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UVODNIK

Pripravljeni smo bili na drugačno prihodnost

Kaj je drugače?

Dogodki zadnjega leta so spremenili tudi naše dojemanje naravnih nesreč. Te niso samo viharji, orkani in potresi, 
ki prizadenejo oddaljene pokrajine in zaradi njih trpijo manj razvite države. Slabo jo odnesejo tudi razvite države, 
kot so Japonska, Združene države Amerike, ki jih v prispevku temeljiteje obravnavamo, in Nemčija, bogata drža-
va v središču Evrope. Kako je prišlo do tega?

Najpomembnejši dejavnik so spremembe podnebja, zaradi katerih je prišlo do amplifikacije procesov in vzpostav-
ljanja do zdaj neznanih povezav med njimi. Nekoliko drugačni izhodiščni pogoji, ki so posledica podnebnih spre-
memb, so povzročili nepričakovane in večje učinke ali povsem spremenili smer dogajanja. Prišlo je do stopnjaste, 
kaskadne povezanosti do takrat nepovezanih procesov. Družbeni procesi, načini odločanja in zlasti naša kritična 
infrastruktura so bili postavljeni pred desetletji v pričakovanju, da bo okolje ostalo stabilno ali vsaj predvidljivo. 
Podnebne spremembe pa so to predpostavko preprosto odpravile: prihaja prihodnost ekstremov, ki bodo pri-
zadeli predvsem urbana, pozidana območja, ki so nekdaj pripadala naravnim procesom (Komac in sod., 2020).

Nekaj primerov

Nemčijo so prizadele poplave s 500- do 1000-letno povratno dobo, umrlo je več 100 ljudi, ki v gričevnati pokra-
jini niso bili pripravljeni na tako obsežne, intenzivne in hitre procese. Poplave so imele pomembne infrastruktur-
ne (ceste, mostovi), gospodarske (delovanje tovarn), družbene (žrtve) in celo politične posledice. Glavna diskusi-
ja pred volitvami septembra 2021 je bila, ali premog opustiti do leta 2040, 2045 ali že 2030. Poplave, podobno 
kot potresi in ognjeniki, lahko povzročijo tudi tehnološke nesreče, kakršni sta bili jedrska nesreča v Fukushimi 
ali eksplozija gnojil na farmi banan na Kanarskih otokih po izbruhu ognjenika septembra 2021 (Na otoku …, 2021). 
Ob orkanu Harvey je leta 2017 prišlo do serije eksplozij v kemični tovarni v bližini Houstona, potem ko je poplava 
prekinila električno oskrbo in onemogočila hladilne sisteme, ki so ohranjali stabilnost hlapnih kemikalij (Turkewi-
tz, Fountain in Tabuchi, 2017). Zaradi poplav je v ZDA ogroženih kar 1400 od 2500 kemičnih tovarn (Tabuchi in 
sod., 2018). V Sloveniji je tveganje zaradi obratov večje na Ravnah na Koroškem, v Rogaški Slatini, Hrastniku, 
Kopru in Ljubljani (Ocena tveganja …, 2016).

Glede na pričakovane pogostejše intenzivne padavine in neurja ter glede na dejstvo, da je večina pregrad po svetu 
starih vsaj nekaj deset let, je vedno večja nevarnost porušitev pregrad ob poplavah (Fountain, 2020). Na evrop-
skih rekah je več kot milijon pregrad (Belletti in sod., 2020), v ZDA pa je 91.500 jezov, ki niso pripravljeni na take 
podnebne in hidrološke spremembe in bi jih bilo treba prenoviti. Vsaj nekatere porušitve že kažejo na povezanost s 
podnebnimi spremembami: v osrednjem Michiganu v ZDA se je jez porušil maja 2021; februarja 2017 je močan – v 
načrtih nepredviden – dotok vode v jezero Oroville v Kaliforniji skoraj povzročil odpoved zasilnega preliva, evakuirali 
so 200.000 ljudi, popravila pa so stala več kot milijardo dolarjev (Huang, Hall in Berg, 2018). V Sloveniji je med 47 
analiziranimi pregradami tveganje pri treh zelo veliko, pri 22 srednje do veliko in pri 19 srednje (Zemeljske …, 2012). 

Poplave so povezane tudi z erozijo in pobočnimi procesi, ki vplivajo predvsem na kmetijska zemljišča in s tem 
na prehransko varnost. Na obalah so v nevarnosti prometnice, ki povezujejo regije in omogočajo ekonomsko 
produktivnost (Pietsch, 2021). Železnice so bile večinoma zgrajene v povsem drugačnih podnebnih in hidroloških 
razmerah. Kot dokazujejo številni primeri, rešitve niso poceni (Flavelle in Lin, 2018). V Koloradu morajo graditelji 
jezov pri načrtovanju najslabših scenarijev poplav upoštevati tudi tveganje zaradi povečane vlažnosti zraka za-
radi podnebnih sprememb (Western Water …, 2021).

Sibirijo, Skandinavijo, Kanado in zahod Združenih držav pestijo veliki gozdni požari, ki so posledica visokih tem-
peratur in dolgotrajne suše (Komac in sod., 2020). Avgusta 2020 je vročina v ZDA povečala povpraševanje po 
električni energiji, kar je prispevalo k izpadom, zaradi pomanjkanja vode za hlajenje ustavljajo jedrske reaktorje 
(Wald, 2012). V Kanadi je požar s površja Zemlje izbrisal célo naselje. V Kaliforniji so zaradi izjemne nevarnosti 
gozdnih požarov zaradi iskrenja daljnovodov izklopili elektriko tisočem ljudem (Penn, 2019). Vse to že vpliva na 
migracijske cikle – do zdaj so se ljudje zaradi ekonomskih razlogov v Kalifornijo priseljevali, navedeno pa povzroča 
izseljevanje in vpliva na ekonomijo, tudi na obuditev starih znanj »tradicionalnih« iskalcev vode.
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Zaradi mraza je v Teksasu v ZDA razpadel sistem dobave električne energije, kar je imelo številne, obsežne in 
tudi nepričakovane posledice. Za zimo pričakovan, glede intenzivnosti pa nepričakovan naravni pojav je prizadel 
temelje te ameriške države: omrežje cest in železnic, sisteme pitne vode, delovanje pred mrazom nezaščitenih 
plinskih elektrarn, električno omrežje, odlagališča industrijskih odpadkov in kanalizacijske sisteme. Napake v 
enem sektorju so povzročile domino učinek in težko predvidljive posledice v številnih drugih. Najpomembnejša 
posledica je bilo pomanjkanje vode, zaradi česar se je na primer ustavila jedrska elektrarna (STP …, 2021). Mraz 
je ustavil delovanje črpalk in tretjino obratov za črpanje nafte. 

Medsebojna povezanost procesov

Tako obsežni, ekstremni pojavi v strokovnih krogih niso bili nepričakovani. Ugotavljajo, da veliki in prostorsko ob-
sežni pojavi, čeprav so redki (trije odstotki števila), že zdaj povzročijo večino (več kot 60 odstotkov) gospodarske 
škode (Zorn in Komac, 2012; Komac, 2021a). 

Nepričakovane pa so nekatere povezave med njimi, kar zlasti velja za posredne povezave. Tak je na primer vpliv 
potresov in skalnih podorov ter snežnih plazov na poplave ali pa vpliv gozdnih požarov najprej na erozijo, potem 
pa na razpoložljivost pitne vode. Ali pa vpliv žleda na dobavo električne energije in posledično ogrevanje stanova-
nje, ne nazadnje pa na delovanje bolnišnic, na kratko, naravna nesreča povzroči tehnološko.

Glede na razmerja, prikazana na sliki 1, ugotavljamo, da največ drugih dejavnikov vpliva na erozijo (osem dejavni-
kov) in poplave (osem) ter skalne podore (štiri) in snežne plazove (tri). Vsi omenjeni procesi so pomembni za Slo-
venijo, ki je zato ob pričakovanih spremembah precej ranljiva. Največji vpliv na druge dejavnike pa imajo poplave 
(vplivajo na štiri dejavnike) ter gozdni požari ter presenetljivo mraz in vročinski val (po tri). Številne negativne 
učinke omenjenih procesov smo v Sloveniji žal že izkusili. Tudi na globalni ravni so s podobno analizo ugotovili, da 
so potresi in neurja prevladujoči sprožilci drugih nevarnih pojavov, plazovi in poplave pa prispevajo skoraj polo-
vico k (od drugih) sproženim pojavom (Gill in Malamud, 2014).

Pomen sprememb

Take povezanosti procesov v pokrajini smo se zavedali le občasno na lokalni ravni. Da pa se na tako veliki ravni 
lahko zgodi kaj tako kompleksnega, smo morda prvič dojeli leta 2011 ob potresu v Fukushimi, ki je povzročil 

 Slika 1:  Shema povezanosti nekaterih naravnih pojavov kaže, zakaj so gozdni požari globalno postali velika težava, ki 
vpliva tudi na prehransko varnost. Nekatere povezave med procesi so neposredne, druge pa niso enoznačne 
(črtkane črte) in vplivajo na številne sektorje (sivo).



8 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Blaž Komac: UVODNIK

cunami, ta pa po nepričakovanem sosledju naravnih in družbenih dogodkov jedrsko nesrečo globalnega pomena. 
Daljnosežni gospodarski učinki so obsegali tudi ugašanje jedrskih elektrarn v Evropi. V ZDA ugotavljajo, da je 
kar 90 odstotkov jedrskih reaktorjev ranljivih zaradi vsaj ene vrste poplavne nevarnosti, najbolj pa jih ogrožajo 
nepričakovane dežne in snežne padavine (Flavelle in Lin, 2019). V Sloveniji do žleda leta 2014, globalno pa do ka-
tastrofe v Teksasu nihče ni pomislil na tako obsežen vpliv izjemnega in dolgotrajnega mraza. Po nedavnih ujmah 
celo bogati tehnološko razviti Evropejci spet dojemajo, da je zaradi vremena mogoče tudi umreti.

Kot smo ugotovili v naši nedavni raziskavi (Komac, 2021b), naravne nesreče bolj prizadenejo majhne kot velike, 
saj slednji razpolagajo z več resursi. To velja za razmerja na vseh ravneh: posameznik – občina, občina – država, 
majhna – velika država. V Sloveniji posamezniki in občine absolutno prispevajo dvakrat več kot država, relativno 
pa je njihov prispevek še veliko večji, zlasti če upoštevamo posredne investicije in prostovoljno delo nevladnih 
organizacij. Sicer pa posamezniki in občine za pripravljenost prispevajo približno enako sredstev kot država, pri 
pomoči po nesrečah se bolj izkaže država (4 : 1), obnovo pa v enakem razmerju 1 : 4 bolj financirajo nižje ravni.

Kaj storiti?

Navedeno nas opominja, da tudi najbogatejše države lahko prizadenejo lokalno redke in nepričakovane komple-
ksne in dolgotrajne posledice kaskadnih nesreč. Kljub navedenemu pa je še vedno težko prepričati davkoplače-
valce, da bi porabili dodaten denar za zaščito pred nesrečami, ki se zdijo malo verjetne. Toda nedelovanja si ne 
moremo več privoščiti, saj je to že srednjeročno veliko dražje kot ukrepanje. 

Veliko je govora o prilagajanju podnebnim spremembam, ne zavedamo pa se, da to pomeni tudi konkretne uk-
repe glede sprememb rabe zemljišč, varnosti infrastrukture, gospodarstva in bivalnega okolja. Ukrepi za prip-
ravljenost na kompleksno prihodnost so nujni, čeprav je že gradnja protipoplavnih zidov in namestitev naprav, 
ki delujejo pod vodo (ConEdison …, 2021), kot ugotavljajo, »neverjetno zapleten načrtovalski problem« (Craig in 
sod., 2020). V takih razmerah je zato nujno razmisliti o mogočih sovpadanjih dogodkov in za prihodnost zagoto-
viti vsaj delovanje kritične infrastrukture in rabe naravnih virov, kot je pitna voda.

Vprašanje pa ostaja, kaj storiti. V velikih mestih, kot je New York, je lepo vidno, kako si voda v 21. stoletju v pov-
sem pozidani pokrajini vzame natančno isti prostor, ki ji je pripadal prej (New York City Stormwater …, 2021). 
To so mokrišča, po katerih se voda razliva, čeprav so danes postala ceste ali naselja. Hkrati so naravne bariere, 
ki notranjost varujejo pred poplavami (Sanderson, 2021). Enako seveda velja za manjša mesta, pri nas je lep 
primer Celje, zgrajeno na sotočju Hudinje in Voglajne s Hudinjo. Tudi številna druga mesta, vključno z našo pre-
stolnico, so zgrajena ob vodi (Komac, Natek in Zorn, 2008). V novih razmerah ekstremnih in povezanih pojavov 
ne zadoščajo tehnični preventivni ukrepi, temveč celovit pristop, ki med drugim obsega (Wolfe in sod., 2021):
• izobraževanje ljudi o domači pokrajini in naravnih procesih, ki so zanjo značilni, da bi tako bolje razumeli 

svet, v katerem živimo (to obsega zavedanje vseh vpletenih, da novogradnja leži na poplavnem območju, kot je 
primer stanovanj v Logatcu ali pa Terme Laško). Povečati moramo svoje zmožnosti branja pokrajine, v kateri 
živimo, in jo videti na novo ob upoštevanju starih spoznanj (Komac, Zorn in Ciglič, 2011);

• načrtovanje najslabših mogočih scenarijev, da bi bili pripravljeni na ekstremne pojave, kot so naredili za 
primer Drave, pomeni pa tudi zgodnejša opozorila, več evakuacij in več prepovedi potovanj;

• nadgrajevati in povezovati sisteme za modeliranje, sledenje in opozarjanje na naravne pojave (poplavni 
senzorji, družabna omrežja), predvsem neurja, na primer z vsakodnevno objavo zemljevidov nevarnih ali pri-
zadetih območij;

• razširiti zaščito tudi na oddaljene skupnosti, pri poplavah ne samo obalne, saj so ob ekstremnih vremenskih 
dogodkih bolj ogroženi kot do zdaj;

• z investicijami in pomočjo podpirati manjše in zato šibkejše, kar pomeni dajanje prednosti naložbam na lo-
kalni ravni, v soseske z nizkimi dohodki, v skupnosti priseljencev, tudi v skrbi za duševno in telesno zdravje, in 
podporo malim podjetjem (Altshuler in sod., 2019);

• kanalizacijske in drenažne sisteme ter prometnice in drugo infrastrukturo premišljeno prilagajati na-
ravnim danostim ob zavedanju, da so bila omrežja zasnovano pred stoletjem za zelo drugačno podnebje od 
ekstremov, s katerimi se zdaj spoprijemamo (Breg Valjavec in Komac, 2018);

• razmišljati, načrtovati in delovati na ravni naravnih enot, kot so porečja, ter iskati ustvarjalne rešitve, kot 
je uporaba parkov, igrišč in drugih javnih površin za odvodnjavanje, primer je športni park v Krškem, uporaba 
prepustnih betonov ali pa podpora za preselitev na varne lokacije;

• razmisliti o organizaciji sil zaščite in reševanja z vidika pomoči lokalnim skupnostim in ob ekstremnih do-
godkih, na primer z uvedbo koordinatorjev za ekstremne vremenske razmere kot pomoči županom.
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Vse to pomeni velika vlaganja, ki so mogoča le ob podpori širše skupnosti. Prilagajanje na učinke podnebnih spre-
memb postaja prednostna naloga javnega zdravja in okolja, ne nazadnje pa tudi zaščite naših ljudi. Od potokov in 
mokrišč ter ribnikov, od gozdov in travišč se lahko naučimo, kaj pomeni živeti na nekem mestu, odločevalci pa to 
morajo znanje uporabiti za večjo varnost naših domov (Ferk in sod., 2020). 

Ugotovili smo pomembno dejstvo, da je krajevna, predvsem občinska, raven zelo pomembna za vse ravni kro-
ga obvladovanja tveganj (angl. risk management cycle), namenjamo pa ji premajhno pozornost. Ugotovitev ima 
pomembne upravljavske implikacije. Ogromna sredstva vlagamo za prehod v nizkoogljično družbo, toda večina 
sredstev se »obrača« na višjih prostorskih in ekonomskih ravneh, kakršne so EU, meddržavna, državna in regio-
nalna. Izziv pa ostaja, kako izvesti družbeni in ekonomski prehod v prožnejšo družbo (Komac, 2017), ki bo tudi na 
lokalni ravni odporna na kompleksne, do zdaj neznane in zato nepričakovane učinke naravnih nesreč, ki to raven 
presegajo, tako v izkustvenem kot v ekonomskem in opravilnem vidiku. 

Dr. Blaž Komac, glavni in odgovorni urednik
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Uvod 

Spremljanje svetovnega podnebja že več desetletij ni le 
strokovna tema, temveč tudi politična, saj je UNFCCC 
(UNFCCC 2016), ena izmed treh tako imenovanih Rio 
konvencij, namenjena mednarodnemu sodelovanju, da 
bi se omejilo segrevanje zemeljske površine zaradi na-
raščajoče ravni toplogrednih plinov v ozračju. Z rabo 
fosilnih goriv ljudje povzročamo izpuste toplogrednih 
plinov v ozračje. Naraščanje povprečne svetovne tem-
perature povzroča tudi druge spremembe v podneb-
nem sistemu, kar je spoznano kot ena izmed največjih 
groženj v sodobnem času (WMO, 2021). 

Spremljanje svetovnih podnebnih razmer opozarja na 
spremembe, ki se že dogajajo, in potrebo po takojšnjem 
ukrepanju na področju zmanjševanja izpustov toplo-
grednih plinov ter prilagajanju na spreminjajoče se 
podnebje. V reviji Ujma že več let spremljamo svetovne 
podnebne razmere (Vertačnik, 2013, 2014 in 2015 ter 
Cegnar, 2017, 2018 in 2019). 

Viri podatkov in primerjalna 

obdobja

Pri prikazih povprečnih temperaturnih razmer po me-
secih v letih 2019 in 2020 se naslanjamo predvsem na 

podatke, ki jih je objavil Evropski center za srednjeroč-
no napoved vremena (v nadaljevanju ECMWF) v okvi-
ru projekta Copernicus – storitve na temo podnebnih 
sprememb (Copernicus, 2020, 2021), in na poročilo 
Svetovne meteorološke organizacije (v nadaljevanju 
SMO) o stanju svetovnega podnebja leta 2019 (WMO, 
2020) in 2020 (WMO, 2021), ki povzemata ugotovitve 
velikih podnebnih centrov v svetu in nekaterih medna-
rodnih organizacij.

V podnebnih analizah za oceno razmer uporabljamo 
primerjavo z dolgoletnim povprečjem. Za državne me-
teorološke službe velja priporočilo Svetovne meteoro-
loške organizacije, ki priporoča obdobje 1981–2010 za 
vsakodnevne podnebne analize, povprečje tega obdob-
ja označujemo kot normalo. Previdnost pri primerja-
vi izračunov različnih podnebnih centrov je potrebna 
zaradi uporabe različnih obdobij, ki jih uporabljajo za 
primerjavo in izračun odklonov. Predvsem v politič-
nih dokumentih – vodilno vlogo na tem področju ima 
Konvencija ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC, 
2016) – za primerjavo uporabljajo stanje podnebja v 
predindustrijski dobi. Za opis predindustrijskih razmer 
uporabljajo povprečje obdobja 1850–1900. Če želimo 
globalne temperaturne razmere primerjati z razme-
rami v predindustrijski dobi, moramo odklonom od 
obdobja 1981–2010, ki ga uporabljamo v vsakodnev-
nih podnebnih analizah, prišteti 0,63  °C (Copernicus, 
2021). Uporaba različnih primerjalnih obdobij ne vpliva 
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Povzetek
Na svetovni ravni je bilo leto 2019 1,1 °C toplejše od predindustrijske dobe, leto 2020 pa 1,25 °C. Zadnjih šest 
let, vključno z letom 2020, je bilo šest najtoplejših let. Raven toplogrednih plinov v ozračju je tudi v letih 2019 in 
2020 naraščala. Zaradi neobičajnih meteoroloških razmer je bila ozonska luknja nad Antarktiko leta 2019 pod-
povprečna, leta 2020 pa ponovno med obsežnejšimi; spomladi 2020 je presenetila rekordna ozonska luknja nad 
Arktiko. Morska gladina je še naprej naraščala, ledeniki so se krčili. Razsežnost arktičnega morskega ledu je bila 
septembra 2020 druga najmanjša. V obeh letih so bili intenzivni vročinski valovi. Sezona orkanov nad severnim 
Atlantikom je bila leta 2020 zelo dejavna. 

Abstract
The global mean temperature for 2019 was 1.1°C and for 2020 1.25°C above preindustrial levels. 2020 was one 
of the three warmest years on record. The past six years, including 2020, have been the six warmest years 
on record. Levels of greenhouse gases continued to increase. In 2019 the ozone hole above the Antarctic was 
below the long-term mean and dissipated earlier than usual, but in 2020 the ozone hole regained intensity, and 
was also surprisingly intense above the Arctic reaching the record intensity. The sea level continued to rise. 
The Arctic sea-ice extent in September 2020 was the second lowest on record. In 2019, heatwaves combined 
with long periods of drought were linked to wildfires of unprecedented size in Australia and in Siberia and other 
Arctic regions. Intense heatwaves also occurred in 2020. The 2020 North Atlantic hurricane season was 
exceptionally active.
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na razvrščanje let po temperaturi in na izračunane 
trende ogrevanja. 

Izračuni velikih ustanov za spremljanje podnebja se 
med seboj nekoliko razlikujejo zaradi različnega obrav-
navanja območij s pomanjkljivimi ali manjkajočimi po-
datki (slika 1). Razlike nastajajo predvsem zaradi raz-
ličnega obravnavanja polarnih in oceanskih območij, ki 
so z meritvami slabo pokrita. Kljub omenjenim razlikam 
pa so ocene vseh svetovnih podnebnih centrov enotne 
(WMO, 2021, Copernicus, 2021) glede rekordno tople-
ga leta 2016, stopnje ogrevanja v obdobju od poznih 
70. let naprej in o trajno nadpovprečno toplih letih od 
leta 2001 naprej. 

Temperaturne razmere

Na svetovni ravni je bilo leto 2019 za 0,59 °C toplej-
še od normale oziroma povprečja obdobja 1981–2010 
(WMO, 2020) in je tretje najtoplejše. Najtoplejše osta-
ja leto 2016, ko je bilo dolgoletno povprečje preseženo 
za 0,63 °C. Drugo najtoplejše je leto 2020 z odklonom 
0,62 °C. V primerjavi s predindustrijsko dobro (obdob-
je 1850–1900) je bilo leto 2019 toplejše za 1,1 ± 0,1 °C, 
leto 2020 pa za 1,25 °C. 

Med območji z nadpovprečno letno temperaturo so 
leta 2019 izstopali Arktika, predvsem Aljaska, seve-
rovzhod Kanade in osrednji del severne Sibirije (slika 
2a). Skoraj vsa Evropa je imela letno temperaturo 
nad normalo, opazno nadpovprečno toplo je bilo leto 
tudi na Bližnjem vzhodu, v južni Afriki, Avstraliji in delih 

Antarktike. Od konca 70. let minulega stoletja je trend 
ogrevanja na svetovni ravni 0,18 °C na desetletje 
(WMO; 2020). 

Povprečna temperatura leta 2020 je bila znatno nad 
normalo nad večjim delom Sibirije in nad morjem se-
verno od nje (slika 2b), nadpovprečna nad skoraj vso 
Evropo, bolj nad severnim in vzhodnim delom celine. 
Čeprav je bila večina kopnega in oceanov toplejša od 
normale, je bilo tudi nekaj območij kopnega hladnejših, 
med njimi sta najbolj sta izstopali zahodna Kanada in 
severna Indija, pod normalo je bila povprečna tempera-
tura tudi nad vzhodnim tropskim Tihim oceanom, se-
vernim Atlantikom zahodno od Irske in nad nekaterimi 
območji oceanov na južni polobli. 

Povprečna temperatura leta 2019 je bila na evropski 
ravni 1,2 °C nad normalo. Leta 2020 je bila 1,6 °C nad 
normalo in tako najvišja do zdaj. Drugo najtoplejše leto 
v Evropi je 2019, ki je bilo le nekoliko toplejše od let 
2015, 2014 in 2018.

V nadaljevanju na kratko povzemamo podatke ECMWF 
(ECMWF, 2020) o povprečni svetovni in evropski tem-
peraturi po mesecih (slika 4a). Podatki tega centra se-
gajo v preteklost do začetka leta 1979. Primerjave so 
narejene s povprečji obdobja 1981–2010 za ustrezne 
mesece (slika 3). 

Januarja 2019 je bila povprečna svetovna tempe-
ratura 0,4 °C nad normalo. Izstopalo je nenavadno 
toplo vreme v Avstraliji, kjer je bil januar najtoplejši 
mesec, odkar hranijo podatke, in mediji so poročali o 

 Slika 1:  Odklon povprečne svetovne temperature od povprečja obdobja 1850–1900 za pet neodvisnih podatkovnih 
nizov v obdobju 1850–2020 (vir: WMO, 2021)

 Figure 1:  Global annual mean temperature difference from pre-industrial conditions (1850-1900) for five global 
temperature data sets in the period 1850-2020 (Source: WMO, 2021)
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več preglavicah zaradi vročine. Med območja z nad-
povprečno temperaturo so spadali tudi Bližnji vzhod, 
Turkmenistan, Uzbekistan, Kazahstan, večji del Sibi-
rije, vzhodna Mongolija, severovzhodna Kitajska, deli 
Aljaske in zahodna Kanada. Neobičajno hladno je bilo v 
osrednji Kanadi. Kljub zelo mrzlemu vremenu ob kon-
cu meseca na severu osrednjega dela in severozahodu 
ZDA, januar v celoti v ZDA ni bil hladnejši kot sicer.

V Evropi je bila povprečna temperatura blizu ali le neko-
liko nad normalo, odklon za celino je bil 0,2 °C. Z večjim 
negativnim odklonom je izstopala severna Švedska, 
kjer se je temperatura devet dni zapored ponoči spus-
tila pod −30 ºC. Prvo polovico januarja je zaznamova-
lo izjemno obilno sneženje na severni strani alpskega 
grebena. Nadpovprečna je bila januarska temperatura 
nad Svalbardom in vzhodno od Nove Zemlje ter nad ce-
linskim delom Rusije. 

Februar 2019 je bil na svetovni ravni 0,47 °C toplej-
ši od normale. S pozitivnim temperaturnim odklonom 
je izstopal večji del Aljaske in najvzhodnejši del Sibirije 
ter od tam morje proti severu. Nadpovprečno toplo je 
bilo na območju od osrednje severne Sibirije do seve-
rovzhodne Kitajske, na jugovzhodu ZDA, v zahodni Av-
straliji in delih Antarktike. Opazno hladneje kot običajno 
je bilo v zahodni Kanadi, podpovprečna je bila februar-
ska temperatura v vzhodni Kanadi in na severozahodu 
ZDA. Hladneje kot običajno je bilo tudi na območju od 
Urala do osrednje Azije, v večjem delu severovzhodne 
Sibirije, jugovzhodni Kitajski, severozahodni Afriki, na 
območju Afganistana, Antarktičnem polotoku in zaradi 
padavin tudi na severovzhodu Avstralije. 

Na evropski ravni je bil februar 2,75 °C toplejši kot obi-
čajno. Odklon je bil še posebno velik v zahodni Rusiji in 
južni Finski. Proti koncu februarja so marsikje v Evropi 

 Slika 2a:  Odklon povprečne temperature leta 2019 od povprečja obdobja 1981–2010 (vir: ECMWF, Copernicus 
Climate Change Service, 2021)

 Figure 2a:  Surface mean air temperature anomaly for 2019 relative to the average for the period 1981-2010  
(Source: ECMWF, Copernicus Climate Change Service, 2021)

 Slika 2b:  Odklon povprečne temperature leta 2020 od povprečja obdobja 1981–2010 (vir: ECMWF, Copernicus 
Climate Change Service, 2021)

 Figure 2b:  Surface mean air temperature anomaly for 2020 relative to the average for the period 1981-2010  
(Source: ECMWF, Copernicus Climate Change Service, 2021)
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imeli zelo, ponekod celo rekordno, toplo vreme za fe-
bruar. Hladneje kot običajno je bilo ob Uralu, manjšem 
delu severne Norveške ter severozahodno od pasu 
med vzhodno Grenlandijo in Svalbardom. 

Na svetovni ravni je bil marec 2019 0,67 °C toplejši 
kot normalno. Z nadpovprečno temperaturo so izsto-
pali Aljaska in severozahod Kanade ter osrednja Sibiri-
ja. Opazno je bilo dolgoletno povprečje preseženo tudi 
v Kazahstanu, Mongoliji in na severovzhodu Kitajske. 
V Avstraliji je bil marec 2019 rekordno topel, največji 
odklon nad dolgoletnim povprečjem je bil v državi Za-
hodna Avstralija. Pomembno topleje kot običajno je bilo 
v večjem delu južne Afrike. Nekaj °C topleje kot običajno 
je bilo ponekod v okolici Antarktike, na tej celini so se iz-
menjevala nadpovprečno topla in hladna območja. Opa-
zno hladneje kot običajno je bilo na jugozahodu Kanade, 
v osrednjem delu ZDA, nad večjim delom Grenlandije in 
od tam proti vzhodu na območju z nadpovprečno veliko 
morskega ledu. Več drugih območij je bilo nekoliko hla-
dnejših kot običajno.

Na Evropski ravni je bil marec 1,7 °C toplejši kot obi-
čajno. Največji presežek je bil na vzhodu celine, kjer je 
ponekod odklon presegel 3 °C. Nekoliko hladneje kot si-
cer je bilo ponekod na severu Norveške, Švedske in Fin-
ske. V Evropi je bilo dvanajstmesečno obdobje od aprila 
2018 do marca 2019 najtoplejše do takrat.

Na svetovni ravni je bil april 2019 0,62 °C toplejši kot 
normalno. Z nadpovprečno velikim pozitivnim odklo-
nom so izstopali Grenlandija, Svalbard, Nova zemlja in 
vzhodna Sibirija, tudi v osrednji Aziji in na jugu Afrike je 
bilo občutno topleje kot običajno. Za dolgoletnim pov-
prečjem je aprilska temperatura zaostajala na zaho-
dnih kanadskih otokih, v vzhodni Kanadi, delih Bližnjega 
vzhoda, zahodni Afriki in delih Antarktike. 

V evropskem povprečju je bil april 1 °C toplejši kot 
normalno. Presežek je bil največji nad srednjo, vzhod-
no in severno Evropo. Toplo vreme je povečalo nevar-
nost požarov v naravnem okolju, ki so bili nadpovpreč-
no pogosti na Švedskem in v Veliki Britaniji. Hladneje 
kot običajno je bilo na večjem delu Iberskega polotoka, 
v jugovzhodni Grčiji ter zahodno in južno od Črnega 
morja.

Na svetovni ravni je bil maj 2019 0,52 °C toplejši kot 
običajno. Presežek nad dolgoletnim povprečjem je bil 
velik nad večjim delom Grenlandije, nad Baffinovimi in 
Ellesmerskimi otoki. Nad Grenlandijo je bil masni obrat 
iz pridobivanja v izgubljanje ledene mase zgodnejši kot 
običajno. Tudi v okolici Antarktike so bila območja z iz-
razito nadpovprečno majsko temperaturo, med njimi 
je izstopalo Weddllovo morje, manj pa Rossovo mor-
je. Opazno nad povprečjem je bila temperatura tudi 
nad Aljasko, skrajnim zahodom Kanade, jugovzhodnimi 
ZDA, na severozahodu in jugozahodu Afrike, daleč na 
zahodu in vzhodu Azije. Za dolgoletnim povprečjem je 

majska temperatura opazno zaostajala na območju, ki 
je segalo od jugozahoda ZDA nad vzhodno Kanado, nad 
osrednjo Azijo do delov Antarktike.

Evropska povprečna temperatura je bila enaka maj-
skemu povprečju obdobja 1981−2010. Maj je bil na 
Portugalskem in nad večjim delom Španije ter na vzho-
du Evrope nadpovprečno topel. Hladneje kot običajno 
je bilo v širokem osrednjem pasu vse od severa do juga 
celine.

Svetovno povprečje junijske temperature je bilo naj-
višje do takrat, normala je bila presežena za 0,54 °C. 
Močno je povprečna junijska temperatura presegla 
dolgoletno povprečje na Baffinovem otočju, na severu 
Sibirije in delih Antarktike. Občutno topleje je bilo tudi 
na Grenlandiji, Aljaski in v delih Južne Amerike, Afrike 
in Azije. Indijo in Pakistan je v začetku junija zajel izrazit 
vročinski val, ki mu je sledil začetek monsuna. Najbolj je 
povprečna junijska temperatura zaostajala za običajno 
na večjem delu Antarktike. Opazno hladneje kot nava-
dno je bilo nad večino zahodne Rusije, v delih vzhodne 
Azije in v delu Kanade.

V evropskem povprečju je bil junij za 2,34 °C toplejši od 
normale in najtoplejši junij do takrat. Drugi najtoplejši 
junij je bil leta 1999, z odklonom 1,36 °C nad normalo. 
Nad večino Evrope je bilo topleje kot normalno, največ-
ji presežek je bil v osrednjem in delu vzhodne Evrope. 
Sredi meseca je bilo rekordno toplo na vzhodu Evrope. 
Med 25. in 29. junijem je bil v zahodni Evropi kratek, a 
rekorden vročinski val s povprečno dnevno tempera-
turo do 10 °C nad normalno. V mesečnem povprečju je 
bilo hladneje kot navadno na zahodu Iberskega poloto-
ka, delu Britanskega otočja in na območju iznad Urala 
do skrajnega severa Skandinavije.

Julij 2019 je običajno najtoplejši mesec v svetovnem 
povprečju. Na svetovni ravni je bil julij 0,56 °C toplej-
ši od normale in tako najtoplejši do takrat. Dolgoletno 
povprečje julijske temperature je bilo občutno prese-
ženo na Aljaski, nad Baffinovim otokom, na Grenlandiji, v 
delih Sibirije, državah osrednje Azije, Iranu, večini ZDA, 
vzhodni Kanadi in večjem delu Antarktike. Večinoma 
sta bili tudi Afrika in Avstralija toplejši kot navadno. Ob-
močja s temperaturami pod povprečjem 1981–2010 
so bila v osrednji zahodni Kanadi in delu Azije ter na 
območju Weddllovega morja in od tam nad delom An-
tarktike. Ker se je iz junija v julij nadaljevalo suho in nad-
povprečno toplo vreme, je bilo tudi julija veliko požarov 
na vzhodu Rusije in Aljaski. 

V evropskem povprečju je bil julij le 0,1 ºC toplejši od 
normale, vendar so bile krajevne razlike velike. Zahodna 
Evropa, izjema je jugozahodni del Iberskega polotoka, 
je bila nadpovprečno topla, predvsem zaradi kratkega, 
a zelo intenzivnega vročinskega vala v zadnjem tednu 
julija, ko je bila v številnih mestih na zahodu Evrope 
izmerjena rekordno visoka temperatura. Vzhodni del 
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celine je bil večinoma hladnejši, kot je navadno julija, 
predvsem na severovzhodu je bil negativni odklon velik. 

V svetovnem merilu je bil avgust 2019 0,53 °C toplejši 
od normale. Občutno so normalno avgustovsko tem-
peraturo presegli v velikem delu severne Sibirije, nad 
severovzhodno Kanado, Baffinovim otokom in severno 
Grenlandijo. Druga območja s temperaturo nad normalo 
so bila na jugu ZDA in v Mehiki, osrednji Aziji, severnem 
Čilu, južni Afriki in zahodno od Antarktičnega polotoka. 
Znatno pod dolgoletnim povprečjem je bila temperatura 
nad osrednjim delom ZDA, večjimi območji Kanade, nad 
jugovzhodno Rusijo, večjimi območji Avstralije in osre-
dnje Antarktike. Tudi v Sahelu in severni Afriki je bila 
povprečna avgustovska temperatura podpovprečna, 
ob tem pa je bilo padavin nadpovprečno veliko. 

Avgust je bil v evropskem povprečju 0,9 ºC toplejši 
od normale. Največji temperaturni presežek je bil nad 

vzhodno in jugovzhodno Evropo. Hladneje kot normalno 
je bilo na zahodu Portugalske in na območju na seve-
rovzhodu, ki se je raztezalo nad Rusijo.

Poletje 2019 v Evropi so krojili rekordno topel junij, 
skoraj povprečen julij in nadpovprečno topel avgust. 
Povprečje treh poletnih mesecev na evropski ravni je 
bilo 1,1 ºC nad normalo. 

September 2019 je bil na svetovni ravni 0,57 °C to-
plejši od normale in tako do takrat najtoplejši septem-
ber v nizu podatkov. Občutno so normalno septembr-
sko temperaturo presegli v osrednjem in vzhodnem 
delu ZDA, v Iranu, Afganistanu, Mongoliji in na severu 
Kitajske, v srednji Južni Ameriki, južni Afriki, jugozaho-
dni Avstraliji in zahodni Antarktiki. Znatno pod dolgole-
tnim povprečjem je bila temperatura nad jugozahodno 
Rusijo in v delih Antarktike, ponekod v osrednji Aziji ter 
delu Antarktike.

 Slika 3:  Drseče dvanajstmesečno povprečje odklona svetovne (zgoraj) in evropske (spodaj) temperature v primerjavi 
s povprečjem obdobja 1981–2010. Temneje so obarvana povprečja za koledarsko leto, vključno z letom 2020. 
(vir: ECMWF, Copernicus Climate Change Service)

 Figure 3:  Running twelve-month averages of global and European mean surface air temperature anomalies relative 
to 1981-2010, based on monthly values from January 1979 to December 2020. The darker coloured bars 
are the averages for each of the calendar years from 1979 to 2020 (Source: ERA-Interim, Credit: ECMWF, 
Copernicus Climate Change Service)
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Evropsko povprečje temperature je za 0,7 °C prese-
glo normalo. Največji temperaturni presežek je bil nad 
južno in jugovzhodno Evropo. Podpovprečna je bila sep-
tembrska temperatura nad večino Norveške in Šved-
ske ter na skrajnem vzhodu celine. V pretežnem delu 
Evrope je bilo manj padavin kot običajno.

Na svetovni ravni je bil oktober 2019 0,69 °C toplej-
ši kot normalno in tako najtoplejši oktober do takrat, 
vendar le za 0,01 °C toplejši od oktobra 2015, ki je dru-
gi najtoplejši oktober, in za 0,09 °C toplejši od oktobra 
2017, ki je tretji najtoplejši. Občutno so normalno okto-
brsko temperaturo presegli v delih Arktike, na vzhodu 
ZDA in Kanade, Bližnjem vzhodu, v večjem delu severne 
Afrike in Rusiji. Znatno pod dolgoletnim povprečjem je 
bila temperatura v večjem delu zahodnih ZDA in Kana-
de. Prav tako je temperatura zaostajala za normalno v 
delih Afrike in Antarktike, manj pa tudi ponekod drugje.

Na evropski ravni je bil 1,1 °C toplejši kot normalno. Naj-
večji temperaturni presežek je bil nad vzhodno in jugo-
vzhodno Evropo. Podpovprečna je bila oktobrska tem-
peratura nad večino severozahodne in severne Evrope.

Na svetovni ravni je bil november 2019 eden izmed 
treh najtoplejših, normalo je presegel za 0,64 °C, kar 

je enako novembru 2016, s katerim si delita prvo mes-
to do takrat najtoplejših novembrov. Le za 0,02 °C 
hladnejši je bil november 2015. Topleje kot normalno 
je bilo nad večino Arktike, zahodnim delom ZDA in Ka-
nade, večjim delom severne Afrike, južno in vzhodno 
Azijo ter Tibetansko planoto. Nadpovprečno toplo je 
bilo tudi v osrednjem delu Južne Amerike, v južni Afriki, 
zahodni Avstraliji in večini Antarktike. Hladneje kot nor-
malno je bilo na območju, ki obsega vzhodni del ZDA in 
Kanade ter osrednjo Azijo od Sibirije do iranske obale. 
Manjši negativni odklon je bil tudi na nekaterih drugih 
območjih.

Na evropski ravni je bil november 1,5 °C toplejši od nor-
male, že večkrat v preteklosti je bil november v evrop-
skem povprečju toplejši, z visoko povprečno tempera-
turo sta najbolj izstopala novembra 2015 (odklon 2,3 °C) 
in 2009 (odklon 2,2 °C). Povprečna temperatura je bila 
v srednji in vzhodni Evropi nad normalo, največji tempe-
raturni presežek je bil nad jugovzhodnim delom celine. 
Podpovprečna je bila novembrska temperatura nad ve-
čino zahodne Evrope.

Skupno povprečje jesenskih mesecev septembra, ok-
tobra in novembra 2019 na evropski ravni je bilo 1,1 ºC 
nad normalo, toplejše so bile jeseni leta 2006, 2015 

 Slika 4:  Odklon temperature po mesecih leta 2019 od ustreznega mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 (vir: 
Copernicus, Evropski center za srednjeročno napoved vremena, storitve s področja podnebnih sprememb, 2021)

 Figure 4:  Surface air temperature anomalies for the months of 2019 relative to the corresponding monthly average for 
the period 1981-2010 (Source: ERA-Interim, ECMWF Copernicus Climate Change Service, 2021)
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in 2018. Meteorološka jesen 2019 je bila toplejša kot 
normalno predvsem nad večjim delom vzhodne Evro-
pe, na zahodu Aljaske, skrajnem severu vzhodne Kana-
de, severu Grenlandije, severu osrednje Sibirije, v južni 
Afriki in jugozahodni Avstraliji. Pod dolgoletnim povpre-
čjem je bila novembrska temperatura nad večino Irske, 
Združenega kraljestva in Skandinavije. Tudi vzhodno od 
Kaspijskega morja, na severu ZDA in v južni Kanadi je 
bilo hladneje kot normalno.

Na svetovni ravni je bil december 2019 0,74 °C toplej-
ši od normale, kar je enako kot decembra 2015. Z nad-
povprečno visoko temperaturo je decembra izstopala 
tudi Avstralija, kjer je večmesečna suša in vetrovno 
poletno vreme pripomoglo k intenzivnim in obsežnim 
požarom. Občutno pod normalo je bila povprečna de-
cembrska temperatura v večjem delu Aljaske, na se-
verozahodu Kanade, Grenlandiji in v vzhodni Sibiriji. O 
hladnejšem kot običajnem decembru so poročali tudi v 
Tibetu, Pakistanu in na severu Indije.

V evropskem merilu je bil 3,2 °C toplejši kot normalno 
in tako najtoplejši v nizu podatkov. Največji tempera-
turni presežek je bil nad vzhodnim delom celine. Neobi-
čajno topel je bil december v Moskvi, kjer ni bilo narav-
ne snežne odeje. Občutno topleje kot normalno je bilo 
tudi na severu Finske.

Povprečna temperatura leta 2019 je bila na evropski 
ravni 1,2 °C nad normalo in do takrat najvišja, nekoliko 
je presegla povprečno letno temperaturo v letih 2014, 
2015 in 2018. Najtoplejše dvanajstmesečno obdobje v 
Evropi je bilo od aprila 2018 do marca 2019, ko je bila 
povprečna temperatura 1,5 °C nad normalo. 

V zadnjih 40 letih opažamo naraščajoč trend v trajanju 
sončnega obsevanja v vsej Evropi (Copernicus, 2020). Leto 
2019 je bilo na evropski ravni najbolj sončno vsaj od leta 
1983, nekoliko je preseglo osončenost iz leta 2015. Največji 
presežek sončnega vremena je bil na območju iznad sever-
ne Francije nad srednjo in večino vzhodne Evrope. 

Ogroženost s požari v naravnem okolju je bila v Evropi 
leta 2019 blizu povprečja, na severu Evrope nekoliko 
nad povprečjem, na jugu Evrope pa je bilo požarov v 
naravi najmanj od leta 2003, odkar imamo primerljiv 
niz podatkov. 

V Evropi se je suša pokazala junija 2019, vplivala je na 
vegetacijo, najbolj opazno v severni Nemčiji, vendar 
tudi na zahodu celine in na območju Baltika ter v Skan-
dinaviji. Razmere so se normalizirale jeseni. 

Pretoki rek so bili v Evropi dve tretjini leta 2019 pod 
normalo. Najnižji so bili spomladi in od sredine poletja 

 Slika 5:  Odklon temperature po mesecih leta 2020 od ustreznega mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 (vir: 
Copernicus, Evropski center za srednjeročno napoved vremena, storitve s področja podnebnih sprememb)

 Figure 5:  Surface air temperature anomalies for the months of 2020 relative to the corresponding monthly average 
for the period 1981-2010 (Source: ERA-Interim, ECMWF Copernicus Climate Change Service)
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do zgodnje jeseni, najbolj opazno v srednji Evropi. Zad-
nja dva meseca so se v zahodni Evropi dvignili na visoke 
pretoke, nizki pa so ostali v vzhodnem delu celine. 

Po mesečnih biltenih projekta Copernikus (Coperni-
cus, 2021) povzemamo tudi podnebne značilnosti leta 
2020. Mesečni odkloni od normale so na sliki 5. 

Na svetovni ravni je bil januar 2020 0,77 °C toplej-
ši od normale; drugi in tretji najtoplejši sta januar-
ja 2016 in 2017 (Copernicus, 2021). Le februarja in 
marca 2016 je bil odklon glede na ustrezno meseč-
no povprečje večji. Nadpovprečno visoka je bila pov-
prečna januarska temperatura nad večino Rusije. 
Nadpovprečno topel je bil januar v večjem delu ZDA 
in v vzhodni Kanadi, na Japonskem in v delu vzhodne 
Kitajske ter jugovzhodne Azije, delu Avstralije in delih 
Antarktike. Opazno nižja kot normalno je bila januar-
ska temperatura na Aljaski in na severozahodu Kana-
de ter nad Baffinovim otokom in otokom Ellesmere na 
severovzhodu Kanade.

V Evropi je bila povprečna temperatura 3,1 ºC višja kot 
normalno, to je bil do zdaj najtoplejši januar v Evropi. 
Povprečna januarska temperatura je bila v pretežnem 
delu Evrope nad normalo, največji temperaturni prese-
žek je bil na severu in vzhodu v pasu od Norveške nad 
Rusijo, kjer je odklon v več krajih presegel 6 °C. Na Nor-
veškem je bil januar 2020 drugi najtoplejši januar od 
leta 1900, že kmalu v začetku meseca pa se je tempe-
ratura povzpela za januar rekordno visoko. V osrednji 
in južni Finski je bil januar rekordno topel vsaj od leta 
1961 naprej.

Na svetovni ravni je bil februar 2020 0,8 °C toplejši od 
februarskega povprečja v obdobju 1981–2010 in tako 
drugi najtoplejši februar; le februarja 2016 je bil za 0,1 °C 
toplejši. Velika večina Evrope, Sibirije, osrednje Azije in 
zahodne Antarktike je bila občutno toplejša kot nor-
malno. Med nadpovprečno toplimi območji so izstopali 
Iran, Afganistan, osrednja Azija, večina Kitajske, se-
verozahodna Afrika, manjša območja z nadpovprečno 
temperaturo so bila tudi v zahodni Avstraliji, Severni in 
Južni Ameriki ter osrednji in južni Afriki. 

V Evropi je bila povprečna temperatura februarja 
2020 3,9 ºC višja kot običajno, to je bil do zdaj drugi 
najtoplejši februar v Evropi, najtoplejši v Evropi ostaja 
februar 1990, ki je bil 4,5 ºC toplejši kot normalno. Fe-
bruarja 2020 je bila večina Evrope bolj namočena kot 
običajno, Veliko Britanijo so zajele obsežne poplave in 
februar je bil v tej državi rekordno namočen. Le južni 
deli celine so bili bolj suhi kot normalno. 

Zima 2019/20 je bila v Evropi daleč najtoplejša v nizu 
podatkov, bila je 3,4 ºC toplejša od normale in za 1,4 ºC 
toplejša od do zdaj najtoplejše zime 2015/16. Povpreč-
na temperatura je najbolj presegla normalo na severu 
in vzhodu Evrope. 

Na svetovni ravni je bil marec 2020 0,68 °C toplejši od 
normale in 0,14 °C hladnejši od marca 2016, ki je najto-
plejši marec. Z velikim presežkom je izstopal del Ukra-
jine in Rusije. Območje z nadpovprečno marčevsko 
temperaturo se je iznad vzhodne Evrope nadaljevalo 
nad celotno Rusijo in številne azijske države ter nad za-
hodno in severno obalo Aljaske. Znatno nad normalo je 
bila povprečna temperatura tudi nad Mehiko, južnim in 
vzhodnim delom ZDA, nad delom Južne Amerike, osre-
dnjo in severno Afriko, nad zahodno Avstralijo, Rossovo 
ledeno ploščo in Antarktičnim polotokom. Precej pod 
normalo je bila temperatura nad severno in zahodno 
Kanado, Grenlandijo in Vzhodno Antarktiko. 

V Evropi je bila povprečna temperatura skoraj 2 ºC viš-
ja kot normalno in 0,6 ºC nižja od do zdaj najtoplejšega 
marca, ki je bil leta 2014. Marec 2020 je bil šesti najto-
plejši marec v obdobju od leta 1979 naprej. 

Na svetovni ravni je bil april 2020 0,7 °C toplejši od 
normale in 0,01 °C hladnejši od aprila 2016, ki je najto-
plejši april, april 2019 je tretji najtoplejši april. Precej 
nad normalo je bila temperatura nad večino Sibirije, v 
severni in obalnem delu osrednje Grenlandije, delih An-
tarktike, na obalah Aljaske in nad Arktičnim oceanom. 
Velik pozitivni odklon je bil tudi v Mehiki, delih osrednje 
in severozahodne Afrike ter zahodne Avstralije. Precej 
pod normalo je bila temperatura v osrednji Kanadi. 

V Evropi je bila povprečna temperatura le za 0,6 ºC 
višja od normale. V Franciji je bil april od leta 1900 le 
dvakrat toplejši. O znatnem temperaturnem presežku 
nad normalo so poročali tudi v Švici. Drugod po Evro-
pi so bile temperaturne razmere manj izstopajoče. Na 
vzhodu celine je bilo večinoma hladneje kot normalno. 

Na svetovni ravni je bil maj 2020 0,63 °C toplejši od 
normale in je do zdaj najtoplejši maj v razpoložljivem 
nizu podatkov, bil je 0,05 °C toplejši od maja 2016, ki 
je drugi najtoplejši maj, in za 0,09 °C toplejši od maja 
2017, ki je tretji najtoplejši maj. Izrazito višja kot nor-
malno je bila temperatura v delu Sibirije (odklon je do-
segel do 10 °C). Občutno topleje je bilo tudi na zahodu 
Aljaske, vzdolž Andov na meji med Čilom in Argentino 
ter na območjih zahodne in vzhodne Antarktike. Z nad-
povprečno temperaturo so izstopala območja na zaho-
du Severne Amerike, na severu in jugu Južne Amerike, 
na severozahodu, v osrednji in jugozahodni Afriki ter ju-
govzhodni Aziji. Območja s podpovprečno temperaturo 
so bila na večjem delu osrednje in vzhodne Kanade, na 
vzhodu ZDA, južni Braziliji, delih južne Azije in Avstralije. 

V Evropi je bila povprečna temperatura le za 0,3 ºC nižja 
kot normalno. Najtoplejši je bil maj 2018, ki je bil 2,5 ºC  
toplejši od normale. Na jugozahodu in daleč na seve-
rovzhodu Evrope je bilo občutno topleje. Zaradi prevla-
dujočega območja visokega zračnega tlaka nad Britan-
skim otočjem in severozahodnega zračnega toka nad 
srednjo Evropo je bilo občutno hladneje kot normalno 
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na velikem območju, ki je segalo iznad Skandinavije nad 
Balkan in od tam na območje severno od Črnega morja. 

Pomlad 2020 je zaznamoval velik pozitiven odklon 
povprečne temperature v Sibiriji, na nekaterih obmo-
čjih je odklon 10 ºC. Na rekah Ob in Jenisej so poročali o 
zgodnjem taljenju ledu. Nadpovprečno toplo, a ne tako 
izstopajoče, je bilo na Arktiki. Hladneje kot normalno 
je bilo na severu Kanade in okolici Svalbarda. V Južni 
Ameriki, Afriki in na Antarktiki je bilo večinoma topleje 
kot običajno.

V Evropi je bilo topleje kot normalno na zahodu, jugu in 
skrajnem vzhodu. Blizu normale je bila povprečna tem-
peratura v Skandinaviji in osrednji Evropi. V Franciji je 
bila pomlad 2020 druga najtoplejša, odkar sistematič-
no spremljajo temperaturo. 

Na svetovni ravni je bil junij 2020 0,53 °C toplejši od 
normale in za manj kot 0,01 °C hladnejši od junija 2019, 
ki je najtoplejši junij v razpoložljivem nizu podatkov. Si-
birska Arktika je bila najtoplejša, odkar imamo podatke 
o tamkajšnji temperaturi. Razmeroma hladno za junij 
je bilo na otoku Sahalin, kjer je prevladoval vzhodni 
zračni tok. Na Antarktiki so se izmenjevala območja s 
temperaturo nad in pod normalo. Nad normalo je bila 
temperatura nad osrednjim delom ZDA in južno ter se-
verovzhodno Kanado. Večinoma nadpovprečno toplo je 
bilo tudi v večini Afrike, na Bližnjem vzhodu, Kitajskem, 
v Južni Ameriki in Avstraliji. Hladneje kot normalno je 
bilo na severu Indije. 

V Evropi je bila povprečna temperatura enaka kot ju-
nija 1999, normalo je presegla za 1,3 ºC, kar je drugi 
največji presežek. Najtoplejši je bil junij 2019 s presež-
kom 2,3 ºC. Pod vplivom območja visokega zračnega 
tlaka je bilo nadpovprečno toplo v Skandinaviji in ve-
likem delu vzhodne Evrope. Na Norveškem je bil junij 
drugi najtoplejši v nizu podatkov od leta 1900. Med ne-
kaj najtoplejših se je junij uvrstil tudi na Švedskem. Jug 
Evrope je bil večinoma hladnejši kot normalno. Občutno 
pod normalo je bila povprečna junijska temperatura na 
vzhodu evropskega dela Rusije in v zahodni Sibiriji. 

Na svetovni ravni je bil julij 2020 0,49 °C toplejši od 
normale in tretji najtoplejši julij v razpoložljivem nizu 
podatkov. Nadpovprečno toplo je bilo v vzhodni Kanadi 
in jugozahodnem delu ZDA, na Bližnjem vzhodu in od 
tam proti severu do Arktike. Nad normalo je bila pov-
prečna julijska temperatura tudi vzhodno in jugovzho-
dno od Bajkalskega jezera ter v zahodni Avstraliji. Julij-
ska temperatura je bila pod normalo na severu Aljaske, 
na skrajnem severozahodu Kanade, južni Argentini 
in Čilu ter na območju, ki je iznad Kitajske segalo nad 
Japonsko. 

V Evropi je bila povprečna temperatura le 0,2 ºC nad 
normalo. Najtoplejši je bil julij 2010, ki je bil 2,1 ºC to-
plejši od povprečja obdobja 1981–2010. Predvsem na 

jugu Norveške in osrednji Švedski je bilo hladneje kot 
normalno. Južni del Evrope je bil večinoma toplejši kot 
normalno, z velikim odklonom sta izstopali Portugalska 
in zahodna Španija. Izrazito nadpovprečno toplo obmo-
čje se je od tam nadaljevalo nad severozahodno Afriko. 
Krajša zelo vroča epizoda je bila v zahodni Evropi ob 
koncu meseca. 

Na svetovni ravni je bil avgust 2020 0,44 °C toplejši 
od normale in četrti najtoplejši avgust v razpoložljivem 
nizu podatkov. Nenavadno toplo je bilo na severoza-
hodu Sibirije in Morju Laptevov ter Vzhodnosibirskem 
morju. Tudi v Hudsonovem in Baffinovem zalivu ter na 
severovzhodu Grenlandije je bilo topleje kot normalno. 
Rekordno toplo je bilo na jugozahodu ZDA in severoza-
hodu Mehike. V Dolini smrti v Kaliforniji je temperatura 
dosegla rekordnih 54,4 °C, kar je svetovni avgustovski 
temperaturni rekord. Opazno topleje kot normalno je 
bilo na severozahodu Afrike, v Kongu, Iranu in od tam 
proti vzhodu nad Kitajsko in Japonsko, nadpovprečno 
toplo je bilo tudi na zahodu Avstralije. Nadpovprečna 
je bila temperatura severovzhodnega Tihega oceana, 
vendar je bil odklon manjši kot julija. Pod normalo je bila 
avgustovska temperatura v Sudanu in vzhodni Sibiriji 
ter okolici Kaspijskega morja. 

V Evropi je bila povprečna temperatura 1,1 ºC nad nor-
malo. Najtoplejši avgusti v Evropi so bili leta 2003, 2010 
in 2015, bili so 1,3 ºC toplejši od normale. V Franciji je 
bil tokratni avgust tretji najtoplejši v nizu podatkov, ki 
sega v leto 1900. Na zahodu in v osrednjem delu celine 
je bil daljši vročinski val v prvi polovici meseca. Nekoliko 
hladneje kot normalno je bilo na Portugalskem, v delih 
Španije, zahodni Rusiji, nad večjim delom Barentsovega 
morja in od tam proti severu.

Poletje je zaznamovala nenavadno visoka temperatu-
ra na severu Sibirije. Nad normalo je bila povprečna 
poletna temperatura nad Arktiko, vendar je bilo na se-
veru Aljaske in severozahodu Kanade hladneje kot nor-
malno. Večina Evrope je bila nadpovprečno topla, a so 
bila v preteklosti poletja v Evropi tudi toplejša. 

Evropska povprečna poletna temperatura je bila 0,9 ºC 
nad normalo, kar je opazno manj od povprečne tempe-
rature v poletjih 2003, 2010, 2018 in 2019. Le malo 
višja je bila povprečna temperatura poletja 2016. 
Najtoplejše poletje v evropskem povprečju je bilo leta 
2018, ko je povprečna temperatura presegla normalo 
za 1,4 ºC. Vročinski valovi proti koncu julija in v zače-
tnem delu avgusta so nad zahodno in osrednjo Evropo 
prinesli več toplotno zelo obremenilnih dni. Po pogo-
stosti zelo velike toplotne obremenitve je izstopala juž-
na polovica Iberskega polotoka. 

Na svetovni ravni je bil september 2020 0,63 °C to-
plejši od normale in najtoplejši september v razpolo-
žljivem nizu podatkov; bil je za 0,05 °C toplejši od sep-
tembra 2019, ki je zdaj drugi najtoplejši september v 
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razpoložljivem nizu podatkov. Za september nenava-
dno toplo je bilo v severni Sibiriji. Tudi celotno Arktično 
morje je bilo nadpovprečno toplo. Nenavadno hladno je 
bilo na Grenlandiji, predvsem na severu. Izjemno toplo 
je bilo na Bližnjem vzhodu. O novih rekordno visokih iz-
merjenih temperaturah so poročali v Turčiji, Izraelu in 
Jordaniji. V Izraelu je bil september najtoplejši do zdaj, 
dolžina in intenzivnost vročinskega vala v Jordaniji sta 
bili izjemni. Precej nad normalo je bila povprečna sep-
tembrska temperatura v delu severne Afrike in Tibe-
tu. Nadaljevalo se je nadpovprečno toplo obdobje na 
zahodu Severne Amerike. Rekordno visoko se je tem-
peratura proti koncu meseca povzpela v Paragvaju in 
južni Braziliji. V Avstraliji je bil tokratni september drugi 
najtoplejši v nizu podatkov. V tropskem delu vzhodnega 
Tihega oceana se je nadaljeval razvoj pojava la niña. 

V Evropi je bil september 2020 najtoplejši do zdaj. Pov-
prečna temperatura je bila 1,8 ºC nad normalo in 0,2 ºC 
višja kot septembra 2018, ki je drugi najtoplejši septem-
ber. Največji odkloni so bili v državah v okolici Črnega 
morja. Z nadpovprečno temperaturo so izstopali tudi 
zahodni Balkan, Francija in države ob Baltiku. V Franciji 
je bilo sredi meseca za september rekordno toplo.

Oktober 2020 je bil na svetovni ravni 0,62 °C toplejši 
od normale in tretji najtoplejši za oktobroma 2015 in 
2019. Zahodni del ZDA je bil še naprej občutno toplejši 
kot normalno. O vročinskih valovih so poročali v Pa-
ragvaju, Boliviji, južni Braziliji, Namibiji in drugih državah 
na jugu Afrike. Nadpovprečna je bila temperatura nad 
večino Afrike. Temperatura je občutno presegala nor-
malo v državah okoli in severno od Črnega morja ter 
na območju Svalbarda. Opazno hladneje kot normalno 
je bilo na območju Italije in Alp ter od tam proti zahodu. 
Povprečna temperatura je znatno presegla norma-
lo na več območjih znotraj arktičnega kroga. Zlasti je 
izstopalo območje, ki se je začenjalo vzhodno od Sval-
barda in segalo nad morje severno od Sibirije, Beau-
fortovo morje in severno Aljasko ter severozahodno 
Kanado. Podpovprečna je bila oktobrska temperatura 
nad vzhodnim tropskim delom Tihega oceana, kjer se je 
razvijal pojav la niña.

V Evropi je bila povprečna temperatura 1,6 °C višja od nor-
male in najvišja do zdaj. Predvsem na območju Alp in na 
severu celine je bila temperatura opazno višja od normale. 

November 2020 je bil na svetovni ravni 0,77 °C toplej-
ši od normale in najtoplejši november v razpoložljivem 
nizu podatkov. Precej nad normalo je bila novembrska 
temperatura nad večino Sibirije, Arktičnim oceanom s 
priobalnimi morji, nad zahodno in severno Aljasko ter 
skrajnim severozahodom Kanade. Opazno nad norma-
lo je bila temperatura tudi nad Tibetansko planoto in 
vzhodno Antarktiko. V Avstraliji kot celoti je bil novem-
ber rekordno topel, poročali so tudi o vročinskih valo-
vih. Nadpovprečno toplo je bilo v zahodni, osrednji in 
južni Afriki. Nadpovprečno topel je bil november v krajih 

vzhodno od Andov na območju, ki je segalo iznad Peruja 
nad Patagonijo. Nad večino ZDA in južno Kanado je bila 
temperatura nad normalo, še posebej na Floridi, v Novi 
Mehiki in Arizoni. Podpovprečna je bila novembrska 
temperatura nad vzhodnim tropskim delom Tihega 
oceana, kjer se je razvil pojav la niña.

V Evropi je bila povprečna temperatura 2,2 °C višja od 
normale in skupaj z novembrom 2009 druga najvišja 
do zdaj. Za 0,2 °C toplejši je bil november leta 2015. 
Predvsem na območju Alp in na severu celine je bila 
temperatura opazno višja od normale. Na Norveškem 
so izenačili novembrski rekord, na Švedskem in Fin-
skem je bil november rekordno topel.

Povprečna jesenska temperatura v Evropi je bila naj-
višja do zdaj in je normalo presegla za 1,9 °C. Druga naj-
toplejša jesen je bila leta 2006, bila je 0,4 °C hladnejša 
kot tokrat. 

December 2020 je bil na svetovni ravni 0,43 °C to-
plejši od normale in šesti najtoplejši december v raz-
položljivem nizu podatkov. Povprečna decembrska 
temperatura je znatno presegla normalo v večjem 
delu Kanade in Grenlandije, Barentsovim, Karskim in 
Čukotskim morjem, prav tako je bila temperatura nad-
povprečna severno od sibirske obale in na Tibetanski 
planoti. Nadpovprečno toplo je bilo na severu Afrike, 
Bližnjem vzhodu in delih Antarktike. Pod normalo je 
bila decembrska temperatura nad vzhodnim tropskim 
delom Tihega oceana, kjer je vztrajal pojav la niña. V 
osrednji Aziji je bilo hladneje kot normalno, od tam je 
območje z negativnim odklonom od normale segalo nad 
Kitajsko ter severno in zahodno nad Rusijo. Tudi v večini 
Avstralije, Arktičnega oceana severno od Grenlandije in 
na delih Antarktike je bilo hladneje kot normalno. 

V Evropi je bila povprečna temperatura 2,3 °C višja od 
normale in peta najvišja do zdaj. Precej hladneje kot 
normalno je bilo v jugozahodni Rusiji. Precej nad nor-
malo je bila temperatura na Norveškem, Švedskem in 
Finskem. Tudi na Balkanu je bil december občutno to-
plejši kot normalno. 

Povprečna oblačnost v Evropi je bila leta 2020 re-
kordno nizka (Copernicus, 2021), k čemur je najbolj 
prispevalo obdobje od januarja do maja. 

V evropskem povprečju je trajanje sončnega obseva-
nja leta 2020 doseglo nov rekord, in sicer 86 ur nad 
normalo. V zadnjih štirih desetletjih je trend pozitiven.

Leto 2020 je bilo v Evropi najtoplejše leto in vsaj za 0,4 °C 
toplejše od drugih najtoplejših let v zadnjem desetletju. 
Tudi zima in jesen sta bili najtoplejši do zdaj, še posebno 
pomemben je bil zimski rekord, in sicer za več kot 3,4 °C 
nad normalo in približno 1,4 °C nad prejšnjo najtoplej-
šo zimo. Največji odkloni jeseni in pozimi so bili na se-
verovzhodu in vzhodu Evrope. Pozimi je bila najvišja in 
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najnižja temperatura v severovzhodni Evropi od 6 °C in 
9 °C nad normalo. 

V Evropi kot celoti je bila požarna ogroženost blizu 
normale, vendar je bila pozimi in spomladi predvsem 
na Balkanu in v vzhodni Evropi nad normalo. Požarno 
onesnaženje zraka je bilo pod normalo, saj je bilo poleti 
malo požarov, ki največ prispevajo k onesnaženju. 

Poleti in novembra je bilo več epizod izjemno toplega 
vremena, pojavljale so se na različnih območjih. Junija 
je bilo v Skandinaviji in vzhodni Evropi zelo toplo. Avgu-
sta je vročinski val zajel dele zahodne Evrope, izjemno 
tople so bile noči. V začetku novembra so bili v Skandi-
naviji izmerjeni temperaturni rekordi. Število poletnih 
dni z visoko stopnjo vročinske obremenitve se po vsej 
Evropi povečuje. Kljub temu vročinski valovi leta 2020 
v zadnjih letih niso bili tako intenzivni, razširjeni ali dol-
goživi kot v preteklosti. 

Število zimskih dni s hladnim stresom se je v severni 
Evropi zmanjšalo. Pozimi 2020 je območje zmernega 
hladnega stresa seglo manj daleč na jug in zahod kot 
normalno. 

Kriosfera

Leta 2019 (slika 6) je grenlandski ledeni pokrov utr-
pel rekordno taljenje, približno 96 odstotkov površine 
je bilo vsaj enkrat v fazi taljenja. Masa ledu nad Gren-
landijo je dosegla najnižjo vrednost v nizu opazovanj, 
upadla je za 320 Gt pod povprečje obdobja 1981–2010 
(Copernicus, 2020). Podpovprečna količina zapadlega 
snega in zgodnji začetek taljenja sta prispevala k zgodnji 
izpostavljenosti ledu, kar je pospešilo taljenje, saj ima 
led manjšo odbojnost za sončne žarke kot svež sneg.

Ledeniki v svetu in Evropi izgubljajo maso. V svetu so le-
deniki od leta 1961 izgubili 9625 Gt ledu, kar je povzro-
čilo dvig oceanov za skoraj 3 cm (Copernicus, 2020). V 
zdajšnjih razmerah taljenje ledenikov v svetu prispeva 

skoraj 1 mm višjo gladino morja na leto. V Evropi največ 
prispeva taljenje robnih ledenikov na Grenlandiji, lede-
nikov na Svalbardu in Islandiji. Drugi ledeniki v Evropi so 
razmeroma majhni in njihov prispevek k dvigu morske 
gladine je majhen. 

Površina morskega ledu na Arktiki se je opazno zmanj-
šala od leta 1979. Trend krčenja je opazen v vseh me-
secih, še posebej pa septembra, ki sovpada z letnim 
minimumom. Najhitrejše krčenje je bilo v začetku tega 
stoletja. 

Izpostavimo le meseca marec in september, ki nava-
dno sovpadata z najmanjšo in največjo razsežnostjo 
morskega ledu na polarnih območjih. 

Marca 2019 je morski led prekrival manjše območje 
kot normalno tako na severnem kot tudi na južnem 
polarnem območju (Copernicus, 2020). Antarktični 
morski led je bil drugi najskromnejši od leta 1979, ko 
so začeli sistematično spremljati razsežnost morske-
ga ledu. Manjše je bilo ledeno območje nad zunanjim 
Weddllovim in nad Rossovim morjem. Nadpovprečno 
veliko je bilo morskega ledu na nekaterih obalnih ob-
močjih vzdolž atlantskega sektorja Vzhodne Antarkti-
ke. Nad Arktiko je bil ledeni pokrov še posebej skromen 
nad Beringovim morjem, njegov rob je bil severneje kot 
običajno tako na atlantski kot tudi na tihomorski strani.

Septembra 2019 (slika 7) je bila površina morskega 
ledu na Arktiki 4,2 milijone km2, kar je 2,4 milijona km2 

manj kot v septembrskem povprečju obdobja 1981–
2010 in 36 % manj kot normalno. Tako je bila površina 
ledu tretja najmanjša v nizu podatkov, ki se začenja leta 
1979. Antarktični morski led se je raztezal nad 18,2 mi-
lijonov km2, kar je 0,2 milijonov km2 oziroma 0,9 odstot-
ka pod septembrskim povprečjem obdobja 1981–2010.

Marca 2020 (slika 6) je bila površina morskega ledu 
na Arktiki 14,6 milijonov km2, kar je 0,9 milijona km2 ozi-
roma 6 odstotkov pod normalo (Copernicus, 2021). To 
je le malo več kot februarja 2020, saj je Arktični led 

 Slika 6:  Ledeni morski pokrov marca 2019 (levo) in 2020 (desno). Rožnata črta označuje rob povprečne marčevske 
površine ledu v obdobju 1981–2010. (vir: ECMWF, Copernicus Climate Change Service)

 Figure 6:  Sea-ice cover for March 2019 (left) and 2020 (right). The pink line denotes the climatological ice edge for 
March for the period 1981-2010 (Source: ERA-Interim, Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service)
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dosegel maksimum v dnevih na začetku marca. Površi-
na je bila marca 2020 večja kot v zadnjih petih marcih 
in podobna kot marca 2014. 

Večina osrednje Arktike je marca prekrita z ledom, 
zato so odkloni opazni predvsem na obrobju. Negativ-
ni odkloni so bili na večjem delu atlantskega sektorja, 
vključno z Labradorskim morjem, Grenlandskim mor-
jem in vzdolž severozahodne obale Rusije ter nad Bal-
tikom. Izjema sta bila zahod in vzhod otočja Svalbard, 
kjer je bilo več morskega ledu kot normalno. 

Nad Arktiko prevladuje negativen trend, ki je očiten po 
letu 2000 (slika 8). Opazen je tako pri največji kot tudi 
pri najmanjši letni razsežnosti ledenega pokrova. Po-
vršina arktičnega morskega ledu je navadno največja 
marca, včasih pa je največja površina dosežena že fe-
bruarja. Najmanjša površina morskega ledu je navadno 
septembra, včasih pa je minimum dosežen že avgusta. 
Krčenje arktičnega ledenega pokrova ni enakomerno, 
temveč je najbolj očitno na robovih. 

Površina antarktičnega morskega ledu je bila marca 
2020 4,0 milijone km2, kar je 0,3 milijona km2 oziroma 
8 odstotkov manj kot normalno (slika 9). To je več kot v 
marcih zadnjih treh let. Nadpovprečno veliko morske-
ga ledu je bilo na vzhodu Weddllovega morja, nad veči-
no obalnih območij zahodne Antarktike, predvsem nad 
Amundsenovim morjem in vzhodnim Rossovim morjem.

Najmanjša maksimalna površina je bila opažena na Ark-
tiki februarja 2015, na Antarktiki pa septembra 1990.

Površina antarktičnega morskega ledu septembra 
2020 je bila 18,7 milijonov km2, kar je 0,3 milijona km2 

oziroma 1,8  odstotka več kot normalno. To je bil prvi 
septembrski pozitivni odklon po letu 2014. Na obrobju 
ledenega pokrova je tesna povezava med odkloni od 
normale v temperaturi in prisotnosti ledu. 

Spremembe v površini antarktičnega morskega ledu 
so med letom večje kot na Arktiki, vendar ni jasnega 

dolgoletnega trenda. Obdobja z nadpovprečno veliko 
morskega ledu so bila v letih od 2007 do 2009 in od 
2013 do 2015. Zadnja štiri leta pa je morski led tudi 
okoli Antarktike pod dolgoletnim povprečjem, zadnjih 
nekaj mesecev je površina spet bližje normale. Sep-
tember je navadno mesec z največjo površino morske-
ga ledu, zgodilo pa se je že, da je bilo največ morskega  
ledu oktobra oziroma avgusta. 

Septembra 2020 je bila površina morskega ledu na 
Arktiki 3,9 milijona km2, kar je 2,7 milijona km2 oziro-
ma 41  odstotkov pod septembrskim povprečjem in 
od začetka primerljivih meritev druga najmanjša. Naj-
manjša je bila septembrska površina morskega ledu 
leta 2012. Brez morskega ledu je bilo območje sever-
no od Svalbarda pa vse do Čukotskega morja. Največji 
odmik od normale je bil severno do Karskega morja in 
Morja Laptevov, kjer je bila tudi temperatura opazno 
nad normalo. Severna morska pot je bila brez ledu že 
tretji mesec zapored. Le v osrednjem delu Arktike so 
bile razmere normalne. 

Morski led na obeh polarnih območjih ima pomembno 
vlogo v podnebnem sistemu. Nanj vplivajo temperatura 
zraka in vode, veter in morski tokovi. Prisotnost mor-
skega ledu ima velik vpliv na vodo pod njim in zrak nad 
njim. Zmanjšanje ledenega morskega pokrova omogoči 
večjo absorpcijo sončnih žarkov v oceanu in več dolgo-
valovnega sevanja iz oceana v ozračje, kar lahko vodi 
k dodatni izgubi morskega ledu. Ta povratna zanka je 
glavni vzrok pospešenega segrevanja severnega polar-
nega območja v primerjavi s preostalim svetom. Ledeni 
pokrov je občutljiv pokazatelj podnebnih sprememb na 
polarnih območjih, ki bodo lahko imele dolgoročne po-
sledice na podnebje tudi zunaj polarnega območja.

Ozonska plast nad Antarktiko

Antarktična ozonska plast se je v 70. letih prejšnje-
ga stoletja počasi stanjšala, največji primanjkljaj je bil 
opažen v začetku 80. let. Leta 1987 je mednarodna 

 Slika 7:  Ledeni morski pokrov septembra 2019 (levo) in 2020 (desno). Rožnata črta označuje rob povprečne septembrske 
površine ledu v obdobju 1981–2010. (vir: ECMWF, Copernicus Climate Change Service)

 Figure 7:  Sea-ice cover for September 2019 (left) and 2020 (right). The pink line denotes the climatological ice edge for 
September for the period 1981-2010 (Source: ERA-Interim, Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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skupnost podpisala Montrealski protokol o snoveh, 
ki uničujejo ozonsko plast. V ozračju je količina ozonu 
škodljivih snovi, ki smo jih v ozračje spustili ljudje, na-
raščala do preloma tisočletja. Od takrat koncentracija 
teh snovi počasi upada, vendar je še dovolj visoka, da 
povzroča pomembno izgubo ozona. Ozonska luknja nad 
Antarktiko se bo v prihodnjih desetletjih predvidoma 
postopoma manjšala, ozonska plast naj bi predvidoma 
dosegla raven iz leta 1980 okoli leta 2070.

Raba halonov in CFC-jev je bila z Montrealskim proto-
kolom in njegovimi dopolnili ukinjena, a njihove koncen-
tracije spremljamo zaradi škodljivega vpliva na zaščitno 

ozonsko plast. Zadnji podatki kažejo na upočasnitev upa-
danja ravni CFC-11 po letu 2012 zaradi izpustov v vzhod-
ni Aziji. Zaradi dolge življenjske dobe bodo ostali v ozračju 
še več desetletij. V ozračju je še vedno dovolj ozonu ško-
dljivih snovi, da lahko povzročijo pojav ozonske luknje nad 
Antarktiko med avgustom in decembrom (SMO, 2020). 
Razlike v velikosti in trajanju ozonske luknje med leti so 
predvsem posledica meteoroloških razmer.

Razmere visoko nad Antarktiko so bile septembra 2019 
nenavadne (slika 10). Ozonska luknja se je začela razvi-
jati avgusta in dosegla največji razmah 8. septembra, 
raztezala se je na 16,4 milijona km2. Meritve so pokazale, 

 Slika 8:  Odklon septembrskega arktičnega morskega ledu glede na septembrsko normalo v obdobju 1979–2020, 
izražen v odstotkih septembrskega povprečja obdobja 1981–2010 (vir: ERA5, Copernicus, ECMWF)

 Figure 8:  Time series of monthly mean Arctic sea ice extent anomalies for all September months from 1979 to 2020. 
The anomalies are expressed as a percentage of the September average for the period 1981-2010 (Data 
source: ERA5, Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)

 Slika 9:  Odklon septembrskega antarktičnega morskega ledu v obdobju 1979–2020 glede na septembrsko povprečje 
obdobja 1981–2010, izražen v odstotkih (vir: ERA5, Copernicus, ECMWF)

 Figure 9:  Time series of monthly mean Antarctic sea ice extent anomalies for all September months from 1979 to 
2020. The anomalies are expressed as a percentage of the September average for the period 1981-2010 
(Data source: ERA5, Credit: Copernicus Climate Change Service/ECMWF)
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da tokrat ni bilo območja, kjer bi zaščitni ozonski plašč 
povsem izginil. Nadaljnje širjenje ozonske luknje je zaus-
tavila oslabitev polarnega vrtinca in toplejše stratos-
fere nad Antarktiko zaradi nenadnega stratosferskega 
segrevanja. V letih z normalnim vremenskim razvojem 
bi se ozonska luknja septembra in v začetku oktobra še 
širila. Za primerjavo podatek, da je bila površina ozon-
ske luknje 9. septembra 2000 kar 29,9 milijona km2. 

Leta 2019 je bilo tretjič v zadnjih 40 letih, da so vremen-
ske razmere povzročile toplejšo stratosfero, ki je omeji-
la izginjanje ozona. Na višini približno 20 km je bila tem-
peratura septembra okoli 16 ºC višja kot normalno, kar 
je najvišja temperatura v 40-letnem nizu podatkov. Sre-
dišče oslabljenega polarnega vrtinca je bilo glede na obi-
čajno lego premaknjeno stran od južnega zemeljskega 

pola, vetrovni stržen je bil znatno oslabljen in zrak se 
je lahko spuščal v spodnjo stratosfero, kjer ozon izginja. 
Spuščanje zraka je ogrelo spodnjo stratosfero, zato je 
bilo manj stratosferskih oblakov, ki so bili tudi manj ob-
stojni. Prav stratosferski oblaki pa so odločilni za proces 
izginjanja ozona. Poleg tega je z ozonom bogat zrak na 
južni polobli pritekal nad Antarktiko. Podobni vremenski 
vzorci so bili opaženi tudi septembra 1988 in 2002, ko 
je bila ozonska luknja prav tako majhna. 

Povsem drugačne so bile razmere leta 2020 (slika 10). 
Ozonska luknja je začela nastajati podobno počasi kot v 
zadnjih letih, dosegla razmeroma veliko površino sep-
tembra in oktobra, a najbolj izjemno je bilo njeno traja-
nje, saj je bila njena površina v drugi polovici novembra 
in decembra med največjimi do zdaj (slika 10). 

 Slika 10:  Površina v milijonih km², na kateri je bila zaščitna ozonska plast tanjša od 220 Dobsonovih enot, prikazani 
so meseci od julija do decembra za leta 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 in 2020 ter povprečje obdobja 
1979–2019. Svetlo zeleno je območje med 10. in 90. percentilom, svetlo modro je območje med 30. in 70. 
percentilom. Tanka črna črta označuje največji opaženi dnevni obseg ozonske luknje v dolgoletnem obdobju 
spremljanja tega pojava. (WMO, 2021)

 Figure 10:  Area (millions of km2) where the total ozone column is less than 220 Dobson units. 2020 is shown in red, 
and the most recent years are shown for comparison as indicated by the legend. The thick grey line is the 
1979-2019 average. The blue shaded area represents the 30th to 70th percentiles, and the green shaded 
area represents the 10th and 90th percentiles for the period 1979-2019. The thin black lines show the 
maximum and minimum values for each day in the 1979-2019 period (Source: WMO 2021)
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Na slikah 11, 12 in 13 je prikazan razvoj ozonske luknje 
nad Antarktiko v letih 2019 in 2020. 

Veliko presenečenje je bil nastanek rekordno velike 
ozonske luknje spomladi 2020 nad Arktiko. Razvijati se 
je začela februarja, največjo površino je dosegla marca, 
a tudi aprila je še zavzemala razmeroma veliko površi-
no. Maja so se razmere vrnile v normalo. 

Polarni vrtinec je bil močan in je preprečeval meša-
nje zraka, bogatega z ozonom, z nižjih geografskih ši-
rin. Temperatura v vrtincu je bila nizka in je omogočila 
nastanek velikega območja s stratosferskimi oblaki, ki 
so potrebni za razgradnjo ozona v kemičnih reakcijah 
ob prisotnosti UV sončnih žarkov. Stopnja uničenja 
ozona je presegla tisto iz leta 2011. Satelitske meritve 
so pokazale znižanje ozona na 205 Dobsonovih enot 

 Slika 11:  Odklon debeline zaščitne ozonske plasti od dolgoletnega povprečja 15. septembra, 15. oktobra in  
15. novembra 2019 (vir: Environemnt and Climate Change Canada)

 Figure 11:  Deviations in % from normal ozone layer depth on 15 September, 15 October and 15 November 2019 
(Source: Environment and Climate Change Canada)

 Slika 12:  Odklon debeline zaščitne ozonske plasti od dolgoletnega povprečja 15. septembra, 15. oktobra in  
15. novembra 2020 (vir: Environemnt and Climate Change Canada)

 Figure 12:  Deviations in % from normal ozone layer depth on 15 September, 15 October and 15 November 2020 
(Source: Environment and Climate Change Canada)

 Slika 13:  Odklon debeline zaščitne ozonske plasti od dolgoletnega povprečja 15. februarja, 15. marca in 15. aprila 2020 
(vir: Environemnt and Climate Change Canada)

 Figure 13:  Deviations in % from normal ozone layer depth on 15 February, 15 March and 15 April 2020 (Source: 
Environment and Climate Change Canada)
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(DU), pred tem so bile najnižje vrednosti nad Arktiko 
nad 240 DU, kar potrjuje rekordno oslabitev zaščitne 
ozonske plasti nad Arktiko. 

O pomenu zaščitne ozonske plati za življenje na ze-
meljskem površju smo že pisali tudi v Ujmi (Cegnar, 
2019). 

Padavine

Nenavadno suho je bilo leto 2019 v primerjavi s povpre-
jem obdobja 1981–2010 v Avstraliji in zahodni Indone-
ziji ter sosednjih državah. Tudi na jugu Afrike, v Srednji 
Ameriki in delih Južne Amerike so bile padavine daleč 
pod normalo. Nenavadno obilne so bile padavine v osre-
dnjem delu ZDA, na severu Kanade, severu Rusije, jugo-
zahodni Aziji, severu Kitajske in na vzhodu Afrike. Velik 
primanjkljaj padavin je bil junija v Indiji, ker je zamujalo 
monsunsko deževje. Toda v naslednjih mesecih so bile 
padavine razen na severovzhodu Indije nad normalo. 

Padavine so bile v evropskem povprečju na letni rav-
ni blizu normale, vendar z velikimi razlikami med regi-
jami. V srednji Evropi se je poleti razvila suša. Zadnje 
tri mesece leta so bile padavine obilne na atlantski in 
sredozemski obali Evrope. V Italiji je bil november re-
kordno namočen, v Franciji je bil tretji najbolj moker 
november od leta 1959, v Avstriji tretji najbolj moker 
od leta 1858. Tudi oktober in december sta bila obilno 
namočena, vendar so bila območja z obilnimi padavina-
mi manjša kot novembra. 

Pretoki rek so bili v Evropi dve tretjini leta pod nor-
malo. Najnižji so bili spomladi in od sredine poletja do 
zgodnje jeseni, najbolj opazno v srednji Evropi. Zadnja 
dva meseca so se v zahodni Evropi dvignili na visoke 
pretoke, nizki pa so ostali v vzhodnem delu celine. 

Leto 2020 je bilo v delih zahodne Evrope in v pasu, ki 
se je širil iznad vzhodne Evrope na večje območje Azije, 
bolj suho od povprečja (slika 14). Na območjih Sever-
ne Amerike so bile sušne razmere ugodne za širjenje 
in krepitev številnih požarov. Številna območja južne 
poloble so bila tudi bolj suha od normale, vendar so pa-
davine presegle normalo na območju, ki je segalo iznad 
južnega Arabskega polotoka proti vzhodu nad Azijo. 
Prav tako je bilo bolj mokro v delih Kanade, ZDA, Av-
stralije in južne Brazilije. 

Leta 2020 je bila skupna letna količina padavin na vpliv-
nem območju monsuna v Severni Ameriki, Afriki, jugo-
vzhodni Aziji in Jugozahodni Aziji nenavadno velika (slika 
14), enako tudi ekstremne dnevne vsote, izražene kot 
95. percentil dnevnih vsot. Afriški monsun se je razširil 
severneje na območje Sahela kot običajno. Monsunska 
sezonska vsota v Indiji je bila 109 odstotkov normale in 
tretja največja za letoma 1994 in 2019. Vzhodna Azi-
ja je imela neobičajno visoko letno vsoto in ekstremne 
dnevne količine padavin.

Padavine v Evropi so bile leta 2020 blizu normale in 
ni opaziti pomembnega trenda. Največ preseganj nor-
male je bilo februarja, najmanj pa novembra. Mokra 
zima je prešla v suho pomlad v severozahodni Evropi. 
V zahodni celinski Evropi so bile od pomladi do jeseni 
prisotne trajne suhe razmere. Poleti so bile nadpov-
prečne padavine v pasu od Jadranskega morja do 
baltskih držav.

Neurje Alex je v začetku oktobra 2020 v Veliki Brita-
niji, Bretanji in južnih Alpah podrlo številne enodnev-
ne rekordne padavine, izjemno obilne so bile padavine 
predvsem v francoskih in italijanskih Alpah. Neurje 
Alex je povzročilo narasle vodotoke v večjem delu za-
hodne Evrope, kar je ponekod povzročilo uničujoče 
poplave. 

 Slika 14:  Letne padavine leta 2019 (levo) in 2020 (desno), izražene kot percentil obdobja 1951–2010, najbolj sušna 
območja so označena z rjavo barvo, najbolj namočena pa z zeleno. (vir: WMO, 2020 in 2021)

 Figure 14:  Annual total precipitation in 2019 (left) and 2020 (right), expressed as a percentile of the 1951-2010 
reference period, for areas that would have been in the driest 20% (brown) and wettest 20% (green)  
of years during the reference period, with darker shades of brown and green indicating the driest and 
wettest 10%, respectively (Source: WMO, 2020 in 2021)
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Oceani

Morska gladina se je v obdobju od leta 1993 do 2020 v 
svetovnem povprečju dvigala za 3,3 mm ± 0,3 mm na 
leto, skupaj v obdobju za 8 cm. Regionalni trendi se lah-
ko od globalnega trenda razlikujejo zaradi geofizikalnih 
procesov. V Evropi je trend od 2 do 4 mm dviga na leto 
(ECMWF, 2020). 

Majhen upad med poletjem 2020 na severni polobli je 
bil povezan z razmerami la niña v tropskem Tihem oce-
anu. Med obdobji izrazite la niñe, kot je bila konec leta 
2020 in leta 2011, se spremenijo vzorci padavin in pre-
našajo vodo od oceana na tropska porečja, kar zača-
sno zmanjšuje povprečno globalno gladino morja. Na-
sprotno opazimo v času pojava el niño. Leta 2020 so 
k začasnemu umirjanju globalnega naraščanja morske 
gladine prispevale tudi izjemne padavine v afriškem Sa-
helu in drugih regijah, dokler poplavne vode niso počasi 
našle poti nazaj na morje. Konec leta 2020 se je pov-
prečna svetovna gladina morja spet dvignila.

Gladina morij se viša predvsem zaradi taljenja ledu, 
vključno z ledenim pokrovom Grenlandije in Antarkti-
ke, ter zaradi širjenja oceanske vode zaradi segrevanja. 
V obdobju 2005–2015 je segrevanje vode prispevalo 
nekaj nad tretjino dviga morske gladine. Večino preos-
talega dviga pripisujemo taljenju ledu. Taljenje ledu nad 
Grenlandijo in Antarktiko je v obdobju 1992–2017 pri-
spevalo k dvigu morske gladine okoli 2 cm. 

Skrb zbujajoče je tudi zakisljevanje oceanov (WMO, 
2020, 2021). V desetletju 2009–2018 so oceani veza-
li okoli 23 odstotkov letnih izpustov CO

2
, kar je blažilo 

podnebne spremembe. Vendar so povišane ravni CO
2
 

v ozračju spremenile kemijo oceanov, saj CO
2
 reagira 

z morsko vodo in znižuje njen pH ter veča kislost. Za-
kisljevanje zmanjšuje sposobnost nekaterih morskih 
organizmov za kalcifikacijo in posledično zmanjšuje 
možnost rasti in razmnoževanja. Meritve na odprtem 
oceanu v zadnjih desetletjih kažejo na znižanje pov-
prečnega pH za 0,017 do 0,027 pH enot od poznih 80. 
let prejšnjega stoletja. V obalnih območjih je stopnjo 
zakisljevanja težko določiti, saj se prepleta vrsta raz-
ličnih dejavnikov. 

Tako meritve kot tudi modeli kažejo na upadanje kisi-
ka v morjih in izlivih rek ter napol zaprtih morjih. Me-
ritve kažejo na različno stopnjo izgube kisika v oceanih, 
največji upad je opazen na severni polobli. Nižja raven 
kisika, ogrevanje in zakisljevanje bodo v prihodnje ogro-
žali raznolikost, sestavo in številčnost morskega življa 
(SMO, 2020). Po podatkih Medvladne oceanografske 
komisije Unesca (UNESCO-IOC) se je od sredine prej-
šnjega stoletja svetovna zaloga kisika v oceanu zmanj-
šala za 1 do 2 odstotka.

Toplota, ki jo zadržujejo oceani, je glavni pokazatelj 
sprememb zaradi povišane ravni toplogrednih plinov 

v ozračju, saj je glavnina dodatne toplote uskladiščena 
v oceanih. Večja toplotna zaloga v oceanih vpliva ne le 
na dvig morske gladine, temveč tudi na morske tokove 
in posredno na premikanja neurij. Prav tako vpliva na 
morski led. Veča se stratifikacija oceanske vode, sku-
paj z zakisljevanjem in manjšo vsebnostjo kisika vodi v 
spremembe ekosistemov in biotske raznolikosti. Količina 
uskladiščene toplote v plasti do 700 m in 2000 m glo-
boko narašča. 

Kot pri vročinskih valovih na kopnem lahko opazujemo 
tudi povišano temperaturo površinske plasti oceanov. 
To stanje se imenuje morski vročinski val, ki ima lahko 
posledice za morsko življenje in odvisne skupnosti. Na 
približno petini svetovnih oceanov je bil leta 2020 opa-
zen morski vročinski val vsaj kakšen dan v letu, kar je 
primerljivo z letom 2019, vendar manj kot najvišji od-
stotek leta 2016, in sicer 23 odstotkov.

Oceani so zelo pomemben dejavnik v podnebnem sis-
temu. Temperatura na površju se spreminja razme-
roma počasi, kar nam omogoča razumevanje in včasih 
napovedovanje spreminjanja vremenskih vzorcev nad 
kopnim v sezonski skali. Leta 2019 sta bila bistvena el 
niño-južna oscilacija in dipol na Indijskem oceanu. 

El niño-južna oscilacija je najpomembnejši dejavnik 
medletne spremenljivosti vremenskih vzorcev na sve-
tovni ravni. Leto 2019 se je začelo z nevtralnimi ali šib-
kimi razmerami, kar pa ni vplivalo na razmere v ozračju 
do februarja. Razmere na meji za pojav el niño so nato 
vztrajale do sredine leta.

Dipol na Indijskem oceanu je bil v začetku leta rahlo po-
zitiven in se je okrepil od maja do oktobra ter postal 
eden izmed najizrazitejših od leta 1960, oslabel je proti 
koncu leta. Vplival je na sušne razmere v Indoneziji in 
Avstraliji ter na poznejši umik jugozahodnega indijske-
ga monsuna in proti koncu leta na močnejše padavine 
na vzhodu Afrike, kar je prispevalo k zaostritvi humani-
tarne krize v Afriškem rogu. 

Leta 2020 so arktična oscilacija, sprva el niño in po-
zneje la niña, vplivali na vremenske in podnebne razme-
re v različnih delih sveta. Oscilacija indijskega oceana, 
ki je imela bistveno vlogo leta 2019, pa je bila večino 
leta 2020 nevtralna. Z dvigom povprečne temperatu-
re je leta 2020 najbolj izstopala Arktika. Od sredine 80. 
let se arktično površje segreva vsaj dvakrat tako hitro 
kot svetovno povprečje, ob tem se območje morskega 
ledu in grenlandska ledena plošča ter ledeniki krčijo, 
temperatura permafrosta pa narašča. To ima potenci-
alno velike posledice ne le za arktične ekosisteme, tem-
več tudi za svetovno podnebje prek različnih povratnih 
zank. Leta 2020 je Arktika izstopala kot območje z 
največjim temperaturnim odklonom od normale. Ne-
običajne razmere so se kazale na ledu, v nadpovprečni 
temperaturi in požarih v naravnem okolju. Nenavadno 
močna arktična oscilacija je na začetku leta vplivala na 
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nadpovprečno temperaturo v Evropi in Aziji ter pod-
povprečno temperaturo na Aljaski. Ta temperaturni 
vzorec je nato vztrajal večji del leta. 

Toplogredni plini v ozračju

Vsebnost toplogrednih plinov v ozračju narašča. 
Leta 2019 (uradnih globalnih podatkov za leto 2020 
še ni na razpolago) je povprečna koncentracija CO

2
 

znašala 410,5 ppm, metana 1877 ppb in dušikovega 
oksida 332 ppb; oziroma v enakem zaporedje 148 
odstotkov, 260 odstotkov in 123 odstotkov predin-
dustrijske ravni (WMO 2021). Čeprav bodo podatki 
o svetovni ravni leta 2020 dosegljivi šele pozno leta 
2021, podatki s posameznih merilnih mest kažejo na 
nenehno naraščanje. Primerljivo visoko raven bi našli 
le pred milijoni let. Ukrepi za zajezitev širjenja pande-
mije covida-19 bodo le nekoliko upočasnili letno rast 
ravni ogljikovega dioksida v ozračju. Sprotne meritve 
na observatoriju Mauna Loa in Cape Grim kažejo, da 
ravni toplogrednih plinov naraščajo tudi leta 2020 
(WMO, 2021). 

Cilj Pariškega dogovora iz leta 2015 je omejiti ogreva-
nje na svetovni ravni pod 2 °C glede na predindustrij-
sko dobo, zaželeno pa je omejiti dvig le na 1,5 °C, a ta cilj 
se vse bolj odmika. Od sredine 70. let prejšnjega stole-
tja temperatura nad kopnim narašča približno dvakrat 
hitreje kot nad oceani.

Izjemni dogodki  

in podnebni vplivi 

V Evropi je bilo v zadnji tretjini februarja 2019 območje 
visokega zračnega tlaka nad zahodno Evropo, od juga 
je pritekal topel zrak, oblakov skoraj ni bilo, zato je bilo 
veliko sončnega vremena, v več državah so izmerili re-
kordno visoko temperaturo za februar. Zima je v večini 
Evrope minila brez neobičajno mrzlega vremena.

Število dni z veliko toplotno obremenitvijo narašča tako 
na severni kot južni polobli. Večina celinske Evrope je 
imela obdobja zelo velike toplotne obremenitve, vključno 
z območji, kjer navadno ni tako vroče. Med najizrazitej-
šimi vročinskimi valovi leta 2019 sta bila dva vročinska 
valova v Evropi (konec junija in konec julija). Prvi je zajel 
večino zahodne Evrope in bil najizrazitejši v južni Fran-
ciji, kjer so 28. junija izmerili 46,0 °C, kar je 1,9 °C nad 
prejšnjim rekordom. Drugi je bil obširnejši, doseženih je 
bilo nekaj državnih temperaturnih rekordov, v Nemčiji 
42,6 °C, na Nizozemskem 40,7 °C, v Belgiji 41,8 °C, v 
Luksemburgu 40,8 °C in v Veliki Britaniji 38,7 °C. Vroči-
na je segala tudi na sever celine, v Helsinkih so izmerili 
rekordnih 33,2 °C. Na nekaterih merilnih postajah so 
prejšnje rekordne temperature presegli za več kot 2 °C, 
na primer v Parizu je temperatura dosegla 42,6 °C. 

Na Japonskem sta bila dva vročinska valova. Prvi je bil 
precej nenavadno že konec maja, na otoku Hokaido je 
temperatura dosegla 39,5 °C. Drugi val vročine je bil 
julija, imel je večje zdravstvene posledice od prvega, 
najbolj je prizadel gosto naseljeno območje Honšu.

Avstralija je imela izjemno vroče poletje 2018–2019. 
Povprečna poletna temperatura je bila rekordno viso-
ka in je prejšnji rekord presegla za skoraj 1 °C, januar 
pa je bil najtoplejši mesec do zdaj. Najbolj je bil prizadet 
Novi Južni Wales. Vročina je bila dolgotrajna in tem-
peratura je segla rekordno visoko, v kraju Adelaide so 
izmerili 46,6 °C. Rekordna vročina je segala tudi nad 
Novo Zelandijo, v Hamiltonu so izmerili 32,9 °C. Na se-
veru južnega otoka so divjali požari v naravnem okolju. 
Vročina se je v Avstralijo vrnila decembra in decem-
ber je bil rekordno topel. V Nullarbor Roadhouse so 18. 
decembra izmerili najvišjo temperaturo v Avstraliji od 
leta 1998, in sicer 49,9 °C. 

Z vročinskim valom so se spopadali tudi na jugu Juž-
ne Amerike konec januarja in v začetku februarja. 
Na Bližnjem vzhodu vročina ni bila tako izrazita kot 
v nekaj predhodnih letih, v Izraelu so julija izmerili re-
kordnih 49,9 °C, kar je najvišja temperatura v Izraelu 

 Slika 15:  Svetovna raven CO
2
 (v ppm), CH

4
 in N

2
O (oba v ppb) v obdobju 1984–2019. Rdeča črta je mesečno  

povprečje brez sezonskega nihanja. (vir: https://gaw.kishou.go.jp/publications/bulletin)
 Figure 15:  Globally averaged CO

2
, CH

4
 and N

2
O mole fraction from 1984 to 2019. The red line is the monthly  

mean with the seasonal variation removed; the blue dots and line depict the monthly averages  
(Source: https://gaw.kishou.go.jp/publications/bulletin)

https://gaw.kishou.go.jp/publications/bulletin
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vsaj po letu 1942. Ekstremno vroče je bilo v Indiji maja 
in zgodaj junija, na letališču v New Delhiju so namerili 
48,0 °C. 

Ekstremen mraz je bil manj pogost kot v preteklosti. 
Pozimi je val hladnega zraka zajel osrednji del Severne 
Amerike. Začel se je konec januarja, nadaljeval se je v 
mrzel februar in zgodnji marec tako na osrednji strani 
ZDA kot Kanade. Povprečna februarska temperatu-
ra je ponekod zastajala za normalo za več kot 15 °C. 
Rekordno mrzel je bil februar tudi na več območjih 
zahodne Kanade, vključno z Vancouvrom. Neobičaj-
no hladna je bila prva polovica leta na delu vzhodne 
Kanade. 

Valovi hladnega zraka in zgodnje sneženje so zajeli za-
hod in osrednji del Severne Amerike konec septembra 
in konec oktobra. Rekordno nizka oktobrska tempera-
tura je bila v nekaj zveznih državah na severu in zaho-
du, na jugu ZDA pa so imeli rekordno visoko oktobrsko 
temperaturo. Močno sneženje je sredi oktobra povzro-
čilo težave v Manitobi v Kanadi. Prva polovica novem-
bra je bila neobičajno hladna v delu severnih ZDA in 
južne Kanade. 

Zimsko in spomladansko sneženje v Alpah je bilo obilno, 
nad 3 m snega je zapadlo v avstrijskih Alpah med 4. 
in 15. januarjem. V Alpah z bogato snežno odejo so bili 
pogosti snežni plazovi. 

Na svetovni ravni je bila sezona tropskih ciklonov 
nadpovprečna. Na severni polobli je bilo leta 2019 72 
tropskih ciklonov, dolgoletno povprečje je 59. Na juž-
ni polobli je bila sezona 2018/19 tudi nadpovprečna s 
27 cikloni, kar je največ po sezoni 2008/09. Posebej 
je izstopal severni Indijski ocean, kjer je bila akumulira-
na ciklonska energija rekordna. Fani je bil najmočnejši 
ciklon po letu 2013, ki je dosegel Indijo. Kyarr je bil ok-
tobra najmočnejši ciklon v Arabskem morju, vendar ni 
dosegel kopnega. 

Sezona v južnem Indijskem oceanu je bila z 18 cikloni 
zelo aktivna, 13 jih je doseglo jakost orkana, kar je ena-
ko rekordnemu številu. Idai je dosegel Mozambik mar-
ca, bil je eden izmed najmočnejših, ki so dosegli kopno 
na vzhodni obali Afrike. Poleg Mozambika je prizadel 
tudi Zimbabve. Poročali so o 900 žrtvah, kar je največ 
zaradi ciklonov na južni polobli v zadnjih 100 letih. Apri-
la je ciklon Kenneth povzročil manjšo škodo na severu 
Mozambika, ki je manj poseljen. 

Eden izmed najmočnejših tropskih ciklonov Dorian, ki 
je dosegel kategorijo 5, je septembra pustošil po Ba-
hamih, izjemen je bil ne le po hitrosti vetra, temveč 
tudi po počasnem premikanju. Na Bahamskem otočju 
je zahteval 60 žrtev in povzročil ogromno škodo. Iznad 
Bahamov je nadaljeval pot nad vzhodno obalo ZDA in 
kanadsko provinco Nova Škotska. Vzhodno mejo Te-
ksasa je z obilnim deževjem prizadela tropska nevihta 

Imelda. Število tropskih ciklonov nad severnim Atlanti-
kom je bilo nadpovprečno, a število tistih, ki so dosegli 
jakost orkana, je bilo blizu normale. 

Tajfun Hagibis je oktobra kopno dosegel zahodno od 
Tokia, z obilnimi padavinami je povzročil poplave. Na 
vznožju gore Fuji je v enem dnevu padlo 922,5 mm dež-
ja. Poročali so o vsaj 96 žrtvah. Septembra je tajfun 
Faxai pustošil v Chiba prefekturi. 

Na Kitajskem je škodo povzročal Lekima in povzročil 
poplave in veliko gospodarsko škodo, bil je peti najmoč-
nejši tajfun, ki je dosegel Kitajsko od leta 1949. 

Suša je prizadela veliko delov jugovzhodne Azije in jugo-
zahodnega Tihega oceana. V Indoneziji je bila huda suša 
od sredine leta. V Singapurju so bile padavine rekordno 
skromne v obdobju od julija do septembra. Huda suša 
je prizadela tudi povodje Mekonga, gladina reke je bila v 
drugi polovici leta marsikje blizu rekordnega minimuma 
za drugo polovico leta. 

Suša v Avstraliji se je leta 2019 še okrepila, november 
in december sta bila rekordno suha. Letne padavine so 
bile na celinski ravni rekordno skromne. 

Padavinsko obdobje 2018/19 je bilo skromno v veli-
kem delu južne Afrike. A marca in aprila so nekatere 
države poročale o poplavah. Sušno je bilo tudi marsik-
je v Srednji Ameriki. Gladina jezer v Panami je v prvi 
polovici leta tako upadla, da je motila nemoteno de-
lovanje Panamskega prekopa. V drugi polovici leta so 
se razmere normalizirale. Honduras, Gvatemala, Nika-
ragva in El Salvador so trpeli sušo do obilnega deževja 
oktobra. Nenavadno sušno je bilo tudi v osrednjem 
delu Čila. 

Že drugo leto zapored je bilo poletje sušno v delih za-
hodne in srednje Evrope. Zima je bila sušna v zahod-
nem Sredozemlju. 

Požari v naravnem okolju se navezujejo na vroče in 
sušno vreme. Leto 2019 je bilo po obsežnosti požarov 
podpovprečno na območju zahodne severne Amerike. 
Nadpovprečno veliko je bilo požarov v Sibiriji in Aljaski, 
gorelo je celo ponekod na arktičnem območju, kjer so 
bili požari v preteklosti izjemno redki. 

Izjemni so bili v drugi polovici leta 2019 požari v Av-
straliji, ki so spremljali sušo, vročino in močan veter. 
Poročali so o 33 žrtvah in ogromni materialni škodi. 
Januarja in februarja je gorelo v Tasmaniji, kjer so bili 
požari v preteklosti redki. Obsežni požari so bili tudi v 
Indoneziji, dim in onesnaženost pa niso bili tako hudi kot 
ob požarih leta 2015. Obsežni požari so bili tudi v Ama-
zoniji, največ jih je bilo avgusta. 

Omenimo drugo najvišjo plimo po letu 1966 v Benet-
kah, ki je segla 1,85 cm nad normalo. 
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Leta 2020 so zelo obsežne poplave zajele veliko afriških 
območij, med njimi od marca do maja večji del Velikega 
afriškega roga po podobno mokri sezoni oktober–de-
cember 2019. Poplave so bile obsežne v številnih delih, 
najbolj prizadeta sta bila Sudan in Kenija. Številna afri-
ška jezera in reke so dosegle rekordno visok vodostaj. 

V Indiji je bil eden izmed dveh najbolj deževnih monsu-
nov od leta 1994. Močan dež, poplave in plazovi pa so 
prizadeli tudi sosednje države. Izdatno deževje v po-
vodju reke Jangce na Kitajskem je povzročilo obsežne 
poplave in postavilo na preizkušnjo jez Treh sotesk. 

Dele zahodne Japonske so poplave prizadele julija, v de-
lih jugovzhodne Azije so bile obsežne poplave oktobra in 
novembra. Najhuje je bil prizadet osrednji Vietnam, kjer 
se je monsunsko deževje združilo z osmimi tropskimi 
cikloni. Poplave so se razširile tudi v Kambodžo. Janu-
arja so poplave prizadele Indonezijo in Brazilijo, v slednji 
je močno deževalo tudi marca. V Kongu in Ruandi so 
bile poplave aprila in maja, v Jemnu julija. 

Huda suša je prizadela številna območja v notranjosti 
Južne Amerike, najbolj prizadeti so bili severna Argen-
tina, Urugvaj, Paragvaj in zahodna obmejna območja 
Brazilije. Večina provinc severne Argentine je imela 
enega od petih najsušnejših let. Nivo rek v Paragvaju 
je bil tako nizek, da je oviral rečni promet. Sušno je bilo 
tudi v Peruju v začetku leta. 

Septembra in v začetku oktobra je večino celinske Bra-
zilije zajel vročinski val, temperatura je 5. oktobra do-
segla 44,6 °C. V Argentini, Braziliji in Paragvaju so bili 
v drugi polovici leta številni požari v naravnem okolju. 

Leto 2020 je bilo v Rusiji 3,2 °C toplejše od normale, v 
delih severne Sibirije pa kar za 6 °C ali celo več. Vročina 
je dosegla vrhunec konec junija, ko so v Verhoyansku 
20. junija izmerili 38,0 °C, kar je najvišja znana tempe-
ratura kjer koli severno od polarnega kroga. Neobičaj-
no toplo je bilo tudi v Eureki v Kanadi in na Svalbardu. 
Na Finskem je bilo leto 2020 najtoplejše do zdaj. 

Številni izjemno obsežni so bili požari v Kaliforniji in Ko-
loradu pozno poleti in jeseni, prispevali so k največjemu 
pogorelemu območju v ZDA v zadnjih 20 letih. Obse-
žne sušne razmere so se nadaljevale v zahodni polovici 
ZDA. Trimesečno obdobje od julija do septembra je bilo 
najbolj vroče in najbolj suho na jugozahodu ZDA, naj-
bolj suho je bilo leto v Nevadi in Utahu. Več požarov so 
strele zanetile sredi avgusta v obalnem delu Kalifornije. 
Požari so najbolj prizadeli Kalifornijo in zahodni Utah. 

V Dolini smrti je 16. avgusta temperatura dosegla 
54,4 °C, kar je najvišja izmerjena temperatura na sve-
tu v zadnjih 80 letih. 

Večji požari, ki so v vzhodni Avstraliji pustošili že leta 
2019, so se polegli šele ob deževju v začetku februarja 

2020. Leta 2020 je bilo nekaj epizod hude vročine, na za-
hodu Sydneyja je temperatura januarja dosegla 48,9 °C,  
v Canberri 44,0 °C. Dele jugovzhodne Avstralije je v za-
četku leta 2020 zajelo močno onesnaženje z dimom. 
Številne postaje na Novi Zelandiji so poročale o najdalj-
šem suhem obdobju med koncem decembra 2019 in 
koncem februarja 2020.

Močan vročinski val je prizadel Karibe in Mehiko apri-
la, na Kubi so poročali o temperaturnem rekordu. Zelo 
vroče je bilo v delu Karibov tudi septembra. 

Sušne razmere so spomladi in poleti prizadele dele se-
verne osrednje Evrope, vendar manj izrazito kot leta 
2018 ali 2019. Avgusta je bil močan vročinski val v za-
hodni Evropi, a ne tako izrazit kot leta 2019. V začet-
ku septembra je vročina zajela vzhodno Sredozemlje, 
v Jeruzalemu (42,7 °C) in Eilatu (48,9 °C) so izmerili 
rekordno visoko temperaturo. Na Bližnjem vzhodu je 
bil vročinski val julija. 

Poleti je bilo zelo vroče v delu vzhodne Azije. Na Japon-
skem so izenačili rekordno visoko temperaturo. Vro-
činski val je bil zelo obremenilen tudi v Hongkongu. 

Novo Fundlandijo (WMO, 2021) je snežno neurje zaje-
lo 17. in 18. januarja. Drugi teden septembra je obilno 
sneženje zajelo Kolorado. Oktobra je zelo hladen zrak 
zajel osrednje ZDA. Na skrajnem severu Evrope je bila 
snežna odeja izjemno debela. V drugi polovici decembra 
je ponekod na Japonskem obilno snežilo. 

Število tropskih ciklonov po vsem svetu je bilo leta 
2020 nadpovprečno z 98 poimenovanimi tropski-
mi nevihtami na severni polobli leta 2020 in sezoni 
2019/2020 na južni polobli. Severnoatlantska regija 
je bila zelo dejavna s 30 tropskimi cikloni, kar presega 
dvakratnik dolgoletnega povprečja in presega rekord 
iz leta 2005. Na večini drugih območij so bile razme-
re blizu povprečja. Dvanajst tropskih neurij je doseglo 
kopno v ZDA, od tega pet v Louisiani; najbolj uničujoč 
je bil orkan 4. stopnje Laura, ki je pred tem pustošil po 
Haitiju in Dominikanski republiki. V Srednji Ameriki sta 
pustošila orkana Eta v začetku novembra in sredi no-
vembra Iota, ki je dosegel jakost 5. stopnje. Večjo škodo 
sta povzročila tudi orkana Isaija in Sally. 

Majski ciklon Amphan je bil najdražji tropski ciklon v 
Severnoindijskem oceanu. Dosegel je kategorijo 5 nad 
Bengalskim zalivom. Novembra je ciklon Gati prizadel 
severovzhodno Somalijo. V jugozahodnem Tihem oce-
anu sta bila dva ciklona kategorije 5. Prvi je bil ciklon 
Harold aprila. Decembra je bil ciklon Yasa eden najin-
tenzivnejših ciklonov v jugozahodnem Tihem oceanu z 
najmanjšim sredinskim tlakom 899 hPa. V začetku no-
vembra je Filipine zajel tajfun Goni, ki mu je čez teden 
dni sledil Vamco. Dva tropska ciklona, Mayask in Hai-
shen, sta dosegla Korejski polotok zgodaj septembra 
in povzročila obsežne poplave. Osem tropskih neurij 
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je doseglo Vietnam v manj kot petih tednih oktobra in 
novembra, kar je povzročilo obsežne poplave. Ciklon 
Diane je na Madagaskarju pustošil januarja, tropska 
nevihta Amanda pa maja v Gvatemali in Salvadorju.

Eden najdražjih izjemnih dogodkov (WMO, 2021) leta 
2020 je bilo hitro gibanje nevihtne linije, ki je potovala 
prek srednjega zahoda ZDA 10. avgusta, segala je od 
Južne Dakote do Ohia, najbolj prizadeta je bila Iowa. Se-
zona tornadov v ZDA je bila podpovprečna. 

Številni močni izventropski cikloni so februarja priza-
deli severno, osrednjo in zahodno Evropo. Najpomemb-
nejša nevihta v tem obdobju je bila Ciara, znana tudi 
kot Sabine in Elsa, ki se je prek severozahodne Evrope 
pomikala 10. in 11. februarja. Veter je povzročal škodo 
na območju iznad Irske nad Švedsko in Poljsko ter Itali-
jo. Oktobra je neurje Alex z močnim vetrom in obilnem 
dežjem povzročalo škodo v Franciji, 24-urne padavine 
so v Franciji presegle 600 mm, v Italiji 500 mm. Obilne 
padavine so zajele tudi Švico. V vseh treh državah so 
obilne padavine povzročile poplave. Sredozemski ciklon 
Medicane se je razvil sredi septembra, prizadel je obal-
ni del Libije in jugozahodno Grčijo. 

Sklepne misli

Leta 2021 je SMO izdala že 27. letni pregled podneb-
nih razmer v preteklem letu. Tudi tokrat se pri izbiri 
vsebine ni omejila le na podajanje vremenskih in pod-
nebnih značilnosti, temveč je vključenih več vsebin, ki 
opozarjajo na učinke podnebnih odklonov in sprememb. 
Tako poleg meteorologov naslavljajo tudi odločevalce in 
politike, kar poudarjata v svojih uvodnih besedah tako 
generalni sekretar WMO Peteri Taalas kot tudi ZN ge-
neralni sekretar A. Guterres (WMO, 2020 in 2021). 

Seveda podnebne spremembe niso edino zelo pereče 
okoljsko vprašanje, prav tako velika so tudi izguba bi-
otske raznovrstnosti, degradacija tal in odpadki. Med 
seboj se okoljska vprašanja prepletajo in pogosto kre-
pijo, zato morajo biti ukrepi in politike usklajeni in dobro 
podkrepljeni z interdisciplinarnimi informacijami. 

V povezavi s podnebnimi spremembami se na svetovni 
ravni predvsem izpostavlja blaženje, torej potreba po 
zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Stanje iz-
pustov leta 2020 je bilo daleč od ciljev Pariškega spo-
razuma. Poročilo Medvladnega panela za podnebne 
spremembe s sporočilom, da je dvig povprečne svetov-
ne temperature s temeljitimi ukrepi še mogoče omejiti 
na 1,5 °C (IPCC, 2018), ni doseglo želenega učinka. Giba-
nje mladih, ki jih je predvsem pritegnila mlada švedska 
aktivistka Greta Thunberg, je bilo sicer zelo odmevno v 
medijih in tudi v najvišjih mednarodnih političnih krogih, 
a rešitev, kako ukrepati, ni ponujalo. Zahteve niso dovolj, 
iskati je treba rešitve v smeri učinkovitejše rabe ener-
gije in trajnostnega razvoja, vendar jih je ob intenzivni 

globalizaciji in nenehnem naraščanju svetovnega prebi-
valstva, ki mu je vzor razvoja potrošniški model družbe, 
težko najti in verjetno skoraj nemogoče na hitro ude-
janjiti. Bosta leti 2020 in 2021 z do zdaj največjo zdra-
vstveno krizo prinesli na tem področju preboj? 

K motivaciji za ukrepanje za zmanjševanje izpustov to-
plogrednih plinov prispevajo raziskave, kako podnebne 
spremembe vplivajo na pogostost in intenzivnost vre-
menskih in podnebnih ekstremov, saj so prav izjemni 
dogodki tisti, ki povzročijo največ škode in tudi žrtev. 
Po letu 2000 je vse več takih študij. Najpogosteje pri-
merjajo opis dejanskega dogodka s simulacijo dogod-
ka z matematično-fizikalnim modelom stanja ozračja 
brez prispevka človekove dejavnosti. Že več kot de-
setletje izhaja posebna publikacija “Explaining extre-
me events” v Bulletin of the American Meteorological 
Society (AMS, 2020), namenjena izključno razčlenitvi 
izjemnih dogodkov z vidika prispevka povišane ravni 
toplogrednih plinov v ozračju. Rezultati študij potrju-
jejo, da človek s svojim delovanjem povečuje tveganje 
za nekatere vrste izjemnih dogodkov, predvsem tistih 
v povezavi s povišano temperaturo ozračja. 

Večina analiziranih dogodkov ni izbrana naključno, temveč 
so dogodki z velikimi učinki. Seveda učinki posameznega 
ekstremnega dogodka niso odvisni le od intenzitete in 
trajanja dogodka, temveč še od več drugih dejavnikov. 
Osnovno poznavanje fizike poveže višjo temperaturo 
z višjo gladino morja in večjim izhlapevanjem v ozračje. 
Težje je povezati povišano raven toplogrednih plinov s 
spremenjenimi vzorci gibanja v ozračju, zato je velika 
večina študij osredotočena na vročinske valove, precej 
manj pa na suše in poplave. Za večino dogodkov se je iz-
kazalo, da so verjetnejši ali intenzivnejši zaradi podnebnih 
sprememb, ki so posledica povišane ravni toplogrednih 
plinov, toda vpliv njihove povišane ravni na izbrani izjem-
ni dogodek še zdaleč ne pomeni, da je povzročila dogo-
dek. Za vse ekstremne dogodke pač ne moremo kriviti 
podnebnih sprememb, izjemni dogodki so bili tudi v pre-
teklosti. Naravna spremenljivost bo še vedno odločilno 
vplivala na intenziteto in pogostost ekstremih dogodkov. 
Zato je bistvenega pomena, da se prilagajamo na spre-
minjajoče se podnebne razmere in krepimo odpornost in 
sposobnost hitrega ukrepanja ob takih pojavih. 

V najmanj razvitih državah sredstev za krepitev od-
pornosti in služb za ukrepanje ob izrednih vremenskih 
dogodkih močno primanjkuje. Pogosto so neprijaznim 
podnebnim in vremenskim razmeram pridruženi še 
drugi dejavniki, kot so konflikti in nestabilne politične 
razmere, ki še bolj omejijo sposobnost odzivanja. V po-
ročilu SMO za leto 2019 izpostavlja Afriški rog, ki ga je 
leta 2019 prizadelo več vremenskih in podnebnih do-
godkov in eno izmed hujših pustošenj kobilic, leta 2020 
so se razmere na tem območju še slabšale. 

S podnebjem povezani dogodki predstavljajo tveganje 
za človeštvo z vplivi na zdravje, prek varne oskrbe s 
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hrano in vodo, varnosti, gospodarstva, infrastrukture 
in biotske raznovrstnosti. Podnebne spremembe vpli-
vajo na več ekosistemskih storitev in sezonske vzorce 
uporabe naravnih virov, pa tudi na razporeditev virov 
po regijah in državah. 

Vplivi na zdravje vključujejo bolezni, povezane z vročino, 
in smrti, poškodbe in izgubo življenj ob neurjih in popla-
vah, bolezni, ki jih prenašajo žuželke in voda, poslabšanje 
srčno-žilnih in bolezni dihal zaradi onesnaženega zraka, 
stres in duševne travme zaradi razseljevanja kot tudi 
izgubo sredstev za preživetje in premoženje. Spremem-
be podnebnih razmer so olajšale prenos denge, kate-
re pojavnost se je v zadnjih desetletjih močno narasla. 
Spremembe podnebja vplivajo na gozdove in travinje 
ter kmetijstvo. Poleg konfliktov, negotovosti in zastoja 
gospodarskega razvoja so izjemni vremenski dogodki 
med glavnimi dejavniki ponovnega širjenja lakote, kar 
nas oddaljuje od ciljev za trajnostni razvoj, v katerih je 
izkoreninjenje lakote predvideno do leta 2030. 

Agenda 2030 za trajnostni razvoj določa skupni načrt 
za mir in blaginjo ljudi in planeta, zdaj in v prihodnosti. 
V njenem središču je sklop ciljev trajnostnega razvo-
ja, ki izpostavljajo, da mora biti izkoreninjenje revščine 
tesno povezano s strategijami za izboljšanje zdravja in 
izobraževanja, z zmanjšanjem neenakosti in spodbudi-
tvijo gospodarske rasti, hkrati pa se je treba spoprijeti 

s podnebnimi spremembami in si prizadevati za ohra-
njanje oceanov in gozdov. Toda doseganje teh ciljev 
ogrožajo podnebne spremembe. Segrevanje ozračja 
vpliva na izgubo vrst in ekosistemov, kar lahko povzro-
či zmanjšanje kmetijskih in ribolovnih donosov, posle-
dično pa sproža prehransko negotovost. Ekstremne 
vremenske in podnebne razmere lahko povečajo zdra-
vstvena tveganja, škodijo infrastrukturi in vodijo do 
pomanjkanja vode. Te grožnje v povezavi z drugimi de-
javniki lahko vodijo do konfliktov in ogrožajo stabilnost. 

Če se je v začetku tega stoletja zdelo, da se je segreva-
nje zemeljske površine upočasnilo, od leta 2015 ponov-
no opažamo hitrejše naraščanje povprečne svetovne 
temperature. Za leto 2012 smo v svetovnem merilu še 
lahko trdili, da ni bilo izjemnih razmer glede višine pa-
davin ali temperature zraka pri tleh (Vertačnik, 2013). 
Leto 2013 je bilo skladno in pričakovano z globalnim 
segrevanjem med najtoplejšimi v zadnjih sto letih (Ver-
tačnik, 2014). Tudi leto 2014 je po temperaturi zraka in 
morja izstopalo glede na dolgoletne meritve, vremenske 
ujme glede na prejšnja leta pa niso bile posebno izrazite 
(Vertačnik, 2015). Sledilo je rekordno toplo leto 2016 
(Cegnar 2017), leto 2017 pa je najtoplejše leto brez po-
java el niño (Cegnar 2018). Leta 2018 so strokovnjaki še 
ponujali možnost omejitev dviga temperature na 1,5 °C, 
a tudi leta 2020 še nismo dočakali konkretnih ukrepov 
za omejitev dviga svetovne temperature.
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Uvod 

Tako kot v preteklih letih (Cegnar, 2019, 2018, 2017) 
smo za vrednotenje podnebnih razmer v letih 2019 
in 2020 uporabili primerjavo z razmerami v obdobju 
1981–2010, ki ga je za sprotno spremljanje podnebnih 
razmer priporočila Svetovna meteorološka organiza-
cija (SMO) na 17. kongresu SMO leta 2015 (Svetovna 
meteorološka organizacija, 2016, 2020), povprečje 
tega obdobja je označeno kot normala. Za ocenjevanje 
podnebnih sprememb, ki jih z izpusti toplogrednih pli-
nov v ozračje povzroča človek, ostaja v rabi več raz-
ličnih primerjalnih obdobij, ki segajo dlje v preteklost, 
najpogosteje pa se uporablja obdobje 1850–1900. 
Uporabljeno primerjalno obdobje ne vpliva na razvr-
ščanje let po temperaturi, prav tako tudi ne na izraču-
nane trende segrevanja. 

Metode

V preglednicah in slikah so uporabljeni podatki meril-
ne mreže Agencije RS za okolje (v nadaljnjem besedilu 
ARSO), upoštevani so podatki, izmerjeni s klasičnimi 
merilniki in samodejnimi merilnimi postajami. Pri tem-
peraturi, trajanju sončnega obsevanja in padavinah 
opažamo občasno manjša odstopanja med klasični-
mi in samodejnimi meritvami, zaradi česar se za isto 

merilno mesto lahko podatek za isto spremenljivko ne-
koliko razlikuje. Če so bile meritve na samodejni merilni 
postaji prekinjene, so podatki interpolirani, kar prav 
tako lahko vnaša razlike med vrednosti iz različnih vi-
rov podatkov.

Za vrednotenje spremenljivosti iz leta v leto uporablja-
mo povprečne vrednosti primerjalnega obdobja 1981–
2010 (normala), ki ga priporoča tudi Svetovna meteo-
rološka organizacija. Ker je v tem obdobju v naših krajih 
naraščanje povprečne temperature najočitnejše, je 
tudi v primerjavi s tem obdobjem večina mesecev to-
plejših kot normalno. V besedilu je povprečje obdobja 
1981–2010 navedeno kot normala. Pri letnih časih ali 
mesecih je povprečje izračunano za ustrezni letni čas 
ali mesec v primerjalnem obdobju. 

Razmere v letih 2019 in 2020 smo prikazali opisno, s 
preglednicami in slikami. Podatke smo zajemali iz arhiva 
ARSO (Agencija RS za okolje, 2021) in mesečnega bil-
tena ARSO Naše okolje (Agencija RS za okolje, 2020). 

Na slikah od 1 do 6 so prikazane temperaturne razme-
re v letih 2019 in 2020. Na slikah od 7 do 10 je prika-
zano trajanje sončnega obsevanja, slike od 11 do 14 so 
namenjene prikazu padavinskih razmer, na sliki 15 pa 
sta število dni s snežno odejo in njena največja debelina 
v letih 2019 in 2020. 

PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI V LETIH 2019  
IN 2020
CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2019 AND 2020

Tanja Cegnar
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, tanja.cegnar@gov.si

Povzetek
Leto 2019 je bilo na državni ravni drugo najtoplejše do zdaj. Povprečna letna temperatura je bila v državnem 
povprečju 1,7 °C nad povprečjem obdobja 1981–2010. Leto 2020 je bilo za 1,3 °C toplejše od normale. Obe leti so 
bili nadpovprečno topli vsi letni časi. Bilo je več vročinskih valov, a noben ni trajal zelo dolgo in temperatura se ni 
povzpela rekordno visoko. Hudega mraza ni bilo. Na državni ravni so padavine leta 2019 za 9 odstotkov presegle 
povprečje obdobja 1981–2010, leta 2020 pa je bilo dolgoletno povprečje izenačeno. Sončnega vremena je bilo 
leta 2019 6 odstotkov več kot normalno, leta 2020 pa 12 odstotkov. Najbolj je izstopal nenavadno hladen, siv in 
deževen maj 2019, a tudi maj 2020 je bil edini od normale hladnejši mesec v letu. Junij 2019 je bil najbolj sončen 
in drugi najtoplejši junij do zdaj. Največja debelina snežne odeje na Kredarici je bila leta 2019 385 cm, leta 2020 
pa 350 cm. 

Abstract
At the national level, the average annual temperature in 2019 was 1.7°C above the 1981-2010 normal, and was 
thus the second highest. In 2020 the temperature anomaly was 1.3°C. No extremely high or low temperatures 
were observed. In both years May was the only month with a mean temperature below the normal. At the nati-
onal level, precipitation was 9% above the long-term average in 2019, and in 2020 it was in line with it. In 2019 
sunny weather exceeded the long-term average by 6%, and in 2020 by 12%. On Kredarica, the maximum snow 
cover depth in 2019 amounted to 385cm, and in 2020 to 350cm. 
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V preglednicah so povprečni mesečni podatki za ob-
dobje 1981–2010 in mesečne vrednosti v letih 2019 
in 2020. Prikazali smo povprečno temperaturo (pre-
glednica 1), višino padavin (preglednica 4), v pregledni-
ci 5 je mesečno število dni s padavinami vsaj 1 mm, v 
zadnji preglednici pa je predstavljeno mesečno trajanje 
sončnega obsevanja. Najvišjo izmerjeno temperaturo 
v letih 2019 in 2020 po mesecih prikazuje preglednica 
2, najnižjo izmerjeno temperaturo po mesecih v letih 
2019 in 2020 pa preglednica 3.

Posodobitev merilne mreže aprila 2017 je povzročila 
precej zapletov pri podnebnih analizah. Nujno potrebna 
homogenizacija nizov meteoroloških podatkov še ved-
no poteka, saj je prav zaradi neupoštevanja priporočil 
Svetovne meteorološke organizacije pri spremembi 
načina merjenja zelo zahtevna, največji izziv je primer-
java debeline snežne odeje. Samodejne meteorološke 
postaje ne merijo in zapisujejo vseh vremenskih poja-
vov, kar prav tako omejuje primerjavo podnebnih raz-
mer s preteklostjo.  

Podnebje leta 2019 

Na državni ravni je bilo leto 2019 za 1,7 °C toplejše od 
normale in tako drugo najtoplejše. Krajevni odkloni so 
bili od 1 do 2 °C nad normalo. Najmanjši presežek je bil 
na skrajnem severozahodu, v Goriških brdih, slovenski 
Istri in Beli krajini, kjer ni presegel 1,5 °C, drugod je bilo 
od 1,5 do 2 °C topleje kot normalno. Povprečna dnev-
na najnižja temperatura je bila na večini merilnih mest 
od 1 do 2 °C nad dolgoletnim povprečjem. Povprečna 
dnevna najvišja temperatura je presegla dolgoletno 
povprečje za 1 do 2,3 °C.

V Ljubljani je bila povprečna letna temperatura 12,6 ºC, 
kar je 1,7 ºC nad normalo in druga najvišja, odkar ima-
mo podatke. Najtoplejše, odkar potekajo meritve v Lju-
bljani na sedanjem merilnem mestu, je bilo leto 2014 

s povprečno temperaturo 12,7  °C, leto 2018 pa se 
uvršča na tretje mesto, s povprečno temperaturo 
12,5  ºC. Najhladnejše ostaja leto 1956 s povprečno 
temperaturo 8,6 °C, sledita leti 1978 in 1954 z 8,9 °C. 

Na Kredarici je bila povprečna letna temperatura 
0,3  ºC in se uvršča na drugo mesto najtoplejših let 
pred letoma 2018 in 2011 s povprečno temperaturo 
0,2  ºC. S povprečno temperaturo ostaja najtoplejše 
leto 2015. Tako kot po nižinah je tudi v visokogorju opa-
zen trend naraščanja povprečne letne temperature.

V Ljubljani je bilo 93 toplih dni, kar v treh letih je bilo že 
več takih dni, 109 jih je bilo v letih 2003 in 2018, 104 
pa leta 2014. Vročih dni je bilo 37. Bilo je tudi 10 dni s 
tropsko nočjo. V Ljubljani je bilo 59 hladnih dni, bil pa je 
tudi en leden dan. 

V Portorožu je bilo 109 toplih dni in 57 vročih ter 19 dni 
s tropsko nočjo. Hladnih je bilo 29 dni, ledenih dni ni bilo. 
V Biljah je bilo 112 toplih, 62 vročih dni in 15 dni s trop-
sko nočjo. V Murski Soboti je bilo 96 toplih, 36 vročih 
dni in ena tropska noč. Vroči dnevi so bili tudi v Ratečah, 
in sicer 11, v Slovenj Gradcu je bilo takih dni 15. 

V državnem povprečju so padavine presegle normalo 
za 9 odstotkov. V Julijskih Alpah je ponekod padlo več 
kot 3500 mm. Med bolj namočena območja spadata 
tudi Snežnik in Trnovska planota, kjer so posamezne 
merilne postaje poročale o več kot 2500 mm padavin. 
Najmanj padavin je bilo na severovzhodu države, kjer je 
padlo manj kot 1100 mm, na posameznih merilnih mes-
tih pa le okoli 800 mm (na primer Kobilje s 783 mm). 
Na Obali je padlo od 1100 do 1250 mm, a že blizu v za-
ledju so bile padavine obilnejše. 

Padavine so razen v redkih izjemah presegle dolgole-
tno povprečje. Na dobri polovici ozemlja je bil prese-
žek do desetine, večji presežki nad normalo so bili v 
gorskem svetu severne Slovenije, na Trnovski planoti, 

 Slika 1:  Odklon povprečne temperature v letih 2019 (levo) in 2020 (desno) od povprečja obdobja 1981–2010 
(avtor: R. Bertalanič)

 Figure 1:  Average temperature anomaly in 2019 (left) and 2020 (right), reference period 1981-2010  
(Source: R. Bertalanič)
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jugozahodu države, na vzhodu Dolenjske in v južnem 
delu Štajerske. Na teh območjih je bil presežek nad 
normalo od 10 do 30 odstotkov. 

V državnem povprečju je trajanje sončnega vreme-
na preseglo normalo za 6 odstotkov. V visokogorju je 
osončenost nekoliko zaostajala za normalo, na Kreda-
rici je bilo 92 odstotkov toliko sončnega vremena kot 
normalno, v Ratečah pa je dolgoletno povprečje izena-
čeno. Drugod po državi je bil presežek do desetine dol-
goletnega povprečja, le na meteorološki postaji Novo 
mesto je bil večji (13 odstotkov). 

Na Kredarici je sonce sijalo 1614 ur, v Bohinjski Češnjici 
1817 ur, v Ratečah 1898 ur, na drugih merilnih posta-
jah je osončenost presegla 1900 ur. Največ sončne-
ga vremena je bilo na Obali, v Portorožu je bilo sončno 
kar 2498 ur. Med bolj sončna območja, na katerih so 
presegli 2100 ur neposredne osončenosti, spadajo še 
Goriška brda, v Vedrijanu je sonce sijalo 2252 ur, na 
Stanu 2192 ur, na Letališču Maribor 2116 ur in na Lisci 
2115 ur.

Leta 2019 je sneg na Kredarici tla prekrival 235 dni, 
kar je toliko kot v letih 1999 in 2006 ter nekoliko več 
kot leta 2018. Najmanj takih dni je bilo leta 2015 (208 
dni), že omenjenega leta 2018 (223 dni), tretje najkraj-
še trajanje je bilo leta 1958 (228 dni). 

Po nižinah je bilo leto 2019 zelo skromno s snežno 
odejo. Po večini nižin snežna odeja ni dosegla debeline 

10  cm, število dni s snežno odejo je bilo večinoma le 
med 6 in 25. V gorskem svetu so bile razlike večje: v 
visokogorju je bilo snega konec maja, večji del novem-
bra in decembra zelo veliko, sicer pa precej malo. V 
sredogorju je bila debelina snežne odeje skoraj ves čas 
močno pod normalo. Ob obilnem sneženju je v gorah 
debelina snežne odeje šele zadnji dan meteorološke po-
mladi dosegla največjo debelino v sezoni 2018/19, ki je 
bila 320 cm. V koledarskem letu 2019 je bila največja 
debelina snežne odeje dosežena decembra in je znašala 
385 cm, kar je druga največja izmerjena decembrska 
debelina na Kredarici od začetka sistematičnih me-
ritev. V letnem merilu so na Kredarici najmanj snega 
namerili v letih 2002 (195 cm), 1993 (205 cm), 1989 
(220  cm) in 1955 (235  cm). Leta 2001 so namerili 
rekordnih 700 cm, 690 cm leta 1977 in 587 cm leta 
1978. 

Podnebne razmere po sezonah 

Zima 2018/19

V državnem povprečju je bila zima 2018/19 za 1,3  °C 
toplejša kot normalno, padlo je le 68  odstotkov nor-
malnih padavin, sonce pa je sijalo 119 odstotkov toliko 
časa kot normalno. 

Povprečna temperatura je bila povsod višja od dol-
goletnega povprečja. Na Koroškem in manjšem delu 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.

Kredarica 2019 – 10,9 – 4,3 – 4,9 – 2,6 – 2,0 8,9 8,4 9,0 5,3 4,0 – 3,1 – 5,0

2020 – 3,1 – 4,5 – 6,2 – 1,2 0,8 4,6 7,3 8,5 5,3 – 0,4 0,4 – 5,5

1981-2010 – 7,1 – 8,1 – 6,3 – 3,8 0,9 4,3 6,9 6,8 3,6 1,0 – 3,7 – 6,5

Bilje 2019 2,0 5,9 9,2 12,7 14,2 24,3 24,0 24,3 18,4 14,1 10,7 6,3

2020 – 0,6 2,7 5,2 9,2 15,0 18,5 20,5 20,8 15,8 9,9 4,8 4,3

1981-90 3,0 3,7 7,6 11,6 16,7 20,1 22,4 21,8 17,3 12,9 7,9 4,0

Ljubljana 2019 0,7 4,9 9,0 11,6 12,9 23,5 22,9 22,6 16,8 13,2 8,8 3,6

2020 1,9 6,8 7,2 13,0 15,3 19,6 21,8 22,2 17,5 11,9 5,3 2,9

1981-90 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16,0 11,2 5,6 1,2

Novo 2019 0,1 4,3 8,5 11,2 12,8 22,9 21,9 22,0 15,9 12,7 8,4 3,6

mesto 2020 1,5 6,5 7,4 12,2 14,8 19,4 21 21,8 16,7 11,6 4,9 3,0

1981-90 0,0 1,6 6,0 10,6 15,5 18,7 20,7 19,9 15,4 10,7 5,2 0,9

Murska 2019 – 0,1 3,7 7,8 11,5 13,0 22,7 21,6 21,8 16,1 12,1 8,4 3,5

Sobota 2020 0,0 6,0 6,9 11,7 14,7 19,2 20,5 21,6 16,0 11,1 5,0 2,3

1981-90 – 1,1 0,8 5,5 10,5 15,7 18,8 20,6 19,7 15,2 10,2 4,6 0,1

Letališče 2019 4,1 6,7 10,3 12,9 14,6 24,2 24,2 24,4 18,8 15,3 12,5 8,1

Portorož 2020 5,5 7,8 9,0 13,3 18,1 21,0 23,2 24,0 19,5 13,7 9,4 7,9

1981-90 4,3 4,6 7,9 11,9 16,9 20,5 22,9 22,3 18,1 14,0 9,3 5,6

 Preglednica 1:  Povprečna mesečna temperatura zraka v °C v letih 2019 in 2020 ter povprečje obdobja 1981-2010
 Table 1:  Average monthly temperature in °C in 2019, 2020 and the average in the reference period 1981-2010
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 Slika 2:  Odklon povprečne zimske, pomladne, poletne in jesenske temperature v letih 2019 (levo) in 2020 (desno) 
od povprečja obdobja 1981–2010 (avtor: R. Bertalanič)

 Figure 2:  Average temperature anomaly in Slovenia in winter, spring, summer and autumn in 2019 (left) and 2020 
(right), reference period 1981-2010 (Source: R. Bertalanič)

Zima 2018/2019

Pomlad 2019 Pomlad 2020

Poletje 2019 Poletje 2020

Jesen 2019 Jesen 2020

Zima 2019/2020



38 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI V LETIH 2019 in 2020

severne Štajerske je temperaturni odklon presegel 
1,5 °C. Več kot na polovici ozemlja je bil odklon med 1 
in 1,5 °C. V večjem delu zahodne in južne Slovenije je bil 
odklon manjši, večinoma med 0,5 do 1 °C. Večinoma so 
bila jutra nadpovprečno topla, nadpovprečno topli so 
bili tudi popoldnevi.

Samo v visokogorju je bilo manj sončnega vremena kot 
normalno, v sredogorju ga je bilo toliko kot normalno, 
drugod je normalo preseglo. Velika večina Slovenije je 
bila obsijana od 10 do 30 odstotkov bolj kot normal-
no, na manjših območjih pa je bil presežek večji. Največ 
sončnega vremena je bilo izmerjenega na meteorološki 
postaji v Vedrijanu (438 ur). 

Največ padavin je bilo v delu Julijskih Alp, na Trnovski 
planoti in Snežniku, kjer je padlo nad 350  mm. Med 
bolje namočena območja spada tudi večji del Karavank 
in del Kamniško-Savinjskih Alp ter Javorniki. Najskro-
mnejše so bile padavine na severovzhodu države, kjer 
je padlo manj kot 70 mm. Skoraj povsod so padavine 
zaostajale za normalo, le v Zgornjesavski dolini in delu 
Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp je bilo dolgoletno 
povprečje nekoliko preseženo. Največji primanjkljaj je 
bil na delu Koroške in na območju severno od Maribo-
ra, kjer je padlo od 20 do 40 odstotkov toliko padavin 
kot normalno. Manj kot tri petine normalnih padavin 
je padlo na večjem delu ozemlja vzhodno od črte med 
Slovenj Gradcem in Črnomljem.

Razen na Obali je bila snežna odeja prisotna po nižinah, 
vendar je bila njena debelina skromna, pa tudi dni s 
snežno odejo ni bilo prav veliko, le v Ratečah je sneg 
obležal 52 dni. V Ljubljani je maksimalna snežna ode-
ja dosegla 9 cm, sneg je prekrival tla 14 dni. V Novem 
mestu je bilo 22 dni s snežno odejo.

Zima 2018/19 je bila v visokogorju v prvi polovici zelo 
skromna s snežno odejo. Šele februarja je debelina 
snežne odeje na Kredarici presegla 1 m, največja debe-
lina pa je dosegla 2 m. 

Pomlad 2019

Kljub nenavadno hladnemu maju je bila pomlad v držav-
nem povprečju za 0,2 °C toplejša kot normalno. Padlo 
je 131 odstotkov toliko padavin kot normalno, sonce pa 
je sijalo le 90 odstotkov toliko časa kot normalno.

Večina temperaturnih odklonov je bila med 0 in 0,5 °C. 
Območja z malo manjšim ali večjim odklonom so bila 
zelo majhna. Odkloni povprečne najnižje dnevne tem-
perature so bili večinoma pozitivni, z redkimi izjemami 
niso presegli 1  °C. Odkloni povprečne najvišje dnevne 
temperature so bili v intervalu ±1 °C. 

Največ padavin je bilo v delu Julijcev, kjer so na manj-
šem območju presegle 800 mm. Med bolj namočena 
območja spadajo tudi Trnovska planota, Snežnik in Ka-
ravanke ter del Kamniško-Savinjskih Alp. V dobri po-
lovici Slovenije je padlo od 200 do 400 mm. Najmanj 
padavin je bilo na severovzhodu in delu Štajerske, kjer 
je bilo padavin večinoma manj kot 300 mm. V veliki ve-
čini države so bile padavine nad normalo, a je bilo na 
Primorskem tudi nekaj krajev, kjer so namerili le od 90 
do 100 odstotkov normalnih padavin. Večina merilnih 
postaj je poročala o presežku do dveh petin dolgole-
tnega povprečja. Največji presežek je bil v Beli krajini in 
delu Pomurja, ponekod se je gibal okoli 70 odstotkov. 

Sončnega vremena je bilo povsod manj kot normalno. 
Primanjkljaj je bil največji v visokogorju, na Kredarici je 
sonce sijalo 356 ur, kar je za petino manj kot normalno. 
Po nižinah je bil primanjkljaj manjši, večinoma med 5 
in 15 odstotki. Najbližje dolgoletnemu povprečju so bili 
na jugu države, večjem delu Dolenjske in delu spodnje 
Štajerske, kjer je bil primanjkljaj pod desetino. 

V začetku meteorološke pomladi je bila snežna odeja na 
Kredarici s 115 cm skromna. Visokogorje je bilo skro-
mno zasneženo še ves marec in v začetku aprila. 3. in 4. 
aprila je bila snežna odeja debela le 110 cm. Dva metra 
je dosegla 11. aprila, a se je do 23. aprila spet stanjšala 

 Slika 3:  Število toplih, vročih in hladnih dni leta 2019 (levo) in 2020 (desno) (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 3:  Number of warm, hot and cold days in 2019 (left) and 2020 (right) (Source: T. Cegnar)
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na 1,5 m. Snežna odeja je bila s 320 cm najdebelejša ob 
koncu pomladi, kar je izjemno.

Poletje 2019

Poletje 2019 je bilo drugo najtoplejše, odkar imamo v 
Sloveniji primerljive meritve temperature zraka. Na dr-
žavni ravni je bilo 2,5 °C toplejše kot normalno, padlo 
je 84 odstotkov dežja, sonce pa je sijalo 113 odstotkov 
toliko časa kot normalno. 

Velika večina ozemlja je bila za 2 do 3 °C toplejša kot v 
dolgoletnem povprečju. Predvsem v Beli krajini in na 
območju Ilirske Bistrice je bil presežek nekoliko manjši, 
vendar so tudi tam dolgoletno povprečje presegli za 
več kot 1,5  °C. Na Goriškem in Vojskem je bil odklon 
največji, nekoliko je presegel 3 °C. 

Povprečna najnižja dnevna temperatura je normalno 
večinoma presegla za 2 do 2,5 °C. Odklon povprečne 
najvišje dnevne temperature je bil na večini merilnih 
postaj v razponu od 2 do 3 °C, v Ratečah in Postojni pa 
še nekoliko večji. Marsikje je bila najvišja temperatura 
poletja izmerjena že junija, a rekordno visoko se tempe-
ratura ni povzpela. Zelo močnih in pogostih prodorov 
hladnega zraka ni bilo. 

Vročih dni je bilo opazno več kot v dolgoletnem pov-
prečju. V Biljah jih je bilo 59, na Letališču Portorož 55. 
Po nižinah v notranjosti države jih je bilo od 23 do 40. 
Tudi v nekoliko višje ležečih krajih so bili vroči dnevi, v 
Ratečah so jih našteli 11, v Novi vasi 9, v Slovenj Gradcu 
pa 15. Topli so dnevi z najvišjo dnevno temperaturo vsaj 
25 °C. Po nižinah jih je bilo nadpovprečno veliko, v pre-
stolnici se je poletje 2019 po številu toplih dni uvrstilo 
na drugo mesto. 

Najobilnejše padavine so bile večinoma v delu Gorenj-
ske, ponekod na Notranjskem in Dolenjskem ter v delu 
Štajerske, ponekod so poročali o padavinah okoli 500 
mm. Najmanj dežja je padlo v slovenski Istri, na Gori-
škem in v delu Pomurja. Največji primanjkljaj padavin je 
bil v delu zahodne Slovenije, kjer je na manjših obmo-
čjih padlo le od 40 do 60 odstotkov normalnih padavin. 
Na veliki večini ozemlja je bilo manj dežja kot normalno, 
največje je bilo območje, na katerem je padlo od 60 do 
100 odstotkov normalnih padavin. Normalo so presegli 
na zahodu Dolenjske in ponekod na Štajerskem, veči-
noma za manj kot petino. 

Največja debelina snežne odeje na Kredarici je bila 
305  cm, kar spada med debelejše poletne snežne 
odeje. Nadpovprečno toplo vreme je povzročilo, da 
je sicer obilna snežna odeja hitro skopnela že junija. 
Dolgoletno povprečje poletnega števila dni s snežno 
odejo je na Kredarici 28, tokrat je sneg prekrival tla 
17 dni. 

Število ur sončnega vremena je v veliki večini države 
normalo preseglo za 10 do 20 odstotkov. Za manj kot 
desetino so dolgoletno povprečje presegli v visokogor-
ju, v Ljubljani in na Svetem Florjanu. Največji presežek 
nad normalo je bil 18 odstotkov v Bohinjski Češnjici in 
Novem mestu.

Jesen 2019

V državnem povprečju je bila jesen za 2,0  °C toplej-
ša od normale in druga najtoplejša do zdaj, vendar le 
nepomembno toplejša od jeseni 2018. V državnem 
povprečju je padlo 111  odstotkov normalnih padavin. 
Sončnega vremena je bilo nekoliko več kot normalno, 
na državni ravni za 2 odstotka.
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 Slika 4:  Potek povprečne letne temperature v Ljubljani, Murski Soboti, Portorožu in na Kredarici (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 4:  Average annual temperature in Ljubljana, Murska Sobota, Portorož and Kredarica (Source: T. Cegnar)
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Odklon povprečne temperature od normale je bil med 
1 in 2,5 °C. Najmanjši presežek (1,4 °C) je bil v Goriških 
brdih in ponekod na severozahodu države. Odklon je 
presegel 2  °C v osrednji Sloveniji, delu Gorenjske, na 
Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Povprečna je-
senska najnižja dnevna temperatura je bila večinoma 
1,5 in 2,5 °C nad normalo. Povprečna najvišja dnevna 
temperatura je bila med 1 in 2,5 °C nad normalo.

Kot navadno je bilo največ padavin na območju Julij-
skih Alp. V Bovcu je jeseni padlo kar 1262 mm pada-
vin, obilne so bile padavine tudi v Breginju (1202 mm). 
V nekaj več kot polovici Slovenije je padlo od 300 do 
700 mm padavin. Padavine so bile najskromnejše v se-
verovzhodni Sloveniji, kjer je padlo od 100 do 300 mm. 
Velika večina Slovenije je bila nadpovprečno namočena. 
Največji presežek je bil v delu Zgornjesavske doline in v 
Strunjanu, kjer so normalo presegli za več kot polovico. 
Za tretjino so normalne padavine presegli na severo-
zahodu in na jugozahodu države. Za normalo so zaos-
tajali v delu Notranjske, delu Dolenjske, v Beli krajini in 
na severovzhodu Slovenije. 

Več sončnega vremena kot normalno je bilo v Po-
murju, na Štajerskem, Koroškem, v večjem delu Do-
lenjske in na jugu Notranjske. Razen v Novem mestu 
odklon ni presegel desetine normalne osončenosti. V 
slovenski Istri so izenačili normalno osončenost. Bolj 
oblačno kot normalno je bilo v večjem delu Primorske, 
na Gorenjskem, v osrednji Sloveniji in manjšem delu 
Notranjske. Primanjkljaj sončnega vremena večinoma 
ni bil večji od desetine normale, le v visokogorju je bil 
malenkost večji. 

Na Kredarici je sneg tla prekrival 36 dni, snežiti je za-
čelo v začetku novembra in snežna odeja se je hitro 
debelila. Dosegla je 295  cm, kar je največja jesenska 
debelina snežne odeje, odkar potekajo meritve. V Ra-
tečah je bila snežna odeja 7 dni, kar je 3 dni pod dolgo-
letnim povprečjem. Največja debelina snežne odeje je 
dosegla 14 cm.

Podnebne razmere po mesecih 

Januar 2019

Januarja je bil v državnem povprečju 0,1 ºC hladnejši 
kot normalno, padlo je 15 odstotkov manj padavin kot 
normalno, sončnega vremena pa je bilo 98 odstotkov 
toliko kot normalno. Med 2. in 4. januarjem je pihal 
okrepljen severozahodni do severni veter.

Odklon povprečne mesečne temperature od normale 
je bil v nižinskem svetu v mejah ±1 °C, opazno hladneje 
kot normalno je bilo v visokogorju, na Kredarici je bilo 
3,8  °C hladneje kot normalno, povprečna januarska 
temperatura na tej visokogorski postaji že tri desetle-
tja ni bila tako nizka.

Na veliki večini ozemlja je padlo od 30 do 90 mm pa-
davin. Manj kot 30 mm so namerili na Obali in na se-
verovzhodu Slovenije. Na nekaj merilnih postajah je 
padlo od 150 do 170 mm. Večinoma so bile padavine 
pod normalo. Na severovzhodu in zahodu Slovenije niso 
dosegle 80  odstotkov normale, na manjših območjih 
niti 60  odstotkov. V Vedrijanu in Portorožu sta padli 
le dve petini dolgoletnega povprečja padavin. Dolgole-
tno povprečje je bilo preseženo le na manjših območjih 
Gorenjske, osrednje Slovenije, Dolenjske, Štajerske in 
Bele krajine. Za dobro polovico so normalo presegli na 
Krvavcu in Topolu pri Medvodah, večinoma pa so bili 
presežki majhni.

Na Kredarici je debelina snežne odeje 28. januarja do-
segla 85 cm, kar je tretja najnižja vrednost. Na Obali ni 
bilo snežne odeje, drugod po državi je bila snežna odeja 
tudi po nižinah, večinoma le v drugi polovici meseca, 
debelina pa je bila skromna.

Približno polovica ozemlja je bila bolje osončena kot v 
dolgoletnem povprečju. Vsaj za desetino so dolgole-
tno povprečje trajanja sončnega obsevanja presegli 
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 Slika 5:  Mesečni odkloni povprečne temperature na državni ravni v letih 2019 in 2020 (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 5:  Average monthly temperature anomaly at the national level in 2019 and 2020 (Source: T. Cegnar)
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na jugozahodu Slovenije, na Goriškem, delu Notranjske 
in v osrednji Sloveniji. Največji presežek je bil na Obali, 
kjer je sonce sijalo skoraj za četrtino več časa kot obi-
čajno. Za običajno osončenostjo so opazno zaostajali 
na območju, ki se je začenjalo v Beli krajini in se vzdolž 
meje s Hrvaško nadaljevalo vse do Prekmurja, večji pri-
manjkljaj je bil opazen tudi v gorskem svetu. Na Lisci in 
Kredarici je sonce sijalo le sedem desetin toliko časa 
kot običajno.

Februar 2019

Februar je bil v državnem povprečju 3,1 °C toplejši od 
normale, padlo je 129 odstotkov toliko padavin kot nor-
malno, sonce pa je sijalo 144 odstotkov toliko časa kot 
normalno.

Največji presežek povprečne temperature je bil v viso-
kogorju, ponekod je presegel 4 °C, na veliki večini ozem-
lja je bil odklon od 2 do 4 °C. Območje z odklonom med 
3 in 4 °C je bilo večje od tistega z odklonom med 2 in 
3 °C. Neobičajno toplo je bilo v obdobju od 26. do 28. fe-
bruarja, takrat sta bila ponekod tudi zelo nizka relativ-
na vlažnost zraka in velik dnevni razpon temperature.

Največ padavin, več kot 150 mm, je bilo na območju od 
severozahoda Slovenije čez Julijce, Trnovsko planoto 
prek Javornikov nad Snežnik, a tudi v osrednjem delu 
Karavank. Ponekod so namerili celo od 300 do 420 
mm. Padavine so bile najskromnejše v Beli krajini, več-
jem delu Štajerske, na Koroškem in v Prekmurju. Na 
severovzhodu je marsikje padlo le od 10 do 20 mm pa-
davin. Padavine se presegle normalo v zahodni polovici 
Slovenije in v Kamniško-Savinjskih Alpah. Na posame-
znih postajah je bilo tudi trikrat več padavin kot nor-
malno. Večina vzhodne polovice Slovenije je bila slabše 
namočena kot normalno. Največji primanjkljaj je bil v 
Beli krajini, Mariboru in krajih severno od njega ter na 

severu Prekmurja, kjer je padlo le od 20 do 60 odstot-
kov dolgoletnega povprečja. Februar je zaznamovalo 
močno deževje v začetku meseca, ki je marsikje po Slo-
veniji povzročilo težave ali gmotno škodo, ponekod na 
severu je težave povzročil tudi močan veter. V Julijskih 
Alpah in še nekaterih drugih krajih je v tej padavinski 
epizodi padlo več kot 200 mm padavin, na številnih ob-
močjih vzhodne Slovenije pa manj kot 20 mm.

Na Kredarici so 11. februarja namerili 200 cm snega, v 
noči na 1. februar pa je snežilo tudi ponekod po nižinah, 
a se snežna odeja po nižinah ni obdržala.

Sončnega vremena je bilo povsod opazno več kot nor-
malno, največji presežek je bil na Krasu in v osrednjem 
delu države, in sicer za več kot polovico normale. Naj-
manjši presežek je bil na skrajnem severozahodu drža-
ve in v visokogorju.

Marec 2019 

Marec 2019 je bil v državnem povprečju 2,4 °C toplejši 
kot normalno, padlo je le 66 odstotkov toliko padavin 
kot normalno, sonce pa je sijalo 34 odstotkov več časa 
kot normalno. 

Povprečna temperatura je za 1,5 do 3 °C presegla nor-
malo, le tu in tam je bil odklon še nekoliko večji. Naj-
manjši odklon, le 1,5  °C, je bil na Kredarici in v Ilirski 
Bistrici.

Največ padavin, več kot 120 mm, je bilo na severoza-
hodu Slovenije, najmanj pa v slovenski Istri, kjer niso 
dosegle niti 20 mm. Tudi na Goriškem in Krasu so bile 
padavine zelo skromne, med območja z zelo malo pada-
vinami spadajo še Brkini, Vipavska dolina, Goriška brda 
in del Trnovske planote ter severno Pomurje. Padavin 
je v pretežnem delu Slovenije primanjkovalo, najbolj na 

Slika 6:  
Odklon povprečne letne 
temperature na državni ravni 
v obdobju 1961–2020 (avtor: 
R. Bertalanič)

Figure 6:  
Average annual temperature 
anomaly in Slovenia in the 
period 1961-2020 (Source: 
R. Bertalanič)
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jugozahodu in zahodu Slovenije, kjer je padlo manj kot 
40 odstotkov normalnih padavin, na Letališču Porto-
rož so dosegli le 13 odstotkov normale. Kraji s presež-
kom padavin glede na normalo so bili v manjšini. 

Na Kredarici marca tla vedno prekriva snežna odeja. 
Tokrat je bila snežna odeja s 190 cm najdebelejša 19. 
marca.

Sonce je povsod sijalo več časa kot normalno. Najmanj-
ši presežek, le desetino normale, je bil na Kredarici. Po 
nižinah na severu države so normalno osončenost pre-
segli za približno četrtino, več kot polovica države je 
poročala o 30 do 40 odstotkov več sončnega vremena 
kot normalno, v Novem mestu so normalo presegli za 
polovico. 

April 2019

V državnem povprečju je bil april za 0,9 °C toplejši kot 
normalno, padlo je 14 odstotkov več padavin kot nor-
malno, sonce pa je sijalo 6  odstotkov manj časa kot 
normalno.

V pretežnem delu države je bil temperaturni odklon 
med 0,5 in 1,5 °C. 

Padavine so bile časovno in prostorsko neenakomer-
no razporejene. Največ dežja je padlo na severozahodu 
države, ponekod so namerili od 200 do 250 mm. Naj-
manj padavin je bilo na severovzhodu Slovenije, v delu 
Štajerske in Koroške ter na manjšem delu Krasa, na-
merili so od 40 do 60 mm. V primerjavi z normalo so 
kot nadpovprečno namočeni izstopali Obala, Bela kra-
jina, Trenta, Zgornjesavska dolina, Kamniško-Savinjske 
Alpe, del Dolenjske in večji del severovzhodne Slovenije. 
Na nekaterih merilnih postajah na Obali je padlo dvak-
rat toliko dežja kot normalno. V veliki večini Slovenije je 

bil odklon od normale v mejah ±20 odstotkov, nekoliko 
večji primanjkljaj je bil v zgornji Vipavski dolini. Predza-
dnji dan meseca je debelina snežne odeje na Kredarici 
dosegla 220 cm.

Na veliki večini ozemlja je bilo manj sončnega vremena 
kot normalno, le v Pomurju je bil majhen presežek. Na 
dobri polovici Slovenije je bil primanjkljaj manjši od de-
setine dolgoletnega povprečja, večji primanjkljaj je bil v 
severozahodni in zahodni Sloveniji. Najbolj je sončnega 
vremena primanjkovalo v visokogorju, na Kredarici je 
bil primanjkljaj 20-odstoten. 

Maj 2019

Maj je minil v znamenju oblačnega, hladnega in dežev-
nega vremena. Na državni ravni je bil za 2,8 °C hladnej-
ši od normale, padlo je 196  odstotkov toliko padavin 
kot normalno. Od začetka niza leta 1961 še nikoli ni bilo 
toliko padavin. Sonce je sijalo le 57  odstotkov toliko 
časa kot normalno, kar je najmanj v razpoložljivem nizu 
podatkov.

Maj je bil zadnjič hladnejši kot tokrat leta 1991. Pov-
prečna majska temperatura je bila povsod občutno 
pod normalo, v pretežnem delu Slovenije je povpreč-
na majska temperatura zaostajala za 2,5 do 3  °C. 
Območja z manjšim zaostankom so bila majhna. Večji 
primanjkljaj kot 3 °C je bil ponekod na Notranjskem in 
Dolenjskem ter v Zasavju.

Največ padavin so namerili v delu Julijcev, med obilne-
je namočene spadajo še območje Snežnika, Trnovska 
Planota, deli Posočja, Karavank in Kamniško-Savinjskih 
Alp. Ponekod so padavine presegle 400 mm. Najmanj 
padavin je bilo v Beli krajini ter na manjšem območju 
Dolenjske in Štajerske. Padavin je bilo več kot normalno, 
razporejene so bile precej enakomerno. Med območja 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.
Kredarica 2019 1,8 8,5 5,9 5,7 7,1 20,8 19,0 17,2 16,2 13,3 3,3 4,3

2020 6,6 9,7 7,6 7,6 9,9 13,4 16,7 18,0 13,6 10,8 10,7 5,2
Bilje 2019 12,8 21,1 23,3 25,0 25,5 36,5 37,0 34,7 34,0 25,9 21,0 17,2

2020 15,2 17,1 22,1 26,5 26,2 31,2 35 35,9 31,0 22,7 20,9 16,5
Ljubljana 2019 12,6 19,0 23,3 24,5 25,7 36,5 35,1 34,1 31,0 24,3 20,2 17,0

2020 12,7 16,2 21,4 25,9 26,0 31,7 33,2 33,0 30,0 21,3 19,5 10,9
Novo mesto 2019 12,7 21,2 22,6 25,5 25,0 35,2 36,3 33,9 30,0 25,7 21,6 17,9

2020 16,2 17,6 23,1 27,0 27,5 32,2 33,5 34,2 28,7 23,5 20,8 15,6
Letališče Maribor 2019 11,9 21,4 21,6 25,6 25,5 35,3 34,6 32,7 30,8 25,2 19,0 18,1

2020 13,9 16,2 22,0 25,6 27,0 30,9 32,8 31,7 28,3 22,5 22,6 13,0
Murska Sobota 2019 11,9 22,2 22,1 25,7 25,8 35,2 34,8 32,9 31,9 26,0 21,2 17,8

2020 12,7 17,0 22,1 26,8 25,7 31,8 32,9 32,6 28,6 24,0 22,1 13,5
Letališče Portorož 2019 12,3 18,9 21,5 24,7 24,1 35,6 34,8 35,0 31,9 25,8 22,1 18,5

2020 16,7 17,0 21,8 25,0 27,6 30,7 33,7 34,8 33,0 24,6 19,9 17,3

 Preglednica 2:  Najvišja temperatura zraka v °C v letih 2019 in 2020
 Table 2:  Absolute maximum temperature in °C in 2019 and 2020
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z manjšim presežkom padavin se je uvrstil predvsem 
gorski svet na zahodu Slovenije. Na večini merilnih po-
staj so poročali o presežku od 160 do 220 odstotkov 
nad normalo. Med območja z največjim presežkom spa-
data predvsem slovenska Istra in Pomurje. Na Kreda-
rici je snežna odeja dosegla največjo skupno debelino 
31. maja, in sicer 320 cm, kar je najpoznejši višek snež-
ne odeje v sezoni.

Sončnega vremena je bilo rekordno malo. Največji 
primanjkljaj je bil v osrednji Sloveniji. Najmanj sončne-
ga vremena je bilo na Kredarici, kjer je sonce sijalo le 
92 ur, največ pa na Obali, v Portorožu je sonce sijalo 
163 ur. Za normalo so najbolj zaostajali na Letališču Jo-
žeta Pučnika Ljubljana, kjer je bilo le 47 odstotkov toliko 
sončnega vremena kot normalno. Razen visokogorja in 
dela Primorske je bil maj 2019 najmanj sončen vsaj od 
leta 1961.

Junij 2019

Junij je bil na državni ravni za 4,2 °C toplejši kot nor-
malno in tako drugi najtoplejši junij, bil je najbolj sončen 
do zdaj, saj je bila normala presežena za 38 odstotkov, 
padlo pa je le pol toliko padavin kot normalno. 

Junija sta bila dva vročinska valova. Vročih dni je bilo 
več kot navadno, vendar manj kot junija 2003. Pov-
prečna temperatura je bila občutno nad normalo. Na 
več kot polovici ozemlja je bil odklon med 4 in 5 °C. Na 
jugu države in delu jugozahodne Štajerske ter v večjem 
delu Pomurja je bil odklon manjši, in sicer od 3 do 4 °C. 
Največji odklon je bil na Trnovski planoti, na Vojskem je 
bilo za 5,4 °C topleje kot normalno. Junij 2019 je bil v 
Ljubljani enako topel kot rekordnega leta 2003. 

Največ dežja je bilo na Štajerskem, ponekod so prese-
gli 150 mm. Na približno polovici ozemlja so padavine 

presegle 60 mm. Najmanj dežja je bilo na Goriškem, v 
Goriških brdih, Vipavski dolini, slovenski Istri in manj-
šem delu Notranjske, kjer padavine večinoma niso 
dosegle 30  mm. Junij so zaznamovala krajevna neu-
rja s točo in nalivi. Največji primanjkljaj padavin je bil 
na zahodu države. Marsikje dežja ni bilo niti za petino 
normale, ponekod niti za desetino. Proti severovzhodu 
države se je primanjkljaj padavin manjšal. V Zasavju, na 
Štajerskem, Koroškem in v Pomurju je bilo dežja vsaj 
za tri petine dolgoletnega povprečja, na nekaj redkih 
merilnih mestih so dolgoletno povprečje izenačili ali 
celo presegli. Na Kredarici je bila 1. junija snežna odeja 
debela 305 cm, kar je nad dolgoletnim povprečjem, a je 
snežna odeja hitro skopnela.

Sončnega vremena je bilo povsod več kot normalno, 
na Obali za 29 odstotkov, drugod je bil presežek večji. 
V dobri tretjini Slovenije je bilo vsaj 40 odstotkov več 
sončnega vremena kot normalno, v Bohinjski Češnjici 
je bil presežek celo 55-odstoten. Na marsikateri me-
rilni postaji, na primer v Ljubljani in na Kredarici, je bil 
junij rekordno sončen.

Julij 2019

Julij je bil na državni ravni za 1,4  °C toplejši od nor-
male, padavine so za 35  odstotkov presegle norma-
lo, sončnega vremena pa je bilo za 2 odstotka več od 
normale.

Odkloni povprečne julijske temperature so bili večino-
ma med 1 in 2 °C. Odklon je presegel 2 °C le na manj-
šem delu ozemlja na Goriškem in Koroškem. Najmanjši 
presežek, pod 1 °C, je bil na jugu države in v manjšem 
delu Pomurja. Temperatura je povsod po nižinah pre-
segla 30  °C. Največ vročih dni je bilo na Goriškem, v 
Biljah kar 20. Na Obali je bilo 16 takih dni, v Črnomlju in 
Ljubljani 15. O vročih dnevih so poročali tudi v nekoliko 

 Slika 7:  Odklon trajanja sončnega obsevanja leta 2019 (levo) in 2020 (desno) od povprečja obdobja 1981–2010 
(avtor: R. Bertalanič) 

 Figure 7:  Sunshine duration index in 2019 (left) and 2020 (right), reference period 1981-2010 (Source: R. 
Bertalanič) 
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višjih legah, v Ratečah je bilo 6 vročih dni, v Novi vasi 
in Babnem Polju 5. Rekordno visoko se temperatura ni 
povzpela.

Območja z obilnejšimi padavinami so bila v Julijskih Al-
pah, na Trnovski planoti, Čemšeniški planini, Menini in 
v hribovitem svetu Štajerske in Koroške. Na Vojskem 
so namerili 306  mm dežja. Najmanj padavin je bilo v 
slovenski Istri, na Krasu, Goriškem in vzhodu Pomurja, 
ponekod je padlo le med 60 in 70  mm dežja. Že peti 
julij zapored na Kredarici ni bilo snežne odeje. V pre-
težnem delu Slovenije so padavine presegle normalo, 
primanjkovalo pa jih je na Goriškem, v Zgornjem Po-
sočju, Zgornjesavski dolini, ponekod v Karavankah in 
Škofjeloškem hribovju, na manjšem območju Štajerske 
in Pomurja. Največji primanjkljaj je bil v Biljah in Zgornji 
Radovni, kjer je padlo le 68  odstotkov normalnih pa-
davin. Na Ptuju, ki ga je julija prizadelo močno neurje, 
je padlo 259  odstotkov normalnih padavin. Dvakra-
tnik normale so presegli v Rogaški Slatini, Črešnjevcu, 
na Bizeljskem, v Žusemu, Podčetrtku, na Vojskem, v 
Sromljah in na Smledniku.

Osončenost je bila v mejah običajne spremenljivosti, 
odkloni so bili majhni, primanjkljaj je bil manjši od 5 od-
stotkov, presežek pa nikjer ni dosegel 10 odstotkov. 

Avgust 2019

Avgust je bil na državni ravni 2,1 °C toplejši kot nava-
dno, padlo je le 77 odstotkov toliko padavin kot nava-
dno, sončnega vremena pa je bilo toliko kot navadno. 

Temperaturni odklon je bil večinoma od 2 do 2,5 °C, le 
na nekaj manjših območjih na severozahodu in v Beli 
krajini je bil presežek nekoliko manjši. 

Najmanj padavin je bilo na Obali, skromne so bile tudi 
na severovzhodu države. Na nekaj merilnih mestih je 
padlo le od 30 do 40 mm dežja. Obilno je deževalo v delu 
Notranjske, hribovju na severnem obdobju Ljubljanske 
kotline, v delu Posočja in gorah na severu države. Po-
nekod so padavine presegle 180 mm. Tudi najvišje gore 
so bile avgusta brez snežne odeje. V veliki večini države 
so bile padavine pod normalo, največji primanjkljaj je bil 
na Obali, ponekod na Krasu, v Vipavski dolini, delu Po-
sočja ter marsikje na severovzhodu Slovenije je padlo 
le od 30 do 40 odstotkov normalnih padavin. Območja 
z nadpovprečno veliko dežja so bila večinoma v Beli kra-
jini, delu Dolenjske in Notranjske ter ponekod na Go-
renjskem ter spodnjem Štajerskem. Le v nekaj krajih so 
normalo presegli za 20 do 50 odstotkov. 

Na veliki večini ozemlja je bila osončenost v intervalu 
±10 odstotkov normale, le v Alpah, Karavankah in na 
Pohorju je bil primanjkljaj večji, na Kredarici celo 23 od-
stotkov. Presežki so bili majhni in nikjer niso presegli 7 
odstotkov. 

September 2019

September je bil 0,9 °C toplejši kot navadno, padlo je 
92 odstotkov toliko padavin kot normalno, sončnega 
vremena pa je bilo za 6 odstotkov več kot normalno. Po 
sivem in deževnem septembru 2017 je bil september 
2018 njegovo pravo nasprotje, tokrat pa ni pomembno 
odstopal od normale.

Povsod je bilo topleje kot normalno, a v mejah normal-
ne spremenljivosti. V Beli krajini in Kočevju je bil od-
klon med 0 in 0,5  °C, v veliki večini države pa od 0,5 
do 1  °C. Največ padavin je bilo v hribovitem svetu na 
severozahodu države. Najmanj dežja je bilo v Pomurju, 
kjer je padlo manj kot 80 mm, kar nekaj merilnih postaj 
pa je poročalo o manj kot 40 mm dežja. Na veliki večini 
ozemlja je padlo od 80 do 200 mm padavin, le ponekod 
v gorah na zahodu države so padavine presegle 200 
mm. Na Kredarici je bilo 5 dni s snežno odejo, dosegla 
je debelino 5 cm. Primanjkljaj padavin do 40 odstotkov 
glede na normalo se je raztezal od severozahoda dr-
žave vzdolž alpsko-dinarskega grebena nad Notranjsko 
in del Dolenjske. Pod normalo so bile padavine tudi na 
severovzhodu države; največji primanjkljaj je bil v Po-
murju, kjer je padlo od 40 do 60 odstotkov normalnih 
padavin, na nekaj merilnih mestih tudi manj. Normalo 
so padavine presegle predvsem na jugozahodu, v osre-
dnjem delu države, severu in vzhodu Dolenjske, na Ko-
roškem in delu Štajerske, večinoma odklon ni presegel 
četrtine normale, a so bile tudi izjeme. 

V Ljubljani in na Krško-Brežiškem polju je osončenost 
zaostajala za normalno za manj kot 5 odstotkov. V veliki 
večini države je bilo do desetine več sončnega vremena 
kot normalno, nekaj večji presežek je bil v Goriških br-
dih in Na Stanu, a ni presegel 15 odstotkov. 

Oktober 2019

Oktober je bil na ravni Slovenije 2,0 °C toplejši od nor-
male, padlo je le 47 odstotkov toliko padavin kot nor-
malno, sončnega vremena je bilo za 28 odstotkov več 
kot normalno.

Velika večina ozemlja je bila za 1,5 do 2,5 °C toplejša kot 
normalno. Največji odklon je bil v visokogorju, na Kreda-
rici je bilo za 3,0 °C topleje kot normalno. 

Največ padavin je bilo v Julijskih Alpah, na Voglu je 
padlo 173  mm. V pretežnem delu države so namerili 
od 60 do 120 mm padavin. Skromne so bile padavine 
na severovzhodu, Koroškem, Obali, v Vipavski dolini z 
okolico in še na nekaterih manjših območjih, ponekod 
je padlo manj kot 30 mm padavin. Na Kredarici je bilo 
sedem dni s snežno odejo, 3. oktobra je dosegla 6 cm. 
Padavin je najbolj primanjkovalo v spodnji Vipavski doli-
ni, delu Krasa in na nekaj manjših območjih Gorenjske, 
kjer je padlo manj kot 30 odstotkov normale. Na večini 
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 Slika 8:  Odklon trajanja sončnega obsevanja pozimi, spomladi, poleti in jeseni leta 2019 (levo) in 2020 (desno) od 
povprečja obdobja 1981–2010 (avtor: R. Bertalanič) 

 Figure 8:  Sunshine duration index in winter, spring, summer and autumn in 2019 (left) and 2020 (right), reference 
period 1981-2010 (Source: R. Bertalanič) 
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ozemlja so namerili od 30 do 60 odstotkov normalnih 
padavin. Najmanjši primanjkljaj je bil na vzhodnem delu 
Dolenjske ter v južnem delu Štajerske, ker so na nekaj 
postajah padavine dosegle tri četrtine normale. 

Sončnega vremena je primanjkovalo le ponekod na 
Goriškem, v Posočju in visokogorju, a primanjkljaj ni 
presegel 5 odstotkov normalne osončenosti. Največji 
presežek je bil v Beli krajini in Novem mestu, v slednjem 
so normalo presegli za 62 odstotkov. 

November 2019

November je bil na državni ravni za 3,0 °C toplejši od 
normale, padavine so dosegle 198 odstotkov norma-
le, sončnega vremena je bilo le 54 odstotkov toliko kot 
normalno.

Povprečna novembrska temperatura je povsod pre-
segla normalo, v visokogorju je bil odklon pod 1 °C (na 
Kredarici 0,6 °C). Velika večina območja Julijskih Alp in 
Goriška brda so bili za 1 do 2 °C toplejši kot normalno, 
večina zahodne Slovenije pa za 2 do 3  °C. V osrednji 
Sloveniji in večini vzhodne polovice države je bil odklon 
od 3 do 4 °C.

Padavine so bile najobilnejše v Julijskih Alpah, pone-
kod so presegle 800 mm padavin, v Bovcu so name-
rili kar 994 mm. V zahodi polovici Slovenije, delu Bele 
krajine in Kamniško-Savinjskih Alpah je padlo več kot 
200  mm padavin, vzhodno od naštetih območij pa 
le od 100 do 200 mm. Padavine so povsod presegle 
normalo, največji presežek je bil na severozahodu Slo-
venije. Trikratnik normalnih novembrskih padavin so 
presegli ponekod na zahodu Slovenije. Najmanjši pre-
sežek, od 30 do 60 odstotkov, je bil v Ljubljanski kotli-
ni, delu Notranjske in Dolenjske, Beli krajini, na širšem 
območju Maribora in še na nekaj manjših območjih na 

Štajerskem. Novembra 2019 se je v visokogorju kopičil 
sneg, na Kredarici je prekrival tla 29 dni, debelina je 
dosegla 295 cm, kar je največja novembrska debelina 
od začetka meritev.

Sončnega vremena je povsod primanjkovalo, najbolj v 
Ljubljanski kotlini, na Gorenjskem, v Kamniško-Savinjskih 
Alpah in na Koroškem, kjer je sonce sijalo le od 20 do 
40 odstotkov toliko časa kot normalno. V približno polovi-
ci Slovenije je bilo od 40 do 80 odstotkov toliko sončnega 
vremena kot normalno. Še najbližje normalni osončenosti 
so bili v Pomurju, kjer so za normalo zaostajali za deseti-
no. Največ sončnega vremena je bilo v Portorožu (71 ur), 
v Bohinjski Češnjici pa je sonce sijalo le 16 ur.

December 2019

December je bil v državnem povprečju za 2,7 ºC toplej-
ši od normale, padavine so za 32 odstotkov presegle 
normalo, sonce pa je sijalo 139 odstotkov toliko časa 
kot normalno.

Povprečna mesečna temperatura je povsod presegla 
normalo. Najmanjši odklon je bil na severozahodu drža-
ve, kjer je bil odklon od 1,5 do 2 °C. Večina države je bila 
od 2 do 3 °C toplejša kot normalno, največji presežek je 
bil na severovzhodu države, kjer je odklon presegel 3 °C.

Največ padavin je bilo na območju Julijskih Alp, kjer so 
padavine na nekaj postajah s kratkim merilnim obdob-
jem dosegle 650 mm. Med bolj namočena območja 
spadata Trnovska planota in Snežnik. V pretežnem delu 
države je padlo od 80 do 240 mm padavin, najmanj jih 
je bilo na severu Pomurja, kjer so jih namerili od 60 do 
80 mm. Razen na majhnem območju na severu države 
so padavine skoraj povsod presegle normalo. Na dobri 
polovici ozemlja, predvsem v osrednjem delu države, je 
bil presežek do 30 odstotkov, za več kot 60 odstotkov 
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 Slika 9:  Mesečno trajanje sončnega obsevanja v letih 2019 in 2020 glede na mesečna povprečja obdobja  
1981–2010 v % (avtorica: T. Cegnar) 

 Figure 9:  Monthly sunshine duration in 2019 and 2020 compared to the corresponding monthly average in the 
reference period 1981–2010 (Source: T. Cegnar)
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so normalo padavine presegle v delu Zgornjesoške do-
line, v slovenski Istri in na jugovzhodnem delu Pomurja. 
Na Kredarici je debelina snežne odeje dosegla 385 cm, 
kar je druga največja izmerjena decembrska debelina 
od začetka sistematičnih meritev. Razen v nižinskem 
svetu Primorske in dela severovzhodne Slovenije je bilo 
nekaj dni s skromno snežno odejo tudi po nižinah.

Razen v Julijskih Alpah je bilo sončnega vremena več 
kot normalno. V veliki večini države je bil presežek od 
20 do 60 odstotkov, na jugovzhodu države pa več kot 
tri petine. 

Podnebje leta 2020

Povprečna temperatura na državni ravni je za 1,3  °C 
presegla normalo. Padavin je bilo toliko kot normal-
no, sončnega vremena pa je bilo 12 odstotkov več kot 
normalno.

Leto 2020 je bilo deseto zapored s preseženo pov-
prečno temperaturo obdobja 1981–2010 na državni 
ravni. Presežek potrjuje naraščajoči trend povprečne 
temperature v Sloveniji. Do leta 1990 so bila skoraj vsa 
leta hladnejša od povprečja obdobja 1981–2010. V zad-
njem desetletju prejšnjega stoletja so se izmenjevala 
nadpovprečno topla in hladna leta, v tem stoletju pa so 
bila le tri leta s povprečno temperaturo pod normalo. 

Povprečna letna temperatura je bila v veliki večini drža-
ve za 1 do 1,5 °C nad normalo. V Ratečah je bil presežek 
nad normalo nekoliko manjši (0,9 °C), na Krasu, Trnovski 
planoti in vzpetinah Dolenjske pa nekoliko večji (1,6 °C).

Povprečna najnižja dnevna temperatura je bila na 
večini merilnih mest od 0,6 do 1,3  °C nad normalo. 

Povprečna najvišja dnevna temperatura je presegla 
dolgoletno povprečje za 1,1 do 2,2 °C. Rekordno visoko 
ali nizko temperatura leta 2020 ni segla. 

V Ljubljani je bila povprečna letna temperatura 12,1 ºC, 
kar je 1,2 ºC nad normalo. Najtoplejše, odkar potekajo 
meritve v Ljubljani na sedanjem merilnem mestu, je bilo 
leto 2014 s povprečno temperaturo 12,7 °C, leto 2019 
je bilo drugo najtoplejše (12,6 °C), leto 2018 pa se uvr-
šča na tretje mesto s povprečno temperaturo 12,5 ºC. 
Najhladnejše ostaja leto 1956 s povprečno tempera-
turo 8,6 °C, nato sledita leti 1978 in 1954 z 8,9 °C, v 
letih 1962 in 1980 pa je bila povprečna temperatura 
9,0 °C.

Na Kredarici je bila povprečna letna temperatura leta 
2020 enaka kot leta 2015, in sicer 0,5 ºC, kar je 1,5 ºC 
nad normalo in najvišja povprečna letna temperatura 
na tej merilni postaji. Na tretjem mestu je leto 2019 
s povprečno temperaturo 0,2 ºC, sledita leti 2018 in 
2011 s povprečno temperaturo 0,1 ºC.

Toplih in vročih dni je bilo leta 2020 večinoma manj kot 
leta 2019. 

Največ padavin je bilo v Julijskih Alpah, kjer so ponekod 
presegle 3100  mm (na primer na Voglu, kjer so na-
merili 3216 mm). Med bolj namočena območja spada 
Trnovska planota. V dobri polovici države je bilo manj 
kot 1500 mm padavin, med ta območja spadajo jugo-
zahodna in jugovzhodna Slovenija, severovzhod, vzhod 
ter osrednji del države. Najmanj padavin je bilo na seve-
rovzhodu države, ponekod le od 800 do 850 mm. 

Približno v polovici države so padavine presegle nor-
malo, velika večina presežkov ni presegla petine nor-
male. Le med Ratečami in Mojstrano ter na Goričkem 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.

Kredarica 2019 – 18,4 – 14,5 – 13,7 – 7,7 – 11,3 0,2 0,7 0,5 – 2,8 – 6,1 – 10,3 – 13,9

2020 – 14,4 – 15,2 – 20,2 – 16,3 – 7,3 – 1,7 – 1,6 – 0,6 – 6,1 – 8,9 – 14,2 – 16,1

Bilje 2019 – 7,6 – 4,5 – 3,9 3,4 3,1 9,7 12,4 13,0 7,1 4,5 0,9 – 4,1

2020 – 5,5 – 4,0 – 1,5 – 3,1 5,0 10,8 11,2 14,2 6,5 1,3 – 4,2 – 5,3

Ljubljana 2019 – 8,3 – 4,8 – 0,5 2,6 2,2 9,7 11,4 12,0 5,1 4,6 2,5 – 6,3

2020 – 6,0 – 5,3 – 2,1 – 3,0 4,3 10,1 11,6 14,1 7,3 4,0 – 4,6 – 5,2

Novo mesto 2019 – 11,2 – 7,6 – 2,1 0,8 0,0 11,4 9,8 12,0 3,6 2,6 0,3 – 7,5

2020 – 7,5 – 5,1 – 3,5 – 4,9 2,7 9,0 9,2 12,8 5,3 3,4 – 5,4 – 5,5

Letališče Maribor 2019 – 11,2 – 7,7 – 4,2 0,0 0,8 12,5 9,3 10,4 3,6 1,6 – 0,7 – 8,3

2020 – 7,8 – 5,4 – 5,3 – 5,5 2,5 9,2 9,7 12,6 2,4 1,6 – 5,8 – 7,4

Murska Sobota 2019 – 11,3 – 8,1 – 2,9 – 0,3 1,9 11,1 9,2 11,1 2,6 – 0,9 – 0,5 – 6,7

2020 – 8,3 – 4,8 – 5,5 – 7,1 3,6 8,7 8,4 12,4 3,6 1,2 – 5,9 – 5,6

Letališče Portorož 2019 – 4,4 – 1,8 – 0,8 4,3 5,5 11,3 12,8 14,4 6,3 5,9 3,8 – 1,5

2020 – 2,2 – 1,0 – 0,2 – 1,6 6,4 12,5 11,2 15,9 8,3 4,8 – 1,9 – 2,2

 Preglednica 3:  Najnižja temperatura zraka v °C v letih 2019 in 2020
 Table 3:  Absolute minimum temperature in °C in 2019 and 2020
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v Prekmurju je bil odklon nekoliko večji. Druga polovica 
države je bila namočena manj od normale; negativni 
odklon ni presegel petine dolgoletnega povprečja. 

V državnem povprečju je sonce sijalo 12 odstotkov več 
časa kot normalno. Razlika je bila med visokogorjem in 
nižinskim svetom. Na Kredarici je bilo 1730 ur sončne-
ga vremena, kar je odstotek manj kot v dolgoletnem 
povprečju. Po nižinah je bila normala povsod preseže-
na, na severu države je bil odklon do 10 odstotkov, v 
Ratečah le 4 odstotke. V večini države je bilo dolgole-
tno povprečje trajanja sončnega vremena preseženo 
za 10 do 20 odstotkov. 

Med najbolj sončna območja spadajo Obala, v Porto-
rožu je bilo 2666 ur sončnega vremena, in Goriška, v 
Biljah je bilo 2430 ur sončnega vremena. Letno traja-
nje sončnega obsevanja na državni ravni kaže naraš-
čajoč trend. Do leta 1985 so prevladovala leta z manj 
sončnega vremena od normale. Po trajanju sončnega 
obsevanja na državni ravni se leto 2020 uvršča na 
peto mesto. Najbolj sončno je bilo leto 2011, sledijo mu 
leta 2017, 2003 in 2000. Najbolj sivo je bilo leto 1972. 
V tem stoletju sta za normalo za več kot desetino za-
ostajali leti 2010 in 2014. Leto 2018 je bilo zadnje manj 
sončno od normale, a je bil zaostanek majhen.

Razen na Obali so tudi po nižinah v koledarskem letu 
2020 poročali o snežni odeji. V Ljubljani je bilo 19 dni s 
snežno odejo, največja debelina je 3. decembra dosegla 
17 cm. V Ratečah je bilo 63 dni s snežno odejo, najde-
belejša je bila predzadnji dan leta s 95 cm. V Postojni 
je bilo 15 dni s snežno odejo, 3. decembra je dosegla 
debelino 20 cm. Tega dne je bila snežna odeja najdebe-
lejša tudi v Kočevju, izmerili so 34 cm, snežna odeja je 
bila prisotna 20 dni. V Celju je bilo 21 dni s snežno ode-
jo, dosegla je 9 cm. V Črnomlju je bilo 15 dni s snežno 
odejo, dosegla je 15 cm. V Novem mestu je bilo 16 dni s 
snežno odejo, največja debelina je bila 14 cm, na Leta-
lišču Edvarda Rusjana Maribor je bilo 14 dni s snežno 
odejo, dosegla je le 4 cm. Na Kredarici je sneg prekrival 
tla 275 dni. Najmanj takih dni je bilo v letih 2015 (208 
dni) in 2018 (223 dni), tretje najmanjše trajanje je bilo 
leta 1958 (228 dni). 

Leta 2020 je bila največja debelina snežne odeje na 
Kredarici izmerjena že prvi dan leta in je znašala 350 
cm, kar je manj od največje debeline leta 2019, ki je 
bila 385 cm. V letnem merilu so na Kredarici najmanj 
snega namerili v letih 2002 (195 cm), 1993 (205 cm), 
1989 (220 cm) in 1955 (235 cm). Leta 2001 so na-
merili rekordnih 700 cm, 690 cm leta 1977 in 587 cm 
leta 1978.

Zima 2019/20

V državnem povprečju je bila zima 2019/20 kar 3,1 °C 
toplejša od normale, padlo je le za 85 odstotkov toliko 

padavin kot normalno, sonce pa je sijalo 141 odstotkov 
toliko časa kot v povprečju obdobja 1981–2010, kar je 
največ do zdaj.

Nadpovprečno topli so bili vsi trije zimski meseci, naj-
večji odklon je bil februarja. V podatkovnem nizu od leta 
1961 se tokratna zima uvršča na tretje mesto, a le 
malo zaostaja za drugo najtoplejšo zimo, ki je 2013/14 
(odklon nad dolgoletnim poprečjem 3,2 °C). Najtoplejša 
ostaja zima 2006/07 s presežkom 3,6 °C nad normalo. 

Dolgoletno povprečje je bilo preseženo povsod po Slo-
veniji, presežek nad povprečjem obdobja 1981/82–
2010/11 je bil v pretežnem delu države od 2,0 do 3,5 
°C, ponekod v širši okolici Ljubljane še nekoliko večji. 
Najmanjši presežek nad normalo je bil na zahodu drža-
ve in v pasu vzdolž meje z Avstrijo.

Hudega mraza v zimi 2019/20 ni bilo, po nižinah v not-
ranjosti se je ponoči večkrat ohladilo na okoli –5 °C, pod 
–10 °C pa je bilo nekajkrat le v višeležečih mraziščih in 
alpskih dolinah. Najnižja temperatura na Kredarici je 
bila –15,2 °C, dosežena 6. februarja, v preteklosti je 
bilo na tej visokogorski postaji že večkrat občutno bolj 
mraz. Po nižinah je bila temperatura večino dni nad 
dolgoletnim povprečjem, v gorah so bili prehodi med 
hladnejšimi in toplejšimi obdobji pogostejši in izrazitejši 
kot v nižini. Na Kredarici so v noči s 16. na 17. februar iz-
merili 9,7 °C, kar je najvišja februarska temperatura od 
začetka meritev leta 1955. V Ljubljani so decembrski 
temperaturni rekord s 17,4 °C dosegli 17. decembra. 

Zima 2019/20 je bila na državni ravni rekordna po 
trajanju sončnega obsevanja, podobno sončna je bila 
zima 1989/90, ki je druga najbolj sončna. Na državni 
ravni je bil presežek 41-odstoten. Sončnega vremena 
je bilo precej več kot normalno, le v zahodni Sloveniji je 
bil presežek v primerjavi s preostalo Slovenijo opazno 
manjši, le do četrtine normale. Drugod so bili presežki 
precej večji, najbolj je izstopalo Novo mesto.

Decembra so bile padavine obilne, januar in februar 
pa sta bila sušna. Najobilnejše so bile zimske padavine 
v delu Julijskih Alp, v Kneških Ravnah so namerili 719 
mm. Na veliki večini merilnih postaj padavine niso do-
segle 300 mm, na več kot polovici ozemlja pa jih je bilo 
manj kot 200 mm.

V Alpah, deloma na Trnovski planoti in v Prekmurju je 
bilo zimskih padavin večinoma malo več kot normalno, 
drugod po državi pa manj. V približno polovici Slovenije 
primanjkljaj ni presegel 20 odstotkov. Večji primanjkljaj 
je bil v manjšem delu Gorenjske, Ljubljanski kotlini, delu 
Notranjske, na Dolenjskem in v Beli krajini ter manjšem 
delu Koroške. Na teh območjih je padlo le od 60 do 80 
odstotkov toliko padavin kot v dolgoletnem povprečju. 
Med merilnimi postajami s presežkom padavin najbolj 
izstopata Lendava in Kneške Ravne, kjer je padla četr-
tina več padavin kot normalno. 
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Velika večina padavin je bila v nižinskem in gričevnatem 
svetu v obliki dežja, snega in dni s snežno odejo je bilo 
le za vzorec, podobno je bilo tudi v zimah 2018/19 in 
2006/07. V Ratečah je največja debelina snežne odeje 
dosegla komaj 23 cm, večino zimskih dni pa so bila tla 
kopna, kar je za ta kraj nenavadno. V Ljubljani je bila 
največja debelina snežne odeje 6 cm, tla pa je snežna 
odeja prekrivala le 8 dni. Na Obali in Goriškem so bila 
tla vso zimo kopna. 

Zima 2019/20 je bila v visokogorju v primerjavi z nižina-
mi radodarna s snežno odejo. Vso zimo je bila debelina 
snežne odeje nadpovprečna. Na Kredarici je bila snež-
na odeja vse zimske dni debelejša od 250 cm. Največjo 
debelino je dosegla 23. decembra s 385 cm. Počasno 
tanjšanje snežne odeje v nadaljevanju zime lahko pripi-
šemo skromnim padavinam v prvih dveh mesecih leta. 
V preteklosti je bila največja zimska debelina snežne 
odeje dosežena v zimi 1976/77 s 521 cm, le do 75 cm 
snega pa so namerili v sezoni 2001/02. Snežna odeja je 
sicer v visokogorju najdebelejša v pomladnih mesecih, 
na Kredarici pogosto šele aprila.

Pomlad 2020

Pomlad 2020 je bila na državni ravni za 0,8 °C toplejša 
od normale, padlo je le 72 odstotkov toliko padavin kot 
normalno, sonce pa je sijalo 124 odstotkov toliko časa 
kot v pomladnem povprečju obdobja 1981–2010.

Večina temperaturnih odklonov je bila med 0,5 in 1 °C. 
Območje z malo manjšim odklonom na severu države 
je bilo zelo majhno. Odklon med 1 in 1,5 °C je bil ome-
jen na Primorsko. K nadpovprečni pomladni tempe-
raturi so prispevali predvsem nadpovprečno topli 
popoldnevi. 

Sončnega vremena je bilo več kot normalno, na veči-
ni ozemlja je bil presežek od 20 do 30 odstotkov. Od 
10- do 20-odstotni presežek je bil na severu države 
in v Beli krajini. Več kot 30-odstotni presežek je bil na 
območju med Goriško in osrednjo Slovenijo. 

Spomladi 2020 je več kot 300 mm padlo na območju 
Snežnika, Trnovske planote in Julijskih Alp, v zahodnih 
Karavankah in delu Kamniško-Savinjskih Alp. Največ pa-
davin pa je bilo v delu Julijcev in na Trnovski planoti, kjer 
so na manjšem območju padavine dosegle 700 mm. V 
slovenski Istri, delu Dolenjske, na Koroškem, Štajer-
skem in v Pomurju je padlo do 200 mm dežja, najskro-
mnejše pa so bile padavine na Obali. V Strunjanu so 
namerili 78 mm, na Letališču Portorož 80 mm, le malo 
več je bilo padavin v večjem delu Pomurja. Pomlad je 
bila skromna tako po količini padavin kot tudi po številu 
padavinskih dni. 

V veliki večini države so padavine zaostajale za norma-
lo, nekoliko presežena je bila le na manjšem delu Go-
renjske in v Plavah, a tudi tam je bil odklon večinoma le 
do desetine dolgoletnega povprečja. V približno polovi-
ci Slovenije padavine niso dosegle 70 odstotkov nor-
male. Največji primanjkljaj je bil na Obali, na Letališču 
Portorož je padlo le 39 odstotkov normalnih padavin, 
v Strunjanu 40  odstotkov. Tudi na severovzhodu dr-
žave je bilo pomanjkanje padavin veliko, v Jeruzalemu 
in Rogaški Slatini je padlo le 45 odstotkov normalnih 
padavin. 

Najdebelejša je bila snežna odeja na Kredarici konec 
marca, ko je dosegla 350 cm. Razen po nižinah Primor-
ske je sneg spomladi 2020 pobelil tudi nižine, vendar je 
bila snežna odeja skromna in kratkotrajna. V Kočevju je 
največja debelina dosegla 22 cm, v Ratečah pa 19 cm. V 
Črnomlju je debelina snežne odeje dosegla 10 cm. 

Slika 10:  
Odklon letnega trajanja 
sončnega obsevanja na 
državni ravni v letih 1961–
2020 od povprečja obdobja 
1981–2010 v % (avtor: R. 
Bertalanič) 

Figure 10:  
Sunshine duration index at 
the national level in the pe-
riod 1961-2020, reference 
period 1981-2010 (Source: 
R. Bertalanič)
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Poletje 2020

Poletje je bilo na državni ravni 0,9 °C toplejše od nor-
male, padlo je 119 odstotkov toliko dežja kot normalno, 
sonce pa je sijalo 101 odstotek toliko časa kot normalno.

Poletje 2020 je bilo na državni ravni šesto zaporedno 
poletje z nadpovprečno temperaturo, bilo je hladnejše 
od prejšnjih petih poletij, od poletja 2016 sicer le za 
malenkost. Še vedno ostaja najtoplejše izjemno vroče 
poletje 2003, drugo najtoplejše je poletje 2019, tretje 
pa leta 2017. Trend naraščanja poletne temperature je 
očiten vse od sredine 80. let.

Nadpovprečno topli so bili vsi poletni meseci, vendar je 
bil presežek v prvih dveh mesecih majhen, znatno to-
plejši kot normalno pa je bil avgust, bil je tudi najtoplejši 
in je najbolj prispeval k opaznemu presežku nad dolgo-
letno povprečno poletno temperaturo. 

Povprečna temperatura zraka je povsod presegla dol-
goletno povprečje, velika večina ozemlja je bila 0,5 do 
1 °C toplejša od normale. Le na manjšem delu Slovenije 
je bil odklon nekoliko večji, in sicer med 1 in 1,5 °C. 

Vročih dni je bilo nekaj manj kot v zadnjih nekaj letih. Po 
številu vročih dni ostaja rekordno poletje 2003. Tudi 
toplih dni je bilo manj kot v zadnjih nekaj letih.

Predvsem julija in avgusta je Slovenijo prizadelo nekaj 
močnejših neurij, ki so povzročila večjo gmotno škodo. 
Po izjemno debeli toči, ledena zrna so dosegla premer 

okoli 10 cm, je izstopala nevihta, ki je 29. julija prizadela 
Domžale z okolico. 

Največ padavin je bilo na območju Julijskih Alp. Na 
manjšem območju so padavine presegle 1000 mm, na 
Krnu so namerili 1014 mm. Na veliki večini ozemlja je 
padlo od 200 do 600 mm dežja. Na večini ozemlja so 
padavine presegle dolgoletno povprečje. Primanjkovalo 
jih je v Beli krajini, Novomeški in Krško-Brežiški kotlini 
ter manjšem delu Štajerske, nekaj postaj je poročalo 
o primanjkljaju okoli petine normale. Večina presežkov 
je bila manjših od 30 odstotkov, večji presežek, veči-
noma do 60 odstotkov, je bil na zahodu države, v delu 
Notranjske, Pomurju in na več manjših območjih v Ka-
ravankah. Na Obali in Krnu je bil presežek okoli štiri pe-
tine normale. 

Na Kredarici je bila največja debelina snežne odeje 
102 cm, kar je precej manj kot poleti 2019. O snežni 
odeji so poročali 24 dni, kar je 4 dni manj od normale. 

Sončnega vremena je primanjkovalo v hribovitem sve-
tu zahodne Slovenije, v delu Karavank, ponekod na 
Štajerskem in v Pomurju. Največji primanjkljaj je bil v 
visokogorju, na Kredarici je sonce sijalo 428 ur, kar je 
78 odstotkov normale, drugod je bil primanjkljaj manjši 
od desetine. Dobra polovica Slovenije je bila bolj oson-
čena kot normalno, vendar odklon ni presegel desetine 
dolgoletnega povprečja. Najmanj sončnega vremena je 
bilo v visokogorju. Najbolj sončno je bilo na Obali, v Por-
torožu je sonce sijalo 954 ur, kar je 5 odstotkov več 
kot v dolgoletnem povprečju.

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.
Kredarica 2019 58 178 107 232 278 48 269 176 225 124 529 216

2020 22 59 110 16 223 346 191 383 255 317 45 409
1981-2010 93 84 125 151 172 204 213 214 225 238 184 136

Bilje 2019 48 110 24 89 201 20 66 57 117 41 401 152
2020 24 27 113 15 75 199 97 200 294 209 37 244

1981-2010 82 66 81 95 117 117 97 112 162 156 151 130
Ljubljana 2019 66 98 48 89 239 46 142 112 145 76 188 130

2020 14 42 105 25 115 147 160 87 133 203 48 183
1981-2010 69 70 88 99 109 144 115 137 147 147 129 107

Novo 2019 44 37 65 92 179 30 165 159 100 62 159 119
mesto 2020 5 40 26 24 107 115 128 88 147 180 50 139

1981-2010 54 59 76 89 97 131 99 128 130 118 106 85
Letališče 2019 36 25 51 80 150 72 183 69 103 33 127 96
Maribor 2020 8 30 29 35 66 105 138 103 120 117 51 114

1981-2010 40 44 65 68 94 123 106 128 114 92 81 72
Murska 2019 20 23 42 67 152 99 112 93 43 33 132 80
Sobota 2020 6 34 35 28 63 79 122 155 84 129 24 95

1981-2010 31 34 49 52 75 103 86 102 89 66 62 50
Letališče 2019 24 67 8 126 189 9 95 29 122 39 276 161
Portorož 2020 10 18 46 9 25 200 49 157 171 157 42 236

1981-2010 60 54 62 66 75 86 56 86 118 112 106 88

 Preglednica 4:  Višina padavin v mm v letih 2019 in 2020 ter povprečje obdobja 1981-2010
 Table 4:  Precipitation in mm in 2019, 2020 and the average in the reference period 1981-2010
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Jesen 2020

V državnem povprečju je bila jesen 2020 za 0,7 °C top-
lejša od normale, padavin je bilo 102 odstotka normale, 
sončnega vremena je bilo več kot normalno, na državni 
ravni za 14 odstotkov.

Jesen 2020 je bila toplejša kot normalno, a ne tako iz-
razito kot v letih 2019 in 2018. Največji odklon je bil v 
visokogorju, na Kredarici so normalo presegli za 1,5 °C. 
Odklon od 1 do 1,5 °C je bil na Vojskem, v Lisci, Topolu 
pri Medvodah in na Krasu. Večina države je poročala o 
odklonu med 0,5 in 1 °C, na jugu pa je bilo nekaj območij 
z odklonom do 0,5. 

Na državni ravni so bile jesenske padavine povsem obi-
čajne, kar pa ne velja za prostorsko porazdelitev in za 
posamezne jesenske mesece. 

Na severovzhodu države je bilo od 200 do 300 mm 
padavin. V dobri polovici države so namerili od 300 do 
500 mm. Več kot 500 mm je jeseni padlo na severoza-
hodu države, od tam pa na območju, ki je prek Posočja 
in Trnovske planote segalo nad hribovit svet Notranj-
ske. Več kot 700 mm je padlo na delu Julijcev, Trnovski 
planoti in Snežniku. Največ padavin so namerili na Otlici 
(916 mm) in Lokvah (911 mm). 

V primerjavi z normalo je padavin pomembno primanj-
kovalo na območju Julijskih Alp, delu Gorenjske severno 
od Kranja ter na manjšem delu Štajerske in Koroške, 
kjer je bil primanjkljaj padavin večji od petine normale. 
Največji primanjkljaj je bil v delu Posočja, kjer je padlo od 
70 do 80 odstotkov normale. V približno polovici države 
je bil odklon padavin od normale v intervalu ±10 odstot-
kov. Presežek nad petino normale je bil v delu Dolenjske 
in Posavja ter na Goričkem v Prekmurju, nekaj postaj je 
poročalo, da so normalo presegli za tretjino. 

Jesen 2020 je bila povsod bolj sončna od normale. Naj-
večji presežek je bil na Obali, Krasu, v delu Notranjske, 
na Goriškem in Trnovski planoti, kjer so normalo veči-
noma presegli za 20 do 30 odstotkov. V večini Slovenije 

je bila jesen 10 do 20 odstotkov bolj kot sončna kot 
normalno, le na severu države je bil presežek manjši. 

V Ratečah so bili jeseni štirje dnevi s snežno odejo, naj-
večja debelina snežne odeje je dosegla pičle 3 cm. Na 
Kredarici je bilo največ snega v osrednji tretjini okto-
bra, višina snežne odeje je dosegla 80 cm. Novembra 
je bila snežna odeja razmeroma skromna, saj so bile 
skromne tudi novembrske padavine. 

Podnebne razmere po mesecih 

Januar 2020

V državnem povprečju je bil januar za 2,1 ºC toplejši 
od normale, padlo je le 27 odstotkov toliko padavin kot 
normalno, sončnega vremena pa je bilo 165 odstotkov 
toliko kot normalno.

Velika večina ozemlja je bila za 1 do 3 °C toplejša kot v dol-
goletnem povprečju, največji presežek je bil v visokogorju, 
na Kredarici kar 4 °C. Le tu in tam odklon ni dosegel 1 °C. 

Padavine so bile izrazito skromne. Na večini ozemlja 
padavine niso dosegle 20 mm, območje s padavinami 
nad 40 mm je bilo majhno. Največ padavin je bilo na 
Trnovski planoti, kjer so namerili okoli 100 mm. Padavin 
je bilo povsod opazno manj kot normalno. Na Trnovski 
planoti je ponekod padlo tri četrtine normalnih pada-
vin, dobra polovica dolgoletnega povprečja je bila do-
sežena na Krvavcu, v Kneških Ravnah, Otlici in Črnem 
Vrhu nad Idrijo. Na veliki večini ozemlja je padlo manj 
kot 40 odstotkov normalnih januarskih padavin. 

V državnem merilu je bil januar 2020 drugi najbolj son-
čen. Najmanjši presežek je bil na severovzhodu in seve-
rozahodu države, kjer so normalo presegli za dobro če-
trtino. Največji presežek je bil na območju od Ljubljane 
proti jugu do meje s Hrvaško in v večjem delu Dolenjske 
ter Bele krajine, na tem območju je bilo sončnega vre-
mena od 80 do 100 odstotkov več kot normalno. 

 Slika 11:  Padavine v letih 2019 (levo) in 2020 (desno) v primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 (avtor: R. Bertalanič)
 Figure 11:  Precipitation in 2019 (left) and 2020 (right) compared to the reference period 1981-2010 (Source: R. Bertalanič)
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Snežna odeja je bila obilna v visokogorju, po nižinah 
pa je razen na Primorskem tla pobelil sneg, ki je hitro 
skopnel.

Februar 2020

V državnem povprečju je bil februar 2020 kar 4,5 °C 
toplejši kot normalno in drugi najtoplejši februar v nizu 
podatkov, padlo je le 67 odstotkov toliko padavin kot 
normalno, sonce pa je sijalo 127 odstotkov toliko časa 
kot v povprečju obdobja 1981−2010. 

Čeprav februarja po nižinah nismo izmerili rekordno 
visoke najvišje dnevne temperature, je bila povpreč-
na mesečna temperatura v državnem merilu druga 
najvišja. K visoki povprečni temperaturi so prispevali 
atlantska zračna masa, razmeroma vetrovno vreme in 
pomanjkanje snežne odeje po nižinah. Povsod po drža-
vi je bil februar občutno toplejši od normale. Največji 
presežek je bil na območju, ki se je raztezalo iznad Bele 
krajine in ob meji nadaljevalo vse do meje z Madžarsko. 
Na tem območju je bil odklon med 5 in 6 °C. Večina dr-
žave je bila za 4 do 5 °C toplejša kot normalno, na zaho-
du in v gorskem svetu severne Slovenije je bil presežek 
nad normalo manjši, le od 3 do 4 °C. 

Najobilnejše padavine so bile v delu Julijskih Alp in 
Trnovske planote. V Kneških Ravnah so namerili 158 
mm, v Črnem Vrhu nad Idrijo pa 139 mm. Večina meril-
nih postaj je poročala o 30 do 60 mm padavin. Najmanj 
padavin je bilo na Obali in na skrajnem severovzhodu 
Slovenije, kjer je padlo le okoli 20 mm padavin. Pada-
vine so presegle dolgoletno povprečje v delu Julijcev, 
Kamniško-Savinjskih Alp, osrednjem in vzhodnem delu 
Karavank ter na vzhodu Pomurja, vendar odklon ni 
presegel petine dolgoletnega povprečja. Največji pri-
manjkljaj glede na dolgoletno povprečje je bil v sloven-
ski Istri, kjer ponekod niso dosegli dveh petin normal-
nih padavin. 

Sončnega vremena je bilo povsod več kot normalno. 
Najbolj je bilo dolgoletno povprečje preseženo na se-
verovzhodu države, in sicer kar za okoli dve petini. Na 
zahodu Slovenije je bil presežek nad normalo do 20 
odstotkov, na Goriškem, v Goriških brdih in na Kre-
darici je bilo le desetino več sončnega vremena kot 
normalno. 

Na Kredarici je debelina snežne odeje dosegla 295 cm, 
namerili so jo prve tri dni meseca in 27. februarja.

Marec 2020

Marec 2020 je bil v državnem povprečju za 1,0 °C to-
plejši kot normalno, padlo je le 91 odstotkov toliko pa-
davin kot normalno, sonce pa je sijalo 19 odstotkov več 
časa kot v povprečju obdobja 1981–2010.

Povprečna mesečna temperatura je povsod presegla 
dolgoletno povprečje, odkloni so bili od 0 do 2 °C. Približ-
no v polovici države je odklon presegel 1 °C, večina tega 
območja je bila na Dolenjskem, v Beli krajini, južnem in 
vzhodnem Štajerskem ter Pomurju, prav tako tudi po-
nekod na jugozahodu države. Najmanjši presežek je bil 
na severozahodu države, odklon je bil manj kot 0,5 °C. 

Največ padavin je bilo v delu Julijskih Alp in na Trnovski 
planoti, ponekod je padlo več kot 250 mm, na primer 
na Lokvah, kjer so namerili 285 mm. Najmanj padavin je 
bilo na severovzhodu države, v večjem delu Dolenjske in 
na vzhodu Bele krajine, večinoma so namerili manj kot 
40 mm; v Metliki je padlo le 20 mm padavin. 

Na nekaj manj kot polovici Slovenije so padavine prese-
gle normalo. Največji presežek je bil v severozahodnem 
kvadrantu države, v Goriških brdih in delu spodnjega 
Posočja ter delu Gorenjske so dolgoletno povprečje 
presegli za več kot 60 odstotkov. V Plavah je padlo kar 
219 odstotkov normalnih padavin. Drugače je bilo v Beli 
krajini, na Dolenjskem in v večjem delu Štajerske ter 
Prekmurja, kjer je padavin močno primanjkovalo, ve-
činoma je padlo le od 40 do 70 odstotkov normalnih 
padavin, na jugu Dolenjske ter na vzhodu Bele krajine je 
bil primanjkljaj še večji, padlo ni niti 40 odstotkov toliko 
padavin kot normalno. 

Sončnega vremena je primanjkovalo na severozahodu 
države, vendar primanjkljaj ni presegel desetine nor-
male. Drugod je bilo več sončnega vremena kot nor-
malno. Presežek od 20 do 30 odstotkov je bil v širokem 
pasu, ki se je začel nad Goriško, Krasom, Vipavsko doli-
no in od tam potekal prek osrednje Slovenije nad veči-
no Dolenjske, južno polovico Štajerske in jug Pomurja. 
Severno in južno od tega pasu je bil presežek manjši. 

Razen po nižinah Primorske so poročali o sneženju in 
nekajdnevni snežni odeji tudi po nižinah. Največjo debe-
lino so izmerili med 24. in 26. marcem. Sneg je obležal 
od 4 do 6 dni. V Kočevju je debelina dosegla 22 cm, v 
Novem mestu 11 cm, v Črnomlju 10 cm, večinoma pa 
debelina ni presegla 5 cm. Na Kredarici marca tla ved-
no prekriva snežna odeja, tokrat je debelina dosegla 
350 cm. 

April 2020

V državnem povprečju je bil april za 1,9 °C toplejši od 
normale, padlo je 31 odstotkov normalnih padavin in le 
aprila 2007 jih je bilo manj (le 8  odstotkov normale) 
kot tokrat. Sonce je sijalo 65 odstotkov več časa kot 
normalno in april 2020 je bil najbolj sončen vsaj od leta 
1961, torej od takrat, ko imamo primerljiv niz podatkov 
o razmerah v državnem povprečju. 

April je bil povsod toplejši kot normalno. Največje je bilo 
območje z odklonom med 1,5 in 2,5 °C. Večji presežek 
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 Slika 12:  Odklon padavin pozimi, spomladi, poleti in jeseni v letih 2019 (levo) in 2020 (desno) glede na povprečje 
obdobja 1981–2010 (avtor: R. Bertalanič)

 Figure 12:  Precipitation index in winter, spring, summer and autumn in 2019 (left) and 2020 (right)  
(Source: R. Bertalanič)
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je bil v sredogorju in gorah, in sicer do 3,1  °C, kraji z 
najmanjšim presežkom nad normalo (med 1 in 1,4 °C) 
so bili ponekod na jugu, Štajerskem in v Pomurju. 

Padavine so bile zelo skromne. Razen ponekod v Julij-
skih Alpah je bila prva tretjina meseca brez padavin. 
Na Goriškem so dež dočakali šele zadnje dni meseca, 
a količina padavin je bila prav tam največja; v Novi Go-
rici so namerili 101 mm. Na večini ozemlja je padlo do 
40 mm dežja, najmanj ga je bilo v delu Gorenjske in na 
Obali, kjer ni padlo niti 10 mm. Padavine so povsod za-
ostajale za normalo, še najbližje so ji bili v Novi Gorici, 
kjer so padavine dosegle 96  odstotkov normale. Več 
kot tri petine normalnih padavin je bilo v manjšem delu 
severovzhodne Slovenije. Na več kot polovici ozemlja je 
padlo od 20 do 60 odstotkov normalnih padavin. Pod 
petino normale so bile padavine v slovenski Istri, na 
Krasu, severozahodu Slovenije, v precejšnjem delu Go-
renjske in ponekod na Štajerskem. 

Na državni ravni je bil april 2020 rekordno sončen. 
Razpon presežkov nad normalo je bil od 45 do 85 od-
stotkov. Najmanjši presežek je bil na jugu države in na 
vzhodnem delu severne Slovenije, vsaj 70-odstotni 
presežek pa na območju od zahodne proti vzhodni meji 
prek osrednjega dela države. 

Ob ohladitvi 14. aprila je ponekod snežinke prineslo do 
nižin, a je sneg hitro skopnel. Na Kredarici je bila snež-
na odeja prvi dan mesca debela 345 cm.

Maj 2020

Na državni ravni je bil maj 0,5  °C hladnejši od nor-
male, padlo je 95  odstotkov toliko padavin kot nor-
malno. Sonce je sijalo le 95 odstotkov toliko časa kot 
normalno.

Povprečna majska temperatura je bila povsod v mejah 
običajne spremenljivosti in razen na Primorskem neko-
liko nižja od normale. Večina odklonov je bila med 0 in 
−1 °C. Na Primorskem je bilo nekoliko topleje kot nor-
malno, največji presežek je bil 1,2 °C na Letališču Porto-
rož, v Novi Gorici pa je bilo 1,1 °C topleje kot normalno. 

Največ padavin je bilo na območju Julijcev, kjer so po-
nekod namerili več kot 300 mm. Med bolj namočena 
območja spada Trnovska planota, na Otlici je padlo 
239 mm. Na približno polovici ozemlja je padlo od 60 
do 120 mm. Najmanj dežja je bilo v slovenski Istri in na 
severovzhodu Slovenije, kjer so namerili do 60 mm. Na 
Letališču Portorož je padlo le 25 mm dežja, v Strunja-
nu pa 27 mm. 

Nad normalo so bile padavine v Beli krajini in manjšem 
delu Dolenjske, v osrednji Sloveniji in od tam proti severu 
do meje z Avstrijo, tudi na Trnovski planoti in na obmo-
čju Julijskih Alp so padavine presegle normalo. Presežek 
je bil le redko večji od dveh petin. Največji primanjkljaj 
padavin je bil na Obali, kjer je padlo le 34 odstotkov nor-
malnih majskih padavin. Tudi na Goriškem je bilo padavin 
precej manj kot normalno. Opazno jih je primanjkovalo 
tudi v večjem delu Štajerske in v Pomurju, kjer so pada-
vine večinoma dosegle od 60 do 80 odstotkov normale. 

V pretežnem delu Slovenije je bilo manj sončnega vre-
mena kot normalno. Največji zaostanek za normalo je 
bil v Sromljah, kjer je bilo 84 odstotkov toliko sončnega 
vremena kot normalno, in na Kredarici, kjer je sonce si-
jalo 86 odstotkov toliko časa kot normalno. Nekoliko več 
sončnega vremena kot normalno je bilo na Primorskem 
in Notranjskem, a normale niso presegli za več kot 6 od-
stotkov (merilna mesta Vedrijan, Postojna in Na Stanu). 

Na Kredarici je snežna odeja s 195 cm dosegla največjo 
debelino 3. in 4. maja.  
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 Slika 13:  Mesečne padavine v letih 2019 in 2020 v primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 v %  
(avtorica: T. Cegnar) 

 Figure 13:  Monthly precipitation index in 2019 and 2020, reference period 1981-2010 (Source: T. Cegnar)
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Junij 2020

Na državni ravni je bil junij 0,5 °C toplejši od normale, 
sonce je sijalo 97 odstotkov toliko časa kot normalno, 
padlo pa je 19 odstotkov več padavin kot normalno.

Po izjemno vročem juniju 2019 se je junija 2020 tem-
peratura vrnila v meje običajne spremenljivosti. Na 
majhnem območju v Goriških brdih in Posočju ter v 
Celju je povprečna junijska temperatura nekoliko zaos-
tajala za normalo, drugod je bilo dolgoletno povprečje 
preseženo, odkloni pa nikjer niso presegli 0,8 °C. Vro-
čih dni je bilo glede na zadnja desetletja malo, nikjer jih 
ni bilo več kot trije. 

Junija je bilo največ padavin v delu Julijskih Alp, na Vog-
lu so namerili kar 514 mm padavin. Pas obilnejših pa-
davin je segal proti jugu nad Trnovsko planoto in proti 
Snežniku, nad 200 mm je padlo tudi v delu Karavank 
in Kamniško-Savinjskih Alp. Na veliki večini ozemlja je 
padlo od 70 do 210 mm dežja. Najskromnejše so bile 
padavine v Beli krajini in na Krško-Brežiškem polju. 

Skoraj dve tretjini ozemlja sta bili bolj namočeni kot 
normalno, nadpovprečne so bile padavine v celotni za-
hodni polovici države, v delu Koroške in večini Pomur-
ja. Za več kot polovico so normalo presegli predvsem 
na zahodu Slovenije. Največji presežek je bil na Obali (v 
Strunjanu je padlo 291 odstotkov dolgoletnega pov-
prečja) in ponekod v Posočju. Za dolgoletnim povpreč-
jem so padavine zaostajale predvsem v delu Štajerske 
in Dolenjske ter v Beli krajini. Na nekaterih merilnih 
mestih so namerili le od 48 do 60 odstotkov normale. 

V pretežnem delu države je bilo manj sončnega vreme-
na kot normalno. Največji primanjkljaj je bil na severoza-
hodu in v delu Štajerske ter Pomurja. Največji primanj-
kljaj je bil na Kredarici in na postaji Sv. Florjan, kjer je 
sonce sijalo le 73 odstotkov toliko časa kot normalno. 
Več sončnega vremena kot normalno je bilo na jugu dr-
žave; o presežku do 10 odstotkov nad normalo so poro-
čali na Obali, v Šmarati in Novem mestu. Na Kredarici je 
sonce je sijalo le 124 ur, v Portorožu pa 290 ur.

Na Kredarici je bila 1. junija snežna odeja debela 102 cm, 
kar je pod dolgoletnim povprečjem. Zadnjih deset dni 
so bila tla kopna. 

Julij 2020

V primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 je bil ju-
lij 2020 na državni ravni za 0,4 °C toplejši, padlo je 30 
odstotkov več padavin, sončnega vremena pa je bilo za 
12 odstotkov več kot normalno. 

Povprečna julijska temperatura je bila v mejah običajne 
spremenljivosti. Velika večina merilnih mest je poro-
čala o pozitivnem odklonu do 1 °C nad normalo. Le na 

nekaj merilnih postajah je bil majhen negativen odklon, 
največji zaostanek za normalo je bil na Babnem Polju 
(odklon –0,2 °C). 

Ker je večina padavin padla v obliki ploh in neviht, je 
bila prostorska porazdelitev neenakomerna. Največ 
padavin je bilo na Štajerskem, v delu Karavank in delu 
Koroške. Ponekod je mesečni seštevek padavin prese-
gel 280 mm, na primer na Gomilskem so namerili 304 
mm, v Belih Vodah 299 mm. Na veliki večini ozemlja je 
padlo od 80 do 200 mm dežja, najmanj ga je bilo na 
jugozahodu države, kjer je večinoma padlo od 40 do 80 
mm. Julija je bilo nekaj epizod z neurji. Najbolj je izsto-
pala nevihta 29. julija, v kateri so na območju Domžal 
posamezna zrna toče dosegla premer okoli 10 cm. 

V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil julij v pre-
težnem delu Slovenije nadpovprečno namočen. Več kot 
dvakrat toliko padavin kot normalno je padlo v Celju z 
okolico in ponekod na Koroškem. Na večini merilnih po-
staj je padel manj kot dvakratnik normalnih padavin. O 
primanjkljaju padavin so poročali na zahodu in ponekod 
na jugu države, kjer je padlo od 50 do 100 odstotkov 
normalnih padavin. 

Razen v visokogorju je bilo sončnega vremena več kot 
normalno, skoraj povsod je bil presežek od 10 do 20 
odstotkov. Edina merilna postaja, na kateri je osonče-
nost zaostajala za normalo, je bila Kredarica, kjer je bilo 
sončnega vremena 11 odstotkov manj kot normalno. 

Na Kredarici že šesti julij zapored ni bilo snežne odeje.

Avgust 2020

Avgust 2020 je bil na državni ravni za 1,8  °C toplejši 
od normale, padlo je 109 odstotkov toliko padavin kot 
normalno, sonce pa je sijalo 93 odstotkov toliko časa 
kot normalno. Avgust je bil najtoplejši mesec poletja 
2020. Razpon odklonov je bil od 1 do 2,5 °C, na veliki 
večini merilnih postaj od 1,5 do 2 °C. Rekordno visoko 
se temperatura ni povzpela. 

Največ padavin je bilo na območju Julijskih Alp, kjer so 
na manjšem območju presegli 360 mm, najobilnejše 
so bile padavine na merilni postaji Krn, kjer so namerili 
413 mm, sledijo postaje Trenta s 387 mm, Kredarica 
s 383 mm, Soča s 366 mm in Kobarid s 364 mm. Na 
veliki večini ozemlja je padlo od 60 do 180 mm dežja, 
najmanj ga je bilo na Bizeljskem, in sicer le 44 mm. 

Na zahodu države in Notranjskem ter v Pomurju je 
padlo več dežja kot normalno. Poleg tega je bilo še 
nekaj manjših območij z nadpovprečnimi padavinami. 
Največji presežek je bil v delu obalnega območja, delu 
Julijcev in delu Notranjske ter na Goričkem v Pomur-
ju, kjer so normalo presegli za več kot 75 odstotkov. V 
nekaj krajih je padlo tudi več kot dvakrat toliko padavin 
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kot normalno, med njimi so Hrib (230 odstotkov), Ilir-
ska Bistrica (221 odstotkov), Martinje (218 odstot-
kov), Krn (217 odstotkov) in Trenta (212 odstotkov). 
Del Trnovske planote, osrednja Slovenija, del Dolenjske 
in Bele krajine, večina Štajerske in del Koroške so bili 
slabše namočeni kot normalno, večinoma so padavine 
dosegle vsaj polovico dolgoletnega povprečja. 

Največ sončnega vremena je bilo na Obali, v Porto-
rožu je sonce sijalo 292 ur, med bolj sončna območja 
se uvršča tudi Goriška, v Biljah je sonce sijalo 270 ur. 
Najmanj sončnega vremena je bilo na Kredarici, kjer je 
sonce sijalo le 121 ur. Razen na Letališču Edvarda Rus-
jana Maribor in v Slovenj Gradcu, kjer je bila osonče-
nost normalna, je sončnega vremena primanjkovalo. 
Največji primanjkljaj je bil v visokogorju, na Kredarici je 
bilo sončnega vremena le 70 odstotkov toliko kot nor-
malno. V Ratečah in Ljubljani je osončenost dosegla 86 
odstotkov normale, v Lavrovcu in Bohinjski Češnjici so 
nekoliko zaostajali za 90 odstotkov normale, velika ve-
čina ozemlja pa je bila obsijana vsaj 90 odstotkov toliko 
časa kot v dolgoletnem povprečju.

September 2020

Na državni ravni je bil september za 1,3 °C toplejši kot v 
povprečju obdobja 1981–2010, padlo je 117 odstotkov 
toliko padavin kot normalno, sončnega vremena pa je 
bilo za 16 odstotkov več kot normalno.

September je bil povsod toplejši kot normalno. Naj-
manjši presežek, pod 1 °C, je bil v Beli krajini, na Koro-
škem, v Pomurju in na Babnem Polju. V večini Slovenije 

je bilo 1 do 1,5  °C topleje kot normalno. Še nekoliko 
večji odklon je bil v gorah, večjem delu Primorske, delu 
Notranjske in delu osrednje Slovenije, a na klasičnih 
merilnih postajah odklon ni presegel 2 °C.

Največ padavin je bilo v hribovitem svetu zahodne Slo-
venije, najbolj je izstopala Trnovska planota; na Otlici so 
namerili 476 mm in na Lokvah 406 mm. Padavine so 
bile obilne tudi v Vipavski dolini in na Snežniku. Na ve-
čini ozemlja je padlo od 120 do 240 mm. Najmanj dežja 
je bilo na severovzhodu Slovenije, tam je veliko postaj 
poročalo le o 80 do 100 mm dežja. 

Padavine so ponekod opazno presegle normalo. Z naj-
večjim presežkom je izstopala Trnovska planota, na 
Otlici je padlo 220  odstotkov normalnih padavin, v 
Zaloščah pa 208 odstotkov. Velik je bil presežek tudi 
v Vipavski dolini. V dobri polovici Slovenije je bil pre-
sežek nad normalnimi padavinami do 60 odstotkov. V 
osrednji in severni polovici države so bila tudi območja 
s primanjkljajem padavin. Največji primanjkljaj je bil v 
Kobaridu (padlo je le 66 odstotkov normalnih padavin), 
drugod so presegli tri četrtine dolgoletnega povprečja. 

Manj sončnega vremena kot normalno je bilo v viso-
kogorju, vendar je bil primanjkljaj majhen. Drugod je 
bila osončenost nad normalno, v večini Slovenije je bil 
presežek do 20 odstotkov. Večji presežek, in sicer do 
30 odstotkov, je bil v večjem delu severovzhodne Slo-
venije, na Obali, Krasu, v Vipavski dolini, Goriških brdih, 
na Trnovski planoti in od tam proti osrednji Sloveniji. 
Največ ur sončnega vremena je bilo na Obali, Krasu in 
Goriškem, in sicer od 268 do 244 ur. Na Kredarici je 
sonce sijalo le 143 ur.

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.
Kredarica 2019 7 5 7 16 22 6 17 15 9 12 23 12

2020 4 5 15 7 13 16 14 16 12 16 3 13
1981-2010 9 8 12 15 15 16 13 13 11 11 11 11

Bilje 2019 5 4 3 12 16 2 9 4 8 6 21 10
2020 5 6 6 2 11 16 8 9 7 15 2 14

1981-2010 7 5 7 9 9 10 8 8 9 9 9 8
Ljubljana 2019 5 5 5 12 19 5 10 8 10 7 18 9

2020 4 6 9 3 11 11 11 7 8 12 3 15
1981-2010 8 7 8 10 10 11 9 9 9 10 10 9

Novo 2019 8 4 5 13 15 5 13 4 8 5 14 7
mesto 2020 2 4 6 3 15 13 11 5 8 11 2 10

1981-2010 7 7 8 10 10 11 9 9 9 9 10 9
Letališče 2019 5 3 4 7 16 5 13 10 7 6 13 7
Maribor 2020 1 4 7 3 11 14 11 10 5 11 3 9

1981-2010 5 5 7 9 10 11 10 9 8 7 8 8
Murska 2019 5 3 4 7 13 6 9 7 6 6 14 6
Sobota 2020 1 4 6 5 10 14 10 8 5 14 2 11

1981-2010 5 5 6 8 9 10 9 9 8 7 7 7

 Preglednica 5:  Število dni z vsaj 1 mm padavin v letih 2019 in 2020 ter povprečje obdobja 1981-2010
 Table 5:  Number of days with at least 1mm precipitation in 2019, 2020 and the average in the reference period 

1981-2010
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Na Kredarici je bilo osem dni s snežno odejo, dosegla je 
debelino 60 cm.

Oktober 2020

Oktobra 2020 je bil povprečen temperaturni presežek 
za območje Slovenije 0,5 °C, v državnem povprečju je 
padlo 48  odstotkov več padavin kot v povprečju ob-
dobja 1981–2010, sončnega vremena je bilo za 6 od-
stotkov manj kot normalno.

Povprečna temperatura je bila na zahodu države ve-
činoma pod normalo. Po nižinah zaostanek ni prese-
gel 0,5 °C, večji je bil v visokogorju, na Kredarici je bilo 
1,3 °C hladneje kot normalno. Drugod po državi so dol-
goletno povprečje presegli, velika večina odklonov je 
bila manjša od 1 °C.

Največ padavin je bilo na alpsko-dinarski pregradi. Po-
leg Julijcev in Trnovske planote je izstopal tudi Snežnik. 
Na Krnu so namerili 459 mm, na Lokvah 455 mm, v 
Kneških Ravnah 427 mm in v Soči 414 mm. Nekoliko 
so izstopale tudi Kamniško-Savinjske Alpe. Na večini 
ozemlja je padlo do 300 mm. V Seči in Portorožu so na-
merili 157 mm. Vzhodno od alpsko-dinarskega grebena 
se je količina padavin zmanjševala, kar nekaj krajev na 
severovzhodu države in na Koroškem je poročalo o pa-
davinah pod 130 mm.

Razen redkih izjem so padavine presegle dolgoletno 
povprečje. Na večini ozemlja je bil presežek do 60 od-
stotkov normale, večji je bil v delu Notranjske, večini 
Dolenjske, Beli krajini in Pomurju. Največji presežek je 
bil v Kančevcih, kjer je padlo 233 odstotkov normalnih 
padavin, v Šmarati pa 219 odstotkov.

Ob prehodu hladne fronte in močnejših padavinah se 
je 3. oktobra zvečer oziroma v noči na 4. oktober od 

zahoda občutno ohladilo. Obilne so bile padavine tudi 
11. oktobra, v hribih je snežilo, po nižinah deževalo. Tako 
obilno sneženje v hribih je marsikje za oktober zelo red-
ko, snežna odeja je bila ponekod blizu rekordne.

Na dobrih dveh tretjinah ozemlja je sončnega vremena 
primanjkovalo. Največji primanjkljaj je bil v visokogor-
ju, na Kredarici je bilo le 73 odstotkov toliko sončne-
ga vremena kot normalno. Predvsem na jugovzhodu 
države je bilo več sončnega vremena kot normalno. V 
Novem mestu je sonce sijalo 13 odstotkov več časa kot 
normalno, v Sromljah pa 11 odstotkov. Na letališču Ed-
varda Rusjana Maribor je bilo sončnega vremena toliko 
kot v dolgoletnem povprečju. Največ sončnega vreme-
na, in sicer 161 ur, je bilo v Portorožu, najmanj pa na 
Kredarici, le 102 uri.

Na Kredarici je debelina snežne odeje 17. oktobra 2020 
dosegla 80 cm.

November 2020

V državnem povprečju je bil november 2020 za 0,4 °C 
toplejši od povprečja obdobja 1981–2010, padavin je 
bilo le za 38 odstotkov normale, sončnega vremena pa 
je bilo v primerjavi z običajno osončenostjo precej, saj 
je v državnem povprečju sonce sijalo 38 odstotkov več 
časa kot v povprečju obdobja 1981–2010.

Po nižinah in dolinah se je ob ustaljenem vremenu no-
vembra pogosto nabiral hladen zrak. To se je kazalo tudi 
na odklonu povprečne novembrske temperaturne od 
normale in največji presežek nad normalo je bil v visoko-
gorju. Na Kredarici je bil november za kar 4,2 °C toplej-
ši kot običajno in najtoplejši november do zdaj. Drugod 
je bil november temperaturno v mejah običajne spre-
menljivosti. Za 1 do 1,5 °C topleje kot normalno je bilo 
v Vedrijanu, Godnjah, na Vojskem, Lisci in Krnu. Manjši 

Slika 14:  
Odklon padavin na državni 
ravni v obdobju 1961–2020 
od povprečja obdobja 
1981–2010 (avtor: R. Ber-
talanič)

Figure 14:  
Precipitation index at the 
national level in the period 
1961-2020, reference 
1981-2010 (Source: R. 
Bertalanič)
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pozitiven odklon je bil tudi v drugih krajih zahodne Slo-
venije in na merilnih postajah z nekoliko višjo nadmorsko 
višino. Po kotlinah in dolinah, kjer se je nabiral hladen 
zrak, je bil november nekoliko hladnejši kot normalno, a 
zaostanek za normalo ni presegel 1 °C. Zadnja tretjina 
novembra je bila občutno hladnejša kot navadno.

Padavin je bilo novembra malo, razporejene so bile ne-
enakomerno. Najmanj dežja je bilo na severovzhodu dr-
žave; tudi v večjem delu Posočja ter v delu Gorenjske 
so bile padavine skromne. V Lendavi in Kobiljem je padlo 
le 19 mm, v Mačkovcih 20 mm. Poleg nekaj krajev v Po-
murju so komaj 24 mm padavin namerili tudi v Bovcu. 
Največ padavin je bilo na območju, ki se je raztezalo iz-
nad Čavna in Nanosa proti Snežniku nad hriboviti svet 
Kočevske in od tam na zahod Bele krajine, namerili so 
nad 60 mm. Podobno količino padavin so namerili tudi 
na dveh manjših območjih Štajerske. Na nekaj manjših 
območjih so padavine presegle 80 mm. 

Padavin je bilo povsod manj kot normalno, največji pri-
manjkljaj je bil na navadno najbolj namočenem območju. 
Le do petine normalnih padavin je padlo na območju Ju-
lijcev, Posočja in na severozahodu Gorenjske. Ponekod 
na severozahodu Slovenije padavine niso dosegle niti 
desetine normalnih, tako je bilo v Bovcu in Breginju. Še 
najbolj so se normali približale padavine v delu Štajerske 
in Posavja. Na veliki večini ozemlja je bilo padavin od 20 
do 60 odstotkov dolgoletnega novembrskega povprečja. 

Nižine so bile novembra pogosto prekrite z meglo ali 
nizko oblačnostjo, vendar ta največkrat ni segla na 

zahod države. Največ sončnega vremena je bilo na Kre-
darici, in sicer 170 ur, več kot 150 ur sončnega vreme-
na je bilo na Primorskem in Krasu. Najmanj sončnega 
vremena je bilo v Novem mestu, kjer je sonce sijalo le 
78 ur, tudi Murska Sobota (80 ur) in Letališče Edvarda 
Rusjana Maribor (84 ur), Sv. Florjan (85 ur) in Ljubljana 
(86 ur) spadajo med manj sončne kraje. 

Novembra je osončenost na večini merilnih mest pre-
segla normalo, na Letališču Edvarda Rusjana Maribor 
pa izenačila. Največji presežek je bil na zahodu Slovenije. 
V Bohinjski Češnjici so normalo presegli za 82 odstot-
kov, v Postojni za 79 odstotkov, za polovico do treh če-
trtin je bil presežek na postajah Na Stanu, Lisci, Šma-
rati, Kredarici, v Vedrijanu, Portorožu, Biljah in Godnjah. 

Na Kredarici je bila najvišja snežna odeja prvi dan me-
seca s 45 cm. 

December 2020

V državnem povprečju je bil december 2020 za 1,8 ºC 
toplejši od normale, padavine so opazno presegle dol-
goletno povprečje, saj je padlo 175 odstotkov dolgole-
tnega povprečja decembrskih padavin, sonce pa je sija-
lo le 39 odstotkov toliko časa kot normalno. 

V pretežnem delu države je bil odklon od 1 do 2 °C, na 
severozahodu je bil presežek od 0,5 do 1 °C. Večji pre-
sežek je bil na jugu in severovzhodu države, kjer je od-
klon presegel 2 °C. 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.
Kredarica 2019 88 145 158 106 93 246 197 135 161 138 47 101

2020 161 147 132 231 142 125 182 121 143 102 170 76
1981-2010 126 135 144 134 166 170 204 174 148 141 107 109

Bilje 2019 123 193 231 155 124 335 301 248 220 147 61 97
2020 157 147 196 298 231 220 328 270 244 140 159 42

1981-2010 114 136 166 178 230 243 301 279 199 153 106 100
Ljubljana 2019 82 161 191 163 115 332 282 239 173 143 24 84

2020 126 131 174 292 211 237 326 225 200 104 86 10
1981-2010 68 109 147 175 232 243 290 261 178 116 62 54

Novo 2019 70 158 208 167 124 328 289 261 188 192 33 85
mesto 2020 137 142 171 267 199 251 318 234 212 134 78 22

1981-2010 76 106 139 164 221 230 272 243 176 118 67 55
Letališče 2019 74 162 190 174 136 325 284 248 195 185 52 92
Maribor 2020 108 162 168 291 213 224 304 245 217 136 84 26

1981-2010 80 112 143 178 230 235 269 243 181 136 83 62
Murska 2019 68 154 181 196 131 330 270 267 191 168 67 76
Sobota 2020 92 152 169 291 212 218 295 245 230 124 80 22

1981-2010 71 111 146 188 241 245 277 255 184 134 74 56
Letališče 2019 132 186 244 176 163 359 330 316 235 180 71 107
Portorož 2020 162 150 209 300 260 290 373 292 268 161 157 46

1981-2010 108 132 176 202 259 277 327 303 222 162 101 95

 Preglednica 6:  Trajanje sončnega obsevanja v urah v letih 2019 in 2020 ter povprečje obdobja 1981-2010
 Table 6:  Sunshine duration in hours in 2019, 2020 and the average in the period 1981-2010
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Med 90 in 100 mm padavin so namerili na severovzho-
du države. Poleg Pomurja, Koroške in Štajerske so tudi 
v večini Dolenjske namerili manj kot 160 mm padavin. 
Več kot 320 mm so namerili na severozahodu države, 
na Trnovski planoti in Snežniku. Najobilnejše so bile pa-
davine v Julijcih, ponekod so presegle 500 mm, v Bov-
cu so namerili 589 mm. 

Padavine so presegle normalo, presežek do polovice 
normale je bil v delu Notranjske, na Dolenjskem in v 
Posavju. V večini države je padlo od 150 do 200 od-
stotkov normalnih decembrskih padavin, dvakratnik 
normale so padavine presegle v Slovenskem Primorju, 
na severozahodu države, severu Gorenjske in v Kam-
niško-Savinjskih Alpah. V Portorožu je padlo 269 od-
stotkov dolgoletnih decembrskih padavin, še bolj so 

normalo presegli na severozahodu države, kjer so pa-
davine na več merilnih mestih presegle trikratnik nor-
male, v Ratečah je padlo kar 355 odstotkov normalnih 
padavin. 

Sončnega vremena je v primerjavi z normalo najbolj 
primanjkovalo v osrednji Sloveniji, v Ljubljani je sonce 
sijalo le 10 ur oziroma 18 odstotkov toliko časa kot nor-
malno. Med 25 in 30 odstotki normalne osončenosti 
je bilo v Lavrovcu in na Letališču JP Ljubljana. Najbolj 
so se dolgoletnemu povprečju približali na Kredarici, 
kjer je bilo 69 odstotkov toliko sončnega vremena kot 
normalno. 
 
Razen na Obali so decembra poročali o snežni odeji 
tudi na večini nižinskih opazovalnih postaj. V Biljah sta 
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 Slika 15:  Število dni s snežno odejo in največja debelina snežne odeje leta 2019 (zgoraj) in leta 2020 (spodaj)  
(avtorica: T. Cegnar)

 Figure 15:  Number of days with snow cover and maximum snow depth in cm in 2019 (top) and 2020 (bottom)  
(Source: T. Cegnar).
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bila dva dneva s snežno odejo. Večinoma je bila snežna 
odeja po nižinah najdebelejša 3. decembra. V Ljubljani 
je bilo 3. decembra 17 cm snega, v Ratečah predzadnji 
dan leta 95 cm. Na Kredarici je debelina snežne odeje 
30. decembra dosegla 335 cm, kar je četrta največja 
debelina decembra.

Sklepne misli

Leto 2019 je bilo v Sloveniji drugo, leto 2020 pa peto 
najtoplejše, s čimer potrjujeta naraščanje povprečne 
temperature, kar je skladno tudi z naraščajočim tren-
dom povprečne svetovne temperature. Segrevanje 
ozračja se najočitneje kaže s pogostejšimi in izrazitej-
šimi vročinskimi valovi. Ti so tudi v Sloveniji prepoznani 
kot grožnja javnemu zdravju, škodo pa lahko povzročajo 
tudi v kmetijstvu in gospodarstvu. Na srečo leta 2019 
in 2020 zelo dolgih in intenzivnih vročinskih valov ni 
bilo. 

Čeprav podatki jasno kažejo na segrevanje ozračja, os-
tajajo spremenljivost vremena in z njim povezana tve-
ganja velika. V zadnjih letih se pogosto zgodi, da razme-
roma toplemu obdobju ob koncu zime in spomladi sledi 
močan prodor hladnega zraka, ki povzroči pozebo. V 
sezoni je takih prodorov lahko tudi več. Druga grožnja 
so intenzivnejše suše, ki so posledica neenakomerne 
porazdelitve padavin, pa tudi višja temperatura in dalj-
ša sončna obdobja, ki spodbujajo izhlapevanje. Po drugi 
strani predstavljajo grožnjo tudi poplave, ki so posledi-
ca obilnih in intenzivnih padavin. 

Podnebje se je že spremenilo in se bo še spreminjalo, 
zato so podnebne spremembe zelo aktualna tema, ki je 
večinoma povezana s pozivi k zmanjšanju izpustov to-
plogrednih plinov, a tudi če na svetu povsem ukinemo 
izpuste toplogrednih plinov, se bo ozračje še nekaj časa 
segrevalo. Intenzivnost, pogostost in trajanje nevarnih 
vremenskih dogodkov se bodo stopnjevali, zato naraš-
ča potreba po prilagajanju in povečanju odpornosti na 
vremenske dogodke, ki povzročajo škodo in ogrožajo 
življenja. Državljani, odločevalci in družba v celoti pot-
rebujejo informacije o posledicah spreminjajočega se 
podnebja, še posebej pa o nevarnih vremenskih in pod-
nebnih pojavih, s katerimi se srečujemo vse pogosteje 

in pomembno vplivajo na ljudi, naravo in infrastrukturo, 
zato bi morali preveriti, ali so infrastruktura in objek-
ti še dovolj odporni na nove razmere, predvsem pa na 
pričakovane razmere v prihodnosti. 

Pripraviti in uveljavljati učinkovite in premišljene uk-
repe za prilagajanje je zahtevnejše kot izpostavljati 
potrebo po zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. 
Potrebni so interdisciplinaren pristop, temeljito po-
znavanje dogajanja in medsebojnih povezav dogajanja 
v naravi, pa tudi človekovih posegov v naravno oko-
lje. Kljub moderni tehnologiji in znanju postajamo vse 
bolj ranljivi, saj imamo vedno več infrastrukture, naši 
procesi pa so vse bolj optimizirani, torej prilagojeni na 
povprečne razmere, zato nas vsako večje odstopa-
nje od običajnega prizadene in ogroža. Da bi v ARSO 
(ARSO, 2019) omogočili take študije, na katerih bi in-
formirano temeljili ukrepi prilagajanja, so bile leta2019 
dopolnjene projekcije razvoja podnebja v Sloveniji do 
konca tega stoletja in so objavljene na spletnih stra-
neh agencije.

Seveda se pri tem srečamo z vprašanjem stroškov, 
saj je odpornejša infrastruktura dražja. A preventiva je 
navadno cenejša od odpravljanja posledic. Povsod, kjer 
odpravljamo posledice, bi morali z obnovitvijo zagoto-
viti večjo odpornost. Prilagajanje na podnebne spre-
membe kliče po tesnejšem sodelovanju med službami 
za zaščito in reševanje ter načrtovalci bodoče infra-
strukture, ki bo kljubovala tudi ekstremnim vremen-
skim razmeram. 

Zaključimo lahko podobno kot že nekaj zadnjih let (Ceg-
nar 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014), da je spre-
minjanje podnebja tako kot v svetu tudi v Sloveniji res-
na težava. Podnebne spremembe vplivajo na izjemne 
vremenske dogodke, zato so v ospredju prizadevanja 
za izboljšanje odpornosti, izboljšanje komunikacije, za-
gotavljanje podpore pri odločanju in tesno sodelovanje 
z odločevalci, upravitelji in reševalci. Pomembno vlogo 
imajo tudi vse boljše napovedi vremena in z njimi tudi 
vse boljša zgodnja opozorila na nevarne vremenske 
dogodke, ki se ne omejujejo več le na opis vremenskih 
dogodkov, ampak vključujejo tudi opozorila na učinke. 
Pozorni smo tudi na stopnjevanje učinkov ob zapore-
dnih naravnih nesrečah, družbene posledice in nujnost 
interdisciplinarnega sodelovanja. 
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Uvod

V prispevku je na podlagi podatkov meritev pretokov 
na 17 referenčnih merilnih mestih po državi, ki so del 
merilne mreže Agencije za okolje Republike Slovenije 
in so izbrane tako, da zajemajo stanje v večjem delu 

države, predstavljen prostorski in časovni pregled 
vodnatosti rek v letih 2019 in 2020. Ocene vodnatosti 
rek so skladno s priporočili Svetovne meteorološke or-
ganizacije prikazane s primerjavo statističnih vrednos-
ti v dolgoletnem obdobju 1981–2010. Nekatere ocene 
stanj vodnatosti so narejene tudi na podlagah drugih 

VODNATOST REK V LETIH 2019 IN 2020
THE WATER LEVEL OF RIVERS IN 2019 AND 2020

Igor Strojan
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si

Povzetek
Potem ko je bilo leto 2014 zelo vodnato s pogostimi poplavami, leto 2015 hidrološko zelo suho in v naslednjih 
treh letih ni bilo večjih odstopanj od povprečnih hidroloških razmer v dolgoletnem obdobju, so bile tudi v letih 
2019 in 2020 hidrološke razmere z nekaterimi izjemami precej podobne običajnim. Leta 2019 ni bilo večjih 
odstopanj v vodnatosti rek, v celoti je bila vodnatost rek sedem odstotkov večja kot v obdobju 1981–2010. Za 
leto 2019 je bilo značilno, da je bila vodnatost rek v zahodni polovici države od 10 do 50 odstotkov večja in na 
vzhodu okoli 10 odstotkov manjša kot v primerjalnem obdobju. Nekoliko sta presenetila močan porast pretokov 
v začetku februarja, ko je bila februarska visokovodna konica na reki Reki pri Cerkvenikovem mlinu največja v 
primerjalnem obdobju, in hidrološko sušno obdobje, ki se je iz poletja, ko je bil najmanjši letni pretok Vipave v 
Dolenjem med najmanjšimi v dolgoletnem obdobju, zavleklo tudi v oktober. Vodnatost rek z večjim energetskim 
potencialom je bila precej ugodna, večjih posledic hidrološko sušnih razmer ni bilo in reke so se ob visokovodnih 
stanjih večinoma razlivale le na pogosto poplavljenih območjih. Leta 2020 je bila vodnatost rek nekoliko manjša 
kot leto prej. Srednji letni pretoki rek so bili v povprečju okoli 10 odstotkov manjši kot v dolgoletnem obdobju. 
Tudi v tem letu je bila vodnatost rek na zahodu nekoliko večja kot na vzhodu države. Leta 2020 izstopata dve po-
sebnosti. V prvih štirih mesecih leta je na rekah prevladovalo dolgotrajnejše sušno obdobje, ki je bilo prekinjeno 
le s porastom rek marca in je bilo najizrazitejše aprila. V tem času, začetku vegetacijskega obdobja, so bila na 
številnih merilnih mestih po državi rekordno nizka 30-dnevna povprečja pretokov. Decembra so reke poplavljale 
na Obali. Vzrok za obsežne poplave sta bili poleg padavin tudi velika predhodna namočenost tal in visoka gladina 
morja. Drava in Soča sta imeli leta 2020 nadpovprečno, Sava pa nekoliko podpovprečno vodnatost. 

Abstract
While 2014 was exceptional in terms of above-average water levels and frequent floods, 2015 was extremely 
dry in hydrological terms. In the following three years, there were no major deviations from the average hydro-
logical conditions in the multiannual period. With a small number of exceptions, the hydrological conditions in 
2019 and 2020 were also quite similar to the long-term average. In 2019, there were no major deviations 
in terms of water levels; overall, the water levels were 7% higher than in the 1981-2010 period. 2019 was 
marked by 10-50% higher water levels in the western part of the country and approximately 10% lower water 
levels in the east than in the reference period. The strong increase in flow rates at the beginning of February 
was somewhat surprising, when the February high water peak on the Reka river near the Cerkvenik mill was 
the highest in comparison to the reference period, as was the hydrologically dry period that ended as late as 
October, after a summer with one of the lowest annual flow rates of the Vipava river in Dolenje in comparison 
to the multiannual period. The water level of rivers with energy potential was rather favourable; there were no 
major consequences of the hydrologically dry conditions, and during high water levels rivers overflowed only 
in frequently flooded areas. In 2020, the water levels of rivers were slightly lower than in the previous year. 
On average, the annual river flow rates were around 10% lower than in the multiannual period. In this year too 
the water levels of rivers were slightly higher in the west of the country than in the east. In 2020 two parti-
cularities stood out: in the first four months of the year, rivers saw a longer and prevalent dry period, which 
was most prominent in April, and interrupted only by the increase of water levels in March. During this time, 
the beginning of the vegetation period, the 30-day flow rates on several measuring stations across the state 
reached record low numbers. In December, rivers flooded on the coast. In addition to precipitation, the floods 
were also caused by a strong prior saturation of the soil and high sea levels. In 2020, the water levels of the 
Drava and Soča rivers were above average, while the water level of the Sava river was just below average. 
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 Slika 1:  Razmerja med srednjimi pretoki rek leta 2019 in povprečnimi srednjimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1981–2010 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Figure 1:  Ratio between the mean river flow rate in 2019 and the mean river flow rate in the 1981-2010 multiannual 
reference period (Figure: I. Strojan, Source of information: ARSO)

 Slika 2:  Razmerja med srednjimi pretoki rek leta 2020 in povprečnimi srednjimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1981–2010 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Figure 2:  Ratio between the mean river flow rates in 2020 and the average mean river flow rates in the 1981-2010 
multiannual reference period (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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merilnih mest iz celotne hidrološke mreže Agencije 
Republike Slovenije za okolje ARSO, v kateri je bilo leta 
2019 in 2020 189 merilnih mest, ali pa so povzete iz 
prispevkov v mesečnem biltenu ARSO Naše okolje ter 
iz aktualnih poročil in publikacij ARSO.

Glede na vsebino je prispevek sestavljen iz pregleda 
poteka vodnatosti skozi obe leti 2019 in 2020 ter ocen 
mesečnih in letnih vodnatosti z obravnavo značilnih 
(srednjih, najmanjših in največjih) pretokov v posame-
znih terminskih obdobjih. Dodani so pregled razmer na 
rekah z večjim hidroenergetskim potencialom, obrav-
nava sušnih stanj in povzetek poplavnih razmer. 

Potek vodnatosti rek v letih 

2019 in 2020

Leto 2019 se je začelo z nadaljevanjem decembrske 
sušne vodnatosti iz leta 2018. Sušne razmere je pre-
kinil porast pretokov po vsej državi v začetku febru-
arja. Večji porast pretokov je skladno z običajnim reč-
nim režimom izostal le na Dravi in Muri (slika 4). Po 
porastu so reke že sredi februarja upadle pod srednje 
letne pretoke. Marca so imele sušne pretoke, aprilska 
občasna deževja pa so na rekah vzdrževala srednjo 
vodnatost vse do konca junija, ko so po državi ponovno 
narasle. Porastu je po nekaj dneh sledilo večmesečno 
obdobje podpovprečne vodnatosti vse do novembra. V 
tem obdobju so imele reke večinoma male pretoke, pri 
čemer pa zaradi občasnih manjših padavin ni prišlo do 
izrazitejših sušnih razmer. Novembra je bila vodnatost 
rek obilna, ob tem so tudi poplavljale. Po upadu rek de-
cembra do srednjih pretokov je sledil še zadnji porast 
pretokov v drugi polovici decembra (slika 3). 

Leta 2020 je zimsko sušno stanje na rekah prekinil 
porast pretokov marca, nato pa se je sušno stanje na 
večini rek nadaljevalo vse do maja. Skladno z običajnim 
pretočnim režimom sta se povečala in v naslednjih nekaj 
mesecih tudi ohranjala pretoka Drave in Mure. Poleti so 
bile reke večinoma precej vodnate, še posebej junija, ko 
so nekoliko bolj narasle kot običajno v tem času. Avgu-
sta je bila vodnatost rek povprečna. Sušna stanja so po-
leti onemogočali pogosti manjši porasti rek. V tem času 
so bile najmanj vodnate reke na vzhodu države. Jeseni 
so se pretoki močneje povečali. Oktobra so bili pretoki 
večinoma veliki, novembra pa so reke, nekoliko nenava-
dno, narasle samo v enem primeru. Decembra so, spet 
nekoliko nenavadno za ta čas, narasle dvakrat.

Kronološki pregled vodnatosti 

rek leta 2019

V prvi polovica januarja so bili pretoki rek po Sloveniji 
mali. Prvi večji porast pretokov večine rek je bil med 

18. in 19. januarjem, drugi pa med 27. in 29. januarjem. 
V celoti je bil januar za polovico manj vodnat kot v dol-
goletnem primerjalnem obdobju 1981–2010. Najmanjši 
pretoki so bili za 40 odstotkov manjši od povprečnih 
malih januarskih pretokov, največji pretoki pa 60 od-
stotkov manjši od povprečnih velikih pretokov.

Februar se je začel z malo vodnatostjo rek, nato pa so 
pretoki rek že 2. in 3. februarja močno narasli v več-
jem delu Slovenije. V tem času so bili pretoki največji 
v mesecu. Manjši porast pretokov je bil tudi med 11. in 
12. februarjem, sicer pa so se pretoki rek ves mesec 
počasi zmanjševali. Ob visokovodnih razmerah v začet-
ku februarja so bili največji pretoki zabeleženi na Reki, 
Idrijci, Vipavi in rekah v osrednji Sloveniji, kjer so šte-
vilne reke tudi poplavljale. V dveh dneh so se ojezerili 
Ljubljansko barje in kraška polja na Notranjskem, ki so 
ostala ojezerjena še dlje časa. V vzhodni polovici Slove-
nije so pretoki rek večinoma ostali mali, le ponekod so 
narasli do srednjih pretokov. V povprečju je bil februar 
za dobrih 90 odstotkov bolj vodnat kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju 1981–2010. 

Reke Sava v zgornjem toku, Drava in Mura so imele 
marca srednji mesečni pretok malo večji od obdobnega 
srednjega pretoka. Pretoki drugih rek so bili manjši od 
obdobnega srednjega pretoka. Dinamika spreminjanja 
pretokov je bila precej raznolika. Največje poraste so ime-
le reke južne, jugovzhodne in deloma vzhodne Slovenije. 
Največ rek je imelo največje pretoke 19. ali 26. marca. 

Aprila je bila vodnatost rek manjša kot navadno v tem 
mesecu. Po rekah je preteklo okoli četrtino manj vode 
kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju, na Ljubljanici 
in rekah v jugozahodni Sloveniji celo manj kot polovi-
co. Nadpovprečno vodnate so bile le reke Mura, Drava, 
Soča in Sava v zgornjem toku. Reke so najbolj nara-
sle 12., 25. in 29. aprila, visokovodne konice so bile 25 
odstotkov manjše od dolgoletnega povprečja največjih 
aprilskih pretokov. Najbolj sušna stanja na rekah so bila 
v prvih petih dneh. Najmanjši pretoki so bili okoli 35 
odstotkov manjši od dolgoletnega povprečja. 

Maj je bil nadpovprečno vodnat. Po vseh rekah je v 
povprečju preteklo 83 odstotkov več vode kot v dolgo-
letnem primerjalnem obdobju 1981–2010. Najbolj vod-
nata je bila južna polovica države. Reka je bila 3,7-krat 
bolj vodnata kot sicer v tem letnem času. 29. in 30. 
maja so ob precej obilni predhodni vodnatosti reke na-
rasle in se prvi dan razlile predvsem v južni polovici dr-
žave, naslednji dan pa na vzhodu. Poplave niso prinesle 
večjih posledic, povratna doba poplavnih pretokov je 
bila najvišja na Krki 10–20 let. Podrobneje je poplavni 
dogodek opisan v Visoke vode in razlivanje rek 29. in 
30. maja 2019 (lit. 5). 

Po veliki vodnatosti rek konec maja, ko so tudi poplavlja-
le, so junija večinoma upadale. V celoti gledano je bil junij 
povprečno vodnat. Najmanj vode je preteklo po rekah 

http://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode%20in%20razlivanje%20rek%2029.%20in%2030.%20maja%202019.pdf
http://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode%20in%20razlivanje%20rek%2029.%20in%2030.%20maja%202019.pdf
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na zahodu države, kjer so se ob koncu meseca začeli 
pojavljati sušni pretoki rek. Reke so junija le občasno 
narasle, visokovodne konice so bile v povprečju 27 od-
stotkov nižje kot v dolgoletnem povprečju 1980–2010. 

Julij je bil podpovprečno vodnat mesec. V celoti so bili 
pretoki rek okoli 20 odstotkov manjši kot v dolgoletnem 

primerjalnem obdobju. Vzhodni del države je bil bolj, za-
hodni pa manj vodnat. Najmanj vode je tako preteklo po 
Vipavi, največ pa po Sotli in Dravinji. 

Avgust je bil glede na julij še nekoliko bolj hidrološko 
suh mesec. Vodnatost rek je bila v povprečju za okoli 
tretjino manjša kot v primerjalnem obdobju. Še najbolj 

 Slika 3:  Pretoki rek leta 2019 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)
 Figure 3:  River flow rates in 2019 (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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vodnati sta bili kraški reki Krka in Kolpa, ki sta bili za ta 
čas povprečno vodnati. Visokovodni pretoki so izostali, 
v povprečju so bile visokovodne konice okoli 60 odstot-
kov manjše kot v primerjalnem obdobju. 

Vodnatost rek je bila septembra v povprečju okoli 40 
odstotkov manjša kot v dolgoletnem primerjalnem ob-
dobju. Najmanj vodnat je bil jugozahod države, kjer sta 

imeli Vipava in Reka le okoli tretjino povprečne dolgo-
letne vodnatosti, najbolj vodnata pa so bila območja na 
severu in severovzhodu države. Visokovodne konice so 
bile nizke, v povprečju so bili najvišji pretoki rek sep-
tembra 64 odstotkov manjši od dolgoletnega povpre-
čja. Tudi najmanjši pretoki v mesecu so bili okoli 20 od-
stotkov manjši kot navadno.

 Slika 3:  Pretoki rek leta 2019 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)
 Figure 3:  River flow rates in 2019 (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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Oktober je bil hidrološko spet izrazito suh mesec. Po 
rekah je preteklo okoli 60 odstotkov manj vode kot v 
dolgoletnem povprečju. Nekoliko večja je bila le vod-
natost večjih rek. Najmanjši srednji mesečni pretok je 
imela Reka, in sicer le 14 odstotkov dolgoletnega pov-
prečnega oktobrskega pretoka. Reke so bile v začetku 
meseca le nekaj dni srednje vodnate, nato so pretoki 
rek upadali in so bili večinoma mali in sušni. Najmanjši 

pretoki v mesecu so bili v povprečju skoraj 40 odstot-
kov, največji pretoki pa kar 70 odstotkov manjši od dol-
goletnega povprečja.

November je bil od julija naprej prvi hidrološko mo-
ker mesec. Vodnatost je bila novembra 2,2-krat več-
ja kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Najbolj 
vodnata je bila reka Reka pri Cerkvenikovem mlinu, 

 Slika 3:  Pretoki rek leta 2019 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)
 Figure 3:  River flow rates in 2019 (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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najmanj pa Krka v Podbočju. Prve dni novembra so 
na rekah prevladovali mali pretoki iz oktobra, nato 
pa so se pretoki povečali in večinoma vse do konca 
meseca ohranjali srednjo in veliko vodnatost. Najvišje 
visokovodne konice so bile od 16. do 19. novembra. 
V teh dneh so reke tudi poplavljale, najbolj Drava, ki 
je imela pri Dravogradu 18. novembra pretok okoli 
1200 m3/s. Poplavne razmere novembra so opisane 
v Visoke vode in poplave morja med 12. in 20. novem-
brom 2019 (lit. 4).

Vodnatost rek je bila decembra polovico večja kot v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju. Najbolj vodnati 
reki sta bili Sava v Radovljici in reka Reka pri Cerkve-
nikovem mlinu, katerih srednji mesečni pretok je bil 
enkrat večji od dolgoletnega povprečja 1981–2010. V 
drugem delu meseca so se reke ponekod razlivale.

Kronološki pregled vodnatosti 

rek leta 2020

Leto se je začelo z malo vodnatostjo na večini rek. Te 
so večji del meseca upadale, le zadnje dni januarja so 
narasle. V celoti je bila vodnatost rek januarja 40 od-
stotkov manjša od povprečja v dolgoletnem obdobju 
1981–2010. Nadpovprečno vodnati reki sta bili januar-
ja le Drava in Mura. Najmanjši pretoki v mesecu so bili 
za 30 odstotkov manjši od povprečnih malih pretokov, 
največji pa 60 odstotkov manjši od povprečnih veli-
kih pretokov v januarskem dolgoletnem primerjalnem 
obdobju.

Tudi februar je bil hidrološko suh mesec. Vodnatost 
rek je bila tako kot januarja tudi februarja v povprečju 
40 odstotkov manjša od dolgoletnega povprečja. Pov-
prečni mesečni pretoki so bili na vseh obravnavanih 
merilnih mestih manjši kot običajno, le Mura in Drava 
sta imeli še vedno nekoliko nadpovprečno vodnatost. 
Februarja sta bili najmanj vodnati reki Reka in Sotla. 
Njun srednji mesečni pretok je bil okoli 70 odstotkov 
manjši kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Pre-
toki se februarja niso veliko spreminjali in večjih visoko-
vodnih konic ni bilo. Najmanjši pretoki so bili 20 odstot-
kov manjši od povprečnih malih obdobnih pretokov. 
Prva dva meseca v letu smo imeli na rekah večinoma 
zimsko sušno obdobje.

Marec je bil v celoti povprečno vodnat, vendar je bila 
vodnatost prostorsko zelo raznoliko porazdeljena. Na 
vzhodnem delu države so se na posameznih rekah oh-
ranili mali pretoki, na zahodu pa je bila vodnatost rek 
tudi več kot pol večja kot v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju. Na Sotli je tako preteklo le okoli 30 odstot-
kov povprečne količine vode iz dolgoletnega obdobja, 
na Reki pa skoraj 60 odstotkov nad dolgoletnim pov-
prečjem. Reke so prve dni marca predvsem v zahod-
nem delu države narasle do velikih pretokov, nato pa 

postopno upadale vse do konca meseca, ko so bili pre-
toki spet večinoma mali in srednji. Najmanjši pretoki 
v mesecu so bili v celoti okoli 30 odstotkov manjši od 
dolgoletnega povprečja, največji pretoki pa v celoti po-
dobni dolgoletnemu povprečju, vendar so bile podobno 
kot pri celotni vodnatosti tudi tu velike razlike med po-
sameznimi lokacijami. Visokovodna konica je bila tako 
na Reki 80 odstotkov višja od dolgoletnega povprečja, 
na Sotli pa je dosegla le 20 odstotkov dolgoletnega 
povprečja.

April je bil presenetljivo suh. Po rekah je pretekla le 
tretjina običajne količine vode. Reke so imele večinoma 
male in sušne pretoke, ki so bili ustaljeni ali pa so počasi 
upadali. Nekoliko bolj vodnate so bile Drava in Mura ter 
reke s povirji v visokogorju, ki so se že napajale s snež-
nico. Najbolj sušne so bile reke v drugi polovici aprila. 
Zadnje dni aprila so bile reke zelo suhe predvsem na 
jugu in vzhodu države, pa tudi v osrednjem delu države 
ter ob obali. Najmanjši mesečni pretoki so bili aprila po-
lovico manjši kot v dolgoletnem obdobju 1980–2010, 
največji pretoki pa so v povprečju dosegli le petino dol-
goletnega aprilskega povprečja. 

Po izredno suhem aprilu je bil maj nekoliko bolj, vendar 
še vedno podpovprečno vodnat mesec. Po rekah je tok-
rat preteklo okoli tretjino manj vode, kot je običajno za 
maj. Vodnatost rek je bila ponovno precej neenakomer-
no porazdeljena. Najbolj vodnata je bila Soča, najmanj pa 
reki Reka in Sotla. Na jugu in vzhodu države so bile reke 
manj vodnate kot drugje. Večjih porastov rek maja ni bilo. 
Najmanjši in največji pretoki so bili v povprečju okoli pol 
manjši kot običajno. Od večjih rek s hidroenergetskim 
potencialom je imela Drava povprečen pretok, po Soči je 
preteklo okoli 15 odstotkov več, po Savi v srednjem toku 
pa od 15 do 30 odstotkov manj vode kot znaša dolgo-
letno povprečje. 30-dnevna sušna povprečja pretokov 
so bila na več merilnih mestih med najnižjimi v obdobju. 

Junija se je sušno obdobje na rekah končalo. Vodna-
tost rek je bila junija okoli 30 odstotkov višja kot v dol-
goletnem primerjalnem obdobju. Reke so bile najbolj 
vodnate na zahodu, nekoliko manj v osrednjem delu, na 
vzhodu pa so bile celo manj vodnate, kot je običajno za 
junij. Najbolj vodnata je bila na zahodu Idrijca v Podro-
teji, njen srednji mesečni pretok je za okoli trikrat pre-
segel dolgoletno povprečje. Na vzhodu je od drugih rek 
močno odstopala sušna Sotla. V Rakovcu je bil njen 
srednji mesečni pretok le petino tako velik, kot znaša 
dolgoletno povprečje. Najmanjši pretoki v začetku me-
seca so bili sicer okoli četrtino manjši od dolgoletnega 
povprečja najmanjših pretokov, visokovodne konice, ki 
so sledile sušnemu delu meseca, pa so bile okoli 30 od-
stotkov višje od dolgoletnega povprečja junijskih viso-
kovodnih konic. Reke z večjim hidroenergetskim poten-
cialom so imele pričakovano (Drava) in večjo vodnatost 
od pričakovane povprečne vodnatosti (Sava in Soča). 
Sušno stanje 30-dnevnih drsečih povprečij pretokov 
se je izboljšalo po prvih dneh junija.
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Pretoki rek so bili julija v povprečju za okoli petino manj-
ši od dolgoletnega povprečja. Najbolj vodnate reke so 
bile Savinja, Drava in Mura, katerih srednji mesečni pre-
tok je bil nekoliko višji od dolgoletnega povprečja. Blizu 
povprečnega pretoka so bili pretoki Save v spodnjem 
toku in Krke, najmanj vodnate pa so bile reke na jugo-
zahodu države. Tam sta bili Vipava in Reka le polovico 

toliko vodnati, kot sta običajno v tem času. Vodnatost 
rek se julija ni veliko spreminjala, pretoki so bili ustaljeni. 
Najmanjši pretoki julija so bili povprečni, največji pa v ce-
loti polovico manjši od dolgoletnega povprečja največjih 
pretokov. Reke z večjim hidroenergetskim potencialom 
so bile nadpovprečno (Drava), povprečno (Sava) in pod-
povprečno (Soča) vodnate. 

 Slika 4:  Pretoki rek leta 2020 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)
 Figure 4:  River flow rates in 2020 (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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Avgusta so bili pretoki slovenskih rek v celoti pov-
prečni. Najbolj vodnate so bile večje reke Mura, Soča 
in Drava, ki so povprečje presegle za okoli 30 do 50 
odstotkov. Najmanj vode je preteklo po koritih rek So-
tle in Vipave. Večji del meseca so reke upadale, nara-
sle so le na začetku in koncu meseca. Pred porastom 
konec meseca so bili pretoki rek najmanjši v mesecu 
in povprečni za ta čas. Visokovodne konice pretokov 

rek so bile razen na Dravi, ki je zadnji dan avgusta celo 
nekoliko prestopila bregove in je imela enega največjih 
avgustovskih pretokov, večinoma podpovprečne. Reke 
z večjim hidroenergetskim potencialom Drava, Sava in 
Soča so bile avgusta nadpovprečno vodnate.

Septembra so bile reke najbolj vodnate na zahodu, 
najmanj pa na vzhodu države. Pri tem sta bili izjemi 

 Slika 4:  Pretoki rek leta 2020 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)
 Figure 4:  River flow rates in 2020 (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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Drava in Mura. Najmanj vode je septembra pretek-
lo po Sotli in Dravinji. Sicer so bile reke septembra v 
povprečju nekoliko nadpovprečno vodnate, dvakrat so 
izraziteje narasle. Prvič v začetku in drugič ob koncu 
meseca. Visokovodne konice rek so bile najvišje ob kon-
cu meseca, ko so se na Vipavskem in Goriškem razlivali 
Vipava in manjši hudourniški vodotoki. Reke so imele 
največje pretoke med 18. in 21. septembrom. Tako kot 

vodnatost je bila tudi sušnost rek precej raznolika. V 
povprečju so bili sicer najmanjši pretoki okoli 20 od-
stotkov manjši kot v dolgoletnem primerjalnem obdob-
ju. Vodnatost Drave je bila septembra med najvišjimi v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju. 

Oktobra je bila vodnatost rek obilna po vsej državi. V 
povprečju so bile reke 60 odstotkov bolj vodnate kot 

 Slika 4:  Pretoki rek leta 2020 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)
 Figure 4:  River flow rates in 2020 (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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v primerjalnem obdobju 1981–2010. Najbolj vodnat je 
bil kraški svet. Poleg enkrat večje vodnatosti Krke in 
Reke so imele veliko vodnatost tudi Ljubljanica in manj-
še kraške reke na Dolenjskem in Notranjskem krasu. 
Te reke so oktobra poplavljale na območjih vsakoletnih 

poplav. Ojezerila so se kraška polja. Reke so v drugi po-
lovici oktobra nekoliko upadle. Najbolj vodnata med re-
kami z večjim hidroenergetskim potencialom je bila po-
novno Drava v Dravogradu, po kateri je preteklo okoli 
80 odstotkov, po Savi v Hrastniku in Soči v Solkanu pa 
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 Slika 5:  Razmerja med srednjimi (Qsr) mesečnimi pretoki rek leta 2019 (zgoraj) in 2020 (spodaj) ter pretoki rek  
v obdobju 1981–2010 (sQsr). Razmerja so izračunana kot povprečja razmerij na izbranih merilnih postajah 
(glej nabor vodomernih postaj na sliki 1, slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO).

 Figure 5:  The ratio between the mean (Qsr) monthly river flow rates in 2019 (above) and 2020 (below) and river  
flow rates in the 1981–2010 period (sQsr). The ratios are calculated as an average of the ratios at the 
selected monitoring stations (see the list of water gauging stations in Figure 1) (Figure: I. Strojan,  
Source of information: Slovenian Environment Agency).
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okoli 60 odstotkov več vode kot v dolgoletnem primer-
jalnem obdobju. 

Nekoliko presenetljiva je bila majhna vodnatost rek no-
vembra, saj je bila skoraj pol manjša, kot je običajno 
za ta mesec. Mura in Drava sta bili blizu povprečne 
obdobne vodnati, druge reke v vzhodni polovici drža-
ve so bile do 40 odstotkov manj vodnate kot v dolgo-
letnem obdobju. Najmanjšo vodnatost so imele reke 
na zahodu države, kjer so bili srednji mesečni pretoki 
rek od 60 do 75 odstotkov manjši kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju. Vodnatost je bila tam med naj-
manjšimi v dolgoletnem obdobju. Sicer so reke večji del 
novembra reke upadale. Edini porast rek je bil okoli 17. 
novembra. Visokovodne konice niso bile velike. Običaj-
nim visokovodnim konicam novembra so bile podobne 
edino konice na Dravinji in Krki, povsod drugje so bile 
20 ali več odstotkov manjše od dolgoletnega povpre-
čja. Najmanjši novembrski pretoki so bili v povprečju 
okoli 30 odstotkov manjši kot v dolgoletnem obdobju. 
Cerkniško jezero je bilo manj ojezerjeno. Najbolj vodna-
ta med rekami z večjim hidroenergetskih potencialom 
je bila ponovno Drava v Dravogradu, po kateri je tokrat 
preteklo 10 odstotkov manj vode, po Savi v Hrastni-
ku 40 odstotkov in Soči v Solkanu okoli 75 odstotkov 
manj vode kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju. 

Precej neobičajne so bile hidrološke razmere tudi 
decembra, ko je bila celotna vodnatost 36 odstot-
kov večja kot običajno v tem mesecu in so reke tudi 
poplavljale. Prvič so reke močneje narasle med 7. in 
10. decembrom ter v noči na 9. december v sloven-
ski Istri poplavljale v večjem obsegu. Poplavljanju rek 
se je pridružilo poplavljanje morja (slika 6), kar je raz-
mere ob obali dodatno poslabšalo. Drugič so ob kon-
cu meseca predvsem kraške reke Ljubljanica, Kolpa 
in Krka poplavljale na vsakoletnih poplavnih območjih. 
Zadnje dni decembra se je povečala tudi ojezerjenost 
kraških polj. Najbolj vodnata med rekami z večjim 
hidroenergetskih potencialom je bila tokrat Soča, 
njena vodnatost je bila pol večja kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju. Sava in Drava sta imeli oko-
li 30 odstotkov večjo vodnatost, kot je to običajno 
decembra.

Mesečne vodnatosti rek  

v letih 2019 in 2020

Srednji mesečni pretoki rek v letih 
2019 in 2020

Srednji mesečni pretoki rek so bili leta 2019 največji 
februarja, maja, novembra in decembra. V teh mese-
cih in tudi junija je bilo povprečje srednjih mesečnih 
pretokov na obravnavanih rekah večje od povprečja 
v dolgoletnem obdobju 1981–2010 (slika 5 zgoraj). 

Najbolj vodnate so bile reke novembra, ko so povpre-
čje presegale za okoli 120 odstotkov. Najmanj vode 
pa je po koritih rek preteklo pozimi januarja in marca, 
ko je bila vodnatost rek okoli pol manjša kot navadno 
v tem času. Poleti se je podpovprečna vodnatost rek 
postopno stopnjevala in zavlekla v jesen. Oktobra je 
po rekah preteklo le 40 odstotkov običajne količine 
vode. 

Leta 2020 je bila vodnatost rek v zimskih in pomla-
danskih mesecih majhna. Aprila so bili srednji mesečni 
pretoki le tretjino tako veliki kot v povprečju obdob-
ja 1981–2010. Prvi nadpovprečno vodnat mesec je 
bil junij, ki so mu sledili nekoliko podpovprečni poletni 
meseci. Oktobra je bila vodnatost rek okoli 60 odstot-
kov večja od vodnatosti v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju. Novembra je preteklo po slovenskih rekah le 
polovico toliko vode kot običajno, decembra pa je bila 
vodnatost rek spet nadpovprečna (slika 5 spodaj).

Energetski potencial večjih rek  
v letih 2019 in 2020

Na rekah z večjim energetskim potencialom Dravi, Savi 
in Soči so bila leta 2019 odstopanja od dolgoletnih pov-
prečij precej skladna s povprečno vodnatostjo, izraču-
nano na vseh izbranih merilnih postajah (slika 5 zgo-
raj). Nekoliko bolj odstopa vodnatost Drave, ki je bila 
januarja le malo manjša kot običajno, marca in aprila pa 
v primerjavi z drugimi rekami celo večja kot običajno. 
Tudi maja, ko so bile reke zelo vodnate, je bila Drava 
le povprečno vodnata. Soča je bila junija v primerjavi z 
vodnatostjo drugih rek manj vodnata kot običajno (sli-
ka 6 zgoraj).

Leta 2020 je imela Drava v prvih dveh mesecih, ko je 
imela večina rek podpovprečen pretok, višek vodna-
tosti. Njena vodnatost je bila ugodnejša kot na Savi in 
Soči tudi septembra, oktobra, novembra in decembra. 
Sava in Soča sta imeli polovico oziroma enkrat večjo 
vodnatost kot Drava junija.

Najmanjši in največji mesečni pretoki 
rek v letih 2019 in 2020

Odstopanja najmanjših mesečnih pretokov so bila 
leta 2019 nekoliko manjša kot odstopanja pri srednjih 
mesečnih vodnatostih. Februarja, maja in decembra 
so bili najmanjši mesečni pretoki nadpovprečni, v vseh 
preostalih mesecih pa manjši od dolgoletnega povpre-
čja. Najmanjši mesečni pretoki januarja, aprila, oktobra 
in novembra okoli 40 odstotkov manjši od dolgoletne-
ga povprečja (slika 7 zgoraj). Največji mesečni pre-
toki so bili nadpovprečni februarja, maja, novembra 
in decembra. Februarja so bile mesečne visokovodne 
konice v povprečju kar 2,4-krat večje od dolgoletnega 
povprečja, maja pa okoli 1,4-krat večje. Največji porasti 
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 Slika 6:  Odstopanja mesečnih vodnatosti leta 2019 (zgoraj) in 2020 (spodaj) na rekah z večjim energetskim 
potencialom (Drava, Sava, Soča). Odstopanja so prikazana s količniki med srednjimi mesečnimi pretoki  
leta 2019 in obdobju 1981–2010 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO).

 Figure 6:  Deviations of monthly water level values in 2019 (above) and 2020 (below) on rivers with a higher energy 
potential (Drava, Sava, Soča). Deviations are depicted by means of quotients between the mean monthly  
flow rates in 2019 and in the 1981-2010 period (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian 
Environmental Agency)
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pretokov aprila, septembra in oktobra so bili okoli 60 
odstotkov manjši kot običajno (slika 7 zgoraj).

Leta 2020 je bil nadpovprečen samo najmanjši me-
sečni pretok oktobra, v vseh preostalih mesecih leta 
so bili najmanjši mesečni pretoki podpovprečni. Najbolj 

je odstopal najmanjši pretok aprila. Bil je okoli 60 od-
stotkov manjši kot običajno v tem mesecu. Največ-
ji mesečni pretoki rek so bili marca, junija, oktobra in 
decembra nekoliko večji kot običajno, v vseh preostalih 
mesecih pa manjši. Ob izjemi marca so bile visokovodne 
konice najnižje v prvih petih mesecih leta (slika 7 spodaj).
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 Slika 7:  Razmerja med malimi (Qnp, rumeni stolpci) in velikimi (Qvk, temno modri stolpci) mesečnimi pretoki leta 
2019 (zgoraj) in 2020 (spodaj) ter pretoki v obdobju 1981–2010 (sQnp, sQvk). Razmerja so izračunana kot 
povprečja razmerij na izbranih merilnih postajah. (glej nabor vodomernih postaj na sliki 1, slika: I. Strojan,  
vir podatkov: ARSO)

 Figure 7:  Ratio between the low (Qnp, yellow column) and the high (Qvk, dark blue columns) monthly flow rates in 
2019 (above) and 2020 (below) and the flow rates in the 1981-2010 period (sQnp, sQvk). The ratios are 
calculated as an average of ratios at the selected monitoring stations (see the list of water gauging stations 
in Figure 1) (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environmental Agency)
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 Slika 8:  Srednji letni pretoki rek (Qs, svetlo modri stolpci) leta 2019 (zgoraj) in 2020 (spodaj) v primerjavi z značilnimi 
srednjimi letnimi pretoki rek v dolgoletnem primerjalnem obdobju (sivi stolpci). Pretoki so podani relativno 
glede na srednje obdobne vrednosti pripadajočih pretokov v dolgoletnem obdobju 1981–2010.  
(slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Figure 8:  Mean river flow rates (Qs, light blue columns) in 2019 (above) and 2020 (below) in comparison to the typical 
mean river flow rates in the multiannual reference period (grey columns). The flow rates are given relative 
to the mean periodical values of adjacent flow rates in the 1981-2010 multiannual period (Figure: I. Strojan, 
Source of Information: Slovenian Environment Agency)
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Letna vodnatost rek v letih 

2019 in 2020

Srednji letni pretoki rek v letih 2019 
in 2020

Srednji letni pretoki rek so bili leta 2019 v povprečju 
7 odstotkov večji kot v dolgoletnem obdobju. Najbolj 
vodnate reke so bile Sava v zgornji polovici toka, Drava 
in reke na zahodu ter jugozahodu države: Soča, Idrijca 
in reka Reka, ki je bila med vsemi obravnavanimi rekami 
najbolj vodnata (slika 8 zgoraj). Njen srednji letni pre-
tok, ki je bil na merilni postaji pri Cerkvenikovem mli-
nu okoli polovico večji kot običajno, je znašal 11,1 m3/s. 
Srednji letni pretok Save v Radovljici, ki je bil četrtino 
večji od dolgoletnega povprečja, pa je znašal 147 m3/s. 
Glede na dolgoletno primerjalno obdobje je najmanj 
vode preteklo po Savinji in Dravinji. Srednji letni pretok 
je bil na Savinji v Velikem Širju 38,9 m3/s, na Dravinji v 
Vidmu pa 9,2 m3/s (preglednica 1). 

Leta 2020 so bili srednji letni pretoki rek v povpre-
čju okoli 10 odstotkov manjši kot v dolgoletnem ob-
dobju. Nadpovprečno vodnate so bile spet Drava, ki 
je dolgoletno povprečje presegla za 20 odstotkov, in 
reke na zahodu Soča, Idrijca in Reka, ki so bile nekoliko 

manj vodnate kot Drava (slika 8 spodaj). Le nekoliko 
nadpovprečen pretok je imela Mura. Najmanj vodna-
te reke leta 2020 so bile Sotla in Dravinja ter Krka 
in Kolpa. Srednji letni pretok Sotle v Rakovcu je bil s 
4,4, m3/s okoli polovico manjši kot običajno (pregle-
dnica 1).

Najmanjši pretoki rek leta 2019  
in 2020

V celoti so bili najmanjši pretoki na rekah leta 2019 
povprečni. Od dolgoletnega povprečja najbolj odsto-
pajo najmanjši letni pretoki na Dravi, Vipavi in Reki 
(slika 9 zgoraj). Reke so imele najmanjše pretoke janu-
arja, avgusta, septembra in oktobra (preglednica 2). 
V času zimskega sušnega obdobja so imele najmanj-
še pretoke Drava v Dravogradu, Dravinja v Vidmu, 
Savinja v Velikem Širju, Sava v Šentjakobu in Idrijca 
v Podroteji. Na večini rek so bili pretoki najmanjši ob 
koncu poletja in v začetku jeseni. Najmanjši pretok na 
Vipavi v Dolenju 27. avgusta je bil med najmanjšimi v 
dolgoletnem obdobju. Ob koncu oktobra so imele naj-
manjše pretoke Mura v Gornji Radgoni, Sava v Rado-
vljici in Krka v Podbočju. 

Leta 2020 so bili najmanjši pretoki rek v povprečju 
8 odstotkov manjši kot v dolgoletnem povprečju. Na 

Reka Postaja 2019 2020 1981–2010

Qs Qs sQs

m3/s m3/s m3/s

MURA GORNJA RADGONA 147 153 152

DRAVA DRAVOGRAD 273 295 244

DRAVINJA VIDEM 9,2 6,6 10,5

SAVINJA VELIKO ŠIRJE 38,9 33,5 41,6

SOTLA RAKOVEC 8,1 4,4 8,5

SAVA RADOVLJICA 52,5 38,5 42,1

SAVA ŠENTJAKOB 94,2 71,2 82

SAVA HRASTNIK 175 154 162

SAVA ČATEŽ 272 223 260

SORA SUHA 18,6 16,5 18,3

KRKA PODBOČJE 48,3 36,4 50,1

KOLPA METLIKA 65,1 51,3 67,4

LJUBLJANICA MOSTE 50,2 43,0 52,3

SOČA SOLKAN 102 95,8 86,6

VIPAVA DOLENJE 12,2 10,2 12,3

IDRIJCA PODROTEJA 9,4 8,8 8,1

REKA CERKVENIKOV MLIN 11,1 7,8 7,5

 Preglednica 1:  Srednji pretoki leta 2019 in 2020 ter srednji pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju 1981–2010 
(preglednica: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Table 1:  Mean river flow rates in 2019 and 2020 and mean river flow rates in the 1981-2010 multiannual 
reference period (Table: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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Dravi, Dravinji in Vipavi so bili najmanjši pretoki le ne-
koliko višji od najmanjših v primerjalnem obdobju (slika 
9 spodaj). Najmanjše pretoke so imele reke v različnih 
obdobjih leta, na zahodu in jugu države najpogosteje ob 
koncu poletja (preglednica 2).

Sušne razmere v letih 2019 in 2020

Vodnatost rek je eden od kazalnikov za sušna sta-
nja. Leta 2019 je januarja kazalo na izrazito zimsko 
sušo. Februarja so se razmere hitro spremenile in 
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 Slika 9:  Najmanjši pretoki (Qnp, rumeni stolpci) leta 2019 (zgoraj) in 2020 (spodaj) v primerjavi z značilnimi 
najmanjšimi in velikimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju (sivi stolpci). Pretoki so podani 
relativno glede na srednje obdobne vrednosti pripadajočih pretokov v dolgoletnem obdobju 1981–2010. 
(slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Figure 9:  The lowest river flow rates (Qnp, yellow columns) in 2019 (above) and 2020 (below) in comparison 
to the typical lowest and highest river flow rates in the multiannual reference period (grey columns). 
Flow rates are given relative to the mean periodic values of adjacent river flow rates in the 1981–2010 
multiannual period (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency)
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vodnobilančno stanje je bilo vse do poletja ugodno. 
Poleti so številni vročinski valovi močno izčrpali zalogo 
vode v tleh, a se je ta v osrednji in jugovzhodni Slove-
niji ohranjala na ravni zmernih sušnih razmer. Precej 
hude sušne razmere so se julija in avgusta razvile na 
Goriškem in na obalnem območju, avgusta tudi na se-
verovzhodu države. Jesenska vodnobilančna slika je 
bila povsem drugačna od poletne. K velikim presežkom 
vode je najbolj pripomoglo vztrajno deževje novembra. 
Tudi v tem primeru je bil izjema severovzhod države, 
kjer so se poletne sušne razmere v zgodnji jeseni še 
poglobile. Novembra in decembra so bila tla čezmerno 
zasičena z vodo, na delih zbitih obdelovalnih površin je 
voda pogosto zastajala na površini.

Leta 2020 je bilo sušno stanje najizrazitejše v prvih šti-
rih mesecih, ko so bile reke razen marca manj vodnate 
kot običajno. Večinoma so imele male in sušne pretoke, 
ki so bili ustaljeni ali pa so se počasi zmanjševali. Po re-
kah je aprila preteklo le tretjino običajne količine vode. 
Aprila, ki je prvi mesec vegetacijskega obdobja, so bile 
razmere na večini rek po državi sušne. Najmanjši me-
sečni pretoki so bili več kot pol manjši od obdobnih, na 
polovici referenčnih merilnih postaj so bili za ta čas re-
kordno majhni. Aprila so bile poleg kraških rek v južnem 

delu države zelo suhe tudi posamezne reke v Pomurju 
(Pesnica), ob obali (Rižana) in v osrednjem delu države 
(Šujica). Ob koncu aprila, ko je bila vodnatost najmanjša, 
je bil sušni indeks na večini merilnih mestih manjši od 
–1,50, kar pomeni hudo hidrološko sušo. Na večini me-
rilnih mest so bila rekordno nizka tudi 30-dnevna pov-
prečja pretokov.

Največji pretoki rek v letih 2019  
in 2020

Tudi največji pretoki so bili leta 2019 v celoti pre-
cej povprečni. Izstopa letna visokovodna konica na reki 
Reki pri Cerkvenikovem mlinu 2. februarja. Z 293 m3/s 
je bila okoli 60 odstotkov višja od dolgoletnega povpre-
čja in najvišja v primerjalnem obdobju. Vipava v Dole-
njem je imela 3. februarja največji pretok 202 m3/s, 
kar je pomenilo okoli 30 odstotkov več od dolgoletnega 
povprečja. Na Savinji in Sotli sta bili visokovodni konici 
najmanjši, za okoli 40 odstotkov manjši od dolgoletne-
ga povprečja (slika 7). Pretoki rek so bili največji febru-
arja, novembra in decembra (preglednica 1). Kar na po-
lovici merilnih mest je bil največji letni pretok izmerjen 
že v začetku januarja (preglednica 2). 

 Slika 10:  Leta 2019 so bila od julija naprej 30-dnevna povprečja pretokov na reki Vipavi v Vipavi med najmanjšimi 
percentilnimi vrednostmi pripadajočih pretokov iz dolgoletnega obdobja 1981−2010. (vir podatkov in slika: 
ARSO PIN)

 Figure 10:  In 2019, from July onwards the 30-day average flow rates of the Vipava river in Vipava were in the lower 
percentile of the adjacent river flow rates in the 1981-2010 multiannual period (Source of information and 
photo: Slovenian Environment Agency PIN)

8561 Vipava, Vipava II
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Reka Postaja 2019 1981−2010

Qnp sQnp

m3/s dan m3/s

MURA GORNJA RADGONA 62,1 26. 10. 60,1

DRAVA DRAVOGRAD 64,7 27. 1. 90,9

DRAVINJA VIDEM 2,2 12. 1. 2,0

SAVINJA VELIKO ŠIRJE 8,7 6. 1. 9,2

SOTLA RAKOVEC 1,0 21. 8. 0,9

SAVA RADOVLJICA 11,0 31. 10. 9,4

SAVA ŠENTJAKOB 29,6 27. 1. 27,1

SAVA HRASTNIK 55,8 20. 8. 46,2

SAVA ČATEŽ 66,7 23. 8. 72,2

SORA SUHA 3,3 22. 9. 3,6

KRKA PODBOČJE 9,9 28. 10. 9,3

KOLPA METLIKA 8,9 22. 9. 8,4

LJUBLJANICA MOSTE 8,3 1. 9. 7,3

SOČA SOLKAN 19,2 23. 8. 18,5

VIPAVA DOLENJE 1,3 27. 8. 1,8

IDRIJCA PODROTEJA 1,6 16. 1. 1,5

REKA CERKVENIKOV MLIN 0,4 18. 9. 0,6

Reka Postaja 2020 1981–2010

Qnp sQnp

m3/s dan m3/s

MURA GORNJA RADGONA 77,0 26. 1. 60,1

DRAVA DRAVOGRAD 22.0 15. 3. 90,9

DRAVINJA VIDEM 1,0 3. 6. 2,0

SAVINJA VELIKO ŠIRJE 9,4 2. 6. 9,2

SOTLA RAKOVEC 1,0 30. 8. 0,9

SAVA RADOVLJICA 8,3 25. 2. 9,4

SAVA ŠENTJAKOB 29,0 19. 9. 27,1

SAVA HRASTNIK 60,0 29. 8. 46,2

SAVA ČATEŽ 71,0 28. 4. 72,2

SORA SUHA 4,1 22. 2. 3,6

KRKA PODBOČJE 7,7 20. 9. 9,3

KOLPA METLIKA 9,6 21. 9. 8,4

LJUBLJANICA MOSTE 8,8 29. 4. 7,3

SOČA SOLKAN 16,0 23. 7. 18,5

VIPAVA DOLENJE 1,2 15. 9. 1,8

IDRIJCA PODROTEJA 1,5 27. 8. 1,5

REKA CERKVENIKOV MLIN 0,6 23. 7. 0,6

 Preglednica 2: Velikost in dan pojava malih pretokov rek v letih 2019 in 2020 ter povprečja malih pretokov v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju 1981−2010 (preglednica: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Table 2:  The size and day of occurrence of low river flow rates in 2019 and 2020 and the average of low flow 
rates in the 1981-2010 multiannual reference period (Table: I. Strojan, Source of Information:  
Slovenian Environment Agency)
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Največji pretoki so bili leta 2020 okoli 30 odstotkov 
manjši od dolgoletnega povprečja. Le Drava je imela 
leta 2020 nadpovprečno visokovodno konico (slika 11 
spodaj). Najmanjši porasti rek so bili na Sotli, Dravinji, 

Sori, Soči in Savinji. Na teh rekah so bile visokovodne 
letne konice okoli pol manjše kot običajno. Reke so naj-
bolj narasle junija, oktobra in decembra. Drava je imela 
največji pretok 31. avgusta 1262 m3/s (preglednica 2). 

 Slika 11:  Največji pretoki rek (Qvk, temno modri stolpci) leta 2019 in 2020 na različnih vodomernih postajah v 
primerjavi z značilnimi najmanjšimi in velikimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju (sivi stolpci). 
Pretoki so podani relativno glede na srednje obdobne vrednosti pripadajočih pretokov v dolgoletnem obdobju 
1981–2010. (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO) 

 Figure 11:  The highest river flow rates (Qvk, dark blue columns) in 2019 and 2020 at different gauging stations in 
comparison to the typical lowest and highest flow rates in the multiannual reference period (grey columns). 
Flow rates are given relative to the mean periodic values of the adjacent flow rates in the 1981-2010 
multiannual period (Figure: I. Strojan, Source of information: Slovenian Environment Agency) 
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Reka Postaja 2019 1981–2010

Qvk sQvk

m3/s dan m3/s

MURA GORNJA RADGONA 681 19. 11. 718

DRAVA DRAVOGRAD 1178 18. 11. 1144

DRAVINJA VIDEM 141 23. 12. 145

SAVINJA VELIKO ŠIRJE 460 22. 12. 697

SOTLA RAKOVEC 91,5 23. 12. 133

SAVA RADOVLJICA 490 18. 11. 416

SAVA ŠENTJAKOB 969 3. 2. 894

SAVA HRASTNIK 1368 3. 2. 1285

SAVA ČATEŽ 1754 3. 2. 1986

SORA SUHA 366 3. 2. 342

KRKA PODBOČJE 294 31. 5. 304

KOLPA METLIKA 621 6. 11. 804

LJUBLJANICA MOSTE 257 3. 2. 262

SOČA SOLKAN 1479 2. 2. 1385

VIPAVA DOLENJE 202 3. 2. 158

IDRIJCA PODROTEJA 213 2. 2. 188

REKA CERKVENIKOV MLIN 293 3. 2. 182

Reka Postaja 2020 1981–2010

Qvk sQvk

m3/s dan m3/s

MURA GORNJA RADGONA 608 12. 10. 718

DRAVA DRAVOGRAD 1262 31. 8. 1144

DRAVINJA VIDEM 73,0 30. 12. 145

SAVINJA VELIKO ŠIRJE 392 12. 10. 697

SOTLA RAKOVEC 64,0 30. 12. 133

SAVA RADOVLJICA 334 7. 12. 416

SAVA ŠENTJAKOB 721 7. 12. 894

SAVA HRASTNIK 1011 7. 12. 1285

SAVA ČATEŽ 1542 12. 10. 1986

SORA SUHA 176 7. 12. 342

KRKA PODBOČJE 266 13. 10. 304

KOLPA METLIKA 591 23. 12. 804

LJUBLJANICA MOSTE 213 12. 10. 262

SOČA SOLKAN 729 5. 6. 1385

VIPAVA DOLENJE 121 9. 6. 158

IDRIJCA PODROTEJA 124 5. 6. 188

REKA CERKVENIKOV MLIN 161 6. 12. 182

 Preglednica 3:  Velikost in dan pojava velikih pretokov v letih 2019 in 2020 ter povprečja velikih pretokov v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju 1981−2010 (preglednica: I. Strojan, vir podatkov: ARSO)

 Table 3:  The size and day of occurrence of high flow rates in 2019 and 2020 and the average of high flow rates 
in the 1981-2010 multiannual reference period (Table: I. Strojan, Source of information: Slovenian 
Environment Agency)



83UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Igor Strojan: VODNATOST REK V LETIH 2019 IN 2020

Poplave rek v letih 2019  

in 2020

Leta 2019 so se februarja, maja in novembra narasle 
reke občasno razlivale ob strugah in tudi poplavljale. 
Od 1. do 5. februarja so se reke ob taljenju snega in 
obilnih padavinah razlivale v večjem delu države, najbolj 
na jugozahodu, kjer je imela reka Reka v Trnovem drugo 
največjo visokovodno konico od leta 1952. Pretok Vipa-
ve v zgornjem toku je imel povratno 50- do 100-letno 
povratno dobo. V spodnjem toku se je Vipava razlivala 
na najbolj izpostavljenih območjih. Na vzhodu so reke v 
tem času ohranile srednje pretoke. 29. in 30. maja so 
ob veliki predhodni namočenosti narasle kraške reke 
in se razlivale ob strugah. Od 12. do 20. novembra je 
močneje narasla Drava v Avstriji, pritoki v Sloveniji so 
njen pretok dodatno povečali tako, da se je Drava po-
nekod tudi razlila ob strugi. Večjih posledic poplav leta 
2019 ni bilo.

Leta 2020 so reke najbolj poplavljale med 6. in 10. de-
cembrom na Obali. Vzrok za obsežne poplave sta bila 
poleg padavin tudi velika predhodna namočenost tal in 
visoka gladina morja. Poplavljale so Dragonja, Badaše-
vica, Drnica in Molja. Dragonja je imela visokovodno ko-
nico s 50- do 100-letno povratno dobo. V tem času sta 
za krajši čas poplavili tudi reka Reka in Gradaščica. V 
zahodnem delu države se je na običajnih izpostavljenih 
poplavnih površinah razlilo več drugih rek.

Sklepne misli

Razmere in ocene vodnatosti rek je v splošnem mo-
goče dobro opisati, ker je hidrološka merilna mreža 
Agencije Republike Slovenije za okolje gosta, kakovost 
in dostop do podatkov meritev in celo statističnih izra-
čunov pa dobra. Vsemu temu je namenjena velika po-
zornost. Opis razmer in ocene stanj pa ne morejo biti 
sami sebi namen in jih je smiselno povezovati z vplivi in 
posledicami hidroloških stanj. To soodvisnost je mogo-
če opisati ne le s poznavanjem hidroloških stanj, tem-
več tudi s stanjem na področjih, na katera hidrološka 
stanja vplivajo, ter meril, ki določajo posamezne stop-
nje vplivov. Ta merila naj bi bila za dobro prepoznavnost 
soodvisnosti čim bolj jasna, enostavna in enoznačna. 
Za nekatera področja so bolj, za druga manj oblikovana 
in uveljavljena, pri vseh pa dejavnosti za dosego tega 
cilja potekajo in se tako uporabnikom omogoča vedno 
boljši dostop do informacij. 

Obsežne poplave decembra 2020 ob Obali kažejo na 
to, da je pri obravnavi vodnatosti rek primerno se-
danji standarden nabor merilnih mest še dodatno 
razširiti. 

Raznolikost hidroloških dogajanj v letih 2019 in 2020, 
v katerih so se sušne in poplavne razmere pojavljale v 
vseh obdobjih leta, nas opozarjajo, da smo na različne 
dogodke pripravljeni vse leto. Izredna dogajanja so na-
mreč vse manj povezana z običajnimi obdobji v letu.
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Uvod

V analizi podnebne spremenljivosti Slovenije je bilo 
ugotovljeno, da se bomo v prihodnje spoprijemali s 
pogostejšimi ekstremnimi dogodki – sušami in popla-
vami (Vertačnik in sod., 2018). Suše podzemnih voda 
v prihodnje lahko pomenijo grožnjo za zagotavljanje 
zadostne količine pitne vode, saj v Sloveniji kar 97 
odstotkov pitne vode pridobimo iz podzemnih vodnih 
virov. 

V prispevku smo ugotavljali razširjenost izjemne in 
hude suše v medzrnskih vodonosnikih v Sloveniji v dol-
gem časovnem obdobju ter podrobneje analizirali sušo 
podzemne vode v letih 2019 in 2020. Pri tem smo 
uporabili različne kazalnike, ki smo jih določili na podlagi 
dolgoletnih podatkov hidrološkega monitoringa podze-
mnih voda Agencije RS za okolje. 

Kazalniki suše podzemne vode

Sušo v vodonosnikih smo na dnevni ravni določili s 
primerjavo aktualnih povprečnih dnevnih gladin pod-
zemne vode z vrednostjo praga, ki smo ga določili iz 
podatkov povprečnih dnevnih gladin podzemne vode 
različnih trajanj večletnega preteklega referenčnega 
obdobja (Tallaksen in Van Lanen, 2004). Ocenjevali smo 
tako sezonsko kot tudi absolutno sušo. Kazalnike suše 
smo opredelili s 75., 90. in 95. percentilom povprečnih 
dnevnih gladin podzemne vode 30-letnega niza meritev 
med letoma 1981 in 2010. Za oceno sezonskega odsto-
panja od običajnih vodnih razmer smo aktualne gladine 
podzemne vode primerjali s podatki gladin dolgoletne-
ga referenčnega obdobja, izračunanimi za posamezen 
dan v letu in zglajenimi s sedemdnevnim drsečim pov-
prečjem, za oceno absolutne suše v vodonosnikih pa 
s podatki, izračunanimi iz celotnega dolgoletnega niza 

SUŠA V MEDZRNSKIH VODONOSNIKIH  
V LETIH 2019 IN 2020
DROUGHT IN INTERGRANULAR AQUIFIERS  
IN 2019 AND 2020

Urška Pavlič
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, urska.pavlic@gov.si

Povzetek
Spremljanje pojava suš podzemne vode na izbrani merilni mreži hidrološkega monitoringa podzemne vode je 
pokazalo, da se razširjenost izjemnih sušnih dogodkov podzemnih voda z leti povečuje. Gladina podzemne vode se 
je v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo v letih 2019 in 2020 najpogosteje spustila pod mejno raven izjemne 
suše v vodonosnikih Ljubljanske in Savinjske kotline. Leto 2020 je bilo sušnejše od leta pred njim. V primerjavi 
z dolgoletnim referenčnim obdobjem je to leto spadalo med pet najsušnejših let glede prostorske razširjenosti 
izjemnih sušnih dogodkov podzemne vode v Sloveniji – izjemni sušni dogodki so bili bolj razširjeni od leta 1981 
naprej le v letih 2002, 2003, 2012 in 1989. Izjemne sušne dogodke podzemne vode smo v vodonosnikih Savinj-
ske kotline leta 2019 spremljali predvsem v prvih dveh mesecih leta, v Ljubljanski kotlini pa med avgustom in okt-
obrom. Leta 2020 je za najsušnejše veljalo obdobje med majem in septembrom. Povod za razvoj hudih in izjemnih 
suš podzemne vode v letih 2019 in 2020 pripisujemo neenakomerni časovni in prostorski porazdelitvi napajanja 
vodonosnikov z infiltracijo padavin, kar je povzročilo daljša strnjena obdobja zniževanja količin podzemne vode. 

Abstract
Groundwater level analysis at the selected monitoring locations of hydrological groundwater monitoring 
network has shown that the prevalence of extreme groundwater drought events has been increasing over 
the years. The groundwater levels in intergranular aquifers in Slovenia in 2019 and 2020 decreased below the 
extreme drought threshold limit most frequently in the Ljubljana and Savinja basin aquifers. 2020 was drier 
than the previous year, as 2020 was one of the 5th driest years in terms of the spatial distribution of extreme 
groundwater drought events in Slovenia – a higher prevalence of extreme drought events was recorded only 
in 2002, 2003 , 2012 and 1989. Extreme groundwater drought devastated the Savinja Basin aquifers in the 
first two months of 2019, while in the Ljubljana basin aquifers, drought was monitored mostly between August 
and October. In 2020, the period between May and September was considered the driest with regard to 
groundwater quantity. The reason for the severe and extreme groundwater droughts in 2019 and 2020 was 
mainly the uneven temporal and spatial distribution of groundwater recharge resulting from the percolation of 
precipitation, which led to longer condensed periods of groundwater level decline. 
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dnevnih opazovanj gladin podzemne vode preteklega 
dolgoletnega obdobja meritev.

Na mesečni ravni smo pojav in intenzivnost suše oce-
njevali s standardiziranim indeksom gladine podzemne 
vode (v nadaljevanju SGI), izračunanim po analogiji 
standardiziranega padavinskega indeksa (v nadalje-
vanju SPI) (McKee in sod., 1993; Edwards in McKee, 
1997). Jakost suše smo določili po analogiji poimeno-
vanja meteorološke suše z indeksom SPI, pri čemer je 
vrednostim SGI < = −2 pripisana izjemno nizka gladi-
na podzemne vode oziroma izjemna suša, vrednostim 
SGI < −1,5 zelo nizka gladina podzemne vode ali huda 

suša, SGI med −1.0 in > −1,5 pa nizka gladina podzemne 
vode ali zmerna suša. S podrobnejšo analizo indeksa 
SGI na izbranih merilnih postajah smo z letnim dele-
žem merilnih postaj z vrednostjo, nižjo od vrednosti 
praga SGI, za sušo opredelili kazalnik prostorske raz-
širjenosti suše v medzrnskih vodonosnikih v dolgole-
tnem obdobju meritev. Izbor merilnih lokacij je temeljil 
na zadostni dolžini niza meritev gladin podzemne vode, 
na enakomerni prostorski porazdelitvi merilnih mest 
v medzrnskih vodonosnikih ter na meritvah v delih vo-
donosnikov, kjer ni pričakovanega umetnega vpliva na 
dinamiko nihanja količinskega stanja podzemne vode 
(slika 1). 
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Slika 1:  
Merilne postaje, ki so bile 
vključene v analizo letnega 
poteka razširjenosti suše v 
vodonosnikih 

Figure 1:  
Measuring stations used 
for the evaluation of the 
prevalence of annual 
groundwater drought  
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 Slika 2:  Odstotek merilnih postaj z izkazovanjem suše v medzrnskih vodonosnikih po posameznih letih
 Figure 2:  Percentage of measuring stations with groundwater drought detection in alluvial aquifers, by year
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Prekmursko polje – Rankovci (3370)

Prekmursko polje – Brezovica (0970)

Dravsko polje – Rogoza (Rog 1/11)



87UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Urška Pavlič: SUŠA V MEDZRNSKIH VODONOSNIKIH V LETIH 2019 IN 2020

Ptujsko polje – Dornava (Do-2/09)

Spodnja Savinjska dolina – Medlog (1730)

Dolina Bolske – Latkova vas (Lvas-2/14)
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Prostorska razširjenost suše  

v medzrnskih vodonosnikih  

v zadnjih 40 letih

Analiza indeksov SGI na izbrani merilni mreži 37 me-
rilnih postaj na območju medzrnskih vodonosnikov po 
Sloveniji (slika 1) je pokazala, da se delež merilnih po-
staj z ugotovljenimi sušnimi dogodki v Sloveniji z leti 
zvišuje (slika 2). Zvišuje se tako delež merilnih postaj z 
ugotovljeno vrednostjo SGI, nižjo od −1, −1,5, kot tudi z 
vrednostjo SGI, nižjo od −2. Rezultati analize kažejo, da 
so bile izjemne suše z vrednostjo indeksa SGI, nižjo od 

–2, na največ merilnih postaj izmerjene v letih 2002, 
2003, 2012, 1989 in 2020. Huda suša podzemne vode 
z vrednostjo indeksa SGI, nižjo od −1,5, je bila na več 
kot eni polovici izbranih merilnih mest ugotovljena za 
leta 2003, 1993, 2002, 2012, 1989 in 2020, zmerna 
suša podzemne vode z vrednostjo indeksa, nižjo od −1, 
pa je bila na večini izbranih merilnih postaj ugotovljena 
kar v 24 od skupno 40 letih dolgoletnega analizirane-
ga obdobja. 

Leto 2020 glede na razširjenost izjemne suše v med-
zrnskih vodonosnikih tako lahko uvrstimo na 5. mes-
to, glede na razširjenost hude suše v teh vodonosni-
kih pa na 6. mesto v dolgoletnem 40-letnem obdobju 

 Slika 3:  Mesečne vrednosti indeksa SGI na izbranih merilnih lokacijah hidrološkega monitoringa podzemnih voda
 Figure 3:  Monthly SGI values at selected measuring locations of hydrologic groundwater monitoring

Kranjsko polje – Cerklje (Cer-2/13)

Dolina Kamniške Bistrice – Mengeš (Men-2/14)
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meritev od leta 1981. Leto 2019 se je glede na pro-
storsko razširjenost pojava indeksa SGI z vrednostjo, 
nižjo od −2 in −1,5 uvrstilo na 8. mesto, glede na pro-
storsko razširjenost pojava indeksa SGI z vrednostjo, 
nižjo od −1, pa na 15. mesto. 

Časovni potek indeksa SGI na izbranih merilnih 
postajah kaže, da smo v letih 2019 in 2020 v ne-
katerih medzrnskih vodonosnikih po Sloveniji večji 
del leta spremljali nižje gladine podzemne vode od 
primerljivih sezonskih vrednosti referenčnega ob-
dobja meritev (slika 3). 

Napajanje vodonosnikov  

z infiltracijo padavin

Napajanje vodonosnikov z infiltracijo padavin je bilo 
leta 2019 na državni ravni približno za desetino viš-
je od povprečja obdobja 1981–2010 (Cegnar, 2020). 
Časovna razporeditev padavin v tem letu ni bila ena-
komerna, kar je vodilo v razvoj suše v različnih ele-
mentih vodnega kroga, tudi podzemnih voda. Najmanj 
padavin je padlo pozimi in poleti. Pozimi 2018/2019 
je bilo napajanje vodonosnikov s prenicanjem padavin 
veliko nižje, kot je značilno za ta letni čas v vzhodni 
polovici države, kjer ponekod ni padla niti ena polovi-
ca običajnih količin padavin. Del padavin se je v višjih 
legah zadrževal v obliki snega. Spomladi se je stanje 
nekoliko izboljšalo, predvsem na območju kraških vo-
donosnikov jugovzhoda in medzrnskih vodonosnikov 
severovzhoda države je bilo obnavljanje podzemne 
vode nadpovprečno, sledilo pa je s padavinami osiro-
mašeno poletje, ki je v tem letnem času najbolj pri-
zadelo vodonosnike zahodnega dela države. Jeseni 
so razen Dolenjske in severovzhoda države ponovno 
sledile ugodnejše razmere za napajanje vodonosnikov 
z infiltracijo padavin. 

Leta 2020 je na ravni države padla povprečna količina 
padavin obdobja 1981–2010 (Cegnar, 2021). Večji del 
vzhoda države je bil sicer manj namočen kot običaj-
no, vendar odkloni od povprečja niso bili veliki. Veliko 
manj padavin, kot je značilno, je padlo v prvi polovici 
leta. Največji primanjkljaji so bili za zimo 2019/2020 
značilni za območja kraških vodonosnikov Dolenjske 
in Notranjske ter povirja Krke, severozahodnega dela 
medzrnskih vodonosnikov Ljubljanske kotline in na 
območju Vipavske in Soške doline. Spomladi so naj-
manjše količine napajanja z infiltracijo padavin prejeli 
kraški vodonosniki Goteniške gore, medzrnski vodo-
nosniki Savinjske, Dravske in Murske kotline ter kra-
ški vodonosniki na območju Krke in njenih levih pri-
tokov. Poleti in jeseni so na večini ozemlja Slovenije 
padavine presegle dolgoletno povprečje. Izjema so bili 
poleti deli vodonosnikov na Dolenjskem, jeseni pa na 
Gorenjskem, kjer je padlo nekoliko manj padavin, kot je 
značilno za to obdobje. 

Razširjenost izjemne in hude 

suše v medzrnskih vodonosnikih 

v letih 2019 in 2020

Povprečne letne gladine podzemne vode so bile tako 
leta 2019 kot tudi leta 2020 nižje od dolgoletnih vred-
nosti referenčnega obdobja v medzrnskih vodonosnikih 
Sorškega polja, prodnega zasipa Kamniške Bistrice ter 
v delih vodonosnikov Dravskega, Apaškega in Prekmur-
skega polja (Pavlič, 2019; Pavlič, 2020). Leta 2019 je z 
nizkimi gladinami izstopalo tudi območje vodonosnikov 
Kranjskega in Apaškega polja, leta 2020 pa še deli vo-
donosnikov spodnje Savinjske doline in Čateškega polja. 
Na letni ravni zelo nizkih gladin podzemne vode ni bilo, 
te so se izrazile v podrobnejši časovni ločljivosti. 

Časovno pojavnost sušnih dogodkov v medzrnskih 
vodonosnikih v obravnavanem dvoletnem obdobju ni 
sovpadala. Razlog pripisujemo spremenljivim podneb-
nim značilnostim glede na prostorsko umeščenost 
vodonosnika, različnim dimenzijam in fizikalnim značil-
nostim vodonosnika ter tudi vrsti prevladujočega vira 
napajanja posameznega vodonosnika. 

V prvih dveh mesecih leta 2019 smo izjemno sušo v vodo-
nosnikih, ko so se povprečne mesečne gladine podzemne 
vode znižale pod mejno vrednost 95. percentila dolgole-
tnega referenčnega obdobja, ugotavljali na večini meril-
nih postaj vodonosnika spodnje Savinjske doline, januar-
ja pa tudi v vodonosniku doline Bolske. V tem času smo 
hudo sušo s povprečnimi mesečnimi gladinami podzemne 
vode, nižjimi od 90. percentila vrednosti dolgoletnega re-
ferenčnega obdobja, spremljali v vodonosniku Ptujskega 
polja. Marca in aprila izjemne suše v medzrnskih vodo-
nosnikih ni bilo, huda suša je marca pustošila v vodono-
sniku Ptujskega polja, aprila pa v vodonosniku Sorškega 
in delu Dravskega polja. Maja so povprečne mesečne 
gladine podzemne vode presegle prag izjemne suše v vo-
donosniku Sorškega polja in severnega dela vodonosnika 
Dravskega polja. Sledila sta dva meseca z obnavljanjem 
podzemne vode, k čemur je prispevalo obilno napajanje 
s prenicanjem padavin maja in julija. Junija so tako imeli 
hudo sušo le še v severnem delu Dravskega polja, julija pa 
na območju Vipavske doline. Ponovno so se razmere pos-
labšale avgusta, septembra in oktobra, ko smo v osre-
dnjem delu države v vodonosniku Kranjskega in Sorške-
ga polja, avgusta in septembra pa tudi doline Kamniške 
Bistrice spremljali izjemno sušo v vodonosnikih. Izrazito 
nizke gladine podzemne vode smo avgusta spremljali tudi 
v vodonosniku Vipavske doline, septembra in oktobra pa v 
delih Apaškega in Prekmurskega polja. Zadnja dva mese-
ca smo spremljali ugodnejše vodne razmere, novembra 
smo zaradi počasnejšega poteka obnavljanja podzemne 
vode z infiltracijo padavin hudo sušo še naprej spremljali 
na območju vodonosnikov Sorškega polja in doline Kam-
niške Bistrice, decembra pa v medzrnskih vodonosnikih 
po državi suše nismo več ugotavljali. 
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Bohova – Dravsko polje

Cerklje – Kranjsko polje
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Levec – spodnja Savinjska dolina

Latkova vas – dolina Bolske
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 Slika 4:  Potek nihanja gladin podzemne vode na izbranih merilnih mestih državnega hidrološkega monitoringa v letih 
2019 in 2020 ob primerjavi s podatki dolgoletnega referenčnega obdobja meritev 1981–2010

 Figure 4:  Groundwater level oscillation in 2019 and 2020 at selected measuring locations of the national hydrological 
monitoring network, compared to the long-term reference period data between 1981-2010

Žabnica – Sorško polje

Dornava – Ptujsko polje
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V prvih treh mesecih leta 2020 izjemne ali hude suše 
v medzrnskih vodonosnikih ni bilo. Aprila so se pov-
prečne mesečne gladine podzemne vode spustile pod 
mejno raven hude suše v vodonosnikih na območju Vi-
pavske doline, Savinjske kotline in dela Apaškega polja, 
ponekod v spodnji Savinjski dolini pa smo v tem času 
spremljali izjemno sušo v vodonosniku. Suša v vodono-
snikih se je v nadaljevanju leta 2020 stopnjevala. Maja 
smo izjemno sušo spremljali v vodonosnikih Sorškega 
polja in doline Bolske, zelo nizke povprečne mesečne 
gladine podzemne vode pa so prevladovale v vodono-
snikih Kranjskega polja, doline Kamniške Bistrice, Vo-
diškega polja, spodnje Savinjske doline in ponekod na 
območju Prekmurskega polja. Junija smo izjemno sušo 
spremljali tudi v vodonosniku doline Kamniške Bistri-
ce in v delih spodnje Savinjske doline. Od julija do sep-
tembra smo izjemno nizke gladine podzemne vode še 
naprej spremljali na območju vodonosnikov Sorškega 
polja, avgusta tudi v Vipavski dolini, julija in septembra 
pa tudi v dolini Kamniške Bistrice. Julija in avgusta je 
izjemna suša prevladovala v delih vodonosnikov Dra-
vskega in Prekmurskega polja, septembra pa tudi v 
vodonosnikih Vipavske doline in Kranjskega polja. V 
zadnji četrtini leta izjemne suše v medzrnskih vodono-
snikih ni bilo več. Huda suša je do konca koledarskega 
leta vztrajala še v južnem in osrednjem delu Dravske-
ga polja. Zaradi obilnih decembrskih padavin smo v 
tem mesecu v večini medzrnskih vodonosnikov razen 
Dravskega polja spremljali višje količinsko stanje pod-
zemne vode kot v primerljivem dolgoletnem obdobju. 

Pojavnost nizkih gladin 

podzemne vode glede na značilno 

sezonsko nihanje vodnih gladin

V prvih treh mesecih leta 2019 je bilo količinsko sta-
nje podzemne vode na večini merilnih postaj nižje od 
značilnih vrednosti za ta letni čas (slika 4). Vzrok je 
bil v večmesečnem zimskem primanjkljaju padavin in 
odlaganju snega v visokogorju. Sledilo je tromesečje 
med aprilom in junijem, ko so bile gladine ponekod 
bolj, drugod pa manj ugodne v primerjavi z istim ob-
dobjem preteklega dolgoletnega povprečja meritev. 
Od julija do oktobra smo večinoma spremljali zniže-
vanje gladin podzemne vode s prevladujočim nega-
tivnim odklonom od običajnih vrednosti gladin za ta 
letni čas. Razlog je bil predvsem v poletnem izpadu 
padavin in povečani rabi vode za rast rastlin. Zadnja 

dva meseca leta 2019 sta bila glede količinskega sta-
nja podzemnih voda ugodna, decembra smo zaradi 
obilnih jesenskih padavin na večini merilnih postaj po 
državi spremljali višje gladine podzemne vode, kot je 
značilno za ta mesec. Januar in februar 2020 sta bila 
s podzemno vodo bolj obogatena, kot je običajno, ven-
dar so se gladine podzemne vode v tem času na veči-
ni merilnih postaj zniževale. Izjema so bili deli vodono-
snika spodnje Savinjske doline, kjer smo že v začetku 
leta spremljali nizko količinsko stanje podzemne vode 
za to letno obdobje. Sledilo je daljše obdobje leta, ki je 
trajalo vse do septembra, ko so se gladine podzemne 
vode v večini medzrnskih vodonosnikov po državi zni-
ževale, količinsko stanje podzemne vode je bilo nižje, 
kot je značilno za primerljive mesece dolgoletnega 
referenčnega obdobja med letoma 1981 in 2010, kar 
je bila posledica izpada padavin, ki je ponekod trajal 
več kot polovico leta. Podobno kot leto 2019 se je 
tudi leto 2020 končalo z ugodnejšim količinskim sta-
njem podzemne vode, saj smo tedaj v medzrnskih 
vodonosnikih po državi spremljali tedaj višje vodne 
gladine, kot je značilno za ta letni čas. 

Sklepne misli

Suša podzemne vode v Sloveniji je vse bolj razširjen 
pojav (Pavlič, 2013; Pavlič, 2018, Cunja in sod., 2019), 
kar se kaže s postopnim zviševanjem deleža merilnih 
postaj, na katerih ugotavljamo sušo v vodonosnikih v 
dolgoletnem obdobju meritev. Leti 2019 in 2020 sicer 
nista spadali v vrh po pojavnosti in razširjenosti suše 
v vodonosnikih, sta pa pritrdili ugotovljenemu trendu 
zviševanja sušnih dogodkov v zadnjih desetletjih. Suša 
v vodonosnikih je v letih 2019 in 2020 najpogosteje in 
najbolj prizadela medzrnske vodonosnike Ljubljanske 
in Savinjske kotline. Vzrok za sušo podzemne vode v 
obravnavanih letih pripisujemo neenakomerni časovni 
in prostorski porazdelitvi padavin, ki predstavlja glav-
ni vir obnavljanja podzemne vode v Sloveniji. 

Podzemne vode zaradi boljše odpornosti na sušo z ve-
čjimi volumni uskladiščenja sicer zagotavljajo narav-
no rešitev za prilagoditev na podnebne spremembe, 
vendar bo v prihodnje zaradi varovanja in zagotavlja-
nja kakovostne pitne vode, kot to med drugim določa 
tudi najvišji zakonodajni akt države, treba pripraviti 
državno strategijo upravljanja suše podzemnih voda. 
Podlaga za strategijo mora med drugim biti ustrezna 
evidenca vplivov preteklih suš podzemne vode po raz-
ličnih sektorjih.
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Topel in suh začetek pomladi 

sprožila zgoden razvoj rastlin 

Meteorološke razmere

Zaradi obsežnega anticiklona je toplo in suho poznozim-
sko vreme že februarja 2019 povzročilo velika tempera-
turna nihanja med dnevom in nočjo. Nočne temperature 

zraka so se gibale med –2 in –6 °C, le v obalni regiji1 so 
bile okoli ničle. Nenavadno toplo je bilo še posebej med 
26. in 28. februarjem, ko so maksimalne temperature 
zraka marsikje presegle 20  °C. Na številnih merilnih 
mestih z daljšim nizom meritev smo izmerili najvišjo 

1  Poimenovanje regij in pripadajoče reprezentativne postaje 
sledijo Arsovi prognostični razdelitvi Slovenije, ki je razvidna 
na http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast/.
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Povzetek
Leta 2019 je bilo vreme zelo pestro, od nadpovprečno toplega in suhega februarja in zgodnje pomladanske suše do 
hladnega ter mokrega aprila in maja, poletne vročine ter babjega poletja oktobra. Zaradi hitrih vremenskih spre-
memb med vegetacijsko sezono so marsikje rastline lahko v delih leta občutile sušni stres kljub sicer predhodno 
mokremu mesecu ali preobilje mokrote po dolgotrajnem pomanjkanju dežja. Za začetek leta je bil značilen izjemno 
zgoden fenološki razvoj zaradi za ta čas visokih temperatur zraka. Spomladanske kmetijske rastline je zgodaj pri-
zadel sušni stres, vladala je tudi požarna ogroženost. April je zaznamovala mokrota, maj pa tudi hlad in ponekod 
še pozeba. V večjem delu Slovenije je bilo obdobje od 12. do 15. maja drugo najhladnejše obdobje od sredine 20. 
stoletja. Nestabilno vreme je povzročilo zamujanje pri kmetijskih delih, kot so setev koruze in sajenje vrtnin, one-
mogočalo je košnjo in povzročalo poleganje žit ter težave z boleznimi. Ovirana je bila tudi čebelarska sezona. Poletni 
meseci so prinesli vročinski stres, padavine marsikje niso kljubovale povečani evapotranspiraciji. Vzdolž zahodne 
Slovenije bi vegetacijsko sezono v grobem lahko razdelili na mokro pomlad in sušno poletje, drugod po Sloveniji 
je bila vodnobilančna slika vegetacijske sezone bolj ali manj uravnotežena zaradi izmenjujočih se obdobij mokrosti 
in sušnosti. Vstop v zimsko mirovanje so zaznamovali oktobrska toplota in številni dnevi brez padavin, kar je še 
povečalo vodnobilančni primanjkljaj, predvsem na severozahodu. Večjega izpada pridelka kmetijskih rastlin pa kljub 
vremenski raznovrstnosti leta 2019 ni bilo.

Abstract
The year 2019 brought a great weather diversity: from above-average warm and dry February and an early spring 
drought to cold and wet April and May, followed by heat waves in the summer months and an “Indian summer” 
in October. Due to the rapid changes in the weather throughout the growing season, during parts of the year 
vegetation in many areas of Slovenia experienced drought stress despite a previously wet month, or an excess of 
moisture after a lasting rainless period. The beginning of the year was characterized by extremely early phenolo-
gical development due to the unusually high air temperatures for that time of year, and early spring agricultural 
crops were affected by drought stress, with fire risk also present. April was marked by wet, and May also by cold 
and frost in some places. In most parts of Slovenia, the period from 12 to 15 May was the second coldest since 
the middle of the 20th century. Unstable weather led to delays in agricultural work such as maize sowing and 
planting vegetables, making mowing impossible and causing problems with the lodging of cereals and disease. The 
beekeeping season was also hindered. Along western Slovenia, the growing season could be roughly divided into a 
wet spring and a dry summer, while elsewhere the water situation of the season was more or less balanced due 
to alternating periods of wet and dry months. The entry into dormancy was marked by the October heat and a 
great number of rainless days, deepening the water deficit, especially in the north-west. Despite great weather 
variability, there was no major loss in crop production in 2019.

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast/
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temperaturo februarja do zdaj (Arso, 2019). V držav-
nem povprečju je bil februar 2019 za 3,1 °C toplejši od 
povprečja obdobja 1981−2010 (slika 1). Zaradi toplote 
so se zgodaj zdramili zgodnji spomladanski znanilci, za-
cvetela sta leska in mali zvonček, začele so se prebujati 
tudi sadne rastline. Prvi zvončki so se ponekod na sonč-
nih legah pojavili že konec januarja in prve dni februarja, 
ko se jim je pridružilo še prašenje leskovih mačic. Do sv. 
Valentina 14. februarja sta se zvonček in prašenje leske 
pojavila že na polovici Arsovih fenoloških postaj po Slo-
veniji. Da znanilci pomladi niso zacveteli še bolj zgodaj, 
so poskrbele predvsem hladne noči. Njihovo prezgodnje 
prebujanje je v preteklem desetletju skorajda postalo že 
pravilo, saj so bile le redke pomladi, ko so jih nizke zim-
ske in zgodnjespomladanske temperature zraka pustile 
mirno spati. 

Bolj raznovrstna med zimo 2019 je bila padavinska slika. 
December 2018 je bil po vsej Sloveniji z izjemo južnih 
delov precej sušen, padlo je manj kot 20 mm padavin, 
ponekod le pet mm. Nadpovprečno toplo vreme januarja 
in februarja je po vsej Sloveniji sprožilo izhlapevanje, ki je 
bilo po intenzivnosti med najvišjimi od leta 1981. Prehod 
hladne fronte v prvih dneh februarja je prinesel obilne 
padavine le zahodni polovici Slovenije, kjer so padavine 
ponekod tudi za trikrat in več presegle dolgoletno pov-
prečje 1981–2010. Večina vzhodne polovice Slovenije pa 
je bila medtem slabše namočena kot običajno, na Do-
lenjskem, v Beli krajini in delu Pomurja je padlo le od 20 
do 50 % običajne februarske količine padavin. 

Vpliv na površinski sloj tal in rastline

Ob koncu februarja so se v vzhodni polovici Slovenije in 
na Obali začele razvijati sušne razmere, ki so se med 
marcem le še stopnjevale. Ob koncu meseca sušnih 

razmer ni bilo zaznati le na severozahodu Slovenije, 
medtem ko so jim bili najbolj izpostavljeni na Obali, ju-
govzhodu in skrajnem severovzhodu Slovenije. Zaradi 
izsušene podrasti se je močno povečala tudi požarna 
ogroženost naravnega okolja. Že 20. februarja je bilo za 
območje celotne Slovenije izdano prvo opozorilo za po-
večano možnost nastanka požarov v naravnem okolju, 
razglas velike požarne ogroženosti za celotno državo, 
izdan 25. februarja, pa ni prenehal vse do 5. marca, v 
občinah zahodnih delov Slovenije šele 19. marca (UR-
SZR, 2019).

Tako stanje je opaziti tudi na kazalcih vlažnosti v povr-
šinskem sloju tal SWI (angl. Soil Water Index) v sple-
tnem orodju Drought Watch2, ki prav tako nakazuje 
izrazite negativne anomalije v hribovitih delih Slovenije 
in na njenem severovzhodu (slika 2). Obenem so o ne-
gativnih vplivih sušnih razmer na travno rušo in ozimna 
žita poročali tudi posamezniki, vključeni v poročevalsko 
mrežo o vplivih suše na stanje tal in rastlinstva3. 

Sušne razmere v zimski polovici leta so se odražale tudi 
na ozimnih posevkih. Zaradi suhega decembra in ponekod 
tudi januarja ter ugodnih temperatur se je dognojevanje 
žit začelo že zelo zgodaj, po 15. februarju. Nekaj težav je 

2  Spletni portal DroughtWatch za opazovanje stanja 
tal in vegetacije z vidika sušnih kazalcev, razvit v okviru 
projekta DriDanube, je prosto dostopen na: https://www.
droughtwatch.eu/.

3  Tedenske karte ocenjenega vpliva suše na stanje 
kmetijskih rastlin, pridobljene iz poročevalske mreže, ki 
je bila vzpostavljena v okviru projekta DriDanube, so na 
voljo od leta 2018 in so objavljene na http://meteo.arso.
gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/form/sl/
dridanube/karte_NRN.html#.

Slika 1:  
Prostorski prikaz odklona 
povprečne mesečne 
temperature zraka 
februarja 2019 glede 
na referenčno obdobje 
1981–2010 

Figure 1:  
Map of the deviation of 
the monthly average air 
temperature for February 
2019 relative to the 
reference period 1981-
2010

Odklon povprečne temperature, februar 2019
Referenčno obdobje 1981–2010

https://www.droughtwatch.eu/
https://www.droughtwatch.eu/
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/form/sl/dridanube/karte_NRN.html
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/form/sl/dridanube/karte_NRN.html
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/product/form/sl/dridanube/karte_NRN.html
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bilo tudi pri dognojevanju posevkov z dušikom, saj je ob 
pomanjkanju padavin izkoristek gnojil manjši zaradi izgub 
v ozračje. Priporočeno je bilo, da kmetovalci na obdela-
nih tleh zmanjšujejo površine izhlapevanja vode iz tal z 
ravnanjem brazd z namenom zadrževanja zimske vlage 
tudi pri poznejših setvah. Zaradi mile zime so poročali o 
namnožitvi poljskih miši, ki so objedale žita (Virag, 2019). 
Čeprav precej skromne, so lepo razporejene padavine 
marca pripomogle, da so se žita v spomladanskem času 
dobro razrasla. Sajenje sadik plodovk v plastenjakih se je 
začelo že v začetku marca, kar je optimalen čas za Gori-
ško in Obalo, vendar so bile razlike med dnevno in nočno 
temperaturo zelo velike, od temperatur pod lediščem 
pa vse do 22 °C. To je pri paradižniku sprožilo zelo slabo 
oplodnjo in v celoti poškodovane plodove na prvi etaži. 
Gre za pojav intenzivnega pokanja plodov („catface-crac-
king“), kar je privedlo do izgube pomembnega dela pri-
delka. Motena je bila tudi aktivnost čmrljev in koristnih 
organizmov v plastenjakih. Proizvodnja v rastlinjakih je 
zamujala za dva tedna (KGZS, 2019).

Pomladna mokrota in hlad 

Meteorološke razmere

April je zaznamovalo deževno vreme, v večjem delu Slo-
venije je bilo med 15 in 18 padavinskih dni. Več kot štiri-
dnevno obdobje suhega vremena je nastopilo le enkrat, 
sredi meseca. Kljub številnim padavinskim dnem je bila v 
večjem delu Slovenije aprilska količina dežja več ali manj 
v mejah dolgoletnega povprečja. Maja se je deževno ob-
dobje le še nadaljevalo. Padavinskih dni je bilo večinoma 
več kot 20, na Kočevskem celo 27 (slika 3). Tudi količi-
na dežja je bila po večjem delu Slovenije nad dolgolet-
nim povprečjem majskih padavin, presegla ga je za 1,5- 
do 2-krat, na Obali celo do trikrat. Količina padavin je 

mesec maj uvrstila med najbolj namočene od leta 1961.
Temperaturno je bil april na ravni Slovenije le malo to-
plejši od povprečja obdobja 1981–2010, majske dni pa je 
poleg dežja zaznamovalo tudi hladno vreme. Na državni 
ravni je bil maj 2,8 °C hladnejši od majskega povprečja 
obdobja 1981–2010, z največjimi odkloni na Notranjskem 
in v hribovitih delih spodnjeposavske regije, kjer je bil 
celo do 5 °C hladnejši. Občutno se je ohladilo že v nočeh 
med 5. in 8. majem, ko se je meja sneženja spustila na 
nadmorsko višino okoli 800 metrov. Zatišne lege so bile 
pokrite s slano, ponekod se je pojavila tudi pozeba. Mar-
sikje tako nizke temperature zraka maja nismo izmerili 
že 30 do 40 let (Arso, 2019b). Po prehodni otoplitvi se 
je 12. maja znova precej ohladilo, povprečna temperatu-
ra zraka med 12. in 15. majem v večjem delu Slovenije ni 
presegla 10 °C, kar je bilo za ta čas celo drugo najhla-
dnejše obdobje od sredine 20. stoletja (Arso, 2019c). 

Vpliv na površinski sloj tal in rastline

Sadno drevje je v splošnem že pred prvo ohladitvijo od-
cvetelo, le jablane so bile ponekod v širšem osrednjem 
delu Slovenije še v polnem cvetenju in so cvetovi pone-
kod pozebli. Če so bili na drevesih že mladi plodiči, so 
se ti poškodovali ali deformirali. V nekaterih predelih je 
slana prizadela tudi krompir in nekatere vrtnine (KGZS, 
2019). Zaradi pogostega dežja v spomladanskem času 
so bile kmetijske površine po celotni državi precej na-
močene in dela na njivskih površinah so bila otežena. 
Ponekod je zastajala voda ali pa so bile površine po-
plavljene. Otežena sta bila tudi prehodnost kmetijskih 
zemljišč s kmetijsko mehanizacijo in izvajanje ukrepov 
varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci ter pleveli. 
Na posameznih območjih je dež povzročil poleganje žit, 
slabše opraševanje in polnjenje zrn. Setev koruze je bila 
večinoma izvedena v neugodnih razmerah, ponekod, 
kjer so uspeli posejati koruzo, pa ta ni kalila oziroma 

 Slika 2:  Časovni potek odstopanja kazalca vlažnosti površinskega sloja tal SWI od povprečnih vrednosti med 1. 1.  
in 31. 3. 2019 za Mursko Soboto glede na referenčno obdobje 2007–2018

 Figure 2:  Time series chart of the Soil Water Index (SWI) anomalies for Murska Sobota between 1 January and 
31 March 2019 relative to the reference period 2007–2018.
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je bilo kaljenje podaljšano. Brez vidnega prirasta je bila 
vse do konca maja, kar je ponekod povzročilo še do-
datne težave s strunami. V rasti so zaostajale že po-
sajene vrtnine, sajenje nekaterih vrtnin je bilo povsem 
onemogočeno, še posebej na težjih tleh. Zamik saditve 
vrtnin na prosto je vplival na slabšo kakovost plodov 
(Radio Slovenija, 2019; Virag, 2019). Rastline so začele 
gniti, posevki so se polegli, napadla jih je plesen, rastli-
ne so bile zaradi oslabljenosti bolj dovzetne za napade 
bolezni in škodljivcev. Največja neposredna škoda za-
radi vlage in pogostega dežja se je zgodila v nasadih 
češenj (KGZS, 2019). Tudi košnja na trajnem travinju 
je bila otežena oziroma onemogočena, kar je povzročilo 
izpad pridelka, obenem pa je bila pokošena krma slabše 
kakovosti. Vsaj teden do 14 dni poznejši je bil tudi zače-
tek paše na planinskih pašnikih. Zaradi razmočenih tal 
je bilo težje spravilo krme s trajnega travinja zlasti na 
hribovitih območjih (KGZS, 2019). 

Poletni meseci in vročinski 

valovi 

Meteorološke razmere

Po hladnem maju je začetek poletja prinesel nadpov-
prečno topel junij. Na državni ravni je bil junij kar 4,2 
°C toplejši od junijskega povprečja obdobja 1981–2010, 
celo drugi najtoplejši od začetka meritev. Visoke dnev-
ne temperature so se pojavile že prve dni meseca, 
ko se je čez dan ogrelo do 27 °C in več, marsikje pa 
so presegle tudi 30 °C. V mesecu je bilo med 10 in 15 
vročih dni, tj. ko temperatura zraka doseže ali preseže 
30 °C. Tako smo že junija zaznali prve vročinske valo-
ve, in sicer v nižinskem svetu v notranjosti države dva, 
na Goriškem in na Obali pa zaradi kratke prekinitve 
vročine sredi meseca tri. V posameznih vročih dneh 

je evapotranspiracija presegla 6 mm, na Goriškem 
in Obali celo 7 mm. Obenem je bil mesec junij najbolj 
sončen do zdaj, od česar pa sta po več kot polovično 
daljši osončenosti izstopala Koroška in celoten seve-
rozahod Slovenije. Junij je bil precej neobičajen tudi s 
padavinskega vidika. Padavine po Sloveniji so bile ne-
enakomerno razporejene in izrazito lokalnega značaja. 
Mesečna količina padavin nikjer v Sloveniji ni presegla 
dolgoletnega povprečja. Največ padavin je bilo na Ko-
roškem, Savinjskem in na severovzhodu Slovenije, kjer 
je padlo med 65–90 % običajne junijske količine pada-
vin, proti jugozahodu pa se je primanjkljaj padavin le še 
povečeval. Ponekod na zahodu države dežja ni bilo niti 
za petino lokalnega dolgoletnega junijskega povprečja, 
obenem so bili na Goriškem in Obali le 2 oziroma 3 pa-
davinski dnevi s skupno manj kot 20 mm padavin. Ob 
vročinskih nevihtah so se ponekod po Sloveniji razbes-
nela neurja, nekatera tudi s točo, ki so povzročila veliko 
škode na kmetijskih pridelkih.

Mesec julij sta zaznamovala najprej ohladitev med 7. in 
17. julijem in nato ponovna otoplitev, ki se je stopnjeva-
la v vročinski val med 22. in 28. julijem. Zaradi izrazite 
vročine je bil julij kljub ohladitvi v začetku meseca za 
1–2 °C toplejši od dolgoletnega povprečja. Tudi julijska 
padavinska slika je bila zaradi lokalnih ploh in neviht 
neenakomerna. Količina dežja v primerjavi z julijskim 
povprečjem 1981–2010 kaže, da je bil julij 2019 nad-
povprečno moker po celotni Sloveniji z izjemo obmejnih 
delov severozahoda Slovenije ter vzhodnega Pomurja, 
kjer so julijske padavine predstavljale 65–80  % obi-
čajne količine padavin tega meseca. Tudi deževnih dni 
je bilo julija razmeroma veliko, med 13 in 17, na Obali 
deset. Avgust je prinesel še tri vročinske valove, prve-
ga med 9. in 12. avgustom, drugega med 18. in 20. av-
gustom in nato še ob koncu meseca. Med vročinskimi 
valovi so se dnevne temperature povzpele do 35  °C, 
predvsem vzdolž juga Slovenije. Obenem je bilo v tem 
delu Slovenije avgusta poleg 15–20 vročih dni tudi od 

 Slika 3:  Časovnica padavinskih dni aprila in maja 2019 na izbranih meteoroloških postajah. Padavinski dan je označen 
z modro barvo, padavinski dan, ki je prinesel več kot 5 mm padavin, pa ima dodan križec (»X«).

 Figure 3:  Timeline of precipitation days in April and May 2019 at selected meteorological stations. Wet days are 
marked in blue, while X is added for days with more than 5 mm of precipitation.
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dve do pet tropskih noči, na Obali celo do 11. Na me-
sečni ravni je avgust 2019 za 2 °C presegel povprečje 
obdobja 1981–2010. Avgusta sta po Sloveniji padli le 
dobri dve tretjini običajnih padavin tega meseca, vzdolž 
zahodne Slovenije le med 35 in 50 % običajnih padavin. 
Nadpovprečno količino padavin so prejeli le kraji jugo-
vzhoda države in v Spodnjem Posavju.

Vpliv na površinski sloj tal in rastline

Junijske padavine niso kljubovale povečani evapotran-
spiraciji. Kljub dobri spomladanski namočenosti tal so 
se zato po izraziti junijski vročini in le skromnih pa-
davinah začele nakazovati sušne razmere na seve-
rovzhodu in severozahodu države. Iz tega dela Slo-
venije so o sušnih razmerah, ki so neugodno vplivale 
na kmetijske rastline in preostalo vegetacijo, poro-
čali tudi posamezniki, vključeni v poročevalsko mre-
žo (slika 4). Medtem ko je julijski dež v večjem delu 
Slovenije izboljšal stanje površinske vodne bilance, je 

primanjkljaj padavin, čeprav ne tako izrazit kot juni-
ja, vzdrževal sušne razmere v zahodni Sloveniji in na 
njenem skrajnem severovzhodu. Kmetijske rastline so 
se v poletnem času znašle v sušnem stresu, ki ga je 
stopnjeval še vročinski stres, še posebno avgustovski 
(slika 5). Avgusta so se sušne razmere z izjemo jugo-
vzhoda okrepile po vsej Sloveniji, po izjemno sušnem 
poletju pa sta izstopali celotna zahodna Slovenija in 
Koroška. Drugod po državi je bil površinski sloj tal ob-
časno izsušen, zlasti med vročinskimi valovi, sicer pa 
so padavine, večinoma lokalnega značaja, ohranjale 
običajne sušne razmere.

Toplo in suho vreme ob koncu 

vegetacijske sezone 

Značilnost zadnjih let je pojavljanje pomanjkanja vlage 
v tleh v jesenskem času ob zaključevanju vegetacije, 
ki ga spremlja tudi nadpovprečno toplo vreme. V tem 

 Slika 4:  Karta opažanj s terena za prvi teden julija 2019. Karta prikazuje tedenske ocene vplivov suše na pridelek 
kmetijskih kultur, površinske vodne bilance v zadnjih treh mesecih in vlažnosti v zgornjem sloju tal, kar ocenijo 
poročevalci o suši. 

 Figure 4:  Drought impacts observation map for the first week of July 2019. The map shows weekly estimates of the 
drought impacts on agricultural crops, the surface water balance of the last 3 months, and the topsoil 
moisture level, carried out by reporters from the National Drought Reporting Network. 
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smislu netipično jesenski je bil tudi oktober 2019. 
Nadpovprečno visoke temperature zraka so prevla-
dovale po vsej Sloveniji, večina države je bila 1,5-2 
°C toplejša kot običajno. Predvsem v drugi polovici 
meseca se je čez dan redno ogrelo nad 20 °C, tudi 
v alpskih dolinah je temperatura zraka večkrat pre-
segla to mejo. V vzhodni polovici Slovenije so dnev-
ne temperature še v zadnji dekadi oktobra presegle 
mejo 27 °C. Bilo je tudi izrazito suho, večinoma z manj 
kot 60 % običajnih oktobrski padavin, v večini kra-
jev pa je bilo oktobra od 17 do 23 dni brez dežja, na 

Obali, v Vipavski dolini ter na Koroškem in v Pomurju 
pa ni deževalo celo do 27 dni. Tako se je tudi obdob-
je zimskega mirovanja začelo z negativno površinsko 
vodno bilanco glede na običajne oktobrskih razmere. 
Jesen je tako le še poglobila poletne sušne razmere 
predvsem v alpskih pokrajinah in na Goriškem, kjer so 
zadnji mesečni presežek vodne bilance zaznali maja. 
Pridelovalcem žit je bilo zaradi zbitosti suhih tal one-
mogočeno pravočasno pripraviti tla za setev ozimin. 
Z jesensko setvijo so zato najmanj deset dni zamujali 
za običajnim, priporočenim časom. 

 Slika 5:  Vodna bilanca nenamakane jabolčne sorte jonatan na dobrih tleh v Biljah za obdobje od 24. aprila do 
1. novembra 2019 po modelu IRRFIB. Opaziti je pomanjkanje padavin predvsem junija in avgusta. Skupno je 
bila jablana v stresu 108 dni, od česar je najdaljše obdobje sušnega stresa trajalo skupno 56 dni. 

 Figure 5:  IRRFIB-modelled water balance of non-irrigated Jonathan apple variety on good soil in Bilje for the period 
from 24 April to 1 November 2019. The lack of precipitation is noticeable, especially in June and August. 
During the observed period, the apple tree was under drought stress for 108 days; the longest period of 
drought stress lasted a total of 56 days.

Primanjkljaj

Vodna bilanca 24. 4. –2. 11. 2019, BILJE
JABLANA (srednja, JONATAN-standard), dobra tla
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Sklepne misli

Vodnobilančna slika celotnega vegetacijskega obdobja 
2019, ki dogovorno zajema obdobje od aprila do sep-
tembra, je bila precej različna. Še bolj raznovrsten je 
pregled vegetacijske sezone po mesecih, saj so se v 
večjem delu Slovenije redno izmenjevali izrazito mokri 
in sušni meseci, v zahodni Sloveniji pa bi vegetacijsko 
sezono v grobem lahko razdelili na mokro pomlad in 
sušno poletje (preglednica 1). Sicer pa primanjkljaji niso 
primerljivi z nekaterimi bolj sušnimi leti 2003, 2012 in 
2015, ko je bil primanjkljaj v primerljivem obdobju na 
primer na Obali več kot dvakrat večji od tokratnega. 
Drugod po Sloveniji je bila vodnobilančna slika vegeta-
cijske sezone bolj ali manj uravnotežena zaradi izme-
njujočih se obdobij mokrosti in sušnosti. Zaradi hitrih 
vremenskih sprememb med vegetacijsko sezono so 
lahko rastline marsikje v delih leta občutile sušni stres 
kljub sicer predhodno mokremu mesecu ali pa preobilje 
mokrote po dolgotrajnem pomanjkanju dežja (slika 6). 

Vremensko spremenljivo leto 2019 je kljub vsemu 
prineslo dober izkoristek pridelka glavnih kmetijskih 

rastlin. Hektarski pridelki žita so bili leta 2019 veči-
noma nad preteklim petletnim povprečjem. Letina 
koruze za zrnje 2019 je bila kljub deževnemu vreme-
nu v času setve nekoliko slabša kot leto prej, vendar 
še vedno nadpovprečna. Prav tako je bila zelo dobra 
letina oljne ogrščice. Manjši hektarski pridelki pa so 
bili pri pridelavi koruze za silažo, krompirja in hme-
lja (KIS, 2019). Pridelek sadja je bil zaradi neugodnih 
vremenskih razmer v intenzivnih nasadih skoraj pri 
vseh pomembnejših sadnih vrstah manjši, izjema so 
marelice, pri katerih je bila letina največja v zadnjih 
desetih letih. V ekstenzivnih sadovnjakih je bil izpad 
pridelka poleg neugodnih vremenskih razmer manj-
ši tudi zaradi izmenične rodnosti dreves po dveh 
zaporednih pozebah (Dnevnik, 2019; KIS, 2019). Po 
oceni Čebelarske zveze Slovenije je bil izpad pridelka 
medu okoli 60-odstoten. Največ izgub zaradi slabega 
vremena in zmrzali v spomladanskem času je bilo pri 
akacijevem medu, slabše medenje je bilo pozneje tudi 
pri cvetenju lipe in kostanja (MMC, 2019). Ministr-
stvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izvedlo 
državno pomoč za izpad dohodka čebelarjem (MKGP, 
2019).

    Stanje površinske vodne bilance po mesecih leta 2019

    Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt.

let. J. P. Ljubljana  

Rateče   

Bovec   

Bilje   

let. Portorož                   

Postojna                   

Ljubljana                   

Kočevje                   

Črnomelj                   

Novo mesto                  

let. Cerklje ob Krki                   

Celje                   

Šmartno pri Slov. G.                   

let. E. R. Maribor                   

Murska Sobota                   

 Preglednica 1:  Stanje površinske vodne bilance po mesecih vegetacijske sezone 2019 na reprezentativnih postajah 
agrometeoroloških regij Slovenije. Barva označuje stopnjo odstopanja mesečne akumulacije površinske vodne 
bilance od lokalnega 50. percentila obdobja 1981–2010: rdeče – izjemno velik primanjkljaj (vrednost nad 
95. percentilom); oranžno – zelo velik primanjkljaj (vrednost med 76. in 95. percentilom); rumeno – zmeren 
primanjkljaj (vrednost med 51. in 75. percentilom); zeleno – zmeren presežek (vrednost med 25. in  
49. percentilom); temno zeleno – zelo velik presežek (vrednost med 5. in 24. percentilom); modro – izjemno 
velik presežek (vrednost pod 5. percentilom).

 Table 1:  State of surface water balance by months of the 2019 vegetation season at the representative stations of 
agrometeorological regions of Slovenia. The colour indicates the degree of deviation of the monthly surface 
water balance accumulations from the local 50th percentile of the period 1981-2010: red – extremely 
large deficit (value above the 95th percentile); orange – very large deficit (value between the 76th and 95th 
percentiles); yellow – moderate deficit (value between 51st and 75th percentile); green – moderate surplus 
(value between 25th and 49th percentile); dark green – very large surplus (value between 5th and 24th 
percentile); blue – extremely large surplus (value below the 5th percentile).
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 Slika 6:  Dnevne vrednosti meteorološke vodne bilance (zgoraj, modri stolpci) in kumulativna meteorološka vodna 
bilanca 2019 (spodaj, roza polja) v obdobju od 1. aprila do 30. septembra 2019 v primerjavi s povprečjem 
1981–2010 za Portorož, Mursko Soboto, Novo mesto in Celje. Vremensko raznovrstnost vegetacijske 
sezone je opaziti tudi v grafih. Za Portorož je opaziti izrazit majski presežek glede na običajne razmere, 
ki mu je sledil precej stanoviten padec vrednosti površinske vodne bilance do konca sezone. V Murski 
Soboti je poletni občasen, a dobrodošel, dež blažil sušne razmere. Tudi za Novo mesto je opaziti neobičajno 
moker maj, nato nizke vrednosti vodne bilance v sušnem poletju, jesenske razmere pa so bile ponovno 
ugodnejše. V Celju so relativno redne padavine preprečevale nastanek izrazitejših sušnih razmer, opaziti je 
le posamezna krajša obdobja vodnih primanjkljajev.

 Figure 6:  Cumulative meteorological water balance in the period from 1 April to 30 September 2019 relative to 
the 1981-2000 average and percentile thresholds for Portorož, Murska Sobota, Novo mesto and Celje: 
moderately dry – between the 51st and 75th percentiles; very dry – between the 76th and 95th percentiles; 
extremely dry – above the 95th percentile. The weather variability of the 2019 vegetation season can 
also be observed from the graphs: for Portorož, the unusually wet May can be observed, which was 
followed by a relatively constant decline in surface water balance values until the end of the season. In 
Murska Sobota, occasional but welcome rain during the summer months alleviated the dry conditions. 
An unusually wet May can also be observed for Novo mesto, which was followed by low values of water 
balance during the dry summer; autumn conditions were again favourable. In Celje, relatively regular 
precipitation events prevented the development of serious drought, although individual short periods of 
water deficit can be observed.

Celje – Medlog

Novo mesto

Murska Sobota – Rakičan

Portorož – letališče
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Uvod 

V državni mreži potresnih opazovalnic (v nadaljnjem be-
sedilu DPMO) je bilo leta 2019 26 digitalnih opazovalnic 
(slika 1) z neprekinjenim prenosom podatkov v podat-
kovno središče na Agenciji za okolje (ARSO) in rezervno 
podatkovno središče na observatoriju na Golovcu, oboje 
v Ljubljani (Vidrih in drugi, 2006). Mrežo dopolnjujeta še 
dve začasni opazovalnici z enako opremo in neprekinje-
nim prenosom podatkov (opazovalnica na Cesti pri Kr-
škem – CESS) in opazovalnica v meteorološki postaji na 
Lisci – LISS). Poleg tega so se v stvarnem času zbirali 
tudi podatki nekaterih tujih potresnih opazovalnic v okvi-
ru sodelovanja Osrednje- in vzhodnoevropska potre-
sna raziskovalna mreža (Central and East European 
Earthquake Research Network; CE3RN, 2019). Pred-
vsem podatki iz opazovalnic sosednjih držav (Avstrija, 

Hrvaška, Italija, Madžarska) omogočajo natančnejši izra-
čun potresnih parametrov. Še posebej to velja za potre-
se, katerih nadžarišča so blizu državne meje.

Makroseizmični podatki za potrese bi bili zelo pomanj-
kljivi ali celo nedostopni, če nam ne bi pomagali številni 
prostovoljni poročevalci. Zaradi Splošne uredbe EU o 
varstvu osebnih podatkov (General  Data Protecti-
on Regulation – GDPR) so vsi registrirani poročevalci 
izpolnili privolitev za hrambo in uporabo osebnih podat-
kov. Osebne podatke, torej ime, priimek, naslov, lokaci-
jo v času potresa, morebitni e-naslov ter neobvezne 
podatke telefon, spol in datum rojstva, uporabljamo 
izključno za raziskovanje potresov in njihovih učinkov. 
Po podatkih iz januarja 2020 je registriranih 2432 ak-
tivnih poročevalcev (975 jih izpolnjuje papirne vprašal-
nike, 1457 pa spletne vprašalnike). 

POTRESI V SLOVENIJI LETA 2019
EARTHQUAKES IN SLOVENIA IN 2019
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Povzetek 
Leta 2019 je bila potresna dejavnost v Sloveniji rahlo pod dolgoletnim povprečjem in brez potresov, ki bi povzro-
čili poškodbe objektov. Državna mreža potresnih opazovalnic je zabeležila 2183 potresov v Sloveniji ali bližnji 
okolici. Prebivalci so čutili vsaj 141 lokalnih potresov, 18 od njih jih je imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0; 
dva potresa pa sta dosegla največjo intenziteto IV−V po evropski potresni lestvici EMS-98, kar lahko pomeni 
zanemarljive poškodbe v obliki lasastih razpok v ometu. Najmočnejši potres leta 2019 z lokalno magnitudo 3,4 
se je zgodil pri Ilirski Bistrici 1. oktobra ob 22.24 po univerzalnem koordiniranem času UTC. Največja intenziteta 
potresa je bila IV EMS-98. Prebivalci Slovenije so čutili tudi pet potresov z žariščem v Italiji z največjo intenziteto 
v Sloveniji IV−V EMS-98. Številni prebivalci so 26. novembra v Sloveniji čutili tudi dva potresa z balkanskega 
polotoka. Najmočnejši je bil rušilni potres v Albaniji, ki je imel magnitudo 6,4, v Sloveniji pa dosegel intenziteto 
IV EMS-98. 

Abstract
In 2019 the earthquake activity was slightly lower than average in Slovenia, and there were no damaging 
earthquakes. The Seismic Network of the Republic of Slovenia recorded 2183 local earthquakes, at least 141 
of which were felt by the people. There were 18 earthquakes with a local magnitude equal to or higher than 
2.0, and there were two which reached a maximum intensity of IV-V EMS-98, which allows negligible hairline 
cracks in plaster. The strongest earthquake in Slovenia in 2019, with a local magnitude of 3.4, was observed 
on 1 October at 22:24 UTC near Ilirska Bistrica. Its maximum intensity was IV EMS-98. The inhabitants of Slo-
venia also felt five regional earthquakes with their epicentres in Italy. Their maximum intensity in Slovenia was 
IV-V EMS-98. On 26 November numerous people in Slovenia also felt two earthquakes in the Balkan Peninsula. 
The strongest occurred in Albania, with a magnitude of 6.4. Its maximum intensity in Slovenia was IV EMS-98. 
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Registriranim poročevalcem smo leta 2019 poslali 
9049 makroseizmičnih vprašalnikov za 25 potresov 
(1886 papirnih in 7163 spletnih vprašalnikov). Poro-
čevalci so vrnili 1886 izpolnjenih papirnih vprašalnikov 
(84 odstotkov), od tega:
• 193 poročil, da so zaznali potres;
• 1323 poročil, da niso zaznali potresa;
• 80 poročil, ki jih nismo mogli prirediti potresu (brez 

podane lokacije, tujina idr.).

Spletni poročevalci so na naš poziv izpolnili 3008 sple-
tnih vprašalnikov (42 odstotkov). Skupaj (zaprošenih 
ali poslanih na lastno pobudo) smo prejeli 8539 izpol-
njenih spletnih vprašalnikov, med katerimi je bilo: 
• 5220 poročil, da so zaznali potres;
• 2873 poročil, da niso zaznali potresa;
• 436 poročil, ki jih nismo mogli prirediti potresu (ru-

dniški dogodek, razstreljevanje, promet, brez poda-
ne lokacije idr.).

Tudi leta 2019 smo pri zbiranju in izmenjavi podatkov 
sodelovali s seizmologi iz sosednjih držav (Italije, Av-
strije in Hrvaške). Zahvaljujemo se jim za poslane oziro-
ma na spletu objavljene makroseizmične podatke.

Mesec Oddaljeni 
potresi

Bližnji 
potresi

Lokalni 
potresi

Umetni 
dogodki Skupaj

januar 54 27 245 43 369
februar 40 18 378 66 502
marec 52 21 158 59 290
april 50 14 145 102 311
maj 51 24 125 170 370
junij 49 31 132 120 332
julij 58 35 182 221 496

avgust 66 25 166 217 474
september 58 39 167 165 429

oktober 47 20 252 238 557
november 35 48 113 66 262
december 39 35 120 43 237

skupaj 599 337 2183 1510 4629

 Preglednica 1:  Potresi in umetno povzročeni dogodki 
leta 2019, ki jih je zaznala državna mreža 
potresnih opazovalnic Republike Slovenije

 Table 1:  Earthquakes and man-made events in 
2019 recorded by the Seismic Network 
of the Republic of Slovenia.

 Slika 1:  Državna mreža potresnih opazovalnic Republike Slovenije leta 2019
 Figure 1:  The Seismic Network of the Republic of Slovenia in 2019
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Potresna dejavnost v Sloveniji 

leta 2019

Potresne opazovalnice državne mreže so leta 2019 za-
beležile 2183 lokalnih potresov z žariščem v Sloveniji ali 
bližnji okolici. Mesečni pregled potresov je v preglednici 
1. Pri oddaljenih potresih je žarišče oddaljeno več kot 
11 stopinj (nekaj več kot 1200 km) od Ljubljane (1° ≈ 
111 km), lokalni pa so nastali v Sloveniji ali njeni bližnji 
okolici, do 50 km od najbližjega slovenskega obmejne-
ga kraja. Preostale potrese imenujemo bližnji oziroma 
regionalni potresi. Seizmografi so zapisali tudi številna 
(1510) umetno povzročena tresenja tal zaradi razstre-
ljevanja ali rudarske dejavnosti. 

Za 1900 lokalnih potresov smo zbrali dovolj podat-
kov, torej zapise z vsaj treh opazovalnic, da smo lahko 
izračunali lokacijo žarišča. Za 1889 izmed njih, ki so 
prikazani na sliki 2, smo lahko določili tudi magnitu-
do. Po podatkih za obdobje 1997−2016, potem ko iz 

kataloga odstranimo pred- in popotrese, se v Slove-
niji vsako leto v povprečju zgodi 24 potresov z lokal-
no magnitudo, večjo ali enako 2,0, in trije potresi z 
lokalno magnitudo, večjo ali enako 3,0 (ARSO, 2018). 
Leta 2019 je bila potresna dejavnost v Sloveniji rahlo 
pod povprečjem. Osemnajst potresov je imelo lokalno 
magnitudo večjo ali enako 2,0, od tega sta bila dva z 
magnitudo 3,0 ali večjo od te vrednosti. Histogram 
na sliki 3 kaže porazdelitev lokalne magnitude (M

LV
); 

98 odstotkov vseh potresov je imelo lokalno magni-
tudo manjšo od 1,7.

Porazdelitev globine žarišč potresov (slika 4) kaže, da 
so imeli leta 2019 vsi potresi na območju Slovenije in 
bližnje okolice (1900) žarišča do globine 24 km. Dva-
indvajset odstotkov potresov je imelo žariščno globi-
no enako ali manjšo od 6 km, 69 odstotkov potresov 
se je zgodilo na globini med 6,1 in 15 km, 9 odstotkov 
potresov je imelo žarišče v globini med 15,1 in 21 km, 
trem potresom (0,2 odstotka) pa smo določili žarišč-
no globino nad 21 km. 

 Slika 2:  Nadžarišča potresov leta 2019, ki smo jim določili žariščni čas, koordinati nadžarišča in globino žarišča.  
Barva simbola ponazarja žariščno globino, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude M

LV
. 

 Figure 2:  Distribution of earthquake epicentres in 2019, with calculated hypocentral time, epicentral coordinates  
and focal depth; the coloured symbols of varying sizes denote focal depth and local magnitude M

LV
. 

Magnituda = magnitude; Globina = depth 
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Leto Mesec Dan Čas Zem. širina Zem. dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje
h (UTC) min s °N °E km M

LV
Imax EMS-98

2019 1 4 23 43 24,5 46,13 14,31 13 1,5 III Sv. Barbara

2019 1 8 4 3 11,0 45,69 13,83 5 2,2 III−IV Fernetti (Fernetiči) meja 
Italija - Slovenija

2019 1 14 3 45 7,1 45,68 13,81 5 0,9 III Fernetti (Fernetiči), Italija
2019 1 20 2 6 22,8 45,54 15,14 12 1,0 III−IV Dragovanja vas
2019 1 20 2 9 41,5 45,55 15,14 9 0,8 čutili Grič pri Dobličah
2019 1 20 3 13 19,4 45,55 15,14 10 0,4 III−IV Dragovanja vas
2019 1 22 13 23 39,4 46,16 15,09 8 1,5 III−IV Boben
2019 1 22 18 2 10,7 46,16 15,09 9 1,6 IV Studence
2019 1 26 1 18 53,6 46,16 15,08 9 0,8 III−IV Boben
2019 1 27 10 47 10,0 45,87 15,22 4 0,9 III Šmarješke Toplice
2019 1 31 12 11 10,2 46,07 14,22 21 1,5 čutili Rovt
2019 1 31 20 42 42,9 45,64 14,26 13 0,9 II−III Bač
2019 1 31 21 34 21,4 45,65 14,26 12 1,0 II−III Bač
2019 1 31 21 44 33,2 45,64 14,27 13 1,4 II−III Bač
2019 1 31 22 43 10,2 45,65 14,26 11 1,1 čutili Bač
2019 2 1 0 19 26 45,65 14,26 12 1,4 II Bač
2019 2 1 1 41 20,5 45,65 14,26 13 1,3 II Bač
2019 2 1 2 0 35,2 45,64 14,26 13 1,5 II Bač
2019 2 1 2 7 13,2 45,65 14,26 12 0,8 čutili Bač
2019 2 1 2 19 9,6 45,65 14,26 12 1,4 čutili Bač
2019 2 1 2 45 28,0 45,65 14,26 12 1,1 čutili Bač
2019 2 1 3 28 23,5 45,65 14,26 12 1,3 čutili Bač
2019 2 1 3 41 38,5 45,65 14,25 12 1,3 čutili Bač
2019 2 1 3 44 12,2 45,65 14,25 12 1,2 III Bač
2019 2 4 11 1 33,5 46,06 15,59 5 2,6 IV−V Gradišče
2019 2 6 21 6 0,8 45,65 14,25 13 1,4 III Bač
2019 2 7 2 23 17,7 45,65 14,26 11 1,1 III Bač
2019 2 7 2 43 44,3 45,65 14,26 13 1,5 III Bač
2019 2 7 6 42 20,5 45,65 14,26 12 1,3 III Bač
2019 2 7 7 0 49,0 45,64 14,26 14 1,6 III Bač
2019 2 7 10 4 13,3 45,65 14,26 11 1,1 III−IV Bač
2019 2 8 6 54 40,2 46,59 15,10 11 1,3 III Sv. Danijel
2019 2 8 9 8 0,9 45,66 14,26 12 1,3 II−III Palčje
2019 2 12 13 19 51,2 45,57 15,32 1 1,3 III Stopčić Vrh, Hrvaška
2019 2 14 2 48 41,5 45,65 14,27 15 1,8 III−IV Bač
2019 2 14 9 19 49,8 45,65 14,27 11 1,2 III−IV Bač
2019 2 14 22 54 45,6 45,40 15,47 18 2,2 Mihalić Selo, Hrvaška
2019 2 15 2 6 51,1 45,65 14,26 13 1,3 III Bač
2019 2 15 4 24 6,6 45,65 14,26 13 1,7 III−IV Bač
2019 2 15 4 26 6,7 45,65 14,25 12 1,5 III−IV Drskovče
2019 2 15 4 38 46,3 45,66 14,26 12 1,3 III−IV Palčje
2019 2 21 20 3 52,5 45,94 14,90 11 0,9 čutili Mali Gaber
2019 2 24 14 47 42,6 46,01 14,23 2 1,5 III−IV Podlipa
2019 2 26 12 56 32,5 45,55 15,34 8 1,5 II−III Mrzljaki, Hrvaška
2019 2 27 20 43 30,9 45,66 14,26 10 0,7 III Palčje
2019 2 28 19 32 18,7 46,23 13,45 14 1,5 III Logje
2019 3 4 19 48 19,7 46,04 15,05 8 1,5 III−IV Radgonica
2019 3 8 21 20 9,2 45,62 14,37 15 1,2 III Mašun
2019 3 13 1 24 21,2 45,93 14,60 0 <0,1 III Udje
2019 3 13 18 19 11,9 46,14 15,05 8 0,3 III Trbovlje
2019 3 14 1 1 32,8 46,01 14,45 11 1,0 čutili Črna vas
2019 3 21 20 0 17,4 46,14 14,40 13 1,4 II−III Vaše
2019 3 26 7 34 32,0 45,65 14,22 9 1,3 III−IV Drskovče
2019 3 27 23 48 36,0 45,65 14,25 12 1,3 III Zagorje
2019 3 31 1 12 23,5 45,85 15,44 7 1,2 III Jablance
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Leto Mesec Dan Čas Zem. širina Zem. dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje
h (UTC) min s °N °E km M

LV
Imax EMS-98

2019 3 31 4 14 59,7 46,45 14,70 9 1,7 III−IV Podolševa
2019 4 1 20 57 44,1 45,65 14,26 11 0,7 III−IV Bač
2019 4 2 12 50 49,3 46,17 14,51 11 1,5 čutili Utik
2019 4 4 1 15 40,7 46,20 14,70 12 2,2 III−IV Velika Lašna
2019 4 7 22 31 19,3 46,01 14,19 5 1,0 čutili Hlevni Vrh
2019 4 8 20 46 37,9 45,93 14,79 7 <0,1 III Stranska vas ob Višnjici
2019 4 11 19 57 21,8 45,48 14,62 15 2,2 II−III Gerovo, Hrvaška
2019 4 11 20 12 47,7 45,82 15,48 6 2,3 IV Vrbje
2019 4 11 21 17 5,7 45,82 15,50 3 1,3 III Osunja, Hrvaška
2019 4 13 22 26 53,1 46,25 14,42 18 2,4 IV Srednja vas pri Šenčurju
2019 4 14 16 20 10,6 46,14 14,82 8 1,0 III Podgorica pri Pečah
2019 4 19 17 36 21,2 45,49 15,30 10 2,2 IV Mala sela
2019 4 27 4 39 51,6 45,96 14,69 12 1,7 III Spodnje Blato
2019 4 27 9 31 32,1 46,09 15,77 15 2,5 III−IV Trsteno, Tuhelj, Hrvaška
2019 5 2 14 53 2,6 46,24 13,75 2 0,3 čutili Tolminske Ravne
2019 5 2 15 25 37,8 45,99 14,86 8 1,0 III−IV Bukovica
2019 5 3 3 50 20,7 45,50 14,39 9 1,5 III−IV Zabiče
2019 5 4 23 32 57,3 46,06 15,60 2 1,7 III−IV Gradišče
2019 5 9 3 14 22,4 45,96 13,77 23 2,9 IV Trnovo
2019 5 9 13 52 16,6 46,12 14,67 8 2,6 IV Vinje
2019 5 10 18 47 49,8 46,12 14,37 11 0,6 čutili Tehovec
2019 5 19 14 0 43,7 46,13 14,39 12 1,0 čutili Žlebe
2019 6 11 6 54 43,3 46,09 14,21 10 3,0 IV Kremenik
2019 6 11 7 27 37,9 46,08 14,22 13 1,0 III−IV Rovt
2019 6 12 2 41 43,1 45,87 15,56 3 0,8 čutili Stankovo
2019 6 13 12 18 11,2 45,39 14,40 16 2,3 Mladenići, Hrvaška
2019 6 17 16 23 15,0 45,97 14,33 5 1,0 III Blatna Brezovica
2019 6 23 21 13 53,2 45,72 15,64 7 0,9 III−IV Plešivica, Hrvaška
2019 6 26 0 25 33,8 45,97 14,33 7 0,9 III−IV Blatna Brezovica
2019 7 9 20 11 47,6 46,14 14,50 16 1,2 čutili Srednje Gameljne
2019 7 12 2 12 19,9 45,44 15,25 5 0,6 čutili Pribanjci, Hrvaška
2019 7 20 11 53 41,3 46,25 14,83 13 2,2 III−IV Okrog pri Motniku
2019 7 20 12 30 24,1 46,25 14,83 13 2,9 IV Okrog pri Motniku
2019 7 20 14 35 29,9 46,25 14,83 8 1,9 III−IV Okrog pri Motniku
2019 7 26 19 5 52,3 45,83 14,80 0 0,5 III Kal
2019 8 5 13 29 25,9 45,35 14,30 11 1,4 čutili Bregi, Hrvaška
2019 8 5 21 49 9,0 46,66 13,73 10 2,3 III Kellerberg, Avstrija
2019 8 11 12 58 20,3 46,07 14,78 9 1,1 čutili Golišče
2019 8 12 21 25 26,9 46,28 15,12 16 0,9 III−IV Zalog pri Šempetru
2019 8 17 3 2 26,0 45,42 14,27 12 1,7 III−IV Veli Brgud, Hrvaška
2019 8 19 7 18 48,0 46,16 15,01 6 1,2 čutili Potoška vas
2019 8 23 5 36 37,2 45,56 15,15 10 0,9 IV Blatnik pri Črnomlju
2019 8 24 1 22 28,2 46,28 14,95 12 1,0 III−IV Čreta
2019 8 25 0 29 31,0 45,57 15,14 6 0,6 III−IV Jelševnik
2019 8 30 9 15 18,7 46,04 15,28 9 0,6 čutili Ledina
2019 9 2 11 39 55,2 46,01 14,69 10 1,2 II Ravno Brdo
2019 9 4 22 20 33,2 46,49 14,73 6 1,5 čutili Topla
2019 9 5 8 12 46,8 46,33 13,90 11 1,6 II−III Studor v Bohinju
2019 9 11 19 11 3,3 45,90 15,29 3 0,5 II Škocjan
2019 9 12 10 47 51,7 45,83 14,98 12 2,0 III Sadinja vas pri Dvoru
2019 9 14 0 28 3,4 46,29 13,65 6 1,8 III−IV Lepena
2019 9 20 5 44 7,3 45,64 15,20 7 0,8 III Sovinek
2019 9 24 2 55 17,2 46,01 14,39 8 0,9 III−IV Lukovica pri Brezovici
2019 9 25 20 50 38,5 46,01 15,41 4 0,7 III−IV Krajna Brda
2019 9 30 14 16 55,8 45,99 15,42 3 1,1 III−IV Kladje nad Blanco
2019 10 1 22 24 18,1 45,57 14,38 21 3,4 IV Snežnik
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Najmočnejši potres leta 2019 v Sloveniji oziroma 
njeni bližnji okolici se je zgodil 1. oktobra ob 22.24 po 
univerzalnem koordiniranem času (Coordinated Uni-
versal Time) (v nadaljnjem besedilu UTC) (2. oktobra 
ob 0.24 po srednjeevropskem času (v nadaljnjem 
besedilu SEČ)) pri Ilirski Bistrici (M

LV
 = 3,4). Imel je 

največjo intenziteto IV po evropski potresni lestvici 
EMS-98 (European Macroseismic Scale; /Grünthal, 
1998/) (v nadaljnjem besedilu EMS-98). Ljudje so ga 
čutili na območju 175 km od nadžarišča do naselja 
Podgrad v Gornji Radgoni. Opazovalci so poročali o 
srednje močnem tresenju, žvenketanju stekla in tre-
senju pohištva. Bobnenje, ki je spremljalo potres, je 
prebudilo veliko ljudi. 

V preglednici 2 so osnovni podatki za 18 lokalnih 
potresov z izračunano lokalno magnitudo, večjo ali 
enako 2,0, od katerih so jih prebivalci Slovenije čutili 
16. Poleg teh je navedenih še 118 šibkejših potresov, 
ki so jih čutili prebivalci Slovenije in smo jim lahko izra-
čunali lokacijo nadžarišča. Za vsak potres so navedeni 

datum (leto, mesec, dan), žariščni čas UTC (ura, mi-
nuta, sekunda), koordinati nadžarišča (zemljepisna ši-
rina °N, zemljepisna dolžina °E), globina žarišča (km), 
lokalna magnituda (M

LV
) in največja intenziteta (Imax) 

po EMS-98, ki jo je potres dosegel v Sloveniji. V stolp-
cu Potresno območje je za večino nadžarišč v Sloveniji 
napisano ime naselja, ki je najbližje nadžarišču in je na-
vedeno v seznamu naselij Geodetske uprave RS (RGU, 
1995), za preostala (nadžarišče je več kot 5 km od-
daljeno od najbližjega naselja iz omenjenega seznama 
ali pa je zunaj slovenskih meja) smo toponim poiskali 
s pomočjo storitev Google Zemljevidi (Google Maps, 
2019). V primerjavi s prejšnjimi leti leta 2019 nismo 
ročno ocenjevali intenzitete potresov, če je bila nižja 
od IV EMS-98, vendar smo takim potresom pripisali 
intenziteto, ki je bila določena s samodejnim algorit-
mom. Če podatki niso zadoščali za nedvoumno dolo-
čitev intenzitete, smo potresu pripisali razpon mogo-
čih vrednosti, na primer IV–V. Kadar potresu ni bilo 
mogoče določiti niti razpona mogočih vrednosti, smo 
temu pripisali oznako »čutili«.

Leto Mesec Dan Čas Zem. širina Zem. dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje
h (UTC) min s °N °E km M

LV
Imax EMS-98

2019 10 2 1 33 52,7 46,65 15,06 11 1,5 III Kozji Vrh nad Dravogradom, 
meja Slovenija - Avstrija

2019 10 11 4 23 27,4 46,09 15,18 7 0,8 III−IV Veliko Širje
2019 10 13 7 56 14,0 46,44 15,09 9 1,7 III−IV Vodriž
2019 10 14 7 37 33,5 46,20 14,34 15 1,5 III Žabnica
2019 10 16 11 5 29,2 45,94 13,75 10 1,1 III Vitovlje
2019 10 16 19 43 16,8 45,72 15,22 12 0,3 II−III Sela pri Jugorju
2019 10 18 7 15 1,0 46,05 15,60 5 1,4 III−IV Gradišče
2019 10 23 20 55 20,7 46,05 15,63 5 1,0 II Črešnjevec ob Bistrici
2019 10 29 4 46 1,6 46,09 15,19 10 0,9 čutili Veliko Širje
2019 10 29 19 47 8,8 45,51 15,24 6 0,6 III Bojanci
2019 10 31 17 47 50,1 46,26 13,72 16 1,5 III Čadrg
2019 11 18 7 9 50,6 46,47 13,74 13 1,7 III−IV Podkoren
2019 11 18 8 0 59,2 46,46 14,93 7 1,9 III−IV Jazbina
2019 11 30 3 48 51,2 45,93 14,74 13 1,4 III Nova vas
2019 11 30 15 42 23,3 45,64 13,89 14 0,5 III−IV Basovizza (Bazovica), Italija
2019 12 2 3 33 54,9 46,39 13,75 10 0,6 čutili Trenta
2019 12 3 2 23 47,0 46,24 13,83 6 1,1 čutili Kneške Ravne
2019 12 5 19 52 34,0 46,15 15,68 12 1,3 čutili Trnovec desinićki, Hrvaška
2019 12 7 2 37 37,5 45,96 14,87 12 1,3 III Zaboršt pri Šentvidu
2019 12 7 20 46 2,6 46,09 14,66 10 0,5 II Podgora pri Dolskem
2019 12 9 14 22 23,5 45,97 14,73 8 0,9 II Dedni Dol
2019 12 12 21 19 30,6 46,25 14,83 11 1,3 čutili Okrog pri Motniku
2019 12 19 4 12 48,9 46,26 13,73 6 0,9 II−III Čadrg
2019 12 24 17 52 12,1 45,85 14,90 5 0,7 čutili Dešeča vas
2019 12 30 20 39 18,9 46,29 13,64 6 0,5 III Lepena

 Preglednica 2:  Seznam potresov leta 2019, ki so imeli lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0 in smo jim lahko izračunali 
žariščni čas, koordinati nadžarišča (epicentra) ter globino žarišča. Pri potresih, ki so jih ljudje čutili, je 
navedena še največja intenziteta. V preglednici je tudi 118 potresov s sicer manjšo lokalno magnitudo, 
vendar so jih prebivalci Slovenije čutili in smo jim tudi lahko določili osnovne parametre. 

 Table 2:  List of earthquakes with M
LV

 ≥2.0 in 2019, for which the hypocentral time, coordinates of the epicentre 
and the focal depth were calculated; the maximum intensity of the felt earthquakes is also provided. 
Information is included on 118 earthquakes of a lower magnitude, felt by the inhabitants of Slovenia, for 
which we also calculated the hypocentral time, coordinates of the epicentre and the focal depth.
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Za določitev osnovnih parametrov potresov, nave-
denih v preglednici 2, smo uporabili analize potresov, 
zapisane na potresnih opazovalnicah državne mreže 
v Sloveniji, na dopolnilnih opazovalnicah za močnejše 
tresljaje in na opazovalnicah sosednjih držav ter bil-
tenov iz Avstrije (ZAMG, 2018–2019) in Italije (OGS, 
2019). Žariščni čas (čas nastanka potresa), koordina-
ti nadžarišča in žariščno globino smo določili iz časa 
prihodov vzdolžnega (P) in prečnega (S) valovanja na 
potresno opazovalnico. Potrese smo locirali s progra-
mom HYPOCENTER (Lienert in drugi, 1988; Lienert, 
1994). Uporabili smo povprečni hitrostni model za 
ozemlje Slovenije, določen iz tridimenzionalnega mo-
dela za prostorsko valovanje (Michelini in drugi, 1998) 
in modela za površinsko valovanje (Živčić in drugi, 
2000). Potresom, ki smo jim lahko določili le koordina-
ti nadžarišča, smo za žariščno globino določili sedem 

kilometrov (Poljak in drugi, 2000). Lokalno magnitudo 
M

LV
 potresov smo določili iz največje hitrosti navpične 

komponente nihanja tal na slovenskih opazovalnicah 
in oddaljenosti nadžarišča do potresne opazovalnice. 
V preglednici 2 je navedena povprečna vrednost M

LV
 

za opazovalnice v Sloveniji. Največja intenziteta (Imax), 
ki jo je potres dosegel na ozemlju Slovenije, je ocenje-
na po EMS-98.

V preglednici 3 so navedeni bližnji (regionalni) potre-
si, ki so jih čutili tudi v Sloveniji. Ljudje so na ozemlju 
Slovenije čutili kar pet potresov z žariščem v Italiji (Je-
senko, 2021). Največje učinke je imel potres pri Raveni 
z magnitudo 4,3. V Sloveniji je dosegel najvišjo inten-
ziteto IV−V EMS-98. Prav tako so prebivalci Slovenije 
čutili še dva potresa z žariščem na Balkanskem polo-
toku. Prvi potres, ki se je zgodil v Albaniji 26. novembra 
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Slika 3:  
Porazdelitev magnitude 
(M

LV
) potresov v Sloveniji 

leta 2019 

Figure 3: 
 Distribution of earthquakes 
in Slovenia in 2019 with 
respect to M

LV
 magnitude

Slika 4:  
Porazdelitev globine žarišča 
potresov v Sloveniji leta 
2019 v kilometrih

Figure 4:  
Distribution of earthquakes 
in Slovenia in 2019 with 
respect to focal depth 
(in kilometres)

Leto Mesec Dan Čas Magnituda Intenziteta 
v Sloveniji Nadžariščno območje

h (UTC) min Mw EMS-98
2019 1 14 23 3 4,3 IV−V Ravena, Italija
2019 6 14 13 57 3,7 III−IV Tolmeč (Tolmezzo), Italija
2019 7 7 21 9 3,2 čutili Tolmeč (Tolmezzo), Italija
2019 7 28 19 19 3,3 II−III Majano, Italija
2019 9 22 12 58 3,4 III−IV Tolmeč (Tolmezzo), Italija
2019 11 26 2 54 6,4 IV Drač, Albanija
2019 11 26 9 19 5,4 III Blagaj, Bosna in Hercegovina

Preglednica 3:  
Seznam bližnjih, 
regionalnih, potresov, ki so 
jih čutili prebivalci Slovenije 
leta 2019 

Table 3:  
List of regional 
earthquakes that were 
felt by the inhabitants of 
Slovenia in 2019
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ob 2.54 UTC z magnitudo 6,4, je prebudil posamezne 
ljudi. Opazovalci so poročali o srednje močnem valo-
vanju, žvenketu stekla, nihanju luči in tresenju pohi-
štva. Potres je dosegel najvišjo intenziteto IV EMS-98 
v Sloveniji. Na isti dan, ob 9.19 UTC, se je zgodil tudi 
potres v Bosni in Hercegovini z magnitudo 5,4. Tudi 
ta potres so prebivalci Slovenije zaznali. Poročali so o 
šibkem nihanju tal.

Podatki o nekaterih močnejših 

potresih, ki so jih čutili 

prebivalci Slovenije 

Leta 2019 v Sloveniji ni bilo potresov, ki bi povzročili 
gmotno škodo, le posamezne lasaste razpoke v ometu. 
Dva potresa sta imela največjo intenziteto IV−V EMS-
98, enajst jih je imelo intenziteto IV EMS-98. Prebivalci 
v Sloveniji so čutili skupno vsaj 141 potresov, 134 lo-
kalnih in sedem regionalnih. Nadžarišča potresov so 

prikazana na sliki 5. Velikost kroga označuje lokalno 
magnitudo, barva pa največjo doseženo intenziteto 
potresa v Sloveniji.

V nadaljevanju sta opisana dva najmočnejša potresa 
v Sloveniji leta 2019. Potres pri Kozjem (M

LV
 = 2,6) je 

dosegel učinke stopnje IV−V EMS-98, potres pri Ilirski 
Bistrici (M

LV
 = 3,6) pa učinke IV EMS-98. Za vsakega 

izmed teh potresov je prikazana karta intenzitete po 
naseljih (sliki 6 in 7) z vrisanim instrumentalno določe-
nim nadžariščem. Intenziteta potresa v posameznem 
naselju je ocenjena na podlagi vprašalnikov o učinkih 
potresa. Vprašalnike po potresu pošljemo prostovolj-
nim poročevalcem ali pa jih občani sami izpolnijo na 
spletni strani ARSO (http://potresi.arso.gov.si/vprasal-
nik) ali evropsko-sredozemske seizmološke organizaci-
je EMSC (https://www.emsc-csem.org/Earthquake/ 
Contribute/choose_earthquake.php). Na sliki 8 so pri-
kazana vsa naselja, od koder smo dobili podatke, da so 
ljudje čutili učinke katerega izmed potresov, katerih 
najvišja intenziteta je bila IV ali več. Barva in oznaka 
na sliki opredeljujeta največjo intenziteto, doseženo v 

 Slika 5:  Nadžarišča lokalnih potresov, ki so jih leta 2019 čutili prebivalci Slovenije. Barva simbola ponazarja največjo 
doseženo intenziteto v Sloveniji, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude M

LV
. Pri razponu mogočih 

vrednosti intenzitete je prikazana spodnja vrednost. 
 Figure 5:  Epicentres of local earthquakes felt in Slovenia in 2019. The size of the symbols represents local magnitude, 

while the colour represents maximum intensity in Slovenia. Where there is a range of possible intensity 
values, the lower value is shown. Magnituda = magnitude; Intenziteta = intensity 
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posameznem naselju leta 2019. V nadaljevanju so vse 
navedene magnitude lokalne (M

LV
).

Potres 4. februarja 2019 ob 11.01 
UTC pri Kozjem (slika 6) 

Potres magnitude 2,6 so ljudje čutili na območju 
47 km od nadžarišča (slika 6). Največje učinke (IV−V 
EMS-98) je potres dosegel v naseljih Poklek pri 
Podsredi in Gorjane. Čuteči so potres opisovali, kot 
bi s strehe padla ogromna količina snega. Poročali 
so o enkratnem zmernem do močnem tresenju ter 
o močnem žvenketanju posode. Posameznike sta tre-
senje tal in glasno bobnenje tako prestrašila, da so 
zbežali na prosto. Žarišče potresa je bilo precej plitvo, 
zato so prebivalci potres občutili močneje, kot bi ga 

sicer. Potres po naših podatkih ni povzročil škode na 
objektih.

Potres 1. oktobra 2019 ob 22.24 UTC 
pri Ilirski Bistrici (slika 7)

Najmočnejši potres po magnitudi leta 2019 je bil po-
tres pri Ilirski Bistrici (M

LV
 = 3,4). Ljudje so ga čutili v 

območju 175 km od nadžarišča do naselja Podgrad v 
Gornji Radgoni (slika 7). Opazovalci so poročali o zmer-
nem tresenju, žvenketanju stekla in tresenju pohištva. 
Bobnenje, ki je spremljalo potres, je prebudilo veliko 
ljudi. Čeprav je bil ta potres močnejši od potresa pri 
Kozjem, ki se je zgodil 4. februarja, ga ljudje niso obču-
tili tako močno. Eden glavnih razlogov je tudi globina 
potresa, ki je bila precej globlja od potresa pri Kozjem.

 Slika 6:  Intenziteta potresa magnitude 2,6 pri Kozjem 4. februarja 2019 ob 11.01 UTC v posameznih naseljih
 Figure 6:  Intensity of the earthquake near Kozje (M

LV
=2.6) on 4 February 2019 at 11:01 UTC in individual settlements. 

Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; niso čutili = not felt
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 Slika 7:  Intenziteta potresa magnitude 3,4 pri Ilirski Bistrici 1. oktobra 2019 ob 22.24 UTC v posameznih naseljih
 Figure 7:  Intensity of the earthquake near Ilirska Bistrica (M

LV
=3.4) on 1 October 2019 at 22:24 UTC in individual 

settlements. Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; zvok = thunder; niso čutili = not felt

 Slika 8:  Največja intenziteta potresa izmed vseh, ki so se zgodili leta 2019, ocenjena v posameznem naselju v Sloveniji
 Figure 8:  Overall map of the maximum intensity in individual settlements in Slovenia of all the earthquakes in 2019 felt 

by the inhabitants of Slovenia. Čutili = felt; zvok = thunder
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Sklepne misli

Leta 2019 so se v Sloveniji ali njeni bližnji okolici zgo-
dili 2183 potresi. Šestnajst potresov je imelo lokalno 
magnitudo med 2,0 in 2,9, dva potresa pa sta imela 
magnitudo 3,0 ali večjo od te vrednosti. Večina potre-
sov (98 %) je imela lokalno magnitudo manjšo od 1,7. Vsi 
potresi na območju Slovenije in bližnje okolice so imeli 
žarišče do globine 24 km (sliki 2 in 3).

V Sloveniji so leta 2019 prebivalci čutili vsaj 141 potre-
sov (sliki 5 in 9). Dva potresa sta dosegla intenziteto 
IV−V EMS-98, 11 potresov intenziteto IV. Za preostale 
potrese (128) leta 2019 smo uporabili samodejno oce-
njeno intenziteto (42 potresov je imelo intenziteto III−IV, 
37 potresov intenziteto III, 11 potresov intenziteto II−III 

in 8 potresov intenziteto II EMS-98. Za preostale pot-
rese (30) nam opazovalci niso poslali dovolj informacij 
o učinkih, zato jim ni bilo mogoče določiti intenzitete po 
evropski potresni lestvici. Intenziteta je pri teh potresih 
ocenjena samo opisno, in sicer z oznako »čutili« (slika 9). 

Zahvala

Vsem registriranim poročevalcem se za sodelovanje 
lepo zahvaljujemo, prav tako pa tudi številnim neregi-
striranim poročevalcem, ki izpolnjujejo spletne vpra-
šalnike o učinkih potresov. Zahvaljujemo se tudi seiz-
mologom iz sosednjih držav (Italije, Avstrije in Hrvaške) 
za sodelovanje, za poslane oziroma na spletu objavljene 
makroseizmične podatke.
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Slika 9:  
Porazdelitev največje 
intenzitete po EMS-98 
potresov v Sloveniji leta 
2019

Figure 9:  
Distribution of the 
earthquakes in Slovenia 
in 2019 with respect 
to maximum EMS-98 
intensity. Čutili = felt
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Uvod 

V državni mreži potresnih opazovalnic (v nadaljnjem be-
sedilu DMPO) je bilo leta 2020 26 digitalnih potresnih 
opazovalnic (slika 1) z neprekinjenim prenosom podatkov 
v podatkovno središče na Agenciji Republike Slovenije 
za okolje (ARSO) in rezervno podatkovno središče na 
observatoriju na Golovcu, oboje v Ljubljani (Vidrih in dru-
gi, 2006). Mrežo dopolnjujeta dve začasni opazovalnici 
z enako opremo in neprekinjenim prenosom podatkov 
(opazovalnica na Cesti pri Krškem – CESS) in opazoval-
nica na meteorološki postaji na Lisci – LISS). Poleg tega 
so se v stvarnem času zbirali tudi podatki nekaterih 

tujih potresnih opazovalnic v okviru sodelovanja osre-
dnje- in vzhodnoevropske potresne raziskovalne mre-
že (Central and East European Earthquake Research 
Network; CE3RN, 2020). Predvsem tisti z opazovalnic 
sosednjih držav (Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska) 
omogočajo natančnejši izračun potresnih parametrov 
potresov, nadžarišča katerih so blizu državne meje.

Makroseizmični podatki za potrese bi bili zelo pomanj-
kljivi ali celo nedostopni, če nam ne bi pomagali številni 
prostovoljni poročevalci. Zaradi Splošne uredbe EU o 
varstvu osebnih podatkov (General Data Protection 
Regulation – GDPR) so vsi registrirani poročevalci 
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Povzetek 
Leta 2020 je bila potresna dejavnost v Sloveniji rahlo pod dolgoletnim povprečjem. Državna mreža potresnih 
opazovalnic je zabeležila 2210 potresov v Sloveniji ali bližnji okolici. Prebivalci so čutili vsaj 156 lokalnih potresov, 
31 potresov z žariščem na Hrvaškem in en potres z žariščem na Madžarskem. Oseminštirideset od njih jih je 
imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0. Najmočnejši potres v Sloveniji leta 2020 z lokalno magnitudo 3,9 
se je zgodil 17. julija ob 2.50 po univerzalnem koordiniranem času z nadžariščem pri naselju Čezsoča. Največja 
intenziteta potresa je bila IV−V po evropski potresni lestvici EMS-98. Prvi potres, ki je leta 2020 povzročil kar 
nekaj strahu in manjšo škodo na stavbah po Sloveniji, se je zgodil 22. marca pri Zagrebu na Hrvaškem z magni-
tudo 5,3 in intenziteto V EMS-98. Najvišjo intenziteto v Sloveniji V−VI EMS-98 pa sta dosegla dva potresa z 
žariščem pri Petrinji na Hrvaškem. Najmočnejši izmed njiju je z magnitudo 6,4 povzročil nekaj gmotne škode tudi 
na ozemlju Slovenije. 

Abstract
In 2020, earthquake activity in Slovenia was slightly below the long-term average. The Seismic Network of the 
Republic of Slovenia recorded 2210 local earthquakes. People felt at least 156 local earthquakes, 31 earthqua-
kes with their epicentres in Croatia and one earthquake with its epicentre in Hungary. There were 48 earthqu-
akes with a local magnitude equal to or higher than 2.0. The strongest earthquake with an epicentre in Slovenia 
in 2020, with a local magnitude of 3.9, happened on 17 July at 02:50 UTC near Čezsoča. Its maximum intensity 
was IV-V EMS-98. The first earthquake in 2020, which caused quite some fear and minor damage to buildings 
across Slovenia, occurred on March 22 near Zagreb in Croatia, with a magnitude of 5.3 and an intensity of V 
EMS-98. Two earthquakes with epicentres near Petrinja in Croatia reached the maximum intensity in Slovenia: 
V-VI EMS-98. The strongest of the two of them, with magnitude 6.4, also caused some damage to buildings in 
Slovenia.
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izpolnili privolitev za hrambo in uporabo osebnih po-
datkov. Osebne podatke, torej ime, priimek, naslov, lo-
kacijo v času potresa, morebitni elektronski naslov ter 
neobvezne podatke telefon, spol in datum rojstva, upo-
rabljamo izključno za raziskovanje potresov in njihovih 
učinkov. Po podatkih iz junija 2020 je registriranih 
3923 aktivnih poročevalcev (959 jih izpolnjuje papirne 
vprašalnike, 2964 pa spletne vprašalnike). Veseli nas, 
da se je število registriranih spletnih poročevalcev po 
potresu pri Petrinji kar podvojilo. Vsem se za sodelo-
vanje lepo zahvaljujemo, prav tako pa tudi številnim 
neregistriranim poročevalcem, ki izpolnjujejo spletne 
vprašalnike o učinkih potresov. 

Registriranim poročevalcem smo leta 2020 poslali 
13.425 makroseizmičnih vprašalnikov za 24 potresov, 
od tega 12.637 spletnih vprašalnikov in 788 papirnih, 
ki smo jih zaradi epidemije covida-19 poslali le za štiri 
potrese. Poročevalci so vrnili 639 izpolnjenih papirnih 
vprašalnikov (81 odstotkov), od tega:
• 135 poročil, da so zaznali potres,
• 475 poročil, da niso zaznali potresa,
• 29 poročil, ki jih nismo mogli prirediti potresu (brez 

podane lokacije, tujina idr.).

Spletni poročevalci so na naš poziv izpolnili 6559 sple-
tnih vprašalnikov (52 odstotkov). Skupaj (zaprošenih 

ali poslanih na lastno pobudo) smo prejeli 38.336 iz-
polnjenih spletnih vprašalnikov, med katerimi je bilo: 
• 32.699 poročil, da so zaznali potres;
• 4425 poročil, da niso zaznali potresa;
• 1212 poročil, ki jih nismo mogli prirediti potresu 

(rudniški dogodek, razstreljevanje, promet, brez 
podane lokacije idr.).

Tudi leta 2020 smo pri zbiranju in izmenjavi podatkov 
sodelovali s seizmologi iz sosednjih držav (Italije, Av-
strije in Hrvaške). 

Potresna dejavnost v Sloveniji 

leta 2020

Potresne opazovalnice državne mreže so leta 2020 
zabeležile 2210 lokalnih potresov z žariščem v Slove-
niji ali njeni bližnji okolici. Mesečni pregled potresov 
je v preglednici 1. Oddaljeni so tisti, katerih žarišče je 
oddaljeno več kot 11 stopinj (nekaj več kot 1200 km) 
od Ljubljane (1° ≈ 111 km). Lokalni potresi so tisti, ki so 
nastali v Sloveniji ali njeni bližnji okolici (do 50 km od 
najbližjega slovenskega obmejnega kraja). Preostale 
potrese imenujemo bližnji oziroma regionalni potre-
si. Seizmografi so zapisali tudi številna (941) umetno 

 Slika 1:  Državna mreža potresnih opazovalnic Republike Slovenije leta 2020
 Figure 1:  The Seismic Network of the Republic of Slovenia in 2020
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povzročena tresenja tal zaradi razstreljevanja ali ru-
darske dejavnosti. 

Za 1548 lokalnih potresov smo zbrali dovolj podatkov, 
torej zapisov z vsaj treh opazovalnic, da smo lahko 
izračunali lokacijo žarišča. Za 1545 izmed njih, ki so 
prikazani na sliki 2, smo lahko določili tudi magnitudo. 
Po podatkih za obdobje 1997−2016, potem ko iz ka-
taloga odstranimo pred- in popotrese, se v Sloveniji 
vsako leto v povprečju zgodi 24 potresov z lokalno 
magnitudo, večjo ali enako 2,0, in trije potresi z lo-
kalno magnitudo, večjo ali enako 3,0 (ARSO, 2020). 
Leta 2020 je bila potresna dejavnost v Sloveniji ra-
hlo podpovprečna. Dvaindvajset potresov je imelo lo-
kalno magnitudo večjo ali enako 2,0, od tega sta bila 
dva z magnitudo 3,0 ali več. Histogram na sliki 3 kaže 
porazdelitev lokalne magnitude (M

LV
); 98 odstotkov 

vseh lociranih potresov je imelo lokalno magnitudo 
manjšo od 1,7.

Najmočnejši potres leta 2020 v Sloveniji oziroma 
njeni bližnji okolici se je zgodil 17. julija ob 2.50 po 

 Slika 2:  Nadžarišča lokalnih potresov leta 2020, ki smo jim določili žariščni čas, koordinati nadžarišča in globino 
žarišča. Barva simbola ponazarja žariščno globino, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude M

LV
. 

 Figure 2:  Distribution of local earthquake epicentres in 2020, with calculated hypocentral time, epicentral 
coordinates and focal depth; the coloured symbols of varying sizes denote focal depth and local magnitude 
M

LV
. Magnituda = magnitude; Globina = depth 

Mesec Oddaljeni 
potresi

Regionalni 
potresi

Lokalni 
potresi

Umetni 
dogodki Skupaj

januar 73 39 160 36 308
februar 40 32 151 31 254
marec 43 22 282 46 393
april 58 28 282 34 402
maj 60 29 168 58 315
junij 70 20 169 62 321
julij 62 14 199 101 376

avgust 81 18 171 127 397
september 42 31 134 157 364

oktober 68 20 211 108 407
november 42 22 151 121 336
december 36 158 132 60 386

skupaj 675 433 2210 941 4259

 Preglednica 1:  Potresi in umetno povzročeni dogodki 
leta 2020, ki jih je zaznala državna mreža 
potresnih opazovalnic Republike Slovenije

 Table 1:  Earthquakes and manmade events in 
2020 recorded by the Seismic Network 
of the Republic of Slovenia
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Leto Mesec Dan Čas Zem. širina Zem. dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje

h (UTC) min s °N °E km M
LV

Imax EMS-98
2020 1 1 1 53 56,9 46,15 14,91 8 0,9 IV Razpotje
2020 1 2 7 12 17,3 46,24 13,48 15 1,6 III Borjana
2020 1 2 8 31 4,0 46,34 13,60 5 1,2 III Kal - Koritnica
2020 1 4 19 28 49,4 45,48 15,26 5 1,4 III–IV Podklanec
2020 1 12 21 4 6,7 46,49 13,76 10 1,3 III Podkoren
2020 1 13 3 18 2,4 46,35 13,69 9 0,8 III Soča
2020 1 14 1 45 11,1 45,50 15,35 7 1,5 III–IV Miliči
2020 1 14 18 15 33,9 45,48 15,37 6 1,0 čutili Donje Prilišče, meja Hrvaška-Slovenija
2020 1 15 4 50 40,1 45,49 15,37 6 0,9 III–IV Žuniči
2020 1 18 13 23 26,9 45,58 15,19 0 0,1 III Črnomelj
2020 1 20 7 52 42,1 46,28 13,67 7 1,5 III Lepena
2020 1 20 18 44 11,5 45,89 14,11 14 2,3 IV Vodice
2020 1 21 6 48 5,4 45,53 15,27 9 2,4 IV–V Pribinci
2020 1 21 23 3 35,5 45,59 15,24 3 0,8 III Zastava
2020 1 23 7 34 56,1 46,04 15,13 11 1,9 IV Osredek pri Krmelju
2020 1 27 11 33 28,8 45,55 15,27 4 1,3 III–IV Bedenj
2020 2 2 7 14 59,3 45,67 14,17 9 1,1 III Kal
2020 2 4 1 6 58,3 46,23 14,33 10 1,3 III–IV Zgornje Bitnje
2020 2 5 16 20 35,5 45,92 15,60 6 2,0 III–IV Cundrovec
2020 2 7 8 7 33,5 46,28 13,67 6 1,3 čutili Lepena
2020 2 9 21 36 31,9 45,85 14,05 18 1,4 III–IV Podkraj
2020 2 10 23 28 55,1 46,51 15,87 10 1,5 II Bišečki Vrh
2020 2 18 23 41 7,2 46,21 13,52 14 2,0 III–IV Montemaggiore (Matajur), Italija
2020 2 19 13 28 43,1 46,12 14,80 8 1,6 III–IV Zapodje
2020 2 25 15 49 41,0 45,69 14,89 3 1,0 IV Mala Gora
2020 3 6 9 58 31,1 46,10 14,49 13 1,5 III Ljubljana (Četrtna skupnost Šentvid)
2020 3 8 1 29 45,2 46,20 13,63 4 2,3 IV Livške Ravne
2020 3 10 1 36 27,7 45,91 15,43 4 1,2 III–IV Gržeča vas
2020 3 14 1 6 58,3 46,01 15,41 5 0,8 III–IV Selce nad Blanco
2020 3 21 22 45 20,8 46,32 13,58 7 0,8 III Čezsoča
2020 3 24 2 3 50,2 46,01 15,69 6 1,1 IV Bizeljsko
2020 3 30 5 8 36,3 46,30 14,99 9 0,9 III–IV Dobrovlje
2020 3 31 18 31 49,1 46,05 13,58 16 1,1 III Plave
2020 4 1 19 57 39,9 46,10 14,48 14 1,6 III–IV Ljubljana (Četrtna skupnost Šmarna Gora)
2020 4 3 16 16 9,5 45,91 14,10 15 3,2 IV Lome
2020 4 3 16 16 36,7 45,91 14,08 14 2,2  niso čutili Lome
2020 4 3 17 25 40,3 45,89 14,11 15 0,9 III–IV Vodice
2020 4 3 22 28 16,2 46,00 14,62 13 0,6 III Brezje pri Lipoglavu
2020 4 5 20 12 53,9 45,68 14,24 13 1,5 III–IV Trnje
2020 4 6 14 53 15,3 45,90 14,10 17 1,7 III Javornik
2020 4 8 5 37 15,8 46,23 14,49 11 1,9 III–IV Spodnji Brnik
2020 4 9 18 57 5,5 45,69 14,23 11 1,4 III Trnje
2020 4 10 4 15 14,5 46,10 14,23 3 1,2 III–IV Bukov Vrh nad Visokim
2020 4 12 7 43 7,5 45,71 14,27 12 0,9 II Palčje
2020 4 12 9 38 14,8 46,21 13,63 6 0,8 III Kamno
2020 4 14 5 27 20,5 45,94 15,70 8 2,2 IV Slogonsko
2020 4 14 17 10 54,4 45,95 14,82 9 1,2 čutili Vir pri Stični
2020 4 15 15 42 58,1 45,94 15,71 5 1,5 IV Jereslavec
2020 4 19 4 13 14,8 46,27 13,72 17 1,9 III–IV Mahavšček
2020 4 19 18 0 11,3 45,94 14,47 12 0,4 čutili Strahomer
2020 4 22 14 17 21,4 45,94 15,71 4 1,3 III–IV Slogonsko
2020 4 27 2 38 13,2 46,11 14,46 10 0,4 III Dvor
2020 4 28 23 3 47,7 46,71 15,25 6 1,3 čutili Altenmarkt, Avstrija
2020 5 2 2 10 36,4 46,14 15,15 6 0,9 III Brdce
2020 5 2 7 26 44,8 45,66 14,20 8 0,6 II Velika Pristava
2020 5 8 1 35 53,0 46,33 13,61 8 0,9 čutili Kal - Koritnica
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Leto Mesec Dan Čas Zem. širina Zem. dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje
h (UTC) min s °N °E km M

LV
Imax EMS-98

2020 5 10 16 46 47,1 45,94 13,67 9 1,0 čutili Stara Gora
2020 5 11 3 10 24,7 46,10 14,63 10 1,0 čutili Zaboršt pri Dolu
2020 5 11 4 50 48,4 46,11 14,84 6 1,9 III–IV Tolsti Vrh
2020 5 14 14 13 26,4 45,48 15,36 7 1,6 III Žuniči, meja Slovenija-Hrvaška
2020 5 15 19 14 37,4 46,29 13,29 11 1,5 III Lusevera (Bardo), Italija
2020 5 20 7 47 14,1 45,60 14,27 18 2,3 III–IV Šembije
2020 5 23 14 9 19,0 46,35 14,97 9 1,0 III–IV Brezje
2020 5 26 23 51 41,5 45,62 14,29 18 2,1 III–IV Koritnice
2020 5 29 14 5 31,6 45,77 15,51 6 1,7 III Mrzlo Polje Žumberačko, Hrvaška
2020 5 29 21 59 38,2 46,29 13,64 7 1,3 čutili Lepena
2020 5 30 2 44 3,6 46,27 14,38 15 0,4 III–IV Bobovek
2020 6 1 21 47 17,0 45,50 14,49 14 1,7 III Klana, Hrvaška
2020 6 3 5 43 10,9 46,11 14,70 5 1,1 II Vrh pri Dolskem
2020 6 4 2 20 25,0 45,89 14,96 9 1,1 III–IV Železno
2020 6 4 18 3 26,7 46,00 15,13 8 1,0 čutili Veliki Cirnik
2020 6 4 19 45 51,8 45,57 15,09 8 1,7 III–IV Miklarji
2020 6 5 3 6 14,8 45,66 14,82 6 1,3 III Mrtvice
2020 6 14 0 35 10,1 46,03 15,12 10 1,5 III Kal pri Krmelju
2020 6 17 15 49 51,6 46,02 14,27 8 1,1 čutili Vrzdenec
2020 6 21 18 12 15,8 46,09 15,02 8 1,7 III–IV Rodež
2020 6 21 19 22 9,3 46,09 15,01 10 2,5 IV–V Rodež
2020 6 22 0 56 47,7 46,09 15,01 7 1,1 III–IV Rodež
2020 6 25 17 11 5,8 46,21 13,60 13 1,1 III Livek
2020 6 30 6 47 2,2 45,46 14,57 18 2,4 niso čutili  Platak, Hrvaška
2020 7 1 2 35 4,9 45,66 14,36 16 1,8 III–IV Juršče
2020 7 4 15 42 37,6 46,09 15,18 13 2,1 IV–V Širje
2020 7 9 19 38 12,0 46,06 15,64 7 1,2 III Hrastje ob Bistrici
2020 7 12 15 53 49,9 46,58 15,22 11 1,6 III–IV Sv. Anton na Pohorju
2020 7 17 2 50 57,1 46,32 13,54 15 3,9 IV–V Čezsoča
2020 7 17 3 11 38,0 46,32 13,53 14 1,4 III Čezsoča
2020 7 17 4 8 45,3 46,32 13,54 17 1,4 IV Čezsoča
2020 7 17 17 37 30,2 46,32 13,54 15 1,6 III Čezsoča
2020 7 18 16 18 41,1 46,22 15,53 14 2,2 IV Brecljevo
2020 7 23 4 26 59,8 45,55 14,24 8 1,3 III Koseze
2020 7 24 0 0 39,8 45,89 15,38 3 0,8 III Mali Koren
2020 7 25 4 35 23,6 46,48 14,77 11 2,1 III–IV Topla
2020 7 27 12 2 7,4 46,09 14,45 14 1,6 II Ljubljana (Četrtna skupnost Šentvid)
2020 7 29 14 11 20,9 46,30 15,65 16 1,6 III Hrastovec pod Bočem
2020 8 2 16 4 55,6 46,27 13,71 5 2,7 IV Mahavšček
2020 8 2 19 49 0,1 46,27 13,72 5 1,8 III–IV Mahavšček
2020 8 3 6 24 57,6 46,11 14,92 7 1,2 III–IV Senožeti
2020 8 3 20 23 35,4 46,04 14,95 9 1,7 III Zglavnica
2020 8 6 10 17 26,2 46,32 13,53 13 0,7 III Plužna
2020 8 6 14 2 16,8 46,12 14,83 18 2,0 III Slivna
2020 8 7 16 41 5,5 46,28 13,71 5 1,2 čutili Mahavšček
2020 8 7 17 36 30,7 45,88 14,88 7 1,1 III Orlaka
2020 8 7 19 30 9,3 46,32 13,54 16 1,7 III–IV Čezsoča
2020 8 8 4 50 19,2 46,32 13,54 15 1,5 III Bovec
2020 8 8 7 38 39,8 46,27 13,71 5 1,8 III Mahavšček
2020 8 9 1 19 56,9 46,31 13,53 16 0,8 čutili Srpenica
2020 8 9 11 3 10,8 46,27 13,71 5 1,1 II Mahavšček
2020 8 10 19 15 51,8 46,32 13,53 14 1,1 III Čezsoča
2020 8 13 8 32 3,5 46,31 13,55 15 1,6 III Čezsoča
2020 8 14 12 39 54,0 46,28 13,72 6 1,3 III Mahavšček
2020 8 15 21 29 55,0 46,14 14,85 9 1,1 III Kandrše
2020 8 18 9 56 3,8 45,82 14,99 11 1,7 III–IV Mali Lipovec
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Leto Mesec Dan Čas Zem. širina Zem. dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje
h (UTC) min s °N °E km M

LV
Imax EMS-98

2020 8 19 18 41 10,0 46,10 13,84 17 0,9 III Prapetno Brdo
2020 8 19 23 35 33,8 46,32 13,53 14 0,6 čutili Čezsoča
2020 8 21 15 49 59,0 46,25 13,57 17 2,6 IV Kobarid
2020 8 22 22 18 5,4 45,92 15,55 8 1,2 III Gorenje Skopice
2020 8 25 11 37 29,6 45,85 15,11 11 1,0 III–IV Mali Vrh
2020 8 25 20 33 14,8 45,47 14,43 14 0,9 III Klana, Hrvaška
2020 8 28 19 44 58,0 46,10 15,23 8 2,1 V Gračnica
2020 9 3 15 0 55,2 46,32 13,61 8 1,0 čutili Lepena
2020 9 4 4 58 10,1 45,88 14,55 7 0,9 III Sekirišče
2020 9 22 4 41 22,2 45,85 15,21 7 0,9 III–IV Herinja vas
2020 10 4 16 32 39,3 45,79 14,88 2 1,1 čutili Sela pri Hinjah
2020 10 7 20 28 23,7 46,14 14,50 10 0,9 III Srednje Gameljne
2020 10 13 14 31 32,3 46,22 13,37 16 1,5 III Taipana (Tipana), Italija
2020 10 15 20 14 24,8 46,40 15,07 11 1,3 III–IV Ravne
2020 10 20 3 4 24,7 46,02 14,49 8 0,6 II Črna vas
2020 10 22 14 35 7,5 46,27 13,67 17 1,7 III Koseč
2020 10 25 3 37 56,5 45,93 15,70 5 0,9 III Jereslavec
2020 10 27 22 40 27,2 45,87 14,81 11 1,0 II Male Lese
2020 10 29 14 33 8,2 45,76 14,93 6 1,0 čutili Smuka
2020 10 31 2 5 5,6 46,01 15,15 6 -0,2 čutili Podboršt
2020 11 1 0 9 44,3 45,95 14,70 9 0,5 II Žalna
2020 11 1 18 56 29,8 46,13 15,05 6 0,8 II Retje nad Trbovljami
2020 11 4 3 4 27,8 45,80 14,97 16 2,1 III–IV Podgozd
2020 11 14 3 25 7,2 46,05 14,94 8 -0,4 čutili Zglavnica
2020 11 18 20 52 45,4 45,86 15,41 2 0,5 IV Malence
2020 11 22 19 17 57,7 46,48 15,09 11 1,4 III Šmartno pri Slovenj Gradcu
2020 11 24 4 16 26,8 46,49 14,67 12 2,2 III–IV Koprein Sonnseite (Koprivna), Avstrija
2020 12 2 8 3 48,3 45,79 14,84 9 1,2 III Žvirče
2020 12 6 2 6 43,1 45,76 14,15 16 0,4 čutili Orehek
2020 12 6 12 7 48,3 45,93 14,88 11 1,4 II Pokojnica
2020 12 12 20 14 16,1 45,76 14,15 15 0,6 čutili Studenec
2020 12 13 12 26 33,6 45,84 13,57 13 1,1 III Ferletti, Italija
2020 12 15 5 47 55,5 46,08 14,34 17 1,6 III Setnica
2020 12 19 18 56 25,4 46,15 14,33 9 0,3 III Pungert
2020 12 21 14 47 55,7 45,49 15,34 5 0,7 čutili Marindol
2020 12 22 20 2 10,7 46,09 13,68 14 1,1 III Kanalski Vrh
2020 12 22 22 7 40,1 45,51 15,25 5 0,7 IV Bojanci
2020 12 26 18 12 8,7 45,66 14,06 9 1,2 čutili Gornje Ležeče
2020 12 30 3 21 19,6 45,99 14,74 11 0,6 III Gorenje Brezovo
2020 12 30 20 41 27,5 45,79 14,10 11 1,0 III Strane
2020 12 30 21 24 7,0 46,11 13,81 16 0,8 III–IV Roče
2020 12 30 22 6 16,9 46,07 14,99 5 0,9 III–IV Stranski Vrh
2020 12 30 23 24 0,5 46,07 14,98 8 1,4 III–IV Preveg
2020 12 31 1 28 52,1 45,92 15,45 2 0,7 III–IV Gorenja vas pri Leskovcu
2020 12 31 1 43 2,9 45,97 14,57 8 0,4 III Gumnišče
2020 12 31 4 50 7,6 46,07 14,98 8 1,8 III–IV Stranski Vrh

 Preglednica 2:  Seznam lokalnih potresov leta 2020, ki so imeli lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0 in smo jim lahko 
izračunali žariščni čas, koordinati nadžarišča (epicentra) ter globino žarišča. Pri potresih, ki so jih ljudje 
čutili, je navedena še največja intenziteta v Sloveniji. V preglednici je tudi 136 potresov s sicer manjšo 
lokalno magnitudo, vendar so jih prebivalci Slovenije čutili in smo jim tudi lahko določili osnovne parametre. 

 Table 2:  List of local earthquakes with M
LV

 ≥2.0 in 2020, for which the hypocentral time, coordinates of the 
epicentre and the focal depth were calculated; the maximum intensity in Slovenia of the felt earthquakes 
is also provided. Information is included on 136 earthquakes of a lower magnitude, felt by the inhabitants 
of Slovenia, for which we also calculated the hypocentral time, coordinates of the epicentre and the  
focal depth.
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univerzalnem koordiniranem času (Coordinated Uni-
versal Time) (v nadaljnjem besedilu UTC) (4.50 po sre-
dnjeevropskem poletnem času (v nadaljnjem besedilu 
SEPČ) pri naselju Čezsoča (M

LV
 = 3,9). Imel je največjo 

intenziteto IV−V EMS-98. V Sloveniji so ga ljudje čutili 
na območju 193 km od nadžarišča do naselja Blaguš. 
Opazovalci v okolici nadžarišča so poročali o močnem 
nekajsekundnem tresenju tal, bobnenju, tresenju pohi-
štva in žvenketanju kozarcev. Potres je na posameznih 
zgradbah povzročil nekaj manjših lasastih razpok. 

V preglednici 2 so osnovni podatki za 22 lokalnih 
potresov z izračunano lokalno magnitudo, večjo ali 
enako 2,0, od katerih so jih prebivalci Slovenije čutili 
20. Poleg teh je navedenih še 136 šibkejših potresov, 
ki so jih prebivalci Slovenije čutili in smo jim lahko izra-
čunali lokacijo nadžarišča. Za vsak potres so navedeni 
datum (leto, mesec, dan), žariščni čas po UTC (ura, 
minuta, sekunda), koordinati nadžarišča (zemljepisna 
širina °N, zemljepisna dolžina °E), globina žarišča (km), 
lokalna magnituda (M

LV
) in največja intenziteta (Imax) 

Leto Mesec Dan Čas Magnituda Največja intenziteta v 
Sloveniji Nadžariščno območje

h (UTC) min M EMS-98

2020 1 5 1 13 3,5 III Surd (Šurd), Madžarska

2020 1 28 7 53 3,4 III–IV Marija Bistrica, Hrvaška

2020 3 22 5 24 5,3 V Zagreb, Hrvaška

2020 3 22 6 1 4,6 IV Zagreb, Hrvaška

2020 3 22 6 41 3,4 IV Zagreb, Hrvaška

2020 3 22 7 37 2,5 čutili Zagreb, Hrvaška

2020 3 22 8 4 3,7 III–IV Zagreb, Hrvaška

2020 3 22 9 11 3,3 III Zagreb, Hrvaška

2020 3 23 10 12 3 IV Zagreb, Hrvaška

2020 4 23 7 52 3 III Zagreb, Hrvaška

2020 5 13 9 9 3,9 IV Crikvenica, Hrvaška

2020 11 1 13 15 4,7 III Starigrad Paklenica, Hrvaška

2020 12 28 5 28 5,2 V–VI Petrinja, Hrvaška

2020 12 28 6 49 4,3 IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 11 19 6,4 V–VI Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 11 40 3,4 čutili Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 12 34 4,4 IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 17 57 3,9 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 19 31 3,8 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 20 23 3,2 IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 29 21 18 1,7 IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 1 7 3,2 III Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 5 15 4,8 V Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 5 26 4,7 čutili Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 8 21 4 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 16 43 1,7 III Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 19 31 3,4 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 30 23 1 1,3 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 31 3 33 4,1 IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 31 4 24 3,7 III Petrinja, Hrvaška

2020 12 31 4 50 1,8 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 31 8 15 3,7 III–IV Petrinja, Hrvaška

2020 12 31 10 42 2,8 III Petrinja, Hrvaška

 Preglednica 3:  Seznam bližnjih, regionalnih, potresov, ki so jih čutili prebivalci Slovenije leta 2020 
 Table 3:  List of regional earthquakes that were felt by the inhabitants of Slovenia in 2020
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po EMS-98, ki jo je potres dosegel v Sloveniji. V stolp-
cu Potresno območje je za večino nadžarišč v Slove-
niji napisano ime naselja, ki je najbližje nadžarišču in 
je navedeno v seznamu naselij Geodetske uprave RS 
(GURS, 2018), za preostala (nadžarišče je več kot 5 
km oddaljeno od najbližjega naselja iz omenjenega se-
znama ali pa je zunaj slovenskih meja) smo toponim 
poiskali s pomočjo storitev Google Zemljevidi (Google 
Maps, 2020). Ocena intenzitete po naseljih je najprej 
določena s samodejnim algoritmom na podlagi sple-
tnih vprašalnikov o učinkih potresa. Če je največja sa-
modejna ocena intenzitete enaka IV−V EMS-98 ali več 
ali če je taka ocena dežurnega seizmologa, smo ocene 
intenzitet za vsa naselja, v katerih so zaznali ta potres, 
tudi ročno preverili. Če podatki niso zadoščali za ned-
voumno določitev intenzitete, smo potresu pripisali 
razpon mogočih vrednosti (na primer IV–V). Kadar 
potresu ni bilo mogoče določiti niti razpona mogočih 
vrednosti, smo mu pripisali oznako »čutili« ali oznako 
»zvok«, če so opazovalci poročali le o zvočnih učinkih 
brez tresenja. 

Za določitev osnovnih parametrov potresov, navedenih 
v preglednici 2, smo analizirali zapise na potresnih opa-
zovalnicah državne mreže v Sloveniji, dopolnilnih opazo-
valnicah za močnejše tresljaje in opazovalnic sosednjih 
držav ter biltene iz Avstrije (ZAMG, 2020–2021) in Ita-
lije (OGS, 2021). Žariščni čas (čas nastanka potresa), 

koordinati nadžarišča in žariščno globino smo določili 
iz časa prihodov vzdolžnega (P) in prečnega (S) valo-
vanja na potresno opazovalnico. Potrese smo locirali 
s programom HYPOCENTER (Lienert in drugi, 1988; 
Lienert, 1994). Uporabili smo povprečni hitrostni mo-
del za ozemlje Slovenije, določen iz trirazsežnostnega 
modela za prostorsko valovanje (Michelini in drugi, 
1998) in modela za površinsko valovanje (Živčić in dru-
gi, 2000). Potresom, ki smo jim lahko določili le koordi-
nati nadžarišča, smo za žariščno globino določili sedem 
kilometrov (Poljak in drugi, 2000). Lokalno magnitudo 
M

LV
 potresov smo določili iz največje hitrosti navpične 

komponente nihanja tal na slovenskih opazovalnicah in 
oddaljenosti nadžarišča do potresne opazovalnice. V 
preglednici 2 je navedena povprečna vrednost M

LV
 za 

opazovalnice v Sloveniji. Največja intenziteta (Imax), ki 
jo je potres dosegel na ozemlju Slovenije, je ocenjena 
po EMS-98.

V preglednici 3 so navedeni bližnji (regionalni) potresi, 
ki so jih čutili tudi v Sloveniji. Ljudje so na ozemlju Slo-
venije čutili en potres z žariščem na Madžarskem in kar 
31 potresov z žariščem na Hrvaškem (Jesenko, 2021). 
Največje učinke je v Sloveniji pustil potres pri Petrinji, 
ki se je zgodil 29. decembra ob 11.19 UTC z magnitu-
do 6,4. V Sloveniji je dosegel največjo intenziteto V−VI 
EMS-98. Opazovalci so poročali o močnem tresenju, ki 
je povzročil, da je veliko ljudi zbežalo na prosto. Ponekod 
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so popadali predmeti s polic, poročali so tudi o lopu-
tanju vrat, vzvalovanju tekočin in tresenju pohištva. V 
višjih nadstropjih so posamezniki s težavo ohranili rav-
notežje. Potres je po večjem razpršenem delu Slovenije 
povzročil kar nekaj razpok po stavbah. Veliko poročil o 
poškodbah (delne porušitve starejših dimnikov, zdrsov 
nestabilnih strešnikov in podobno) pa smo prejeli tudi 
iz naselij Senovo, Kostanjevica na Krki, Brežice in Glo-
bočice pri Kostanjevici. 

Podatki o nekaterih močnejših 

potresih, ki so jih čutili 

prebivalci Slovenije 

Na ozemlju Slovenije leta 2020 ni bilo potresov, ki bi 
povzročili gmotno škodo, le posamezne razpoke v ome-
tu, so pa potresi na Hrvaškem povzročili kar nekaj 

škode v Sloveniji. Prebivalci v Sloveniji so čutili skupno 
vsaj 188 potresov, 156 lokalnih in 32 regionalnih. Dva 
potresa sta imela največjo intenziteto V−VI EMS-98, 
trije so imeli intenziteto V EMS-98 in štirje so dosegli 
intenziteto IV−V EMS-98. Nadžarišča potresov so pri-
kazana na sliki 5, na kateri so poleg lokalnih potresov 
prikazani še potresi na Hrvaškem, ki so leto 2020 dob-
ro zaznamovali tudi na ozemlju Slovenije. Velikost kroga 
označuje lokalno magnitudo, barva pa največjo doseže-
no intenziteto potresa v Sloveniji.

V nadaljevanju so opisani najmočnejši potres, ki se je 
zgodil na območju Slovenije leta 2020, in dva potresa 
iz Hrvaške, ki sta na ozemlju Slovenije pustila največ 
posledic. Potres pri Bovcu (M

LV
 = 3,9) je dosegel učinke 

stopnje IV−V EMS-98, potresa na Hrvaškem (M
LV

 = 5,3 
in M

LV
 = 6,4) pa sta dosegla učinke V in V−VI EMS-98. 

Za vsakega izmed teh potresov je prikazana karta in-
tenzitete po naseljih (slike 6−8) z vrisanim instrumen-
talno določenim nadžariščem. Intenziteta potresa v 

 Slika 5:  Nadžarišča lokalnih potresov skupaj s potresi iz Hrvaške, ki so jih leta 2020 čutili prebivalci Slovenije.  
Barva simbola ponazarja največjo doseženo intenziteto v Sloveniji, njegova velikost pa vrednost lokalne 
magnitude M

LV
. Pri razponu mogočih vrednosti intenzitete je prikazana spodnja vrednost. 

 Figure 5:  Epicentres of local earthquakes together with earthquakes from Croatia felt in Slovenia in 2020.  
The size of the symbols represents local magnitude, while the colour represents maximum intensity  
in Slovenia. Where there is a range of possible intensity values, the lower value is shown.  
Magnituda = magnitude; Intenziteta = intensity 
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posameznem naselju je ocenjena na podlagi vprašalnikov 
o učinkih potresa. Vprašalnike po potresu pošljemo re-
gistriranim prostovoljnim poročevalcem ali pa jih obča-
ni sami izpolnijo na spletni strani ARSO (http://potresi 
.arso.gov.si/vprasalnik) ali evropsko-sredozemske seiz-
mološke organizacije EMSC (https://www.emsc-csem.
org/Earthquake/Contribute/choose_earthquake.php). 
Na sliki 9 so prikazana vsa naselja, od koder smo dobili 
podatke, da so ljudje čutili učinke katerega izmed potre-
sov. Barva in oznaka na sliki opredeljujeta največjo in-
tenziteto, doseženo v posameznem naselju leta 2020. 
V nadaljevanju so vse navedene magnitude lokalne (M

LV
).

Potres 22. marca 2020 ob 5.24 UTC 
pri Zagrebu (slika 6) 

Prvi močen potres, ki je leta 2020 povzročil kar ne-
kaj strahu, se je zgodil v nedeljo, 22. marca ob 5.24 
UTC (ob 6.24 po srednjeevropskem času (v nadalj-
njem besedilu SEČ)) z magnitudo 5,3, in nadžariščem 
pri Zagrebu (Hrvaška). Nadžarišče potresa je bilo na 
območju Medvednice, 7 km severno od središča Zag-
reba. Sledili so mu številni popotresi. Potres je moč-
no poškodoval zgodovinske in stanovanjske objekte 
v središču Zagreba. Več kot 26.000 zgradb je bilo 

poškodovanih, 1900 tako močno, da v njih ni več mo-
goče živeti. 23 ljudi je bilo ranjenih, ena deklica pa je 
izgubila življenje. Glavni potres so čutili po vsej Slove-
niji. Veliko ljudi je potres prebudil. Na ARSO smo prejeli 
blizu 6000 izpolnjenih spletnih vprašalnikov. Poroče-
valci iz krajev bližje nadžarišču potresa so poročali o 
močnem 10 do 20-sekundnem tresenju tal, bobnenju, 
loputanju vrat, nihanju luči in žvenketanju posode. Ne-
kateri so iz strahu zbežali na prosto. Dobili smo tudi 
poročila o poškodbah (razpoke, poškodovani strešniki 
in podobno). Ocenjena največja intenziteta potresa v 
Sloveniji je V EMS-98, ki je prisotna v vzhodnem delu 
Slovenije.

Potres 17. julij 2020 ob 2.50 UTC  
pri Bovcu (slika 7)

Najmočnejši potres z nadžariščem v Sloveniji leta 
2020 se je zgodil 17. julija ob 2.50 UTC (ob 4.50 SEPČ) 
v bližini naselja Čezsoča. Lokalna magnituda potresa je 
bila 3,9, največja intenziteta pa IV−V EMS-98 v naseljih 
Dolje, Poljubinj, Volarje, Trnovo ob Soči, Logje, Plužna, 
Lepena, Stržišče, Bukovo, Vrtoče in Stržišče ter v 
nekaterih italijanskih naseljih: Arta Terme, Artegna, 
Grado in Grimacco. Potres so čutili v vsej Sloveniji, v 

 Slika 6:  Intenziteta potresa magnitude 5,3 pri Zagrebu 22. marca 2020 ob 5.24 UTC v posameznih naseljih
 Figure 6:  Intensity of the earthquake near Zagreb (M

LV
=5.3) on 22 March 2020 at 5:24 UTC in individual settlements. 

Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; niso čutili = not felt

http://potresi.arso.gov.si/vprasalnik
http://potresi.arso.gov.si/vprasalnik
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Contribute/choose_earthquake.php
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/Contribute/choose_earthquake.php
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območju do 193 km od nadžarišča, pa tudi v Avstriji, 
Italiji in na Hrvaškem. Številne je potres prebudil. Opa-
zovalci iz krajev bližje nadžarišču potresa so poročali 
o močnem nekajsekundnem tresenju tal, bobnenju, 
škripanju pohištva in žvenketanju kozarcev. Potres je 
v posameznih primerih povzročil nekaj lasastih razpok, 
v naselju Krnice se je s hriba sprožilo nekaj večjih skal. 

Potres 29. december 2020  
ob 11.19 UTC pri Petrinji (slika 8)

28. decembra 2020 ob 5.28 UTC (ob 6.28 SEPČ) se 
je blizu Petrinje zgodil močan predpotres z magnitu-
do 5,2, ki mu je naslednji dan, 29. decembra 2020 ob 
11.19 UTC (ob 12.19 SEČ), sledil glavni potres. Pet km 
jugozahodno od Petrinje (Hrvaška) se je zgodil najmoč-
nejši potres leta v letu 2020. Njegova magnituda je bila 
6,4. Sledili so mu številni popotresi. V glavnem potresu 
je sedem oseb izgubilo življenje, 26 jih je bilo ranjenih. 
Povzročil je veliko škode na območju nekaj deset km 
okrog nadžarišča, kjer so bile številne zgradbe močno 
poškodovane ali porušene. Glavni potres so čutili pre-
bivalci vseh okoliških držav (vir: https://en.wikipedia.
org/wiki/2020_Petrinja_earthquake).

Na ARSO smo prejeli blizu 9000 izpolnjenih sple-
tnih vprašalnikov. Opazovalci so poročali o močnem 

tresenju, ki je povzročil, da je veliko ljudi zbežalo na 
prosto. Ponekod so popadali predmeti s polic, manjši 
predmeti so se prestavili ali prevrnili, manj stabilno po-
hištvo se je premaknilo, poročali so o loputanju vrat, 
vzvalovanju tekočin in tresenju pohištva. V višjih nad-
stropjih so posamezniki s težavo ohranili ravnotežje.

Potres je v Sloveniji dosegel največjo intenziteto (V−VI 
EMS-98) v naseljih Senovo, Kostanjevica na Krki, Volčje, 
Drenovec pri Bukovju, Orešje na Bizeljskem, Dolenje Sko-
pice, Hrastulje, Močvirje, Drama, Črneča vas, Globočice 
pri Kostanjevici, Kalce-Naklo in Malo Mraševo. Največ po-
škodb je bilo v Ljubljani, od koder smo prejeli tudi največ 
vprašalnikov. Nastale so predvsem manjše razpoke. Veli-
ko poročil o poškodbah smo prejeli tudi iz naselij Senovo, 
Kostanjevica na Krki, Brežice in Globočice pri Kostanjevi-
ci, kjer je potres povzročil manjšo gmotno škodo.

Sklepne misli

Leta 2020 se je v Sloveniji ali njeni bližnji okolici zgodilo 
2210 potresov. Dvaindvajset potresov je imelo lokalno 
magnitudo med 2,0 in 2,9, dva potresa pa sta imela 
magnitudo 3,0 ali več. Večina potresov (98 odstotkov) 
je imela lokalno magnitudo manjšo od 1,7. Vsi potresi na 
območju Slovenije in bližnje okolice so imeli žarišča do 
globine 24 km (sliki 2 in 3).

 Slika 7:  Intenziteta potresa magnitude 3,9 pri Bovcu 17. julija 2020 ob 2.50 UTC v posameznih naseljih 
 Figure 7:  Intensity of the earthquake near Bovec (M

LV
=3.9) on 17 July 2020 at 2:50 UTC in individual settlements. 

Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; zvok = thunder; niso čutili = not felt

https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Petrinja_earthquake
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Petrinja_earthquake


126 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Anita Jerše Sharma, Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Ina Cecić, Mladen Živčić: POTRESI V SLOVENIJI LETA 2020

 Slika 8:  Intenziteta potresa magnitude 6,4 pri Petrinji 29. decembra 2020 ob 11.19 UTC v posameznih naseljih
 Figure 8:  Intensity of the earthquake near Petrinja (M

LV
=6.4) on 29 December 2020 at 11:19 UTC in individual 

settlements. Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; zvok = thunder; niso čutili = not felt

 Slika 9:  Največja intenziteta potresa izmed vseh, ki so se zgodili leta 2020, ocenjena v posameznem naselju v Sloveniji
 Figure 9:  Overall map of the maximum intensity in individual settlements in Slovenia of all the earthquakes in 2020 felt 

by the inhabitants of Slovenia. Čutili = felt; zvok = thunder
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V Sloveniji so leta 2020 prebivalci čutili vsaj 188 
potresov (sliki 5 in 10). Dva potresa sta v Sloveniji 
dosegla intenziteto V−VI EMS-98, trije potresi inten-
ziteto V in štirje potresi intenziteto IV−V. Za preosta-
le potrese (179) leta 2020 smo uporabili samodejno 
ocenjeno intenziteto: 24 potresov je imelo največjo 
intenziteto IV, 53 potresov je imelo intenziteto III−IV, 
65 potresov intenziteto III in 11 potresov intenziteto 
II EMS-98. Za 26 potresov nismo prejeli dovolj infor-
macij o učinkih, zato jim ni bilo mogoče določiti inten-
zitete po evropski potresni lestvici. Intenziteta je pri 
teh potresih ocenjena samo opisno, in sicer z oznako 
»čutili« (slika 10). 

Zahvala

Vsem registriranim poročevalcem se za sodelovanje 
lepo zahvaljujemo, prav tako pa tudi številnim neregi-
striranim poročevalcem, ki izpolnjujejo spletne vpra-
šalnike o učinkih potresov. Zahvaljujemo se tudi seiz-
mologom iz sosednjih držav (Italije, Avstrije in Hrvaške) 
za sodelovanje, za poslane oziroma na spletu objavljene 
makroseizmične podatke.
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Figure 10:  
Distribution of the 
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to maximum EMS-98 
intensity. Čutili = felt
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Uvod

V prispevku obravnavamo splošno, večinoma podpov-
prečno vodnatost slovenskih rek v prvih štirih me-
secih leta 2020, in podrobneje sušno stanje aprila, v 
prvem mesecu vegetacijskega obdobja. Čeprav sta bila 
november in december 2019 nadpovprečno vodnata, 
smo v prvih mesecih leta 2020 imeli hidrološko sušo. 
Za analizo smo uporabili standardni hidrološki pristop 
s primerjavo značilnih pretokov iz dolgoletnega ob-
dobja 1981–2010. Za april, ki je bil najbolj sušen mesec 
leta 2020, smo nizkovodno stanje grafično prikazali s 
30-dnevnim drsečim povprečjem pretokov.

Za opis stanja aprila 2020 smo uporabili tudi nov hi-
drološki kazalnik, s katerim lahko bolje ocenimo stop-
njo jakosti hidrološke suše in ga na Agenciji Republike 
Slovenije za okolje uvajamo za oceno stopnje hidrološke 
suše. Privzeli smo metodo standardiziranega indeksa 
pretoka (angl. Standardized Streamflow Indeks – SSI), 
ki je bil razvit po vzoru standardiziranega padavin-
skega indeksa SPI (Ceglar in Kajfež-Bogataj, 2008;  
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/indeks_spi/), 
ki je eden najpogosteje uporabljenih kazalnikov za vred-
notenje in oceno stopnje meteorološke suše. Izračun 

indeksa SSI poteka po analogiji izračuna SPI s podatki 
o pretoku (WMO in GWP, 2016; Zalokar, 2018). Tako 
kot SPI predstavlja mero, kaj določena količina padavin 
za izbrano časovno obdobje pomeni glede na normal-
no oziroma pričakovano količino padavin za to obdobje, 
vrednost SSI predstavlja mero pretoka skozi izbrano 
časovno obdobje glede na običajen pretok tega obdob-
ja. Pozitivne oziroma negativne vrednosti indeksa ozna-
čujejo stopnjo nadpovprečne oziroma podpovprečne 

HIDROLOŠKA SUŠA OD JANUARJA DO APRILA 2020
HYDROLOGICAL DROUGHT FROM JANUARY TO APRIL 2020
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dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, mira.kobold@gov.si

Igor Strojan
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, igor.strojan@gov.si

Povzetek
Od januarja do aprila 2020 so bile reke v Sloveniji zaradi primanjkljaja padavin manj vodnate kot običajno. Ve-
činoma so imele majhne pretoke. Izrazita je bila zimska suša januarja in februarja, ko je po rekah preteklo okoli 
60 odstotkov za ta čas povprečne količine vode iz primerjalnega obdobja 1981–2010. Marec je bil blizu običajni 
vodnatosti, aprila pa je bila vodnatost rek ponovno izredno majhna. Po rekah je aprila preteklo le tretjino obi-
čajne količine vode. Najmanjši srednji dnevni pretoki so bili v mejah najmanjših obdobnih pretokov, 30-dnevni 
povprečni pretoki pa so na najbolj sušnih območjih padli pod najmanjše obdobne vrednosti. Tudi standardizirani 
indeks pretoka uvršča april med izredno sušne mesece. Hidrološka suša se je še posebej odražala v južni polovici 
države, kjer je bil indeks marsikje manjši od –2, kar pomeni ekstremno sušo.

Abstract
From January to April 2020, the river stages in Slovenia were below normal due to the lack of precipitation. 
The rivers mostly had low flows. The winter drought was pronounced in January and February, when the rivers 
had about 60% of the average amount of water from the comparative period 1981-2010. The river stages in 
March were close to normal, while in April the river stages were again extremely low. The rivers had only a third 
of the usual amount of water in April. The lowest mean daily discharges were within the limits of the lowest 
periodic values, and the 30-day average discharges fell below the minimum periodic values in the driest areas. 
The standardized streamflow index also places April among the extremely dry months. Hydrological drought 
was particularly reflected in the southern part of the country, where the index was less than -2 in many places, 
which means extreme drought.

Vrednost indeksa Opis stanja

2,00 ali več ekstremno mokro

1,50 do 1,99 zelo mokro

1,00 do 1,49 zmerno mokro

0,99 do –0,99 normalno

–1 do –1,49 zmerna suša

–1,50 do –1,99 huda suša

–2,00 ali manj ekstremna suša

 Preglednica 1:  Klasifikacija suše na podlagi vrednosti 
indeksa SPI (Zalokar, 2018) 

 Table 1:  Drought classification based on the value 
of the SPI index (Zalokar, 2018)
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(sušne) vodnatosti. Vrednosti indeksa med –1 in 1 opi-
sujejo normalne razmere. Sušni dogodek se začne, ko 
vrednost indeksa pade pod –1, vrednost nad 1 pa po-
meni nadpovprečno vodnatost (preglednica 1).

Padavinski primanjkljaj  

v začetku leta 2020

Prvi štirje meseci leta 2020 so bili izjemno sušni. Od 
začetka leta do konca aprila je padla le polovica obi-
čajnih obdobnih padavin. Leto se je sicer začelo z dob-
ro namočenimi tlemi, saj so padavine decembra 2019 
skoraj povsod presegle dolgoletno povprečje (Cegnar, 
2019). Na dobri polovici ozemlja, predvsem v osre-
dnjem delu države, je bil presežek do 30 odstotkov.

Januar in februar sta bila sušna, padavine so bile 
skromne. Januarja je v povprečju padlo le 27 odstot-
kov, februarja pa 67 odstotkov toliko padavin kot v 
povprečju obdobja 1981–2010 (Cegnar, 2020). Pada-
vine januarja v večini države niso dosegle niti 20 mm. 
Februarja jih je bilo nekoliko več, od 30 do 60 mm, 
na Obali in na skrajnem severovzhodu Slovenije pa 
le okoli 20 mm. Obilnejša količina padavin je padla ob 
koncu meseca, padavinsko obdobje pa je trajalo do 7. 
marca. Februar je bil tudi rekordno topel, v povprečju 
je bil kar 4,5 °C toplejši od povprečja v obdobju 1981–
2010 (Cegnar, 2020). Marca je bila zahodna polovica 

Slovenije bolj namočena kot običajno, na vzhodu pa je 
padavin primanjkovalo. Največ padavin je bilo na seve-
rozahodu države, kjer je ponekod padlo nad 250 mm, 
najmanj pa na severovzhodu države, v večjem delu 
Dolenjske in na vzhodu Bele krajine, kjer so jih veči-
noma namerili manj kot 40 mm (Cegnar, 2020). Na 
severozahodu Slovenije se je skupna količina padavin 
od začetka leta celo približala obdobnemu povprečju. 
Aprila so bile padavine ponovno izrazito skromne, 
padlo je le 31 odstotkov običajne količine. Razen pone-
kod v Julijskih Alpah je bila prva tretjina meseca brez 
padavin. Padavine so bile povsod pod povprečjem. Na 
večini ozemlja je padlo do 40 mm dežja, najmanj ga 
je bilo v delu Gorenjske in na Obali, kjer ni padlo niti 
10 mm (Cegnar, 2020).

Od začetka marca do konca aprila nikjer v Sloveniji ni 
bilo večje količine padavin. Bilo je sicer nekaj preho-
dov hladnih front, ki so povzročile težave zaradi nizkih 
temperatur zraka, padavin pa je bilo malo. Na zahodu 
Slovenije (Obala, severna Primorska) v mesecu in pol 
ni padlo skoraj nič padavin. Skupna količina padavin 
od začetka leta do konca aprila izkazuje precejšen pri-
manjkljaj (slika 1). Največji primanjkljaj je na jugu Slove-
nije (Obala, Bela krajina, Dolenjska), kjer je od začetka 
leta padla približno tretjina običajne količine padavin. 
Drugje je bila približno polovica običajne količine pa-
davin, ponekod (Gorenjska) okoli dve tretjini. Nikjer pa 
ni bilo količine padavin, ki bi se približala dolgoletnemu 
povprečju.
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 Slika 1:  Skupna količina padavin od 1. januarja do 30. aprila 2020 v primerjavi z obdobnim povprečjem 1981–2010
 Figure 1:  Total precipitation from 1 January to 30 April 2020 compared to the periodic average of 1981-2010
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Vodnatost rek od januarja  

do aprila 2020

Ob koncu leta 2019 so imele reke srednjo vodnatost, 
ki je zaradi primanjkljaja padavin v začetku leta 2020 
začela upadati. Reke so imele že sredi januarja 2020 
večinoma majhne pretoke, ki so zelo počasi upadali, le 
zadnje dni januarja so ponekod narasli. V povprečju je bil 
januar za 40 odstotkov manj vodnat kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju 1981–2010. Le Drava in Mura sta 
bili nadpovprečno vodnati. Podobne hidrološke razme-
re so se nadaljevale februarja. V začetku marca so reke 
zaradi obilnejših padavin hitro narasle (slika 2). Porasti 
so bili največji v zahodni polovici in v osrednjem delu dr-
žave (Sava v srednjem toku, Sora, Soča, Idrijca, Vipava, 
Reka), kjer so bile visokovodne konice polovico večje od 
povprečnih marčevskih konic v dolgoletnem primerjal-
nem obdobju, ter najmanjši na vzhodu države, kjer so 
bile visokovodne konice na Dravinji, Sotli, Krki in Kolpi 
manjše od polovice dolgoletnih povprečnih konic. Reke z 
majhnimi porasti so bile pozneje med najbolj sušnimi. Po 
porastu so reke hitro upadale in že sredi marca so imele 
ponovno majhne pretoke. Nizkovodno stanje se je nada-
ljevalo aprila, v katerem so porasti rek izostali (slika 2).

V primerjavi s predhodnimi meseci je bil april zelo suh, 
po rekah je preteklo le tretjino običajne količine vode. 
Reke so imele večinoma majhne in sušne pretoke, ki so 
bili ustaljeni ali pa so počasi upadali. Nekoliko bolj vodna-
te so bile Drava in Mura ter reke s povirji v visokogorju, 

ki so se napajale s snežnico. Najbolj sušne so bile reke 
v drugi polovici aprila. Zadnje dni aprila so bile reke 
zelo suhe predvsem na jugu in vzhodu države, pa tudi v 
osrednjem delu države ter na Obali. Najmanjši mesečni 
pretoki so bili aprila polovico manjši kot v dolgoletnem 
obdobju 1981–2010, največji pretoki pa so v povprečju 
dosegli le petino dolgoletnega aprilskega povprečja. 

Porazdeljenost vodnatosti rek po državi je bila od za-
četka leta do aprila precej različna (slika 3). Največjo 
vodnatost so imele večje reke: Drava, Mura in Soča. Po 
njih je v prvih treh mesecih pretekla za ta čas običaj-
na količina vode. Nekoliko manj vodnate so bile reke na 
zahodu in Sava s pritoki v zgornjem toku. Na vzhodu so 
bile reke okoli pol toliko vodnate kot v dolgoletnem pri-
merjalnem obdobju, med njimi sta bili najmanj vodnati 
Sotla in Krka, po katerih je pretekla le tretjina običajne 
količine vode. Reke so bile v celoti bolj vodnate v zahod-
ni polovici države, manj pa v vzhodni.

Aprila se je porazdeljenost vodnatosti rek spremenila. 
Na zahodu se je vodnatost zmanjšala, najbolj vodnate 
so postale reke na severu, najmanj pa na jugu države. 
Bolj vodnate kot večina rek so bile še vedno večje reke 
Drava, Mura in Soča ter Sava v zgornjem toku. Reke s 
povirji v visokogorju so se napajale s snežnico. Drava 
je imela za april povprečno, Mura pa za tretjino manj-
šo vodnatost. Po Soči in Savi v zgornjem in srednjem 
toku je aprila preteklo le 40 odstotkov običajne količine 
vode. Večina rek v južni Sloveniji je imela sušno, 20- in 
manj odstotno vodnatost (slika 3).
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 Slika 2:  Pretoki slovenskih rek v prvih štirih mesecih leta 2020
 Figure 2:  Discharges of Slovenian rivers in the first four months of 2020
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Januar in februar sta si bila glede sušnih razmer na 
rekah podobna (slika 4). Mali pretoki so bili v povprečju 

okoli 20 odstotkov manjši kot v dolgoletnem obdobju, 
srednja vodnatost pa je bila okoli 60-odstotna. Porasti 
rek so januarja in februarja izostali. Največji pretoki so 
dosegli le 40 odstotkov dolgoletnega povprečja. Marec 
je bil zaradi porastov pretokov v začetku meseca, ki so 
bili v celoti povprečni, občutno bolj vodnat kot pred-
hodna dva meseca (slika 4). Najmanjši mali pretoki so 
sicer bili podobni kot v prvih dveh mesecih leta, sre-
dnja vodnatost pa je bila le nekoliko podpovprečna. Tudi 
največji pretoki so bili podobni dolgoletnemu povpre-
čju. Aprila je za ta mesec po slovenskih rekah preteklo 
zelo malo vode. Najmanjši pretoki, ki so bili v povprečju 
več kot polovico manjši od dolgoletnega povprečja, so 
sicer le redko padli pod najmanjše pretoke iz obdob-
ja 1981–2010, so jim pa bili zelo blizu. Srednji mesečni 
pretoki so bili rekordno majhni na večini rek, v povpre-
čju so bili 33-odstotni. Največji aprilski pretoki pa so 
bili v povprečju le petino tako veliki kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju (slika 4).

V obravnavanem obdobju januar–april 2020 so bili 
pretoki rek v Sloveniji v povprečju okoli 35 odstotkov 
manjši kot običajno. Porazdeljenost vodnatosti je bila 
prostorsko precej različna. Reke so bile najmanj vod-
nate na vzhodu, kjer so bile reke (Sotla, Krka, Dravinja, 
Kolpa) okoli pol ali manj toliko vodnate kot v dolgoletnem 

 Slika 3:  Razmerja med srednjimi pretoki rek v prvih štirih mesecih leta 2020 in srednjimi mesečnimi pretoki  
v primerjalnem obdobju 1981–2010

 Figure 3:  Relationships between mean river discharges in the first four months of 2020 and mean monthly  
discharges in the reference period 1981-2010
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 Slika 4:  Povprečna mesečna vodnatost malih (Qnp), 
srednjih (Qs) in velikih (Qvk) pretokov v prvih 
štirih mesecih leta 2020 glede na obdobje 
1981–2010 v odstotkih. V izračun so zajete 
postaje na sliki 3.

 Figure 4:  Average monthly water quantities of low 
(Qnp), mean (Qs) and high (Qvk) discharges 
in the first four months of 2020 compared 
to the period 1981–2010 in %. The stations in 
Figure 3 are included in the calculation.
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 Slika 5:  Vsotna krivulja srednjih dnevnih pretokov od 1. januarja do 30. aprila 2020 in povprečje obdobja 1981–2010
 Figure 5:  Cumulative mean daily discharges from 1 January to 30 April 2020 and the average for the period  

1981-2010
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 Slika 6:  Srednji (Qs) pretoki aprila 2020 v primerjavi z malimi, srednjimi in velikimi srednjimi aprilskimi pretoki  
v obdobju 1981–2010. Pretoki so podani relativno glede na srednje obdobne vrednosti.

 Figure 6:  Mean (Qs) discharges in April 2020 compared to the low, mean and high April discharges in the period 
1981-2010. The discharges are given relative to the mean periodic values.
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primerjalnem obdobju, v zahodni in osrednji Sloveniji pa 
so padavine v začetku marca dvignile skupno vodnatost 
skoraj do obdobnega povprečja, ki pa se v nadaljevanju 
do konca aprila ni več približala obdobnemu povprečju 
(slika 5). Najmanjši mali pretoki so se aprila približali 
najmanjšim pretokom v primerjalnem obdobju. 

Ocena sušnih razmer aprila

Aprila so bila odstopanja od dolgoletnih povprečij na 
rekah še posebno velika. Vodnatost rek je bila v pov-
prečju le tretjino tako velika kot v primerjalnem ob-
dobju. Srednji mesečni pretoki so bili aprila v polovici 
primerov rekordno majhni (slika 6). Najmanjši pretoki 
so bili več kot pol manjši od obdobnih srednjih malih 
pretokov, ponekod so se približali najmanjšim izmerje-
nim obdobnim pretokom (slika 7).
 
Ker je april obenem prvi mesec vegetacijskega obdobja, 
smo dodatno analizirali sušne razmere aprila. Razmere 
smo ocenili s kazalniki, ki upoštevajo čas trajanja sušnih 
razmer in so zato posebej primerni za opis vzrokov za 
posledice v kmetijstvu. Osnovni metodološki pristop 
k analizi izrednih hidroloških dogodkov je standardna 
ocena vodnatosti z določanjem in umeščanjem značil-
nih pretokov obravnavanega obdobja v statistične raz-
rede male, srednje in velike vodnatosti. Taka obravnava 

nam odkriva odstopanja od običajnih razmer, ki jih nato 
dodatno analiziramo s kazalniki, ki so primerni za opis 
intenzivnosti dogodkov. Na najbolj sušnih območjih so 
na merilnih postajah aprila 30-dnevni pretoki padli pod 
najmanjše 30-dnevne vrednosti obdobja 1981–2010, 
kar kaže na to, da je bil april izredno suh mesec (slika 8).

Stopnjo hidrološke suše smo za april 2020 ocenili z iz-
računom indeksa SSI. Izračunali smo odklon 30-dnev-
nega povprečja pretokov od vrednosti obdobja 1981–
2010 za zadnji dan aprila. Večina rek je imela vrednost 
indeksa pod –1,50 (slika 9), kar uvršča april med izred-
no sušne mesece. Hidrološka suša se je še posebej od-
ražala v južni polovici države, kjer je bil indeks marsikje 
manjši od –2, kar pomeni ekstremno sušo (preglednica 
1). Hidrološko stanje je bilo nekoliko ugodnejše na seve-
ru države. Stanje na rekah je bilo glede na sušni indeks 
30-dnevnega povprečnega pretoka izredno suho na 
Savi v spodnjem toku, Kolpi, Ljubljanici, Krki ter manjših 
rekah Šujici, Bistri, Ljubiji in Bistrici. Poleg kraških rek 
so bile zelo suhe tudi posamezne reke v Pomurju in na 
Obali. Primerjava aprilskih pretokov v zadnjih 20 letih 
kaže, da so bile reke najbolj suhe prav aprila 2020. Na 
sliki 10 so za izbrana merilna mesta prikazani sušni in-
deksi za tri najbolj suhe aprile v obdobju zadnjih 20 let: 
april 2020, april 2011 in april 2007.
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 Slika 7:  Mali (Qnp) pretoki aprila 2020 v primerjavi z malimi, srednjimi in velikimi malimi aprilskimi pretoki v obdobju 
1981–2010. Pretoki so podani relativno glede na srednje male obdobne vrednosti.

 Figure 7:  Low (Qnp) discharges in April 2020 compared to the low, mean and high April discharges in the period  
1981-2010. The discharges are given relative to the mean periodic values.
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 Slika 8:  30-dnevna drseča povprečja pretokov med 1. januarjem in 30. aprilom 2020 na štirih merilnih mestih,  
kjer so bili 30-dnevni pretoki aprila manjši od najmanjših v obdobju 1981–2010

 Figure 8:  30-day moving averages of discharges between 1 January and 30 April 2020 at four measuring stations, 
where the 30-day discharges in April were lower than the lowest in the period 1981-2010.
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 Slika 10:  Sušni indeksi za tri najbolj suhe aprile v obdobju zadnjih 20 let: april 2020, april 2011 in april 2007
 Figure 10:  Drought indices for the three driest Aprils in the last 20 years: April 2020, April 2011 and April 2007

 Slika 9:  Ocena hidrološke suše na slovenskih rekah s sušnim indeksom SSI za april 2020 
 Figure 9:  Estimation of hydrological drought on Slovenian rivers with the SSI drought index for April 2020
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Sklepne misli

Hidrološka suša negativno vpliva na kmetijstvo, oskrbo 
z vodo, proizvodnjo hidroenergije, industrijo, rekreaci-
jo, zdravje ljudi in živali ter varnost preživetja. Sušne 
razmere na vodotokih v prvih štirih meseca leta 2020 
so najbolj vplivale na hidroenergetsko izrabo voda. Na 
rekah z večjim hidroenergetskim potencialom je v tem 
času preteklo po Dravi 6 odstotkov več, po Savi 30 
odstotkov manj in po Soči okoli 15 odstotkov manj vode 
kot v povprečju obdobja 1981–2010. 

Najpogostejša izredna dogajanja, ki imajo neugoden 
vpliv na človeka, so poplave in hidrološka suša. Pove-
zanost visokovodnih konic na rekah in poplav je v tem 

času bolj dognana kot povezanost hidroloških sušnih 
stanj in njihovih posledic, zato so tudi analitični pristopi 
v primeru poplav bolj razdelani, uveljavljeni in razumlji-
vi. Na področju suš hidrološki kazalniki, ki bi nakazovali 
posledice hidrološke suše, še niso v celoti uveljavljeni.

Z različnimi analizami ter prostorskim prikazom sušne-
ga stanja v prvi tretjini leta 2020 na območju Slovenije 
smo jasno pokazali, da je suša v Sloveniji regionalen po-
jav, saj ne zajame vseh območij Slovenije hkrati in ena-
komerno. Ker je suša v Sloveniji vse pogostejša, je za 
njeno spremljanje priporočljiva uporaba sušnih indek-
sov, saj zagotavljajo zadostne informacije za nadaljnje 
ukrepanje ob pojavu sušnih dogodkov.
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Povzetek
Leto 2020 lahko uvrstimo med čedalje pogostejša leta, ko so vročinski valovi in suša v Evropi zajeli tudi alpski 
prostor in povzročili veliko gospodarsko škodo. Izjemno topla in s snežnimi padavinami skromna zima v Evropi 
je bila ponekod v nižjih predelih alpskega prostora že zgodaj spomladi vzrok za začetek sušnih razmer, ki so se 
ob topli in suhi meteorološki pomladi še stopnjevale. Za poletje, predvsem julij in avgust, so bili značilni izrazit 
primanjkljaj padavin ter rekordne temperature zraka, sušne razmere pa so se dodatno poslabšale skoraj na ce-
lotnem območju Francije in Nemčije, tudi v pokrajinah, ki segajo v alpski prostor. Sušne razmere so se ponekod 
nadaljevale tudi v jesen, v Franciji so vztrajale vse do oktobra. Poleg izjemne kmetijske suše je v delu alpskega 
prostora vladala hidrološka suša, ki se je kazala z nizkimi vodostaji in gladinami podzemne vode. Da bi poenotili 
monitoring suše in zbiranje podatkov o posledicah ter poiskali pametne rešitve za upravljanje suše v alpskem 
prostoru, od leta 2019 poteka projekt Alpine Drought Observatory (ADO), katerega rezultati bodo dostopni 
leta 2022. Pomemben cilj projekta je tudi dvig ozaveščenosti prebivalcev alpskega prostora o suši, saj je tam v 
preteklosti ni bilo, v prihodnosti pa se bodo spoprijemali z njo vse pogosteje. V članku smo z različnimi sušnimi 
kazalniki analizirali meteorološko situacijo ob suši leta 2020 v Evropi, s poudarkom na alpskem prostoru. Pred-
stavljene so lastnosti suš v alpskem prostoru v preteklosti in obeti za prihodnost. Obravnavani so tudi vplivi 
suše leta 2020 na različne gospodarske dejavnosti. Največji deleži posledic suše so bili zabeleženi v kmetijstvu 
(48 odstotkov) in pri oskrbi z vodo (23 odstotkov). Zaradi hidrološke suše so bile večje tudi posledice na vodnem 
prometu (17 odstotkov). 

Abstract
2020 ranked among the ever more frequent years when heat waves and drought in Europe also affected the 
Alpine space and caused great economic damage. An extremely warm winter with modest snowfall in Euro-
pe was the cause of the onset of drought in early spring in some parts of the lower Alpine space, which then 
intensified during the warm and dry meteorological spring. The summer months, especially July and August, 
brought a considerable deficit of precipitation and record air temperatures, with drought conditions further 
worsening in almost the entire area of   France and Germany, including parts extending into the Alpine space. 
In some areas these conditions continued into autumn; in France until October. In addition to the exceptional 
agricultural drought, part of the Alpine space was dominated by hydrological drought, which was reflected in 
low water levels and low groundwater levels. With the aim of standardizing drought monitoring and impact 
data collection, as well as finding smart drought management solutions in the Alpine space, the Alpine Drought 
Observatory (ADO) project was launched in 2019, the results of which will be available in 2022. One far-rea-
ching goal of the project is to raise awareness of citizens about drought in the Alpine space, an area in which 
drought was not an issue in the past but will have to be faced more frequently in the future. The article analyzes 
the meteorological situation during the 2020 drought in Europe, with an emphasis on the Alpine space, using 
various drought indicators, and evaluates the characteristics of droughts in the Alpine space in the past and 
the outlook for the future. The article also discusses the impacts of the 2020 drought on various economic 
activities; the largest proportion of the consequences of the drought was recorded in agriculture (48%) and 
water supply (23%). Due to the hydrological drought the proportion of consequences on water transport (17%) 
was higher than normal.
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Uvod

V večjem delu Evrope se zaradi podnebnih sprememb, 
predvsem dviga temperature zraka ter s tem poveza-
nega povečanega izhlapevanja in spremembe ustalje-
nih padavinskih vzorcev, v zadnjih desetletjih stopnju-
jejo težave s sušo (Spinoni, 2016). Povečevanje porabe 
vode v kombinaciji z dolgotrajnejšimi sušami in vro-
činski valovi so v zadnjem desetletju razkrili evropsko 
ranljivost zaradi zmanjšanja razpoložljivosti vode. Še 
očitnejše je postalo dejstvo, da se vode kot »izvira in 
začetka« življenja zavedamo le, ko pride do njenega po-
manjkanja. Voda je dobrina z visoko družbeno in vedno 
večjo gospodarsko vrednostjo, zaradi zmanjšane raz-
položljivosti pa je tudi vse bolj pomembna z ekološkega 
vidika oziroma za opravljanje ekosistemskih procesov. 
Vedno večji pritiski na vodne vire tako pomenijo večje 
tveganje za družbo, gospodarstvo in okolje. Razpoložlji-
vost in poraba vode posledično ne vplivata le na stanje 
vodnih teles in z njimi povezanih ekosistemov, temveč 
tudi na različne gospodarske sektorje, kot so oskrba s 
pitno vodo, kmetijstvo, gozdarstvo, proizvodnja energi-
je, turizem in celinska plovba. Pomanjkanje vode lahko 
tako vpliva negativno na celotno gospodarstvo. V pre-
teklih desetletjih (1981–2010) naj bi zaradi suš letne 
gospodarske izgube Evropske unije in Združenega kra-
ljestva znašale devet milijard evrov na leto. Z nekaj re-
gionalnimi razlikami so bile gospodarske izgube največ-
je v kmetijstvu in energetskem sektorju ter pri oskrbi 
s pitno vodo (Cammalleri in sod., 2020).

Za novodobne suše je poleg večje pogostosti (slika 
1) značilno, da se pojavljajo na območjih, na katerih v 
preteklosti ni bilo pomanjkanja vode. Tak je na primer 
alpski prostor. Značilno pa je tudi, da se poleg poletnih 
pojavljajo tudi suše v sicer bolj mokrih letnih časih – je-
seni in pozimi. Podatki kažejo, da se letna količina pada-
vin v številnih regijah osrednje in južne Evrope zmanj-
šuje, v zahodni in severni Evropi pa povečuje. Vendar pa 

podatki o vlažnosti površinskega sloja tal v poletnem 
obdobju za zadnja štiri desetletja kažejo trend zmanjše-
vanja vsebnosti vode v tleh tudi v regijah, v katerih le-
tna količina padavin narašča. Vzrok je predvsem v višjih 
temperaturah zraka, ki povečujejo izhlapevanje (Ger-
man Federal Ministry for the Environment …, 2020). To 
je še posebno pomembno za splošno stanje vegetacije 
in s tem povezano pridelavo hrane, saj se zaradi višjih 
temperatur spomladi rastna sezona začne prej, prav 
tako pa tudi potreba rastlin po vodi. Zgodnejši zače-
tek vegetacijske sezone ter s tem povezana zgodnejša 
raba vode pri rastlinah posledično vpliva tudi na pojav 
poletne suše (Bastos in sod., 2020; German Federal 
Ministry for the Environment …, 2020).

Po vseh podnebnih scenarijih pričakujemo, da se bodo 
posledice suše stopnjevale tudi v prihodnosti (Feyen in 
sod., 2020; Cammalleri in sod., 2020). Ocene kažejo, 
da bi bila ob dvigu povprečne temperature zraka za 
1,5 °C (glede na referenčno obdobje 1981–2010) sku-
pna škoda v Evropski uniji in Združenem kraljestvu kar 
9,7 milijarde evrov na leto, z nadaljnjim segrevanjem 
na dvig temperature za 3 °C pa bi dosegla že 17,3 mili-
jarde evrov na leto (slika 2). Največjo škodo zaradi glo-
balnega segrevanja bi utrpeli sredozemska in atlant-
ska regija, ki že zdaj najbolj trpita zaradi posledic suš v 
Evropi. Škode v teh dveh regijah predstavljajo kar 68 
odstotkov vse škode zaradi suš v Evropi, ob nadaljnjem 
segrevanju za 3 °C pa pričakujemo, da se bo odstotek 
povečal na 85 odstotkov (Cammalleri, 2020; German 
Federal Ministry for the Environment …, 2020). Alp-
ski prostor leži na stičišču različnih podnebnih regij, 
kar vpliva na izjemno raznolikost trenutnih in predvi-
denih vplivov suše. Nedavne škode zaradi suše v alp-
skem prostoru zahtevajo natančnejšo analizo tudi tega 
prostora, ki je bil v preteklosti manj ranljiv na sušo.

Da bi izboljšali pripravljenost na sušo in obvladova-
nje tveganj, povezanih s čedalje pogostejšimi sušnimi 

 Slika 1:  Letni odkloni vsebnosti vode v površinskem sloju tal (zgornjih sedem centimetrov) v Evropi od leta 1979  
do 2019 glede na referenčno obdobje 1981–2010. Podatki so pridobljeni iz reanaliz ERA5 (vir: Copernicus 
Climate Change Service (C3S)/ECMWF; German Federal Ministry for the Environment …, 2020).

 Figure 1:  Annual European soil moisture anomalies from 1979 to 2019 relative to the annual average for the  
1981–2010 reference period. The data were obtained from the ERA5 reanalysis (Source: Copernicus  
Climate Change Service (C3S)/ECMWF; German Federal Ministry of the Environment, 2020).

1

0,5

0

–0,5

–1

1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

%



140 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Andreja Sušnik, Živa Vlahović, Maja Žun: SUŠA LETA 2020 V ALPSKEM PROSTORU

dogodki v alpskem prostoru, se je leta 2019 začel pro-
jekt Alpine Drought Observatory (ADO). Glavni namen 
projekta je pripraviti enoten pregledovalnik za izboljša-
no in usklajeno opazovanje suše v celotnem alpskem 
prostoru. Območje, ki ga v okviru projekta obravnava-
mo, je opredeljeno v okviru Interregovega transnacio-
nalnega programa Območje Alp in povezuje zelo različ-
ne regije (slika 3), na primer dolino reke Ren v Franciji 
s slovensko jadransko obalo ter metropolitansko ob-
močje Milana s predalpskim območjem Bavarske. Leta 
2020 so sušo v širšem prostoru Alp partnerske drža-
ve še posebej vzele pod drobnogledom. Za spremljanje 

sušnih razmer uporabljamo različne sušne kazalnike, ki 
zaznavajo sušo na številnih elementih vodnega kroga 
− meteorološko sušo, sušo v površinskem sloju tal in 
povezano s stanjem vegetacije ter hidrološko sušo v 
površinskih in podzemnih vodah. Nadaljnji opis sušnih 
razmer je predstavljen s kazalniki, ki najbolje predstavi-
jo razmere za opisano obdobje.

Značilnosti suš alpskega 

prostora – sušni paradoks

Suša in pomanjkanje vodnih virov nista pojava, ki se v 
javnosti pogosto omenjata v povezavi z Alpami. Obrav-
navani alpski prostor prejme relativno veliko količino 
padavin, od 400 do več kot 3000 mm na leto (Stephan 
in sod., 2021; Isotta in sod., 2014), ki z značilno poraz-
delitvijo čez leto napajajo vodotoke in zagotavljajo zalogo 
vode. Na pretok rek poleg padavinskega režima na tem 
območju močno vpliva tudi snežna odeja, zato pri na-
pajanju vodotokov govorimo o dežno-snežnem rečnem 
režimu. Čez alpski prostor tečejo štirje glavni evropski 
vodotoki: Pad, Rona, Ren in Donava. Alpe z vodo oskr-
bujejo približno 170 milijonov ljudi, ki živijo v njihovih po-
rečjih, zato jih imenujemo vodni stolpi Evrope (angl. wa-
ter towers of Europe) (Stephan in sod., 2021; Viviroli in 
sod., 2007). Ne glede na to dejstva kažejo, da se težave 
s pomanjkanjem vode in sušo na tem območju stopnju-
jejo (Sharif, 2020; Flis in sod., 2018). Spremembe pod-
nebja tudi v Alpah povečujejo izhlapevanje vode v ozračje 
in povzročajo neugodno razporeditev ter pomanjkanje 
padavin, kar se kaže v negativnem vplivu na razpoložlji-
vost vodnih virov v širšem alpskem prostoru. Na tem 
območju so nedavna sušna obdobja povzročila resne 
posledice, kot so omejen dostop do pitne vode, omejeno 
namakanje in nižja proizvodnja električne energije (Step-
han in sod., 2021; Haslinger in sod., 2019). Kmetijske in 
hidrološke suše so vedno pogostejše.

 Slika 2:  Povprečna letna škoda zaradi suše v Evropi 
in Združenem kraljestvu ob nespremenjenih 
družbenoekonomskih razmerah  
(vir: Cammalleri in sod., 2020)

 Figure 2:  Average annual losses from drought for the 
European Union and the United Kingdom 
assuming that current socioeconomic 
conditions continue into the future  
(Source: Cammalleri et al., 2020)

Slika 3:  
Območje obravnave – 
alpski prostor (vir: Alpine 
Space Programme, 2021)

Figure 3:  
Area of interest – the Al-
pine space (Source: Alpine 
Space Programme, 2021)
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Poleg prepletanja različnih podnebnih regij je poseb-
nost Alp tudi razgibanost reliefa, kar močno vpliva na 
lokalne značilnosti suše in še dodatno otežuje natančno 
ocenjevanje razvoja suše. V nasprotju z območjem Sre-
dozemlja, kjer je suša pogost in ponavljajoč se pojav, 
so bili dalj časa trajajoči primanjkljaji vode v preteklosti 
v alpskem prostoru redki. S spreminjanjem podneb-
nih vzorcev so se v zadnjih desetletjih začele pojavljati 
nekoliko intenzivnejše suše, predvsem poletne, tudi v 
tem prostoru. Poleti tudi kratkotrajna obdobja brez 
padavin v kombinaciji z visokimi temperaturami in in-
tenzivnejšim izhlapevanjem neugodno vplivajo na ekosi-
steme, površinske in podzemne vode. Različni viri nava-
jajo približno desetodstotno verjetnost za pojav suše 
v poletnem času na območju Alp, hkrati pa so suše v 
alpskem prostoru, v primerjavi s sušami na območjih 
z nižjo nadmorsko višino, zmernejše jakosti (Calanca, 
2007). Težave s pomanjkanjem vode se v zadnjem času 
pojavljajo tudi v hladnem delu leta, ko je v zimskih me-
secih manj padavin in snega, voda v akumulacijah pa je 
ob nizkih temperaturah zamrznjena, skromnejša snež-
na odeja pa posredno vpliva tudi na spomladanske za-
loge vode. Pozimi so v alpskem prostoru v zadnjih letih 
zaznali tudi nizke pretoke površinskih voda (Flis in sod., 
2018).

Tako kot drugod po Evropi sta tudi v Alpah pomanjka-
nje padavin, tako dežnih kot tudi snežnih, in povečana 
evapotranspiracija glavna dejavnika za nastanek suše 
(Sharif, 2020; Mastrotheodoros in sod., 2020). Poleg 
izhlapevanja iz tal in površinskih voda ter transpira-
cije rastlin k večji količini izhlapele vode prispeva tudi 
taljenje snega, pomanjkanje snežne odeje pa dodatno 
izsušuje pobočja hribovitih in gorskih predelov. Iz razi-
skav na območjih z nižjo nadmorsko višino je znano, da 
zmanjšanje vsebnosti vode v tleh omejuje fotosintet-
sko kapaciteto rastlin in posledično tudi njihovo rast. 
Tak vpliv sušnega stresa na stanje rastlinstva se v 
vlažnem zmernem podnebju, kamor sodijo tudi Alpe, z 
nadmorsko višino stopnjuje, predvsem zaradi močne 
odvisnosti gorskega rastlinstva od razmeroma veli-
ke količine padavin in velike vlažnosti tal v primerjavi z 
nižjimi nadmorskimi višinami (Rosbakh in sod., 2017). 
Poleg tega lahko v ekosistemih z omejenimi hranili, kot 
so gore, suša omeji tudi rastno sposobnost rastlin z 
zmanjšanjem mikrobne aktivnosti tal. Tudi če višje le-
žeča območja zaradi suše niso neposredno ogrožena, 
prihaja v spodnjem delu porečij do pomanjkanja vode in 
poletne suše – ob povečanem izhlapevanju površinski 
odtok z gora z vodo primarno oskrbuje rastlinstvo na 
pobočju, namesto da bi se voda izlivala v reke in jezera 
v dolini. Pobočja gora so tako videti zelena, v dolino pa 
prispe premalo vode (Sharif, 2020; Mastrotheodoros 
in sod., 2020). V Alpah imajo tla zaradi posebne sesta-
ve (visoka vsebnost skeletnih delcev in peska ter nizka 
vsebnost gline) omejeno sposobnost zadrževanja vode, 
ob vznožjih pobočij in na nekaterih poplavnih območjih 
pa najdemo globoka meljasto-ilovnata tla z visoko ka-
paciteto zadrževanja vode. Nizka sposobnost tal za 

zadrževanje vode je problematična predvsem na ob-
močjih z nižjo stopnjo padavin v vegetacijskem obdobju, 
kot so nekatere večinoma suhe alpske doline. Tudi zbi-
ta tla na pašnikih, ki pokrivajo precejšnje območje Alp, 
lahko slabo vplivajo na zadrževanje vode, saj je v zbitih 
tleh manjša infiltracija in voda hitreje odteka (Geitner 
in sod., 2020).

Pritisk suše v alpskem prostoru še dodatno bremenijo 
vročinski valovi. Vročinski valovi in suša v letih 2003, 
2010, 2015 in 2018 na območju Evrope so tudi v alp-
skem prostoru izpostavili ranljivost voda in z njo pove-
zane vplive na ljudi, ekosisteme in gospodarske dejav-
nosti v regiji. Med vročinskimi valovi poleti 2003 je bila 
zaradi povečanega izhlapevanja in primanjkljaja padavin 
v alpskem prostoru kar 30 odstotkov manjša razpo-
ložljivost vode v primerjavi z običajnimi vrednostmi 
(Sharif, 2020; Mastrotheodoros in sod., 2020). Tudi 
v Sloveniji se tveganje za sušo, predvsem za poletno, 
povečuje po vsej državi (Sušnik in Gregorič, 2017). Na 
prostorsko razporeditev padavin pri nas močno vpliva 
razgibanost reliefa. Zaradi orografskega učinka prejme 
največ padavin alpsko-dinarska pregrada, proti vzhodu 
pa količina padavin upada. Ta porazdelitev je posledica 
dejstva, da največ padavin pade v razmerah vlažnega 
jugozahodnika, ki piha pravokotno na omenjeno oro-
grafsko pregrado. Čeprav v Sloveniji povprečno bele-
žimo zadostno količino letnih padavin, nas je v zadnjih 
dveh desetletjih kar osemkrat prizadela hujša suša 
(Flis in sod., 2018), tudi na območjih, na katerih je v 
preteklosti nismo beležili (npr. leta 2003 v Zgornjesa-
vski dolini) (Arso, 2010). 

Razmere se bodo stopnjevale tudi v prihodnosti. Po 
nekaterih scenarijih (npr. SRES A2) se bodo do konca 
21. stoletja skupne padavine od aprila do septembra 
(vegetacijska sezona spomladanskih pridelkov in travi-
nja) v povprečju zmanjšale za 20–30 odstotkov (Ca-
lanca, 2007). Hkrati se bo znatno povečala verjetnost 
vročinskih valov, kar bo dodatno prispevalo k pogostej-
šim in izrazitejšim poletnim sušam. Na sezonski ravni je 
že sredi 21. stoletja (2041–2070) glede na referenčno 
obdobje 1981–2010 pričakovati opazno povečanje po-
gostosti spomladanskih in poletnih suš, nekoliko naj 
bi se povečala tudi pogostost jesenske suše (Spino-
ni in sod., 2016). Podobno kaže tudi za konec stoletja 
(2071–2100), hkrati pa se bosta povečala tudi jakost 
suše in pogostost ekstremnih sušnih dogodkov (Spi-
noni in sod., 2016). V gorskih regijah pričakujemo izra-
zit sezonski premik, kar bo povečalo tveganje za nizke 
pretoke poleti in nekoliko zmanjšalo tveganje pozimi. 
Najbolj prizadete bodo manjše reke in pritoki, ki so v 
reliefno razgibanem alpskem prostoru kot vodni viri 
posebnega pomena. Prostorska porazdelitev območij, 
ki jih bo prizadela suša, se bo razširila od jugovzhoda 
proti severozahodu (Ludwig-Maximilians-Universitat 
Munich, 2018). Gospodarske dejavnosti, odvisne od 
vode, se bodo morale spopasti z vse večjo pojavnostjo 
zmernih suš in naraščanjem jakosti ekstremnih suš. 
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Slika 4:  
Stanje spomladanske 
suše 2020, izraženo 
s sušnimi kazalniki: 
SPI-1 za april (zgoraj) 
in CDI za 3. dekado 
maja (spodaj). SPI-1 
kaže mesečni odklon 
padavin od povprečja 
referenčnega obdobja. 
Vrednosti pod −1 
označujejo sušne 
razmere, nižja vrednost 
pa izraža stopnjevanje 
sušnih razmer. 
Kombinirani sušni 
kazalnik CDI temelji 
na analizi padavin, 
vsebnosti vode v tleh in 
deležu absorbiranega 
fotosintetskega 
aktivnega sevanja. 
Skupaj prikazuje 
območja s tveganjem 
za sušo glede na 
primanjkljaj vode v 
tleh in prizadetost 
vegetacije 
(vir: EDO, 2020a).

Figure 4:  
The 2020 spring 
drought conditions 
expressed by drought 
indicators: SPI-1 for 
April (above) and CDI 
for the third decade 
of May (below). The 
SPI-1 shows the 
monthly anomaly of 
precipitation relative 
to the average of the 
reference period. 
Values below -1 mark 
the drought conditions, 
while a lower value 
expresses their 
intensification. The 
combined drought 
indicator (CDI) is 
based on the analysis 
of precipitation, soil 
moisture (topsoil 
water content) and the 
fraction of absorbed 
photosynthetically 
active radiation. 
Combined it identifies 
the areas at risk of 
drought in reference 
to soil moisture deficit 
and vegetation damage 
(Source: EDO, 2020a).
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Ekstremne suše, primerljive z letom 2003, bi lahko v 
prihodnosti tudi v Alpah postale običajen pojav (Calan-
ca, 2006), kar kaže tudi ocena tveganja za sušo v Slo-
veniji (Arso, 2017).

Suša leta 2020  

z meteorološkega stališča

Suša že spomladi

Po podatkih projekta Copernicus je bilo v Evropi leto 
2020 povprečno namočeno in najtoplejše leto od za-
četka meritev leta 1850 (Copernicus C3S, 2021). Po 
zimi 2019/2020, ki je bila skromna s snežno odejo in 
na ravni Evrope prav tako najtoplejša od začetka me-
ritev, so se zgodaj spomladi ponekod v nižjih predelih 
alpskega prostora že začele kazati sušne razmere. Obi-
čajnemu marcu z vidika padavin sta namreč sledila suh 
in nadpovprečno topel april s padavinami blizu 30–40 
odstotkov povprečnih vrednosti (Copernicus C3S, 
2020a) ter zmerno suh in povprečno topel maj. Večji 
del aprila je nad osrednjo Evropo vztrajalo območje vi-
sokega zračnega tlaka, v višinah pa se je zadrževal suh 
in topel zrak. V alpskem prostoru je bil aprila zabele-
žen tudi največji absolutni primanjkljaj padavin znotraj 
vegetacijskega obdobja leta 2020 glede na povprečje 
referenčnega obdobja 1981–2020 (Copernicus C3S, 

2020b). V Nemčiji je bil po podatkih državne meteo-
rološke službe to drugi najbolj suh april od leta 1901 
(Copernicus C3S, 2020), v Sloveniji pa smo manj pa-
davin aprila beležili le leta 2007 (Arso, 2020). Na ravni 
Slovenije je bil april 2020 tudi rekordno sončen. 

Sušne razmere so se spomladi začele najprej kazati na 
vzhodu Evrope in so se med pomladjo pomikale proti 
zahodu. Kazalnik suše SPI-1 (angl. Standardized Preci-
pitation Index) za april kaže, da je bil primanjkljaj pada-
vin znotraj alpskega prostora največji v severni Italiji in 
na jugu Nemčije, še izrazitejši pa je bil v vzhodnem delu 
Evrope (slika 4). Pomanjkanje padavin aprila je največ 
prispevalo tudi k skupnemu spomladanskemu primanj-
kljaju padavin. Kazalnik suše SPI-3 za maj (odklon pa-
davin v obdobju preteklih treh mesecev od povprečja 
referenčnega obdobja) kaže, da je bil na območju alp-
skega prostora spomladi največji primanjkljaj padavin 
na jugu Nemčije, severu Švice in vzhodu Francije, neko-
liko zmernejši pa v pasu od Avstrije čez Slovenijo do se-
verovzhodne Italije (EDO, 2020a). K sušnim razmeram 
je posredno prispevalo tudi nekoliko višje izhlapevanje 
zaradi nadpovprečnih temperatur. Vodni primanjkljaj 
se je spomladi, še posebej aprila, kazal v nizkih pretokih 
površinskih vodotokov (npr. v Franciji) in v nižji vseb-
nosti vode v površinskem sloju tal, ki je bila za večji del 
celinske Evrope pod povprečnimi vrednostmi (EDO, 
2020a). Vsebnost vode v tleh predstavlja neposred-
no merilo sušnih razmer in kaže na morebitne težave 
rastlin pri pridobivanju vode iz tal. Rastline so se zače-
le maja na sušni stres opazneje odzivati, kar kaže tudi 

Slika 5:  Količinsko stanje podzemnih 
voda 22. junija 2020, izmerjeno s sate-
liti projekta GRACE-FO (Gravity Reco-
very and Climate Experiment Follow 
On). Barve kažejo percentil količinskega 
stanja podzemnih voda oziroma primer-
javo gladin z dolgoletnimi povprečji v 
mesecu. Modra območja imajo več vode 
kot običajno, oranžna in rdeča manj. 
Najtemnejši odtenki rdeče predstavljajo 
suhe razmere, ki bi se morale pojaviti le 
v dveh odstotkih časa (približno enkrat 
na 50 let) (vir: NASA EO, 2020).

Figure 5:  Groundwater storage on 
22 June 2020 as measured by the 
satellites of the GRACE-FO (Gravity 
Recovery and Climate Experiment 
Follow On) project. The colours show 
the groundwater wetness percentile, 
i.e. the comparison of the groundwater 
levels with the multiannual monthly 
average. The blue areas have more 
water than usual, while orange and 
red areas have less water. The darkest 
shades of red represent dry conditions 
which should appear only 2 % of the 
time (approximately once per 50 years) 
(Source: NASA EO, 2020).
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kombinirani kazalnik suše CDI (angl. Combined Drought 
Index) (slika 4). V osrednjem delu Evrope sta se vpliv 
sušnega stresa in zmanjšana fotosintetska aktivnost 
rastlin kazala v upočasnjenem kopičenju biomase, še 
posebej omejena je bila produktivnost pašnikov (JRC, 
2020a). Junija so ugodne vremenske razmere z dobro 
porazdeljenimi padavinami in majhnim številom vročih 
obdobij ponekod, predvsem v vzhodnem in južnem delu 
alpskega prostora, nadomestile primanjkljaj vode v 
tleh, zato so rastline tam okrevale (JRC, 2020b). 

Kljub junijskim padavinam pa satelitski podatki projek-
ta GRACE-FO (Gravity Recovery and Climate Experi-
ment Follow On) za vsebnost vode v koreninskem sloju 
tal in količinsko stanje podzemnih voda konec junija v 
predalpskem območju kažejo podpovprečne vrednos-
ti. Izrazit primanjkljaj je predstavljen predvsem za ko-
ličinsko stanje podzemnih voda (slika 5). V primerjavi z 
vsebnostjo vode v površinskem oziroma koreninskem 
sloju tal, ki lahko v kratkem času znatno niha (padavine 
lahko vsebnost hitro povečajo, hkrati pa lahko med vro-
činskimi valovi in suhimi obdobji voda tudi hitro izhlapi), 

 Slika 6:  Razvoj poletne suše, izražen s kazalnikom SMA, od 20. maja do 20. junija (zgoraj levo), za julij (zgoraj desno) in 
od 10. avgusta do 10. septembra (spodaj levo). Kazalnik SMA kaže odklon vsebnosti vode v površinskem sloju 
tal od povprečja referenčnega obdobja. Ocena vsebnosti vode v površinskem sloju tal predstavlja neposredno 
merilo sušnih razmer in neugodnega vpliva na rastline (vir: EDO, 2020b).

 Figure 6:  The development of summer drought expressed by the SMA indicator for the period between 20 May and 
20 June (top left), for July (top right) and for the period between 10 August and 10 September (bottom left). 
The SMA indicator shows the soil moisture (topsoil water content) anomaly relative to the average of the 
reference period. The estimate of the topsoil water content is a direct measure of drought conditions and 
the detrimental impact on vegetation (Source: EDO, 2020b).
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potrebuje podtalnica za obnovitev več mesecev, saj po-
vršinska voda počasi pronica skozi različne sloje tal do 
gladine vodonosnikov. Vzrok hidrološke suše leta 2020 
je bil v sušnem stanju hidroloških razmer že v poletnih 
mesecih v letih 2018 in 2019, dodatno pa je sušo stop-
njevala še s snežno odejo skromna zima 2019/2020. 
To se je pokazalo na primanjkljaju količine podzemne 
vode že v začetku leta 2019 (NASA EO, 2020), kar je 
med vegetacijsko sezono predstavljalo omejevalni de-
javnik tudi pri zagotavljanju namakanja v kmetijstvu in 
drugih na vodo vezanih gospodarskih dejavnostih.

Intenzivna poletna suša v Franciji  
in Nemčiji

Po spomladanskem zmerno sušnem obdobju (Coper-
nicus C3S, 2020a) so se razmere v alpskem prostoru 
ponekod normalizirale, drugod, predvsem v Franciji in 
Nemčiji, pa je v drugi polovici poletja sledilo stopnje-
vanje sušnih razmer (EDO, 2020b). Na te so, skupaj 

s pomanjkanjem padavin, večinoma vplivali vročinski 
valovi. Nad osrednjo Evropo je v drugi polovici julija 
prevladovalo območje visokega zračnega tlaka. Prvi 
vročinski val, ki je trajal le nekaj dni, je zajel osrednje 
Alpe zadnji teden julija, ko je v višinah iz zahoda pritekal 
zelo topel in suh zrak. V Franciji, južnem delu Nemčije 
in Švici je bil julija zabeležen tudi izrazit primanjkljaj pa-
davin (EDO, 2020b), v Franciji je bilo skupnih mesečnih 
padavin za 70 odstotkov manj od povprečne količine 
(Eaufrance, 2020). Primanjkljaji vode v površinskem 
sloju tal, ki so ponekod v Franciji in Nemčiji trajali že od 
pomladi, so se prostorsko razširili in povečali, kar kaže 
tudi kazalnik vsebnosti vode v tleh SMA (angl. Soil Mo-
isture Anomaly) (slika 6). Neugodno julijsko vodnobi-
lančno stanje površinskega sloja tal je v prvi dekadi av-
gusta dodatno poslabšal intenzivnejši in več kot teden 
dni trajajoč drugi vročinski val, ki je kmalu po prvem 
zajel skoraj celotno območje Francije, severno Nem-
čijo in dele osrednjih Alp (EDO, 2020b). V višinah je s 
severozahodnimi vetrovi pritekal zelo topel zrak, tem-
perature so se ponekod v Franciji gibale okoli 40 °C. 

Slika 7:  Poletna suša, izražena s 
kazalnikom PPI, od 11. julija do 22. 
avgusta. PPI, relativni kazalnik 
produktivnosti pašnikov (tvorba 
biomase), temelji na integraciji 
satelitskega produkta fAPAR (angl. 
Fraction of Absorbed Photosyn-
thetically Active Radiation) na 
pašnikih (na regionalni ravni NUTS 
3) v izbranem obdobju. Kazalnik 
kaže stanje v izbranem obdobju 
glede na povprečje referenčne-
ga obdobja 2010−2019. fAPAR 
neposredno izraža primarno 
produktivnost vegetacije, odklon od 
dolgoletnega povprečja pa je dober 
kazalnik vpliva suše na vegetacijo 
(vir: JRC, 2020c).

Figure 7:  Summer drought 
expressed by the PPI index in the 
period between 11 July and 22 
August. PPI, the relative index of 
pasture productivity is an indicator 
of biomass formation, based on the 
integration of the fAPAR (Fraction 
of Absorbed Photosynthetically 
Active Radiation) remote-sensing 
product on pasture areas (at the 
regional level NUTS 3) over a se-
lected period. The index represents 
the conditions in a selected 
period relative to the average of 
the 2010-2019 reference period. 
fAPAR directly shows the vegeta-
tion primary productivity, with the 
anomaly relative to the multiannual 
average being a good indicator of 
the impact of drought on vegeta-
tion (Source: JRC, 2020c).
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Več zaporednih dni trajajoče visoke temperature so 
sprožile izdatnejše izhlapevanje iz površinskega sloja 
tal in posledično še povečale primanjkljaje vode v tleh. 
V drugi dekadi avgusta so se zaradi omejene oskrbe z 
vodo in visokih temperatur na sušni in vročinski stres 
začele odzivati tudi rastline, zmanjšala se je produk-
tivnost travinja (JRC, 2020c), kar je razvidno tudi iz 
kazalnika produktivnosti pašnikov PPI (angl. Pasture 

Productivity Index) (slika 7). Zmanjšana produktiv-
nost pašnikov je bila predvsem v osrednji Nemčiji ter 
osrednji, vzhodni in severni Franciji. V osrednjem, 
vzhodnem in južnem delu alpskega prostora je bila pro-
duktivnost običajna. Avgusta so se dodatno znižale gla-
dine podzemnih voda, na vzhodu Francije pa so poročali 
tudi o nizkih pretokih rek Sena in Meuse ter njunih pri-
tokov (EDO, 2020b).

 Slika 8:  Suša septembra in v začetku oktobra, izražena s kazalnikom vegetacijske produktivnosti na podlagi 
satelitskega produkta fAPAR za 1. dekado septembra. fAPAR predstavlja delež absorbiranega aktivnega 
fotosintetskega sevanja oziroma delež sončne energije, ki ga absorbirajo listi. Fotosintetsko aktivno  
sevanje predstavlja 48 odstotkov direktnega sončnega sevanja. fAPAR neposredno izraža primarno 
produkcijo vegetacije, odklon od dolgoletnega povprečja pa je dober kazalnik vpliva suše na vegetacijo  
(vir: EDO, 2020b).

 Figure 8:  Drought in September and at the beginning of October represented by the Vegetation Productivity  
Anomaly index based on the fAPAR remote-sensing product for the first decade of September. fAPAR 
represents the Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation or the fraction of the solar energy 
absorbed by leaves. The photosynthetically active radiation represents 48% of the direct solar radiation. 
It is a direct indicator of the primary productivity of vegetation, while the anomaly relative to the multiannual 
average is a good indicator of the impact of drought on vegetation (Source: EDO, 2020b).
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Ponekod nadaljevanje suše v jesen

Sušne razmere so se ponekod nadaljevale tudi v jesen. 
V prvi polovici septembra je teden dni trajajoč vročin-
ski val vnovič zajel vzhodno Francijo, severno Italijo ter 
dele Švice in Avstrije. Medtem ko se je stanje vodne 
bilance s prehodom iz avgusta v september v večjem 
delu Nemčije nekoliko izboljšalo, so v Franciji sušne raz-
mere, predvsem na severovzhodu, vztrajale skozi ves 
september (JRC MARS, 2020d ). Vse od druge dekade 
avgusta do zadnje dekade oktobra se je po podatkih 
kazalnika stanja vegetacije na podlagi satelitskega pro-
dukta fAPAR (angl. Fraction of Absorbed Photosynthe-
tically Active Radiation) vpliv suše kazal na rastlinah v 
različnih delih Francije in na zahodu Nemčije (slika 8). 
Konec avgusta in v začetku septembra so bile anoma-
lije fAPAR v Franciji ter osrednji in zahodni Nemčiji iz-
razito negativne, posledice so se kazale tudi v zmanjša-
nem pridelku poletnih posevkov (EDO, 2020b). Gladina 
podzemnih voda se je v Franciji septembra in ponekod 
tudi oktobra zniževala (Eaufrance, 2020). Konec okto-
bra so dolgo pričakovane padavine predvsem v Franciji 
omogočile delno okrevanje rastlin, popolnoma pa so 
si te opomogle v začetku novembra. Sredi novembra 
se je stanje vodne bilance povsod v alpskem prostoru 
vrnilo v okvire običajnih vrednosti. 

Suša leta 2020 v Sloveniji

V Sloveniji smo intenzivnejšo sušo leta 2020 beležili po 
suhi pomladi, ki je sledila zimi brez snega. Na državni 
ravni je bilo v meteorološki pomladi od marca do maja 
približno 72 odstotkov običajnih padavin (Arso, 2020). 
Sušne razmere so se iz začetnega sušnega stanja v 
zimskem obdobju krepile zgodnjo in pozno pomlad. 
Ob večinoma nadpovprečnih temperaturah in neza-
dostnih padavinah smo lahko že marca sledili pojavu 
sušnih razmer, sprva na severovzhodu države, nato pa 
so se sušne razmere do konca meseca razširile skoraj 
po vsej državi. Vegetacijsko obdobje, ki se dogovorno 
začne aprila, se je začelo s precejšnjim vodnobilanč-
nim primanjkljajem v južnem delu Slovenije, na obalnem 
območju, Dolenjskem1 ter v Beli krajini. V suhem aprilu 
so se primanjkljaji, predvsem v goriški in obalno-kraški 
regiji, še povečali. Sušne razmere so se ob koncu aprila 
skoraj po vsej državi kazale tudi v nizki vsebnosti vode v 
površinskem sloju tal (Arso, 2020). Sredi maja so obil-
ne lokalne padavine začasno zmanjšale velikost vod-
nobilančnih primanjkljajev. Obnavljale so zalogo vode 
v površinskem sloju tal in omilile znake spomladan-
ske suše na rastlinah, vendar so bile pozitivne spre-
membe skoraj povsod po državi začasne, saj so se do 
konca meseca sušne razmere ponovile. Predvsem na 

1  Razmejitev in poimenovanje regij temelji na regijah v Agro-
meteorološki napovedi in v Sušomeru Arsa (http://meteo.
arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast2/).

jugozahodu in severovzhodu države so izrazite sušne 
razmere vztrajale skozi ves maj, zlasti na severovzhodu 
so se ob koncu meseca še poslabšale, vpliv pa se je po 
vsej državi, z izjemo osrednje Slovenije, kazal v zmanjša-
ni vsebnosti vode v tleh in posledično tudi na rastlinah. 

Stanje se je z ugodno prostorsko razporejenimi in po-
gostimi padavinami junija izboljšalo. Ob koncu junija je 
sušni kazalnik vsebnosti vode v tleh kazal povsem dru-
gačno sliko kot v začetku junija, in sicer brez znakov 
vpliva kmetijske suše na rastline (Arso, 2020). Razpo-
reditev deževnih obdobij je tudi julija in avgusta sproti 
popravljala vodno bilanco površinskega sloja tal v več-
jem delu Slovenije. Izstopal je le jugovzhodni del Slove-
nije, kjer so zmerne sušne razmere kljub padavinam 
vztrajale do konca avgusta. Zaradi vročine in krat-
kotrajne suše je ponekod sicer prišlo do vročinskega 
stresa in občasnega pomanjkanja vode v površinskem 
sloju tal in je bilo treba rastline, kjer je bilo to mogoče, 
zalivati oziroma namakati. Večjih težav pa s sušo poleti 
nismo beležili. Septembra se je stanje vodne bilance iz-
boljšalo, ob koncu meseca so bili opazni primanjkljaji le 
na obalnem območju in na severovzhodu, vendar brez 
izrazitih vplivov na vsebnost vode v tleh in rastline, 
sledil pa je oktober s presežki v vodni bilanci.

Posledice suše

Podatki o posledicah suše v alpskem 
prostoru – EDIIALPS

Suša postane naravna nesreča zaradi povezave z nje-
nimi posledicami, kar je odvisno od ranljivosti nekega 
območja oziroma sektorja (Stahl in sod., 2012). Posle-
dice suše najpogosteje opredeljujemo kot neposredne 
ali posredne vplive glede na okolje, družbo ali gospo-
darstvo, ki so lahko zelo spremenljivi, večplastni in več-
sektorski (Stephan in sod., 2021; Blauhut in sod., 2016; 
Stahl in sod., 2016). Zaradi potreb po sistematičnej-
šem zbiranju posledic suš v Evropi, predvsem po hudi 
suši leta 2003, je bil leta 2012 vzpostavljen Evropski 
popis posledic suš (angl. European Drought Impact 
Inventory) oziroma EDII2. Vzpostavili so ga zaradi razi-
skovanja povezav med kazalniki suše in ranljivostjo ter 
posledicami suše v različnih regijah in različnih sektor-
jih (Stahl in sod., 2012). 

V okviru projekta ADO je bila s projektnimi partnerji 
podatkovna baza EDII precej dopolnjena z informacija-
mi o posledicah suš na območju širšega alpskega pros-
tora. Ta podatkovna baza se imenuje EDIIALPS oz. Alpine 
Drought Impact Inventory (Stephan in sod., 2021). 

2  Do podatkovne baze dostopamo in posledice suš tudi lahko 
vnašamo v skladu z navodili (https://www.geo.uio.no/edc/
droughtdb/index.php).

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast2/
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast2/
https://www.geo.uio.no/edc/droughtdb/index.php
https://www.geo.uio.no/edc/droughtdb/index.php
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V okviru EDII/EDIIALPS so posledice suše razvrščene v 
več različnih kategorij z več podkategorijami (npr. po-
sledice suše na sektor kmetijstvo se lahko razporedi v 
naslednje podkategorije: manj pridelka – trajni nasadi/
enoletni pridelki, pomanjkanje krme za živino, zmanj-
šanje glav živine, drugo). Viri informacij temeljijo pred-
vsem na analizah časopisnih člankov, poročil vladnih in 
nevladnih organizacij, strokovnih in znanstvenih član-
kov, na podatkovnih bazah različnih ustanov idr. (Stahl 
in sod., 2012). Pri interpretaciji podatkov se moramo 
zavedati, da ima lahko suša večplastne učinke, nastale 
posledice pa so lahko nepovratne oziroma jih sanira-
mo šele več let po koncu suše (Stephan in sod., 2021; 
Wilhite, 2000). Ocene posledic suše so odvisne od 
dostopnosti podatkov v posameznih državah po raz-
ličnih sektorjih ter aktualnosti in natančnosti poročanj 
medijev. 

Posledice suš v preteklosti in leta 
2020

Za posledice suš v Alpah v preteklosti (EDIIALPS) velja, 
da prevladujejo oziroma so najbolj poročane posle-
dice v kmetijstvu (48 odstotkov) in pri oskrbi z vodo 
(21 odstotkov), sledijo gozdarstvo (sedem odstotkov), 
sladkovodni ekosistemi (šest odstotkov), vodni pro-
met (pet odstotkov) in kakovost voda (štirje odstotki), 
deleži drugih kategorij so nižji, gozdni požari pa so iz 
analize izvzeti zaradi več mogočih dejavnikov za nasta-
nek požara in nejasne razmejitve, katere med njimi je 
povzročila suša. So pa razlike v posledicah med drža-
vami, saj se gospodarske panoge in prednosti med re-
gijami in državami spreminjajo. V Sloveniji so posledice 
najbolj očitne v kmetijstvu (96 odstotkov), v Franciji, 
Italiji in Avstriji so poleg kmetijstva posledice v večjem 
deležu tudi pri vodooskrbi, v Nemčiji in Švici pa je poleg 

kmetijstva in vodooskrbe večji delež še v gozdarstvu in 
sladkovodnih ekosistemih (Stephan in sod., 2021).

Naslednja analiza posledic suš v alpskem prostoru leta 
2020 temelji na podatkih EDIIALPS. Primerjava podatkov 
za leto 2020 s podatki iz preteklosti za alpski prostor 
kaže, da so ravno tako največji delež posledic suše ob-
čutili v kmetijstvu (48 odstotkov) in pri vodooskrbi (23 
odstotkov), v primerjavi z dolgoletnim povprečjem pa 
je bil leta 2020 zaradi hidrološke suše povečan delež 
posledic na vodnem prometu (17 odstotkov) ter v tu-
rizmu in pri rekreaciji (šest odstotkov) (slika 9). Delež 
poročanih vplivov na sladkovodne ekosisteme (štirje 
odstotki) sledi povprečju, medtem ko leta 2020 niso 
bili poročani vplivi na sektorje, ki so bili v preteklosti v 
večjem deležu, in sicer vplivi na gozdarstvo ter na ka-
kovost voda.

Glede na izbrane sušne kazalnike je bila jakost suše naj-
večja spomladi v vseh alpskih državah, od avgusta do 
oktobra pa predvsem v Franciji in Nemčiji, kar se kaže 
tudi v posledicah.

Od partnerskih držav projekta ADO ima le Francija mo-
nitoring suše povezan z ukrepanjem na področju rabe 
vode v različnih sektorjih. Ti ukrepi predstavljajo sis-
tematično zbirko podatkov o posledicah suše (Report 
on existing monitoring platforms …, 2020). Leta 2020 
so bile v alpskih predelih Francije zaznane posledice na 
kmetijstvo (prepoved namakanja), vodooskrbo (omeje-
vanje rabe vode) ter vodni promet (moten vodni pro-
met oziroma navtične aktivnosti na reki Ron s pritoki 
Saona, Isere, Ain, Drome, Cavalon in reki Ren s pritoki).

V Nemčiji je bila zaradi nižjega vodostaja rek Neckar in 
Donava od maja do novembra manjša proizvodnja ele-
ktrike, več hidroelektrarn na omenjenih rekah pa je bilo 

Slika 9:  
Delež poročanj po sektorjih 
o posledicah suše leta 2020 
v alpskem prostoru  
(vir: EDIIALPS) 

Figure 9:  
Percentage of reporting 
on the consequences of the 
2020 drought in the Alpine 
space by sector (Source: 
EDIIALPS) 
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zaradi prenizkih pretokov rek celo ustavljenih. V kme-
tijstvu so bile posledice suše vidne v nižji proizvodnji 
krme, zaradi česar so jeseni sprejeli ukrepe za zagoto-
vitev zadostne količine krme z dosejevanjem. 

Za Švico, Lihtenštajn in Avstrijo je iz poročil razvidna 
pogosta velika požarna ogroženost v prvi polovici leta 
2020, kar je s prepovedjo kurjenja v naravi vplivalo tudi 
na turizem ter rekreacijo.

Iz Italije in Slovenije so v glavnem poročali o posledicah 
v kmetijstvu, predvsem zaradi spomladanske suše, in s 
tem povezani manjši količini pridelkov. 

V severovzhodnem delu Italije je bilo zaradi pomanjka-
nja padavin ponekod za kalitev nujno namakanje že pred 
setvijo, zaradi suhih tal pa so morali setev preložiti na 
poznejši čas. Sicer pa so poročali o povečanem nama-
kanju in negativnem vplivu sušnega stresa na rast in 
razvoj rastlin, kot so pšenica, ječmen, koruza, pesa, 
paradižnik, zelenjava in alfalfa. Na območju Padove bi 
morala biti na primer aprila ozimna pšenica visoka med 
60 do 70 centimetrov, zaradi sušnega stresa, ki zavi-
ra rast, pa je bila visoka le okoli 15 centimetrov. Ravno 
tako so poročali o nižjih vodostajih rezervoarjev oziro-
ma jezer, ki predstavljajo vir vode za namakanje. 

V Sloveniji smo čutili posledice spomladanske suše 
predvsem v kmetijstvu po vsej državi, najbolj pa v se-
verovzhodnem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu 
Slovenije. Iz poročil je razvidno, da so bile posledice naj-
hujše v kmetijstvu, in sicer v obalno-kraški in goriški 
regiji ter v Pomurju. Njivske površine so bile tako izsu-
šene, da je bilo onemogočeno gnojenje in obdelava tal, 
prizadete pa so bile vse poljščine. Posledice so se ka-
zale predvsem v zmanjšanem pridelku spomladi posa-
jenih žit in na deteljnih posevkih, prav tako na posevkih 
oljne ogrščice. Posledice so bile izrazitejše na prodnih 
tleh. Tudi travinje je bilo za ta čas nizke in redke rasti, v 
obalno-kraški in goriški regiji je bil prvi odkos izgubljen. 
Kjer ni bilo namakano, je bila škoda na sejanih zelenjad-
nicah, slabo je kalil zgodnji krompir, nižji so bili pridelki 
špargljev, poročali so tudi o vplivih suše v mladih sa-
dovnjakih ter o pričakovani slabši kakovosti sadja. V sa-
vinjski regiji je hmelj zaostajal v rasti, predvsem mladi 
nasadi. Ob tej spomladanski suši so se pokazale težave 
zaradi pomanjkanja namakalnih zmogljivosti. Posledice 
suše so bile aprila zabeležene tudi pri vodooskrbi, pred-
vsem v višje ležečih predelih Goriške, kjer nimajo javnih 
vodovodov, se je dvakratno povečalo število gasilskih 
dovozov vode v primerjavi z enakim obdobjem leto prej. 

Pri obravnavi posledic suše in oceni tveganj za sušo v 
različnih sektorjih je treba upoštevati, da je še vedno 
velika razlika med zabeleženimi in realnimi posledicami, 
kar ovira sistematično merljivost posledic (UNDRR, 
2019), še zlasti ob finančnih ocenah, saj te ne vključu-
jejo škod v ekosistemih, kot tudi ne posrednih in daljno-
sežnih posledic (Cammalleri in sod., 2020).

Boljše upravljanje – projekt 

ADO

Enotno spremljanje in upravljanje suše v alpskem pro-
storu je bilo zaradi različnih pristopov posameznih 
držav na eni strani (Arso, 2020) ter raznolikosti te-
rena, razgibanosti reliefa in čezmejnosti vodnih virov 
na drugi strani do zdaj razmeroma oteženo. Posame-
zne države alpskega prostora sušo na nacionalni ravni 
spremljajo na različne načine in z orodji, prilagojenimi 
lokalnim značilnostim. Na ravni Evrope obstaja preg-
ledovalnik suše EDO (angl. European Drought Obser-
vatory), ki ga vzdržuje Skupno raziskovalno središče 
Evropske komisije (angl. Joint Research Centre of 
the European Commission). Zaradi nizke ločljivosti pa 
predvsem na območju Alp, kjer so sušne razmere na 
kratki razdalji zaradi razgibanosti reliefa lahko zelo raz-
lične, omogoča manj verodostojen odgovor na vpra-
šanje, kako huda je suša v neki regiji znotraj alpskega 
prostora. 

S projektom ADO želimo poenotiti način spremljanja 
suše v celotnem alpskem prostoru, izboljšati trenutne 
sisteme in pripraviti uporabno orodje za spremljanje 
suše za vse uporabnike, ki jih to zadeva. Glavni namen 
projekta je pripraviti pregledovalnik oziroma spletno 
platformo ADO, kar bo pripomoglo k izboljšani priprav-
ljenosti in boljšemu obvladovanju tveganj, povezanih s 
sušo. V platformi bodo dostopni projektni produkti:
• karte izbranih kazalnikov suše na podlagi sistema 

kartiranja kazalnikov za meteorološko, kmetijsko in 
hidrološko sušo, 

• harmoniziran nabor osnovnih podatkov (tudi sa-
telitskih), interpoliranih v predpisano geografsko 
mrežo, za izračun in prikazovanje sušnih kazalnikov,

• sistem zbiranja podatkov o posledicah suše (karta 
verjetnosti pojava), vključno s priporočili za ugotav-
ljanje posledic suše,

• metodologija za oceno tveganja suše (vključno z 
njenimi gospodarskimi posledicami).

Glede na pomen alpskega prostora za lokalne in re-
gionalne dejavnosti, povezane z vodo, se projekt ADO 
zavezuje k zagotavljanju podatkov o značilnostih mete-
oroloških in hidroloških spremenljivk, ki sprožijo sušne 
razmere v alpskem prostoru ter prikazujejo različne 
vrste in faze razvoja suše. Posebej velja izpostaviti sa-
telitske podatke, ki območje zelo dobro pokrivajo in so 
na voljo v visoki ločljivosti, s čimer lahko pomembno 
prispevajo k prepoznavanju lokalnih sušnih značilnosti, 
pa tudi podatke reanaliz, ki zagotavljajo meteorološke 
podatke na območjih brez meritev. Pomembna razlika 
v primerjavi z nižinskimi območji bodo tudi kazalniki, po-
vezani s snežno odejo, saj ta predstavlja zalogo vode 
tudi poleti, ko so suše najizrazitejše. Rezultati projekta 
bodo dostopni leta 2022. 
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Sklepne misli

Leta 2020 je izrazita suša v nekaterih delih alpskega 
prostora osvetlila problematiko tega večplastnega 
pojava. 

Novodobne suše so pogostejše in intenzivnejše, pojav-
ljati so se začele tudi na območjih, kot so Alpe, na kate-
rih v preteklosti ni bilo pomanjkanja vode.

Poleg značilnejših poletnih suš se pojavljajo tudi suše v 
drugih letnih časih. 

Z zmanjšanjem snežne odeje in taljenjem ledenikov se 
hidrološki režimi alpskih rek spreminjajo, kar ima po-
memben vpliv na razpoložljivost vode in vodni krog. 
Alpske reke so namreč vir sladke vode za večje dele 
Evrope in za številne gospodarske dejavnosti, kot so 
oskrba s pitno vodo, kmetijstvo, gozdarstvo, turizem, 
hidroenergetika, vodni promet idr.
Vsi podnebni scenariji kažejo višanje temperature 

zraka, zato v prihodnosti pričakujemo tudi stopnjeva-
nje posledic suše, kar bo vodilo do večjih medsektor-
skih konfliktov pri rabi vode. V izogib temu bo treba 
usklajevati pristope v monitoringu in upravljanju suše.
Monitoring suše v alpskem prostoru je zaradi velike 
razgibanosti reliefa, ki močno vpliva na lokalne značil-
nosti suše, že v trenutnih podnebnih razmerah velik iz-
ziv. Izrazita je tudi potreba sektorjev po razvoju sušnih 
kazalnikov, ki upoštevajo raznovrstne značilnosti alp-
skega prostora in so sprotno dostopni.

Prvi korak v smeri izboljšanja pripravljenosti in obvla-
dovanja tveganj, povezanih s sušo v Alpah, je projekt 
ADO, v okviru katerega bomo pripravili pregledoval-
nik za usklajeno opazovanje suše v celotnem alpskem 
prostoru. Pregledovalnik bo izboljšal trenutne načine 
monitoringa v alpskih državah z novejšimi viri podatkov 
(npr. satelitska opazovanja). Pripomogel bo k boljšemu 
medsektorskemu povezovanju in pripravi praktičnih 
upravljavskih rešitev za zmanjšanje ranljivosti prebi-
valstva, okolja in gospodarstva na sušo.
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Uvod

O visokih vodah in poplavah rek in morja smo leta 2019 
poročali trikrat, leta 2020 pa le enkrat (http://www.
arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/). O visokovo-
dnih in poplavnih dogodkih poročamo, ko reke, jezera 
ali morje presežejo oranžne opozorilne vrednosti. Leta 
2019 so bile te presežene februarja, maja in novembra, 
leta 2020 pa decembra. Vmes so se lahko zgodili tudi 
visokovodni dogodki, ki pa teh opozorilnih vrednosti 

niso presegli in o njih nismo obširneje poročali. Morje 
je poplavljalo februarja in novembra 2019 ter decem-
bra 2020. V nadaljevanju podajamo opise dogodkov, v 
katerih so bile presežene oranžne opozorilne vrednosti 
v letih 2019 in 2020.

Na Agenciji Republike Slovenije za okolje se ob na-
povedanih pretokih ali gladinah, ki lahko presežejo 
opozorilne vrednosti, začneta izredno spremljanje 
in obveščanje oziroma svarjenje pred morebitnim 

VISOKE VODE IN POPLAVE V LETIH 2019 IN 2020
HIGH WATERS AND FLOODS IN 2019 AND 2020

Mira Kobold
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, mira.kobold@gov.si

Povzetek
Leto 2019 je bilo nadpovprečno namočeno. K temu so pripomogle večkratne obilne padavine, ki so na letni ravni 
presegle dolgoletno povprečje. Glede na intenzivnost in količino padavin, ki so padle v padavinskih dogodkih, so 
reke največje pretoke leta 2019 dosegle februarja, maja in novembra, ko so ponekod tudi poplavljale. V omenje-
nih mesecih so se pretoki z višjimi povratnimi dobami zgodili predvsem v zahodni in južni polovici države, kjer so 
bile presežene oranžne opozorilne vrednosti. Februarja in novembra je poplavljalo tudi morje. Leta 2020 so reke 
presegle oranžne opozorilne vrednosti decembra. Poplavljale so predvsem kraške reke in morje, ki je poplavilo 
nižje dele obale. V nobenem od teh dogodkov v letih 2019 in 2020 pa ni bilo rekordnih visokovodnih vrednosti. 

Abstract
In 2019, the river stages were above average. The reason was repeated heavy rainfall, which exceeded the 
long-term average on an annual basis. According to the intensity and amount of precipitation that fell in the 
precipitation events, the rivers reached their highest flows in 2019 in February, May and November, when they 
also flooded in some places. In these months flows with higher return periods occurred mainly in the western 
and southern part of the country, where the orange warning values were exceeded. There was also coastal flo-
oding in February and November. In 2020, the rivers exceeded the orange warning values in December, mainly 
the karst rivers, and the sea flooded the lower parts of the coast. However, there were no record high waters 
in any of these events in 2019 and 2020.

Slika 1:  
Višina padavin od jutra 
1. do jutra 4. februarja 
na podlagi meritev 
meteoroloških postaj  
(vir: ARSO, 2019a)

Figure 1: 
 Precipitation from the 
morning of 1 February 
to the morning of 4 
February based on 
the measurements of 
meteorological stations 
(Source: ARSO, 2019a)
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poplavljanjem. Med poplavnimi dogodki je zagotovljeno 
stalno spremljanje in izdajanje napovedi ter opozoril 
o razvoju dogodkov. Po dogodku se v najkrajšem mo-
gočem času na podlagi trenutno dostopnih podatkov 
napiše poročilo o izrednem dogodku, ki ga objavimo na 
spletni strani agencije http://www.arso.gov.si/vode/
poročila in publikacije/.

Visoke vode in poplave rek  

od 1. do 5. februarja 2019

Padavinska fronta je dosegla Slovenijo 31. januarja 2019. 
Prve padavine so se začele pojavljati na zahodu v noči 
na 1. februar. Meja sneženja je bila na začetku padavin 
nizko, snežilo je tudi ponekod po nižinah. Zaradi dotoka 
toplejšega zraka se je 1. februarja čez dan meja sneženja 

hitro dvigala. V vzhodnem delu Slovenije je ostalo suho 
do dopoldneva 2. februarja, na zahodu, zlasti na gorskih 
pregradah, pa so se padavine krepile, še posebej močno 
je padalo v noči na 2. februar. 2. februarja sredi dneva 
se je območje najmočnejših padavin premaknilo neko-
liko vzhodneje in deževati je začelo tudi v večjem delu 
vzhodne Slovenije. Zvečer so padavine na vzhodu spet 
ponehale, vnovič pa so se okrepile v zahodni Sloveniji. 
Na jugozahodu so nastajali nalivi. V drugi polovici noči 
na 3. februar se je padavinsko območje pomaknilo proti 
vzhodu, vendar so padavine slabele in do jutra večinoma 
ponehale. Tretjega februarja čez dan in v noči na 4. fe-
bruar so še nastajale padavine, ki pa niso bile več obilne. 
Višina padavin je bila regionalno zelo različna (slika 1). 
Na območju Julijskih Alp je padlo več kot 200 mm pa-
davin, v preostalem delu zahodne polovice Slovenije je 
bilo padavin nad 50 mm, na številnih območjih vzhodne 
Slovenije pa manj kot 20 mm (ARSO, 2019a). Tako velika 
višina padavin februarja je za zahodno polovico Slovenije 

Slika 2:  
Hidrološke razmere in 
presežene opozorilne 
vrednosti na merilnih 
mestih po državi 2. 
februarja 2019 ob 11. uri

Figure 2:  
Hydrological conditions 
and exceeded warning 
values at measuring 
stations across the 
country on 2 February 
2019 at 11am

Slika 3:  
Hidrološke razmere in 
presežene opozorilne 
vrednosti na merilnih 
mestih po državi 3. 
februarja 2019 ob 8. uri

Figure 3:  
Hydrological conditions 
and exceeded warning 
values at measuring 
stations across the 
country on 3 February 
2019 at 8am
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nenavadna in je ponekod tako v treh dneh padla dvojna 
ali celo trojna običajna februarska količina padavin.

Pred začetkom padavin, 1. februarja zjutraj, je bila vod-
natost rek po državi večinoma majhna. Popoldne tega 
dne so reke začele naraščati, najprej na zahodu in jugu, 
pozneje tudi v osrednji Sloveniji. Povečanje pretokov 
rek sta povzročila taljenje snega in velika količina pada-
vin. 2. februarja so reke presegle opozorilne vrednosti 
in tudi poplavljale predvsem na zahodu države, 3. fe-
bruarja pa tudi v osrednji in južni Sloveniji (sliki 2 in 3). 
Skupno so bile opozorilne vrednosti pretokov in vodo-
stajev presežene na 57 vodomernih postajah. Največji 
pretoki so bili na Reki (slika 4), ki je v Trnovem dosegla 
drugi največji pretok, 217 m3/s, v obdobju meritev od 
leta 1952 naprej. Pred tem je bil največji  pretok Reke v 
Trnovem 223 m3/s iz novembra 2014. Zelo veliki so bili 
3. februarja 2019 tudi pretoki Vipave (sliki 5 in 6), ki je 
v zgornjem toku dosegala pretoke s 50- do 100-letno 

povratno dobo, v srednjem in spodnjem toku pa preto-
ke s 5- do 10-letno povratno dobo. Močno so narasle 
še Sava Bohinjka, Poljanska Sora in Gradaščica. Gladi-
na Bohinjskega jezera se je zvišala za 130 cm. V noči na 
3. februar so narasli tudi vodotoki na Primorskem, naj-
močneje sta narasli Dragonja in Rižana. Rižana je do-
segla 10-letno povratno dobo velikih pretokov. V dveh 
dneh, 2. in 3. februarja, so se ojezerili Ljubljansko barje 
in kraška polja na Notranjskem, ki so ostali ojezerjeni 
še dlje časa. V vzhodni polovici Slovenije so pretoki rek 
večinoma ostali majhni, le ponekod so narasli do sre-
dnjih pretokov. V preglednici 1 so zbrani največji pretoki 
v visokovodnem dogodku, datum in čas nastopa konice 
ter pripadajoča povratna doba.

Zaradi močnega južnega vetra in nizkega zračnega tla-
ka je bila povišana tudi gladina morja. Morje je ob pli-
mi trikrat za krajši čas poplavilo nižje ležeče dele oba-
le. Najvišja je bila jutranja plima 2. februarja, ko je bila 
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Slika 5:  
Pretoki reke Vipave  
od 1. do 7. februarja 
2019 na merilnih mestih 
državnega hidrološkega 
monitoringa

Figure 5:  
Discharges of the 
Vipava river from 1 to 
7 February 2019 at 
measuring stations of 
the national hydrological 
monitoring system

Slika 4:  
Pretoki reke Reke od 
1. do 5. februarja 2019 
na treh merilnih mestih 
državnega hidrološkega 
monitoringa

Figure 4:  
Discharges of the 
Reka river from 1 to 5 
February 2019 at three 
measuring stations of 
the national hydrological 
monitoring system
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gladina 327 cm in je za več kot 20 cm poplavila nižje 
ležeče dele obale.

Visoke vode in razlivanje rek 

29. in 30. maja 2019

V noči na 27. maj so padavine od juga zajele večji del 
države. Od 27. do 30. maja 2019 je deževalo povsod 
po Sloveniji. V večjem delu države je padlo med 60 in 
120 mm dežja, ponekod na dinarski gorski pregradi 

in v Alpah tudi precej več (slika 7). Padavine so bile 
prostorsko precej enakomerno razporejene, časovni 
potek padavin med posameznimi območji pa je bil bi-
stveno različen (ARSO, 2019b). Ponekod je v treh dneh 
padlo več dežja, kot je povprečje za maj. Izredno močnih 
nalivov ni bilo. Nad okoli 2000 metri je snežilo.

Zaradi obilnih padavin so reke 29. in 30. maja nara-
sle, prvi dan predvsem v južni polovici države, nasled-
nji dan pa tudi na vzhodu (slika 8). Pred porastom je 
bila vodnatost rek po Sloveniji srednja do velika, na 
severovzhodu tudi majhna. Reke so začele močneje 

Vodomerna postaja Vodotok Največji pretok
(m3/s)

Datum in čas nastopa 
konice

Povratna doba
v letih

Trnovo Reka 217 3. 2. 2019, 00.30 50–100
Vipava II Vipava 77,7 3. 2. 2019, 03.30 30–50
Mali Otok Nanoščica 19,8 2. 2. 2019, 23.50 20
Podkaštel Dragonja 88,5 3. 2. 2019, 03.40 10–20

Dvor Gradaščica 59,3 3. 2. 2019, 04.00 10
Dolenje Vipava 203 3. 2. 2019, 04.40 10
Ovsiše II Lipnica 60,8 3. 2. 2019, 05.00 5–10
Miren Vipava 304 3. 2. 2019, 16.50 5–10
Branik Branica 41,7 3. 2. 2019, 04.50 5–10

Trpčane Reka 93,7 2. 2. 2019, 10.50 5–10
Vrhnika Ljubljanica 105 3. 2. 2019, 10.00 5
Mlačevo Grosupeljščica 6,59 3. 2. 2019, 06.00 5

Šentjakob Sava 969 3. 2. 2019, 08.30 2–5
Litija I Sava 1322 3. 2. 2019, 12.20 2–5

Hrastnik Sava 1368 3. 2. 2019, 14.30 2–5
Suha I Sora 366 3. 2. 2019, 05.00 2–5

Ig Ižica 17,3 3. 2. 2019, 05.30 2–5
Cerknica I Cerkniščica 31,7 2. 2. 2019, 23.50 2–5
Logatec Logaščica 11,2 3. 2. 2019, 02.00 2–5

Podroteja Idrijca 213 2. 2. 2019, 11.00 2–5
Hotešk Idrijca 482 2. 2. 2019, 12.40 2–5

Ajdovščina Hubelj 32,4 2. 2. 2019, 15.30 2–5

 Preglednica 1:  
Največji pretoki v 
poplavnem dogodku v 
začetku februarja 2019 
ter čas in povratna doba 
največjega pretoka

Table 1:  
Maximum recorded 
discharges in a flood 
event at the beginning of 
February 2019 and the 
time and return period of 
maximum discharge

Slika 6:  
Vipava v Mirnu  
3. februarja 2019 
popoldne (foto: P. Gajser)

Figure 6:  
The Vipava river in Miren 
on 3 February 2019 in  
the afternoon  
(Photo: P. Gajser)
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naraščati v noči na 29. maj. Najbolj so narasle reke na 
jugozahodu in v osrednjem ter južnem delu države. V 
jutranjih urah je do poplavnih pretokov v osrednjem 
delu države najprej narasla Gradaščica, na jugozahodu 

pa reki Reka in Molja. Sredi dneva je v zgornjem toku 
začela v manjšem obsegu poplavljati Vipava. V popol-
danskih in večernih urah sta poplavni pretok prese-
gli Krka v zgornjem toku in Temenica na Dolenjskem 

Slika 7:  
72-urna višina padavin 
od 8. ure 27. maja do 
8. ure 30. maja na podlagi 
meritev meteoroloških 
postaj
(vir: ARSO, 2019b)

Figure 7:  
72-hour precipitation 
from 8 am on 27 May to 
8 am on 30 May based 
on measurements of 
meteorological stations 
(Source: ARSO, 2019b)

 Slika 8:  Največja vodnatost rek 29. in 30. maja 2019 na merilnih mestih po Sloveniji. Modra barva označuje velike 
pretoke, pri katerih reke predvidoma ne prestopajo rečnih bregov, rumena barva označuje pretoke, pri 
katerih se reke razlivajo, vendar ne povzročajo večjih težav, oranžna barva pa označuje pretoke, pri katerih 
reke začnejo poplavljati posamezne objekte in ceste ter ogrožajo varnost ljudi in premoženja.

 Figure 8:  Maximum discharges on 29 and 30 May 2019 at measuring stations in Slovenia. The blue colour indicates 
high discharges but the rivers do not break their banks; yellow indicates discharges at which rivers 
overflow, but do not cause major problems; and orange indicates discharges at which rivers begin to flood 
individual buildings and roads and threaten the safety of people and property. 
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krasu. Ta dan se je nekoliko razlivala večina manjših 
kraških rek, med njimi tudi Ižica. Za krajši čas se je raz-
lila tudi Dravinja v srednjem toku. 30. maja so najbolj 
narasle reke na vzhodu in severovzhodu. Prišlo je do 
manjših razlivanj.

Ob tem sta naraščali Krka in Ljubljanica. Krka je v 
Podbočju dosegla največji pretok 294 m3/s 30. maja 
zvečer. Za vodomerne postaje, pri katerih je bil 29. ali 
30. maja 2019 presežen oranžni opozorilni pretok, so 
v preglednici 2 zbrani največji pretoki, datum in čas 
nastopa konice ter pripadajoča povratna doba.

Visoke vode in poplave morja 

med 12. in 20. novembrom 2019

Od 12. do 20. novembra 2019 so se v Sloveniji pogos-
to pojavljale padavine. Skupno je v večjem delu Slove-
nije padlo med 80 in 200 mm padavin (slika 9). Sku-
pna količina padavin nad Slovenijo je bila prostorsko 

neenakomerno razporejena. Največ padavin je padlo v 
severozahodni Sloveniji ter na območju sosednjih Kar-
nijskih Alp in avstrijske Koroške, kar je pozneje vplivalo 
na močno povečan dotok Drave iz Avstrije v Slovenijo. 
Najmanj padavin je bilo v severovzhodni Sloveniji. Iz-
redno močnih nalivov ni bilo. V več delih Slovenije pa 
je že pred tem, od 2. do 6. novembra, padla povprečna 
mesečna količina padavin za november (ARSO, 2019c).

Padavine v začetku novembra 2019 so že povzročile 
povečano vodnatost rek v državi in predhodno namo-
čenost zemljine, zato so porasti rek hitro sledili pada-
vinskim dogodkom med 12. in 20. novembrom (slika 10). 
V noči z 12. na 13. november so najprej naraščale reke 
v zahodni polovici države. Opozorilne vrednosti preto-
kov in gladin so presegle reke v jugozahodni Sloveniji 
in morje (slika 11). Morje je poplavljalo na širšem obal-
nem območju. Naslednja porasta rek sta bila 16. in 18. 
novembra (slika 12), prav tako je poplavljalo tudi morje, 
vendar v manjšem obsegu kot v predhodnem dogodku. 
Od 14. do 19. novembra je ob intenzivnih padavinah 
močno narasla Drava v Avstriji. Njen pretok so dodatno 

Vodomerna 
postaja Vodotok Največji pretok

(m3/s)
Datum in čas nastopa 

konice
Povratna doba

v letih

Gorenja Gomila Krka 281 30. 5. 2019, 08.10 10–20

Soteska Krka 169 29. 5. 2019, 16.40 -

Rožni Vrh I Temenica 11,3 29. 5. 2019, 20.10 10–20

Dvor Gradaščica 53,7 29. 5. 2019, 07.20 5–10

Vipava II Vipava 61,6 29. 5. 2019, 10.40 5

Cerkvenikov mlin Reka 190 29. 5. 2019, 08.50 2–5

Zarečica Molja 73,4 29. 5. 2019, 08.40 -

- ni podatka (kratek niz opazovanj)

 Preglednica 2: Največji 
pretoki, čas in povratna doba 
na vodomernih postajah, pri 
katerih je bil konec maja 2019 
presežen oranžni opozorilni 
pretok

Table 2: Maximum discharges, 
time and return period at 
water gauging stations where 
the orange warning discharge 
was exceeded at the end of 
May 2019

Slika 9:  
Višina padavin 
na samodejnih 
meteoroloških postajah 
od 12. do 20. novembra 
2019 

Figure 9:  
Precipitation 
at automatic 
meteorological stations 
from 12 to 20 November 
2019
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močno povečali tudi pritoki v Sloveniji. Največji pretok v 
Sloveniji je Drava imela 18. novembra: v Črnečah okoli 
1500 m3/s, na Ptuju pa okoli 1700 m3/s (slika 13). Pre-
sežene so bile oranžne opozorilne vrednosti. Povratne 
dobe največjih pretokov Drave so bile okrog petletne. 
Drugod po Sloveniji so bili najvišji pretoki med 12. in 20. 
novembrom 2019 v glavnem pod dvoletnimi visokimi 
vodami.

Morje je v dneh od 12. do 18. novembra večkrat popla-
vilo nižje dele obale na širšem območju kot posledica 
sočasnega sovpadanja nizkega zračnega tlaka, visoke 
astronomske plime in močnega juga na Jadranu. Izred-
no močan jugo na celotnem Jadranu je v prvem delu 
noči na 13. november zvišal višino morja na višino 373 
cm, kar je druga najvišja višina v skoraj 60-letnem ob-
dobju meritev na mareografski postaji v Kopru, kjer se 
izvajajo meritve od leta 1961. Pred tem je bila najvišja 
višina 394 cm 25. novembra 1969. V naslednjih dneh 

je morje še trikrat poplavilo nižje dele obale: 13., 15. in 
17. novembra, vsakokrat dopoldne (sliki 14 in 15). Viši-
na morja je med 12. in 18. novembrom trikrat presegla 
rdečo opozorilno mejo 350 cm na mareografski postaji 
v Kopru (slika 14). Ob najvišji gladini 12. novembra je bila 
povratna doba dogodka 30–50 let.

Visoke vode in poplave med  

6. in 10. decembrom 2020

V noči na 5. december 2020 so padavine zajele večji 
del zahodne polovice države. V alpskih dolinah je sprva 
snežilo, do jutra 5. decembra pa je sneg marsikje pre-
šel v dež. Čez dan in v noči na 6. december se pada-
vinska slika ni bistveno spremenila: v Alpah je zaradi 
narivanja vlažne zračne mase z juga snežilo ali deževa-
lo, dolgotrajne padavine so bile tudi v pasu od Brkinov 
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Slika 10: 
 Hidrogram Save v Litiji 
novembra 2019

Figure 10:  
Hydrograph of the 
Sava river in Litija in 
November 2019

Slika 11:  
Hidrološke razmere in 
presežene opozorilne 
vrednosti na merilnih 
mestih po državi 13. 
novembra 2019 ob 7. uri

Figure 11:  
Hydrological conditions 
and exceeded warning 
values at measuring 
stations across the 
country on 13 November 
2019 at 7am
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proti severu (ARSO, 2020d). V vzhodni polovici Slove-
nije in od Vipavske doline do Istre je bilo večinoma suho, 
drugod pa so bile padavine občasne in večinoma rahle. 
Šestega decembra zjutraj je zahodni rob Slovenije do-
segel pas močnejših padavin, ki so zvečer zajele večino 
države in v drugem delu noči na 7. december od jugo-
zahoda ponehale. Že zjutraj 8. decembra so padavine 
ponovno zajele zahodne kraje in se hitro razširile do 

osrednje Slovenije (ARSO, 2020e). Pozneje je občasno 
deževalo ali snežilo tudi marsikje na vzhodu države. Pa-
davine so bile do jutra 9. decembra najbolj izdatne v za-
hodni Sloveniji, čez dan pa so v osrednjem in zahodnem 
delu države večinoma ponehale. Na severovzhodu so 
bile pogostejše in močnejše od dopoldneva 9. do jutra 
10. decembra.
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Slika 12:  
Hidrološke razmere in 
presežene opozorilne 
vrednosti na merilnih 
mestih po državi 18. 
novembra 2019 ob 8. uri

Figure 12:  
Hydrological conditions 
and exceeded warning 
values at measuring 
stations across the 
country on 18 November 
2019 at 8am

 Slika 13:  Hidrogram Drave v Črnečah in na Ptuju v času poplav med 13. in 21. novembrom 2019 ter oranžni  
opozorilni vrednosti, pri katerih reka začne poplavljati posamezne objekte, ceste in ogrožati varnost ljudi  
ter premoženja.

 Figure 13:  Hydrograph of the Drava river in Črneče and Ptuj during the flood between 13 and 21 November 2019,  
and orange warning values at which the river begins to flood individual buildings and roads and threatens 
the safety of people and property.



160 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Mira Kobold: VISOKE VODE IN POPLAVE V LETIH 2019 IN 2020

Med 4. in 7. decembrom je v zahodni polovici Slovenije 
padlo med 100 in 300 mm padavin, v osrednjem delu 
države od 10 do 50 mm, v Prekmurju pa le milimeter ali 
dva (slika 16). Med 8. in 10. decembrom je v večjem delu 
Slovenije padlo med 20 in 80 mm padavin, krajevno na 
Primorskem in v Alpah tudi več. Najmanj padavin, okoli 
10 ali 15 mm, je bilo v južnem delu Ljubljanske kotline 
ter ponekod na Notranjskem in Dolenjskem (ARSO, 
2019e). Potek padavin med 4. in 10. decembrom je za 
meteorološki postaji Bovec in Portorož prikazan na 
sliki 17. Padavine med 4. in 10. decembrom 2020 so 
bile brez izrazitih nalivov, kljub temu pa so bile zaradi 

velike namočenosti in obilne količine padavin marsikje 
poplave ali pa so se sprožili zemeljski plazovi. Oranžne 
opozorilne vrednosti, pri katerih se zgodijo poplave, so 
presegle reke na Obali. Oranžno opozorilno vrednost je 
preseglo tudi morje in poplavljalo nižje dele obale.

Padavine med 4. in 6. decembrom 2020 so povzročile 
porast rek po državi in veliko namočenost zlasti v za-
hodni polovici države. Šestega decembra popoldne in v 
noči na 7. december so tam presegle oranžne opozo-
rilne vrednosti pretokov Gradaščica, Reka, Dragonja, 
Drnica in Molja. 
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 Slika 14:  Višina morja v dneh od 11. do 20. novembra 2019 ter opozorilne poplavne meje. Morje je v tem času  
na mareografski postaji v Kopru štirikrat preseglo oranžno opozorilno vrednost 330 cm.

 Figure 14:  Sea level in the days from 11 to 20 November 2019 and warning flood levels. During this time, the sea  
at the tide gauge station in Koper exceeded the orange warning value of 330 cm four times. 

Slika 15: 
Gladina morja pri 
mareografski postaji v 
Kopru 13. novembra 2019 
ob 10. uri (foto: M. Sušnik)

Figure 15:
Sea level at the tide  
gauge station in Koper  
on November 13, 2019 at 
10 am (Photo: M. Sušnik)
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Padavine, ki so Slovenijo zajele 8. decembra, so ponov-
no povzročile porast pretokov najprej v zahodni polovi-
ci države, pozneje pa tudi na vzhodu. Ponoči z 8. na 9. 
december so poplavljale reke na Obali. Dragonja (slika 
18), Drnica, Badaševica in Molja so presegle oranžne 
opozorilne vrednosti. Povratna doba največjih pretokov 
Dragonje je znašala med 50 in 100 leti, Drnice pa 50 let.

Oranžno opozorilno vrednost je 8. decembra popoldne 
preseglo tudi morje. Znižan zračni tlak in močan jugo 
sta že sredi noči na 5. december zvišala morsko gla-
dino za 60 cm nad predvideno astronomsko višino pli-
movanja. Pri tem se je morje razlilo po nižjih delih obale 
v višini 20 cm.

Podobne vremenske razmere in lastno nihanje Jadran-
skega morja so v naslednjih treh dneh ohranjale resi-
dualno višino morja med 40 in 80 cm. 7. decembra se 
je zračni tlak prehodno zvišal, jugo je oslabel in morje je 
nekoliko upadlo, že v drugi polovici noči na 8. december 
pa so se vremenske razmere z znižanjem zračnega tla-
ka in krepitvijo juga ponovile in dodatno zaostrile. Jugo 
v Jadranu se je krepil in morje je ob tem na mareograf-
ski postaji Koper doseglo višino 340 cm in je popla-
vljalo nižje dele obale v višini 40 cm (slika 19). Obalo je 
ogrožalo tudi valovanje morja.

Slika 16:  
Višina padavin od jutra 
4. do jutra 8. decembra 
na podlagi meritev 
meteoroloških postaj  
(vir: ARSO, 2019d)

Figure 16:  
Precipitation from the 
morning of 4 December  
to the morning of  
8 December based 
on measurements of 
meteorological stations 
(Source: ARSO, 2019d)
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Slika 17:  
Časovni potek urne in 
skupne količine padavin od 
4. do 10. decembra 2020 
na dveh meteoroloških 
postajah

Figure 17:  
Timeline of hourly and total 
precipitation from 4 to 10 
December 2020 at two 
meteorological stations
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Sklepne misli

V primerjavi s celotnim obdobjem meritev so bile v letih 
2019 in 2020 precej običajne visoke vode, ki so zlasti v 
zahodni in južni Sloveniji presegle opozorilne vrednosti 
in ponekod tudi poplavljale. Visoke vode se v Sloveniji 
zgodijo vsako leto. Najpogostejše so v jesenskih me-
secih, lahko pa se zgodijo v katerem koli mesecu leta, 
kot je bilo to leta 2019, ko so reke poplavljale februarja 
in maja. Od količine in intenzivnosti padavin znotraj pa-
davinskega dogodka je odvisno, ali reke tudi prestopijo 
bregove. V zimskih in spomladanskih mesecih pa lahko 
k povečanemu pretoku poleg dežja prispeva še taljenje 
snega. 

Posledice globalnega segrevanja in podnebnih spre-
memb se kažejo v vse pogostejših naravnih nesrečah, 

povezanih z vremenom. Hidrološki ekstremi v Sloveni-
ji so v zadnjih letih vse bolj pogosti. Vse pogosteje se 
spoprijemamo s poplavami na eni strani in sušnimi raz-
merami na drugi, oba ekstrema pa se zgodita celo v 
istem letu. Leta 2020 smo imeli v Sloveniji od januarja 
do aprila hidrološko sušo, decembra pa so reke v jugo-
zahodni Sloveniji poplavljale. 

Analiza trendov, s katero proučujemo dogajanje v ob-
dobju meritev, kaže, da v primerjavi s srednjimi in malimi 
pretoki, ki imajo upadajoč, večinoma statistično znači-
len trend, pri velikih pretokih ni tako enotnih trendov 
(Oblak, 2017). Največji letni pretoki naraščajo in upa-
dajo, tako da ni enoznačne ugotovitve za celotno drža-
vo. Upadajoči trend pojavljanja visokovodnih dogodkov 
je zaznan na postajah z gorskim zaledjem v severnem 
delu države in na porečju Kolpe, vendar ni statistično 

Vodomerna 
postaja Vodotok Največji pretok

(m3/s)
Datum in čas nastopa 

konice
Povratna doba

v letih

Podkaštel I Dragonja 125 9. 12. 2020, 00.20 50–100

Pišine I Drnica 23,1 6. 12. 2020, 16.00 50

Blejski most Sava Dolinka 237 6. 12. 2020, 21.10 5–10

Prestranek Pivka 21,6 6. 12. 2020, 17.30 5–10

Neblo Reka 56,1 6. 12. 2020, 15.10 5–10

Trnovo Reka 127 6. 12. 2020, 18.10 5–10

Dvor Gradaščica 50,4 6. 12. 2020, 14.00 5

Cerkvenikov mlin Reka 232 6. 12. 2020, 20.00 5

Kubed II Rižana 59,3 9. 12. 2020, 00.50 5

Ovsiše II Lipnica 46,3 6. 12. 2020, 16.50 2–5

Logatec Logaščica 9,6 6. 12. 2020, 13.20 2–5

Vipava II Vipava 59,6 6. 12. 2020, 23.00 2–5

Zalošče Vipava 169 9. 12. 2020, 03.10 2–5

Miren I Vipava 256 9. 12. 2020, 07.10 2–5

 Preglednica 3:  
Največji pretoki med 6. 
in 9. decembrom 2020 
ter čas in povratna doba 
največjega pretoka

Table 3:  
The highest discharges 
between 6 and 9 
December 2020 and the 
time and return period of 
maximum discharge
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Slika 18:  
Hidrogram Dragonje v 
Podkaštelu med 5. in 11. 
decembrom 2020 ter 
opozorilne vrednosti

Figure 18:  
Hydrograph of the 
Dragonja river in 
Podkaštel between 5 and 
11 December 2020 and 
warning values



163UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Mira Kobold: VISOKE VODE IN POPLAVE V LETIH 2019 IN 2020

značilen. Trend pogostosti velikih pretokov (v povpre-
čju trikrat na leto) kaže na večanje števila visokovodnih 
dogodkov zlasti v osrednjem in vzhodnem delu države, 
kjer je trend marsikje statistično značilen (Oblak, 2017). 
Scenariji prihodnjih sprememb hidroloških razmer za-
radi podnebnih sprememb do konca 21. stoletja pa ka-
žejo v primerjavi z obdobjem 1981–2010 na povečanje 
srednjih visokovodnih konic po večini države, pri čemer 

so največja povečanja predvidena za severovzhodni in 
deloma vzhodni del države (Kobold in sod., 2019). Spre-
memba pretokov se od bližnje prihodnosti proti kon-
cu stoletja stopnjuje. Stopnjuje se tudi število postaj 
z visoko zanesljivostjo spremembe. Se pa negotovosti 
sprememb proti koncu stoletja povečujejo (Bertalanič 
in sod., 2018). Kljub temu lahko tudi v prihodnje pričaku-
jemo intenzivne, z vremenom povezane dogodke.
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Slika 19:  
Poplavljena cesta Seča–
Sečovlje 9. decembra 2020 
dopoldne (foto: M. Sušnik)

Figure 19:  
Flooded road Seča–
Sečovlje in the morning  
of 9 December 2020  
(Photo: M. Sušnik)
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Uvod

V prispevku predstavljamo operativno delovanje in de-
javnosti, ki jih je izvajal Občinski štab civilne zaščite Me-
žica (v nadaljevanju OŠCZ Mežica) v prvem valu širjenja 
epidemije oziroma pandemije koronavirusa (13. 3.–30. 
5. 2020). Avtor prispevka je član OŠCZ Mežica in je 
neposredno izvajal dejavnosti za preprečevanje širje-
nja epidemije. Uporabljeni so bili primarni viri podatkov, 
deskriptivna metoda in metoda študije primera. Gre za 
metodo kvalitativnega raziskovanja. 

V prvem delu prispevka pojasnjujemo uporabljene poj-
me in izraze, kot so »štab civilne zaščite«, »epidemija 
nalezljive bolezni« in »študija primera«. V drugem delu 
prispevka bomo predstavili dejavnosti OŠCZ Meži-
ca, in sicer zagotavljanje ter oskrbo ranljivih skupin 
prebivalstva s hrano, zdravili in osnovnimi življenjski-
mi potrebščinami, delovanje sistema radijskih zvez 
ZA-RE, komuniciranje med člani OŠCZ Mežica, delo z 
mediji, sporočila za javnost, obveščanje občanov, ši-
vanje in razdeljevanje pralnih zaščitnih mask, sodelo-
vanje s sosednjimi občinami in čezmejno sodelovanje, 
logistiko, izvajanje prevozov in razdeljevanje paketov 

OPERATIVNO DELOVANJE OBČINSKEGA ŠTABA 
CIVILNE ZAŠČITE MEŽICA V PRVEM VALU ŠIRJENJA 
EPIDEMIJE COVIDA-19: ŠTUDIJA PRIMERA
OPERATIONAL ACTIVITIES OF THE MEŽICA MUNICIPAL 
CIVIL PROTECTION STAFF DURING THE FIRST WAVE OF THE 
COVID-19 PANDEMIC: A CASE STUDY

Nenad Donau 
Občina Mežica, Občinski štab Civilne zaščite Mežica, Trg Svobode 1, Mežica, zunanji strokovni sodelavec za področje zaščite  

in re ševanja, nicktaylor64@gmail.com

Povzetek
Prispevek obravnava operativno delovanje in dejavnosti, ki jih je izvajal Občinski štab Civilne zaščite Mežica v 
prvem valu širjenja epidemije oziroma pandemije covida-19 (13. 3.–30. 5. 2020). Občinski štab Civilne zaščite 
Mežica je bil dejaven že pred aktiviranjem Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0. Izvajali smo dejavnosti v povezavi z zagotavljanjem nujne zdrav- 
stvene oskrbe ljudi in živali, nastanitvijo in oskrbo zbolelih ter ogroženih prebivalcev s pitno vodo, hrano, zdra-
vili in drugimi osnovnimi življenjskimi potrebščinami, zagotavljanjem delovanja nujne komunalne infrastrukture, 
pravilnim ravnanjem z odpadki in odplakami ter pravilnim ravnanjem s posmrtnimi ostanki. Organizirali in izvajali 
smo naloge na področju zagotavljanja osnovnih pogojev za življenje, na področju pomoči ogroženim in prizadetim 
prebivalcem ter pri osebni in vzajemni zaščiti. Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali načela zakonitosti, previd-
nosti, prednosti, postopnosti pri uporabi sil in sredstev, obveznega opravljanja odločitev, javnosti in brezplačne 
pomoči. 

Abstract
This paper addresses the operational activities carried out by the Mežica Municipal Civil Protection Staff du-
ring the first wave of the Covid-19 epidemic or pandemic (13 March – 30 May 2020). The Mežica Municipal 
Civil Protection Staff were active even before the National Disaster Response Plan for the Occurrence of an 
Epidemic or Pandemic of a Communicable Disease in Humans, Version 1.0, was activated. We carried out the 
following: activities for the provision of emergency medical assistance to people and animals; the provision of 
accommodation; the provision of supplies of drinking water, food, medication and other basic necessities of life 
to inhabitants who had fallen ill or were at risk; ensuring the operation of emergency communal infrastructu-
re; ensuring adequate waste and wastewater management; and the proper handling of mortal remains. We 
organized and carried out tasks in the provision of basic living conditions, and assisted the inhabitants at risk 
and the affected inhabitants in the area of personal and mutual protection. In carrying out these activities, we 
followed the principle of precaution, the principle of priority, the step-by-step principle in the use of forces and 
resources, the principle of mandatory enforcement of decisions, the principle of publicity, and the principle of 
free-of-charge aid. 
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s humanitarno pomočjo. V tretjem delu prispevka 
bomo predstavili ugotovljene prednosti in pomanj-
kljivosti, predloge za nadaljnje delo oziroma predloge 
za izboljšave v vseh fazah (med pripravo, odzivom in 
ukrepanjem).

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi (ZVNDN, 2006) v 87. členu določa, da se štab civil-
ne zaščite vzpostavi za strokovno pomoč pri vodenju 
ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči. Delo štaba vodi povelj-
nik Civilne zaščite RS, v njegovi odsotnosti pa name-
stnik poveljnika. Štab ima določeno število članov, ki se 
imenujejo iz vrst strokovnjakov in predstavnikov tistih 
organov, organizacij ter služb, ki sodelujejo pri zaščiti, 
reševanju in pomoči, skladno z načrti zaščite in reševa-
nja. V regijskih štabih civilne zaščite in v Štabu Civilne 
zaščite RS sodelujejo tudi predstavniki Policije in Slo-
venske vojske.

Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB, 2006) epidemijo 
opredeljuje kot pojav nalezljive bolezni, ki po času in 
kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega obi-
čajno stanje in je zato nujno takojšnje ukrepanje. Epide-
mijo nalezljive bolezni in okuženo ali ogroženo območje 
razglasi oziroma določi minister za zdravje. Kadar je 
okuženo ali ogroženo območje celotne Republike Slo-
venije, epidemijo razglasi Vlada Republike Slovenije.

Mesec in Rode (2009) opredeljujeta študijo primera 
kot pristop pri celovitem raziskovanju pojavov, proce-
sov in postopkov s preučevanjem posameznih prime-
rov. O primeru zberemo podatke iz različnih virov in z 
raznovrstnimi metodami. 

Dejavnosti Občinskega štaba 

Civilne zaščite Mežica

OŠCZ Mežica je bil aktiven že pred razglasitvijo epide-
mije covida-19, prav tako smo posamezne dejavnosti 
za zagotavljanje varnosti in organizacijo vseh nujnih de-
javnosti izvajali že pred razglasitvijo epidemije. 

Pri izvedbi nalog smo se ukvarjali z zagotavljanjem 
nujne zdravstvene oskrbe ljudi in živali, nastanitvijo 
in oskrbo zbolelih ter ogroženih prebivalcev s pitno 

vodo, hrano, zdravili in drugimi osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami ter zagotavljanjem delovanja nujne ko-
munalne infrastrukture (pravilno ravnanje z odpadki in 
odplakami, pravilno ravnanje s posmrtnimi ostanki). 

Naloge smo izvajali na teh področjih: 
• zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje,
• pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
• osebna in vzajemna zaščita.

Še pred razglasitvijo epidemije covida-19 je OŠCZ 
Mežica za prostovoljno gasilsko društvo Mežica (v 
nadaljevanju PGD Mežica) zagotovil zaščitno opremo, 
sredstvo za razkuževanje Ekocid in zaščitne rokavice 
iz nitrila, saj so lahko ob intervenciji gasilske enote na 
terenu prisotni tudi posamezniki, okuženi s korona-
virusom, ki lahko okužbo prenesejo. Pripravljen je bil 
protokol dostopa v prostore PGD Mežica in ravnanja 
operativnih gasilcev PGD Mežica ob intervenciji. Član 
CZ Mežica je izvedel praktični prikaz postopka pravilne 
uporabe zaščitnega kombinezona Tyvek® DuPont. Ope-
rativne gasilce PGD Mežica smo seznanili s pravilnim 
postopkom priprave razkužila Ekocid.

13. marca 2020 je bil aktiviran državni načrt Zaščite 
in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije 
nalezljive bolezni pri ljudeh (Vlada Republike Slovenije, 
2016). Izvedli smo delni sklic OŠCZ Mežica in začeli iz-
vajati operativne naloge določenih z načrti Zaščite re-
ševanja in pomoči v Občini Mežica. Poveljnik OŠCZ Me-
žica je izdal več odredb, ki so prikazane v preglednici 1. 

Župan Občine Mežica je 20. marca 2020 izdal sklep št. 
166-0001/2020-7/1 o prepovedi uporabe otroških ig-
ral, fitnesov na prostem, otroških igrišč, klopi in druge 
urbane opreme na celotnem območju Občine Mežica.

Komunala Mežica d. o. o. je 20. marca pripravila ob-
vestila in namestila table o prepovedi uporabe otro-
ških igral, fitnesov na prostem, otroških igrišč, klopi in 
druge urbane opreme na celotnem območju Občine 
Mežica. Z označevalnim trakom so označili območja 
prepovedi.

Aprila smo naprej izvajali naloge na področjih zago-
tavljanja osnovnih pogojev za življenje, pomoči ogro-
ženim in prizadetim prebivalcem, osebne in vzajemne 
zaščite.

Zap. št. Vrsta objave Vsebina in številka odredbe Datum
1 Odredba Aktiviranje sil za ZiR, št. 846-0004/2020-1 13. 3. 2020
2 Odredba Izvajanje nalog društva, humanitarne organizacije, št. 846-0004/2020-2 13. 3. 2020
3 Odredba Izvajanje nalog sil za ZiR, št.846-004/2020-3 13. 3. 2020
4 Odredba Posebna pooblastila poveljnika OŠCZ Mežica, št. 846-0004/2020-4 13. 3. 2020
5 Odredba Objava nujnih sporočil v sredstvih javnega obveščanja, št. 846-0004/2020-5 13. 3. 2020

 Preglednica 1:  Izdane odredbe poveljnika OŠCZ Mežica (vir: N. Donau)
 Table 1:  Orders issued by the Mežica Municipal Civil Protection Staff Commander (Source: N. Donau)
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1. aprila so pripadniki CZ Mežica izvajali preventivne 
dejavnosti pred trgovinama Tuš Mežica in Mercator 
Mežica. 3. aprila smo v skladišču URSZR – izpostava 
Slovenj Gradec prejeli kirurške zaščitne maske, razku-
žilo Ekocid in razkužilo za roke Denzikim. Med 4. in 6. 
aprilom smo po gospodinjstvih v Občini Mežica razde-
ljevali zaščitne pralne maske. Pripravili in objavili smo 
sporočila za objavo na spletni strani Občine Mežica (na-
vodila za potnike na mejnih prehodih in vstopnih točkah, 
sporočilo občanom o kontaktni številki policije za vpra-
šanja glede omejitve gibanja). Poveljnik OŠCZ Mežica je 
na terenu opravil ogled stanja in preveril spoštovanje 
sprejetih odlokov ter odredb glede preprečevanja ši-
ritve epidemije koronavirusa covida-19. 7. in 8. aprila 
je pripadnik CZ Mežica na razdelilnem mestu Župnijske 
Karitas Mežica opravljal preventivne dejavnosti. Gasil-
ca Koroškega gasilskega zavoda Ravne na Koroškem 
sta izvedla dezinfekcijo dveh osebnih vozil. Objavili smo 
sporočilo za javnost glede psihosocialne pomoči za pre-
bivalstvo. 14. aprila smo v skladišču URSZR – izpostava 
Slovenj Gradec prejeli kirurške maske in razkužilo za 
roke Denzikim. 15. aprila smo izvajali razdeljevanje pral-
nih zaščitnih mask in zaščitnih mask, ki jih je prispevala 
država. 17. aprila so prostovoljki Občinske organizacije 
Rdečega križa Mežica (v nadaljevanju: OORK Mežica), 
pripadnik CZ Mežica, poveljnik PGD Mežica in gasilec 
PGD Mežica razdeljevali pakete s humanitarno pomoč-
jo. 13. maja smo iz skladišča URSZR – izpostava Slo-
venj Gradec prejeli kirurške zaščitne maske, ki smo jih 
razdelili (Osnovna šola Mežica, Vrtec Mežica, Vrtec Mali 

koraki). Med 18. in 19. majem je pripadnik CZ Mežica 
zaradi prihoda učencev prve triade osnovne šole pred 
OŠ Mežica izvajal preventivne dejavnosti. 30. maja so 
delavci Komunale Mežica odstranili table o prepovedi 
uporabe otroških igral, fitnesov na prostem, otroških 
igrišč, klopi in druge urbane opreme na celotnem ob-
močju Občine Mežica. 

Zagotavljanje in oskrba ranljivih 
skupin prebivalstva s hrano, 
zdravili ter osnovnimi življenjskimi 
potrebščinami

Za pomoč starejšim, invalidnim in bolnim, ki si sami niso 
mogli organizirati nakupa nujnih življenjskih potrebščin 
in zdravil oziroma se z njimi niso mogli oskrbeti sami 
ter za pomoč osebam, ki so nujno potrebovale tovr-
stno pomoč zaradi izolacije zaradi bolezni ali samoizola-
cije, smo vzpostavili enotno telefonsko številko, name-
njeno sprejemanju klicev za najnujnejšo dostavo hrane, 
zdravil in higienskih pripomočkov. 

Telefonsko številko smo vzpostavili tudi za organizacijo 
prevoza oseb do zdravnika. Določili smo koordinatorja 
izvedbe prevozov. Na spletni strani Občine Mežica sta 
bili objavljeni kontaktni številki OŠCZ Mežica, na katero 
so lahko občani, ki so potrebovali pomoč, poklicali 24 
ur na dan in vse dni v tednu. Za komunikacijo z občani in 

 Slika 1:  Pretok informacij pri oskrbi ranljivih skupin prebivalstva (vir: N. Donau)
 Figure 1:  Information flow in the care of vulnerable groups of inhabitants (Source: N. Donau)



167UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Nenad Donau: OPERATIVNO DELOVANJE OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE 
MEŽICA V PRVEM VALU ŠIRJENJA  EPIDEMIJE COVIDA-19: ŠTUDIJA PRIMERA

drugimi je bil na spletni strani Občine Mežica objavljen 
elektronski naslov: civilna.zascita@mezica.si.

Operativne dejavnosti na humanitarnem področju so 
izvajale prostovoljki OORK Mežica, izvajalka pomoči na 
domu in Župnijska Karitas Mežica. Na sliki 1 je prikaza-
na shema pretoka informacij pri oskrbi ranljivih skupin 
prebivalstva.

OORK Mežica sta 26. marca OŠ Mežica in Vrtec Me-
žica donirala hrano, ki so jo razdelili ranljivim skupinam 
prebivalstva. 5. aprila je družina, ki ji je bila odrejena 
karantena, prejela paket humanitarne pomoči. 6. apri-
la je OORK Mežica Center šolskih in obšolskih dejavno-
sti Peca doniral živila. 8. aprila je bilo razdeljenih deset 
paketov humanitarne pomoči. 17. aprila je bilo razde-
ljenih 20 paketov humanitarne pomoči. Maja 2020 je 
bilo razdeljenih 15 paketov humanitarne pomoči. Od 
marca 2020 so s hrano in higienskimi pripomočki os-
krbovali ranljivo osebo. S hrano in nakupom novih ob-
lačil so pomagali družini, ki je utrpela škodo zaradi po-
žara v stanovanjskem objektu. Na podlagi vloge OORK 
Mežica smo odprli poseben bančni račun, na katerega 
so lahko občani nakazali finančna sredstva za nakup 
osnovnih živil. 

Sistem radijskih zvez, komuniciranje 
med člani OŠCZ Mežica

Komuniciranje med člani OŠCZ Mežica je potekalo po 
elektronski pošti in z mobilno telefonijo. Če bi bilo tre-
ba, bi lahko vzpostavili videokonference. Kot pomoč pri 
posameznih operativnih dejavnostih bi lahko uporabili 
sistem radijskih zvez ZA-RE. 11. aprila smo na več loka-
cijah na območju Občine Mežica izvedli preizkus radij-
skih zvez ZA-RE (repetitorja K-6, Uršlja gora, in K-13, 
Šumahov vrh in Veliki vrh). Uporabili smo pozivna znaka 
Mežica CZ 1 in Mežica CZ 2. O testu radijskih zvez je 
bil obveščen ReCO Slovenj Gradec. Ugotovili smo, da je 
bila radijska zveza prek K-6 na več lokacijah neuporab-
na (ocena slišnosti 1), na lokacijah Polena in Glančnik 
je bila uporabna (ocena slišnosti 4), prav tako je bila 
uporabna radijska zveza prek K-13. 

Delo z mediji, sporočila za javnost, 
obveščanje občanov

OŠCZ Mežica je od začetka aktivacije po spletni strani 
Občine Mežica dejavno komuniciral z javnostjo (s pre-
bivalci Občine Mežica in drugimi). Objavili smo 32 spo-
ročil za javnost in različnih obvestil. V preglednici 2 so 
prikazana sporočila in obvestila za javnost. 

Župan Občine Mežica je opravil telefonski intervju za 
regionalno radijsko postajo Koroški radio in intervju za 
regionalno televizijsko postajo VTV. Na regionalni ra-
dijski postaji Koroški radio so bila objavljena sporočila 

za občane o pralnih zaščitnih maskah. Župan Občine 
Mežica je opravil intervju tudi za regionalno televizijsko 
postajo KOR TV.

Šivanje pralnih zaščitnih mask

Na pobudo vzgojiteljic Vrtca Mežica se je 23. marca 
organizirala in začela delovati skupina prostovoljk, ki so 
pripravljale material in šivale pralne zaščitne maske. 
Za usklajevanje in dobavo repromateriala ter prevoz 
pralnih mask na zbirno mesto je bil zadolžen član OŠCZ 
Mežica. Slika 2 prikazuje prostovoljko Matejo Smrtnik 
pri šivanju pralnih zaščitnih mask. 

OŠCZ Mežica je objavil javni poziv za zbiranje blaga za 
izdelavo pralnih zaščitnih mask. Občani Mežice so se 
pozivu prijazno odzvali in pomagali zbrati dovolj blaga 
za izdelavo pralnih zaščitnih mask. 

Razdeljevanje pralnih zaščitnih mask

2. aprila so pripadniki CZ Mežica začeli po ulicah oziro-
ma domovih razdeljevati pralne zaščitne maske. Raz-
deljevanje je potekalo med 3. in 6. aprilom. Ker so se 
maske še vedno šivale, jih ob začetku razdeljevanja ni 
bilo mogoče razdeliti vsem gospodinjstvom naenkrat. 
Skupino 23 raznašalcev zaščitnih pralnih mask so ses-
tavljali prostovoljci CZ Mežica. 

Od 14. aprila so bile prebivalcem Mežice, ki zaščitnih 
mask še niso dobili, na voljo pralne zaščitne maske za 
večkratno uporabo ter kirurške zaščitne maske za en-
kratno uporabo. 

Prebivalcem Občine Mežica so bile na voljo tudi zašči-
tne maske iz serviet Airlaid, ki smo jih prejeli od URSZR 
– izpostave Slovenj Gradec. Te maske smo razdeljevali 
na več lokacijah. 

Zavedajoč se težavnosti preprečevanja širjenja okužb 
pri ranljivih skupinah prebivalstva smo, kljub pomanjka-
nju zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev, Centru 

 Slika 2:  Šivanje pralnih zaščitnih mask (foto: J. Lešnik)
 Figure 2:  Sewing washable facemasks (Photo: J. Lešnik)
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za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem 
donirali 50 pralnih zaščitnih mask in 200 rokavic.

Sodelovanje s sosednjimi občinami, 
čezmejno sodelovanje

Pomembno je sodelovanje in usklajevanje z OŠCZ so-
sednjih občin (Črna na Koroškem, Prevalje, Ravne na 
Koroškem). Ker Občina Mežica meji na Bleiburg/Pli-
berk v sosednji Republiki Avstriji, smo poleg poveljnikov 
OŠCZ sosednjih slovenskih občin vzpostavili stik tudi 
z županom te občine. Vsem naštetim bi lahko poma-
gali, vendar so pomoč hvaležno odklonili. Kontakt je bil 

vzpostavljen tudi s poveljnikom Civilne zaščite RS, di-
rektorjem Občinske uprave Mestne občine Velenje in 
poveljnikoma OŠCZ Dravograd ter Mislinja. 

Logistika 

Službe za podporo med širjenjem epidemije covida-19 
nismo vključevali. Član OŠCZ je vodil dnevnik dejavnosti 
– kronološki pregled dejavnosti in sporočal podatke za 
dnevni poročili uslužbenki Občine Mežica, ki je vnesla 
podatke v obrazca in ju poslala po elektronski pošti na 
URSZR, izpostavo Slovenj Gradec. Član OŠCZ Mežica 
je prav tako vodil razvid števila opravljenih ur.

Zap.
št. Vrsta objave Vsebina

1 Sporočilo za javnost Aktivacija  državnega načrta ZiR
2 Obvestilo Ukinitev organiziranega varstva otrok (Vrtec Mežica, Vrtec Mali koraki, OŠ Mežica)
3 Sporočilo za javnost Oskrba obolelih oseb
4 Sporočilo za javnost Prepoved kurjenja v naravnem okolju
5 Obvestilo Lastna izdelava zaščitnih pralnih mask – šivanje zaščitnih mask 
6 Obvestilo Prošnja za donacijo blaga za šivanje zaščitnih mask
7 Obvestilo Ponovno opozorilo o veliki požarni ogroženosti naravnega okolja
8 Obvestilo Odlok o začasni prepovedi prodaje blaga in storitev – izvajanje dimnikarskih storitev
9 Obvestilo Informacije prebivalcem Občine Mežica: Epidemija širitve covida-19 – pomembne kontaktne številke
10 Obvestilo Prepovedi gibanja in zadrževanja na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo storitve iz 3. člena Odloka

11 Obvestilo Odredba o obvezni uporabi zaščitne opreme in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja epidemije 
covida-19

12 Obvestilo Upoštevanje navodil ob vstopu v trgovine TUŠ market Mežica in Mercator market Mežica
13 Obvestilo Prilagojeni nekateri postopki izplačil pokojnin – Pošta Slovenije

14 Obvestilo Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki 
Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin

15 Obvestilo Odlok o obveznem razkuževanju v večstanovanjskih stavbah
16 Sporočilo za javnost Potrjen prvi primer okužbe s covidom-19 v Občini Mežica
17 Obvestilo Kako naj poteka samoizolacija?
18 Obvestilo Navodila za čiščenje in ravnanje z odpadki pri okuženih v domači oskrbi in navodila za pripravo razkužila
19 Obvestilo Zahvala donatorjem blaga za šivanje zaščitnih mask
20 Obvestilo Objava sporočila za potnike na mejnih prehodih in vstopnih točkah
21 Obvestilo Objava kontaktne številke policije za vprašanja glede omejitve gibanja, izvajanja ukrepov itn.

22 Obvestilo Ponovno obvestilo: Prepoved kurjenja v naravnem okolju zaradi razglašene velike požarne ogroženosti na 
območju celotne države

23 Obvestilo Navodilo za potnike na mejnih prehodih in vstopnih točkah

24 Obvestilo Sporočilo občanom glede kontaktne številke policije za vprašanja glede omejitve gibanja, izvajanja 
ukrepov itn.

25 Obvestilo Ponovno opozorilo občanom: Razglasitev velike požarne ogroženosti v naravnem okolju
26 Obvestilo Psihosocialna pomoč za prebivalstvo
27 Obvestilo Zahvala prostovoljcem in prostovoljkam (krojenje, šivanje in razdeljevanje zaščitnih pralnih mask)

28 Obvestilo Zahvala prostovoljcem in donatorjem, ki so omogočili nakup hrane, donatorjem, ki so prispevali živila  –  
razdeljevanje paketov humanitarne pomoči OORK Mežica

29 Obvestilo Ponovna objava obvestila, razglas: Velika požarna ogroženost v naravnem okolju
30 Obvestilo Prenehanje velike požarne ogroženosti v naravnem okolju
31 Obvestilo Preklic Odredbe o zaprtju planinskih poti

32 Obvestilo Preklic sklepa o aktivaciji državnega načrta ZRP ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih 
bolezni pri ljudeh in aktivaciji sil za ZiR v Občini Mežica

 Preglednica 2:  Sporočila in obvestila za javnost (vir: N. Donau)
 Table 2: Press releases issued to the public (Source: N. Donau).
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Izvajanje prevozov in razdeljevanje 
paketov s humanitarno pomočjo

Ker OŠCZ Mežica nima svojega vozila, je izvajanje pre-
vozov k zdravniku izvajalo podjetje Kamot sistem d. o. 
o., prevoze paketov s humanitarno pomočjo OORK Me-
žica pa PGD Mežica. Razdeljevanje paketov s humani-
tarno pomočjo sta izvajali prostovoljki OORK Mežica in 
Župnijska Karitas Mežica, in sicer ob pomoči pripadni-
kov mežiške civilne zaščite in PGD Mežica.

Prejemnika priznanja za 
požrtvovalnost v boju proti covidu-19

Delo, ki ga je OŠCZ Mežica opravil v prvem valu širitve 
covida-19, ni ostalo neopaženo. Poveljnik OŠCZ Mežica 
Igor Pšeničnik in član OŠCZ Mežica Nenad Donau sta 
prejela priznanji, in sicer spominski znak za požrtvoval-
nost v boju proti koronavirosu. Na sliki 3 sta prejemni-
ka tega priznanja.

Sklepne misli

OŠCZ Mežica je po koncu prvega vala širjenja epidemije 
koronavirusa opravil temeljito analizo stanja in ukrepa-
nja. Ugotovljene so bile prednosti in pomanjkljivosti pri 
ukrepanju.

OŠCZ Mežica je že v prvih dneh po razglasitvi epide-
mije začel zbirati zaščitno opremo. Zanašali smo se 

predvsem na iznajdljivost in nismo čakali na dobave iz 
blagovnih rezerv. Prizadevali smo si pridobiti čim več 
kosov zaščitno-varovalne opreme, bili smo proaktivni, 
delovali smo samozaščitno. 

Pri izvajanju dejavnosti smo upoštevali načela in zako-
nitosti previdnosti, prednosti, postopnosti pri uporabi 
sil in sredstev, obveznega izvajanja odločitev, javnosti in 
brezplačne pomoči. 

Sistem ZiR, ki smo ga v začetku leta 2012 vzpostavili 
v Občini Mežica, nenehno izpopolnjujemo in dopolnju-
jemo. Obremenitev posameznih struktur je smiselna 
le v obsegu, kot to zahtevajo potrebe. Uporabljeno je 
bilo načelo postopnosti, saj je bil izveden delni sklic 
OŠCZ Mežica (poveljnik, namestnik poveljnika, člani 
štaba). 

Struktura OŠCZ Mežica je primerna. Poveljnik, name-
stnik, svetovalec za ZiR in člani štaba imajo dolgoletne 
praktične izkušnje s področja varnosti, poznavanja 
delovanja in organizacije sistema ZRP, imajo opravlje-
na usposabljanja s področja ZiR, nujne organizacijske 
sposobnosti ter strokovno poznajo področje dela, ki 
ga pokrivajo. Pomembno je kontinuirano delo OŠCZ, 
to pomeni, da OŠCZ dela »dolgoročno«, in ni povezan 
z vsakokratnim mandatom med enimi ali drugimi lokal-
nimi volitvami. Za pravilno se je pokazala odločitev, da 
se v strukturo OŠCZ Mežica ne vključujejo člani in pri-
padniki intervencijskih služb širšega pomena, saj so ob 
masovnih nesrečah oziroma epidemijah pa tudi ob dru-
gih naravnih nesrečah ter nesrečah večjega obsega že 
aktivirani v službah, v katerih so redno zaposleni in pri 
operativnem delu OŠCZ ne morejo sodelovati. 

Glede na dinamiko in obseg širjenja epidemije covida-19 
v prvem valu epidemije nismo vzpostavili 24-urnih de-
žurstev OŠCZ Mežica. Delovali smo glede na potrebe 
na terenu. 

Vodenje se je izvajalo po linijsko-štabni organizacij-
ski strukturi. Člane OŠCZ Mežica, pripadnike enot in 
služb, poverjenike in prostovoljce smo vključevali pos-
topoma. Gasilci PGD Mežica so bili na operativni rav-
ni v pripravljenosti za delovanje v svoji osnovni dejav-
nosti (gašenje požarov idr.). Skladno s smernicami iz 
Aktiviranja osrednjih in drugih gasilskih enot ob inter-
vencijah širšega pomena v času razglašene epidemi-
je COVID-19 (URSZR, 2020), usmeritvami poveljstva 
Gasilske zveze Slovenije in glede na vrsto dejavnosti, ki 
smo jih izvajali, jih OŠCZ Mežica v operativno delovanje 
ni vključil. Za zaščitna sredstva gasilcev je bilo precej 
dobro poskrbljeno (zaščitne maske za enkratno upora-
bo, manjše število mask FFP3, razkužilo Ekocid, zaščitni 
kombinezoni Tyvek® DuPont). Zagotovitev in uporaba 
zaščitne opreme sta bili nujni, saj gasilci pri interven-
cijah na kraju nesreče ne morejo ohranjati varne raz-
dalje in preprečevati stikov z morebitno okuženimi s 
covidom-19. 

 Slika 3:  Prejemnika priznanja spominski znak za 
požrtvovalnost v boju proti covidu-19 Igor 
Pšeničnik in Nenad Donau (foto: J. Lešnik)

 Figure 3:  The recipients of a commemorative badge for 
selflessness in the fight against Covid-19: Igor 
Pšeničnik and Nenad Donau (Photo: J. Lešnik)
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Obveščanje javnosti je bilo pravočasno, ažurno in pri-
merno. Uporabljeni so bili različni komunikacijski kanali, 
in sicer spletna stran Občine Mežica, Koroški radio, 
regionalna TV-postaja ter oglasne deske. Realni doseg 
teh komunikacijskih kanalov do ciljne populacije (prebi-
valci Občine Mežica) bomo preverili in na podlagi tega 
poiskali najustreznejši kanal za pošiljanje sporočil pre-
bivalcem. V povezavi s tem je treba opozoriti tudi na 
pomembno vlogo poverjenikov oziroma namestnikov 
poverjenikov civilne zaščite.

Nujna je integracija oziroma centralizacija informacij o 
enotah, dokumentih, prilogah in materialno-tehničnih 
sredstvih.

Prav tako je treba redno vzdrževati in izpopolnjeva-
ti geografski informacijski sistem, ki smo ga uvedli za 
potrebe delovanja sil za ZiR Občine Mežica. Z njim smo 
izboljšali učinkovitost upravljanja, pridobili smo celovit 
pregled nad stanjem infrastrukture na terenu in ma-
terialno-tehničnimi sredstvi. Geografski informacijski 
sistem je omogočal podporo OŠCZ Mežica pri spreje-
manju boljših odločitev ob intervencijah ob naravnih in 
drugih nesrečah.

V analizi ukrepanja in dejavnosti smo ugotovili pred-
nosti in pomanjkljivosti:

Prednosti:
• za sile za zaščito in reševanje smo vzpostavili svoj 

geografski informacijski sistem (GIS) s prostorskimi 
podatki, opisnimi (atributnimi) podatki in metapo-
datki. Ustvarili smo informacijske sloje z vektorski-
mi podatki (točke, linije, poligoni) in bazo podatkov s 
pripadajočimi atributnimi podatki;

• poveljniki OŠCZ sosednjih občin (Črna na Koroškem, 
Prevalje, Ravne na Koroškem) so si izmenjevali iz-
kušnje, primere dobre prakse ter si medsebojno 

pomagali;
• zaradi racionalnega upravljanja človeških virov ozi-

roma ker nismo vedeli, v kakšnem obsegu, kako 
dolgo in s kakšno močjo se bo covid-19 širil, smo 
ukrepali skladno z načelom postopnosti (izvedli smo 
delni sklic OŠCZ). Pripravljeni smo bili na menjavo 
kadra, ker je bilo mogoče, da se kdo od članov OŠCZ 
okuži s koronavirusom oziroma zboli.

• 
Pomanjkljivosti:
• pomanjkanje materialno-tehničnih sredstev, za-

ščitnih sredstev, osebne varovalne opreme, po-
manjkanje opreme pripadnikov CZ (delovna obleka, 
čevlji, kape itn.);

• nekateri zaselki na območju Občine Mežica (Lom, 
Plat, Podkraj pri Mežici, Onkraj Meže) nimajo pover-
jenikov in namestnikov poverjenikov. Podobno velja 
za nekatera podjetja v Občini Mežica. OŠCZ Mežica 
je že leta 2013 pozval nekatere družbe, da imenu-
jejo poverjenike in namestnike poverjenikov civilne 
zaščite, vendar določenih družb to ni zanimalo. Z 
nekaterimi družbami in podjetji, ki so prepozna-
li vlogo in pomen poverjenika oziroma namestnika 
poverjenika, OŠCZ dobro sodeluje. Eno izmed pod-
jetij je OŠCZ Mežica doniralo stojalo za postavitev 
antene za sistem zvez ZA-RE;

• službo za prvo medicinsko pomoč je treba kad-
rovsko okrepiti;

• nadzor nad osebami v samoizolaciji ni bil opredeljen 
(kdo nadzira, kako in kako pogosto);

• nadzora nad izvajanjem spoštovanja ukrepov za 
preprečitev širjenja epidemije pristojne inšpekcij-
ske službe in policija niso dovolj dobro opravljale.

Nujna je sprememba načina razmišljanja glede nujnosti 
in pomembnosti sistema ZiR. Ob širjenju epidemije covi-
da-19 smo v prvem valu imeli veliko sreče, na kar pa se ob 
naslednjih naravnih in drugih nesrečah ne gre zanašati.
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Povzetek
Ob pojavu naravnih in drugih nesreč je včasih treba postaviti začasne objekte ali zagotoviti druge oblike pro-
storskih ureditev za prebivalstvo oziroma delovanje služb v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Med epide-
mijo covida-19 se je pomen načrtovanja dodatnih začasnih prostorskih zmogljivosti za zagotavljanje osnovnih 
življenjskih potreb prebivalstva pokazal predvsem na primeru potreb zdravstva in socialnega varstva. Ob kriznih 
dogodkih se morajo odgovorne službe hitro odločati, kar lahko vodi k izvedbi rešitev, ki niso bile predhodno 
namensko in sistematično pripravljene ter posledično ne prinesejo najboljših mogočih rezultatov. Za urejanje 
začasnih prostorskih rešitev za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči nismo našli konkretnih smernic, ki bi nas 
vodile skozi celoten proces, zato smo na podlagi tuje literature in lastnih izkušenj oblikovali procesno shemo in 
operativni postopek za vzpostavitev začasnih prostorskih rešitev ob kriznih dogodkih. Predstavljen je proces 
ureditve začasnih prostorskih rešitev, ki smo ga pripravili za CZ občine Škofja Loka. Proces smo uporabili za po-
stavitev zunanje enote Zdravstvenega doma Škofja Loka za obravnavo pacientov s sumom na okužbo z virusom 
SARS-CoV-2 in ga na podlagi pridobljenih izkušenj dopolnili. Temelji na procesnem pristopu in je razdeljen na 
sedem faz, od ugotavljanja potreb do končne izvedbe in uporabe začasne prostorske rešitve.

Abstract
The provision of temporary disaster response facilities can be a required response in natural or other di-
sasters in order to address the needs of the civil citizens and/or the functioning of the rescue services within 
the civil protection and disaster relief system. The overstress of the healthcare and social security system 
during the Covid-19 pandemic raised awareness of how important provisional facilities are for providing basic 
human needs in natural disaster situations. Rapid decisions are essential during the state of the emergency. 
However, the implementation of undeveloped or underdeveloped solutions may lead to insufficient results. No 
guidelines or directives addressing the provision of the temporary disaster response facilities within the civil 
protection and disaster relief system were available at the time. Therefore, on the basis of the foreign litera-
ture and our experience, we designed a process and operational procedure for the construction of temporary 
disaster response facilities for the civil protection of the community of Škofja Loka. The approach and the 
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Uvod

Ob naravnih in drugih nesrečah se operativno in stro-
kovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč organizira ter izvaja kot enoten 
sistem. Vodenje izvajajo poveljniki Civilne zaščite, štabi 
Civilne zaščite, poverjeniki za Civilno zaščito (v nada-
ljevanju CZ) in poveljniki oziroma vodje enot, služb in 
drugih operativnih sestavov za zaščito, reševanje in 
pomoč (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami /ZVNDN-UPB1/ (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg)). 
Razumevanje procesov za obvladovanje vodenja odzi-
vov na dogodke lahko organom sistema zaščite, reše-
vanja in pomoči (v nadaljevanju sistem ZRP) približamo 
prek sistemskega vodenja procesov. Veliko dejavnosti 
oziroma dogodkov v času naravnih in drugih nesreč 
lahko obravnavamo kot projekte, vendar pri načrtova-
nju ob kriznih dogodkih zaradi specifike okoliščin ne mo-
remo uporabiti vseh predpisanih smernic projektnega 
vodenja. Osnovne faze vodenja projektov, ki vključuje-
jo a) načrtovanje, b) organiziranje, c) koordiniranje, č) 
kontroliranje, d) vrednotenje in ocenjevanje, sovpadajo 
s štabnim načinom vodenja (Guštin, 2010). Posledično 
lahko z integracijo sistemskega vodenja procesov or-
ganov vodenja ZRP povečamo učinkovitost njihovega 
delovanja. Poleg tega nam uporaba sistemskega pri-
stopa pri reševanju zelo kompleksnih problemov pri 
odzivu na naravne in druge nesreče pomaga pri pripra-
vi ustreznejših načrtov reševanja v obsežnih sistemih 
(Simeonovic, 2015).

Začasne prostorske rešitve ob naravnih in drugih 
nesrečah v Sloveniji niso sistemsko urejene. Gradbe-
ni zakon (Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 
72/17)) ne omenja objektov v okviru reševanja nujnih in 
začasnih ukrepov za odvračanje nevarnosti in povzro-
čitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali 
nastanku naravnih in drugih nesreč. Nekaj literature 
za področje postavljanja začasnih bivališč in zagotavlja-
nja osnovnih higiensko-tehničnih ukrepov je dostopne 
(Jevšnik in sod., 2012; Ploštajner in Dalla Valle, 1999), 
vendar smernice in postopki, ki bi pomagali poveljniku 
CZ in njegovemu štabu, niso pripravljeni oziroma niso 
javno dostopni. V tuji literaturi so dostopne zelo kori-
stne informacije (ECHO, 2016; Felix in sod., 2015; The 
Sphere Project, 2011; United Nations, 2008), vendar 
jih je treba izluščiti iz zelo obsežnih dokumentov, pri-
lagoditi našemu sistemu delovanja in oblikovati v ope-
rativno uporabno obliko. Listina o humanitarni pomoči 
in minimalnih standardih pri odzivanju na nesreče (The 
Sphere project, 2011) je bila prevedena v slovenski 

jezik, vendar ob času pisanja članka za obstoj prevoda 
dokumenta avtorji nismo vedeli.

V prispevku bomo predstavili pripravo procesa uredi-
tve začasnih prostorskih rešitev ob naravnih in drugih 
nesrečah, ki smo ga pripravili za potrebe CZ občine 
Škofja Loka. Prav tako bomo predstavili tudi izzive, s 
katerimi smo se spoprijemali v praksi, in kaj smo se pri 
celotnem procesu naučili. Proces je bil pripravljen za 
postavitev zunanje enote Zdravstvenega doma Škofja 
Loka (v nadaljevanju ZD Škofja Loka) v prvem valu epi-
demije SARS-CoV-2.

Sistemski pristop ureditve 

začasnih prostorskih rešitev 

ob naravnih in drugih nesrečah

Sistemski pristop obravnave problemov se osredoto-
ča na medsebojne vplive elementov znotraj sistema in 
učinke, ki so posledica teh interakcij (Simeonovic, 2015). 
V sistemu ZRP se običajno spoprijemamo z zelo komple-
ksnimi problemi in stanji z močno medsebojno poveza-
nostjo, saj sistem vključuje veliko deležnikov, ki izvajajo 
različne dejavnosti in spadajo pod pristojnosti različnih 
ravni v sistemu (zasebnih, lokalnih, regijskih, državnih). 
Zato je uporaba sistemskega pristopa pri reševanju teh 
problemov smiselna in potrebna. Glede na to smo pri 
postavitvi procesa zagotavljanja začasnih prostorskih 
rešitev ob naravnih in drugih nesrečah poskusili sis-
temsko zajeti čim več elementov v vsaki posamezni fazi 
procesa (slika 1). Osnovo procesa smo oblikovali na pod-
lagi predhodnih izkušenj CZ občine Škofja Loka in takrat 
dostopne literature. Oblikovani proces smo praktično 
preizkusili na primeru postavitve zunanje enote Zdra-
vstvenega doma Škofja Loka, ga ustrezno dopolnili in 
tako dopolnjenega predstavljamo v nadaljevanju.

Zasnovani proces je razdeljen na sedem faz, ki sestav-
ljajo proces od identifikacije potreb do končne izvedbe 
in upravljanja pripravljenega prostora oziroma objekta 
(slika 1). V vsaki fazi procesa smo prepoznali elemente, 
ki jih je priporočljivo preučiti, da zagotovimo uspešno 
izvedbo ureditve ter ustrezno in varno končno pro-
storsko rešitev. Ker je zahtevnost posameznih faz pro-
cesa in njenih elementov specifična za posamezen pri-
mer, jih ne moremo enotno razvrstiti po pomembnosti. 
Pomembnost in vlogo faz ter elementov za posamezen 
primer določi oseba, ki vodi proces ureditve začasne 
prostorske rešitve.

process were evaluated and refined based on our case study of the construction of a temporary external unit 
of the Škofja Loka Community Health Centre during the SARS-CoV-2 pandemic. The final designed process is 
based on a systems approach and comprises seven phases, which span from the identification of needs to the 
implementation and construction of the solution.
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V procesu potekajo ključni operativno-tehnični po-
stopki in se sprejemajo odločitve, ki so univerzalne ne 
glede na tip nesreče ali potrebe po začasnih objektih 
oziroma drugih tipih začasnih prostorskih ureditev. Ti 
ključni elementi in odločitve so v okviru operativnega 
postopka tehnične izvedbe postavitve objektov prika-
zani v obliki procesne sheme na sliki 2. Ker so she-
matski operativni postopki zelo koristen pripomoček 
tako pri sprejemanju odločitev kot pri sledenju po-
stopku, so ob procesni shemi prikazane pripadajoče 
faze celotnega procesa ureditve začasnih prostorskih 
rešitev ob naravnih in drugih nesrečah. V procesni 
shemi je zajeto tudi poročanje. Poročanje je pomem-
ben element med celotnim procesom, vendar v tem 
delu poudarjamo predvsem pomen poročanja med 
obratovanjem objekta, prek katerega organ vodenja 
ohranja stik z enotami oziroma izvajalci na terenu, in 
pregled nad ustreznostjo izvedene rešitve ter njenim 
delovanjem.

V nadaljevanju bomo predstavili usmeritve in po-
membne vsebinske odločitve po posameznih fazah. V 
opisih niso vključene usmeritve za vse elemente, tem-
več predvsem za tiste, ki smo jih prepoznali kot bistve-
ne v našem okolju in v razmerah, v katerih smo proces 
preverjali.

Faza 1: Prepoznava potreb

Prepoznava potreb je prva in najpomembnejša faza 
procesa. Če potreb ne prepoznamo pravilno, nadaljnji 
proces ne glede na kakovost izvedbe ne bo vodil do naj-
boljšega mogočega rezultata. 

Pravilo v sistemu ZRP je, da se za pomoč lahko zapro-
si takrat, ko sami s svojimi sredstvi resnično ne zmo-
remo več reševati nastalih razmer. Ko poveljnik CZ 
prejme zaprosilo, je prvo in najpomembnejše vpra-
šanje, ki si ga moramo zastaviti, ali potreba resnično 

obstaja. Čeprav je vprašanje enostavno, je odgovor 
nanj velikokrat težko pridobiti. Zavedati se moramo, 
da prizadeta stran, ki izpostavi potrebe, težko loču-
je med pravimi potrebami in željami. Če je le mogoče, 
uporabimo zato strokovno oceno stanja na terenu s 
strani usposobljenega kadra. Zaprosilo nato skupaj s 
prosilcem pomoči temeljito proučimo in ugotovimo, 
ali je postavitev začasnih objektov res edina mogoča 
in najboljša rešitev problema. Po tem, ko poveljnik CZ 
odobri pomoč in župan ali občinski svet odobri pomoč 
in sredstva zanjo iz proračuna občine, takoj pristopimo 
k realizaciji oziroma izvedbi nadaljnjih faz procesa. Če za 
identificirano potrebo ni možnosti zagotavljanja ustre-
zne pomoči na občinski ravni, prosilec sam ali poveljnik 
CZ pošlje zaprosilo na višjo raven (regijska ali državna 
raven CZ) (slika 2).

Za prepoznavanje potreb in tudi vse nadaljnje faze pro-
cesa je zelo pomembna ustrezna komunikacija med 
CZ, prosilcem in drugimi akterji. Dobra praksa je, da se 
vzpostavijo stabilne komunikacijske linije, kar pomeni, 
da na vsaki strani določimo stalne osebe za stike, ki 
skrbijo za komunikacijo.

Faza 2: Prepoznava možnih rešitev

Za učinkovito prepoznavanje mogočih rešitev so nuj-
ne ustrezne informacije s terena oziroma od prosil-
ca, da izberemo ustrezni tip začasne prostorske re-
šitve. Na primer: iskanja primernih rešitev se bomo 
lotili čisto drugače, če iščemo začasno prostorsko 
rešitev za zdravstveno ustanovo ali pa ustvarjamo 
začasne nastanitvene kapacitete. Pravilna prepozna-
va namembnosti objekta je pogoj za iskanje kakršnih 
koli rešitev. Ne smemo pa pozabiti tudi na druge de-
javnike, ki pomembno vplivajo na izbiro tipa začasne 
prostorske rešitve, na primer letni čas, aktualne vre-
menske razmere, lokacijo, čas trajanja ipd.

 Slika 1:  Faze procesa zagotavljanja začasnih prostorskih rešitev ob naravnih in drugih nesrečah. Pod posameznimi 
fazami procesa so definirani elementi, ki sestavljajo posamezno fazo oziroma jih je smiselno preučiti in,  
če je potrebno, vključiti v proces. 

 Figure 1:  The temporary disaster response facilities provision process divided into phases. Each phase comprises 
elements that should be considered at that stage of the process.
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V času kriznih dogodkov zaradi časovno intenzivnega 
poteka dogodkov analizo stroškov in koristi velikokrat 
zanemarimo, kar lahko pripelje do izvedbe neoptimal-
ne rešitve, ki pomeni precejšnje finančno breme. Po-
stopek priprave analize stroškov in koristi je običaj-
no sestavljen iz več jasno določenih točk (Strukturni 
skladi – ESRR, Kohezijski sklad, ISPA, 2004), ki pa jih 
za naš primer dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči 
lahko povzamemo v tri ključna vprašanja: a) Kakšne so 
najpomembnejše neposredne in posredne koristi? b) 
Ali so bile pri izbiri upoštevane alternativne možnosti? 
c) Kakšno je tveganje, da kljub uspešni izvedbi ne bomo 
dosegli želenih rezultatov? V sistemu ZRP se običajno 
spoprijemamo s kompleksnimi situacijami, ki jih ni eno-
stavno ovrednotiti le s tradicionalno analizo stroškov in 
koristi. Zato je tej analizi smiselno pridružiti tudi analizo 
socialnih, okoljskih in regionalnih značilnosti in ciljev, da 
dobimo celosten vpogled vpliva predvidenih dejavnosti 
na končno rešitev problema (Simeonovic, 2015).

Končni cilj prepoznavanja mogočih rešitev je za dani 
problem najti ustrezno in vzdržno rešitev. Vzdržna 
mora biti tako z vidika naših kot prosilčevih materialnih 
zmožnosti (oprema, tehnična in finančna sredstva), še 
pomembnejši pa je vidik kadrovskih zmožnosti, zahtev-
nosti vzdrževanja in povezanih finančnih stroškov. Pri-
zadevati si moramo za postavitev avtonomnih objek-
tov oziroma rešitev. Če teh vidikov ne bomo vključili 
pri načrtovanju, obstaja nevarnost, da ne bomo mogli 
zagotoviti ustreznega obratovanja končne prostorske 
rešitve.

Faza 3: Analiza tveganj

Začasne prostorske rešitve se izvajajo v času večje 
ranljivosti prebivalstva, saj jih je že prizadela neka večja 
nesreča. Posledično so preventiva in ukrepi, ki poma-
gajo nadzorovati morebitne nevarnosti in z njimi pove-
zana tveganja, v prihodnosti še toliko bolj pomembni 
(United Nations, 2008).

Prvo analizo tveganja mora štab CZ izvesti že ob iz-
biri lokacije začasnega objekta, še posebej, če gre za 
objekt za nastanitev ljudi ali predvidevamo dolgotraj-
nejšo uporabo. Pri izbiri lokacije smo pozorni na mo-
rebitne okoljske in socioekonomske nevarnosti, kot na 
primer poplavno območje, nevarnost plazov, bližina in-
dustrijskih objektov, potek podzemnih instalacij. Glede 
primernosti umestitve se lahko posvetujemo z institu-
cijami in organi, ki obdelujejo te tipe podatkov. Zelo ko-
ristna orodja so dostopna na spletu, na primer Atlas 
okolja Agencije RS za okolje (http://gis.arso.gov.si/
atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso). 
Vir koristnih infor macij je tudi lokalno prebivalstvo.

Za zagotavljanje uspešne zaščite prebivalstva ob ne-
srečah je zelo pomembno, da sile v sistemu ZRP raz-
polagajo z zadostnimi količinami materialnih sredstev, 

ki so jim dostopne v ustreznem časovnem obdobju 
(Državne rezerve materialnih sredstev in oprema 
državnih enot za zaščito, reševanje in pomoč (Verzija 
3.0), 2018; Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zašči-
te in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12); Uredba o 
spremembah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaš-
čite in reševanja (Uradni list RS, št. 78/16); Uredba 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in iz-
delavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 
26/19)). Gledano z vidika začasnih prostorskih rešitev 
in namestitvenih zmogljivosti za prebivalstvo, državne 
materialne zaloge obsegajo opremo in sredstva za za-
gotavljanje začasne nastanitve za 10.000 oseb (Reso-
lucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPV-
NDN 16-22; Uradni list RS, št. 75/2016)), kar pred-
stavlja 0,5 odstotka prebivalstva Slovenije (podatek o 
številu prebivalcev, pridobljen s Statističnega urada 
RS, 23. 3. 2021). Občinski in regijski načrti se v zalogah 
materialnih sredstev močno opirajo na državne zalo-
ge, ki pa več kot očitno ne morejo pokrivati potreb ob 
nesrečah širšega obsega. Zato je zelo pomembno, da 
občinske CZ prepoznajo pomen vzdrževanja ustreznih 
lastnih materialnih zalog sredstev za zaščito, reševa-
nje in pomoč tudi za manj pogoste nesreče večjega ob-
sega. Poleg omenjenih rezerv se sistem ZRP opira tudi 
na tržne zaloge v proizvodni in trgovski mreži, ki pa so 
tudi precej omejene, kar smo spoznali med epidemijo 
covida-19.

Če je namembnost objekta oziroma prostora, ki ga 
načrtujemo, predvidena tudi za ljudi s posebnimi po-
trebami, je v okviru naših zmožnosti treba vključiti 
elemente, ki omogočajo samostojnost in dostojanstvo 
osebam s posebnimi potrebami. Ocenjuje se, da ima 15 
odstotkov svetovnega prebivalstva določeno obliko in-
validnosti oziroma posebnih potreb. V času nesreč pa 
lahko zaradi posledic nesreče število teh oseb še nara-
ste. Sistem ZRP bi si moral prizadevati za enakosti in 
omogočati dostopnost pomoči tudi osebam s posebni-
mi potrebami (WHO, 2013).

Faza 4: Obravnava varnostnih 
elementov

Postavitev začasnih objektov v okviru sistema ZRP ni 
vključena v gradbeno ali drugo zakonodajo (Gradbeni 
zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)). Ne 
glede na to je smiselno čim bolj upoštevati vse zahte-
ve in merila projektiranja požarne in druge varnosti, ki 
veljajo za druge objekte. Ob predaji objekta v uporabo 
je treba obvestiti pristojne službe zaščite, reševanja in 
pomoči o novem objektu ter njegovi prostorski umesti-
tvi, skladno s Pravilnikom o požarnem redu in pripravi 
požarnega reda, načrta evakuacije in požarnega načrta.

Pogosto je težko dobiti optimalno lokacijo zadostne-
ga obsega, ki bi nam omogočala optimalno postavitev 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso


175UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Špela Alič, Nikolaj Kržišnik, Tadej Beguš, Andrej Štremfelj, Boris Hostnik: SISTEMSKI PRISTOP UREDITVE ZAČASNIH PROSTORSKIH 
REŠITEV OB NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH: PRIMER ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠKOFJA LOKA OB EPIDEMIJI SARS-CoV-2

objektov, kar vodi do sklepanja kompromisov. Pa vendar 
bi radi opozorili, da naj se ne sklepajo kompromisi na 
ravni varnosti. Tu imamo predvsem v mislih evakuacij-
ske poti in zbirna mesta, ustrezne razmike med objekti 
in namenske površine za gasilce. Za vse zgoraj naštete 
in tudi druge varnostne elemente najdemo usmeritve v 
tehničnih smernicah TSG-1-001:2019 (Požarna varnost 
v stavbah), SZPV 204 (Požarnovarnostni odmik med 
stavbami) in SZPV 206 (Površine za gasilce ob stavbah).

Ne glede na to, da postavljamo objekt v času kriznih 
dogodkov, morajo biti vsi elementi objekta popolnoma 
varni za uporabo. In varnost najlažje zagotovimo tako, 
da upoštevamo zakonodajo, standarde in predpise, 
definirane za mirnodobni čas. Za zmanjšanje tveganj 
je pomembno tudi, da so izvajalci del strokovno uspo-
sobljeni in upoštevajo standarde in predpise, kot bi jih 
morali običajno zunaj kriznih razmer.

Faza 5: Izvedbeni načrt

Po analizi vseh bistvenih elementov predhodnih faz sle-
di priprava izvedbenega načrta sprejete rešitve. Na-
men izvedbenega načrta je, da vse predhodne načrte in 
analize povzamemo na jasen, razumljiv in izvedljiv način. 
Priprava pisnega načrta je obvezna. Ni treba, da je do-
kument obsežen, predvsem mora biti uporaben za vod-
jo postavitve in izvajalce. Pozornost je v tej fazi treba 
nameniti tudi vzpostavitvi ustreznih komunikacijskih linij 
med vsemi ekipami in akterji, ki bodo sodelovali pri izved-
bi, in zagotovitvi ustreznih varnostnih pogojev za delo.

Faza 6: Izvedba prostorske rešitve

Nobeden izmed predhodnih elementov procesa nima 
smisla, če se pri izvedbi ne upoštevajo. Izvedba začasne 
prostorske rešitve naj bo skladna z izvedbenim načr-
tom oziroma naj odgovorna oseba za postavitev vsa 
odstopanja ustrezno beleži in načrt dopolnjuje. Pripo-
ročamo fotodokumentacijo poteka izvedbe, saj so foto-
grafije nenadomestljiv vir informacij o poteku dogodka 
in obenem odličen pripomoček za končno analizo oziro-
ma študijo primera. Pred predajo objekta v uporabo je 
potreben tudi pregled in tehnični prevzem objekta, s 
katerim zagotovimo, da predamo v uporabo varen in 
funkcionalen objekt.

Faza 7: Upravljanje objekta

Zadnja in navadno najdlje trajajoča faza celotnega pro-
cesa je zagotavljanje ustreznega obratovanja postav-
ljenega objekta oziroma pripravljenega prostora. Po 
postavitvi moramo poskrbeti tudi za ustrezno prome-
tno ureditev, zavarovanje in varovanje začasnih objek-
tov ter zagotavljanje varstva javnega reda in miru (Za-
kon o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 

70/06 in 139/20)). Za izvajanje teh nalog uporabimo 
pristojne službe (občinska uprava – oddelek, pristo-
jen za prometno infrastrukturo, vzdrževalce občinskih 
cest, redarsko službo, policijo, varnostne službe). Med 
uporabo objektov moramo zagotavljati varnost upo-
rabnikov in vzdrževanje objektov. Za ta sklop nalog se 
določi skrbnik oziroma upravnik, ki zagotavlja nemo-
teno obratovanje in potrebno vzdrževanje objekta. Z 
obratovalnega vidika je najpogosteje najboljša rešitev, 
da odgovornost za ta sklop nalog prevzame prosilec, za 
katerega se je objekt postavil. Če njegove kompetence 
tega ne dopuščajo, CZ določi službo, ki skladno z načr-
tom zaščite in reševanja izvaja te naloge.

Za zagotavljanje varovanja ter varstva javnega reda in 
miru uporabimo skladno s potrebami in njihovimi pri-
stojnostmi varnostne službe, občinsko redarstvo in/ali 
policijo. Odsvetujemo, da za vzdrževanje varstva javne-
ga reda in miru skrbijo pripadniki CZ. Po naših izkuš-
njah nimajo ustreznega znanja za opravljanje teh nalog, 
predvsem pa jim prebivalci ne priznajo avtoritete in 
nimajo potrebnih pooblastil za ukrepanje.

Če začasni objekti oziroma začasne prostorske rešitve 
predstavljajo začasna bivalna naselja, jih moramo poleg 
predstavljenih procesov in značilnosti obravnavati tudi 
z vidika psihosocialnih značilnosti. Ureditev začasnega 
prostora za bivanje namreč presega le prostorski okvir 
in ni samo fizično okolje, temveč predstavlja družbeni 
okvir in mesto medsebojnih interakcij ljudi (ECHO, 2016).

Izkušnje na primeru postavitve 

začasnih objektov za ZD Škofja 

Loka v okviru prvega vala 

epidemije SARS-CoV-2

V ZD Škofja Loka so se tako kot drugje po Sloveniji v 
prvih mesecih leta 2020 seznanili z nevarnostjo okuž-
be, obravnave in zagotavljanja zdravstvene pomoči 
prebivalcem na območju svojega delovanja, ki so bili 
okuženi ali imeli težave z novo odkritim virusom SAR-
S-CoV-2. Potrebo po prostorski preureditvi kapacitet 
in spremembah organizacije obravnave pacientov ob 
izbruhu nalezljivih bolezni so zaznali že nekaj mesecev 
prej, ob izbruhu nalezljive bolezni ošpic v občini Škofja 
Loka. Na podlagi teh izkušenj so za potrebe obravnave 
in zagotavljanja pomoči prebivalcem s sumom oziroma 
okužbo z virusom SARS-CoV-2 izvedli reorganizacijo 
delovnih procesov ter kadrovsko in prostorsko reor-
ganizacijo. Ker v času izbruha prvega vala epidemije 
SARS-CoV-2 v Sloveniji ZD Škofja Loka ni imel ustrez-
nih kapacitet za ustrezno ločeno obravnavo pacientov, 
je glavni del prostorske reorganizacije obsegal posta-
vitev kompleksa začasnih objektov na zunanjem parki-
rišču ob stavbi ZD Škofja Loka.
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Operativni postopek tehnične izvedbe postavitve začasnih objektov v sistemu ZRP
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 Slika 2:  Operativni postopek tehnične izvedbe postavite začasnih objektov po sistemu ZRP. Operativni postopek 
je predstavljen v obliki procesne sheme v modri barvi. Na desni strani ob procesni shemi so prikazane 
pripadajoče faze celotnega procesa ureditve začasnih prostorskih rešitev ob naravnih in drugih nesrečah.

 Figure 2:  The technical implementation process of the construction of temporary disaster response facilities 
summarized in an operational procedure form. Operational procedure (shown in blue) is schematically 
represented as a process flow diagram. The corresponding phases of the complete construction of the 
temporary disaster response facilities is shown on the right-hand side of the process flow diagram.
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Eden večjih izzivov skozi celoten proces se je izkazala 
vzpostavitev ustreznih komunikacijskih linij med po-
membnimi udeleženci (štab CZ, ZD Škofja Loka, sode-
lujoče pogodbene enote CZ). Zaradi razlik v poznavanju 
nalog posameznih služb in specifikah sodelujočih strok 
je bil velik izziv prepoznavanje resničnih potreb na lo-
kalni ravni. Pomanjkanje usmeritev in konkretnih navo-
dil višjih ravni CZ ter pristojnih ministrstev je pomenilo 
dodatne težave pri izvajanju ustreznih rešitev in pove-
zanih dejavnosti.

Na podlagi skopih podatkov glede pričakovanega ra-
zvoja epidemije in povezanih prepoznanih potreb za de-
lovanje ZD Škofja Loka se je postavil začasni kompleks 
montažnih objektov in prostorov s predvidenim traja-
njem uporabe nekaj mesecev.

V našem primeru smo v procesu prepoznave možnih 
rešitev ugotovili, da je za dani problem najprimernejša 
postavitev kompleksa začasnih objektov iz razpoložlji-
vih elementov (kontejnerjev, šotorov, vozil za množične 

nesreče itn.), ki bodo prostorsko in organizacijsko del 
matične ustanove. Zato je bil kompleks umeščen na zu-
nanje parkirišče neposredno ob stavbi ZD Škofja Loka. 
Na lokaciji je že bila na razpolago komunalna, elektro 
in telekomunikacijska infrastruktura, potrebne skupne 
službe in druge kapacitete, potrebne za njihovo obra-
tovanje. Izbrana lokacija je v omejenem obsegu omogo-
čala tudi možnost širjenja in nadgrajevanja v primeru 
povečanja potreb. Največja prepoznana prednost te 
umestitve je bolj optimalno in manj potratno kadrovsko 
ter materialno obratovanje. Prav to je omogočilo ne-
moteno delovanje, saj je zdravstvo med epidemijo zelo 
težko zagotavljalo zadostno količino primerno usposo-
bljenega in zdravega kadra. Poleg tega je izbrana oblika 
rešitve predstavljala tudi manjšo finančno obremeni-
tev proračunov ZD Škofja Loka in občine.

Ni pa zanemarljivo tudi dejstvo, da lokalno prebivalstvo 
pozna lokacijo matične ustanove in zato ni prihajalo do 
dodatnih težav z iskanjem nove dislocirane enote in na-
vigacije znotraj nje.

 Slika 3:  Postavitev prostorske rešitve zunanje enote ZD Škofja Loka za delovanje v času epidemije covida-19. Na 
fotografiji je za vsak umeščen element določena osnovna namembnost. Celoten kompleks je bil postavljen 
neposredno ob stavbi ZD Škofja Loka. Kompleks je bil ustrezno zavarovan z ograjo in ustreznimi označbami. 
(foto: arhiv PGD Stara Loka, besedilni opisi na sliki: T. Beguš)

 Figure 3:  The constructed temporary facilities formed the external unit of the Škofja Loka Community Health 
Centre used for Covid-19 related activities. The primary role of each element of the constructed complex 
is specified in the photo. The allocation of the complex was right next to the Community Health Centre 
building. A fence and relevant markings were used to secure the complex and its premises (Photo: Archive 
PGD Stara Loka; descriptions in the photo: T. Beguš). 
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Kompleks je bil sestavljen iz sistema bivalnih kontej-
nerjev, šotorov in namenskih vozil (slika 3). Izbira po-
sameznih prostorskih elementov v kompleksu je bila 
odvisna od dostopnosti na trgu in zmožnosti občinske 
CZ. Rešitev se je v celoti izvajala v okviru občinske CZ, 
ker do višjih ravni pomoči iz regijske in državne ravni v 
danih razmerah nismo bili upravičeni. Izvedena rešitev 
se je v praksi izkazala za pomanjkljivo zaradi nestabilnih 
vremenskih razmer v pomladanskem času (močan ve-
ter, močna deževja, neurja, nizke temperature, sneg). 
Posledično je bilo oteženo zagotavljanje primernih 
delovnih razmer zdravstvenega osebja in zasebnosti 
pacientov. Zato se kljub strateškemu načrtovanju pro-
storske postavitve kompleksa ta ni dolgo uporabljal v 
prvotno zamišljeni obliki.

Skladno z razvojem epidemije in izkušnjami, ki smo jih 
pridobili ob postavitvi in obratovanju začasnih objek-
tov, namenjenih za obravnavo oseb s sumom na co-
vid-19, je bilo ugotovljeno, da je edina vzdržna rešitev 
reorganizacija prostorov v okviru stavbe zdravstvene-
ga doma. Tako so se dejavnosti Covid centra ZD Škofja 
Loka sredi oktobra 2020 v celoti preselile v preurejene 
notranje prostore ZD Škofja Loka.

Med prvim valom epidemije dejavnosti občinskega sis-
tema ZRP niso bile ovrednotene prek analize stroškov 
in koristi, zato nismo ustrezno identificirali tveganja, da 
je naš vložek za dane razmere neoptimalen. Posledič-
no smo postavili večji zunanji prostorski kompleks, kot 
ga je zdravstveni dom lahko vzdrževal in potreboval za 
osnovno izvedbo rednih dejavnosti. Ker analiza stro-
škov in koristi ni bila izvedena pred postavitvijo, smo 
šele po podrtju kompleksa in opravljeni analizi s sode-
lujočimi silami ugotovili, da sta finančni vložek občine in 
prizadevanje udeleženih sil pri postavitvi in vzdrževanju 
kompleksa občutno presegla potrebe ZD Škofja Loka.

Postavitev kompleksa so večinoma izvajale pogodbene 
enote iz občinskega sistema ZRP. Velik izziv, ki smo ga 
ob postavljanju imeli, je bil zagotavljanje ustrezne zašči-
tne opreme službam, ki so sodelovale v procesu pos-
tavljanja. Te za primer epidemije CZ nima v svojih ma-
terialnih rezervah in ob »zlomu« trga z osebno zaščitno 
opremo je je bilo nemogoče dobiti dovolj. Glede na pri-
dobljene izkušnje v okviru epidemije smo ugotovili, da je 
treba pripraviti pregled in dopolniti lastne materialne 
zaloge sredstev za zaščito, reševanje in pomoč občin-
ske ravni CZ za hujše oblike manj pogostih nesreč, saj 
nanje nismo ustrezno materialno pripravljeni.

Med epidemijo se je poveljnik CZ s štabom CZ zavedal, 
da za izvedbo nalog ne sme najprej uporabiti gasilskih 
enot javne gasilske službe, čeprav so del občinskega 
sistema ZRP. Aktivacija gasilcev je zaradi njihove dobre 

organiziranosti in odzivnosti najlažja, vendar je treba 
uporabljati tudi druge, manj obremenjene enote in po-
godbene ekipe v občinskem sistemu ZRP. S preobre-
menitvijo gasilskih enot javne gasilske službe nepos-
redno vplivamo na učinkovitost zagotavljanja varstva 
pred požarom in drugimi nesrečami v občini, ki se izva-
ja tudi med epidemijo. Zavedati se moramo dejstva, da 
so tudi gasilske enote izpostavljene okužbam z virusom 
covid-19, kar lahko vodi do kadrovske vrzeli in dodatnih 
težav z opravljanjem javne gasilske službe v občini. Te 
problematike bi se morali zavedati tudi na regijski in 
državni ravni vodenja ZRP in ne bi smeli razporejati ali 
odrejati dodatnih nalog občinskim gasilskim enotam, ki 
izvajajo lokalno javno gasilsko službo.

V proces smo uspešno vključili postavitev ustrez-
nih preventivnih vidikov in ukrepov, vendar smo nato 
ugotovili, da je celotna izvedba preventive temeljila na 
samoiniciativi posameznikov v izvedbeni strukturi in ni 
bila strateško vključena v izvedbeni načrt.

Veliko pomanjkljivost naše izvedbe procesa posta-
vitve smo ugotovili ob podrtju objektov in pozneje ob 
podrobnejši analizi. Postopka procesa nismo natančno 
zapisovali, temveč le z vpisi v delovodniku. Prav tako ni-
mamo ne končnega načrta ne pisnega načrta izvedbe 
in postavitve. Razen fotodokumentacije in lastnih zapi-
skov posameznikov nimamo gradiva, s katerim bi lahko 
natančno ovrednotili proces. Navedena fotodokumen-
tacija, zapiski in izkušnje soudeleženih v tem projektu so 
nam bili kljub dokumentarnim pomanjkljivostim dobra 
podlaga za izboljšanje prvotno postavljenega postopka 
dela, ki je kot končni rezultat tega projekta prikazan in 
opisan v tem prispevku.

Sklepne misli

Naravne in druge nesreče so vedno velik izziv, saj na-
nje nikoli ne moremo biti dovolj pripravljeni. Na pod-
lagi ocene ogroženosti in izkušenj si lahko pripravimo 
ustrezne načrte in druge pripomočke, ki nam poma-
gajo, da se učinkovito spopademo z njimi. Čeprav obi-
čajno najprej pomislimo na materialno in kadrovsko 
pripravljenost, je naša »miselna« pripravljenost enako 
pomembna. Zato so definirani pripomočki za usmerje-
ne miselne analize v trenutkih, ko moramo izvajati hitre 
in učinkovite odločitve, zelo pomembni.

Prvi od procesov in postopkov, ki smo ga pripravili za 
delovanje občinskega sistema ZRP, je proces ureditve 
začasnih prostorskih rešitev ob naravnih in drugih ne-
srečah. Naša želja je, da v prihodnje po tem vzoru prip-
ravimo postopke in operativne sheme za vse pomemb-
nejše elemente posredovanja ob večjih nesrečah.
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Uvod

Komuniciranje je pomemben del kriznega upravljanja 
in vodenja, saj vpliva na uspešnost odziva različnih 
organizacij in ustanov na posledice krize. Priprave na 
komuniciranje v krizi morajo biti sistematične in obse-
gati načrtovanje strategij in taktik komuniciranja, upo-
števanje različnih javnosti ter predvidevanje vsebine 
in oblike informacij. Komuniciranje v krizi naj zagotovi 
dvosmeren pretok informacij znotraj organizacij, med 

njimi, med omrežji organizacij ter med organizacijami 
in različnimi javnostmi1. Gre za dinamičen proces, ki 
poteka v konkretnem družbenem okolju, ki ga med dru-
gim opredeljujejo mnoge psihosocialne spremenljivke, 
med njimi znanje ljudi, njihove izkušnje, vrednote, stali-
šča, prepričanja in čustva. Komuniciranje v krizi mora 

1  Pomembne so predvsem prizadeta, splošna in strokovna 
javnost.
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Povzetek
Komuniciranje ima precejšen vpliv na uspešen odziv različnih organizacij in ustanov na posledice krize. Komunici-
ranje v krizi mora zagotoviti pretok informacij znotraj organizacij, med njimi ter med organizacijami in različnimi 
javnostmi. Analiza komuniciranja v občini Domžale v času prve razglasitve epidemije v državi je razkrila, da so 
predstavniki občine, njene Civilne zaščite (CZ) in operativne skupine dejavno ter sprotno komunicirali med seboj 
in z drugimi akterji ukvarjanja s krizo, pri čemer so se oprli predvsem na sodobne tehnologije. Kljub temu izsledki 
analize opozarjajo na komunikacijske težave med državno ravnjo in občino, saj je morala ta kar nekajkrat popravljati 
komunikacijske zdrse državnih ustanov. Štab CZ Občine Domžale je zato predlagal oblikovanje enotnega kriznega 
portala pri Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR), na katerem bi ob nesrečah in drugih krizah objavljali aktual-
ne informacije, obvestila in usmeritve. Predstavniki občine so proaktivno, odprto in koordinirano komunicirali tudi z 
lokalno javnostjo in bili pri tem verodostojni in uspešni, še posebej pri uporabi družbenih medijev. Tako so občinske 
oblasti vplivale na interpretacijo epidemije, njenih posledic in ukvarjanja z njimi, še preden je prišlo do socialne in 
medijske konstrukcije krize. 

Abstract
Communication has great impact on the success of the response of different organizations and institutions to 
the consequences of a crisis. In a time of crisis, communication must ensure the flow of information within and 
between organizations, and between organizations and the different publics. An analysis of communication in 
the Domžale municipality during the first declaration of the pandemic in the country showed that the repre-
sentatives of the municipality, its civil protection and the operational team communicated between themselves 
and with other actors dealing with the crisis in an active and timely manner, all while relying mainly on modern 
technologies. Nevertheless, the results of the analysis point to certain communication issues between the 
national level and the Municipality, since the latter had to rectify the communication slips of state institutions 
in its community on a number of occasions. The Civil Protection Headquarters of the Domžale municipality 
therefore proposed the formation of a single crisis portal at the Administration of the Republic of Slovenia for 
Civil Protection and Disaster Relief. In the event of disasters and other crises, such a portal would serve as a 
platform for publishing up-to-date information, notification and guidance. The representatives of the municipa-
lity communicated with the local community in a proactive, open and coordinated way, and have been credible 
and successful in doing so, especially in the use of social media. In this way, the municipal authorities influenced 
the interpretation of the pandemic, its consequences and their management before the social and media con-
struction of crisis could appear. 
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potekati po načelih, kot so objektivnost, pravočasnost, 
verodostojnost, odprtost, empatičnost, proaktivnost, 
odkritost, poštenost in predanost.

Članek prinaša analizo komuniciranja v občini Dom-
žale v času prve razglasitve epidemije v Sloveniji (12. 
3.–31. 5. 2020). Po kratkem teoretičnem uvodu in 
nekaterih nedavnih empiričnih ugotovitvah o kriznem 
komuniciranju v tujini se bomo osredotočili na med-
sebojno komuniciranje občinskih akterjev odzivanja 
na krizo, na komuniciranje med njimi ter regijsko in 
državno ravnjo ter na komuniciranje občinskih struk-
tur z lokalno javnostjo. Članek temelji na pregledu 
izbrane literature, analizi vsebine uradnih dokumen-
tov Občine Domžale, intervjujih s predstavniki Civilne 
zaščite Občine Domžale in na osebnem opažanju so-
avtorice članka. 

Izsledki nedavnih raziskav

Empirične raziskave kažejo, da je ena najpomembnej-
ših strateških nalog, ki jo morajo opraviti politični vo-
ditelji v krizi, pojasnitev krize in njenih posledic. V krizi 
državljani (oz. občani, če gre za lokalno raven) želijo 
vedeti, kaj se dogaja in kako bodo zaščitili svoje inte-
rese. Politični voditelji dobivajo s prizorišča krize veli-
ko sporočil, ki jih morajo oblikovati v koherentno sliko 
dogajanja. Na tej podlagi pa oblikujejo točno, jasno in 
v akcijo usmerjeno informacijo, namenjeno javnosti, 
ki je lahko pod stresom ali je prestrašena, občutljiva 
ali pa nima dovolj visoke stopnje zaupanja do oblasti, 
kar povzroča negotovost. Ta se lahko zmanjša, če ob-
lasti poskrbijo za ustrezen pretok informacij o razvoju 
dogodkov in njegovih implikacijah za ljudi (Boin in sod., 
2005). Skratka, voditelji morajo krizo pojasniti, pri tem 
pa tekmujejo z množičnimi mediji, vplivneži na platfor-
mah družbenih medijev in drugimi akterji, ki interpre-
tirajo potek krize, njene posledice in ukrepe za njeno 
obvladovanje. 

Pretekle raziskave kriznega komuniciranja v Sloveniji 
so pokazale, da sta v krizi pomembna predvsem kako-
vost in vir informacij, manj pa njihova količina. Eden od 
primerov, ki smo ga analizirali in je aktualen z vidika kri-
ze, ki jo je povzročil virus covid-19, je bil virus sars, ki je 
leta 2003 prizadel več držav (najhuje Kitajsko in Kana-
do) in je grozil z razširitvijo v Evropo (Malešič, Hrvatin 
in Polič, 2006). V Sloveniji je pritegnil veliko pozornost 
medijev in javnosti. Akterji komuniciranja o tej netipični 
pljučnici so bili Inštitut za varovanje zdravja, Infekcijska 
klinika v Ljubljani in drugi strokovnjaki. Občasni medijski 
gost je bil tudi minister za zdravje. Iz tujine se je v ko-
municiranje o potencialni krizi vključeval infektolog dr. 
Andrej Trampuž. 

Izjave za javnost domačih strokovnjakov so bile po-
mirjujoče. Ukrepe naj bi sprejemali na evropski ravni 
in po navodilih Svetovne zdravstvene organizacije, s 

čimer so želeli povečati svojo verodostojnost. Infek-
tolog Trampuž je v svojih sporočilih opozoril na po-
membne pomanjkljivosti morebitnega spoprijemanja 
z virusom sars v Sloveniji (vprašljiva količina in ustre-
znost zaščitnih mask, nepopolnost navodil o ravnanju 
z bolniki in o razkuževanju bolnišnic, odsotnost sobe s 
podpritiskom, pomanjkanje bolnišničnih postelj, opre-
me in usposobljenih ljudi itn.), medtem ko so domači 
strokovnjaki glede sprejetih ukrepov in pripravljenosti 
za spoprijemanje z morebitno boleznijo pokazali veliko 
medsebojno solidarnost. 

Nekatere izjave strokovnjakov so bile za komunici-
ranje z laiki preveč strokovne, predvsem je bila upo-
rabljena težko razumljiva terminologija. Izjave mno-
žičnih medijev (predvsem radio) so bile nepopolne in 
iztrgane iz konteksta, tako da niso bile vedno jasne in 
prepričljive. Javnost zato ni vedno dobila občutka, za 
kako resno stvar gre in kaj je treba storiti ob pojavu 
virusa. Navodila ljudem prek množičnih medijev, pred-
vsem prek radia in TV, niso bila sistematično in jasno 
predstavljena. 

Predstavniki osrednje oblasti niso bili usklajeni in niso 
govorili enotno, kar je povzročilo negodovanje v neka-
terih lokalnih skupnostih in medijih. Analiza je razkri-
la tudi bojazen nekaterih predstavnikov oblasti, da bi 
povečano medijsko poročanje o virusu sars pri ljudeh 
lahko spodbujalo paniko. Opozoriti je treba, da je, ravno 
nasprotno, pomanjkanje informacij o nekem ogrožujo-
čem pojavu lahko razlog za negotovost, strah in tudi 
paniko.

Tudi po svetu je bilo v zadnjem času na področju krizne-
ga komuniciranja opravljenih več raziskav. Za nas so 
posebej zanimive tiste, ki se ukvarjajo z uporabo druž-
benih medijev in s komuniciranjem med epidemijo. 
Hagen in sod. (2018) so ugotavljali, da imajo družbeni 
mediji poseben pomen v kriznem komuniciranju, ostaja 
pa vprašanje, kako bi jih lahko najučinkoviteje uporabi-
li za lajšanje pretoka pomembnih informacij v kriznih 
razmerah. Tudi Veil, Buehner in Palenchar (2011) so 
se zavzeli za večjo uporabo družbenih medijev v času 
kriznega komuniciranja. Hagen in sod. (2018) poudari-
jo, da bi lahko javne organizacije pri komuniciranju ob 
nesrečah in v zdravstvenih krizah veliko pridobile, če 
bi bolj poglobljeno razumele naravo in strukturo spon-
tano pojavljajočih se skupnosti v družbenih medijih ter 
vrste vsebin, ki jih ti mediji oblikujejo in širijo. Rezultati 
analize pokažejo, da bi lahko politični akterji, javne insti-
tucije, strokovnjaki in znanstveniki z ustrezno uporabo 
družbenih medijev pomembno olajšali pretok točnih in 
pomembnih informacij v različne skupnosti2. Po drugi 

2  Te skupnosti, ki nastajajo na spletu (Facebook, Instagram, 
Twitter), predstavljajo »mnenjske mehurčke«, v katere ni 
enostavno prodreti z drugačnimi idejami, pogledi, mnenji in 
prepričanji, kot jih same razvijejo. 
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strani pa Tikka (2018) opozori na dejstvo, da digital-
na povezanost še dodatno omogoča ljudem dejavno 
sodelovanje v socialni konstrukciji krize. V preteklosti 
je bilo namreč krizno komuniciranje utemeljeno skoraj 
izključno na pristopu top-down (od zgoraj navzdol), v 
katerem so oblasti prek medijev pošiljale različna ob-
vestila, danes pa postaja vse pomembnejši pristop 
bottom-up (od spodaj navzgor), ki ga omogoča sodob-
na tehnologija: očividci krize zbirajo informacije in jih 
pošiljajo oblastem, medijem in sodržavljanom, kar lahko 
koristi predvsem akterjem, ki se odzivajo na krizo, in 
prizadetim ljudem. Coombs in Holladay (2014) predla-
gata, naj komunikatorji sporočil opazujejo komentarje 
v družbenih medijih in ocenijo odnos ljudi do kriznega 
odziva organizacije. 

Nekateri raziskovalci (Quinn, 2018; Malecki, Keating 
in Safdar, 2020) pa opozorijo, da družbeni mediji si-
cer vnašajo pozitivne učinke v proces komuniciranja 
v krizi med uradnimi ustanovami in prebivalstvom, 
hkrati pa lahko povzročijo precej škodljivih nena-
meravanih stranskih učinkov prek širjenja različnih 
mitov in govoric, stigmatizacije ter diskriminacije. 
Nekaterim vplivnežem pa ponujajo priložnost, da se 
uradnim informacijam zoperstavijo s širjenjem na-
pačnih informacij in spodbujanjem nezadovoljstva 
med ljudmi. 

Malecki, Keating in Safdar (2020), ki so proučevali 
komuniciranje v družbenih medijih v povezavi z viru-
som covid-19, so ugotavljali, da na zaznavo krize, ki jo 
je povzročil omenjeni virus, in odziv ljudi na sporočila 
o njej vplivajo različni socialni in kulturni dejavniki, nuj-
nost, negotovost, seznanjenost, osebni nadzor, pre-
pričljivost znanstvenikov ter zaupanje v ustanove in 
medije. Graham, Avery in Park (2015) so ugotavljali, da 
je uporaba družbenih medijev pri komuniciranju lokal-
nih oblasti v krizi pozitivno povezana z njihovo sposob-
nostjo nadzora krize in odziva nanjo. 

Siegrist in Zingg (2014) sta proučevala pomembnost 
zaupanja v pripravah na pandemijo in med njo. Za-
upanje v zdravstvene ustanove je pozitivno vplivalo 
na pripravljenost ljudi, da sprejmejo priporočeno 
vedenje. Avtorja sta na podlagi analize ponudila pet 
priporočil, ki so pomembna za krizno komuniciranje 
med pandemijo: kot komunikatorji naj bodo upora-
bljeni strokovnjaki različnih profilov, zdravstveno 
osebje mora pripraviti model priporočenega vede-
nja, uporabiti je treba transparentno informacijsko 
strategijo, osredotočenost na zaupanje je ključno in 
pomembno je, da je zaupanje v zdravstvene ustanove 
vzpostavljeno že veliko pred pandemijo. Enako ugota-
vlja tudi Böl (2016), ki je ob izbruhu ebole v Zahodni 
Afriki ugotovila, da je najučinkovitejša strategija za 
izboljšanje komuniciranja v krizi vzpostavitev javnega 
zaupanja v uradnike in strokovnjake že pred pojavom 
krize.

Analiza komuniciranja med 

epidemijo covida-19 v Občini 

Domžale

Priprave na komuniciranje ob nesreči

V občini Domžale so v pripravah na različne nesre-
če, ki jo lahko prizadenejo, določili osebo, ki je znotraj 
občinskega štaba CZ odgovorna za komuniciranje. 
Ob njeni odsotnosti sta za komuniciranje odgovorna 
poveljnik CZ ali njegov namestnik. Vsi trije se redno 
dodatno usposabljajo na področju odnosov z jav-
nostmi in kriznega komuniciranja. Osnovne tečaje 
na področju komuniciranja ima opravljen večinski del 
štaba. Pripravljenost na komuniciranje v krizi se tes-
tira na vajah zaščite in reševanja (ZiR), ki so v občini 
organizirane na dve leti. Vaje na področju epidemije 
še ni bilo, vendar je krizno komuniciranje ob drugih 
nesrečah podobno. Vsaj enkrat na leto se člani štaba 
družijo tudi neformalno, kar pozitivno vpliva na njiho-
vo povezanost in omogoča neposredno komunikacijo 
med njimi. 

Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epide-
mije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh 
(januar 2020) je glede komuniciranja predvidel po-
membno vlogo Ministrstva za zdravje, o delovanju 
občinskega sistema zaščite, reševanja in pomoči pa 
splošno javnost obveščata občinski štab CZ in vodja 
intervencije. 

Opis delovanja ob razglasitvi 
epidemije 

V četrtek, 12. marca 2020, je Slovenija razglasila epi-
demijo. Naslednji dan je poveljnik CZ Občine Domžale 
aktiviral delni Občinski načrt ZiR in imenoval opera-
tivno skupino Štaba CZ Občine Domžale (Sklep o akti-
viranju Delnega občinskega načrta zaščite in reševanja 
ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolez-
ni pri ljudeh, 2020; Odredba o aktiviranju sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, 2020), ki je vodila in koordinira-
la delovanje sestavov ZiR občine Domžale ter drugih 
služb, vključenih v opravljanje nalog in izvajanje ukrepov 
do razpustitve 1. maja 20203. Pomembne naloge v pr-
vih dneh so bile: aktivacija sistema ZiR občine Domža-
le, zagotovitev delovne opreme in druge logistike ter 
vzpostavitev notranje in zunanje komunikacije. V občini 
Domžale prebiva več kot 36.000 ljudi, ki jih je bilo treba 
prek različnih komunikacijskih kanalov obveščati o ak-
tualnih razmerah in ukrepih. 

3  V času epidemije je operativno delovalo 376 ljudi, od tega 
222 iz Zdravstvenega doma Domžale.
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Način komuniciranja z regijsko in 
državno ravnjo 

Operativna skupina štaba Občine Domžale je komu-
nicirala z Izpostavo URSZR Ljubljana prek elektron-
skih sporočil in telefonskih pogovorov z vodjo izpo-
stave. Štab je vsak dan pošiljal na izpostavo poročila 
o dejavnostih in izpostava je vsak dan nazaj pošiljala 
poročila svojega dela ter vključena poročila vseh 
občinskih štabov. Komunikacija se je nanašala tudi na 
prevzem opreme v Logističnem centru na Rojah in 
njeno razdelitev. 

Drugega komuniciranja neposredno z vladnimi in držav-
nimi ustanovami ni bilo in tudi občina ni dobila nobenih 
navodil. Vlada je v medije večkrat posredovala obvesti-
la, ki so se nanašala tudi na delo občinskih CZ. Vendar 
te o tem vnaprej niso bile obveščene, zato je prihajalo 
do komunikacijskih šumov in nejasnosti. Primer: občin-
ske CZ naj bi po informacijah v medijih delile opremo 
za podjetja in javne zavode, ki pa je niso imele, saj to ni 
njihova pristojnost ali zadolžitev. Zaradi nejasnosti je 
prihajalo do velikega števila klicev in vprašanj na Obči-
no Domžale ter Center za zaščito in reševanje Domža-
le, zato je štab odprl novo telefonsko številko za klice 
občanov. Poveljnik CZ je v pogovoru ocenil, da je bila 
komunikacija z državnimi ustanovami »problematična, 
ker je način zastarel in neažuren. Vladni govorci so v 
prvih mesecih ustvarili veliko nesporazumov, ki smo jih 
potem morali mi reševati na lokalni ravni, direktno z 
ljudmi.« (pogovor z Markom Žagarjem, 22. december 
2020). Tudi v Zaključnem poročilu Izpostave URSZR 
Ljubljana (8. junij 2020), je zapisano: »Zaradi neusklaje-
nih in zavajajočih izjav vodilnih predstavnikov Vlade RS 
(ministrov) smo imeli na vseh ravneh (izpostava, ReCO 
in občine) veliko dela in smo v prvih tednih postali pravi 
klicni centri za občane, podjetja, zavode in vse druge 
ustanove. K temu so dodatno pripomogle tudi zavaja-
joče okrožnice raznih ministrstev. Vsi so obljubljali po-
moč in zagotovitev zaščitnih sredstev s strani Civilne 
zaščite, kot da je Civilna zaščita neka služba izven sis-
tema, ki ima čarobno palčko. Nedopustno je, da se je 
vse naloge, za katere ni bilo rešitev, na koncu preložilo 
v reševanje Civilni zaščiti.« 

Poročilo omenja, da se je večina občinskih štabov lju-
bljanske regije spoprijemala s podobnimi težavami: 
»zavajajoče izjave oziroma netočno komuniciranje z 
javnostjo kriznega štaba Vlade Republike Slovenije«, 
»prekratek čas med sprejetimi ukrepi in začetkom iz-
vajanja (veliko ukrepov je začelo veljati čez noč)«, »no-
vice so bile prej objavljene v medijih kot posredovane 
občini oziroma občinskih štabom, zato je prihajalo 
do številnih zapletov in zmede med sprejetimi in ne-
formalno objavljenimi ukrepi v medijih« in »pomoč re-
sornih ministrstev je bila pomanjkljiva in medsebojno 
neusklajena, predvsem pa so bila nenatančna in neko-
rektna navodila za DSO (Domove za starejše občane; 
op. avtorjev)«. V poročilu tudi piše: »Vsak ukrep ali izjava 

s strani države bi morala biti predstavljena v javnosti 
šele tedaj, ko so predvidene vse konsekvence in vse re-
šitve. Populistični ali piarovski ukrepi so nepotrebni, saj 
se s tem otežuje delo na lokalnih nivojih.«

Štab CZ Občine Domžale je v zaključnem poročilu Iz-
postavi URSZR Ljubljana predlagal vzpostavitev por-
tala, da se take težave v prihodnosti ne bi ponavlja-
le. Predlagajo, »da se prouči možnost, da se s strani 
Uprave za zaščito in reševanje formira enoten 'krizni' 
portal, na katerem se objavljajo vse aktualne informa-
cije, navodila in usmeritve. Portal bi moral biti stalno 
dosegljiv in edini vir verodostojnih informacij oz. podat-
kov. Obveznost občin oz. občinskih štabov bi bila, da te 
podatke stalno spremlja, naloga upravljalca portala pa 
zbiranje in selekcioniranje podatkov različnih služb oz. 
ministrstev in objava na portalu« (Zaključno poročilo 
Izpostave URSZR Ljubljana).

Interna komunikacija operativne 
skupine 

Operativna skupina je komunicirala na sestankih v živo, 
prek računalnika in z uporabo pametnih telefonov (kli-
ci, esemesi, sporočila po vibru) ter v obliki individualnih 
srečanj. Komunikacija je potekala vsak dan in obsegala 
poročanje o stanju v ZD Domžale, pregled statistike 
okuženih v občini, pregled sprememb zakonodaje, dru-
gih ažurnih podatkov in poročil državnih ter lokalnih 
ustanov in sprejemanje sklepov ter odločitev. Odločan-
je v skupini je bilo demokratično, saj je vsak od prisot-
nih članov lahko povedal svoje mnenje, odločitve pa so 
sprejemali soglasno. Ozračje je bilo sproščeno, kljub 
negotovosti zaradi nepoznanih razmer. Sodelujoči so 
med seboj delili vse informacije, ki so jih pridobili – čla-
nica štaba, zaposlena v ZD Domžale, je s svojim stro-
kovnim znanjem in aktualnimi informacijami seznanjala 
operativno skupino z verodostojnimi podatki. Občutek 
védenja je pozitivno in pomirjujoče vplival na operativ-
no skupino. Vsi prisotni so imeli računalnike in drugo 
opremo, ki jo je zagotovila občinska CZ. Informacije so 
tako tudi prek medijev in spleta pridobivali pravočasno 
in se na njih hitro odzivali. Delo je potekalo vse delovne 
dni v tednu do poznih popoldanskih ur, če je bilo treba 
tudi ob koncu tedna. Za člane skupine je bila v tem času 
zagotovljena prehrana, ob okužbi bi imeli zagotovljeno 
namestitev. 

Interna komunikacija med deležniki v 
občinskem sistemu ZiR 

Med operativno skupino oziroma vodstvom CZ je vsak 
dan potekala komunikacija z ZD Domžale. Članica ope-
rativne skupine je bila oseba, zaposlena v ZD Domžale, 
ki je skrbela za vsakodnevno komunikacijo in poročala 
tako ZD Domžale kot štabu CZ. Prepletenost njenih 
funkcij je omogočala, da je bila komunikacija neposredna 
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ter zato učinkovita in pravočasna. Vodstvo CZ Občine 
Domžale je bilo vsak dan seznanjeno s stanjem v ZD 
Domžale, njihovim delovanjem in potrebami, na katere 
se je lahko tudi odzvalo. 

Ker je CZ hitro uspelo zagotoviti zaščitno opremo, in 
sicer ne le prek države, temveč tudi prek svojih virov, je 
lahko zagotavljala opremo tudi za ZD Domžale, čeprav 
to ni njena naloga. Redna komunikacija je potekala tudi 
s Policijsko postajo Domžale, poklicno gasilsko enoto, in 
sicer Centrom za zaščito in reševanje Domžale in Ob-
močnim združenjem Rdečega križa Slovenije – Domža-
le. To je prek posebne telefonske številke za občane za-
gotavljalo usklajevanje humanitarne pomoči ljudem, ki 
se niso mogli oskrbeti s hrano in zdravili. Za dostavo so 
skrbeli domžalski taborniki in skavti – občani so prek 
posebne telefonske številke naročili dostavo osnovne-
ga paketa hrane na dom ali pa je šel prostovoljec za njih 
iskat zdravila na recept v lekarno. Redna komunikacija 
je potekala tudi z drugimi v sestavi ZiR. 

Vsakodnevna komunikacija je bila vzpostavljena med 
občinskim sistemom ZiR na eni strani in županom 
Domžal ter občinsko upravo na drugi. Župana je po-
veljnik CZ redno obveščal o dejavnostih sistema ZiR. 
Namestnik poveljnika in odgovorna oseba za komuni-
ciranje sta zaposlena na občini Domžale, zato je bila 
komunikacija vzpostavljena neposredno. Vsak dan so 
potekala usklajevanja glede obveščanja javnosti – štab 
je svoja sporočila za javnost objavljal na spletni strani 
Občine Domžale, pri čemer je pomagal urad župana, 
pisarna za odnose z javnostmi. Odločitve med štabom 
in županom so se sprejemale na demokratičen način, 
temeljile so na argumentirani razpravi. Petnajstega 
marca 2020 so soglasno sprejeli odločitev o zaprtju 
vseh športnih in otroških igrišč, domžalskega tržnega 
prostora in javnih sanitarij. 

Vzpostavljena je bila komunikacija z drugimi deli ZiR, bo-
disi za aktivacijo (npr. z Mercatorjem za nakup hrane, ki 
jo je potem OZRK Domžale delil v paketih pomoči) ali za 
pripravo na nadaljnje ukrepe (organizacija nastanitve, 
če bi potrebovali ločeno nastanitev za zdravstvene de-
lavce in delavce v Domu upokojencev Domžale ali če bi 
prišlo do izbruha okužb v Domžalah in bi potrebovali 
prostor za nastanitev okuženih, vendar ne obolelih). 

Komuniciranje z občani 

Ena pomembnejših nalog v prvih dneh delovanja je bila 
vzpostavitev komunikacije z občani. »V primerjavi z je-
sensko epidemijo 2020, ko je komuniciranje v celoti 
prevzela država, je bilo spomladi 2020 praktično vse 
prepuščeno lokalni skupnosti« (pogovor z mag. Rena-
to Kosec, 23. december 2020). Občani so bili o krizi 
obveščeni po več kanalih – najbolj ažurne novice, ki jih 
je pripravila operativna skupina za objavo, so bile obja-
vljene na spletni strani Občine Domžale, pri čemer je 

nastal poseben zavihek »Vse informacije o koronaviru-
su«. Objavljenih je bilo več kot 30 sporočil, ki so imela 
od 1.000 do 2.000 bralcev, najaktualnejše tudi več. Vse 
objave so bile posredovane regijskemu portalu Dom-
žalec, na katerem je tudi nastal poseben zavihek »Ko-
ronavirus novice« (vsak mesec portal obišče približno 
100.000 obiskovalcev; njihova družbena omrežja imajo 
približno 30.000 sledilcev). V prvih dneh epidemije, ko 
je primanjkovalo informacij, so bili članki bolj brani kot 
pozneje. Prva novica na portalu z dne 12. marca 2020, 
ki jo je v objavo posredovala Občina Domžale v imenu 
CZ Občine Domžale, je dosegla 8.000 bralcev. Večina 
objav je pozneje dosegala od 1.000 do 4.000 bralcev, 
najaktualnejše novice do 10.000. Na dan razglasitve 
epidemije je bilo sporočilo za javnost Občine Dom-
žale objavljeno tudi na spletni strani ZD Domžale. »V 
kriznem komuniciranju je ključno, da prvi posredujemo 
informacije in usmerimo komunikacijo tja, kamor želi-
mo. Informacije smo med epidemijo posredovali pra-
vočasno in natančno. Ljudem smo sporočali kontaktne 
informacije, da so vedno vedeli, na koga se lahko obr-
nejo. Naše informacije so bile verodostojne in s strani 
državnih institucij smo bili pohvaljeni za naše komuni-
ciranje« (pogovor z mag. Renato Kosec, 23. december 
2020). Dober dostop do internetne povezave v občini 
Domžale omogoča, da so občani lahko redno spremlja-
li spletne novice. Vsa gospodinjstva v občini Domžale 
vsak mesec prejmejo občinsko glasilo Slamnik, ki ima 
naklado 13.500 izvodov (preglednica 1).

Štab CZ je imel na voljo vse kanale obveščanja, ki jih 
sicer uporablja Občina Domžale. Takoj po razglasitvi 
epidemije je štab v sodelovanju z Občino Domžale prip-
ravil letak s pomembnimi informacijami in kontaktnimi 
številkami, ki so ga prek Pošte Slovenije poslali vsem 
gospodinjstvom (približno 12.000). »Bili smo slabo in-
formirani s strani državnih institucij in situacija je bila 
popolnoma nova – nikoli nismo imeli zaščitno-reševal-
ne vaje na podobno temo. Svojo verodostojnost smo 
pridobili in ohranili tako, da smo posredovali le tiste in-
formacije, ki so bile popolnoma resnične. Sprva je bilo 
tako informiranje bolj skopo, vendar so nam ljudje ver-
jeli. Sploh zato, ker smo priznali, ko nečesa nismo ve-
deli in smo se raje potrudili, da informacije pridobimo, 
četudi kasneje« (pogovor s Petrom Gubancem, 14. maj 
2021). Informacije so bile objavljene tudi na različnih 
mestih na območju občine (transparenti na različnih 
lokacijah in LCD-zaslon na avtobusni postaji ). Štab CZ 
je uporabljal tudi spletno stran in Novičnik, Facebook 
(približno 4.500 sledilcev) in profil Instagram Občine 
Domžale (približno 1.200 sledilcev) ter Visit Domžale 
(Facebook približno 2.700 sledilcev; Instagram oko-
li 2.100 sledilcev) (preglednica 1). S pomočjo plačane 
promocije nekaterih objav se je povečal doseg teh 
objav na družbenih omrežjih. Objavo z dne 13. marca 
o začetku epidemije na Facebooku Občine Domžale je 
prebralo skoraj 10.000 ljudi. Objavo z 12. marca, ki je 
opisovala dejavnosti Občine Domžale in ZD Domžale pa 
je prebralo okoli 17.000 ljudi. 
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17. marca 2020 so bile odprte telefonska številka in 
e-pošta Civilne zaščite ter telefonska številka OZRK 
Domžale za socialne težave. Slednja je bila objavljena jav-
no, kontakta CZ Občine Domžale pa sta bila posredovana 
vsem, ki so klicali na Občino Domžale, Center za zaščito 
in reševanje Domžale in druge javne zavode v občini ter 
imeli vprašanja o epidemiji in virusu. Klicev na številko CZ 
je bilo v tem obdobju okoli 200. Vprašanja so bila pred-
vsem zaradi nejasnosti informacij. Primer: klici upravni-
kov stavb, ki so želeli izvedeti, kje bodo dobili razkužila za 
razkuževanje večstanovanjskih stavb. V medije so držav-
ne ustanove posredovale obvestilo, da bodo to zagotovile 

občinske CZ, ki pa navodil od države niso prejele, prav 
tako niso imele razkužil. Štab CZ Občine Domžale je tako 
na vprašanja odgovarjal, da te opreme nima in je tudi v 
prihodnje ne bo imel, kar je sprožilo nezadovoljstvo ne-
katerih upravnikov. »Ves čas smo se trudili prevzemati 
pobude v komuniciranju. Tako smo tudi upravnikom javili, 
na kakšen način se lahko redči razkužilo, takoj ko smo iz-
vedeli, da ga bodo morali uporabljati« (pogovor s Petrom 
Gubancem, 14. maj 2021). V drugem primeru so državne 
ustanove javnosti prek medijev sporočile, da bodo za-
sebna podjetja dobila zaščitno opremo pri občinski CZ. 
Spet je bilo treba odgovoriti, da občinska CZ te opreme 

Komunikator sporočila Kanal komuniciranja Ciljna 
javnost Potencialni doseg sporočila

OŠ CZ Facebook Občine Domžale Sledilci 4.500 (s pomočjo plačanih objav se je doseg pove-
čal tudi do 40.000)

OŠ CZ Instagram Občine 
Domžale Sledilci 1.200

OŠ CZ Facebook Visit Domžale Sledilci 4.500
OŠ CZ Instagram Visit Domžale Sledilci 1.200

OŠ CZ Spletna stran Občine 
Domžale Občani do 2.000 

OŠ CZ Novičnik Občine Domžale Občani okoli 150
Župan Toni Dragar Facebook Sledilci 1.400

Podžupanja mag. Renata Kosec Facebook Sledilci 1.400

Marko Žagar Twitter Sledilci 180 sledilcev (odprt profil – doseg se poveča glede 
na popularnost objave)

ZD Domžale* Spletna stran Občani /
CZR Domžale* Facebook Sledilci 4.000
RK Domžale* Facebook Sledilci 250

Rod skalnih taborov Domžale* Facebook Sledilci 900
Obrtna zbornica Domžale* Facebook Sledilci 500

Dom upokojencev Domžale* Facebook Sledilci 800
Gasilska zveza Domžale* Facebook Sledilci 600

Prostovoljna gasilska društva Občine 
Domžale (13 društev)* Facebook Sledilci Približno 15.000 (seštevek vseh profilov – verjetno 

se sledilci ponavljajo) 

OŠ CZ Portal Domžalec Občani 723.000 posameznih uporabnikov leta 2020 in več 
kot 5,4 milijona prikazov strani

OŠ CZ Družbena omrežja portala 
Domžalec sledilci 30.000 

OŠ CZ Časopis Slamnik Občani Naklada: 13.500

OŠ CZ Časopis Domžalsko-kam-
niške novice Občani Naklada: 17.000 

OŠ CZ Gorenjski glas Občani Naklada: 19.000 
OŠ CZ Modre novice Občani Naklada: 30.000 

OŠ CZ Letak o pomembnih 
kontaktih Občani Vsa gospodinjstva (okoli 12.000)

OŠ CZ Transparent Vozniki /
OŠ CZ A – panoji po mestu Občani /

OŠ CZ LCD-zaslon na avtobusni 
postaji Občani /

OŠ CZ Plakati za večstanovanjske 
objekte Občani Večstanovanjski objekti v občini 

* Različna društva, ki so vključena v sestavo ZiR (zaščite in reševanja), in druge javne ustanove so redno delila sporočila za javnost in 
druge objave OŠ CZ in so zato tudi navedena. 

 Preglednica 1:  Komunikatorji sporočil, uporabljeni kanali, ciljne javnosti in potencialni doseg sporočil
 Table 1:  Communicators of messages, the channels used, the target audiences, and the potential reach of messages
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nima. Med klicatelji so bila zasebna podjetja in samostoj-
ni podjetniki ter tudi zdravstveni koncesionarji, lekarne, 
izvajalci osebne asistence in podobno. 

Občinski štab CZ je moral spreminjati napačno posre-
dovane informacije, ki so bile v javnost posredovane na 
ravni države, hkrati pa se je odzval na potrebo ljudi po in-
formacijah. V vse večstanovanjske objekte je posredoval 
plakate z aktualnimi kontakti in tudi osnovna higienska 
navodila. Za reševanje tematike zasebnih podjetij je štab 
stopil v stik z Obrtno zbornico Domžale. Tam so zago-
tavljali 24-urno pomoč vsem podjetnikom, ne le članom 
zbornice, hkrati pa so ponudili podjetnikom možnost 
skupinske nabave zaščitne opreme, saj je bila večja ver-
jetnost, da bo oprema dostavljena, če bo naročena večja 
količina. Štab je tako dobil možnost, da vse podjetnike 
preusmeri na Obrtno zbornico Domžale, kar je izboljšalo 
zadovoljstvo klicanih. Med klicatelji so bili tudi posamez-
niki, ki so ponudili svojo pomoč kot prostovoljci, zato so 
jih preusmerili na OZRK Domžale. Vprašanja klicateljev 
za druge državne ustanove so preusmerjali. 

Posebno telefonsko številko in elektronski naslov 
(vprasanja-novi-koronavirus@zd-domzale.si) je v času 
epidemije vzpostavil tudi ZD Domžale. Namenjena je 
bila vprašanjem pacientov o delu ZD Domžale, za na-
ročanje, za področje zobozdravstvene dejavnosti in 
psihosocialne stiske, pa tudi za kakršna koli vprašanja 
o novem virusu. Na številki so bili dosegljivi večinoma 
osebni zdravniki in medicinske sestre iz ambulant, saj 
so bile te zaprte. 

Znotraj operativne skupine štaba CZ sta se s komunika-
cijo ukvarjali dve osebi (12 ur na dan) – ena je odgovar-
jala na telefonske klice in elektronska sporočila, druga 
je skrbela za celotno krizno komuniciranje. Obe sta bili 
dosegljivi ves dan. Med delovnim časom sta se s komu-
niciranjem glede epidemije večino časa ukvarjali tudi dve 
osebi, zaposleni v pisarni za odnose z javnostmi Občine 
Domžale. Na klice so odgovarjali tudi v uradu župana in 
v vložišču Občine Domžale ter nato klice preusmerili na 
številko Civilne zaščite. Ena oseba je bila na Rdečem kri-
žu odgovorna za komuniciranje in odgovarjanje na po-
sebno telefonsko število RK Domžale (12 ur na dan – v 
okviru delovnega časa in opravljanja drugih nalog). 

Poleg zgoraj omenjene komunikacije je ta potekala tudi 
na individualni ravni, saj so tako člani štaba kot pripa-
dniki CZ in drugi akterji (npr. župan Občine Domžale) 
na svojih družbenih omrežjih sproti delili novice, ki jih je 
objavljala Občina Domžale v imenu štaba CZ. Informaci-
je so delili tudi uradni profili javnih zavodov v Domžalah 
– CZR Domžale, OZRK Domžale, Center za mlade Dom-
žale, profili prostovoljnih gasilskih društev in drugi. »V 
primerjavi z drugimi nesrečami, ko je bila aktivirana ob-
činska Civilna zaščita in smo morali ažurne informacije 
posredovati takoj, je bila v času epidemije prednost ta, 
da smo imeli več manevrskega časa za pripravo spo-
ročil za javnost in drugih informacij. Komunikacija je 

potekala dlje časa, na podlagi česar smo lahko pripravili 
in večkrat preverili informacije, preden smo jih objavi-
li. Občutek negotovosti, ki je vladal, smo premagovali 
s strokovnimi in preverjenimi informacijami. Ljudje so 
nam zato bolj zaupali kot virom državnih institucij« (po-
govor s Petrom Gubancem, 14. maj 2021). 

Sodelovanje z novinarji 

Novinarji na državni ravni so se osredotočali predvsem 
na novice iz vse države in na vladne ukrepe, tako da 
neposrednega komuniciranja v občini z njimi ni bilo. Žu-
pan je dal izjavo za RTV Slovenija 31. marca 2020, ki jo 
je v celoti objavil tudi regijski portal Domžalec (Dom-
žalec, 31. marec 2020). »Njegova izjava, tako kot vse 
druge izjave župana in vodstva CZ Občine Domžale so 
imele umirjen ton – glavni namen je bil pomiriti ljudi in 
jih opremiti z verodostojnimi informacijami« (pogovor z 
mag. Renato Kosec, 23. december 2020). 

Na svojem profilu Twitter je poveljnik CZ 14. aprila 
2020 objavil: »Danes smo od države (za potrebe CZ) 
prejeli troslojne (kirurške) maske z oznako FFP2, kar 
ni skladno s standardi. Oznaka je zavajajoča, cena ver-
jetno višja. Saj se zavedate, da zapravljate naš čas in 
denar? @vladaRS #koronavirus.« Dan pozneje je objavil 
fotografijo teh mask in besedilo: »Še slika precenjenih 
mask. @vladaRS #koronavirus«. Poklicali so ga novi-
narji medijskih hiš, ki pokrivajo celotno državo, njegova 
izjava pa je bila del informativnih oddaj na televiziji in v 
spletnih medijih. 

Na lokalni ravni je sodelovanje z novinarji potekalo re-
dno. Občina Domžale je v času epidemije obvestila ob-
javljala v lokalnem časopisu Slamnik (naklada 13.500), 
na regijskem portalu Domžalec (723.000 uporabnikov 
leta 2020 in več kot 5,4 milijona prikazov strani), v 
Domžalsko-kamniških novicah (naklada 17.000), Go-
renjskem glasu (naklada 19.000) in Modrih novicah 
(naklada 30.000). Časopis Slamnik, ki izide enkrat na 
mesec, je v vsaki izdaji obsegal vsaj dve strani aktualnih 
novic in informacij o epidemiji, ki so jih pripravili v sode-
lovanju CZ, Občina Domžale in ZD Domžale. Vse aktual-
ne novice o epidemiji, ki jih je objavila Občina Domžale, 
so bile objavljene tudi na portalu Domžalec. 

Odziv občanov

Poveljnik CZ je ocenil, da je bila povratna informacija 
občanov prisotna ves čas: »Po eni strani so komentirali 
na družbenih omrežjih in nikoli nismo zaznali večjih 
težav. Njihov feedback so bili dejansko vsi klici na našo 
posebno številko CZ, ki so pokazali, da je bilo mnogo 
nejasnih informacij od države in da so se občani tako 
obračali na nas. Ocenjujem, da smo zadevo dobro 
izpeljali in našli odgovore na njihova vprašanja« (pogo-
vor z Markom Žagarjem, 22. december 2020). 

mailto:vprasanja-novi-koronavirus@zd-domzale.s
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Večje nezadovoljstvo občanov je bilo opazno, ko so so-
sednje občine začele brezplačno deliti in na dom poši-
ljati maske. Pojavil se je pritisk na družbenih omrežjih 
na župana, da je podoben ukrep nujen tudi v Domža-
lah. »Šlo je za dejanje populizma, kateremu se mi nismo 
uklonili. Maske, ki so jih delili drugi, niso bile kvalitetne 
kirurške maske ali prave maske, ki bi jih ljudje potrebo-
vali. V prvih dneh epidemije je bilo ključno zagotoviti, da 
imajo maske tisti, ki aktivno delajo v sistemu ZiR, kar 
smo zagotovili. Manjše občine se niso soočale z ena-
kimi potrebami kot mi, ki smo morali zagotoviti opre-
mo tudi za ZD Domžale, ki pa je pokrival občane tudi 
iz teh občin. Odreagirali smo profesionalno in zagoto-
vili opremo za tiste, ki so jo res potrebovali. Da je šlo 
za nek lažen populistični preplah na Facebooku, smo 
spoznali pozneje, ko smo začeli maske s pomočjo OZRK 
Domžale, tabornikov in skavtov deliti pred trgovskimi 
centri. Večina ljudi je namreč rekla, da maske imajo in 
jih ne potrebujejo« (pogovor z Markom Žagarjem, 22. 
december 2020). »Bil je velik pritisk na Civilno zaščito, 
da bi tudi mi delili maske brezplačno. Naš način delova-
nja je bil vedno strokovnost pred populizmom, kar se je 
tudi tokrat izkazalo kot dobra praksa. Maske, ki so jih 
nekatere občine pošiljale naokoli, so bile pozneje stvar 
posmeha. Včasih moraš v komunikaciji vzdržati pritisk 
in vztrajati pri svoji odločitvi, ki temelji na strokovnosti 
in izkušnjah, ki smo jih pridobili med zaščitno-reševal-
nimi vajami in prakso ob drugih nesrečah« (pogovor s 
Petrom Gubancem, 14. maj 2021).

Odziv občanov se je pokazal v kratkem video zapisu, ki 
ga je posnela Občina Domžale v sodelovanju s štabom 
CZ Občine Domžale. Štiriminutni posnetek je Občina 
Domžale 15. maja 2020 objavila na spletu in ogleda-
lo si ga je več kot 35.000 ljudi – v njem so posnetki 
občanov in vseh dejavnosti CZ Občine Domžale, ki so 
nastali marca in aprila 2020 med epidemijo. Daljši po-
lurni video zapis pa prikazuje kronološko dogajanje in 
izjave tako uradnih oseb kot občanov. Izjave občanov 
so zapisane tudi v posebnem biltenu, ki ga je julija 2020 
izdala Občina Domžale: Domžale v času koronavirusa – 
mesto srčnih ljudi. 

Sklepne misli

Analiza komuniciranja v občini Domžale v času 
prve razglasitve epidemije v Sloveniji razkrije, da so 

predstavniki občine, njene CZ in operativne skupine 
dejavno in sproti komunicirali med seboj in z dru-
gimi akterji ukvarjanja s krizo. Pri tem so se oprli 
predvsem na sodobno tehnologijo komuniciranja. Za-
znati je bilo nekaj komunikacijskih težav med občinsko 
in državno ravnjo. Predstavniki občine so morali v svoji 
skupnosti nekajkrat popravljati komunikacijske zdrse 
državnih ustanov, ki so javnosti posredovale obljube 
brez vednosti lokalnih oblasti in brez možnosti, da se 
uresničijo. Na te težave je občina v evalvaciji komunici-
ranja opozorila in tudi predlagala oblikovanje enotnega 
kriznega portala pri URSZR, na katerem bi ob nesre-
čah in drugih krizah objavljali aktualne informacije, ob-
vestila in usmeritve. 

Prav tako so predstavniki občine proaktivno, odprto in 
koordinirano komunicirali z lokalno javnostjo in bili 
pri tem verodostojni in uspešni, še posebej pri uporabi 
družbenih medijev, ki omogočajo prenos obvestil v real-
nem času. Za občino Domžale je značilen dober dostop 
občanov do interneta, zato je z uporabo družbenih me-
dijev občinskim oblastem uspelo vplivati na interpreta-
cijo epidemije, njenih posledic in ukvarjanja z njimi, še 
preden je prišlo do socialne in medijske konstrukcije 
krize. Verjetno sta k temu prispevala tudi zaupanje ob-
čanov v lokalne oblasti4 ter sposobnost empatičnega 
odnosa predstavnikov občine do svojih občanov. Pasti 
uporabe družbenih medijev, na katere opozarjajo ana-
litiki, v tem primeru niso prišle do izraza. Pomembno 
breme komuniciranja z javnostjo so nosili poveljnik CZ, 
predstavnica štaba za komuniciranje in župan, medtem 
ko so bili strokovnjaki zdravstvene in drugih strok v ta 
proces manj vključeni, je pa ZD Domžale ponudil tele-
fonsko številko za vprašanja občanov. 

Omejitev analize je gotovo ta, da se avtorica in avtor 
ukvarjata predvsem z lokalnim komunikatorjem sporo-
čil, premalo in še to le posredno pa analizirata javnosti, 
ki jim je bilo to komuniciranje namenjeno, kar je dober 
izziv za nadaljnje raziskovanje.

4  Možnost za vzpostavitev potrebnega zaupanja še pred 
krizo je v lokalni skupnosti praviloma velika, saj je župan izvol-
jen na neposrednih volitvah, ljudje ga poznajo in mu večinsko 
zaupajo. Večja je tudi verjetnost, da ljudje poznajo uradnike in 
strokovnjake, ki delujejo na območju občine in jim zaupajo.
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Uvod

Druženje ob ognju, učenje v naravi in spanje v šotoru 
– spekter taborniških dejavnosti je zelo širok. V Slo-
veniji so taborniki že 70 let organizirani v okviru Zveze 
tabornikov Slovenije, nacionalne skavtske organizacije, 
ki združuje 70 taborniških društev oziroma rodov in 
skoraj 7000 tabornic in tabornikov po državi. Mednje 
spada tudi več kot 2400 taborniških prostovoljcev, ki 
so temelj in srce naše organizacije. Zaradi raznolikih 
dejavnosti, ki jih taborniki organiziramo, je izbruh pan-
demije v začetku leta 2020 pomembno vplival na naš 
program, a smo skozi leto dokazovali, da smo priprav-
ljeni pomagati, pomembno soustvarjamo družbo tako 
na lokalni in nacionalni ravni ter da znamo tako ali dru-
gače nasloviti trenutna družbena dogajanja. »Tabornik 
je pripravljen pomagati,« pravi eden izmed taborniških 
zakonov, ki jih taborniki spoštujemo tudi takrat, ko ne 

nosimo taborniške rutice okrog vratu (Strajnar idr., 
2014, Pugelj idr., 2016). S prilagojenim, a kljub temu 
pomembnim in raznolikim delovanjem, ki je bilo leta 
2020 morda še bolj dobrodelno in humanitarno obar-
vano, smo to tudi dokazali.

Sodelovanje tabornikov 

v sistemu varstva pred 

naravnimi in drugimi 

nesrečami

V Zvezi tabornikov Slovenije skupaj deluje več kot 
140 prostovoljcev v okviru številnih ekip, ki se ukvar-
jajo s postavljanjem zasilnih prebivališč ali mobilnih 

TABORNIK JE PRIPRAVLJEN POMAGATI: DEJAVNOSTI 
TABORNIŠKE ORGANIZACIJE V ČASU EPIDEMIJE 
KORONAVIRUSA 
A SCOUT IS ALWAYS READY TO HELP: ACTIVITIES OF THE 
SCOUT ORGANIZATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Rok Šarić
Zveza tabornikov Slovenije, Einspielerjeva ulica 6, Ljubljana, rok.saric@taborniki.si 

Povzetek
Taborniki v Sloveniji že skoraj 70 let delujemo v okviru Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju ZTS). Taborniški 
program, s katerim vzgajamo mlade v avtonomne, solidarne, odgovorne in angažirane posameznike, izvaja več 
kot 2400 taborniških prostovoljcev v 70 društvih oziroma rodovih po vsej državi. Leta 2020 smo delovali v sis-
temu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – kot prostovoljci smo pomagali omiliti posledice epidemije v 
lokalnih skupnostih. Rodovi po vsej državi so prirejali različne dobrodelne in humanitarne akcije. Na zvezni ravni 
so potekali različni projekti v podporo izvajanju taborniškega programa za otroke na daljavo oziroma na prilago-
jen način. Eden izmed njih, portal Ropotarnica, je bil jeseni 2020 nagrajen z državnim priznanjem v mladinskem 
sektorju za leto 2020. Taborniki leta 2021 praznujemo 70. obletnico ustanovitve. Prav tako je 20. marca 2021 
potekala 40. skupščina Zveze tabornikov Slovenije, ki je bila tokrat volilna – predstavniki rodov so namreč izvolili 
novo starešino ZTS in nov izvršni odbor ZTS. 

Abstract
In Slovenia scouts have been operating under the auspices of the Scout Association of Slovenia for almost 70 
years. The Scout Programme, which educates young people to become independent, sympathetic, responsi-
ble and engaged individuals, is carried out by more than 2400 scout volunteers in 70 societies – groups – all 
across the country. In 2020, we participated in the system of protection against natural and other disasters 
by helping to mitigate the consequences of the pandemic in local communities as volunteers. All across the 
country different groups organized various charitable and humanitarian activities. At the federal level, different 
projects in support of the Scout Programme for children were carried out either remotely or in an adapted 
way. One such project, the Ropotarnica portal, received a National Youth Award in autumn 2020. In 2021, the 
Scout Association is commemorating 70 years since its establishment. The 40th assembly of the Scout Asso-
ciation of Slovenia was organized on 20 March 2021. This was an electoral assembly, as the groups’ represen-
tatives elected a new chief and executive committee of the Scout Association of Slovenia. 
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stacionarijev. Ob razglasitvi epidemije marca 2020 
je ekipa ZTS-MOBSTAC postavila mobilno bolnišnico. 
Preostali prostovoljci so nadaljevali delo v drugih eki-
pah po vsej Sloveniji. Veliko tabornikov je tako tudi na 
lokalni ravni vključenih v različne ekipe prostovoljcev, 
ki pri delu pomagajo lokalnim enotam Civilne zaščite. 
Taborniški prostovoljci po vsej Sloveniji so tako skrbeli 
za razvoz obrokov in zaščitne opreme, zaščito javnih 
površin in podobno (Šterger, 2020). 

Taborniki smo v okviru slovesnosti ob dnevu Civilne 
zaščite 1. marca 2021 prejeli plaketo Civilne zaščite za 
svoje dolgoletno sodelovanje v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Rok Franc, tabornik in 
član ekip na tem področju, je v okviru slovesnosti prejel 
bronasto priznanje za svoje dolgoletno udejstvovanje 
na področju organizacije in vodenja akcij v sodelovanju 
s Civilno zaščito. Poleg njega je bronasto priznanje pre-
jel tudi Rod skalnih taborov Domžale, katerega člani so 
se posebej izkazali v času epidemije covida-19 (Danes 
praznujemo dan civilne zaščite!, 2021).

Zveza tabornikov Slovenije že od leta 1976, ko se je zgo-
dil potres v Posočju, sodeluje v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Taborniki svoje mlajše 
člane naučimo bivanja in gibanja v naravi, postavljanja 
zasilnih prebivališč, sodelovanja v skupinah in organi-
zacijskih spretnosti, torej veščin, ki so nepogrešljive 
pri izvedbi različnih akcij pomoči ob naravnih ali drugih 
nesrečah (Delovanje taborniških prostovoljcev v času 
epidemije, 2020).

Taborniški program leta 2020

Taborniki smo morali glede na razmere leta 2020 zelo 
prilagoditi svoje delo z mlajšimi taborniki. Taborniška 
organizacija je v grobem sestavljena iz dveh skupin, in 
sicer (mlajših) članov (otroci in mladostniki od 4. do 
16. leta starosti) ter taborniških prostovoljcev (od 16. 

leta starosti naprej). Taborniški prostovoljci se lahko 
v okviru organizacije ukvarjajo z različnimi stvarmi 
in dejavnostmi. Veliko se jih odloči za vodništvo, kar 
pomeni, da svoj čas in energijo namenijo pripravi ta-
borniškega programa za mlajše člane, ki je pomem-
ben prispevek k vzgoji, neformalnemu izobraževanju in 
celostnemu razvoju otrok (Strajnar idr., 2014, Pugelj 
idr., 2016).

Svoje pomembne vloge na tem področju se taborniki 
kot največja mladinska organizacija v Sloveniji zaveda-
mo, zato smo ob prenehanju taborniških dejavnosti v 
živo vsebinsko podporo najprej zagotovili svojim mlaj-
šim članom. Nastal je projekt Ropotarnica, ki je letos 
jeseni prejel tudi državno priznanje v mladinskem sek-
torju za leto 2020. Ropotarnica je internetna zbirka 
idej za preživljanje časa doma po taborniško in pomeni 
vsebinsko podporo našim članom, ko so doma, pred-
vsem pa seveda za čas, ko taborniške dejavnosti ne po-
tekajo v živo (Taborniška ropotarnica, 2021). Dejavnosti 
na Ropotarnici so javno dostopne, namenjene so na-
mreč tudi netabornikom – otrokom in mladostnikom, ki 
se želijo preizkusiti v zanimivih taborniških dejavnostih. 
(Taborniki prejeli državno priznanje za izvedbo izredno 
uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta 
v mladinskem sektorju za leto 2020, 2020, Zaživela je 
taborniška Ropotarnica, 2020).

Poleg Ropotarnice na nacionalni ravni velja omeni-
ti tudi številne dobre prakse taborniških društev po 
Sloveniji, ki so na podlagi idej taborniških prostovolj-
cev inovativno prilagodila svoj program in tako pos-
krbela za svoje člane tudi v času, ko je veljalo največ 
ukrepov za zajezitev epidemije. Delno so rodovi svoja 
taborniška srečanja preselili na splet, delno pa so iz-
vajali prilagojene oblike taborniških akcij, ki so člane 
spodbujale h gibanju v naravi, k samostojnemu razi-
skovanju in izkustvenemu učenju. Rodovi so tako vse 
leto organizirali različna spletna druženja, orientacije 
na daljavo, skrivna obdarovanja in podobno. Posebej 

Slika 1:  
Taborniška prostovoljka 
na delu v Domžalah (foto: 
arhiv Štaba Civilne zaščite 
Občine Domžale)

Figure 1:  
A scout volunteer 
working in Domžale 
(Photo: Archive of the 
Domžale municipality Civil 
Protection Staff) 
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velja poudariti dobrodelne akcije, ki so jih organizirali 
ali v njih sodelovali kljub razmeram. Zbirali smo pis-
ma za stanovalce domov za starejše, voščilnice in celo 
darila za otroke iz socialno ogroženih družin. Taborniki 
se zavedamo, kaj vse nam lokalno okolje ponuja, zato 
si želimo s podobnimi akcijami vsaj kanček tega vrni-
ti nazaj. Navsezadnje se z vsako akcijo trudimo slediti 
svoji viziji – ustvarjati boljši svet (Taborništvo na da-
ljavo, 2020).

Poletni meseci leta 2020 so prinesli nekolikšno spro-
stitev stanja v zvezi z epidemijo bolezni covid-19, kar 
je za nas tabornike pomenilo, da smo lahko izvedli ta-
borjenja vsaj v prilagojeni obliki. Taborjenja so tako za 
otroke kot tudi za prostovoljce vrhunec taborniškega 
leta in izkušnje, zato so si rodovi po Sloveniji še posebej 
prizadevali izvesti in prilagoditi taborjenje razmeram 
primerno. Nekateri rodovi so se odločili taborjenje iz-
vesti v domačem kraju, nekateri so taborili v manjših 
skupinah, nekateri pa so taborjenje izvedli skoraj ne-
moteno, seveda skladno s takrat veljavnimi smernica-
mi in ukrepi za zajezitev širjenja virusa. Ne glede na to, 
kako je bilo taborjenje izvedeno, sta najpomembnejša 
prizadevanje prostovoljcev in izkušnja otrok, ki so bili že 
nekaj mesecev, od marca do poletja, brez stika s svoji-
mi taborniškimi vrstniki in programom v živo.

Jeseni smo doživeli novo zaostritev razmer – taborniki 
smo ponovno začeli izvajati prilagojen program na da-
ljavo. Jeseni smo na nacionalni ravni z različnimi projek-
ti začeli naslavljati prostovoljce in jim tako ponujali vse-
binsko in tehnično podporo pri izvajanju taborniškega 
programa v prilagojeni obliki. Zaživeli so tudi nekateri 
novi spletni taborniški kanali kot gnezdo idej, motiva-
cije in mreženja prostovoljcev (Taborništvo na daljavo, 
2020, Zakaj smo lahko taborniki na daljavo, 2020).

Taborniki smo bili na začetku leta 2021 na svetovni rav-
ni skupaj s še nekaterimi drugimi organizacijami za na-
meček še nominirani za Nobelovo nagrado za mir leta 
2021. Svetovni skavtski organizaciji WOSM in WAGGS 
je za nagrado nominirala norveška političarka Solveig 
Schytz. Nominacija svetovnega skavtskega gibanja za 
Nobelovo nagrado za mir, ki jo podeljujejo že 120 let, je 
priznanje za prispevek skavtov in tabornikov k razvoju 
več milijonov mladih v zadnjem stoletju in k oblikovanju 
trajne kulture miru v skupnostih po svetu (Svetovno 
skavtsko gibanje nominirano za Nobelovo nagrado za 
mir v letu 2021, 2021). Nominacija za tako prestižno 
nagrado je za tabornike lahko le zagon za premagova-
nje vseh izzivov v prihodnje. 

Praznovanje 70 let delovanja 

Zveze tabornikov Slovenije

Taborniki bomo svojo okroglo obletnico praznovali vse 
leto 2021. Začeli smo februarja z dogodkom 7 dni za 
okolje, med katerim smo pripravili veliko raznovrstnih 
okoljsko in okoljevarstveno obarvanih tematik tako 
za svoje člane kot tudi za zunanjo javnost (7 dni za 
okolje, 2021). Marca 2021 je sledila volilna skupšči-
na, 22. aprila 2021, točno na obletnico ustanovitve 
ZTS, pa smo praznovali dan tabornikov. Letos sicer 
žal ponovno na daljavo, a kljub temu še bolj poveza-
no, prav zato, ker smo simbolno upihnili 70 svečk v 
počastitev našemu delovanju (22. april – taborniški 
rojstni dan, 2021). Veselimo se še vseh preostalih do-
godkov v okviru praznovanja 70. obletnice, ki prihajajo 
letos. Poleti pripravljamo inkluzijski tabor za otroke, 
ki niso taborniki in prihajajo iz manj spodbudnih okolij, 
jeseni pa bomo praznovanje končali z dejavnostmi za 

Slika 2:  
Fotografija državnega 
priznanja v mladinskem 
sektorju za leto 2020, ki 
smo ga taborniki prejeli za 
projekt Ropotarnica  
(foto: M. Zalar)

Figure 2:   
Photograph of the 
National Youth Award 
for 2020 received 
by the scouts for the 
Ropotarnica (Lumber 
Room) project  
(Photo: M. Zalar)
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prostovoljce. V sodelovanju z Muzejem novejše zgo-
dovine Slovenije pripravljamo za zadnjo četrtino leta 
2021 taborniško razstavo. Skozi vse leto taborniki iz-
dajamo taborniške zgodbe na naši spletni strani, prav 
tako smo zagnali projekt zbiranja sredstev z imenom 
(P)ostani prijatelj (Z donacijo naj podprem tabornike 
– zakaj?, 2021).

Sklepne misli

Morda se nam je vsem tabornikom marca zdelo ne-
predstavljivo izvajati taborništvo na daljavo. Marsikdo 

si verjetno ni predstavljal, da med tedenskim taborniš-
kim srečanjem s svojim vodnikom ne bi šel v naravo, se 
družil in pogovarjal v živo. Kljub temu smo morali preu-
smeriti način izvajanja taborniškega programa, vendar 
nam je to uspelo narediti tako, da je to čim manj vpli-
valo na njegovo kakovost. Najpomembnejše je, da smo 
taborniki v luči trenutnih razmer spoznali nove razse-
žnosti svojih dejavnosti in nov način uresničevanja vi-
zije taborništva. Z vsakim dejanjem smo sebi in drugim 
na drugačen in nov način pokazali, kaj pomeni, da smo 
taborniki pripravljeni pomagati. In vsako dejanje pome-
ni kamenček v mozaiku taborniškega programa v Zvezi 
tabornikov Slovenije, ki šteje 70 let.

Viri in literatura
1. 7 dni za okolje. 2021. https://www.taborniki.si/7-dni-za-okolje-med-22-in-28-marcem-2021/, 17. 4. 2021.

2. 22. april – taborniški rojstni dan. 2021. https://www.taborniki.si/22-april-taborniski-rojstni-dan/, 17. 4. 2021.

3. Danes praznujemo dan civilne zaščite! 2021. https://www.taborniki.si/danes-praznujemo-dan-civilne-zascite/, 17. 4. 2021.

4. Delovanje taborniških prostovoljcev v času epidemije. 2020.  
https://www.taborniki.si/delovanje-taborniskih-prostovoljcev-v-casu-epidemije/, 3. 2. 2021.

5. Pugelj, T., 2016. Taborniška organizacija: gradivo o taborniški organizaciji. Ljubljana: Zveza tabornikov Slovenije, 17–18. 

6. Strajnar, T., Pugelj, T., 2014. Program za mlade: taborniški priročnik. Ljubljana, Zveza tabornikov Slovenije, 4–6, 25–27. 

7. Svetovno skavtsko gibanje nominirano za Nobelovo nagrado za mir v letu 2021.  
https://www.taborniki.si/svetovno-skavtsko-gibanje-nominirano-za-nobelovo-nagrado-za-mir-v-letu-2021/, 3. 2. 2021.

8. Šterger, A., 2020. Kako so taborniki postavili stacionarij.  
https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-so-taborniki-postavili-stacionarij/, 3. 2. 2021.

9. Taborniki prejeli državno priznanje za izvedbo izredno uspešnega oziroma odmevnega in koristnega projekta v mladinskem sektorju za leto 
2020. https://www.taborniki.si/taborniki-prejeli-drzavno-priznanje-za-izvedbo-izredno-uspesnega-oziroma-odmevnega-in-koristnega-
projekta-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2020/, 3. 2. 2021.

10. Taborništvo na daljavo. 2020. https://www.taborniki.si/tabornistvo-na-daljavo/, 3. 2. 2021.

11. Taborniška ropotarnica. 2021. https://www.taborniki.si/ropotarnica/, 12. 6. 2021.

12. Zakaj smo lahko taborniki tudi na daljavo. 2020. https://www.taborniki.si/zakaj-smo-lahko-taborniki-tudi-na-daljavo/, 3. 2. 2021.

13. Zaživela je taborniška Ropotarnica. 2020. https://www.taborniki.si/zazivela-je-taborniska-ropotarnica/, 3. 2. 2021.

14. Z donacijo naj podprem tabornike – zakaj? 2021. https://www.taborniki.si/podprite-nas/, 17. 4. 2021.

15. Slika 1. https://domzalec.si/display/nove-informacije-glede-aktivnosti-za-zaustavitev-epidemije-covid-19-v-obcini-domzale/, 29. 6. 2021.

16. Slika 2. https://www.taborniki.si/taborniki-prejeli-drzavno-priznanje-za-izvedbo-izredno-uspesnega-oziroma-odmevnega-in-koristnega-
projekta-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2020/, 3. 2. 2021.

https://www.taborniki.si/7-dni-za-okolje-med-22-in-28-marcem-2021/
https://www.taborniki.si/22-april-taborniski-rojstni-dan/
https://www.taborniki.si/danes-praznujemo-dan-civilne-zascite/
https://www.taborniki.si/delovanje-taborniskih-prostovoljcev-v-casu-epidemije/
https://www.taborniki.si/svetovno-skavtsko-gibanje-nominirano-za-nobelovo-nagrado-za-mir-v-letu-2021/
https://www.delo.si/novice/slovenija/kako-so-taborniki-postavili-stacionarij/
https://www.taborniki.si/taborniki-prejeli-drzavno-priznanje-za-izvedbo-izredno-uspesnega-oziroma-odmevnega-in-koristnega-projekta-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2020/
https://www.taborniki.si/taborniki-prejeli-drzavno-priznanje-za-izvedbo-izredno-uspesnega-oziroma-odmevnega-in-koristnega-projekta-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2020/
https://www.taborniki.si/tabornistvo-na-daljavo/
https://www.taborniki.si/ropotarnica/
https://www.taborniki.si/zakaj-smo-lahko-taborniki-tudi-na-daljavo/
https://www.taborniki.si/zazivela-je-taborniska-ropotarnica/
https://www.taborniki.si/podprite-nas/
https://domzalec.si/display/nove-informacije-glede-aktivnosti-za-zaustavitev-epidemije-covid-19-v-obcini-domzale/
https://www.taborniki.si/taborniki-prejeli-drzavno-priznanje-za-izvedbo-izredno-uspesnega-oziroma-odmevnega-in-koristnega-projekta-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2020/
https://www.taborniki.si/taborniki-prejeli-drzavno-priznanje-za-izvedbo-izredno-uspesnega-oziroma-odmevnega-in-koristnega-projekta-v-mladinskem-sektorju-za-leto-2020/


193UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Uvod

Slovenija je razglasila epidemijo 12. marca 2020 (Ura-
dni list RS, 2020), dan po tem, ko je generalni direk-
tor Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) Tedros 
Adhanom Ghebreyesus sporočil, da je »izbruh novega 
koronavirusa v svetu dosegel razsežnosti pandemi-
je« (IZ, 2020). Ukrepi med epidemijo so močno okrnili 
izvajanje načrtovanega programa dela Rdečega križa 
Slovenije (RKS) na vseh ravneh, pojavile pa so se nove 
potrebe. Odpadle so številne oblike seznanjanja osnov-
nošolcev s poslanstvom, vrednotami in načeli gibanja 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Na področju prve 
pomoči (PP) RKS z mrežo območnih združenj kar nekaj 
časa nismo izvajali programov usposabljanj za zaposle-
ne, voznike motornih vozil in reševalce iz vode. Odpadla 
so usposabljanja in preverjanja znanja PP za učence 

osnovnih šol (OŠ) in usposabljanja ter preverjanja uspo-
sobljenosti ekip PP. Tudi zdraviliškega zdravljenja in le-
tovanj otrok v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS 
Debeli rtič do junija 2020 nismo izvajali, ker je zdravili-
šče marca 2020 zaprlo vrata za obiskovalce. Ob tem pa 
smo ves čas opravljali in opravljamo svoje humanitarno 
poslanstvo tako, da delujemo kot sestavni del sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Prostovoljni bolničarke in bolničarji, člani ekip prve po-
moči RKS (PP RKS), ki se izobražujejo na 70-urnih te-
čajih PP, svoje znanje obnavljajo na krajših obnovitvenih 
tečajih in so seznanjeni z najnovejšimi doktrinarnimi 
smernicami s področja prve pomoči ter imajo temeljno 
znanje za preverjanje vitalnih funkcij, oživljanje, prepre-
čevanje krvavitev in prepoznavanje nenadnih bolezen-
skih stanj, so takoj po sprejemu odredbe o kontroli 

ZAGOTOVLJENA BLIŽINA STAROSTNIKOV S SVOJCI Z 
VIDEO KLICI
THE ELDERLY STAY IN TOUCH WITH THEIR FAMILY WITH 
VIDEO CALLS

Mirjana Jarc
Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, Ljubljana, mirjana.jarc@rks.si

Klemen Mihalič
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Novo mesto, Ulica Slavka Gruma 54a, Novo mesto, klemen.mihalic@gmail.com

Povzetek
Pandemija covida-19 se je 11. marca 2020 začela kot svetovna zdravstvena problematika. Hitro se je spreme-
nila v humanitarno krizo brez primere. Dotaknila se je vsakogar. Čutijo jo naše družine, prijatelji in vse svetovne 
skupnosti. Covid-19 poglablja krhkost posameznikov in družb. Povečujejo se humanitarne potrebe. Pandemija je 
pokazala, da se lahko vsakdo znajde v okoliščinah, ko potrebuje pomoč sočloveka, in da prav vsak lahko pomaga. 
Poudarila je velik pomen lokalnega znanja in razumevanja okoliščin za sposobnost ukrepanja in tudi za sprejema-
nje pomoči. Prostovoljke, prostovoljci in zaposleni Rdečega križa Slovenije so takoj po razglasitvi epidemije začeli 
šivati obrazne maske, razvažati hrano in zdravila osebam v karanteni, meriti telesno temperaturo osebam v 
javnih objektih, podpirati zdravstveno osebje v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. Bolničarji ekip prve pomoči 
Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto so na podlagi praktičnih izkušenj s terena razvili svojstven 
sistem za množično izvajanje video klicev, ki je enostaven za uporabo in implementacijo, s skoraj nič stroški.

Abstract
On 11th March 2020 the Covid-19 pandemic began as a global health issue. It quickly turned into an unprece-
dented humanitarian crisis. It has reached everyone; our families, friends and all the world’s communities have 
been affected. Covid-19 has deepened fragility and increased humanitarian requirements; the need for aid has 
become more visible than ever. It became obvious that we all may need aid, but on the other hand we may all 
deliver it. It has also underscored the importance of local knowledge and contextual understanding to ensure 
that aid is more rapidly accepted and to speed up the capacity to intervene.  Once the pandemic had been 
declared, volunteers and employees of the Slovenian Red Cross (SRC) responded and began sewing face masks, 
distributing food and medicine to quarantined people, measuring temperatures in public buildings, and suppor-
ting medical staff in health centres and hospitals. Practical experience from the field inspired volunteers from 
the SRC Novo mesto Local Branch to design a unique system of video calls, which is easy to use and implement 
and has almost zero costs.
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vstopa v državo 11. marca 2020 začeli meriti telesno 
temperaturo pri potnikih na meji z Italijo in pozneje tudi 
z Avstrijo, člani ekip PP so pomagali pri oskrbi varovan-
cev v Domu starejših občanov (DSO) Metlika, konec 
marca je bila aktivirana Enota za oskrbo bolnikov v mo-
bilnem stacionariju, ki je bil skupaj s premično bolnišnico 
postavljen v Ljubljani, v Vojašnici Edvarda Peperka. Ekipa 
bolničarjev RKS je bila pripravljena za sodelovanje pri 
negi obolelih, ki bi jih namestili vanjo, ko bi število obo-
lelih preseglo kapacitete drugih bolnišnic. Med drugim 
valom je poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije (CZ 
RS) Srečko Šestan aktiviral člane ekip PP RKS za pomoč 
medicinskemu osebju v covid-19 bolnišnicah. Okrog 300 
bolničarjev, članov ekip PP iz različnih RKS – OZ je sode-
lovalo v obeh univerzitetnih kliničnih centrih, Univerzite-
tni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik ter splošnih 
bolnišnicah Celje, Nova Gorica in Trbovlje. 22 bolničarjev 
iz ekip PP RKS – OZ Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Tržič, 
Jesenice, Ajdovščina in Domžale je od 30. oktobra 2020 
do 1. aprila 2021 skupaj opravilo 1907 ur. 

Pripravljenost in znanje, kako 

zaščititi sebe in druge

Na nacionalni ravni smo od začetka pozorno spremlja-
li  informacije o širjenju virusa SarsCov-2, ki povzroča 

bolezen covid-19.  Za koordinacijo odziva na tedaj še 
morebitno epidemijo je RKS 24. februarja 2020 usta-
novil koordinacijsko skupino RKS covid-19, ki jo je vodila 
generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin. Koordinacij-
ska skupina RKS je pregledala trenutno stanje in prido-
bila podatke o razpoložljivih materialnih in človeških vi-
rih ter pripravila načrt nalog in dejavnosti, ki še vedno 
potekajo. Med epidemijo smo prejeli več odredb za akti-
viranje ekip PP RKS glede na trenutne potrebe. Vemo, 
da lahko bolje in varno pomagajo dobro pripravljeni po-
samezniki z znanjem o tem, kako zaščititi sebe in druge, 
zato je bila glavna naloga po razglasitvi epidemije takoj-
šnje izobraževanje zaposlenih, članov ekip PP, pripadni-
kov enot, članov  in prostovoljcev. 168 udeležencev iz 
dvanajstih regij se  je na petih izobraževanjih seznani-
lo  z osnovnimi informacijami, preventivnimi ukrepi in 
postopki preprečevanja stigme ter umirjanja javnosti.

Ves čas smo sodelovali z občinskimi, regionalnimi in 
nacionalnim štabom CZ RS ter drugimi organizacijami. 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti smo spomladi 2020 predlagali, naj jeseni 
2020 iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim 
zagotovi več hrane kot prvotno načrtovano, kar je mi-
nistrstvo sprejelo. 

Prostovoljke in prostovoljci ter zaposleni v RKS so 
marca 2020, takoj po razglasitvi epidemije, začeli šiva-
ti obrazne maske, razvažati hrano in zdravila osebam v 
karanteni, meriti telesno temperaturo osebam v javnih 

 Slika 1:  Bolničar Miha iz ekipe PP RKS – OZ Tržič 
med nego bolnika v Univerzitetni kliniki Golnik. 
Tam je 22 bolničarjev iz ekip PP RKS – OZ 
Radovljica, Kranj, Škofja Loka, Tržič, Jesenice, 
Ajdovščina in Domžale od 30. oktobra 2020 
do 1. aprila 2021 skupaj opravilo 1907 ur.  
(foto: Ž. Ozmec)

 Figure 1:  First aider Miha from the First Aid Team of the 
Tržič Local Branch of the SRC during patient 
care at the Golnik University Clinic. Between 
30 October 2020 and 1 April 2021, 22 first 
aiders from the First Aid Teams  of the Local 
Branches of the SRC Radovljica, Kranj, Škofja 
Loka, Tržič, Jesenice, Ajdovščina and Domžale 
carried out a total of 1907 hours of work 
(Photo: Ž. Ozmec)

 Slika 2:  Izobraževanje ekip PP RKS – Ekipe PP RKS so 
bile aktivirane na podlagi 80. člena Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 95/07-ZSPJS – H, 97/10 in 21/18 
ZNOrg). (foto: A. Černivec) 

 Figure 2:  Training the Slovenian Red Cross First Aid 
Teams – the teams were activated under 
Article 80 of the Protection against Natural 
and Other Disasters Act (Official Gazette of 
the Republic of Slovenia, No. 51/06 – official 
consolidated version, 95/07-ZSPJS – H, 
97/10 and 21/18 ZNOrg) (Photo: A. Černivec). 
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objektih, pomagati zdravstvenemu osebju v zdravstve-
nih domovih in tako imenovanih covid bolnišnicah, po-
magati pri varstvu otrok in skrbi za starejše v domovih 
starejših občanov, dajati psihosocialno pomoč osebam, 
ki so v stiski poklicale na temu namenjene telefonske 
številke, in prostovoljnim bolničarjem, ki so delali v tako 
imenovanih covid bolnišnicah ali oddelkih domov sta-
rejših občanov (DSO), opozarjati na pomembnost spo-
štovanja predpisanih ukrepov zaradi preprečevanja 
širjenja covida-19 doma, v humanitarnih centrih, javnih 
prostorih in trgovinah.

Sodelovanje pri nadzoru vstopa v 
državo

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v krovnem 
dokumentu z naslovom Smernice pripravljenosti in 
odzivanja ob sumu na nalezljivo bolezen, ki lahko pred-
stavlja tveganje za javno zdravje (NIJZ, 2018), zapisal: 
»Pri obvladovanju nalezljivih bolezni (NB), ki lahko pred-
stavljajo visoko tveganje za javno zdravje, sodeluje ve-
liko predstavnikov medicinskih in nemedicinskih strok. 
Predvsem na vstopnih mestih v državo je to sodelova-
nje zelo pomembno. Deležniki v tem procesu so zaznali 
potrebo po povezovanju in vzpostavitvi komunikacije, ki 
bi vsem olajšala ukrepanje in zagotovila učinkovitost. 
Vstopna mesta v državo predstavljajo pristanišče, le-
tališče in kopenske meje.« 

Minister za zdravje RS je 11. marca 2020 v Odredbi o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Itali-
janske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezlji-
ve bolezni (Uradni list RS, 2020) opredelil šest vsto-
pnih točk, na katerih so zdravstveni delavci in CZ RS ob 

asistenci policije potnikom merili telesno temperaturo. 
Poveljnik CZ RS je za to nalogo s pozivom aktiviral čla-
ne ekip PP RKS – prostovoljne bolničarje. Koordinacij-
ska skupina RKS je Službi za podporo CZ posredovala 
seznam članov ekip PP RKS, ki jim je bilo treba izdati 
poziv, in sporočila potrebe po zaščitni opremi, prevo-
zih ter povračilih potnih stroškov, stroškov prehrane 
in drugih nastalih stroškov. Ekipe PP RKS (dva člana 
na lokacijo oziroma izmeno) so bile v popolni opremi na 
petih kontrolnih točkah že ob 17. uri, na eni pa zaradi 
oddaljenosti od 18.15. 

Krvodajalstvo in prostovoljstvo

Pri zdravljenju je kri nenadomestljiva, zato jo je bilo 
treba zagotavljati tudi v času epidemije. Zaradi zašči-
te krvodajalcev in zaposlenih v transfuzijskih centrih in 
transfuzijskih oddelkih ter na terenskih krvodajalskih 
akcijah in zaradi preprečevanja mogočih prenosov bo-
lezni smo krvodajalske akcije organizirali na prilagojen 
način. Krvodajalce smo obvestili o tveganjih. Skupaj s 
transfuzijskimi službami smo vabili samo krvodajalce s 
krvno skupino, ki je bila potrebna. Vabila so krvodajalci 
prejeli po SMS-u in/ali z osebnim vabilom na dom. 

Pokazalo se je, da veliko prostovoljcev iz naših vrst spa-
da v najbolj ranljivo skupino, kar je zahtevalo, da smo od 
marca 2020 v svoje vrste večkrat pozvali nove pro-
stovoljce in se razveselili spontanega in množičnega iz-
raza solidarnosti 727 predvsem mlajših posameznikov, 
ki so se odzvali našemu vabilu, naj se nam pridružijo v 
tako zahtevnem času in skupaj z nami pomagajo, da bo 
svet lepši za vse. Prostovoljke in prostovoljci Rdečega 
križa iz Slovenije, Italije in Hrvaške so se spontano po-
vezali v mednarodno verigo, da bi tako odpravili težave 
pri preskrbi starejših bolnikov iz hrvaške Istre z zdra-
vili iz Italije. Njihova mednarodna veriga je v prvem valu 
epidemije od marca do maja 2020 22-krat dostavila 
zdravila za skupaj 52 uporabnikov. V drugem valu so se 
ponovno aktivirali 31. oktobra in do konca februarja op-
ravili 14 dostav za skupaj 30 uporabnikov. Mednarodno 
verigo trenutno sestavlja devet prostovoljcev RK, po 
trije iz vsake države. 

Posameznike in podjetja smo marca 2020 pozvali, naj 
projekt podprejo s finančnimi sredstvi, hrano, higien-
skimi pripomočki in drugimi potrebščinami, ki bi nam 
omogočili preprečevati in lajšati stiske najbolj ranljivih. 
Odzvalo se je več sto podjetij, združenj in posameznikov 
po Sloveniji, s čimer so izkazali svojo družbeno odgo-
vornost in solidarnost. Njihove donacije so v RKS v ce-
loti porabili za pomoč najbolj ranljivim, da v času epide-
mije ne ostanejo brez nujnih življenjskih potrebščin, za 
izobraževanje osebja, prostovoljcev in širše javnosti o 
preventivnih ukrepih ter za ozaveščanje o nevarnostih 
stigme. V RKS smo hvaležni številnim podjetjem in po-
sameznikom, ki so prispevali nujne življenjske potreb-
ščine ali sredstva za njihov nakup. Brez njih ne bi mogli 

 Slika 3:  Prostovoljci in člani ekipe PP RKS – OZ NM v 
DSO Metlika (foto: arhiv RKS – OZ NM)

 Figure 3:  Volunteers and members of the First Aid 
Team of the Novo mesto Local Branch of the 
Slovenian Red Cross in Metlika Nursing Home. 
(Photo: Archive of the Novo mesto Local 
Branch of the SRC)



196 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Mirjana Jarc, Klemen Mihalič: ZAGOTOVLJENA BLIŽINA STAROSTNIKOV S SVOJCI Z VIDEO KLICI

toliko prispevati, da so osamljeni, starejši, otroci, sa-
mohranilci, invalidi in drugi, ki ne morejo sami poskrbeti 
za nujne življenjske potrebščine, preskrbljeni.

Prostovoljci RKS v DSO Metlika 

Nova spoznanja iz epidemiologije, psihologije, empirič-
nih družbenih ved, proučevanja možganov in psihiatrije 
kažejo, da osamljenost ni le simptom, temveč samo-
stojna bolezen. Nemški psihiater Manfred Spitzer jo 
opredeljuje kot kruto bolezen (Spitzer, 2019). 

Demografske spremembe pomenijo, da je več starej-
ših ljudi odvisnih od zdravstvenih in socialnih storitev 
(Evropska komisija, 2019). Že v začetku prvega vala 
covida-19 se je pokazalo, da bolezen pomeni največje 
tveganje za starejše ljudi. Eno izmed prvih žarišč je bilo 
v Domu starejših občanov (DSO) Metlika. Poleg okuže-
nih stanovalcev je bilo okuženih veliko zaposlenih, kar 
je pomenilo za vodstvo DSO izziv pri organizaciji dela v 
zaostrenem režimu izolacije. Kmalu po začetku izbruha 
jim je RKS – OZ Metlika ponudil pomoč in s svojimi pro-
stovoljci ter člani ekip PP začel sodelovati pri razvozu 
kosil in dovozu zaščitne opreme, pomagali so na recep-
ciji, v pisarni in kuhinji, izvajali varstvo otrok zaposlenih 
ter poskrbeli za dovoz perila in hrane med dvema eno-
tama doma (RKS – OZ Metlika, 2021). Zaradi ukrepov 
za preprečevanje širjenja okužbe so morali stanovalci 
ostati v sobah, prekinjene so bile vse prostočasne de-
javnosti, začasno so bili odpovedani obiski svojcev. Za-
radi vzpostavitve izolacijskih con so bili nekateri stano-
valci primorani zapustiti svoje sobe in so bili nastanjeni 
v drugem delu doma. Dnevna rutina se je z uvedbo 
ukrepov drastično spremenila, poleg tega pa je zašči-
tna oprema negovalnega osebja (zaščitni kombinezon 
tipa Tyvec, maska, zaščitna očala in rokavice) bistveno 
oteževala njihovo komunikacijo z oskrbovanci. Vse to se 
je skupaj z občutkom negotovosti, ki ga je prinašala do 
tedaj nepoznana bolezen, še dodatno stopnjevalo in se 
v nekaj dneh po zaprtju doma začelo kazati v stiskah 
oskrbovancev, njihovih svojcev ter zaposlenih. Za izva-
janje pomoči so bile pri oskrbi stanovalcev Doma sta-
rejših občanov Metlika zaradi zmanjševanja nadaljnje 
širitve covida-19 na podlagi odredbe št. 166-1/2020-
291 – DGZR aktivirane ekipe PP RKS iz dolenjske regije 
(RKS, 2020). V sodelovanju s pristojnimi iz DSO Met-
lika smo za vse sodelujoče organizirali usposabljanje. Z 
željo, da bi pomagali omiliti stiske oskrbovancev, so se 
17. dan po zaprtju DSO Metlika v delo na belih in sivih 
izolacijskih oddelkih vključili prostovoljci in člani ekipe 
PP RKS – OZ NM.

Prostovoljni bolničarji naj bi zaradi dalj časa trajajoče 
izolacije začeli izvajati individualne sprehode z oskrbo-
vanci zunaj doma ter pomagali pri vzpostavljanju stikov 
med oskrbovanci in njihovimi svojci. Pred vključitvijo v 
delo DSO je bilo treba prostovoljce ustrezno pripraviti. 
Pri tem so bili zelo pomembni strokovni sodelavci RK in 

sodelavci zdravstvenih ustanov. Poleg izobraževanja o 
pravilni uporabi osebne zaščitne opreme in ukrepih za 
preprečevanje širjenja okužb so bili prostovoljci deležni 
tudi priprave na specifično delo z oskrbovanci v DSO 
v času epidemije. Najpomembnejša sta bila psihološki 
del, torej kako pristopiti k starejši osebi v veliki stiski 
zaradi osamljenosti, in nega, in sicer, katere dele nege 
lahko opravijo prostovoljni bolničarji. Prav tako so imeli 
prostovoljci možnost kadar koli dostopati do dodatne 
strokovne pomoči prek sekretarke RKS – OZ  NM in 
njihovih strokovnih sodelavcev. 

Izvajanje video klicev v prvem valu 
Zaradi slabega vremena in mraza aprila 2020 spre-
hodov ni bilo mogoče izvajati, zato so se prostovoljci 
usmerili v pomoč pri vzpostavljanju stikov med oskr-
bovanci in njihovimi svojci. Na začetku so se ukvarjali z 
veliko izzivi, ki pa so jih ob pomoči zaposlenih v DSO in 
strokovnih sodelavcev RKS sproti reševali. Veliko os-
krbovancev ima za stike s svojci na voljo lastni mobilni 

 Slika 4:  Prostovoljca v osebni zaščitni opremi. Pred 
začetkom dela je bil ob tedanjem splošnem 
pomanjkanju velik izziv zagotoviti ustrezno 
osebno zaščitno opremo za prostovoljce.  
(foto: arhiv RKS – OZ NM)

 Figure 4:  Volunteers in personal protective equipment 
– before the commencement of work, the 
provision of adequate personal protective 
equipment for volunteers, in the light of the 
general shortage, was a major challenge 
(Photo: Archive of the Novo mesto Local 
Branch of the SRC)
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telefon, nekateri pa nimajo te možnosti. Poleg tega je 
vživljanje v zvočno komunikacijo oskrbovancev DSO 
precej omejeno, saj posreduje samo določen spekter 
informacij, pri njej pa pri starostnikih nastane veliko 
ovir zaradi slušne prizadetosti ter drugih duševnih 
stanj, kot je demenca. Tako so prostovoljci vzpostav-
ljali s svojci video povezave, ki so sprva potekale prek 
različnih aplikacij za opravljanje video pogovorov (Vi-
ber, Skype, Messenger ipd.). Prvi klici so bili večinoma 
opravljeni na željo svojcev ali oskrbovancev. Kmalu se je 
pokazalo, da tako pri izvajanju klicev ni bilo preglednos-
ti in sledljivosti, prostovoljci so veliko časa namenjali 
tehnični pomoči svojcem za vzpostavljanje računov v 
posameznih aplikacijah. Zato so prek vodstva DSO in 
ob pomoči njihovega sodelavca, ki skrbi za IT, pridobili 
dostop do lokalnega serverja, ki je omogočal uporabo 
odprtokodne aplikacije Jitsi Meet. Njegovo uporabo je 
za čas izvajanja klicev omogočil Igor Benko. 

Svojcem so prostovoljci v DSO prek SMS-sporočila 
poslali unikatno povezavo, prek katere so lahko ob do-
govorjenem terminu dostopali do video klica z oskrbo-
vanci v domu. Tako so opravili več kot 60 video klicev. 
Njihove izkušnje so pokazale, kako je po daljši fizični od-
sotnosti zelo pomemben tudi vizualni stik med oskrbo-
vanci in svojci. 

Izjava prostovoljke v DSO Metlika o pomenu vzposta-
vitve video klicev med oskrbovanci in njihovimi svojci: 

»Nepopisni so bili trenutki sreče, ko smo z video klici 
povezali oskrbovance z njihovimi družinskimi člani. Ne-
kateri so dedkom in babicam zaigrali na instrumente, 
drugi pa so jim pokazali prenovljene prostore v njihovih 
prejšnjih domovanjih ter predstavili, kaj delajo. Počutili 
so se tako, kot da so jih svojci na neki način obiskali.« 
(DSO Metlika, 2020)

Žal so se po petih dneh epidemične razmere v DSO 
Metlika tako poslabšale, da so morali prostovoljci RKS 
– OZ NM prekiniti izvajanje video klicev in zapustiti izo-
lacijske oddelke v domu, čeprav so želeli nadaljevati 
svoje delo. Video klice so nato do odprtja doma naprej 
izvajali zaposleni v DSO in pozneje prostovoljci RKS – 
OZ Metlika.

Vključitev prostovoljcev v DSO NM – drugi val 
epidemije
Na podlagi izkušenj iz prvega vala epidemije je bilo mo-
goče sklepati, da se bodo ob ponovnem izbruhu epi-
demije s podobnimi izzivi kot v DSO Metlika srečevali 
tudi v drugih sorodnih organizacijah. V drugem valu 
epidemije se je virus razširil v več DSO, med drugim 
tudi v Novem mestu. Kljub trudu vodstva in zaposlenih 
DSO NM jim širjenja virusa ni uspelo zaustaviti, zaradi 
česar so prek Mestne občine NM zaprosili za pomoč 
tudi RKS – OZ NM, ki se je s svojimi prostovoljci vključil 
v delo DSO. Ob vstopu prvih prostovoljcev v dom je 
bilo okuženih več kot tretjina stanovalcev doma (125) 
in 40 zaposlenih (DSO NM, 2021). Število okuženih 
je v naslednjih dneh le še naraščalo, zaradi česar so 
bili ob hkratni kadrovski stiski na robu svojih zmožno-
stih. Prostovoljci so se v prvi fazi vključili v delo doma 
v obliki pomoči pri negi oskrbovancev, razvozu hrane, 
v pralnici in kuhinji. Svoje delo so opravljali v dnevni iz-
meni, v vseh izolacijskih conah (rdeča, siva in bela). V 
eni izmeni je bilo prisotnih od dva do šest prostovolj-
cev, ki so rotirali v skladu s svojim razpoložljivim časom 
in obveznostmi. Zaradi odsotnosti negovalnega osebja 
(samoizolacija) je bila pomoč prostovoljcev za nemo-
ten delovni proces v izolacijskih režimih DSO več kot 
dobrodošla. 

Po dveh tednih od vključitve prostovoljcev v delo DSO 
se je na delo vrnila večina zaposlenih, ki so bili v samo-
izolaciji zaradi covida-19. 

Delovni proces je postopoma stekel in pomoč prosto-
voljcev pri negi oskrbovancev ni bila več nujno potreb-
na, zato so se ti usmerili v vzpostavljanje stikov med 
oskrbovanci in njihovimi svojci, saj je od zaprtja DSO 
NM pa do začetka vzpostavljanja video klicev minilo 54 
dni. V tem času so stiki med svojci in oskrbovanci po-
tekali le prek mobilnih telefonov.

Vzpostavitev sistema za izvajanje video klicev
Želja prostovoljcev je bila, da vzpostavijo sistem, ki bi v 
domu z več kot 350 oskrbovanci omogočil pregledno, 
učinkovito in enostavno izvedbo video komunikacije. Pri 

 Slika 5:  Prostovoljci z video klici zagotavljajo bližino 
oskrbovancem DSO. Odprtokodna aplikacija 
Jitsi Meet omogoča izvedbo video klica 
prek računalnika, tabličnega računalnika ali 
pametnega telefona, ne da bi bilo uporabniku 
treba vzpostaviti uporabniški račun.  
(foto: arhiv RKS – OZ NM)

 Figure 5:  Volunteers ensuring closeness for nursing 
home occupants by means of video calls – the 
Jitsi Meet open source app enables video calls 
through a computer, tablet or smartphone 
without having to set up a user account 
(Photo: Archive of the Novo mesto Local 
Branch of the SRC)
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vzpostavljanju sistema so sodelovali s socialno službo 
DSO, ki je usmerjala in koordinirala izvedbo video klicev. 
Na začetku je vodstvo DSO na spletni strani objavilo 
poziv vsem svojcem, da se javijo in povedo želeni termin 
klica s svojcem v DSO. Prostovoljci so nato na podlagi 
teh informacij vzpostavili stik s svojci ter v dogovoru 
z negovalnim osebjem izvedli napovedani video klic. O 
izvedenih klicih so na koncu dneva pisno poročali v so-
cialno službo. 

Ker je v DSO video klice hkrati izvajalo več ekip pro-
stovoljcev in ker sta bila gibanje in prenos sredstev 
v izolacijskih conah zelo omejena, je bil opisani način 
dela neučinkovit. Zato je ekipa prostovoljcev pripravi-
la enostaven računalniško podprt sistem, ki deluje v 
oblaku. V Googlovo preglednico so se vpisovali podat-
ki o načrtovanih video klicih – podatki o oskrbovancu 
(ime in priimek, oddelek, številka sobe, cona), podatki 
o svojcu (ime in priimek, številka mobilnega telefona, 
elektronski naslov, želeni termin za video klic, naprava 
za video klic) in podatki o izvedenem klicu (termin klica, 
kdo je klic izvedel, morebitne posebnosti). V tabeli so 
lahko prostovoljci označili posamezni klic tudi glede na 
njegov trenutni status: v pripravi, načrtovan, izveden, 
neizveden. 

Do omenjene tabele so imeli dostop socialne delavke 
DSO, koordinator prostovoljcev ter vsi prostovoljci 
prek prenosnih in tabličnih računalnikov, ki so jih upo-
rabljali za delo na oddelkih. Prednost omenjene tabele 
je, da je shranjena v oblaku in se podatki v njej samodej-
no sinhronizirajo med vsemi uporabniki.

Tako je lahko koordinator prostovoljcev med izmeno 
sprejemal naročila za vzpostavljanje klicev, jih vnesel 
v tabelo, prostovoljci na oddelku pa so klic izvedli ter 
nato vnesli poročilo v tabelo. Izboljšala se je tudi sledlji-
vost že opravljenih klicev in tako ni prihajalo do nežele-
nih izpadov. 

Video klici so podobno kot v DSO Metlika potekali prek 
aplikacije Jitsi Meet in lokalnega serverja. Svojci so do 
video klicev dostopali prek unikatne povezave, do ka-
tere so lahko dostopali prek računalnika, tabličnega 
računalnika ali pametnega telefona. Kot nadgradnja je 
sistem prek preglednice omogočal samodejno generi-
ranje in pošiljanje unikatne spletne povezave svojcem 
prek SMS-sporočila ali elektronske pošte. Tako so se 
prostovoljci izognili zamudnemu vpisovanju in pošilja-
nju daljših spletnih povezav, hkrati pa se je tako še do-
datno zmanjšala možnost napak pri prepisovanju.

Sporočilo svojcem
objava na internetni strani, 
socialnih omrežjih DSO ...

Svojci sporočijo željo po 
komunikaciji in termin video klica 

Socialna služba poda predloge 
za izvedbo video klica

Oskrbovanec izrazi željo za 
izvedbo video klica

Google tabela

Vpis podatkov za video klice

Ekipa 
prostovoljcev

Koordinator 
prostovol jcev

Ekipa 
prostovoljcev

Ekipa 
prostovoljcev

Izvedba video klica
Jitsi Meet

Dogovor s svojci
(po telefonu)

Izvedba video klica
Jitsi Meet

Dogovor s svojci
(po telefonu)

Izvedba video klica
Jitsi Meet

Dogovor s svojci
(po telefonu)

Povratna informacija o klicu

Pošiljanje informacij 
svojcem

Pošiljanje informacij 
svojcem

Pošiljanje informacij 
svojcem

Povratna informacija o klicu

Slika 6:  
Shema vzpostavitve video 
klica med oskrbovanci in 
svojci v okviru DSO

Figure 6: 
A scheme of setting up a 
video call between nursing 
home occupants and their 
relatives under the aus-
pices of the nursing home
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Sklepne misli

V RKS k odpornosti skupnosti prispevajo naši bol-
ničarji v vrstah CZ RS. Skrbimo, da je dovolj krvi za 
zdravljenje, ter pomagamo »z zagotavljanjem nepo-
sredne materialne pomoči najbolj ranljivim, s posre-
dovanjem relevantnih informacij in podporo ljudem pri 
urejanju življenjskih situacij, ki so postale v času epide-
mije res kompleksne, in tudi s psihosocialno podporo« 
(Rupar, 2021). 

Prostovoljci RKS – OZ NM so v DSO Metlika in NM 
skupaj izvedli več kot 180 video klicev. Na podlagi njiho-
vih opažanj je mogoče ugotoviti, da so video klici bistve-
no izboljšali kakovost komunikacije med oskrbovanci in 
njihovimi svojci. Prav tako so znane podobe in glasovi 
ublažili negotovost in stisko, ki so jo zaradi epidemije in 
izolacije v DSO čutili oskrbovanci in njihovi svojci. Tak 
sistem bi bilo mogoče uporabiti tudi v drugih podobnih 
razmerah, ko nastopi mandat RKS za vzpostavljanje 
stikov med družinskimi člani, ki jih je ločila vojna ali dru-
ga izredna stanja (Zakon o RKS, 2010). 

OSKRBOVANEC NAMESTITEV PODATKI O SVOJCU PODATKI O KLICU

Status Ime Priimek Oddelek Št. sobe Cona Ime Priimek Mobilni telefon e-mail
Željeni termin 
za videoklic

Naprava za 
videoklic

Predviden 
datum klica

Predvidena 
ura klica

Klic 
opravljen

Klic izvedel (ime in 
priimek) Datum in čas Posebnosti Link na Jitsi

Link za 
SMS LINK za mail

Izveden Marija Novak Demenca 136 Rdeča Jože Novak 041 555 666 dopoldan tablica 1. 12. 2020 10.30 Drago Dobrovoljec 1. 12. 2020, 10.30 Video povezava pošlji SMS pošlji email
V pripravi Janez Kranjski Nega 1 104 Bela Vera Kastelic 040 222 333 dopoldan računalnik 1. 12. 2020 8.00 Video povezava pošlji SMS pošlji email
Ni izveden Jožefa Zupančič Nega 2 218 Siva Benjamin Slak 031 111 444 popoldan po 15. računalnik 1. 12. 2020 15.00 Ni bilo možno vtzpostaviti povezave Video povezava pošlji SMS pošlji email

 Slika 7:  Googlova preglednica s provizoričnimi podatki (imena in številke mobilnih telefonov so izmišljeni)
 Figure 7:  Google sheets with provisional data (names and mobile phone numbers are fictional)
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Uvod 

Evropska unija se je na pandemijo covida-19 odzvala 
z veliko ukrepi. V članku se osredotočamo na dejav-
nosti, povezane s civilno zaščito, in sicer na aktiva-
cijo in delovanje mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite, ki vključuje medsebojno pomoč prizadetim 
državam na podlagi solidarnosti in vzpostavitev stra-
teških rezerv rescEU, aktivacijo instrumenta za nuj-
no pomoč ter IPCR. Po prvem valu je bila opravljena 
analiza izkušenj z različnih vidikov odziva na pandemijo 

kot podlaga za izboljšanje odziva EU v nadaljevanju 
epidemije.

ODZIV MEHANIZMA UNIJE NA PODROČJU CIVILNE 
ZAŠČITE NA PANDEMIJO COVIDA-19
RESPONSE OF THE UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM 
TO THE COVID-19 PANDEMIC

Sandra Martinič
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,  
sandra.martinic@urszr.si

Milena Dobnik Jeraj
mag., Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana,  
milena.dobnik.jeraj@urszr.si

Povzetek 
Z razglasitvijo pandemije covida-19 Svetovne zdravstvene organizacije 11. marca 2020 se je tudi Evropska uni-
ja začela intenzivno spoprijemati z boleznijo, ki jo povzroča virus. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite 
se je izkazal za učinkovito orodje za usklajevanje mednarodne pomoči pri odzivu na naravne in druge nesreče 
tudi ob pandemiji v obliki materialne in reševalne pomoči ter za pomoč pri repatriaciji evropskih državljanov iz 
tretjih držav. Po začetnem šoku se je med evropskimi državami pokazala solidarnost pri mednarodni pomoči, 
kar je podprla tudi EU s hitro aktivacijo enotnih ureditev za politično odločanje (IPCR) in instrumenta za nujno 
pomoč ter takojšnjo analizo izkušenj. Na podlagi prvih odzivov na covid-19 so si države članice EU in Evropska 
komisija že marca 2020 začele prizadevati za dopolnitev operativnih zmogljivosti in sposobnosti za hiter odziv 
na nesrečo velikega obsega, ki ima ali bi lahko imela transnacionalne in čezmejne vplive. Eden izmed pomembnih 
rezultatov prvega vala sta hitra sprememba obstoječe zakonodaje za mehanizem Unije na področju civilne zaš-
čite in vzpostavitev strateških rezerv rescEU za skladiščenje zdravstvenih zalog, ki jih je 1. januarja 2021 začela 
vzpostavljati tudi Slovenija. 

Abstract
On 11 March 2020, when the World Health Organization (WHO) declared the Covid-19 pandemic, the European 
Union entered an intensive phase of combating Covid-19. The Union Civil Protection Mechanism has proven 
to be an effective tool for the coordination of international assistance in response to other disasters, such as 
the pandemic, in the form of material and rescue assistance, and for supporting the repatriation of European 
citizens from third countries. Immediately after the initial shock, European countries demonstrated mutual so-
lidarity in the provision of international assistance. EU contributed to fast response also with the activation of 
the IPCR arrangements, the Emergency Support Instrument and the immediate analysis of experience. Based 
on the initial responses to Covid-19, member states and the European Commission had already initiated ende-
avours to upgrade operational capabilities and capacities for response to a major disaster with possible tran-
snational and trans-border effects in March 2020. One of the key results of the first wave was a rapid change 
in the existing legislation in the Union Civil Protection Mechanism and the establishment of rescEU strategic 
reserves for the stockpiling of medical supplies, Slovenia began the establishment of the same reserves on 1 
January 2021. 
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Odziv mehanizma Unije na 

področju civilne zaščite na 

pandemijo covida-19

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (angl. 
Union Civil Protection Mechanism --  UCPM, v nada-
ljevanju: mehanizem) je že od leta 2001 glavno orodje 
za izvajanje skupnih dejavnosti civilne zaščite na ravni 
Evropske unije in obsega celoten cikel obvladovanja 
nesreč.1 Mehanizem na podlagi načel subsidiarnosti in 

1  Od leta 2001 je bil mehanizem dopolnjen oziroma 
prenovljen z naslednjimi zakonodajnimi akti: 
• Sklep št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju 

civilne zaščite: obsega skoraj celoten cikel obvladovanja 
nesreč: večji poudarek je na preventivi in uvedene so 
bile nekatere operativne rešitve za pripravljenost ter 
učinkovitejši in bolj usklajen odziv držav članic ob večjih 
nesrečah;

• Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/
EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite: bistveno 
večje zahteve do držav članic pri preventivi, vzpostavitev 
evropskega nabora civilne zaščite (European Civil Protection 
Pool – ECPP), rezervnih zmogljivosti na ravni EU (rescEU) in 
mreže znanja Unije na področju civilne zaščite;

solidarnosti omogoča sodelovanje med državami čla-
nicami ter drugimi sodelujočimi državami mehanizma 
(v nadaljevanju: PS UCPM)2 prek skupnih dejavnosti 
in projektov pri preventivi in pripravljenosti kot tudi 
ukrepanja ob nesrečah. Glavni namen mehanizma je na 
prošnjo prizadete države zagotoviti pomoč ob nesreči 
in izboljšati usklajevanje intervencije, ki jo zagotavljajo 
države, sodelujoče v mehanizmu. Operativno usklaje-
vanje mednarodne pomoči poteka prek skupnega in-
formacijskega in komunikacijskega sistema CECIS ter 
Centra za usklajevanje nujnega odziva (ang. Emergen-
cy Response Coordination Centre – ERCC) v Bruslju, 
ki deluje 24 ur na dan, sedem dni na teden in 365 dni 
na leto.

Leta 2020 je bil mehanizem aktiviran 102-krat, od tega 
je bilo 85 dogodkov povezanih s covidom-19 (58 za 
materialno ali reševalno oziroma zdravstveno pomoč 

• Uredba (EU) 2021/836 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2021 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/
EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite: prinaša 
bistvene spremembe in fleksibilnost pri preventivi, 
pripravljenosti ter odzivu.

2  V mehanizem je vključenih vseh 27 držav članic EU in šest 
sodelujočih držav UCPM, in sicer Srbija, Črna gora, Severna 
Makedonija, Islandija, Norveška ter Turčija.

 Slika 1:  Zaprosila za mednarodno pomoč prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite leta 2020
 Figure 1:  Requests for international assistance through the Union Civil Protection Mechanism in 2020
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in 27 za repatriacijo evropskih državljanov iz tretjih 
držav). UCPM je odgovoril na večino prošenj za pomoč, 
vključno s 94 odstotki tistih, ki niso bile povezane s co-
vidom-19, na vse prošnje za repatriacijo in na 54 od-
stotkov prošenj, povezanih s covidom-19. Leta 2020 je 
kar 76 držav in dve mednarodni organizaciji aktiviralo 
UCPM. To je do zdaj najširša geografska porazdelitev 
prošenj za pomoč UCPM (slika 1). 

Mehanizem je ob pandemiji covida-19 zagotavljal uskla-
jevanje mednarodne pomoči v obliki materialne, reše-
valne oziroma zdravstvene pomoči ter kot pomoč pri 
repatriaciji evropskih državljanov iz tretjih držav. Ob 
pandemiji virusa covid-19 je bil mehanizem Unije na po-
dročju civilne zaščite eden najbolj uporabljenih medna-
rodnih mehanizmov za pomoč.

Pomoč v materialnih sredstvih in 
zdravstvenem osebju 

Prvo zaprosilo za mednarodno pomoč ob covidu-19 je 
prek sistema CECIS objavila 26. februarja 2020 Italija. 
Od začetka pandemije do junija 2021 so mehanizem za 
pomoč pri odzivu na covid-19 aktivirale 101-krat države 
članice oziroma druge sodelujoče države UCPM, tretje 
države in mednarodne organizacije v obliki materialnih 

sredstev (osebna zaščitna oprema, medicinska opre-
ma, zdravila ipd.), pomoči zdravstvenega osebja, repa-
triacije evropskih državljanov ali pomoči v okviru meha-
nizma EU za izmenjavo cepiva (slika 2). 

V začetni fazi so se vse države spoprijemale s pomanj-
kanjem osebnih zaščitnih sredstev, zdravstvenih ekip 
in druge pomoči. Na večino zaprosil za mednarodno 
pomoč v tej fazi ni bilo odziva, nato pa so se razmere 
postopno izboljševale in tako tudi zmožnost držav čla-
nic za pomoč ter delovanje mehanizma.

Med drugim je bilo leta 2020 prizadetim državam 
dostavljenih več kot 18 milijonov kosov osebne zašči-
tne opreme in medicinske opreme v obliki mask (ki-
rurških, pralnih, FFP2, FFP3, KN95), zaščitnih oblek, 
ventilatorjev, zaščitnih očal, zaščitnih rokavic ipd. Kar 
trije milijoni kosov so bili poslani iz strateških zalog 
rescEU v Španijo, Italijo, Francijo, Hrvaško, Litvo in 
Češko, največ pa v Črno goro, Severno Makedonijo 
ter Srbijo. 

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je leta 2020 
mehanizem kar 36-krat zaprosila za pomoč v obliki me-
dicinske evakuacije po zraku (Medical Aerial Evacuati-
ons – MEDEVAC). Države članice so opravile 17 nujnih 
medicinskih evakuacij.

DG ECHO A.3. Situational Awareness Sector│02/02/2021
Overview of COVID-19 related UCPM Requests for Assistance in 2020

*Kosovo: This designation is without prejudice to positions on status, and
is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo
Declaration of Independence.

3The Kingdom of the Netherlands on behalf of the Dutch Caribbean
Islands

1Repatriation of EU citizens
2Consular support operations/repatriations of EU citizens with multiple EU 
Member States involved in these operations

4Activations ongoing at the time of map publication

© European Union, 2021. Map created by DG ECHO Situational
Awareness Team. Sources: DG ECHO, GISCO. The boundaries and
names shown on this map do not imply official endorsement or
acceptance by the European Union.
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2020 MEDICAL EQUIPMENT AND IN-KIND 
ASSISTANCE DELIVERED:

Over 18 million items of medical equipment provided since the
beginning of the pandemic, including over 3 million items from the
rescEU medical stockpile.

European Union 
Boundary

2020 REPATRIATION RESPONSE:
100,313 Passengers, 90,060 of whom were EU citizens, were
flown to Europe on board 408 flights organised with the support of
The UCPM during the first wave of COVID-19.

ACTIVATIONS – CONSULAR SUPPORT1
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 Slika 2:  Zaprosila za mednarodno pomoč za odziv na covid-19 leta 2020
 Figure 2:  Requests for international assistance for response to Covid-19 in 2020
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Veliko zaprosil držav članic in SZO je bilo za pomoč pri 
odzivu na covid-19 v obliki zdravstvenega osebja oziro-
ma ekip za nujno medicinsko pomoč tipa 1 (Emergency 
Medical Teams – EMT-1), ki so jih leta 2020 države čla-
nice napotile kar šestkrat, in sicer v Italijo, Slovaško, 
Moldavijo, Azerbajdžan, Armenijo ter Mozambik.

Države članice oziroma sodelujoče države UCPM so 
izkazale in še izkazujejo svojo solidarnost z državami po 
svetu z neprekinjenim pošiljanjem mednarodne pomo-
či v različne dele sveta in z napotitvami svojega zdra-
vstvenega osebja ter pošiljanjem pomoči v obliki ma-
terialne pomoči ali strokovnjakov pri drugih aktivacijah 
mehanizma ob naravnih in drugih nesrečah. Leta 2021 
je bil mehanizem do konca junija aktiviran že 43-krat.

Tudi Slovenija se je odzvala na prošnje za mednarodno 
pomoč. Na mednarodna zaprosila, in sicer dvostran-
sko, prek mehanizma in NATO EADRCC, je leta 2020 
poslala materialno pomoč za preprečevanje širjenja 
pandemije koronavirusa covid-19 Kitajski, Srbiji, Se-
verni Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Kosovu, Črni 
gori in Italiji – Furlaniji - Julijski krajini.3 Slovenija se je v 

3  Slovenija je leta 2020 zagotovila tudi naslednjo 
mednarodno pomoč: 

prvi polovici leta 2021 odzvala in poslala pomoč v obliki 
materialnih sredstev za preprečevanje širjenja pande-
mije koronavirusa covid-19 Srbiji, Severni Makedoniji, 
Črni gori, Indiji in Nepalu.

Globalna repatriacija evropskih 
državljanov iz tretjih držav

Za pomoč evropskim državljanom, ki so ob izbruhu ko-
ronavirusa ostali v tretjih državah oziroma zunaj svoje 
države, je EU izvedla obsežno svetovno repatriacijo. Na 
ravni EU je Evropska služba za zunanje delovanje (EEAS) 
ustanovila konzularno delovno skupino (ang. Consu-
lar Task Force), ki je aktivnosti izvajala v operativnem 

• zaradi potresa na Hrvaškem je marca in decembra 2020 
poslala materialno pomoč v obliki sredstev za začasno 
namestitev prebivalcev;

• ob povečanih migracijah v Grčiji marca 2020 in požaru 
v migracijskem kampu Lezbos septembra 2020 je Grčiji 
poslala materialno pomoč v obliki osnovne opreme za 
začasno nastanitev oseb;

• ob obsežni eksploziji avgusta 2020 v Bejrutu v Libanonu 
je URSZR poslala slovenskega strokovnjaka v okviru ekipe 
EU za civilno zaščito (EUCPT) na dvotedensko misijo 
usklajevanja pomoči. 

Citizens repatriated through EU Civil Protection 
Mechanism (UCPM) activation

100,313 of whom  

90,060 EU citizens

Data as of 03/12 10:00

¹All flights took place between January-July 2020. 
For more info on EU response, click here;
For more info on travel measurements, click here.

Copyright, European Union, 2020. Map created by DG ECHO A3
Situational Awareness Sector. Sources: DG ECHO, GISCO. The
boundaries and names shown on this map do not imply official
endorsement or acceptance by the European Union.

408 Repatriation flights¹

Countries of origin (85)
number of flights departed ¹

1 2 - 5 6 - 32 No repatriation flight
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Number of flights²
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1 - 5
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*BiH: Bosnia and Herzegovina

Emergency Response Coordination Centre (ERCC)| DG ECHO Daily Map | 07/12/2020
COVID-19: EU-Coordinated Repatriation of EU Citizens

 Slika 3:  Repatriacije v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite ob pandemiji covida-19
 Figure 3:  Repatriations under the Union Civil Protection Mechanism during the Covid-19 pandemic
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sodelovanju z mehanizmom civilne zaščite. Zagotovlje-
no je bilo dnevno usklajevanje med Evropsko komisijo 
in državami članicami, sodelovali pa so pristojni organi 
za konzularne zadeve kot vodilni organ (v Sloveniji Mi-
nistrstvo za zunanje zadeve, usklajevanje prek sistema 
COOL) in pristojni organi za civilno zaščito (v Sloveniji 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reše-
vanje, usklajevanje prek sistema CECIS). Mehanizem je 
zagotavljal spremljanje in deljenje informacij o organi-
ziranih letih držav članic za repatriacijo prek sistema 
CECIS in Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) 
v Bruslju 24 ur na dan, sedem dni na teden in sofinan-
ciranja prevoznih stroškov repatriacije kot pomoč dr-
žave članice pri sofinanciranju prevoznih stroškov ob 
naravnih in drugih nesrečah v tretjih državah v višini 
75 odstotkov. 

V času svetovne repatriacije evropskih državljanov 
iz tretjih držav zaradi pandemije covida-19 je od 16. 
marca 2020 mehanizem za repatriacijo aktiviralo 
19 držav članic, sodelujoči državi UCPM in Združeno 
kraljestvo. V okviru UCPM je bilo 7. decembra 2020 
repatriiranih 100.313 državljanov EU in zunaj nje, od 
tega 90.060 državljanov EU, na 408 letih iz 85 držav 
(slika 3). 

Slovenija je za finančno pomoč prek mehanizma zapro-
sila za repatriacijo dveh slovenskih državljanov iz Ja-
ponske s križarke Diamond Princes z italijanskim 
letalom.4 Repatriacijo je opravilo Ministrstvo za zu-
nanje zadeve v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in 
reševanje. 

Vzpostavitev strateških rezerv 

rescEU za skladiščenje zalog 

zdravstvene opreme 

Svet EU je 13. februarja 2020 pozval Evropsko komisijo, 
naj preuči razpoložljive možnosti za olajšanje dostopa 
do osebne zaščitne in medicinske opreme, ki jo potre-
bujejo države članice, da bi bile pripravljene na nadaljnje 
širjenje novega koronavirusa covid-19. Komisija je 19. 

4  Slovenija je dobila finančna sredstva iz mehanizma za let 
slovenskih državljanov od Nemčije do Slovenije v deležu 75 
odstotkov stroškov prevoza. 

DG ECHO A3 Situational Awareness Sector 15/06/2021
rescEU medical stockpile for COVID-19 related items - situation overview

Gowns / overalls
(high or medium protection)

Delivered items

rescEU medical stockpile items
Medical masks / face shield
(surgical masks; FFP2; FFP3; FFP3
without valve)

Ventilators
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Medical examination gloves 
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Eye protection equipment (goggles)

Foot protection 
(boot type overshoes)

Hosting country
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rescEU medical stockpile countries

Copyright, European Union, 2021. Map
created by DG ECHO A3 Situational
Awareness Sector.
Sources: DG ECHO, GISCO, Esri. The
boundaries and names shown on this
map do not imply official endorsement
or acceptance by the European Union.Malta

3 414 000 masks/face shields, 2 520 950 pairs of gloves,
246 350 gowns and overalls, 174 425 overshoes, 107 500
goggles and 30 ventilators have been delivered from the
rescEU medical stockpile

*Returned to rescEU stockpile hosted by RO

*
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 Slika 4:  Vrsta zalog in status vzpostavitve zalog zdravstvene opreme ter zaščitnih sredstev rescEU (stanje junija 
2021)

 Figure 4:  Type of stockpile and the status of establishing the rescEU supplies of medical equipment and protective 
means (Situation in June 2021)
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marca 20205 sprejela izvedbeni sklep o vključitvi zalog 
zdravstvenih sredstev in osebne zaščitne opreme za 
boj proti resnim čezmejnim zdravstvenim grožnjam v 
zmogljivosti mehanizma civilne zaščite kot strateške 
rezerve rescEU.6 Strateške zaloge dopolnjujejo obsto-
ječe nacionalne odzivne zmogljivosti in se uporabijo, ko 
so izkoriščene nacionalne ter druge možnosti pridobi-
tve zmogljivosti znotraj EU. 

Glavni cilji vzpostavitve skladišč strateških zalog zdra-
vstvene opreme in sredstev rescEU so povečati prip-
ravljenost držav članic EU in sodelujočih držav ob resnih 
čezmejnih nevarnostih za zdravje; prispevati k hitremu 
(v 12 urah) in učinkovitemu odzivu z distribucijo zalog, 
kadar država članica ali sodelujoča država ne more za-
gotoviti dovolj opreme; pospešiti sodelovanje in uskla-
jevanje na čezmejni ravni ter med državami članicami in 
sodelujočimi državami, ki jih povezujejo enaka tveganja 
nesreč; zmanjšati morebitno pomanjkanje osebne za-
ščitne opreme in povečati njeno dostopnost v skladu s 
standardi EU ali Svetovne zdravstvene organizacije ter 
prispevati k skupnemu odzivu EU z nacionalnimi skladi-
ščnimi zmogljivostmi, osebjem in znanjem.

Strateške zaloge zdravstvene opreme in sredstev 
rescEU obsegajo zdravstveno opremo (ventilatorje 
ipd.), zaščitno osebno opremo (vse tipe mask, rokavice, 
zaščitne obleke ipd.), cepivo (proti covidu-19, eboli) in 
laboratorijsko opremo (teste ipd.). Predvideni sta dve 
vrsti strateških zalog rescEU, in sicer kratkoročne (tri 
leta) za odziv na covid-19 ter dolgoročne (vsaj pet let), ki 
poleg sredstev za covid-19 vsebujejo večje zdravstvene 
zaloge (tudi za ebolo in druge zdravstvene grožnje). 

Strateške zdravstvene zaloge rescEU vzpostavijo ozi-
roma gostijo in vzdržujejo države članice. Država, ki 
gosti strateške zaloge rescEU, se ob vzpostavitvi in 
registraciji zmogljivosti v mehanizem Unije na področju 
civilne zaščite zaveže, da bo za obdobje, določeno v po-
godbi z Evropsko komisijo, to zmogljivost imela vedno 
na voljo in bo lahko ob morebitni prošnji EU opremo in 

5  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/414 z dne 19. marca 
2020 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2019/570 
glede zmogljivosti rescEU za ustvarjanje zalog medicinske 
opreme (C(2020) 1827).
6  Za odziv v okviru mehanizma civilne zaščite EU so na 
voljo tri vrste zmogljivosti. Prve so nacionalne zmogljivosti 
(enote, strokovnjaki, materialna sredstva), ki niso vnaprej 
določene za odziv na ravni EU in se napotijo, če je treba in 
če so na voljo. Druge so prav tako nacionalne zmogljivosti, 
ki pa jih države članice predhodno določijo v evropski nabor 
civilne zaščite za odziv v okviru mehanizma. Tretja vrsta so 
zmogljivosti rescEU, ki so potrebne za odziv ob nesrečah 
velikega obsega, pa jih ni (dovolj) na voljo niti na nacionalni 
ravni niti v okviru evropskega nabora. Zmogljivosti rescEU 
se razvijajo na več področjih, in sicer za gašenje obsežnih 
gozdnih požarov, JRKB-zaščito in zdravstvena tveganja ter 
postopno tudi za druga področja.

zaščitna sredstva brez odlašanja poslala v državo pro-
silko. Rok za odpremo je 12 ur po odobritvi zaprosila za 
pomoč s strani Evropske komisije. Zaloge rescEU so na 
voljo vsem državam članicam. Država gostiteljica lahko 
sredstva iz zalog rescEU dobi pod enakimi pogoji kot 
druge države, torej če uradno zaprosi za njihovo upo-
rabo prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Z zalogami rescEU razpolaga Evropska komisija, ki od-
loča o dodelitvi sredstev državam prosilkam iz zalog 
rescEU na podlagi metodologije ECDC, ki temelji na 
epidemiološki situaciji v državi prosilki (o razmerah mo-
rajo pristojni organi držav članic redno poročati Evrop-
ski komisiji) in trenutne razpoložljivosti zalog rescEU. 

Za vzpostavitev zmogljivosti strateških rezerv zdrav-
stvene opreme in zaščitnih sredstev rescEU je EU za-
gotovila nepovratna sredstva, za katera so na razpisu 
kandidirale zainteresirane države. Aprila 2020 sta prvi 
zmogljivosti rescEU vzpostavili Romunija in Nemčija, 
nato sta bila objavljena še dva poziva. Prvi maja 2020 se 
je osredotočil na osebno zaščitno opremo, zdravstveno 
opremo (ventilatorje) in tudi cepivo proti eboli, drugi 
avgusta 2020 pa je vključeval osebno zaščitno opremo, 
medicinsko opremo za intenzivno nego pacientov, opre-
mo za testiranje na covid-19 in opremo za ebolo. 

Vzpostavitev strateških zalog zdravstvene opreme 
in sredstev rescEU tako trenutno poteka v devetih 
državah članicah EU, in sicer Danski, Švedski, Grči-
ji, Madžarski, Belgiji, Nemčiji, Nizozemski, Romuniji in 
Sloveniji (slika 3). Do februarja 2021 je pomoč iz zalog 
zdravstvene opreme in zaščitnih sredstev rescEU do-
bilo devet držav.

Projekt vzpostavitve strateških zalog 
zaščitne opreme rescEU v Sloveniji

Slovenija kot dejavna članica mehanizma Unije na po-
dročju civilne zaščite že prispeva svoje zmogljivosti v 
evropski nabor civilne zaščite, leta 2020 pa je po odlo-
čitvi Vlade RS začela izvajati dejavnosti tudi za vzposta-
vitev prve zmogljivosti rescEU v Sloveniji. Projekt se je 
začel januarja 2021 in predstavlja prispevek Republike 
Slovenije k strateškim evropskim rezervam zalog me-
dicinskih sredstev in osebne zaščitne opreme v okvi-
ru zmogljivosti rescEU, ki so namenjene usklajenemu 
in učinkovitemu boju proti resnim čezmejnim zdra-
vstvenim grožnjam, predvsem za zajezitev širitve covi-
da-19. Projekt vzpostavitve in vzdrževanja zmogljivosti 
rescEU je v celoti financiran iz finančnih sredstev EU. 

Glavni elementi projekta vzpostavitve in skladiščenja 
rescEU zmogljivosti v RS so:
• nakup ustreznih zaščitnih sredstev; 
• zagotovitev ustreznih skladiščnih prostorov v Dr-

žavnem logističnem centru Uprave RS za zaščito 
in reševanje ter ustrezno skladiščenje opreme in 
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sredstev ter zagotovitev trajnostnega upravljanja 
zalog rescEU na nacionalni ravni s sodelovanjem 
zdravstvenih ustanov; 

• transport zalog državam prosilkam z lastnimi 
prevoznimi sredstvi in usklajevanje s Centrom za 
usklajevanje nujnega odziva v Bruslju ter z državo 
prosilko. 

Za usklajevanje izvedbe projekta je odgovorna Uprava 
RS za zaščito in reševanje, pri pripravi ter izvedbi pro-
jekta pa sodelujejo pristojne zdravstvene ustanove in 
drugi deležniki.

Instrument za zagotavljanje 

nujne pomoči

Evropska komisija je zaradi obsega in zahtevnosti 
razmer, ki so zahtevali odločnejši odgovor ter pomoč 
javnemu zdravstvenemu sistemu držav članic EU, 8. 
aprila 2020 predlagala aktiviranje instrumenta za nuj-
no pomoč (Emergency Support Instrument – ESI7). 
Instrument ESI omogoča financiranje pomoči državam 
članicam za odziv na nesreče večjega obseg. Prvič je 
bil uporabljen ob migrantski problematiki leta 2016 za 
zagotavljanje pomoči Grčiji. Drugič je bil aktiviran za 
pomoč ob pandemiji covida-19 za zagotovitev čezmej-
nega sodelovanja držav in vključuje financiranje med-
narodnega prevoza tovora, pacientov in zdravstve-
nega osebja ter skupna naročila in distribucijo nujnih 
medicinskih izdelkov in zaščitne opreme, ki so potrebni 
v akutni fazi. Uporaba instrumenta ESI je omogočena 
retroaktivno od 1. februarja 2020 in velja za dve leti. 
Pogoji za financiranje iz instrumenta ESI so, da je ukrep 
neposredno povezan z odzivom na covid-19, je v javno 
dobro, del nacionalnega odziva na pandemijo in čez-
mejne narave ter ni bil financiran z drugimi finančnimi 
sredstvi EU. 

Paket mobilnosti

Prvi trije ukrepi oblikujejo tako imenovani paket mobil-
nosti, in sicer mednarodni prevoz tovora (medicinske 
opreme, materialne zdravstvene pomoči, ki je potreb-
na v akutni fazi) iz tretjih držav v EU ter znotraj EU; 
mednarodni prevoz pacientov, kar omogoča prevoz 
bolnikov znotraj EU, predvsem na čezmejnem območju; 
mednarodni prevoz zdravstvenega osebja (medicinske 
ekipe, zdravstvenega osebja, za prevoz iz tretjih držav v 
EU in znotraj EU). Za mednarodni prevoz je odgovoren 
generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno 
pomoč in operacije civilne zaščite (DG ECHO). 

7  Uredba Sveta (EU) 2016/369 z dne 15. marca 2016 o 
zagotavljanju nujne pomoči v Uniji (Emergency Support 
Instrument – ESI).

Evropska komisija je za sofinanciranje prevoza v letih 
2020 in 2021 namenila 220 milijonov evrov. Merila za 
delitev med države članice so število prebivalcev, števi-
lo okužb in število umrlih, tako je določena tudi največja 
vsota za posamezno državo.

V okviru tega je bilo za prvi razpis junija 2020, ki je bil 
namenjen financiranju stroškov mednarodnega prevo-
za, namenjenih 150 milijonov evrov8, vloge pa je oddalo 
18 držav članic EU9 in Združeno kraljestvo. Za izvedbo 
prevoza sta na voljo sklenitev dogovora za sofinancira-
nje prevoza, ki ga opravi organizacija iz države članice, 
in izvedba prevoza, ki ga zagotovi pooblaščeni izvajalec 
Evropske komisije. Razpis je ostal odprt za sofinanci-
ranje stroškov mednarodnega prevoza zdravstvenega 
osebja in stroškov mednarodnega prevoza pacientov, 
uporabilo pa ga je več evropskih držav. Maja 2021 je bil 
odprt nov poziv za financiranje prevoza opreme, pove-
zane z izvedbo cepljenja proti covidu-19 (slika 4).

Jeseni 2020 je Evropska komisija predstavila pobudo 
za vzpostavitev tako imenovanega tovornega mostu 
EU (ang. Civil Protection Cargo Bridge). Na podlagi 
zbranih prijav za povračilo stroškov mednarodnega 
prevoza tovora je namreč ugotovila, da so države čla-
nice velike količine zdravstvene opreme in zaščitnih 
sredstev kupile iz Azije, zlasti Kitajske. Poleg tega je 
analiza zbranih vlog za sofinanciranje prevoza pokazala 
razlike v stroških prevoza. Večino prevozov je opravila 
vsaka država posebej. 

Po mnenju Evropske komisije bi lahko skupen prevoz 
pozitivno vplival na učinkovitost in stroške operacij. 
Pobuda je bila obravnavana na več sestankih s kontak-
tnimi točkami držav članic, vendar je ostalo veliko ne-
razjasnjenih vprašanj glede operativne izvedbe. Večina 
držav ima namreč decentraliziran in zapleten sistem 
javnega naročanja opreme. Kot bolj izvedljivo in učinko-
vito so države članice opredelile možnost neposredne 
finančne podpore, prav tako tudi pomoč pri distribuciji 
cepiva. Kot odziv na to je Evropska komisija maja 2021 
objavila možnost pridobitve finančne podpore pri pre-
vozu opreme pri cepljenju proti covidu-19.

8  Zainteresirane organizacije iz držav članic vlogo za 
financiranje posredujejo prek skrbnika (v Sloveniji Nacionalni 
inštitut za javno zdravje) v sistem hitrega obveščanja in 
ukrepanja v zdravstvu (ang. Early Warning and Response 
System – EWRS) Evropske komisije, nato pa prek 
nacionalne kontaktne točke v okviru mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite (Uprava RS za zaščito in reševanje) 
v skupni informacijski in komunikacijski sistem CECIS. 
Dejavnosti za pridobitev finančnih sredstev usklajujejo 
pristojna ministrstva. 
9  V Sloveniji sta finančna sredstva za sofinanciranje prevoza 
dobili dve ustanovi.
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Medicinska oprema in zaščitna 
sredstva 

Skupna nabava osebnih zaščitnih sredstev iz instru-
menta ESI poteka prek generalnega direktorata Evrop-
ske komisije za zdravje, ki tudi zagotavlja distribucijo v 
države članice. Delitev sredstev poteka po metodologiji 
ECDC, ki upošteva epidemiološke razmere (število obo-
lelih in hospitaliziranih) ter zaloge posameznih držav. 

V okviru Evropske komisije je bilo oblikovano koordi-
nacijsko središče za medicinsko opremo (ang. Clea-
ring House), ki skrbi za pregled potreb po medicinski 
opremi v državah članicah in za njihovo usklajevanje s 
ponudbo na ravni EU, vzpostavljen pa je tudi informacij-
ski portal oziroma platforma za pregled stanja in izme-
njavo informacij. Kontaktne točke v državah članicah 
morajo poročati o epidemioloških razmerah v državah 
in usklajevati delovanje na nacionalni ravni, kar je tudi 
podlaga za odločanje Evropske unije o delitvi finančnih 
sredstev in opreme.

Analiza izkušenj odziva na 

covid-19 iz prvega vala

Evropska komisija je leta 2020 predstavila glavne ugo-
tovitve glede aktivacije mehanizma v povezavi s pande-
mijo covida-19. 

Pandemija je na preizkušnjo postavila nedavno okreplje-
ni mehanizem Unije na področju civilne zaščite in poka-
zala dodano vrednost vzpostavitve strateških zmoglji-
vosti rescEU leta 2019. Kljub vsem izzivom z začetka 
prvega vala s pomanjkanjem osnovne zaščitne opreme 
je mehanizem zagotovil podporo prizadetim državam, 
vključno z materialno in strokovno pomočjo. Vzpostavile 

so se zaloge medicinske in osebne zaščitne opreme 
rescEU. Mehanizem se je s sofinanciranjem prevoznih 
stroškov letov vključil v svetovno repatriacijo.

Izbruh pandemije je preizkusil pripravljenost, odzivnost 
in odpornost Evrope ter sveta. Pokazal je tudi, da je 
evropska solidarnost prisotna in da mehanizem dose-
ga rezultate tudi v težavnih razmerah.

Evropska komisija se je pri analizi osredotočila na me-
hanizem, nacionalne organe držav članic oziroma dru-
gih sodelujočih držav, zmogljivosti rescEU, nezaželene 
učinke na dejavnosti za preprečevanje in pripravljenost 
mehanizma, ERCC, medsektorsko sodelovanje, konzu-
larno pomoč idr. Glavne ugotovitve Evropske komisije10 
so se nanašale predvsem na prilagodljivejši in bolj dina-
mičen mehanizem ter rescEU, vključno z razširjenimi 
ter več možnostmi, omogočal pa bi še hitrejši in celovi-
tejši odziv. Pandemija je pokazala, da se zapleten med-
sebojno odvisen svetovni sistem, v katerem živimo, ne 
more spoprijeti s krizami s preprostega nacionalnega 
vidika in da sta skupna prizadevanja ter solidarnost 
bistvenega pomena za obvladovanje in premagovanje 
njegovih učinkov. Dejavnosti preprečevanja in priprav-
ljenosti so temeljnega pomena, da bi se izognili vplivu 
nesreč ali ga zmanjšali. Pokazala se je namreč potreba 
po upoštevanju obsežnih čezmejnih nesreč pri načr-
tovanju pripravljenosti in preventive. Predvsem se je 
pokazala potreba po povečanju znanja in ozaveščenosti 
o mehanizmu ter njegovi uporabi med najpomembnej-
šimi akterji. Mreža znanja Unije na področju civilne zaš-
čite ima lahko v prihodnosti glavno vlogo pri izmenjavi 
informacij in ozaveščanju znotraj ter zunaj skupnosti 
civilne zaščite. Predvsem je treba upoštevati, da se je 
strokovno znanje izkazalo za bistveno pri načrtovanju 

10  Evropska komisija, 2020. UCPM lessons learnt 
programme lessons from the first Covid-19 wave in Europe. 

 Slika 5:  Postopek zaprosila za sofinanciranje prevoza iz instrumenta za nujno pomoč 
 Figure 5:  Procedure for requesting the co-financing of transportation from the Emergency Support (ESI) Instrument 
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preventive, preprečevanja in odziva na covid-19. Me-
hanizem mora okrepiti svoje povezave z znanstveni-
mi ustanovami za preprečevanje in pripravljenost ter 
vzpostaviti močnejše operativne vezi z znanstveno 
skupnostjo za odzivne dejavnosti. To je mogoče naredi-
ti v okviru znanstvenega stebra mreže znanja Unije na 
področju civilne zaščite in tudi z operativno podporo, 
povezano z ERCC. Med drugim so se ugotovitve nana-
šale tudi na obveščanje javnosti in potrebo po speci-
aliziranem znanstvenem znanju. Kot dobra praksa se 
je pokazala začasna okrepitev ERCC z epidemiologom. 
ERCC se je tudi izkazal pri svetovni repatriaciji evrop-
skih državljanov iz tretjih držav. Čeprav je bila konzu-
larna pomoč v okviru mehanizma uspešna, potrebuje 
jasnejši operativni vidik.

Vzporedno je potekala analiza izkušenj, in sicer nem-
škega predsedstva Svetu EU v drugi polovici leta 
2020. Nemčija je analizo opravila na podlagi analize 
odgovorov držav članic in drugih sodelujočih držav na 
vprašalnika o pridobljenih izkušnjah v času pandemije 
covida-19 Kritična infrastruktura in vloga ter potrebe 
civilne zaščite med pandemijo covida-19 in Pridobljene 
izkušnje iz covida-19 za mehanizem, s posebnim pou-
darkom na mreži znanja Unije na področju civilne zašči-
te ter na podlagi razprave na delavnici, ki je potekala 9. 
in 10. novembra 2020. 

Posamezne države članice in sodelujoče države so se 
na pandemijo covida-19 različno odzvale, zato je bilo iz 
vprašalnikov nemškega predsedstva težko povzeti naj-
pomembnejše ugotovitve. Kljub temu bi lahko povzeli, da 
so se države zavzele, da bodo okrepile skupno priprav-
ljenost in izboljšale skupno obvladovanje tveganj nesreč.

Po analizi pridobljenih izkušenj iz pandemije covida-19 
z vidika civilne zaščite so glavni poudarki nemškega 
predsedstva:
• tesnejše sodelovanje pri obvladovanju nevarnosti 

prek UCPM bi lahko imelo dobre učinke na varnost 
prebivalcev, kar bi lahko dosegli s pripravo skupnih 
načrtov, spodbujanjem izmenjave strokovnjakov in 
tesnejšim čezmejnim obveščanjem o nevarnostih;

• usposabljanja in vaje prek UCPM je treba prilagoditi 
tako, da bi vključevali tudi nove scenarije, ki bi bili 
podprti z znanstvenimi ugotovitvami na posame-
znem področju;

• v času pandemije je osem držav na pomoč posla-
lo reševalne enote, tako imenovane module, večina 
držav pa je izpostavila, da jim zaradi preobremenje-
nosti državnega odziva ni uspelo pomagati drugim 
državam;

• velika večina držav je že pred pandemijo covida-19 
imela državna ali regionalna skladišča, kjer pa niso 
skladiščili zaščitnih mask, razkužil in ventilatorjev;

• UCPM bi morala omogočati neformalno izmenjavo 
dobrih praks in izkušenj med državami članicami ter 
sodelujočimi državami, ki so se zanimale za vzposta-
vitev platforme, ki bi jo upravljala UCPM;

• države članice in sodelujoče države so izpostavile, 
da bi izmenjava podatkov koristila pri odzivu na pan-
demijo covida-19.

Pri kritični infrastrukturi so glavni poudarki analize 
izkušenj:
• nujni sta sodelovanje na različnih ravneh in med-

sektorsko usklajevanje;
• treba je pregledati in na novo oceniti kritično 

infrastrukturo;
• civilna zaščita je imela glavno vlogo pri podpori de-

lovanja kritične infrastrukture;
• v dveh tretjinah držav civilna zaščita ne spada v kri-

tično infrastrukturo;
• pomembno je imeti dobro pripravljen načrt za pan-

demijo, ki ga je treba redno posodabljati in hkrati 
poskrbeti za ustrezno skladiščenje zadostnih koli-
čin zdravstvene zaščitne opreme.

Leta 2021 je Evropska komisija objavila novo sporo-
čilo komisije o prvih spoznanjih glede pandemije covi-
da-1911, ki se osredotoča na zdravstvo. Kljub temu lah-
ko najdemo delno povezavo na civilno zaščito oziroma 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nave-
zuje se na zamisel letnega poročila komisije o stanju 
pripravljenosti, ki bo izražalo splošno spreminjajoče se 
okolje tveganj v Evropi in stanje pripravljenosti. Poro-
čilo bo vključevalo različne scenarije naravnih in drugih 
nesreč, na primer potresne sunke, vsesplošne izpade, 
okoljske nesreče ipd. 

Okrepljeni mehanizem Unije na 

področju civilne zaščite

Pandemija je mehanizem Unije na področju civilne zašči-
te postavila na preizkušnjo in pokazala potrebo po njego-
vem dodatnem izboljšanju. Komisija je takoj po prvemu 
valu 2. junija 2020 objavila predlog o spremembi Sklepa 
1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne 
zaščite. Po več kot enoletnih pogajanjih v pogojih covi-
da-19 so države članice, Evropska komisija in Evropski 
parlament dosegli soglasje in uredba o mehanizmu Unije 
na področju civilne zaščite je bila sprejeta maja 202112. 

11  EK, 2021. Sporočilo Evropske komisije Evropskemu 
parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. Prva 
spoznanja glede pandemije covida-19, https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0380. 
12  Uredba (EU) 2021/836 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 20. maja 2021 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/
EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite. Besedilo 
zakonodajnega predloga je bilo med pogajanji spremenjeno 
iz sklepa v uredbo zaradi omogočanja prenosa finančnih 
sredstev med proračunskimi postavkami znotraj 
mehanizma in možnosti retroaktivnosti, o njem pa so se 
dogovorili v rekordno kratkem času.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52021DC0380
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Namen izboljšanega mehanizma je omogočiti hitrejši 
in učinkovitejši odziv na čezmejne ter transnacionalne 
naravne in druge nesreče, za kar bodo zagotovljena 
tudi bistveno večja finančna sredstva za civilno zaščito, 
kar bo izboljšalo zmogljivosti, kot je skladiščenje zdra-
vstvene opreme rescEU. Ta spodbuda za civilno zašči-
to EU bo neposreden odgovor na covid-19. Mehanizem 
naj bi glede na današnje in prihodnje izzive postal bolj 
prilagodljiv, celovitejši in bolje pripravljen za obvladova-
nje nesreč. Uredba prinaša naslednje bistvene spre-
membe mehanizma:
• izboljšati pripravljenost oziroma odpornost 

družbe (EU) na čezmejna tveganja in odziv na ta 
tveganja oziroma nesreče tako, da se sistema-
tično zbirajo podatki o škodi za nesreče (disaster 
loss data collection), oblikujejo scenariji nesreč za 
odzivanje na nesreče na ravni EU in oblikujejo ci-
lji odpornosti (disaster resilience goals) za civilno 
zaščito, ki bodo za države članice nezavezujoči; 

• Center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC): 
povečati vlogo v smislu monitoringa, analitike, po-
vezanosti s centri znotraj komisije in s centri civilne 
zaščite v državah članicah, predvsem pa operativ-
nega usklajevanja ob nesrečah v EU in tretjih drža-
vah, izboljšati sodelovanje pri zgodnjem opozarjanju 
(uporaba sistema Galileo), uporabljati nove tehno-
logije, vzpostaviti transnacionalni sistem zgodnjega 
opozarjanja na ravni EU in sodelovati z znanstvenim 
področjem;

• zmogljivosti rescEU kot rezervne zmogljivosti 
(safety net): po uredbi bo Evropska komisija lah-
ko kupovala zmogljivosti za transport in logistiko, v 

nujnih in utemeljenih okoliščinah bo lahko kupovala 
tudi material, ki bo opredeljen kot rescEU, z izved-
benimi akti sprejetimi po hitrem postopku, ostaja-
jo pa omejitve za napotitve zmogljivosti rescEU v 
tretje države;

• financiranje: sprejeta sta bila večja prožnost in 
večletno programiranje financiranja ter določeni 
so odstotki za posamezne faze obvladovanja nesreč 
(preventivo, pripravljenost in odziv). V večletnem fi-
nančnem okviru 2021–2027 je za civilno zaščito na 
voljo 1,26 milijarde evrov in dodatne 2,05 milijarde 
evrov prek instrumenta za okrevanje in odpornost 
(Next Generation EU).

Aktivacija drugih mehanizmov 

Evropske unije pri odzivu na 

covid-19 

Enotni mehanizem EU za politično 
odzivanje na krize 

Hrvaško predsedstvo je 28. januarja 2020 sproži-
lo  enotni mehanizem EU za politično odzivanje 
na krize (IPCR)  pri izmenjavi podatkov ob covi-
du-19. IPCR podpira hitro usklajevanje na politični 
ravni EU ob obsežnih naravnih ali drugih nesrečah ter 
pri obvladovanju večjih in kompleksnih kriz, vključno s 

 Slika 6:  Postopek mehanizma EU za izmenjavo cepiva
 Figure 6:  EU Vaccine sharing mechanism procedure
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terorističnimi dejanji. V okviru IPCR in odziva na co-
vid-19 v EU poteka usklajevanje medsektorskega odzi-
va na krize na politični ravni.

V prvih mesecih delovanja IPCR so potekale tedenske 
okrogle mize z veleposlaniki za usklajevanje odziva, zlas-
ti o postopnem opuščanju ukrepov, ko je prvi val za-
čel minevati. Organizirane so bile tudi številne okrogle 
mize, kot je predsedstvo ocenilo za primerno v različnih 
fazah krize covida-19. V času nemškega predsedstva 
so sestanki potekali na strokovni ravni in neposredno 
vplivali na razprave na ravni odbora stalnih predstav-
nikov COREPER.

Na podlagi analize izkušenj aktivacije IPCR so bili iz-
postavljeni naslednji najpomembnejši uspehi in 
pomanjkljivosti: 
• IPCR je omogočil učinkovitejši odziv EU in kolektivno 

razumevanje kriznih razmer, ki jih je treba skupno 
obvladovati; 

• IPCR je omogočil združevanje najpomembnejših 
akterjev, obravnaval je horizontalne teme, olajšal 
medsektorsko usklajevanje in izmenjavo informacij 
ter pomagal pri odločanju za odpravljanje ozkih grl; 

• kot enotna podlaga za izmenjavo in zagotavljanje 
preverjenih podatkov je IPCR zagotavljal skupno, 
natančno situacijsko zavedanje; 

• obsežne ter čezmejne naravne in druge nesreče 
potrebujejo bolj strukturiran odziv ter jasno dolo-
čitev dnevnega reda in strateških usmeritev, pri 
kriznih komunikacijah na ravni EU pa je potreb-
na trdna struktura. Treba je okrepiti medsektor-
sko usklajevanje kriznega upravljanja in kriznega 
komuniciranja.

Mehanizem EU za izmenjavo cepiva 

Razpravo o mehanizmu EU za izmenjavo cepiva (ang. EU 
Vaccine sharing mechanism) je spodbudila Evropska 
komisija s tako imenovanim non-paper o mehanizmu EU 
za izmenjavo cepiva. Evropska komisija je v komunikaciji 
19. januarja 2021 navedla, da je zagotavljanje dosto-
pa do cepiva ključno za boj proti pandemiji covida-19. 
Delitev cepiva s tretjimi državami je ključ mednarodne 
solidarnosti in hkrati sredstvo za izboljšanje zdravstve-
ne varnosti v EU ter za zmanjševanje tveganj novih 
izbruhov. Podporo mednarodnim partnerjem že zago-
tavljajo Evropska komisija in države članice s številnimi 
programi ter mehanizmi, vključno z UCPM in njegovo 
platformo za mednarodno podporo. Mehanizem bi lahko 
dopolnili tudi z izmenjavo cepiva, prek česar bi EU us-
merjala svojo svetovno solidarnost pri izmenjavi cepiva. 

Nakup oziroma donacija cepiva proti covidu-19 trenu-
tno poteka prek COVAX13, ki je eden izmed treh stebrov 

13  Instrument za globalni dostop do cepiva proti covidu-19 
predstavlja svetovno pobudo za pravičen dostop do cepiva, 

pospeševalnika dostopa do orodij covida-19 (ACT)14, ki 
so ga aprila 2021 v odgovor na to pandemijo uvedle 
SZO, Evropska komisija in Francija. Instrument zdru-
žuje vlade, svetovne agencije za zdravje, proizvajalce, 
znanstvenike, zasebni sektor, civilno družbo in huma-
nitarne agencije, da bi zagotovili inovativen ter pravi-
čen dostop do diagnostike, zdravljenja in cepiva proti 
covidu-19. Steber COVAX je osredotočen na slednjega. 
Na podlagi zgoraj navedenega in povratnih podatkov 
držav članic je Evropska komisija hitro uvedla mehani-
zem za izmenjavo cepiva ter olajšala njegovo izvajanje. 
Pristop ohranja vodilno vlogo COVAX, hkrati pa izraža 
cilje vseh držav članic, tudi glede ciljanja na prejemni-
ke in prepoznavnosti. Evropska komisija želi vzposta-
viti preprost in učinkovit mehanizem, ki bo deloval po 
načelu Team Europe15 s spoštovanjem pristojnosti 
držav članic in zagotavljanjem prepoznavnosti EU kot 
mednarodnega ter solidarnega partnerja. Komisija je 
izpostavila, da COVAX kot svetovni mehanizem ostaja 
glavni kanal za distribucijo cepiva, hkrati pa potrebuje-
mo tudi transparenten ciljni mehanizem EU v skladu s 
prednostmi in ustreznim usklajevanjem. 

Za operacionalizacijo bi uporabili sedanji mehanizem 
Unije na področju civilne zaščite in začeli z dejavnostmi, 
ko bo cepivo na voljo in bi usklajevanje potekalo prek 
Centra za usklajevanje nujnega odziva (ERCC) v Bruslju 
(slika 5). V ERCC bi sprejemali zaprosila za mednarodno 
pomoč v obliki cepiva in usmerjanje ponudb pomoči dr-
žavam prosilkam. Tak način vzpostavitve omogoča šir-
še prizadevanje za pomoč tretjim državam ob naravnih 
in drugih nesrečah pri pripravi ter izvajanju kampanj za 
cepljenje, z materialno pomočjo prek UCPM ali financi-
ranjem ter dostavo cepiva.

Sklepne misli

V začetnem obdobju pandemije covida-19 se je vsaka 
država sama spopadala s pandemijo covida-19 in je bila 
solidarnost zaradi hkratnega pojava pandemije v večini 
držav ter pomanjkanja virov za odziv skoraj povsem oh-
romljena. Po začetni fazi je Evropska komisija prek me-
hanizma Unije na področju civilne zaščite, instrumen-
ta za nujno pomoč in drugih mehanizmov začela bolj 
usklajen ter hiter odziv na nujne potrebe prebivalcev. 

vodita pa ga Svetovna zveza za cepivo in imunizacijo (GAVI) 
ter Svetovna zdravstvena organizacija in koalicija za 
inovacije pri pripravljenosti na epidemije (CEPI).
14  Združuje vlade, znanstvenike, civilno družbo in dobrodelne 
ter svetovne zdravstvene organizacije za razvoj cepiva, 
testov in zdravljenja v povezavi s covidom-19. 
15  Pristop Team Europe je nastal v kontekstu odziva na 
covid-19 in je bil prvotno zasnovan kot način, da se kot 
odziv na pandemijo podpre evropska kolektivna podpora 
partnerskim državam. Hkrati je postal tudi odziv na vidnost 
EU na svetovni ravni v primerjavi s Kitajsko in drugimi 
svetovnimi silami.
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Nekoč precej nepoznano področje civilne zaščite je z 
dejavnostmi usklajevanja mednarodne pomoči pri zaje-
zitvi pandemije covida-19 v letu in pol dobilo veliko pod-
poro evropskih državljanov in politikov16. Slovenija je ob 
pandemiji covida-19 prek mehanizma Unije na področju 
civilne zaščite dejavno prispevala k mednarodni pomo-
či drugim državam in tudi uporabila možnost pomoči 
prek instrumenta ESI. Aktivno delovanje in mednaro-
dna pomoč v skladu z razpoložljivimi zmogljivostmi ter 
njihova okrepitev, če bi bilo treba, bi morali biti vodilo 
delovanja Slovenije pri civilni zaščiti tudi v prihodnje. 

S povečevanjem nevarnosti naravnih nesreč, ki jih 
povzročajo podnebne spremembe, in naraščajočimi 

16  DG ECHO, 2020. Eurobarometer.

varnostnimi grožnjami se povečuje ranljivost EU. 
Hkrati naraščajoče urbanizacija, digitalizacija in med-
sektorska soodvisnost poslabšujejo sedanje ranlji-
vosti ter ustvarjajo novo. Spreminjajoča se tveganja 
v Evropi in po svetu zahtevajo izboljšan sistem ob-
vladovanja tveganj nesreč ter nove strategije in uk-
repe za povečanje odpornosti EU kot celote. K temu 
prispeva tudi izboljšan mehanizem Unije na področju 
civilne zaščite. Lekcije, ki izhajajo iz sedanje pandemi-
je, poudarjajo potrebo po še boljšem predvidevanju in 
pripravi na morebitne učinke prihodnjih naravnih in 
drugih nesreč, ki se lahko hitro razvijejo v zapletene 
obsežne družbene krize s hkratnimi učinki na različnih 
področjih.
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O epidemiji

Za nami je več kot leto trajanja epidemije bolezni co-
vid-19 in v tem obdobju so se zgodile različne spre-
membe v našem življenju in delu. Ob epidemiološki situ-
aciji so prebivalci Slovenije in delujoči v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko čutili več 
stresa in obremenitev, kar je vplivalo na psihično po-
čutje, vedenje in odločanje. Zaradi nastalih razmer se 
je povečala potreba po ohranjanju dobrega psihičnega 
počutja v času epidemije.

V prvem in drugem valu epidemije so pri izvajanju ukre-
pov in nalog delovali pripadniki sil zaščite, reševanja in 
pomoči na občinski, regijski in državni ravni, kar je po-
menilo 205.000 pripadnikov (Grmadnik, 2020). Člani 
regijskega in občinskih štabov CZ, regijskih in občin-
skih služb in enot CZ, pripadniki poklicnih in prostovolj-
nih gasilskih enot, pripadniki humanitarnih organizacij, 
delavci javnih služb in drugi so opravljali različne na-
loge, kot so razdelitev različne osebne in druge varo-
valne opreme, nameščanje zabojnikov bolnišnicam, 
zdravstvenim ustanovam ter domovom za oskrbo sta-
rejših, razkuževanje prostorov, pomoč pri oskrbi sta-
rejših, delitev obrokov in podobno. 

Zaradi sprememb v delovnem procesu in ob spreminja-
nju epidemiološke situacije ter s tem povezanimi ukre-
pi so pripadniki sil zaščite, reševanja in pomoči lahko 
doživljali še dodaten stres, in sicer zaradi povečanih 
zahtev delovnega mesta in spreminjajočih se navodil za 
delo, ki zahtevajo veliko prilagajanja in prožnosti. Obču-
tili so lahko strah pred okužbo pri delu in pred širjenjem 
okužbe družini in prijateljem. Stres je bil lahko povečan 
tudi zaradi zmanjšanih stikov s socialno mrežo zaradi 
povečanega obsega dela, fizičnih posledic stalne upora-
be zaščitne opreme, težav z opravljanjem delovnih na-
log od doma, pomanjkanja energije in časa za skrb zase 
(prehranjevanje, počitek, spanje, razvedrilo itn.).

Ob drugem valu epidemije, ker so epidemiološke raz-
mere trajale že dlje časa, so se lahko pri posameznikih 
pojavili nekateri simptomi, ki so lahko povečali tveganje 
za izgorelost. Ta se je v več obremenilnih mesecih lahko 
razvijala počasi zaradi spremenjenih in visokih delovnih 
zahtev, višje stopnje stresa in večjih pričakovanj. Zahte-
ve na delu so lahko bile večje od posameznikovih resur-
sov, kar je lahko vodilo do psihične in fizične izčrpanosti.

Ob nastalih epidemioloških razmerah je bila od marca 
2020 do aprila 2021 posredovana psihološka podpora 

PSIHOLOŠKA POMOČ V SISTEMU VARSTVA PRED 
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI MED EPIDEMIJO 
COVIDA-19
PSYCHOLOGICAL SUPPORT WITHIN THE SYSTEM OF 
PROTECTION AGAINST NATURAL AND OTHER DISASTERS 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Andreja Lavrič
dr., Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, andreja.lavric@urszr.si

Povzetek
Med epidemijo bolezni covid-19 od marca 2020 do aprila 2021 so potekale različne spremembe v našem 
življenju in delu. Ob epidemiološki situaciji so delujoči v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi lahko čutili več stresa in obremenitev, kar je vplivalo na psihično počutje, vedenje in odločanje. Dobili so 
psihološko podporo in pomoč, ki so jo izvajali psihologi Enote za psihološko pomoč Civilne zaščite in zaupniki 
znotraj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Njihovo delovanje med epidemijo je predsta-
vljeno v članku.

Abstract
Between March 2020 and April 2021, during the Covid-19 pandemic, various changes were introduced to 
our lives and our work. During the epidemic, those working in the system of protection against natural and 
other disasters may have felt more stress and strain which affected their mental well-being, behaviour and 
decision-making. They were offered psychological support and assistance provided by the psychologists of 
the Civil Protection Psychological Support Units and confidants within the system of protection against na-
tural and other disasters. This paper presents their activities during the pandemic.
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in pomoč pripadnikom sil zaščite in reševanja. Poleg 
psihološke pomoči, ki jo dajejo psihologi in drugi stro-
kovnjaki s področja duševnega zdravja v obliki kriznih 
intervencij, razbremenilnih razgovorov ter psihološke-
ga svetovanja, je potekala tudi psihološka podpora, ki 
jo izvajajo laiki, ki niso strokovnjaki s področja duševne-
ga zdravja, a imajo opravljena usposabljanja s področja 
svetovanja in razbremenilnih razgovorov. Psihološko 
pomoč so izvajali psihologi Enote za psihološko pomoč 
Civilne zaščite, psihološko podporo pa zaupniki znotraj 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Psihološka pomoč med 

epidemijo

Med epidemijo covida-19 so pripadniki sil zaščite, re-
ševanja in pomoči ter drugi dobili psihološko pomoč, 
ki so jo izvajali člani Enote za psihološko pomoč. Enota 
spada v Službo za podporo Civilne zaščite. V njej deluje 
šest psihologov, ki sodelujejo v Civilni zaščiti na podlagi 
pogodbe kot zunanji sodelavci.

Člani enote so od 14. marca 2020 do 6. maja 2021 
opravili 137 različnih nalog, kot so razbremenilni pogo-
vori, usposabljanja in drugo, povezano z epidemijo covi-
da-19. Od tega so izvedli 60 dogodkov v prvem valu, in 
sicer od 14. marca do 21. maja 2020, in 77 dogodkov 
v drugem valu, od 23. oktobra 2020 do 6. maja 2021.

Od vseh navedenih dogodkov je bilo izvedenih 109 raz-
bremenilnih pogovorov za različne deležnike, ki so de-
lovali med epidemijo covida-19, in sicer za štabe Civilne 
zaščite, Klicni center za informacije o koronavirusu, pri-
padnike Rdečega križa Slovenije in druge. Razbremenilni 
pogovori so bili izvedeni za skupine in posameznike. Sku-
pinski razbremenilni pogovori (angl. defusing) so potekali 

v manjših skupinah v štirih fazah (uvodna faza, faza dej-
stev, čustvena faza in poučevalna faza), ki so jih psihologi 
prilagajali potrebam skupin (Lavrič in Štirn, 2016).

Različne dejavnosti so potekale tudi preventivno za ohra-
njanje dobrega psihičnega počutja v času epidemije, kot 
so usposabljanja, priprava in distribucija gradiv za ohra-
njanje dobrega psihičnega počutja v času spoprijemanja 
z virusom SARS-CoV-2 (covid-19) in intervjuji za medije.

Izvedenih je bilo pet usposabljanj za ohranjanje dobre-
ga psihičnega počutja v času spoprijemanja s SARS-
-CoV-2 (covid-19) za delavce URSZR, svetovalce na 
kriznem telefonu za psihološko pomoč prebivalcem 
Slovenije v sodelovanju z NIJZ in druge. Narejeni so bili 
štirje letaki za ohranjanje dobrega psihičnega počut-
ja v času spoprijemanja z virusom za delavce URSZR, 
štabe CZ in zaupnike za izvajanje psihološke podpore v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
V letakih so bili seznanjeni z možnostmi prejete psiho-
loške pomoči prek psihologov Enote za psihološko po-
moč CZ, zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter brezplačnih klicnih številk na 
telefonu za psihološko podporo ob epidemiji bolezni co-
vid-19 in zdravstvenih domov po Sloveniji. 

Psihologi Enote za psihološko pomoč CZ so izvedli se-
dem intervjujev in izjav za medije o ohranjanju dobrega 
psihičnega počutja v času spoprijemanja z virusom in o 
delovanju Enote za psihološko pomoč CZ, da so dosegli 
širšo publiko, ki so ji dajali koristne in pomirjujoče infor-
macije o duševnem zdravju med epidemijo.

Nove epidemiološke razmere so zahtevale tudi spre-
membe pri izvajanju razbremenilnih pogovorov. Nare-
jene so bile Smernice za izvajanje skupinskih razbre-
menilnih pogovorov za zaupnike v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter člane Enote 

Slika 1:  
Delovanje gasilcev med 
epidemijo (foto: J. Oražem)

Figure 1:  
The operation of 
firefighters during  
the epidemic 
(Photo: J. Oražem)
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za psihološko pomoč CZ ob SARS-CoV-2 (covid-19) 
(Lavrič, 2020), ki so obsegale načine izvedbe pogovo-
rov ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. 

Razbremenilne pogovore so psihologi Enote za psiho-
loško pomoč CZ opravljali večinoma v živo v organiza-
cijski enoti, ki je potrebovala razbremenilni pogovor, ob 
upoštevanju ukrepov za preprečevanje širjenja epide-
mije. Nekaj pogovorov je bilo opravljenih po telefonu.

V prvem valu epidemije so psihologi Enote za psihološko 
pomoč CZ navajali, da so pripadniki zaščite, reševanja 
in pomoči v blagi obliki izpostavljali dejavnike stresa, 
kot so motnje spanja, hranjenja, slabša koncentraci-
ja, kronična utrujenost zaradi obremenjenosti z delom 
in stres, povezan s socialno izolacijo. Izpostavili so, da 
imajo pripadniki racionalen pristop pri spoprijemanju s 
kriznim stanjem in obvladujejo svoja notranja čustvena 
stanja. Ugotavljali so nagnjenost k zanikanju simptomov, 
težav – tudi takih, ki bi jih večina ljudi pri sebi prepoznala 
oziroma si jih priznala. Psihologi so menili, da pripadniki 
zaščite, reševanja in pomoči zmorejo sodelovati in delati 
v skupini, da so predani svojemu delu ter da so delovni. 
Na splošno se dobro spopadajo s stresnimi dejavniki, ki 
jih je prinesla epidemija, in z njo povezanimi ukrepi. Pri-
padniki zaščite, reševanja in pomoči to pripisujejo pred-
hodnim izkušnjam s kriznimi situacijami (begunci, žled) 
ter boljšo opremljenostjo z znanjem s tega področja. 
Med epidemijo se je stanje normaliziralo, psihologom se 
je zdelo, da so se pripadniki prilagodili na krizni položaj in 
se z njim uspešno spoprijemali. 

V drugem valu epidemije so psihologi Enote za psiho-
loško pomoč CZ izvajali razbremenilne pogovore pred-
vsem za svetovalce na telefonu v Vladnem klicnem 
centru za informacije o koranavirusu in prostovoljce 
Rdečega križa Slovenije, ki so sodelovali v bolnišnicah, 
ki so oskrbovale covidne bolnike.

V prvem valu epidemije so se pojavljale potrebe po 
dajanju psihološke pomoči tudi drugim zunaj sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot je na 
primer dom starejših občanov. V obdobju med prvim 
in drugim valom smo za potrebe psihološke podpore 
in pomoči prebivalcem med epidemijo dopolnili Državni 
načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma 
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, različica 2.0, ki 
ga je sprejela Vlada Republike Slovenije 23. julija 2020. 
Opredeljeno je bilo, da psihološko pomoč prebivalstvu 
ob epidemiji izvajajo deležniki, ki spadajo v pristojnost 
ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje v sodelovanju z nevladnimi 
organizacijami. V drugem valu epidemije je organizacija 
psihološke pomoči in podpore prebivalcem delovala v 
skladu z državnim načrtom.

Psihološka podpora med 

epidemijo

Poleg psihološke pomoči psihologov so dajali psiholo-
ško podporo svojim sodelavcem oziroma drugim re-
ševalcem zaupniki, ki delujejo v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Zaupniki so reševalci 
(gasilci, gorski reševalci, jamarji, kinologi in drugi), ki 
poskrbijo za tovariško podporo, ki temelji na pogovoru 
s sodelavci v njihovi reševalni enoti. Zaupniki so izkuše-
ni zaposleni, ki v svojem delovnem okolju uživajo ugled, 
jim sodelavci zaupajo in so opravili usposabljanje za da-
janje psihološke podpore v Izobraževalnem centru za 
zaščito in reševanje. 

Z raziskavo smo ugotavljali, kako je epidemija covida-19 
vplivala na delo zaupnikov v njihovih reševalnih enotah 
in kako so izvajali psihološko podporo v enem letu tra-
janja epidemije od srede marca 2020 do konca marca 

Slika 2:  
Delo reševalcev v zaščitni 
obleki (foto: J. Oražem)

Figure 2:  
Work of rescuers in 
protective clothing 
(Photo: J. Oražem)
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2021. Anonimno spletno anketo so zaupniki izpolnjevali 
na portalu 1KA od 2. aprila do 4. maja 2021. 

Od 146 zaupnikov v sistemu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, ki so dobili anketo, je bilo 66 veljav-
nih izpolnitev. Anketo je izpolnilo 55 % moških in 45 % 
žensk, ki so bili razporejeni v štiri starostne skupine, in 
sicer od 30 do 40 let 38 %, od 41 do 50 let 46 %, od 51 
do 60 let 12 % in od 61 let dalje 3 %.

Anketa je vsebovala več trditev, na katere so anke-
tiranci odgovarjali na petstopenjski letvici z zelo se 
strinjam, se delno strinjam, se niti strinjam, niti ne 
strinjam, se delno ne strinjam in se ne strinjam. Za 
pojasnitev trditev je bilo zastavljenih več vprašanj, na 
katera so prosto odgovarjali. Ker je vzorec majhen, ima 
raziskava omejitve.

Štirideset odstotkov zaupnikov navaja, da je epidemija 
spremenila njihova življenja na slabše, in sicer v več de-
lovnih obveznosti, omejitve gibanja in druženja ter dru-
go. Ob nastalih izrednih razmerah so se jim pojavljala 
čustva in misli, kot so strah, jeza, žalost, zaskrbljenost, 
občutek utesnjenosti, tesnobnost in drugo. Pojavljale 
so se jim misli o možnosti okužbe sebe in drugih, samo-
zaščitnih ukrepih, vsakodnevnem prilagajanju situaciji, 
o iskanju pozitivnih stvari v življenju in drugo. Po dru-
gi strani se 32 % anketirancev ni strinjalo s trditvijo, 
da je epidemija spremenila njihovo življenje na slabše. 
Še ob preostalih neopredeljenih se lahko povzame, da 
v povprečju epidemija ni bistveno spremenila življenja 
zaupnikov. Pretežni del jih ugotavlja, in sicer 66 %, da 
so se uspešno spoprijemali s težavami, ki so se pojavile 
v njihovem življenju ob epidemiji.

Do podobnih ugotovitev so prišli raziskovalci, ki so pre-
učevali psihosocialno tveganje za razvoj sprememb pri 
slovenskih gasilcih po nesrečah, med drugim tudi ob 
epidemiji covida-19. Tristo poklicnih gasilcev je med dru-
gim valom epidemije v začetku 2021 poročalo o doživlja-
nju stisk. Izmed vseh udeleženih poklicnih gasilcev je v 
raziskavi sodelovalo 26 zaupnikov, kar je predstavljalo 
8,4 % vseh udeležencev. Poklicni gasilci v povprečju niso 
zaznavali razlik v doživljanju stisk pred epidemijo in med 
njo. V povprečju so se v času epidemije tudi uspešno 

spoprijemali s stresom na delovnem mestu in na sploš-
no v življenju. V zadnjem letu jih v povezavi z epidemi-
ološkimi razmerami najbolj obremenjujejo ukrepi, delo 
in spremljanje medijev, najmanj pa finance. Dodatno so 
omenili skrbi, kdaj se bo epidemija končala, skrbi zaradi 
testiranja in omejitev gibanja (Masten in Tušak, 2021).

Večji del zaupnikov (73 %) je v raziskavi o doživljanju 
epidemije menil, da je epidemija spremenila njihovo 
delo v njihovi reševalni enoti in tudi delo drugih reše-
valcev (69 %). Spremembe so zaznali pri uporabi zašči-
tne opreme, manj je vaj in usposabljanj, manj osebnih 
stikov in drugo. Ob tem zaupniki najpogosteje navajajo 
spremembo glede omejevanja druženja in s tem manj 
socialnih stikov z drugimi reševalci. 

Ugotavljali so, da so izredne razmere vplivale na čustva 
in misli reševalcev (68 %) ter opažali pri njih podobne 
simptome kot pri prebivalcih Slovenije na splošno (70 %). 
Pri reševalcih so opazili strah, jezo, zaskrbljenost in dru-
go. Prav tako je raziskava med poklicnimi gasilci pokaza-
la, da so si tisti, ki imajo težave zaradi krize covida-19, bolj 
želeli pogovor z zaupnikom kot preostali poklicni gasilci 
(Masten in Tušak, 2021).

Petinpetdeset odstotkov zaupnikov, ki so izpolnili anke-
to, je opravljalo razbremenilne pogovore za člane svoje 
reševalne organizacije in druge skupine. Od teh jih je 
27 % opravljalo razbremenilne pogovore tudi za druge 
skupine, predvsem znotraj zdravstvenega sistema. 

Devetinštirideset odstotkov zaupnikov je poročalo, 
da so v letu epidemije covida-19 izvedli enako število 
razbremenilnih pogovorov in svetovanj kot pred epide-
mijo, 29 % jih je izvedlo več razbremenilnih pogovorov 
in svetovanj kot pred epidemijo, 22 % pa jih je izvedlo 
manj kot pred epidemijo.

Zaupniki so v tem letu izvajali individualne in skupinske 
razbremenilne pogovore oziroma svetovanje. Psiholo-
ška podpora se je večinoma nanašala na spoprijemanje 
s posledicami epidemije covida-19. Temu so sledili dru-
žinske ali partnerske težave in pogovori o zahtevnejših 
intervencijah (vremenske razmere, številni opazovalci 
in drugo), mobingu in stresu zaradi organizacije dela 
ter medosebnih odnosov na delovnem mestu ter o 
spoprijemanju s poškodovanimi otroci ali mladostniki. 
Na četrtem mestu po pogostosti so bili pogovori po 
oživljanju žrtve. 

Zaupniki so opravljali razbremenilne pogovore tudi o 
drugih vsebinah, vendar so bile te manj pogoste.

Mnenja glede uporabe zaščitne opreme pred novim 
koronavirusom (maske, razkuževanje, razdalja, zašči-
tna obleka, prezračevanje, ustrezen prostor) pri izved-
bi razbremenilnih pogovorov so bila precej razpršena. 
Del zaupnikov (37 %) je ugotavljal, da jih je zaščitna 
oprema ovirala in del (38 %), da jih ni. Šestinštirideset 

Vsebina razbremenilnih pogovorov med epidemijo
1. spoprijemanje s posledicami epidemije covida-19
2. družinske ali partnerske težave

3.

zahtevnejše intervencije (vremenske razmere, številni 
opazovalci itn.)

mobing in stres zaradi organizacije dela ter medosebnih 
odnosov na delovnem mestu

poškodovani otroci ali mladostniki
4. oživljanje žrtve

 Preglednica 1:  Vsebina razbremenilnih pogovorov
 Table 1:  The content of relieving conversations
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odstotkov jih je izvedlo razbremenilne pogovore v živo v 
organizaciji oziroma enoti zaupnika, 3 % na daljavo prek 
spleta s spletno aplikacijo za videokonference ali drugih 
aplikacij in 26 % po telefonu.

Druge reševalce, ki so potrebovali psihološko pomoč, 
so zaupniki najpogosteje napotili na branje letakov 
o spoprijemanju s stresom med epidemijo in branje 
strokovnih člankov, gledanje oddaj itn. Manj pa so jih 
napotili na brezplačen telefon za psihološko podporo 
ob epidemiji covida-19 in na pogovor s psihologom Eno-
te za psihološko pomoč CZ, najmanj pa na telefonsko 
psihološko pomoč v lokalnih zdravstvenih domovih.

Sklepne misli

V letu trajanja epidemije covida-19 so potekale različne 
spremembe v življenju in delu, kar je lahko vodilo k raz-
misleku o tem, kako je ta izkušnja posameznike spre-
menila in kaj je zares pomembno v življenju. 

V raziskavi o doživljanju med zaupniki jih je osemin-
šestdeset odstotkov ugotavljalo, da so zaradi doživljanja 

kriznih razmer med epidemijo napredovali v osebni ras-
ti itn. Poročajo, da so začeli drugače gledati na življe-
nje, da so spremenili prioritete v življenju, pridobili nove 
izkušnje, spoznali, kako reagirajo v izrednih razmerah 
in kako se odzivajo drugi. Pridobili so samozavest, moč 
glede ravnanja in večjo skromnost ter spoznanje o min-
ljivosti v odnosu do življenja.

Tudi psihologi Enote za psihološko pomoč CZ lahko 
ugotavljajo pozitivne vidike sprememb, ki jih je prinesla 
epidemija. Navajajo, da so prejeli nova znanja in izku-
šnje, dobro so sodelovali med seboj, z organizacijami in 
mediji. Delo v teh razmerah jim je še okrepilo zanimanje 
za človekovo duševnost in zadovoljstvo, da lahko s svo-
jim znanjem pomagajo drugim.

Doživljanje epidemije bolezni covid-19 je izvajalce psi-
hološke podpore in pomoči v sistemu varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami ter tudi druge pripeljalo 
do spoznanja, da po tej izkušnji lahko izidemo osebno-
stno močnejši, z drugačnim pogledom nase in na dru-
ge, z zavedanjem o pomenu odnosov z bližnjimi, drugač-
nim vrednostnim sistemom in zavedanjem o pomenu 
življenja. 
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Uvod

Zemlja je v svoji notranjosti razdeljena na plasti, ki se 
med seboj razlikujejo po kemijski in fizikalni sestavi, re-
ološkem stanju in temperaturi ter veliko drugih lastno-
stih. V osnovi jo lahko razdelimo na skorjo, plašč (zgor-
nji, spodnji) in jedro (zunanje, notranje). Zemljina trdna 
lupina se imenuje litosfera in obsega Zemljino skorjo 
ter vrhnji del zgornjega plašča. Povprečno je debela 
okoli 100 km pod celinami in 50 km pod oceani. Sesta-
vlja jo več tektonskih plošč (slika 1), izmed teh so naj-
večje Tihomorska, Severnoameriška, Južnoameriška, 
Evrazijska, Afriška, Avstralska in Antarktična. Za sve-
tovno potresno dejavnost so pomembne tudi številne 
manjše plošče. Pod litosfero je astenosfera (preostali 
del zgornjega plašča), ki je zaradi visokih temperatur 
viskozna oziroma židka, zaradi česar nastajajo počas-
ni konvekcijski tokovi, ki v dolgem časovnem obdobju 
premeščajo snov. Tektonske plošče se zaradi konvek-
cijskih tokov v astenosferi nenehno počasi premikajo 
(s hitrostjo od 0,6 do 10 centimetrov na leto). Med se-
boj se lahko razmikajo (razmične ali divergentne meje), 
primikajo (primične ali konvergentne meje) ali drsijo 

druga ob drugi (zmične ali transformne meje plošč). 
Razmikanje tektonskih plošč lahko poteka na območju 
oceanov (vdiranje magme iz astenosfere skozi razpo-
ko med ploščama, pri čemer se magma strjuje v novo 
oceansko skorjo in nastanejo oceanski grebeni) ali na 
celinah (tektonsko ugrezanje ob nastajanju razsežne-
ga tektonskega jarka ali razpoke v celinski plošči, ki 
končno postane meja plošč). Na območjih primikanja 
plošč se oceanska plošča podriva pod drugo oceansko 
ali celinsko ploščo, lahko pa celinski plošči trčita, kar 
povzroči dviganje skorje in nastanek gorovij. Prelom, 
ob katerem plošči drsita druga ob drugi, imenujemo 
transformni prelom (Lapajne, 2013, Struktura Zemlje, 
2021).

Potresi so posledica nenadnega premika dveh tek-
tonskih blokov. Nastajajo predvsem na stikih in v bližini 
stikov plošč. Največ potresov (približno 90 %), tudi veči-
na najmočnejših, se zgodi v obtihomorskem pasu, ime-
novanem Ognjeni obroč, ki obkroža Tihi ocean (NEIC, 
2021). Na sliki 1 so prikazani potresi, ki so leta 2019 
(a) in leta 2020 (b) dosegli ali presegli navorno magni-
tudo 6,5 (5,5 za evropsko-sredozemsko območje), in 

NAJMOČNEJŠI POTRESI PO SVETU V LETIH 2019 IN 2020
THE WORLD’S LARGEST EARTHQUAKES IN 2019 AND 2020

Tamara Jesenko
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, tamara.jesenko@gov.si

Povzetek
Leta 2019 je bilo po svetu 32 potresov, ki so dosegli ali presegli navorno magnitudo (Mw) 6,5. En potres je imel 
navorno magnitudo večjo ali enako 8,0; devet potresov je imelo magnitudo med 7,0 in 7,9. Vsaj 35 potresov 
je zahtevalo človeška življenja, skupaj je bilo vsaj 276 žrtev. Najmočnejši (Mw = 8,0) potres je nastal 26. maja v 
Peruju v globini 123 km. Največ žrtev, vsaj 51, je zahteval potres, ki se je zgodil 26. novembra v Albaniji, v bližini 
Drača. Z magnitudo 6,4 je bil tudi najmočnejši potres tega leta v Evropi. Leta 2020 je bilo po svetu 29 potresov, 
ki so dosegli ali presegli navorno magnitudo 6,5. Devet potresov je imelo navorno magnitudo med 7,0 in 7,9. Vsaj 
14 potresov je zahtevalo človeška življenja, skupaj so bile vsaj 203 žrtve. Med temi potresi sta tudi dva močna 
potresa na Hrvaškem. Najmočnejši (Mw = 7,8) potres je nastal 22. julija pod morskim dnom v bližini Aljaske v 
globini 28 km. Največ žrtev, vsaj 119, je zahteval potres, ki se je zgodil 30. oktobra pod Egejskim morjem. Z ma-
gnitudo 7,0 je bil tudi najmočnejši potres tega leta v Evropi.

Abstract
In 2019 there were 32 earthquakes across the world that either reached or exceeded a moment magnitude 
(Mw) of 6.5. One had a moment magnitude greater than or equal to 8.0, with nine between 7.0 and 7.9. At least 
35 earthquakes claimed human lives; in total there were at least 276 victims. The 26 May 2019 earthquake in 
Peru ranked highest in terms of the released energy, with a moment magnitude of 8.0. The strongest earth-
quake in Europe, with a moment magnitude of 6.4, struck Albania on 26 November 2019. It was the most 
devastating earthquake as well, with at least 51 victims. In 2020 there were 29 earthquakes across the world 
that either reached or exceeded a moment magnitude of 6.5. Nine of them had a moment magnitude between 
7.0 and 7.9. At least 14 earthquakes claimed human lives; in total there were at least 203 victims. Two strong 
earthquakes in Croatia also claimed human lives. The 22 July 2020 earthquake offshore of Alaska ranked high-
est in terms of the released energy, with a moment magnitude of 7.8. The strongest earthquake in Europe, with 
a moment magnitude of 7.0, struck the Aegean Sea on 30 October 2020. It was also the most devastating 
earthquake, with at least 119 victims.
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 Slika 1:  Porazdelitev najmočnejših potresov leta 2019 (a) in 2020 (b). Velikost krogov kaže potresno magnitudo, 
barva pa žariščno globino. Označene so tudi glavne tektonske plošče.

 Figure 1:  Distribution of the strongest earthquakes in 2019 (a) and in 2020 (b). The size of the circle indicates the 
magnitude and the colour designates the focal depth. The main tectonic plates are also shown.

a

b
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tisti šibkejši, ki so zahtevali človeška življenja. Navorna 
magnituda je mera za velikost potresa, ki velja tudi za 
najmočnejše potrese in je določena s potresnim navo-
rom. Ta je opredeljen kot zmnožek strižnega modula 
kamnine prelomnega območja, površine potresnega 
pretrga in povprečne velikosti zdrsa vzdolž preloma. 
Lahko ga izračunamo iz zapisov potresnega valovanja 
ali iz geoloških opazovanj (Lapajne, 2013).

Pregled najmočnejših potresov

V preglednici 1 so podatki o najmočnejših potresih, 
ki so zaznamovali obdobje 2019–2020 (NEIC, 2021a; 
NEIC, 2021b; NEIC, 2021c; List of earthquakes in 2019, 
2021; List of earthquakes in 2020, 2021). Za vsak po-
tres so navedeni datum (mesec, dan), žariščni čas po 
svetovnem času (Coordinated Universal Time) − UTC 
(ura, minuta), koordinati nadžarišča (zemljepisna širi-
na /°/, zemljepisna dolžina /°/), globina žarišča (km) in 
navorna magnituda (Mw). V stolpcu o številu žrtev je 

navedeno skupno število žrtev za posamezni potres. 
Preglednica se konča z imenom širšega nadžariščnega 
območja potresa.

Leta 2019 je bilo 32 in leta 2020 29 potresov, ki so 
dosegli ali presegli navorno magnitudo 6,5. Medtem 
ko je imel leta 2019 en potres navorno magnitudo 8,0, 
devet pa jih je bilo z magnitudo med 7,0 in 7,9, je bilo 
leta 2020 potresov prav tako devet, noben pa ni imel 
magnitude, večje ali enake 8,0. V obdobju 1990−2020 
se je v povprečju vsako leto zgodil en potres z magni-
tudo, večjo ali enako 8,0; 14 jih je imelo magnitudo med 
7,0 in 7,9 (slika 2; NEIC, 2021d), kar pomeni, da je bilo 
potresov v obdobju 2019−2020 manj od dolgoletnega 
povprečja. Devetinštirideset potresov (35 leta 2019; 
14 leta 2020) je zahtevalo človeška življenja, skupaj pa 
so vsi potresi leta 2019 zahtevali vsaj 276 življenj in 
leta 2020 203 življenja.

Leto 2019

Najmočnejši potres leta 2019 (Mw = 8,0) se je zgodil 
26. maja v Peruju ob 7.41 po UTC (ob 2.41 po lokalnem 
času) na območju narodnega parka Pacaya-Samiria, 
123 km globoko pod Zemljinim površjem (slika 3). Za-
radi velike globine žarišča in redke poseljenosti obmo-
čja je zahteval le dve življenji. Povzročil je nekaj škode 
v Peruju in Ekvadorju. Nastal je na območju, na kate-
rem se plošča Nasca podriva pod Južnoameriško plo-
ščo s hitrostjo do 70 mm na leto (NEIC, 2019b; 2019 
Peru earthquake, 2021). Potresni valovi so od žarišča 
potresa do slovenske potresne opazovalnice v Ljubljani 
(LJU) potovali približno 14 minut (slika 4). Oddaljenost 
opazovalnice LJU od izvora potresa je približno 94 sto-
pinj oziroma okoli 10.450 kilometrov. 

Najmočnejši potres v Evropi je bil po številu žrtev tudi 
najbolj uničujoč potres na svetu leta 2019. Zgodil se 
je 26. novembra ob 2.54 po UTC (ob 3.54 po lokal-
nem času) v Albaniji in imel magnitudo 6,4 (slika 5). 
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Slika 2: Letno število 
potresov (1990−2020) 
z navorno magnitudo 
med 7,0 in 7,9 (NEIC, 
2021d). Modra črta 
označuje letno povprečje 
števila potresov.

Figure 2:  Annual number 
of earthquakes with 
a moment magnitude 
between 7.0 and 7.9 for 
the period 1990-2020 
(NEIC, 2021d). The blue 
line indicates the annual 
average number of 
earthquakes.

 Slika 3:  Nadžarišče najmočnejšega potresa maja 2019 
v Peruju (© Google)

 Figure 3:  Epicentre of earthquake in Peru in May 2019, 
the strongest earthquake in 2019 (© Google)
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Nadžarišče potresa je bilo v bližini Drača, 35 kilome-
trov severozahodno od Tirane, albanskega glavnega 
mesta. Potres je nastal na območju stika Jadranske 
in Evrazijske tektonske plošče, na reverznem prelo-
mu smeri SZ–JV. Do 1. decembra mu je sledilo več kot 
1300 popotresov, štirje so imeli magnitudo večjo od 
5,0. Potres je povzročil največ škode v pristaniškem 
mestu Drač, kjer je prišlo tudi do likvifakcije oziroma 
utekočinjenja tal (Gosar, 2017), ter v vasi Kodër-T-
humanë (20 km SV od Drača). Isto območje je že 21. 
septembra (ob 14.04 po UTC) stresel potres z ma-
gnitudo 5,6, ki mu je 10 minut pozneje sledil popotres 
magnitude 5,1. Tudi takrat so opazili utekočinjenje tal, 
predvsem v obalnem pasu Drača, poškodovane pa so 
bile nekatere zgradbe v Draču in Tirani. Vzrok velikih 
posledic potresa je bila domnevno kombinacija moč-
nega tresenja tal ob novembrskem potresu, mehke 
podlage, ki se je utekočinila (slika 6), in poškodova-
nosti zgradb zaradi predhodnega potresa. V Draču 
sta se porušila hotela in stanovanjska bloka. Večino 
poškodb so utrpela spodnja nadstropja zgradb, po-
nekod so se popolnoma sesedla (slika 7). Štiri zgrad-
be so bile porušene tudi v vasi Kodër-Thumanë. V 
potresu je življenje izgubilo 51 ljudi, približno 3000 
je bilo ranjenih. Potres so čutili še v Črni gori, Grčiji, 
Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, Romuniji, 
Italiji, na Hrvaškem, v Sloveniji, Avstriji, Turčiji in Švi-
ci (Lekkas in drugi, 2019; NEIC, 2019a; 2019 Albania 
earthquake, 2021).

Potresni valovi so od žarišča potresa do Slovenije po-
tovali približno 77 sekund. Tam je tresenje tal prebudilo 
tudi posamezne prebivalce. Poročali so o srednje moč-
nem valovanju, žvenketu stekla, nihanju luči in tresenju 
pohištva.

Leto 2020

Najmočnejši potres leta 2020 (Mw = 7,8) se je zgodil 
22. julija pod morskim dnom, na območju Aljaske, ob 
6.12 po UTC (21. 7. ob 22.12 po lokalnem času), z žariš-
čem na globini 28 km. Ni zahteval življenj ne povzročil 
večje škode, saj je nadžariščno območje redko pose-
ljeno. Pri potresu se je aktiviral 193 kilometrov dolg in 
97 kilometrov širok del preloma. Čutili so ga vse do Vi-
ctorie in Vancouvra v Kanadi, več kot 2400 kilometrov 
stran od nadžarišča. Zaradi nevarnosti cunamija se je 
začela evakuacija prebivalstva z nižje ležečih obalnih 
območij na višje. Po štirih urah je bila nevarnost prekli-
cana, saj meritve morske gladine niso potrdile nastan-
ka večjega cunamija. 

Potres je nastal je na območju Aleutskega jarka, kjer 
se Tihomorska plošča podriva pod Severnoameriško 
ploščo s hitrostjo do 65 mm na leto. Aleutski jarek je 
3400 kilometrov dolg oceanski jarek na primičnem 
stiku plošč, ki se razteza med Aljasko in Kamčatko ter 
poteka vzdolž južne obale Aljaske in Aleutov (slika 8). 
Območje je potresno zelo dejavno. V zadnjih 75 letih 

 Slika 4:  Trikomponentni zapis potresa 26. maja 2019 magnitude 8,0 v Peruju na potresni opazovalnici v Ljubljani 
(LJU). Prikazan je 70-minutni filtriran zapis (kratkoperiodni filter). Z barvnimi puščicami so označeni vstopni 
časi nekaterih faz, v spodnjem desnem kotu pa je z enako barvo shematsko prikazana njihova pot skozi Zemljo 
(od žarišča potresa do opazovalnice LJU). 

 Figure 4:  Three-component seismogram of the earthquake on 26 May 2019 (MW 8.0) in Peru, as recorded at a station 
in Ljubljana (LJU). The figure shows a 70-minute record (short period filtered). Coloured arrows indicate the 
entry times of some phases, and in the lower right corner their path through the Earth (from the earthqake 
epicentre to the LJU observatory) is schematically shown in the same colour.
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Datum Čas (UTC) Koordinati nadžarišča Magnituda Globina Št. žrtev Potresno območje

ura.min širina (°) dolžina (°) Mw km
5. 1. 2019 19.25 8,14 J 71,59 Z 6,8 570 Tarauacá, Brazilija
6. 1. 2019 17.27 2,26 S 126,76 V 6,6 43 pod morskim dnom, Moluško morje

15. 1. 2019 18.06 13,33 J 166,88 V 6,6 35 pod morskim dnom, območje Vanuatov
20. 1. 2019 1.32 30,04 J 71,38 Z 6,7 63 2 pod morskim dnom, zahodno od Totoralilla, Čile
22. 1. 2019 19.01 43,12 J 42,36 V 6,7 13 pod morskim dnom, Indijski ocean
26. 1. 2019 12.32 3,03 S 75,72 Z 5,6 10 1 Santa Maria, Kolumbija
1. 2. 2019 16.14 14,68 S 92,45 Z 6,7 66 pod morskim dnom, blizu Puerta Madera, Mehika

22. 2. 2019 10.17 2,19 J 77,05 Z 7,5 145 1 provinca Pastaza, Ekvador
25. 2. 2019 5.15 29,50 S 104,63 V 4,9 10 2 Weyuan, Kitajska
1. 3. 2019 8.50 14,70 J 70,15 Z 7,0 267 1 Azángaro, Peru

17. 3. 2019 7.07 8,42 J 116,52 V 5,6 10 6 Palau Lombok, Indonezija
20. 3. 2019 6.34 37,41 S 29,53 V 5,7 8 Acipayam, Turčija
21. 3. 2019 9.15 7,91 J 32,11 V 5,5 22 1 pod dnom jezera Rukwa, Tanzanija
9. 4. 2019 17.53 58,61 J 25,26 Z 6,5 38 pod oceanskim dnom, območje Južnih Sandwichevih otokov

12. 4. 2019 11.40 1,82 J 122,57 V 6,8 15 1 pod morskim dnom, Bandsko morje
18. 4. 2019 5.01 24,01 S 121,71 V 6,1 20 1 pod morskim dnom, vzhodno od Hualiana, Tajvan
22. 4. 2019 9.11 14,92 S 120,50 V 6,1 22 18 Gutad, Filipini
6. 5. 2019 21.19 6,97 J 146,45 V 7,1 146 Bulolo, Papua Nova Gvineja

14. 5. 2019 12:58 4,08 J 152,57 V 7,5 10 pod morskim dnom, območje Papue Nove Gvineje
26. 5. 2019 7.41 5,81 J 75,26 Z 8,0 123 2 Lagunas, Peru
30. 5. 2019 9.03 13,24 S 89,27 Z 6,6 58 1 pod morskim dnom, ob obali Salvadorja
15. 6. 2019 22.55 30,64 J 178,11 Z 7,3 46 pod morskim dnom, severovzhodno od Nove Zelandije
17. 6. 2019 14.55 28,40 S 104,93 V 5,8 10 13 Changning, Sečuan, Kitajska
24. 6. 2019 2.53 6,41 J 129,17 V 7,3 212 pod morskim dnom, Bandsko morje
4. 7. 2019 17.33 35,71 S 117,50 Z 6,4 11 1 Searles Valley, Kalifornija, ZDA
6. 7. 2019 3.19 35,77 S 117,60 Z 7,1 8 Ridgecrest, Kalifornija, ZDA
7. 7. 2019 15.08 0,51 S 126,19 V 6,9 35 pod morskim dnom, Moluško morje
8. 7. 2019 7.00 31,75 S 49,56 V 5,6 19 1 Majsed Soleyman, Iran
9. 7. 2019 12.36 6,81 S 125,12 V 5,6 10 1 Magsaysay, Filipini

14. 7. 2019 5.39 18,22 J 120,36 V 6,6 10 pod morskim dnom, 200 km zahodno od mesta Broome, Avstralija
14. 7. 2019 9.10 0.59 J 128,03 V 7,2 19 14 Laiwui, Indonezija
26. 7. 2019 23.37 20,84 S 121,98 V 6,0 10 9 pod morskim dnom, blizu otoka Batanas, Filipini
31. 7. 2019 15.02 16,20 J 167,99 V 6,6 181 Ambrym, Vanuatu
1. 8. 2019 18.28 34,24 J 72,31 Z 6,8 25 pod morskim dnom, ob obali Čila
2. 8. 2019 12.03 7,28 J 104,79 V 6,9 49 8 pod morskim dnom, območje Indonezije
7. 8. 2019 21.28 24,48 S 121,93 V 5,8 21 1 pod morskim dnom, blizu tajvanske obale
8. 8. 2019 11.25 37,94 S 29,70 V 5,9 11 Baklan, Turčija
27. 8. 2019 23.55 60,22 J 26,58 Z 6,6 16 pod morskim dnom, območje Južnih Sandwichevih otokov
1. 9. 2019 15.54 20,36 J 178,57 Z 6,6 591 pod morskim dnom, območje Fidžija
7. 9. 2019 22.42 29,53 S 104,93 V 5,1 10 1 Neijiang, Sečuan, Kitajska
21. 9. 2019 14.04 41,34 S 19,53 V 5,6 20 Shijak, Albanija
24. 9. 2019 11.01 33,07 S 73,79 V 5,4 10 40 Samwal Sharif, Pakistan
25. 9. 2019 23.46 3,46 J 128,37 V 6,5 12 41 pod morskim dnom, območje Indonezije
26. 9. 2019 10.59 40,89 S 28,17 V 5,7 10 1 pod dnom Marmarskega morja, Turčija
29. 9. 2019 15.57 35,48 J 73,16 Z 6,7 11 1 pod morskim dnom, ob obali Čila
10. 10. 2019 4.39 3,61 J 128,23 V 5,2 35 1 Paso, Indonezija
16. 10. 2019 11.37 6,71 S 125,00 V 6,4 13 7 Columbio, Filipini
29. 10. 2019 1.04 6,80 S 125,04 V 6,6 15 14 Bual, Filipini
31. 10. 2019 1.11 6,91 S 125,16 V 6,5 10 10 Bulatukan, Filipini
4. 11. 2019 22.43 18,58 J 175,27 Z 6,6 10 pod morskim dnom, območje Tonge
7. 11. 2019 22.47 37,81 S 47,56 V 5,9 20 7 Hashtrud, Iran
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Datum Čas (UTC) Koordinati nadžarišča Magnituda Globina Št. žrtev Potresno območje

ura.min širina (°) dolžina (°) Mw km
8. 11. 2019 10.44 21,95 J 179,51 Z 6,5 577 pod morskim dnom, območje Fidžija

12. 11. 2019 10.10 3,57 J 128,30 V 5,1 48 2 Tulehu, Indonezija
14. 11. 2019 17.40 1,62 S 126,41 V 7,1 22 1 pod morskim dnom, območje Indonezije
25. 11. 2019 1.18 22,94 S 106,69 V 5,0 10 1 Xinjing, Kitajska
26. 11. 2019 2.54 41,51 S 19,52 V 6,4 20 51 pod morskim dnom, severno od Drača, Albanija
27. 11. 2019 7.23 35,73 S 23,27 V 6,0 64 pod Sredozemskim morjem, blizu otoka Atikitera, Grčija
15. 12. 2019 6.11 6,70 S 125,17 V 6,8 18 13 Magsaysay, Filipini

7. 1. 2020 8.24 17,86 S 66,83 Z 6,4 7 3 pod morskim dnom, območje Portorika
10. 1. 2020 22.26 17,94 S 66,88 Z 5,2 9 1 pod morskim dnom, območje Portorika
19. 1. 2020 13.27 29,84 S 77,11 V 6,0 6 1 Arzak, Kitajska
24. 1. 2020 17.55 38,41 S 39,06 V 6,7 10 41 Doganyol, Turčija
28. 1. 2020 19.10 19,42 S 78,76 Z 7,7 15   pod morskim dnom, območje Jamajke
13. 2. 2020 10.33 45,63 S 148,93 V 7,0 144   pod morskim dnom, območje Kurilskih otokov
23. 2. 2020 5.53 38,54 S 44,45 V 5,8 10 10 Zahodni Azerbajdžan, Iran
21. 3. 2020 0.49 39,37 S 20,63 V 5,7 10   Paramythia, Grčija
22. 3. 2020 5.24 45,91 S 15,97 V 5,3 10 1 Zagreb, Hrvaška
25. 3. 2020 2.49 48,97 S 157,69 V 7,5 55   pod morskim dnom, območje Kurilov
31. 3. 2020 23.52 44,46 S 115,14 Z 6,5 15   Challis, Idaho, ZDA
18. 4. 2020 8.25 27,13 S 140,13 V 6,6 453   pod morskim dnom, Filipinsko morje
2. 5. 2020 12.51 34,18 S 25,71 V 6,6 9   pod morskim dnom, južno od Krete, Sredozemsko morje
6. 5. 2020 13.53 6,80 J 129,86 V 6,8 107   pod morskim dnom, Bandsko morje
7. 5. 2020 20.18 35,74 S 52,05 V 4,6 10 2 Damavand, Iran
12. 5. 2020 22.41 12,07 J 166,65 V 6,6 107   pod morjem, območje Salomonovih otokov
15. 5. 2020 11.03 38,17 S 117,85 Z 6,5 3   Nevada, ZDA
18. 5. 2020 13.48 27,26 S 103,30 V 5,1 10 4 Zhaotong, Junan, Kitajska
3. 6. 2020 7.35 23,30 J 68,42 Z 6,8 103   San Pedro se Atacama, Čile

13. 6. 2020 15.51 28,94 S 128,26 V 6,6 160   pod morskim dnom, Vzhodnokitajsko morje
14. 6. 2020 14.24 39,38 S 40,71 V 5,9 10 1 Yedisu, Turčija
18. 6. 2020 12.49 33,29 J 177,84 Z 7,4 10   pod morskim dnom, SV od Nove Zelandije
23. 6. 2020 15.29 15,88 S 96,01 Z 7,4 20 10 Santa Maria Xadani, Mehika
6. 7. 2020 22.54 5,60 J 110,70 V 6,7 538   pod morskim dnom, Javansko morje

17. 7. 2020 2.5 7,84 J 147,77 V 7,0 80 1 pod morskim dnom, območje Papue Nove Gvineje
22. 7. 2020 6.12 55,03 S 158,52 Z 7,8 28   pod morskim dnom, blizu Aljaske
18. 8. 2020 0.03 12,02 S 124,13 V 6,6 10 2 pod morskim dnom, območje Filipinov
18. 8. 2020 22.23 4,33 J 101,13 V 6,8 22   pod morskim dnom, območje Indonezije
18. 8. 2020 22.29 4,21 J 101,24 V 6,9 26   pod morskim dnom, območje Indonezije
21. 8. 2020 4.09 6,69 J 123,48 V 6,9 628   pod morskim dnom, Bandsko morje 
30. 8. 2020 21.20 0,78 S 29,87 Z 6,5 10   pod morskim dnom, Srednjeatlantski hrbet
1. 9. 2020 4.09 27,97 J 71,31 Z 6,8 21  pod morskim dnom, obala Čila
1. 9. 2020 21.09 27,92 J 71,37 Z 6,5 15  pod morskim dnom, obala Čila
6. 9. 2020 6.51 7,69 S 37,22 Z 6,7 10   pod morskim dnom, Srednjeatlantski hrbet

18. 9. 2020 21.43 0.92 S 26,84 Z 6,9 10   pod morskim dnom, Srednjeatlantski hrbet
19. 10. 2020 20.54 54,62 S 159,64 Z 7,6 35   pod morskim dnom, območje Aljaske
30. 10. 2020 11.51 37,92 S 26,79 V 7,0 21 119 pod morskim dnom, severno od grškega otoka Samos
27. 12. 2020 21.39 39,34 J 74,99 Z 6,7 10   pod morskim dnom, ob obali Čila
29. 12. 2020 11.19 45,42 S 16,26 V 6,4 10 7 Petrinja, Hrvaška

 Preglednica 1:  Seznam potresov 2019–2020, katerih navorna magnituda MW je bila enaka ali večja od 6,5 (5,5 za 
evropsko-sredozemsko območje). Dodani so potresi (20 za leto 2019 in 7 za leto 2020), katerih 
magnituda je bila sicer manjša, vendar so zahtevali smrtne žrtve.

 Table 1:  List of the earthquakes in 2019-2020 with a moment magnitude (MW) equal to or greater than 6.5 
(5.5 for the European-Mediterranean region). Earthquakes with magnitudes below 6.5 which claimed 
human lives are also included. J = South; S = North; Z = West; V = East
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so se tu zgodili štirje potresi z magnitudo večjo od 8,0. 
Med njimi tudi drugi najmočnejši instrumentalno zabe-
ležen potres, in sicer 27. marca 1964 v Aljaškem zalivu 
z navorno magnitudo 9,2, ko se je aktiviral prelom dol-
žine 970 kilometrov (NEIC, 2020a; July 2020 Alaska 
Peninsula earthquake, 2021; Aleutian Trench, 2021). 

Potresni valovi so od žarišča potresa do potresne 
opazovalnice v Ljubljani (LJU) potovali približno 12 mi-
nut (slika 9). Oddaljenost opazovalnice LJU od izvora 
potresa je približno 78 stopinj oziroma približno 8780 
kilometrov.

Tudi leta 2020 je bil najmočnejši potres v Evropi po 
številu žrtev (119) najbolj uničujoč potres na svetu tega 

leta. 30. oktobra ob 11.51 po UTC (ob 14.51 po lokalnem 
grškem času oziroma 15.51 po lokalnem turškem času) 
je potres z magnitudo 7,0 stresel območje Egejskega 
morja. Žarišče potresa je bilo v zalivu Kuşadasi, 14 km 
severno od grškega otoka Samos in 20 km jugozaho-
dno od turškega mesta Özdereje oziroma 65 kilome-
trov jugozahodno od Izmirja s 4,3 milijona prebivalcev 
(slika 10). Potres je nastal znotraj Evrazijske tektonske 
plošče in je bil tako imenovani znotrajploščni potres, ki 
nastane ob nenadnem zdrsu ob pretrgu znotraj tek-
tonske plošče. Do 8. novembra mu je sledilo več kot 
2400 popotresov, 21 jih je imelo magnitudo večjo od 
4,0. Že v preteklosti je to območje prizadelo več moč-
nih potresov, večina pa je močneje prizadela območje 
Izmirja v Turčiji kot grški otok Samos. Razlog je najbrž 
ta, da je mesto Izmir zgrajeno na mehkih sedimentih 
znotraj Izmirskega zaliva, ki predstavljajo slabo podla-
go za zgradbe ob potresu, še posebej, če so zasičeni 
z vodo. Najbolj uničujoč je bil potres leta 1688, ki je na 
območju Izmirja zahteval okoli 16.000 življenj, ocenjena 
magnituda pa je bila 7,0.

Tokrat je bilo na Samosu poškodovanih veliko zgradb, 
porušila se je cerkev, pod ruševinami pa sta umrla tudi 

 Slika 5:  Nadžarišče glavnega albanskega potresa 26. 
novembra 2019 (rdeča zvezdica) in popotresi 
z magnitudo vsaj 4,0, ki so mu sledili v prvih 20 
dneh. Durrës = Drač. (vir: https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=84560557) 
Dodana je lokacija nadžarišča potresa 21. 9. 
2019 (moder trikotnik).

 Figure 5:  Location of the epicentre of the 2019 Albania 
earthquake and its aftershocks in the first 
20 days of the sequence, with magnitude 4.0.  
(Source: https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=84560557) The location 
of the earthquake on 21 September 2019 is 
added as a blue triangle.

 Slika 6:  Utekočinjenje tal v obalnem pasu Drača  
(vir: Lekkas in drugi, 2019)

 Figure 6:  Liquefaction phenomena generated in the costal 
area of Durrës (Source: Lekkas et al., 2019)
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dva najstnika. Še več škode in žrtev je zahteval potres 
v Izmirju. Tu se je popolnoma porušilo vsaj 20 zgradb 
(slika 11) in pod seboj pokopalo 117 oseb, več kot 1000 
je bilo ranjenih. Brez strehe nad glavo je ostalo oko-
li 15.000 ljudi. Pojavil se je tudi cunami, ki je prizadel 
predvsem obalno območje turškega okrožja Seferihi-
sar z višino 1,9 metra, pri Akarci pa je dosegel višino 
šest metrov. Morje je poplavilo obalno območje, tudi 
do 1,3 km v notranjost od obale (NEIC, 2020b; 2020 
Aegean Sea earthquake, 2021).

Evropo so pretresli še potresi, ki so prizadeli Hrva-
ško, njihovo moč pa smo občutili tudi v Sloveniji. Prvi 
niz se je začel s potresom 22. marca ob 5.24 po UTC 
(6.24 po lokalnem času), ki je nastal deset kilometrov 
globoko pod pobočjem Medvednice, le sedem kilome-
trov severno od središča Zagreba (Mw = 5,3). Zaradi 
plitvega žarišča in bližine je potres najhuje prizadel Za-
greb in okolico, čutili pa so ga v vseh okoliških državah. 

V Sloveniji so ga najmočneje čutili na njenem vzhod-
nem delu. Iz nekaterih naselij ob slovensko-hrvaški meji 
(Gorjanci, Bizeljsko, Kozjansko in Haloze) so ljudje poro-
čali o lasastih razpokah v stenah, odpadlem beležu in 
ometu ter poškodovanih strešnikih. Potresu so sledili 
številni popotresi, nekatere močnejše so čutili tudi po-
samezniki v Sloveniji. Drugi niz se je zgodil ob koncu leta 
2020. Hrvaško pokrajino Banijo je 28. decembra ob 
5.28 po UTC (6.28 po lokalnem času) prizadel močen 
potres (Mw = 5,2), ki mu je tega dne sledilo nekaj po-
potresov. Naslednjega dne, 29. decembra ob 11.19 po 
UTC (12.19 po lokalnem času), se je pet kilometrov ju-
gozahodno od Petrinje zgodil najmočnejši potres v nizu 
(Mw = 6,4). Čutili so ga v vseh okoliških državah, največ 
škode pa je povzročil v Glini, Petrinji in Sisku (slika 12). 
Glavni potres se je čutilo po vsej Sloveniji, najmočneje 
na njenem jugovzhodu, kjer je bilo tudi nekaj poškodb. 
Sledilo je veliko popotresov, niz pa se je nadaljeval tudi 
v leto 2021 (Jerše Sharma at al., 2021).

 Slika 7:  Hotel Vila Verde stoji v obalnem pasu Drača. 
Med novembrskim potresom sta se spodnji 
nadstropji hotela popolnoma sesedli, medtem 
ko so zgornja ostala skoraj nepoškodovana. 
(vir: Lekkas in drugi, 2019)

 Figure 7:  Hotel Vila Verde was built on the coastal 
zone of Durrës. The two lower floors totally 
collapsed during the November earthquake, 
while the structure above remained almost 
intact (Source: Lekkas et al., 2019)

 Slika 8:  Zemljevid Aleutskega jarka, na katerem je 
dodano nadžarišče potresa 22. julija 2020  
(vir: Public Domain, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=617555).

 Figure 8:  Map of the Aleutian Trench with the location 
of the 22 July 2020 earthquake (Source: 
Public Domain, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=617555)

Slika 9:  Zapis potresa 22. 
julija 2020 magnitude 7,8 
pri Aljaski na nekaterih 
slovenskih potresnih 
opazovalnicah. Prikazan je 
90-minutni zapis (vertikalna 
komponenta). 

Figure 9:  Seismogram of the 
earthquake on 22 July 2020 
(MW = 7.8) near Alaska, as 
recorded on some Slovenian 
seismic stations.The figure 
shows a 90-minute record 
(vertical component).
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Sklepne misli

Leta 2019 je bilo po svetu 32 potresov, ki so dosegli 
ali presegli navorno magnitudo 6,5. Med njimi jih je bilo 
deset, ki svojega žarišča niso imeli pod morskim dnom. 
Petintrideset potresov je zahtevalo človeška življenja. 
Skupaj so ti potresi terjali vsaj 276 življenj, največ (51) 
potres, ki je novembra prizadel Albanijo. Z navorno ma-
gnitudo 6,4 je bil to tudi najmočnejši potres v Evropi, 
čutili pa so ga tudi posamezniki v Sloveniji.

Leta 2020 je bilo po svetu 29 potresov, ki so dosegli 
ali presegli navorno magnitudo 6,5, med njimi jih je 
bilo pet, ki svojega žarišča niso imeli pod morskim 
dnom. Štirinajst potresov je zahtevalo človeška živ-
ljenja. Skupaj so ti potresi terjali vsaj 203 življenja, 
največ (119) potres, ki se je konec oktobra zgodil v bli-
žini grškega otoka Samos. Z navorno magnitudo 7,0 
je bil to tudi najmočnejši potres v Evropi. Niz močnih 
potresov je prizadel tudi Hrvaško in tam terjal osem 
življenj.

 Slika 10:  Nadžarišče potresa 30. oktobra 2020 pod 
Egejskim morjem (© Google)

 Figure 10:  Epicentre of earthquake in Aegean Sea on  
30 October 2020 (© Google)

 Slika 11:  Popolnoma porušena zgradba v Izmirju v 
Turčiji (vir: https://www.voanews.com/
europe/powerful-quake-strikes-major-
turkish-city-greek-islands)

 Figure 11:  A collapsed building in Izmir, Turkey.  
(Source: https://www.voanews.com/europe/
powerful-quake-strikes-major-turkish-city-
greek-islands)

 Slika 12:  V Petrinjskem potresu (29. 12. 2020) uničena 
cerkev v Žažini na Hrvaškem  (vir: Slavica 
Gostić, CC BY-SA 4.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=98597002)

Figure 12:  The church in Žažina destroyed in the 2020 
Petrinja earthquake (Source: Slavica Gostić, 
CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=98597002)
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Uvod

Poplave po svetu so reden naravni pojav in vsako leto 
prizadenejo veliko ljudi. Podatki o poplavah po svetu 
se ne zbirajo sistematično in enovito, zato so zbrani 
podatki skupek »optimalnega« pregleda poplav. Por-
tali namreč boljše ali slabše pokrivajo poplavne do-
godke, lokalnih virov pa je nepregledno veliko, zato je 
lahko verodostojnost vira tudi problematična. Leto 
2019 ni minilo brez velikih poplav, ki so eden najsilovi-
tejših in najbolj uničujočih naravnih pojavov, ki močno 
spreminjajo podobo pokrajine. Pri tem ostaja vpra-
šanje moči poplav. Ena glavnih značilnosti poplav je 
velikost poplave, ki jo ocenjuje Poplavni observatorij v 
Dartmouthu (Dartmouth Flood Observatory – DFO, 
ZDA, http://floodobservatory.colorado.edu) z lestvi-
co resnosti (angl. severity class) od 1 do 2 in lestvico 
magnitude poplave (angl. flood magnitude), ki narašča 
z velikostjo poplave. Oceni temeljita na podatkih DFO, 
zato ocen poplav, ki jih ta ne obravnava, ni. Prav tako 
na DFO ocenjujejo površino prizadetega območja, ki 
ga drugi viri praviloma ne navajajo. Trenutno ni boljše 
splošne ocene površine obsega poplav, ki bi v krat-
kem času omogočala primerjavo na globalni ravni. Po 
podatkih DFO je bilo leta 2019 po svetu 143 večjih 
poplavnih dogodkov, v članku pa smo jih analizirali na 
podlagi dodatnih virov skupaj 381. Ocene prizadetih 
površin ter resnosti in magnitude poplave temeljijo 
zgolj na podatkih DFO, druge značilnosti pa so povze-
te po različnih virih. Obširnejša razlaga značilnosti 

poplav je opisana v članku Poplave po svetu leta 
2008 (Frantar, 2009), vsakoletni pregledi poplav po 
svetu pa so objavljeni v revijah Ujma (Frantar, 2015; 
Frantar, 2016; Frantar, 2017; Frantar, 2018; Frantar, 
2019; idr.).

Pregled poplav po svetu povzemamo po različnih sple-
tnih virih, ki so našteti v seznamu literature, najpo-
membnejši med njimi pa so Dartmouth Flood Obser-
vatory (DFO), NASA Earth Observatory, Floodlist in 
Wikipedija. V naslednjih poglavjih so opisane pomemb-
nejše poplave po posameznih celinah. V članku nava-
jamo tudi 24-urne količine padavin, ki so merjene po 
meteoroloških standardih do 7. ure zjutraj. Količina se 
torej nanaša na čas po 7. uri prejšnjega dne do 7. ure 
naslednjega dne.

POPLAVE PO SVETU LETA 2019
FLOODS AROUND THE WORLD IN 2019

Peter Frantar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, peter.frantar@gov.si

Povzetek
Leta 2019 je bilo po svetu 381 poplav večjega obsega, žrtev poplav pa je bilo 4314 (leta 2018 jih je bilo 5532). 
Največ poplav je bilo v južni in jugovzhodni Aziji, predvsem v Indiji, Vietnamu, Indoneziji, na Filipinih, v Pakistanu in 
na Kitajskem. Veliko poplav so imeli tudi v Kolumbiji in Braziliji, največ posameznih poplavnih dogodkov pa je bilo 
v ZDA, in sicer 36. Leta 2019 je moralo zaradi naraslih vod zapustiti domove najmanj 9,3 milijona ljudi (kar je po 
oceni DFO 3,5 milijona več kot prejšnje leto), poplave pa so prizadele 19,8 milijona kvadratnih kilometrov površja 
(ocena DFO). Največjo magnitudo so imele poplave novembra in decembra v obeh državah Kongo v Afriki, in sicer 
7,9. Poplave so takrat povzročile največ škode med naravnimi nesrečami. 

Abstract
In 2019, there were as many as 381 major floods, and a total of 4314 casualties (compared to 5532 in 2018). 
Most floods occurred in South and South-East Asia, mainly in India, Vietnam, Indonesia, the Philippines, Paki-
stan and China. Columbia and Brazil also had many flood events, but it was the USA which recorded the highest 
number of individual flood events, i.e. 36. In 2019, at least 9.3 million people had to leave their homes due to 
high waters (according to a DFO estimate, that is 3.5 million more than the previous year), and the floods also 
caused damage to 19.8 million square kilometres of land (DFO estimate). The floods reached the highest ma-
gnitude, namely 7.9, in November and December in both Congo countries in Africa. In 2019, floods caused the 
most damage of all natural disasters. 

Razred Indeks resnosti poplave

1 velike poplave: velika škoda na objektih in v 
kmetijstvu, žrtve, 10–20-letni pojav

1,5 zelo velike poplave: pojavnost med 20 in 100 leti,  
krajevno pa na 10–20 let

2 izjemni dogodki: pojavnost nad 100 let

 Preglednica 1:  Lestvica resnosti poplave loči tri razrede 
(DFO, 2009)

 Table 1:  The flood severity classification has three 
classes (DFO, 2009)

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
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Evropa

Leta 2019 je bilo v Evropi 62 poplav, ki so zahtevale 
32 žrtev, preseljenih je bilo 7765 ljudi. Prizadetih je bilo 
skoraj 292.000 km2. Najvišjo magnitudo, 6,0, pa so 
imele poplave v Romuniji v začetku junija.

Januar 2019 je bil po Evropi poplavno precej miren 
mesec. Edine poplave so bile v severni Španiji, ki so jo 
med 22. in 25. januarjem zajele hudourniške poplave. 
24-urne količine padavin so bile med 40 in 115 mm. V 
okraju Astuarias je v treh dneh padlo 221 mm dežja, tu 
pa so poplave zahtevale tudi štiri življenja.

Februarja je taljenje snega skupaj z dežjem povzročilo 
poplavljanje rek v Bosni v drugem tednu meseca. Naj-
bolj je prizadelo kraje Busovača, Zenica in Kiseljak. Eva-
kuirati so morali 100 oseb, ob poplavah pa se je porušil 
tudi most. Sredi in konec meseca so dolgotrajni nalivi 
s poplavami prizadeli Kreto v Grčiji. V prvem dogodku 
16. februarja je padlo 75 mm dežja v 24 urah, skupna 
količina dežja v 5–6 dneh pa je znašala približno okrog 
400 mm, največ v krajih Askifou (434 mm) in Sempro-
nas (461 mm). Štiri osebe v avtomobilu je odnesla reka. 
Drugi dogodek v zadnjem tednu februarja je še pove-
čal mesečno količino padavin. V kraju Chania so tako 
do 26. februarja namerili kar 1202 mm, kar je rekordna 
vrednost mesečnih padavin v Evropi. V tem dogodku je 
utonila ena oseba.

Marca so reke v Evropi poplavile v zahodni Angliji in 
Walesu. V kraju Capel Curig je v 24 urah na 17. marec 
padlo 137 mm dežja, poplavljale pa so reke Conwy, Ri-
bble in Ouse.

Grčijo so poplave ponovno prizadele med 5. in 7. apri-
lom, ko so hudourniki zajeli Kreto in Rodos. Med 18. in 
22. aprilom so poplave zajele osrednji del vzhodne obale 

Španije. V posameznih krajih Valencije in Alicanta je 
padlo v teh dneh med 200 in 360 mm dežja. Močni nali-
vi so s poplavami med 22. in 24. aprilom zajeli tudi Itali
jo, in sicer Toskano in Ligurijo, kjer je utonila ena oseba.

Konec prvega majskega tedna so bile manjše poplave 
v Romuniji, sredi maja pa je močno deževje prineslo 
poplave in plazove na sever Italije, predvsem v deželi 
Emilija Romana in Benečija. Isti vremenski sistem je s 
poplavami prizadel tudi Hrvaško in Bosno in Herce
govino. Sredi maja so poplave zajele tudi Gruzijo, kjer 
so zajele regijo Kakheti.

Med 20. in 22. majem je nevihtni sistem Axel zajel jug 
in center Nemčije. V posameznih predelih Bavarske je 
v 48 urah padlo več kot 250 mm dežja, ki je povzročil 
lokalne poplave. 

V prvem tednu junija so poplave zajele več mest v Bosni 
in Hercegovini ter Srbiji. V Bosni je prizadelo Tuzlo, v 
Srbiji pa zahod države, predvsem Kraljevo. Konec prve-
ga tedna so poplave zajele tudi sosednjo Romunijo, kjer 
so evakuirali več 100 oseb. Več poplav je bilo po Evropi 
v drugem junijskem tednu. Močne hudourniške popla-
ve so 12. junija prizadele okolico jezera Como v severni 
Italiji (170 mm padavin v 24 urah), poplave so bile po 
9. juniju še v Angliji (75 do 95 mm v 24 urah), 11. in 12. 
junija pa v okolici Berlina v Nemčiji. 10. junija so bile po-
plave tudi na severu Poljske, 11. junija pa na celinskem 
delu Grčije. Tretji junijski teden je poplavilo Azore, kjer 
je padlo v 24 urah 17. junija 108 mm dežja v kraju Angra 
do Heroísmo (mesečno povprečje je 48,5 mm).

Sredi junija so bile poplave po vzhodni Poljski in osred-
nji Madžarski. V madžarskem kraju Fonyod ob Blat-
nem jezeru je v 24 urah na 20. junij padlo rekordnih 
118 mm dežja, kar je preseglo dotedanji rekord 101 mm 
iz leta 1956.

 Slika 1:  Poplave v osrednjem delu vzhodne obale 
Španije v kraju Xabia aprila (vir: twitter.com/
EdPage_)

 Figure 1:  Floods in the central part of the west coast of 
Spain in Xàbia in April (Source: twitter.com/
EdPage_)

 Slika 2:  Odnesen most v kraju Verucchio pri Riminiju v 
Italiji maja (vir: Comune di Verucchio, floodlist.
com)

 Figure 2:  Bridge washed away in Verucchio near Rimini 
in Italy in May (Source: Comune di Verucchio, 
floodlist.com)
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Hudourniške poplave so zajele Beograd v Srbiji z več 
kot 100 mm dežja v dveh urah 23. junija. Poleg Beogra-
da so bile poplave še v Zemunu in Somborju v Vojvodi-
ni. Manjše poplave so bile tudi ob meji na Hrvaškem. 
21. junija so hudourniki poplave prinesli tudi na zahod 
Švice, kjer je zasulo več cest.

Večurno močno deževje je 24. junija povzročilo poplave 
na vzhodnem in osrednjem Škotskem, tudi v Edinbur-
ghu, hudourniške poplave pa so zajele 24. junija tudi 
Normandijo v Franciji.

Nekajurni močan naliv z več kot 100 mm dežja je 8. ju-
lija zajel severovzhod Španije in povzročil močne hu-
dourniške poplave v pokrajini Navarre. Reka Cidacos 
je poplavljala v več mestih, v mestu Olite pa je v nekaj 
urah pretok narastel s 180 l/s na 262 m3/s. Nevihte so 
povzročile poplave 14. julija v zahodni Grčiji. Konec julija 
so poplave uničile nekaj cest na severu Anglije. Padlo 
je okoli 120 mm dežja. Zaradi prelitja jezu Toddbrook 
so morali preventivno evakuirati 6500 ljudi. Popla-
ve in plazovi so v Evropi konec julija na jugozahodnem 
Norveškem zahtevali eno žrtev.

V drugem tednu avgusta so poplave zejele Italijo in 
Švico. V Lombardiji je padlo v 48 urah 7. avgusta v kraju 
Premana 176 mm dežja, sprožilo se je več manjših pla-
zov in lokalnih poplav. Na jugozahodu Švice so padavine 
z intenzivnostjo med 100 in 120 mm v 24 urah v dneh 

 Slika 3:  Poplave 3. junija v okolici Kraljeva v Srbiji (vir: 
twitter.com/CKSrbije)

 Figure 3:  Floods on 3 June in the surroundings of Kraljevo 
in Serbia (Source: twitter.com/CKSrbije)

 Slika 5: Poplave konec julija na severu Anglije v kraju 
Langthwaite (vir: twitter.com/UnderstandData)

 Figure 5:  Floods at the end of July at Langthwaite in the 
north of England  
(Source: twitter.com/UnderstandData)

 Slika 4:  Poplave v Novem Beogradu konec junija (vir: 
twitter.com/severeweatherEU)

 Figure 4:  Floods in Novi Beograd at the end of June 
(Source: twitter.com/severeweatherEU)
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okoli 12. avgusta povzročile poplave, dve osebi pa sta 
bili pogrešani. Mestne poplave s podobno količino dežja 
(110 mm v 90 minutah) so sredi avgusta zajele tudi 
Carigrad v Turčiji, kjer so zahtevale eno življenje. 20. 
avgusta je v španski Valenciji z okolico padlo 40 mm 
dežja v manj kot uri, skupna količina padavin ob poplav-
nem dogodku pa je bila tudi 150 mm dežja. Hudourniške 
poplave so zajele širšo okolico mesta. 26. avgusta so 
poplave ob nevihti zajele še Madrid z okolico.

Septembra je bilo več lokalnih poplav. 9. septembra je 
naliv s 15 mm v dveh urah povzročil lokalne poplave v 
Devonu v Angliji, 11. septembra so bile mestne popla-
ve v Göteborgu na Švedskem, zvečer 19. septembra 
so hudourniške mestne poplave zajele Solun v Grčiji, 
24. septembra pa je bilo več hudourniških poplav po 
različnih predelih Anglije. Močnejše poplave so bile v 
tretjem tednu septembra v južni Španiji. Prizadelo je 
province Valencia, Alicante, Murcia, Albacete, Almería 

in Malaga ter tudi del Balearov. V poplavah je utonilo 
šest oseb. 

Konec septembra in v začetku oktobra so širše popla-
ve zajele vse Britansko otočje, Irsko in Združeno kral-
jestvo, kjer so poplavljale reke in morje. Hudourniške 
poplave so v četrtem tednu oktobra zajele Italijo, Špa-
nijo in Francijo. V Italiji v regijah Lombardija, Piemont 
in Ligurija je v 12 urah padlo 250 mm dežja. Silovite 
poplave in plazovi so terjali 900 posredovanj gasilcev. 
Dan prej so bile tudi mestne poplave v Milanu in Geno-
vi, kjer je padlo 118 mm dežja v šestih urah 21. oktobra. 
V Španiji so poplave zajele Katalonijo in zahtevale dve 
življenji. Poplave so povzročili nalivi z od 150 pa vse do 
287 mm dežja v 24 urah 23. oktobra. V južni Franciji 
so nalivi z 120 mm dežja v treh urah povzročili poplave 
23. in 24. oktobra. Konec oktobra je več rek poplavljalo 
po večdnevnem deževju v Walesu in Angliji, hudour-
niške poplave pa so v začetku novembra ponovno zaje-
le severozahod Španije, mediteranski del Francije ter 
Ligursko obalo Italije.

6. novembra je v šestih urah v Črni gori padlo med 60 
in 105 mm dežja, pri čemer je več rek prestopilo brego-
ve, v Angliji pa je ob poplavah 8. in 9. novembra na se-
veru in v osrednjem delu utonila ena oseba. Anglijo so 
poplave ponovno zajele že v dneh okoli 20. novembra.

Novembra so bile tudi plimske poplave v Benetkah v 
Italiji in po severnem Jadranu, tudi v Sloveniji. Be-
netke so v dneh okoli 15. novembra imele najvišje plime 
v zadnjih 50 letih.

Močno deževje z 200 do 300 mm med 15. in 17. no-
vembrom je prineslo lokalne poplave in plazove na jug 
Avstrije, kjer je utonila ena oseba, v tem obdobju pa 
so bile poplave v italjanskih regijah Emilia-Romagna 
in Toskana. 24. novembra so hudourniške poplave zah-
tevale pet življenj v jugovzhodni Franciji, istočasno pa 
so prizadele tudi okolico Aten v Grčiji in Ligurijo, Pied-
mont ter Lombardijo v Italiji. V Grčiji so poplave zahte-
vale tri življenja, v Italiji pa eno.

V začetku decembra so hudourniške poplave ponovno 
zajele jug Francije. V Cannesu je padlo 187 mm dežja v 
24 urah 2. decembra (skoraj rekordna količina). Sku-
paj je okolica Cannesa prejela med 2. novembrom in 
1. decembrom 630 mm dežja, kar je 80 % povprečne 
letne količine padavine. V začetku decembra pred po-
plavami niso imeli miru niti v južni Španiji. 3. decem-
bra je v 24 urah padlo v regiji Murcia 120 mm dežja, 
močne padavine pa sta prejeli tudi regiji Valencia in 
Alicante. Hudourniške poplave so zahodno Evropo bi-
čale še ves preostali del meseca. Sredi meseca so na 
jugu in zahodu Francije zahtevale dve življenji, poplave 
so bile takrat tudi na Portugalskem, v dneh okoli 
20. decembra na jugu Anglije. Ponovno so poplave v 
tem času zahtevale pet žrtev na Portugalskem in v 
Španiji.

 Slika 6:  Poplave septembra v južni Španiji so terjale 
šest življenj (vir: twitter.com/EjercitoAire)

 Figure 6:  Floods in September in Southern Spain 
claimed six lives (Source: twitter.com/
EjercitoAire)

 Slika 7:  Poplave v Heraultu v departmaju Langeduc-
Roussillon v Franciji 23. oktobra (vir: twitter.
com/SDIS34)

 Figure 7:  Floods in Herault in the Languedoc-Roussillon 
department of France on 23 October (Source: 
twitter.com/SDIS34)
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Azija

Leta 2019 je bilo v Aziji 120 večjih poplavnih dogodkov, 
ki so zahtevali 2329 žrtev. Pri tem je bilo preseljenih 
8,1 milijona ljudi, enkrat ali večkrat pa je poplavljalo na 
6,8 milijona km2. Najvišjo magnitudo 7,4 so imele po-
plave v drugi polovici marca na Bližnjem in Srednjem 
vzhodu, v Iranu, Afganistanu, Iraku ter Siriji.

Prve poplave leta 2019 so v Aziji zajele njen jugovzhod, 
in sicer na Tajskem. 4. januarja je namreč kopno do-
segla tropska depresija Pabuk. Poplave so bile na Ma-
lajskem polotoku, kjer je padlo v 24 urah med 115 in 
270 mm dežja v dneh med 3. in 5. januarjem. Evakuirati 
so morali 35.000 ljudi, poplave pa so zahtevale tri živl-
jenja. Tropski sistem je 5. januarja prinesel poplave še 
na Andamanske otoke v Indiji.

22. januarja so močne padavine z intenzivnostjo več 
kot 300 mm v 24 urah zajele Sulavezi v Indoneziji. Po-
plave so trajale vse do konca meseca, poplavilo pa je 
več rek na jugu tega otoka. Poplave v mestu Gowa so 
bile v kombinaciji velikih pretokov in izpusta iz zajezitve-
nega jezera Bili-Bili, zahtevale pa so 68 življenj. Poplave 
in plazovi so konec meseca zajeli še indonezijski Bali. 
Konec januarja je poplavljalo po Filipinih, po provinci 
Davao, kjer so poplave zaradi močnega deževja (v kraju 
Hinatuan 156 mm v 24 urah 27. januarja) zahtevale 
dve življenji.

Na območju Bližnjega in Srednjega vzhoda so konec 
januarja in v začetku februarja razdejanje povzročale 
hudourniške poplave. Prizadele so zahod in sever Sau
dove Arabije, Irak in Iran. Količine padavin za poplave 
v tem delu so bile med 40 in 80 mm v 24 urah, žrtve pa 
so zahtevale v Savdski Arabiji, in sicer 12 oseb. Drugi 
teden februarja se je v Indoneziji porušil jez v Zahodni 
Javi v Indoneziji. Jez se je prelil zaradi poplavnih voda 

po dežju z intenzivnostjo med 70 in 90 mm v 24. urah, 
poplave pa so zahtevale štiri življenja. Hudourniške 
poplave po nalivih so več žrtev sredi februarja zahtevale 
v Pakistanu, kjer je padlo na severu 21. februarja do 
153 mm dežja v 24 urah. Konec februarja so hudour-
niške poplave zajele Jeruzalem in Aman v Izraelu in 
Jordaniji, kjer so dobili več kot mesečno količino dežja 
v 24. urah. V Jeruzalemu je padlo 136 mm, v Amanu pa 
68 mm dežja.

V začetku marca so hudourniki zajeli Iran, Pakistan 
in Afganistan. Nalivi so imeli intenzivnost med 40 in 
80 mm v 24 urah med 1. in 5. marcem, žrtve pa so 
zahtevali v Pakistanu, kjer jih je bilo kar 108. Marec je 
bil poplavno zelo intenziven po Indoneziji. V dneh po 6. 
marcu so bile poplave na otoku Flores in na Javi. 24-
urne količine padavin so bile med 90 in 130 mm, po-
plave pa so zahtevale tri življenja. V provinci Papua so 
hudourniki in poplave 16. in 17. marca po 200 mm dežja 
zahtevali 80 življenj, na Papuanski Novi Gvineji pa dve 
žrtvi. Pet življenj so zahtevale poplave v osrednjem delu 
Jave na Indoneziji med 18. in 20. marcem.

Od sredine marca do začetka aprila so nevihte v pada-
vinskem sistemu zajele območje med Sirijo, Irakom, 
Iranom in Afganistanom. 24-urne količine padavin v 
različnih dneh so bile na tem območju med 50 in do 

 Slika 8:  Poplave v začetku januarja na Andamanskih 
otokih Indije so pustile razdejanje in veliko 
smeti (vir: twitter.com/wtatrakom)

 Figure 8:  Floods in early January on the Andaman 
Islands in India left behind destruction and a 
large amount of rubbish (Source: twitter.com/
wtatrakom)

 Slika 9:  Poplave v Savdski Arabiji februarja so 
zahtevale 12 žrtev (vir: CZ Savdske Arabije, 
floodlist.com)

 Figure 9:  Floods in Saudi Arabia in February claimed 12 
lives (Source: Saudi Arabia Civil Protection, 
floodlist.com)
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180 mm v Afganistanu. Hudourniške poplave so v Af-
ganistanu zahtevale 48 žrtev, v Iranu pa po raznih pre-
delih 78 življenj. 

Dolgotrajno deževje je v Pakistanskem Baludžistanu 
23. marca povzročilo blatni tok in plaz, ki sta zahtevala 
šestživljenj. Pakistan so poplave po nevihtah ponovno 
zajele 9. aprila in so zahtevale tri žrtve. 

Močne padavine so 11. aprila zajele mesto Shenzen 
in provinco Guangdong na južnem Kitajskem, kjer je 
utonilo sedem oseb. Hudourniške poplave so napolnile 
vadije v Arabskih Emiratih. V gorskem delu je v kraju 
Ras Al Khaimah padlo 27 mm dežja, žrtev k sreči ni bilo. 
V tretjem tednu aprila so nevihte s poplavami zajele 22 
od 34 provinc Afganistana, kjer je bila količina padavin 
16. aprila do 155 mm v 24 urah, poplave pa so zahte-
vale najmanj 28 življenj; v Pakistanu je v poplavah uto-
nilo 55 oseb, največ v provincah Punjab, Balodžistan in 
Khyber Pakhtunkhwa; v Indiji so poplave po 16. aprilu 
zajele več držav, najbolj pa so prizadele Gudjarat, Mad-
hya Pradesh, Maharstra in Rajastan. V teh je utonilo 
63 ljudi. Konec aprila so poplave prizadele še Indone
zijo, najbolj okolico Džakarte, skupaj pa so poplave v tej 
državi zahtevale 39 žrtev.

Indonezijo in Vzhodni Timor so poplave zajele od 9. 
do 13. maja ob prehodu ciklona Lili, poletni ciklon Fani 
pa je 3. maja zajel vzhodno Indijo. Bil je eden najmočnej-
ših v zadnjih 20 letih. Najbolj je prizadel indijsko državo 
Odisha, kjer je zaradi dobre pripravljenosti zahteval le 
64 življenj, preselili pa so jih 1,4 milijona. 22 maja so 
poplave ponovno zajele Iranski Korasan in zahod Af
ganistana, kjer so zahtevale eno žrtev v Iranu in 24 
v Afganistanu. Razseljenih je bilo več kot 250.000 lju-
di. Močne poplave so konec maja zajele še Savdsko 
Arabijo, Gruzijo in Kitajsko. V Arabiji so vadiji zah-
tevali eno žrtev, v Gruziji je večinoma preplavilo polja, 
v vzhodni kitajski provinci Guangxi pa so poplave zah-
tevale sedem življenj. Dva plazova sta v začetku junija 
na Kitajskem Guanxiju zahtevala še dve žrtvi. Poplave 
v puščavskih vadijih so konec maja terjale še štiri žrtve 

v Omanu, poplave v indijski državi Tripura pa so minile 
brez žrtev. Močno deževje 29. maja prineslo okoli 90 
mm dežja v 24 urah na sever Vietnama in poplave, ki 
so zahtevale eno življenje.

V začetku junija so poplave zajele Malezijski Sarawak, 
kjer je posamezne vasi poplavilo tudi za pet metrov. 
Vzrok poplav so bili močni nalivi z do 200 mm padavin 
v 24 urah. Poplave so v tem času zajele tudi več oto-
kov na Maldivih. Več tisoč oseb so preselili v prvem in 
drugem tednu junija na južnem Kitajskem v provincah 
Jiangxi, Guangxi in Guizhou. Province so zajele popla-
ve in plazovi, ki so zahtevali 88 življenj, preselili pa so 
388.000 oseb. Poplave so povzročile nevihte z več-
kratnimi nalivi po 100 mm.

Pet življenj so zahtevale v drugem junijskem tednu 
poplave in plazovi v Tadžikistanu in Afganistanu, tri 
pa poplave v Jemnu. Poplave v indonezijskem Sula-
veziju in vzhodnem Kalimatanu so v teh dneh zahtevale 
eno žrtev. 9. junija so poplave zajele Ankaro v Turčiji. 
Mestne hudourniške poplave so zahtevale tri žrtve. Na 
isti datum so po močnem deževju reke prestopile bre-
gove v provinci Kalimantan v Indonezijji, v dneh okoli 
9. junija pa so poplave zajele tudi Filipinski Mindanao, 
kjer so preselili 45.000 oseb.

Močno deževje s približno 80 mm dežja v 24 urah je 
zajelo 15. junija glavno mesto Mongolije Ulan Bator. 
Poplave so v mestu in okolici zahtevale 12 žrtev. Hu-
dourniške poplave s plazovi so 18. junija zahtevale tri 
življenja v severovzhodni Turčiji, hudourniške poplave 
pa so zahtevale dve življenji 24. junija v Vietnamu. 

Monsunske poplave v jugovzhodni Aziji so se začele 
junija. Zaradi monsunskih poplav na severovzhodu In
dije je konec junija najprej poplavljala reka Bramaputra 
po državi Assam, poplave pa so se še okrepile julija. 

 Slika 10:  Poplave v afganskem delu Baludžistana konec 
marca (vir: twitter.com/Shamshadnetwork)

 Figure 10:  Floods in the Afghan part of Baluchistan 
at the end of March (Source: twitter.com/
Shamshadnetwork)

 Slika 11:  Poplavljanje vadija v Savdski Arabiji konec maja 
(vir: twitter.com/SaudiDCD)

 Figure 11:  The flooding of a wadi in Saudi Arabia at the 
end of May (Source: twitter.com/SaudiDCD)
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Nalivi so v začetku julija poplave povzročili tudi v okolici 
Mumbaja v Indiji, kjer je v nekaj dneh padla povprečna 
celomesečna količina padavin, v bližini Mumbaja 375 
mm v 24 urah. Poplave so tu zahtevale najmanj 38 ži-
vljenj. Sredi julija so tako prizadele že več kot štiri mili-
jone ljudi in se razširile na države Bihar, Uttar Pradesh, 
Tripura in Mizoram. Najvišje 24-urne količine monsun-
skih padavin so bile 12. julija v Biharju, in sicer je padlo 
med 280 in 360 mm v državi Bihar. Sredi julija je de-
ževje zajelo še okolico Mumbaja in indijske države Ke-
rala, Karnataka ter Tamil Nadu. Do sredine julija so po-
plave v Indiji zahtevale 111 življenj. V južnoindijski državi 
Kerala so bile poplave najintenzivnejše okoli 20. julija. 
V teh dneh je bila 24-urna intenzivnost dežja med 150 
in 310 mm. Proti koncu meseca so monsunske popla-
ve večkrat dosegle ponovna naraščanja rek v različnih 
indijskih državah, tudi Maharaštri. Do konca julija so 
monsunske poplave v Indiji zahtevale 288 življenj. V 
začetku avgusta je poplavljala reka Godavari v indijski 
državi Andhra Pradesh, zaradi česar so preselili sko-
raj 20.000 ljudi, ponovno pa so se poplave okrepile v 
prvem tednu avgusta v državah Gujarat in Maharaš-
tra. V Gujaradu je 1. avgusta v 24 urah padlo skoraj 
500 mm dežja, v naslednjih dneh pa so bile količine 
padavin med 270 in 416 mm. Dodatno nevarnost so 
poleg poplav predstavljali krokodili. Poplave pa so se v 
prvih dneh meseca avgusta okrepile tudi v Maharaštri 
po monsunskih padavinah z intenzivnostjo med 270 in 
450 mm v 24 urah, monsun v Indiji pa je poplave razši-
ril po zveznih državah Karnataka, Odisha, Maharaštra 
in Kerala. V Odishi ob Bengalskem zalivu so bile padavi-
ne najmočnejše 7. avgusta, ko je padlo med 190 in 380 
mm dežja. V Kerali so morali zapreti letališče, padavin 
pa je bilo med 190 in 260 mm. Poplave na jugu in za-
hodu Indije so se še okrepile v drugem tednu avgus-
ta, ko je v teh državah v zadnjih dneh utonilo več kot 
180 ljudi, v Karnataki pa je reka Dudhaganga dosegla 
rekodne vodostaje. 13. avgusta je v 24 urah v Odishi 
padlo izjemno veliko padavin, v kraju Karlamunda kar 
608 mm, naslednji dan pa v bližnjem mestu Bolangir 

še 555 mm. Poleg poplav so še plazovi v severnoindij-
ski državi Uttarakhand zahtevali šest življenj, plazovi in 
poplave pa so zajeli tudi Jammu in Kashmir, kjer so bile 
tri žrtve. V prvi polovici avgusta je bilo po Indiji zaradi 
poplav preseljenih več kot milijon ljudi, umrlo pa jih je 
okoli 200. 

V drugi polovici avgusta so se pojavljale poplave po se-
verni Indiji, v državah Himachal Pradesh, Uttarakhand, 
Punjab in Andhra Pradesh. V Himachal Pradeshu je 
18. avgusta padlo od 240 do 360 mm dežja, utonilo 
pa je 26 ljudi. V preostalih omenjenih državah je padlo 
podobno veliko dežja, poplave pa so zahtevale veliko 
gmotne škode in prizadele več vasi. Poplavne površi-
ne so se proti koncu meseca zmanjševale in poplavne 
vode so upadale. V začetku septembra so nalivi s po-
plavami ponovno prizadeli Mumbaj.

V začetku julija je monsun prinesel poplave tudi v Ban
gladeš in Mjanmar. V Mjanmaru so se monsunske 
poplave razširile na ves zahod in sever države. Inten-
zivnost 24-urnih padavin v Mjanmaru je bila 14. julija 
med 90 in 173 mm v 24 urah. V Bangladešu so popla-
ve že na začetku poplavile begunski tabor in se potem 
razširile ter podaljšale na ves mesec. Zahtevale so 71 
življenj. Monsun je prizadel tudi Nepal, kjer so poplave 
do sredine julija zahtevale 78 življenj.

Konec junija so večdnevne poplave zajele tudi vzhod 
Rusije, kjer so narasli reke Angara, Biryusa, Iya in 
Bajkalsko jezero v Irkutski oblasti. Poplavljenih je bilo 
več kot 6600 hiš in uničenih je bilo 12 mostov. Moč-
ne poplave po 25. juniju so po večdnevnem močnem 
deževju zahtevale tudi 25 življenj. Ponovno so vzhod 
Rusije zajele poplave v regiji Irkutsk 27. julija, azijski del 
Rusije pa ponovno konec avgusta.

Konec junija in v začetku julija so poplave zaradi močnih 
nalivov zajele južni japonski otok Kjušu, kjer je v ne-
kaj dneh padlo več kot 1000 mm dežja. Največji nalivi 
so bili 30. junija in 1. julija, ko so bile 24-urne količine 
padavin med 230 in 381 mm. V dneh okoli 3. julija je 
tropska depresija Mun dosegla kitajski Hainan in se-
verni Vietnam ter s padavinami med 280 in 370 mm 
v 24 urah povzročila poplave. V Vietnamu sta utonili 
dve osebi. Nekaj dni pozneje je močno deževje (7. julija je 
padlo med 170 in 225 mm dežja v 24 urah) zajelo tudi 
vzhodno kitajsko provinco Jiangxi, kjer so imeli veliko 
gmotno škodo, saj je poplavilo 15.000 hektarjev kme-
tijskih površin. Hudourniške poplave so v začetku julija 
prizadele tudi Pakistan in ga v poplavah do srede me-
seca večkrat ponovno obiskale in zahtevale 46 žrtev, 
deset žrtev pa še konec meseca. Hudourniške poplave 
so v dneh okoli 17. julija prizadele tudi turško provinco 
Duzce, kjer sta utonili dve osebi.

Sredi julija so poplave zajele tudi Filipine, kjer je 17. ju-
lija deževalo zaradi tropskega ciklona Danas s 24-urno 
intenzivnostjo namakanja okoli 110 mm. 

 Slika 12:  Poplave julija v Bangladešu so poplavile 
begunski kamp Rohingov (vir: twitter.com/
Abdulwajedrashi)

 Figure 12:  The July floods in Bangladesh flooded the 
Rohingya refugee camp (Source: twitter.com/
Abdulwajedrashi)
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V začetku avgusta je ciklon Wipha s poplavami zahte-
val pet žrtev v severnem Vietnamu. 24-urne količine 
padavin so v zadnjem dnevu julija znašale do 280 mm. 
Poplave so se razširile še na južno Kitajsko, in sicer v 
province Guangxi, Hainan in Guangdong. 

Hudourniki so 4. avgusta zahtevali življenje v Turčiji, 
medtem ko so poplave odnesle tri vozila. V severoza-
hodnem Jemnu je umrlo 12 oseb zaradi hudourniških 
poplav v začetku meseca.

Monsunske poplave avgusta niso pojenjale. V Nepalu 
so poplave povzročile zasutje petih hiš z blatom, pri če-
mer so bile tri žrtve. V Mjanmaru so monsunske pa-
davine z intenzivnostjo med 170 in 230 mm v 24 urah 
v začetnih dneh avgusta povzročile vnovične poplave. 
Poleg poplav so plazovi in blatni tokovi 9. avgusta uničili 
14 hiš. Plazove so sprožile še intenzivnejše padavine, 
9. avgusta jih je padlo med 290 in 360 mm v 25 urah, 
zahtevale pa so 41 življenj. Na Kitajskem je tajfun Leki-
ma okoli 6. avgusta zajel jugovzhodno obalo in prinesel 
160 mm dežja v treh urah. Območje province Zhejiang 
in Shandong so zajele poplave, ki so zahtevale 32 živ-
ljenj. Monsunske poplave so 8. avgusta zajele tudi južni 
in osrednji Vietnam, kjer je utonilo deset oseb. Reka 
Cam Ly v kraju Lam Dong je pri koti 834,41 m presegla 

rekordne vrednosti za 31 cm. V Pakistanu so monsun-
ske poplave v dneh po 11. avgustu (po padavinah med 
90 in 130 mm) zahtevale 26 življenj v provinci Sindh, 
nekaj dni pozneje pa še 12 oseb na severozahodu drža-
ve. Skupaj so v Pakistanu poplave med 1. julijem in 20. 
avgustom zahtevale 221 življenj. 

Sredi avgusta so poplave dosegle še jugozahod Taj
vana, po padavinah med 200 in 300 mm v 24 urah, 
zahtevale pa so eno življenje. Zajele so še Kambodžo, 
kjer so utonile štiri osebe. Hudourniške poplave so 17. 
avgusta zajele tudi Laos. Kitajsko so nalivi v času dol-
gotrajnejšega deževja zajeli ponovno 20. avgusta, to-
krat regijo Sichuan, še posebej mesto Wenchuan. Dol-
gotrajno deževje in hudourniki so odnesli devet oseb. V 
zadnjem tednu avgusta je Filipine, Tajvan in Kitajsko 
zajel tropski ciklon Bailu. Na Filipinih so poplave odnesle 
dve osebi, na Tajvanu pa je utonila ena oseba. Južni in 
vzhodni Tajvan je ob ciklonu prejel veliko padavin, 26. 
avgusta v 48 urah med 625 in 760 mm. Na Kitajskem 
so ob ciklonu evakuirali 50.000 oseb. Območje Viet
nama in Tajske je konec avgusta dosegel ciklon Podul. 
Na severovzhodno Tajsko in osrednji del je prinesel 29. 
in 30. avgusta med 200 in 300 mm padavin. Poplave 
so v Vietnamu zahtevale eno žrtev. Le tri dni pozneje, 
v prvih septembrskih dneh, je Vietnam, Laos in Kam
bodžo s poplavami prizadela tropska depresija Kajiki, ki 
je v teh državah zahtevala 33 žrtev.

Konec avgusta so rekordne količine padavin povzročile 
poplave in plazove na jugu Japonske. Evakuirati so mo-
rali 800.000 ljudi, utonili sta dve osebi, rekordne 24-
urne količine dežja pa so se zgodile 28. avgusta v Sagi, 
kjer je padlo 390 mm dežja, in v Hiradu pri Nagasa-
kiju, kjer je padlo 434 mm dežja. Rekordne so bile tudi 
urne količine padavin, približno 110 mm. Japonsko so 
ponovno zajele poplave ob prehodu tropskega ciklona 
Faxai 8. septembra v bližini Tokia. 

 Slika 14:  Poplave v Wenchuanu v Sichuanu na 
jugovzhodu Kitajske so zahtevale devet življenj 
(vir: twitter.com/CGTNFrancais)

 Figure 14:  Floods in the town of Wenchuan in Sichuan, in 
south-east China, claimed nine lives (Source: 
twitter.com/CGTNFrancais)

 Slika 13:  Posledice poplav in plazov ob hudourniških 
poplavah v Pakistanu (vir: PDMA Khyber 
Pakhtunkhwa, floodlist.com)

 Figure 13:  The consequences of floods and landslides 
during torrent floods in Pakistan (Source: 
PDMA Khyber Pakhtunkhwa, floodlist.com)
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Poplave v Kambodži se niso umirile vse od začetka sep-
tembra, ko je državo s poplavami zajela tropska nevih-
ta Kajiki. Poplave Mekonga so se poslabšale v drugem 
septembrskem tednu, ko so zahtevale sedem življenj.

Septembra monsunske poplave v Indiji niso pojenjale. 
Poleg Mumbaja na začetku meseca so sredi meseca 
zajele še osrednjeindijsko državo Madhya Pradesh, kjer 
je utonilo devet oseb, poškodovanih je bilo 15.000 do-
mov in 1,5 milijona hektarjev kmetijskih površin. Popla-
ve so sredi meseca zajele tudi indijski Rajastan. Zahod 
Indije v državi Maharashtra in sever v državah Uttar 
Pradesh ter Bihar so poplave zajele konec meseca in v 
prvi zahtevale 12 žrtev, v drugih dveh pa kar 119. Inten-
zivnost 24-urnih padavin v Uttar Pradeshu je bila med 
80 in 110 mm, v Biharju pa v dveh krajih 270 in 290 
mm. Tam so bile nad opozorilnimi vodostaji himalajske 
reke Burhi Gandak, Bagmati, Ganga, Kosi in Sone.

Hudourniške poplave so v tretjem tednu septembra 
prizadele Port Moresby z okolico na Papui Novi Gvi
neji. Poplave so povzročili nalivi s 70 mm dežja v šestih 
urah. V zalivu je tropski ciklon Hikaa dosegel Oman 24. 
septembra in povzročil predvsem plimne poplave, v 
istem tednu pa so poplave zahtevale eno življenje na 
Šrilanki. Konec meseca so hudourniki zajeli severo-
vzhod Turčije, provinco Artvin, hudourniki pa so konec 
meseca zahtevali tudi osem žrtev v severozahodnem 
Pakistanu.

Prve dni oktobra je Južno Korejo dosegel tajfun Mitag, 
ki je zaradi povzročenih poplav zahteval deset življenj, v 
začetku oktobra pa so poplave po močnih nalivih zajele 
pet provinc v Iranu in zahtevale pet žrtev. 

19. oktobra je popustil rudniški jez v Krasnojarskem v 
Rusiji. Poplavna voda z jezu je zalila nastanitvene objek-
te rudarjev in zahtevala 15 življenj. Dan pozneje so bile 
mestne poplave v mestu Gaziantrep na jugovzhodnem 

delu Turčije, kjer je v 15 minutah padlo 20 do 50 mm 
dežja. Sredi meseca so nalivi zajeli tudi osrednji Viet
nam, kjer je 16. oktobra v Ha Tingu padlo v dveh dneh 
301mm padavin, poplave pa so zahtevale štiri življenja. 
Na Šrilanki pa so poplave v tednu dni okoli 20. oktobra 
zahtevale pet življenj.

Močni nalivi s 43 mm dežja v pol ure so 27. oktobra 
močno prizadeli vzhodni del Savdske Arabije. Hu-
dourniki so zahtevali sedem življenj. Konec oktobra 
je tropski ciklon Kyarr prinesel poplave vodotokov in 
visoke plime morja v obalne predele Združenih arab
skih emiratov in Omana. Poplave in plime so območje 
prizadevale med 28. oktobrom in 1. novembrom. Drugi 
tropski ciklon, sistem Matmo, je poplave v zadnjih dneh 
oktobra prinesel na južni del osrednjega Vietnama, 
kjer je utonila ena oseba. Količine padavin v Vietnamu 
so bile v dveh dneh med 300 in 383 mm.

Večtedensko deževje v Iranu je večje poplave povzro-
čilo sredi oktobra in v začetku novembra na severu 
države, kjer je zahtevalo dve življenji. 8. novembra je 
tajfun Nakri dosegel Luzon na Filipinih in povzročil po-
plave in razdejanje, potem pa se je usmeril proti Viet
namu, kjer je zajel jug in osrednji del ter prinesel med 
175 in 200 mm dežja v 24 urah 11. novembra. Poplave 
so poleg dveh žrtev povzročile še veliko gmotno škodo. 
Filipine je sredi meseca zajel s poplavami nov ciklon, 
tajfun Kalmaegi. 

Sezona oktobrskih ciklonov je obsegala tudi območje 
Indije in Bangladeša. Tropski ciklon Bulbul je 9. no-
vembra v Indiji zajel državo Zahodni Bengal in Odisho, 
skupaj z Bangladešem pa je zahteval preselitev dveh 
milijonov ljudi. V Indiji so poplave zahtevale 12 življenj, v 
Bangladešu prav toliko. 

29. novembra so močne padavine z do 400 mm v 24 
urah povzročile poplave na vzhodu malajskega poloto-
ka v Maleziji. V vzhodni Maleziji so se poplave pojavile 
v drugem tednu decembra, prav tako pa ponovno na 
rtu Malajskega polotoka, kjer je v 24 urah 14. decembra 

 Slika 15:  Poplave v provinci Artvin na severovzhodu 
Turčije konec septembra (vir: Artvin Province 
Government, floodlist.com)

 Figure 15:  Floods in the Artvin province in south-east 
Turkey at the end of September (Source: 
Artvin Province Government, floodlist.com)

 Slika 16:  Hudourniške poplave v Savdski Arabiji 27. 
oktobra (vir: twitter.com/HafrbatinAmana)

 Figure 16:  Torrent floods in Saudi Arabia on 27 October 
(Source: twitter.com/HafrbatinAmana)
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padlo 396 mm dežja v Endauu. Zahtevale so pet življenj. 
V zadnjih dneh novembra in začetku decembra je moč-
no deževje povzročilo poplave v indijskem Tamil Naduju. 
Poplave so zahtevale 27 žrtev. Od konca novembra do 
drugega tedna decembra so bile monsunske poplave 
tudi na Šrilanki, kjer so prizadele 167.000 prebivalcev, 
šest pa jih je utonilo.

V začetku decembra so bile poplave brez žrtev še v 
Vietnamu in na Tajskem, Filipine pa je 2. decembra 
dosegel tajfun Kammuri, ki je prinesel v 24 urah med 
180 in 225 mm padavin. Preventivno so preselili skoraj 
pol milijona ljudi, zato so poplave na tem območju zah-
tevale le sedem žrtev. Nekaj dni pozneje so poplave se-
verovzhodnega monsuna ob tajfunu dosegle še sever 
Filipinov, kjer so 9. novembra preselili 75.000 oseb, 
poplave pa so tokrat zahtevale štiri življenja. V drugem 
tednu decembra so bile še poplave na Bližnjem vzhodu, 
v Libanonu in Izraelu ter na Maldivih.

Sredi decembra so poplave poleg že v zgornjih odstav-
kih omenjene Malezije zajele južno Tajsko in Indonezijo. 
Prav tako so obsežne poplave zajele jug Irana, provin-
ce Hormozgan, Khuzestan in Bushehr. V posameznih 
predelih Irana je v 24 urah padla polletna količina dežja. 

V tretjem tednu so hudourniške poplave zahtevale 
šest žrtev v Indoneziji na Sumatri, večdnevne poplave 
z eno žrtvijo pa so zajele tudi Šrilanko. V zadnjih dneh 
leta 2019 so hudourniške poplave zajele sever Sumat-
re na Indoneziji, kjer je utonilo pet oseb.

Afrika

Leta 2019 je bilo v Afriki 87 večjih poplavnih dogodkov. 
Poplave so zahtevale 1415 žrtev, preseljenih je bilo 1,1 
milijona ljudi, zajele pa so 6,6 milijona km2. Najvišjo ma-
gnitudo 7,9 so imele poplave konec leta v obeh državah 
Kongo (DFO, 2020).

Prve poplave leta 2019 so Afriko prizadele po 9. janu-
arju na njenem jugovzhodu. Prizadete so bile države 
Malavi, Zambija in Mozambik. V Malaviju je bilo priza-
deto območje glavnega mesta Lilongwe, v Zambiji so 
poplave zajele vzhod, v Mozambiku pa zahod. Poplave 
so povzročile padavine med 45 in 80 mm v 24 urah 
in zahtevale 20 življenj. Močno deževje (v 24 urah je 
padlo 75 mm dežja) je 17. januarja povzročilo poplave 
v Burundiju, v glavnem mestu Bujumbura ter tudi v 
sosednji Ruandi. Poplave so uničile več kot 100 domov 
in zahtevale deset življenj v Burundiju. Večje količine 
padavin in poplave je 19. januarja na severni predel 
Madagaskarja prineslo tropsko neurje Desmond. V 
Beiri je 22. januarja v 24 urah padlo 277 mm dežja. 
Poplave so zahtevale devet življenj. Od jeseni 2018 je 
naraščala tudi reka Niger v Nigru, kjer je po padavinah 
v zgornjem toku reke poplavilo pokrajini Tillaberi in Di-
ffa konec januarja.

Manjše poplave so bile v osrednjem in južnem Malaviju 
od 4. do 19. februarja z intenzivnejšimi poplavami konec 
januarja in okoli 15. februarja. Poplave s 26 žrtvami so 
se zgodile v jugovzhodnem Zimbabveju po rekordnih 
padavinah. 14. februarja je padlo rekordnih 203 mm 
dežja v 24 urah v kraju Chiredzi, kar je preseglo prejš-
nji rekord iz leta 1977, ki je znašal 98 mm padavin. Po-
plavilo je več rudnikov, porušili so se se rudniški jezovi 
in utonilo je veliko rudarjev. Medtem je v Liberiji blatni 
tok po porušitvi rudniškega jezu odnesel več kot 40 ži-
vljenj. Hudourniki so konec februarja razdejali tudi Lu-
ando v Angoli, kjer so zahtevali štiri življenja. 

Južni Malavi in območje sosednjega Mozambika so 
poplave ponovno zajele v začetku marca. V dveh tednih 

 Slika 17:  Poplave na vzhodu malajskega polotoka v 
Maleziji konec novembra 2019 (vir: twitter.
com/Haziq_Escobar)

 Figure 17:  Floods in Malesia in the eastern part of the 
Malaysian Peninsula at the end of November 
2019 (Source: twitter.com/Haziq_Escobar)

 Slika 18:  Poplave na Madagaskarju januarja so zahtevale 
devet življenj (vir: twitter.com/vw_ben)

 Figure 18:  Floods in Madagascar in January claimed nine 
lives (Source: twitter.com/vw_ben)
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so v Malaviju poplave prizadele več kot 700.000 ljudi 
in zahtevale 45 žrtev, v Mozambiku pa so prizadele več 
kot 60.000 oseb in zahtevale 66 življenj. Količine pa-
davin ob poplavah so bile med 60 pa vse do 310 mm v 
24 urah v dneh med 4. in 8. marcem. Medtem je južni 
Mozambik in Zimbabve dosegel še tropski ciklon Idai 
in s poplavami zahteval 136 žrtev v Mozambiku ter 102 
žrtvi v Zimbabveju. Količine padavin ob ciklonu so bile 
med 50 in 220 mm v 24 urah. Hudourniške poplave so 
sredi marca zajele tudi obalo Angole, kjer so hudour-
niki zahtevali 19 življenj, in Južnoafriško republiko, 
kjer so bile tri žrtve. Hudourniki so 23. marca razdejali 
tudi severni Burundi.

V začetku aprila je nekajdnevno močno deževje povzro-
čilo poplave v Gani, kjer je utonilo pet oseb. Ponovno 
so hudourniki prizadeli Gano čez teden dni, tokrat so 
zahtevali sedem življenj v mestu Akra. 22. aprila so pla-
zovi in poplave zahtevali pet življenj v severnem Mala
viju. Istočasno so poplave zajele še območje Durbana 
v Južnoafriški republiki, kjer so zahtevale 32 življenj. 
Tudi poplave v Ugandi 23. aprila so zahtevale najmanj 
18 žrtev, v sosednji Keniji pa so minile brez smrtnih 
žrtev. Večje poplave je prinesel tropski ciklon Kenneth 
na Komorih in v Mozambiku. 24. aprila je dosegel Ko-
more in prinesel poplave brez žrtev po zapadlih 207 
mm padavin, 25. aprila pa Mozambik, kjer so poplave 
trajale ves teden. 24-urne količine padavin so znašale 
28. aprila do 300 mm, skupna količina dežja pa je pre-
segla 500 mm. V poplavah je utonilo 38 oseb.

Sredi maja so hudourniki prizadeli regijo Ashanti v Gani, 
količine padavin v 24 urah so znašale med 55 in 111 mm. 
Prav tako so sredi maja hudourniki prizadeli Bamako v 
Maliju, kjer je poplavna voda posamezne predele po-
plavila za dva in pol metra. Odneslo je več deset vozil, 
utonilo je 14 oseb. Hudourniki so pet življenj zahtevali 
tudi v Gvineji, konec maja pa še osem življenj v Ugan
di. Večtedenske poplave so maja zahtevale sedem ži-
vljenj v Tanzaniji. Konec maja in v prvih dneh junija so 

hudourniki ponovno prizadeli zahodno Gano in prestol-
nico Akra. V kraju Takoradi je padlo 1. junija v 24 urah 
157 mm dežja. Poplave v Gani so zahtevale 13 življenj.

Junija so se nadaljevale hudourniške poplave. V prvem 
tednu so v Libiji zahtevale dve življenji, v Ugandi pa so 
blatni tokovi in poplave prizadeli vzhod ter zahtevali še 
pet žrtev. Sredi junija so poplave odnašale domove v 
Sudanu, konec junija pa je močno deževje prizadelo 
begunska taborišča v Maliju. Ugando so hudourniške 
poplave ponovno zajele v tretjem tednu julija, pri čemer 
so hudourniki uničevali kmetijska zemljišča.

V prvih dneh avgusta so hudourniške poplave zahteva-
le štiri življenja v Freetownu v Sierri Leone. Prve dni 
avgusta so sedem oseb izgubili tudi v zahodni Nigeriji, 
močno deževje pa je poplave prineslo tudi v 12 od 18 
zveznih držav Sudana, kjer so zahtevale 78 življenj. Po-
plave v Sudanu so trajale ves avgust. Sredi avgusta so 
hudourniki poplavili severovzhodno Nigerijo in zahte-
vali deset življenj. V tem obdobju so hudourniške popla-
ve zajele širše območje zahodne Afrike. Konec meseca 

 Slika 20 in 21:  Hudourniki so julija pustošili po Ugandi 
in Sierri Leone v začetku avgusta (vir: 
twitter.com/inakasiita1, twitter.com/
ShamelMalike)

 Figure 20 and 21:  Torrents ravaging Uganda in July 
and Sierra Leone at the beginning 
of August (Source: twitter.com/
inakasiita1, twitter.com/ShamelMalike) 

 Slika 19:  Po poplavah aprila v Mozambiku (vir: twitter.
com/save_children)

 Figure 19:  After the April floods in Mozambique (Source: 
twitter.com/save_children)



238 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Peter Frantar: POPLAVE PO SVETU LETA 2019

so hudourniki zahtevali še novih 14 žrtev. Prizadeli so 
južni Maroko, južno Mavretanijo, kjer je padlo približ-
no 200 mm dežja, vzhodno Ugando in Centralnoaf
riško republiko.

Hudourniki se niso umirili niti septembra. V začetnih 
dneh meseca so prizadeli Kenijo s šestimi žrtvami, 
v Alžiriji so morali rešiti iz vode 40 ljudi po zapadlih 
127 mm dežja (kar je štirikratna količina običajnih ce-
lomesečnih septembrskih padavin) v mestu Skikda, v 
Maroku pa so blatni tokovi in hudourniki zahtevali dve 
žrtvi. Dober teden pozneje so ponovno hudourniške 
poplave prizadele Maroko in Alžirijo, kjer so zahte-
vale 11 živ ljenj, v Etiopiji pa so poplave na njenem jugu 
zahtevale dve žrtvi. Že tretje hudourniške poplave sep-
tembra pa so Alžirijo prizadele 12. septembra v Alžiru 
in širši okolici, kjer je v 40 minutah padlo 40 mm dežja.

Poplave reke Niger so trajale vse od konca junija pa 
do jesenskih mesecev. Prizadetih je bilo veliko držav v 
njegovem porečju: Mali, Niger, Mavretanija, Čad in 
Nigerija. Poplave ob Nigru so zahtevale 57 žrtev, veči-
no v Nigru. Sredi septembra, med 10. in 17., so bile šir-
še poplave v okolici Dakarja v Senegalu, kjer so morali 
preseliti 4500 oseb.

Oktober je bil v Afriki poplavno zelo intenziven. Med 4. 
in 6. oktobrom se je zaradi močnega deževja utopilo 
večje število živine in uničenih je bilo več 100 hiš v se-
vernem Darfurju v Sudanu. Poplave so zaradi močne-
ga dežja v prvem tednu prizadele tudi severno Kenijo 
in jug Etiopije. Od konca septembra sta poplavljali reki 
Niger in Benue v Nigeriji, ki sta zahtevali 12 žrtev. Dve 
žrtvi so zahtevale hudourniške poplave 5. oktobra v 
Slonokoščeni obali. V Abidjanu je padlo več kot 120 
mm dežja v 24 urah. Večdnevno deževje je poplave pri-
neslo tudi v Tanzanijo, kjer so zahtevale 29 življenj do 
17. oktobra, poplave in plazovi pa so 23 življenj zahtevali 
v južni Etiopiji in žrtev v severni Keniji. Osrednje pre-
dele Afrike, DR Kongo in Kamerun so zajele večdnev-
ne poplave sredi meseca in zahtevale šest življenj.

Večdnevno deževje je sredi meseca povzročilo poplave 
tudi v severovzhodni Gani in sosednji Burkini Faso. V 
Gani so poplave zahtevale 29 življenj. Ugando so sredi 
oktobra zajele že tretje poplave v tem letu in zahteva-
le tri življenja, v Nigru so preselili 23.000 oseb zaradi 
poplav v regiji Diffa, v Južem Sudanu pa so prizadele 
več kot 800.000 ljudi. V drugem delu oktobra so reke 
bregove prestopile v Somaliji, kjer so preselili 70.000 
oseb, zahtevale pa so štiri žrtve, v Egiptu so močni 
nalivi poplavili po Kairu in zahtevali osem žrtev, po-
plave so bile tudi v Centralnoafriški republiki. Proti 
koncu meseca so poplave zajele več držav v Nigeriji, 
poslabšale pa so se poplavne razmere v Nigru, kjer so 
zahtevale še sedem žrtev, v Lagosu pa dodatnih šest 
življenj. Vzrok poplav je bilo tudi izpuščanje vode iz jezu 
v Kamerunu. Konec oktobra so poplave prizadele še 
Tanzanijo (18ž), Kamerun (42ž), spet so zajele Gano, 

Kenijo (29ž), Ugando (6ž), Togo in Benin. Poplave v 
teh državah so zahtevale 95 življenj.

Poplave reke Ubangi v DR Kongo so se začele že ok-
tobra in se nadaljevale novembra. Poplave so ob tem 
zajele sosednjo Centralnoafriško republiko, kjer so 
uničile skoraj 10.000 hiš, prizadele pa so tudi Kongo. 
Konec novembra je v teh državah zaradi poplav in pla-
zov umrlo 74 ljudi, večina zadnji teden novembra, priza-
detih pa je bilo več sto tisoč oseb.

Štiri življenja so terjale poplave v Južni Afriki po 
močnem deževju v dneh po 11. novembru. Sredi no-
vembra so bile hudourniške poplave na severu Afrike, 
v Alžiriji je v kraju Tizi Ouzou padlo 104 mm dežja in 
odneslo eno osebo, v Tuniziji pa pa je v šestih krajih 
padlo 12. novembra več kot 80 mm dežja v 24 urah, kar 
je povzročilo hudourniške poplave. Izjemne poplave so 
v dveh tednih po 7. novembru zajele severovzhod Ni
gerije, močno deževje pa je v zadnji tretjini novembra 
prineslo poplave v Čad in pozneje v sosednji Kamerun. 

Hudourniške poplave so 22. novembra zajele Džibuti. 
V dveh dneh je padlo 140 mm dežja (letno povprečje je 

 Slika 22:  Poplave v Kamerunu sredi oktobra (vir: 
twitter.com/CRTV_web)

 Figure 22:  Floods in Cameroon in the middle of October 
(Source: twitter.com/CRTV_web)

 Slika 23: Poplave so sredi oktobra zajele tudi Ugando 
(vir: twitter.com/inakasiita1)

 Figure 23:  Floods hit Uganda in the middle of October 
(Source: twitter.com/inakasiita1)
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164 mm), hudourniki pa so odnesli devet življenj. Velike 
poplave so bile tudi v Somaliji in Etiopiji, kjer sta po-
plavljali reki Shabelle in Juba s povirjem v Etiopskem 
višavju. V Somaliji so morali preseliti 370.000 oseb, 
17 oseb je utonilo. 23. novembra so poplave in plazovi 
zajeli 31 od 47 okrajev v Keniji. Večji plaz in poplave so 
zahtevale 120 žrtev. Poplave so prizadele tudi sosednjo 
Ugando s štirimi žrtvami.

V začetku decembra so poplave po močnem dežju za-
jele južno Angolo, ponovno pa tudi zahodno Ugando, 
kjer so zahtevale 16 življenj, 26 žrtev pa je zahteval 
blatni plaz v sosednjem Burundiju. Poplave so se na-
daljevale tudi v Ruandi.

Poplave je na začetku decembra v Namibijo prinesel 
naliv z več kot 60 mm dežja na dan, pri čemer je bila 
ena žrtev. V Somaliji je poplave in žrtev povzročil tro-
pski ciklon Pawan, ki je prinesel v dveh dneh tudi do 
260 mm dežja. Podobno velike količine dežja so zajele 
zahodno Južno Afriko, kjer je najbolj prizadelo okolico 
Pretorije. Utonila je ena oseba. Dve osebi sta utonili ob 
poplavah ob tropskem ciklonu Belna na severozahodu 
Madagaskarja.

Sredi decembra so poplave še naprej bičale osred-
njeafriško višavje ter centralno Afriko. V DR Kongo so 
zahtevale 24 življenj in prizadele več kot 600.000 ljudi, 
več tednov so poplave trajale tudi v Kongu. V Ugandi 
so 16. decembra poplave zahtevale 23 življenj po 192 
mm dežja v 24 urah, in sicer na vzhodu države. V Bu
rundiju in Ruandi so konec meseca hudourniki zah-
tevali 26 žrtev. Žrtve pa so zahtevale tudi poplave v 
Tanzaniji in Mozambiku. V Mozambiku je utonilo pet 
oseb. Poplave konec decembra so bile še v Zambiji in 
Malaviju.

Severna Amerika

Leta 2019 je bilo v Severni Ameriki 38 velikih poplav. 
Po obsegu so zajele 1,6 milijona km2, ob dogodkih so 
morali preseliti 13.650 ljudi, zahtevale pa so 29 žrtev. 
Najvišjo magnitudo 7,4 so imele poplave maja in junija v 
centralnem delu ZDA (DFO, 2020).

V severni Ameriki so se prve poplave začele s hudour-
niki 6. februarja v Tennesseeju, ko je padla v Nashvillu 
rekordna dnevna količina dežja (102 mm) in presegla 
rekord iz leta 1884 (44 mm). V dnevu je padla več kot 
običajna mesečna količina padavin, ki znaša 100 mm. 
Poplave so odnesle eno osebo. Zimska fronta je 13. 
februarja v posamezne predele Kalifornije prines-
la več kot 230 mm padavin v 24 urah. Hudourniki so 
prizadeli predvsem območje zaliva San Francisco. Več 
rek na južnem in osrednjem zahodu ZDA je v dneh oko-
li 20. februarja preseglo poplavne kote. Vodostaje sta 
presegli tudi reki Ohio in Misisipi. Nevihte na jugu in 
vzhodu ZDA so prinesle poplave 23. in 24. februarja. 
V Tennessiju so presegli tudi mesečni rekord padavin 
iz leta 1880 (342 mm, 314 mm). Več rek je preseglo 
visoke opozorilne vodostaje, poplave ob rekah pa so se 
nadaljevale še v marec. Poplave so odnesle eno osebo.

Velike količine dežja so konec februarja padle tudi v 
severni Kaliforniji – tudi več kot 520 mm v 48 urah. 
Najbolj je poplavljala Russian River, poplave pa so zah-
tevale eno življenje.

Sredi marca so ameriški srednji zahod zajele visoke 
rekordne poplave. Poplave je povzročila kombinacija 
dežja, taljenja snega ter ledenih zamašitev še v državah 
Iowa, Nebraska in Južna Dakota. Posamezni rekord-
ni vodostaji so bili preseženi tudi za več kot en meter. 
Količina padavin je bila med 40 in 55 mm večinoma 13. 
marca, poplave pa so sledile z nekajdnevno zamudo. 
Poplave so zajele obsežno območje in se selile dolvod-
no po porečju Misisipija. 22. marca je Misuri dosegel 
rekordne vodostaje v St. Josephu v Kansasu in tudi 

 Slika 24:  Poplavljena tržnica v Centralnoafriški republiki 
novembra (vir: Itunu Kuku/NRC, fkloodlist.com)

 Figure 24:  Flooded market in the Central African 
Republic in November (Source: Itunu Kuku/
NRC, fkloodlist.com)

 Slika 25:  Rekordne poplave v ZDA marca (vir: twitter.
com/tomc1015)

 Figure 25:  Record-breaking floods in the USA in March 
(Source: twitter.com/tomc1015)
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Misuriju. Nastala je ogromna gmotna škoda, imeli pa 
so tudi tri žrtve.

Pomladne poplave niso prizanesle Kanadi. V Quebecu 
sta taljenje snega in deževje povzročili poplave v tednu 
po 20. aprilu. Poplave so se zavlekle vse do prvih dni 
maja in se razširile še na Ontario in New Brunswick. 
Povzročile so eno žrtev.

Konec aprila so hudourniške poplave zajele Teksas v 
ZDA, kjer je 24. aprila v 24 urah padlo 91 mm dežja v 
kraju Fort Worth. Konec aprila in v začetku pa so hu-
dourniki razdejali še Oklahomo, ko je 1. maja padlo sko-
raj 180 mm dežja v 24 urah. V sosednjem Michiganu 
je padlo v istem času 93 mm, prav tako pa so bili hu-
dourniki še v Arkansasu. Ponovno so severni, zahodni 
in osrednji Teksas zajeli hudourniki 7. maja, ko je padlo 
v Houstonu v 24 urah 250 mm dežja, prav tako pa so 
bile poplave v Kansasu, kjer so razglasili izredne raz-
mere 9. maja, poplave pa so v tem času bile tudi v Mi
sisipiju in Michiganu. Poplave so se v naslednjih dneh 
pomikale dolvodno. V Misisipiju in Louisiani so razglasili 
izredne razmere. 

Nevihtni sitem je 20. maja zajel jug in center velikih 
planjav v ZDA. Hudourniki in poplave so zajeli Misuri 
in Oklahomo, nekaj dni pozneje, proti koncu meseca 
pa se je območje poplav razširilo še na Arkansas in 
Kansas. V hudourniških poplavah aprila in maja so v 
ZDA utonile štiri osebe.

Močni nalivi po jugu in jugovzhodu ZDA so prinesli po-
plave, ki so zahtevale štiri življenja v dneh po 5. juniju. V 
Severni Karolini je med 6. in 9. junijem padlo med 280 
in 345 mm dežja. Lokalne poplave so bile v tem obdobju 
v Teksasu, Oklahomi in Louisiani in tudi v Kaliforniji, 
konec junija pa je 305 mm padlo v štirih urah v Teksa
su, k sreči pa so poplave zahtevale le materialno škodo.

V drugem tednu julija je poplavilo mesto Washington, 
države Maryland, Virginija in Zahodna Virginija. V 
eni uri je v Washingtonu 8. julija padlo rekordnih 87 
mm dežja (prejšnji rekord je bil 55 mm leta 1958). Ob 
ciklonu okoli 10. julija so narasle vode tudi v New Or-
leansu in po Louisiani. Na izpostavljenih območjih je 
površje preplavilo med 90 in 180 mm vode. Veliki nalivi 
z več kot 100 mm dežja 11. julija so bili na predelih Pen
silvanije in povzročili poplave ter odnesli avto z dve-
ma osebama. V dneh po 8. juliju je večdnevno deževje 
prineslo letošnje druge večje poplave v Nebrasko. V 
več dneh je padlo več kot 200 mm dežja, poplave pa 
so povzročile gmotno škodo. Hudourniške poplave so v 
tretjem tednu julija prinesle predvsem prometni kaos 
na meji med Kanadskim Saskatchewanom in sever-
nim delom ZDA.

Konec julija in avgusta je minil na območju Severne 
Amerike mirno, 24. julija pa so hudourniki prizadeli 
Arkansas in Oklahomo. V Arkansasu je odneslo eno 
osebo z vozilom, 24-urni naliv pa je prinesel dobrih 100 
mm dežja.

V drugem tednu septembra je kopno dosegel hurikan 
Dorian. Poplavil je obmorske predele Severne Karoli
ne. V dneh po 10. septembru so večdnevni nalivi (250 
do 350 mm v 48 urah) prinesli obsežnejše poplave v 
Južni Dakoti. 12. septembra je tako 15 vodomernih 
postaj doseglo rekordne vodostaje – marsikateri izmed 
teh so bili iz marca in aprila 2019, torej stari manj kot 
pol leta. Poplave so se ob Misuriju razširile v manjšem 
obsegu tudi dolvodno. Zahtevale so štiri žrtve. Sredi 
septembra je tropska depresija Imelda prinesla plimne 
in hudourniške poplave v jugovzhodnem Teksasu. In-
tenzivnost padavin je bila med 50 in 75 mm na uro, 
skupaj pa je v posameznih okrožjih padlo med 17. in 18. 
septembrom več kot 400 mm dežja. Poplave v Teksasu 
so zahtevale dve življenji. 23. septembra so poplave hu-
dournikov po nalivu 90 mm dežja zajele Arizono.

 Slika 27:  Hudourniške poplave so povzročile predvsem 
prometne težave v Washingtonu v drugem 
tednu julija (vir: twitter.com/VincentMorris)

 Figure 27:  Torrent floods caused traffic jams in 
Washington in the second week of July 
(Source: twitter.com/VincentMorris)

 Slika 26:  Poplave marca so v Nebraski, ZDA, uničile 
jez Spencer (vir: Urad guvernerja Nebraske, 
floodlist.com)

 Figure 26:  In March, floods destroyed the Spencer Dam 
in Nebraska, USA (Source: The Governor‘s 
Office of Nebraska, floodlist.com)
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Poplave po neurjih in visoke plime so v dneh po 10. ok-
tobru zajeli obalne predele New Yorka in New Jer
seyja, konec oktobra in v začetku novembra pa so 
poplave zajele severovzhod ZDA. Konec novembra 
so hudourniki prizadeli jug Kalifornije in Arizono ter 
srednji zahod v Misuriju, kjer so zahtevale tri žrtve.

Do konca leta so severno Ameriko poplave prizadele 
še konec decembra z dvema žrtvama v Tennesseeju 
in Alabami. 

Južna Amerika

Leta 2019 je bilo v Južni Ameriki 64 velikih poplav. Po 
obsegu so zajele 4,5 milijona km2, ob dogodkih so mo-
rali preseliti 55.000 ljudi, zahtevale pa so 501 žrtev. 
Najvišjo magnitudo 7,0 so imele poplave aprila v Ko-
lumbiji (DFO, 2020).

V začetku januarja 2019 so večtedenske poplave naj-
prej prizadele osrednjo in južno Bolivijo. V obdobju po-
plav je bilo več nalivov z med 40 in 80 mm dežja v 24 
urah. Večdnevne močne padavine so zajele Brazilijo, 
Urugvaj in Argentino. V Braziliji je v državi Rio Grande 
do Sul padlo skoraj 500 mm v treh dneh. V pokrajini 
Chaco v Argentini so 8. januarja namerili rekordno ko-
ličino padavin v 24 urah – 224 mm. Poplave so zahte-
vale štiri življenja. 

Več rek je v drugem tednu januarja prestopilo bregove 
tudi v severni polovici Peruja. 15 življenj so zahtevale 
poplave na jugu Peruja in šest življenj na severu Čila 
konec januarja ter skoraj ves februar. V tem bolj arid-
nem delu so bile 24-urne količine padavin za nas nizke. 
V Čilu so bile poplavne padavine med 20 in 25 mm, v 
Peruju pa med 30 in 72 mm. 

25. januarja se je porušil rudniški jez pri kraju Bruma-
dinho v državi Minas Gerais v Braziliji. Blatni tok je za-
sul več naselij in zahteval 270 življenj.

V začetku februarja so poplave ponovno zajele Bolivijo, 
severno od La Paza, kjer je utonilo 16 oseb. Nalivi so 6. 
in 7. februarja zajeli Rio de Janeiro v Braziliji z 90 mm v 
eni uri, več kot 160 mm v 24 urah. Hudourniki in plazovi 

 Slika 28:  Poplave so v začetku novembra zajele 
severovzhod ZDA, tudi Vermont (vir: Vermont 
Emergency Management, floodlist.com).

 Figure 28:  Floods hit the North-East USA, including 
Vermont, at the beginning of November  
(Source: Vermont Emergency Management, 
floodlist.com)

 Slika 29:  Poplave po rekordnih padavinah v Argentini 
januarja 2019  
(vir: twitter.com/carlosmedinatuc)

 Figure 29:  Floods caused by a record amount of 
precipitation in Argentina in January 2019 
(Source: twitter.com/carlosmedinatuc)

 Slika 30:  Blatni tok po porušitvi jezu v Braziliji konec 
januarja je tri kilometre dolvodno porušil 
železniški most (vir: G. Venaglia, commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=76197045)

 Figure 30:  After the collapse of a dam in Brazil in late 
January, a mudslide destroyed a railway 
bridge 3km downstream (Source: G. 
Venaglia, commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=76197045)

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76197045
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=76197045
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so zahtevali šest življenj. V drugem tednu februarja so 
poplave zajele provinco Manabi v zahodnem Ekvadorju 
in Peruju. V Ekvadorju so hudourniki nastali po 24-ur-
nih padavinah s količinami med 45 in 66 mm in niso za-
htevali življenj, v južnem Peruju pa so poplave zahtevale 
deset žrtev. Tu so bile 24-urne količine dežja med 40 
in 136 mm. Ekvador so poplave ponovno zajele v dneh 
okoli 19. februarja. V zadnji desetini meseca so poplave 
zajele severozahodno Kolumbijo, obenem pa so bile po-
plave tudi po Peruju, kjer so se zavlekle v marec. Najbolj 
intenzivne poplave so bile 24. februarja in 5. marca. V 
teh dneh je bila 24-urna količina padavin med 60 in 140 
mm. V nobenem dogodku ni bilo žrtev. 10. marca so v 
brazilskem Sao Paulu nastale hudourniške poplave. V 
24 urah je padlo 182 mm dežja, poplave pa so zahteva-
le 12 življenj. V drugi polovici marca so dolgotrajnejše 
poplave najprej zajele Paragvaj, konec meseca pa še 
Peru, Ekvador, Kolumbijo in Bolivijo.

V začetku aprila so poplave zajele severovzhod Bra
zilije, državo Piaui, dan pozneje pa še Rio de Janeiro 
s hudourniškimi poplavami. V Riu je padlo 9. aprila v 
24 urah vse do 340 mm dežja, od tega v kraju Barra 
da Tijuca 123 mm v eni uri. Skupaj je v obeh dogodkih 
utonilo 13 oseb. Kolumbijo so poplave marca zajele 
dvakrat. V prvem dogodku so nalivi povzročali popla-
ve prva dva tedna in zahtevale deset življenj. V drugem 
valu nalivov so se sprožili številni plazovi in blatni to-
kovi, ki so 21. aprila na jugozahodu države zahtevali 17 
žrtev. Obsežne poplave so po 20. aprilu zajele Chaco v 
Argentini. V predelu Corzuela je padlo 300 mm dežja 
v samo nekaj urah. Poplave so zahtevale dve življenji. 
Zadnji dan aprila je močna namočenost povzročila plaz 
v Boliviji, kjer so bile tri žrtve.

Izredne razmere zaradi poplav so 8. maja razglasili v 
južnem Paragvaju, kjer je poplavljala istoimenska reka, 

poplave pa so se zavlekle še za nekaj tednov. Sredi maja 
so poplave zajele provinco Santiago del Estero v Ar
gentini. Zadnji teden maja so poplave zahtevale dve 
žrtvi v Nikaragvi. Hudourniške poplave so 30. maja 
zajele državo San Luis Potosí v Mehiki, kjer je v treh 
urah padlo okoli 160 mm dežja, prav tako pa so v zad-
njih dneh maja in začetku junija poplave ter plazovi zajeli 
severozahodno Kolumbijo. 

2. junija so blatni tokovi razdejali mesto San Gabriel v 
državi Jalisco v Mehiki. Tokovi so zahtevali pet življenj. 
Neurja in poplave so po 3. juniju zajeli tri departmaje 
v Gvatemali. 4. junija je v 24 urah padlo v kraju Pue-
rto Barrios 360 mm dežja. V prvem tednu junija so 
hudourniške poplave zajele tudi zahodni Haiti, kjer je 
utonilo pet oseb. 13. junija so poplave zahtevale sedem 
življenj v Braziliji. Dolgotrajnejše deževje je sredi junija 
povzročilo poplave v Urugvaju. V dneh med 11. in 18. 
junijem je padlo v osrednjem delu države med 310 in 
420 mm dežja, največji nalivi so bili po 16. juniju, ko 
je bila 24-urna količina padavin tudi med 180 in 193 
mm. Smrtonosne poplave in plazovi so v tretjem tednu 
meseca zajeli Kolumbijo in Ekvador, kjer so zahteva-
li tri življenja. Ekvador so poplave na severu države v 
provinci Sucumbios zajele še konec junija in zahtevale 
eno žrtev. V dneh po 24. juniju so poplave zajele mejni 
predel med državo Tamaulipas v Mehiki in Teksasom v 
ZDA, kjer je v štirih urah padlo več kot 300 mm dežja.

2. julija popoldne sta dve osebi utonili na Haitiju po 
hudourniških poplavah. 10. julija je blatni plaz zahteval 
sedem življenj v Mehiki. 24. julija je padlo 102 mm dežja 
v mestu Recife v severozahodni Braziliji, hudourniki pa 
so zahtevali osem žrtev.

V začetku avgusta so hudourniške poplave večkrat za-
jele Gvatemalo, 8. avgusta je v dveh urah padlo 178 
mm dežja v kraju Esquipulas. Poplave so se nadaljevale 
še v tretji teden avgusta. Konec avgusta je hurikan Do-
rian povzročil poplave po severnih Karibih. Najbolj je 
prizadel Bahame, kjer je povzročil pet smrti. Poplavna 

 Slika 32:  Posledice blatnega toka v Mehiki junija (vir: 
twitter.com/SemadetJal)

 Figure 32:  Consequences of a mudslide in Mexico in June 
(Source: twitter.com/SemadetJal).

 Slika 31:  Odpravljanje posledic hudourniških poplav v 
Peruju konec marca 
(vir: twitter.com/MindefPeru)

 Figure 31:  Cleaning up after torrent floods in Peru in the 
end of March  
(vir: twitter.com/MindefPeru).
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plima je dosegla sedem metrov, količina padavin ob 
prehodu orkana pa je presegla 600 mm. Orkan je pot 
nadaljeval proti Severni Karolini.

19. septembra je pri kraju Playa Perula na zahodu 
Mehike kopno dosegel tropski ciklon Lorena. V dr-
žavi Jalisco je povzročil poplave z gmotno škodo. Hu-
dourniki so po dežju 18. septembra narasli na Haitiju 
in zahtevali dve življenji. Poplave so naselja preplavile 
za več metrov. 22. septembra so hudourniki prizadeli 
tudi Trinidad in Tobago, konec septembra pa skupaj 
s plazovi še Gvatemalo, kjer so zahtevali eno življenje. 
Konec septembra je vzhod Mehike zajel nov tropski 
ciklon, Narda, ki je 29. septembra v 24 urah prinesel 
207 mm padavin v kraju Puerto Angel. Poplave so po-
vzročile gmotno škodo in dve smrtni žrtvi.

Konec septembra in v začetku oktobra so poplave 
tisoče prebivalcev zajele v Kolumbiji in Venezueli. 
V severni Kolumbiji je umrla ena oseba, na severoza-
hodu Venezuele pa so blatni tokovi uničili več 100 hiš, 
poplave pa so zahtevale šest žrtev. Kolumbijo so po-
plave oktobra zajele še dvakrat, najprej 13. oktobra v 
departmaju Risalda na zahodu, konec meseca pa še 
v departmaju Antioquia na severozahodu. Poplave v 
Kolumbiji so severozahod države ponovno prizadele v 
prvem tednu novembra, poplave pa so se tam po kraj-
ši prekinitvi nadaljevale sredi meseca še v departmaju 
Santander. Vsi dogodki so zahtevali 22 žrtev. 

Sredi oktobra so poplave in plazovi zajeli več srednje-
ameriških držav, in sicer Honduras, Salvador, Nika
ragvo, Gvatemalo. V Salvadorju so poplave zahtevale 
štiri žrtve, v Gvatemali pa sedem oseb. Sredi oktobra 
so poplave prizadele tudi pet departmajev v Urug
vaju, kjer je 12. in 13. oktobra padlo med 140 in 170 
mm dežja. Proti koncu oktobra so blatni tokovi odnesli 
osebo v centralnem Peruju, poplave pa so zajele tudi 
Ekvador. Konec oktobra in v začetku novembra so po-
plave s plazovi zahtevale štiri življenja v Gvatemali.

V drugem tednu novembra so poplave zajele osrednjo 
Panamo. Ena oseba je izgubila življenje v državi Espi-
rito Santo v jugovzhodni Braziliji ob poplavah, ki jih je 
povzročil naliv 13. novembra v 24 urah. Takrat je padlo 
med 100 in 140 mm dežja. 26. novembra je v mestu 
Salvador v zvezni državi Bahia v Braziliji v treh urah 
padla več kot mesečna količina padavin – 169 mm (me-
sečno povprečje je 106,5 mm). V sosednjih mestih Li-
berdade in São Caetano je padlo v treh urah celo 250 
mm. Mesto in okolico so prizadele hudourniške popla-
ve. 28. novembra je močno deževje z do 141 mm v 24 
urah zajelo sever Mehike in povzročilo hudournike, ki 
so odnesli tri osebe.

V jugozahodni Kolumbiji so se poplave reke Telem-
bí začele 6. decembra in trajale več dni. 8. decembra 
so poplave in plazovi v jugovzhodnem Ekvadorju za-
htevali devet življenj, večdnevno deževje (127 mm v 
dveh dneh) pa je prineslo poplave na jug Trinidada 
10. decembra. Dva poplavna dogodka so imeli v Pe
ruju, enega v prvem in drugega v drugem tednu de-
cembra. Osem oseb je utonilo v poplavah hudourni-
kov in plazov v departmaju Tolima v Kolumbiji konec 
decembra, konec decembra in v začetku januarja pa 
so v zahodni Kolumbiji poplave reke Unguía zajele de-
partma Choco. V zadnjem tednu decembra je močno 
deževje ponovno povzročilo poplave in plazove tudi v 
več delih Peruja.

Avstralija in Oceanija

Na območju Avstralije in Oceanije je bilo leta 2019 de-
set večjih poplavnih dogodkov, osem žrtev poplav, brez 
omenjenih preselitev, ter ogroženih 90.000 km2 oze-
mlja. Najvišjo magnitudo 5,5 so imele poplave konec 
januarja v Queenslandu v Avstraliji (DFO, 2020).

Prve poplave na območju Avstralije in Oceanije so leta 
2019 zajele več pacifiških otokov. Tropska ciklona Pe-
nny in Mona sta prinesla padavinske poplave in plim-
ne poplave v zadnjem tednu leta 2018 in prvem tednu 

 Slika 33:  Poplave na Tobagu so bile posledica tropskega 
neurja Karen (vir: TEMA, floodlist.com)

 Figure 33:  Floods in Tobago were a consequence of Tropical 
Storm Karen (Source: TEMA, floodlist.com)

 Slika 34:  Poplave v Braziliji v državi Espirito Santo 13. 
novembra 2019 (vir: twitter.com/cirosalla)

 Figure 34:  Floods in the state of Espirito Santo in Brazil 
on 13 November 2019 (Source: twitter.com/
cirosalla)
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2019. Prizadeti so bili Salomonovi otoki, Fiji, Marša
lovi otoki, Kiribati in deli Papue Nove Gvineje. Po-
plave so zahtevale tri življenja na Salomonovih otokih. 
Konec januarja so poplave prizadele severni Queens
land v Avstraliji. V kraju Whyanbeel Valley je padlo 
620 mm dežja v 48 urah, marsikje drugje pa več kot 
500 mm. V omenjenem kraju je 27. januarja v 24 urah 
padlo 472 mm dežja. Poplave so se zavlekle v zače-
tek februarja in so bile ocenjene med eno- in stoletno 
povratno dobo, zahtevale pa so tri življenja.

Sredi februarja so poplave zahtevale dve življenji na 
Papui Novi Gvineji na otoku Nova Britanija. 19. mar-
ca je tropsko neurje Trevor doseglo polotok York v 
severnem Queenslandu v Avstraliji. V 24 urah je na 
območje prineslo več kot 300 mm dežja in povzročilo 
poplave. Hudourniške poplave so marca po rekordnih 
padavinah zajele južni otok Nove Zelandije. 27. marca 
je v 48 urah padlo 1086 mm dežja.

Čez zimo je južna polobla ostala brez poplav. Prve 
večje poplave so zajele začetek septembra polotok 
Coromandel na severu Nove Zelandije. 10. septem-
bra je v 24 urah padlo 260 mm dežja. Tudi oktober in 
november sta bila mirna, šele 5. decembra je približno 
300 mm dežja povzročilo poplave reke Rangitata na 
južnem otoku na Novi Zelandiji, ki so bile najhujše v 
zadnjih 20 letih. Nekaj dni pozneje so se poplave pre-
stavile nekoliko južneje, v regijo Otago. 12. in 13. de-
cembra so hudourniki zajeli jugovzhod Queenslanda, 
kjer je v eni uri padlo 120 mm dežja. Konec decembra 
je tropski orkan Sarai prinesel poplave na Fiji. Količine 
padavin so bile okrog 120 mm, utonili pa sta dve osebi.

Sklepne misli

Leta 2019 je bilo po svetu več kot 380 večjih poplav, 
po podatkih poplavnega observatorija v Dartmouthu 
pa več kot polovico manj. To kaže na različna meri-
la določanja poplav. V članku obravnavane poplave so 
zahtevale 4314 žrtev. Največ jih je bilo ob monsunskih 
poplavah v Indiji, in sicer 523. Leta 2019 se je zaradi 
poplav začasno preselilo 9,3 milijona ljudi, izmed njih v 
Aziji 8,1 milijona. Največjo magnitudo so imele poplave v 
obeh Kongih, in sicer 7,9.

Glavni vzroki poplav leta 2019 so bili največkrat moč-
no deževje in nalivi, sledijo poplave zaradi monsunov in 
tropskih ciklonov. Precej poplav je bilo tudi zaradi ledu 
in snega, ledenih zajezitev rek, poplav morja ter poru-
šitev naravnega ali umetnega jezu na vodotoku. To leto 
so poplave prizadele 13 odstotkov kopenskega ozemlja 
ali 19,8 milijona km2, več kot milijon km2 so prizadele 
poplave v porečju reke Niger. Po podatkih AON (AON, 
2019a; AON, 2019b) so poplave (brez posledic orka-
nov) leta 2019 povzročile največ škode med vsemi na-
ravnimi nesrečami – po oceni 82 milijard dolarjev (37 
milijard leta 2018).

 Slika 35:  Poplave so v začetku februarja zajele Townsville 
v Queenslandu (vir: twitter.com/TMRQld)

 Figure 35:  Floods hit Townsville in Queensland at the 
beginning of February (Source: twitter.com/
TMRQld)

 Slika 36:  Poplave so marca prizadele Novo Zelandijo, 
kjer je v dveh dneh padlo več kot 1000 mm 
dežja (vir: Civil Defence West Coast Region, 
floodlist.com)

 Figure 36:  In March, floods hit New Zealand with over 
1000mm of rain in 2 days (Source: Civil 
Defence West Coast Region, floodlist.com)

Celina Dogodki Žrtve Preseljeni Velikost območja (km²)

Afrika 87 1415 1.124.246 6.621.123

Avstralija in Oceanija 10 8 0 88.106

Azija 120 2329 8.148.457 6.775.637

Evropa 62 32 7765  291.829

Južna Amerika 64 501 54.835 4.475.010

Severna Amerika 38 29 13.650 1.558.006

Skupaj 381 4314 9.348.953 19.809.711

 Preglednica 2:  
Glavni kazalniki poplav po 
celinah leta 2019

Table 2:  
Main indicators of floods in 
2019 by continent 
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Uvod

Poplave po svetu so reden naravni pojav in vsako leto 
prizadenejo veliko ljudi. Podatki o poplavah po svetu 
se ne zbirajo sistematično in enovito, zato so zbrani 
podatki skupek »optimalnega« pregleda poplav. Portali 
namreč boljše ali slabše pokrivajo poplavne dogodke, 
lokalnih virov pa je nepregledna množica, zato je vero-
dostojnost vira lahko tudi težavna. Leto 2020 ni minilo 
brez velikih poplav, ki so eden najsilovitejših in najbolj 
uničujočih naravnih pojavov, ki močno spreminjajo po-
dobo pokrajine, pri čemer se lahko vedno vprašamo o 
moči poplav. Po zbranih podatkih je bilo leta 2020 po 
svetu 459 večjih poplavnih dogodkov. Ocene prizade-
tih površin ter resnosti in magnitude poplav tega leta 
zaradi pomanjkanja podatkov iz DFO (DFO, 2020) ni, 
druge značilnosti pa so povzete po različnih virih. Ob-
širnejša razlaga značilnosti poplav je opisana v članku 
Poplave po svetu leta 2008 (Frantar, 2009), vsakole-
tni pregledi poplav po svetu pa so objavljeni v revijah 
Ujma (Frantar, 2015; Frantar, 2016; Frantar, 2017; 
Frantar, 2018, Frantar, 2019 idr.).

V naslednjih poglavjih so opisane pomembnejše popla-
ve na celinah. V članku navajamo tudi 24-urne količine 
padavin, ki so merjene po meteoroloških standardih do 
7. ure zjutraj. Količina se torej nanaša na čas po 7. uri 
prejšnjega dne do 7. ure naslednjega dne.

Evropa

Leta 2020 je bilo v Evropi 48 večjih poplav, ki so zah-
tevale 41 žrtev.

Prve večje poplave leta 2020 je v Evropo prinesel 
nevihtni sistem Gloria, ki je dosegel severovzhodno 
Španijo in jugozahodno Francijo v dneh po 20. janu-
arju. V 24 urah je padlo med 180 in 230 mm dežja v 

Španiji, v francoskem Roussillonu je padla v 72 urah 
4–5-mesečna količina padavin (400–500 mm). Popla-
ve so zahtevale 13 žrtev v Španiji.

Vzhodno Francijo in Luksemburg so ponovne zajele 
poplave v prvih dneh februarja, ko je v dveh dneh padlo 
do 1590 mm dežja. Poplavljala je reka Aisne, ki je pri 
Vouziersu dosegla rekordni vodostaj 5. februarja. V 
dneh okoli 10. februarja so reke v severni Angliji, delih 
Škotske in Irske dosegle rekordne vodostaje. Poplavl-
janje je povzročil nevihtni sistem Ciara, ko je padlo do 
180 mm dežja v 24 urah. Poplave so se združile nekaj 
dni zatem s poplavami nevihtnega sistema Denis, ki je 
zajel Anglijo in Wales 15. februarja. V južnem Walesu 
je padlo 16. februarja 158 mm dežja v 48 urah, kar je 

POPLAVE PO SVETU LETA 2020
FLOODS AROUND THE WORLD IN 2020

Peter Frantar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, peter.frantar@gov.si

Povzetek
Leta 2020 je bilo po svetu 459 poplav večjega obsega, žrtev poplav pa je bilo skupaj 3923 (leta 2019 jih je bilo 
4314). Največ poplav je bilo v južni in jugovzhodni Aziji, veliko poplav so imeli tudi Afriki in Južni Ameriki, in sicer 
na obeh celinah po 101. Poplave so v tem letu povzročile največ škode med naravnimi nesrečami.

Abstract
In 2020, there were as many as 459 major floods across the world, and a total of 3923 flood casualties (com-
pared to 4314 in 2019). Most floods occurred in South and South-East Asia. Africa and South America also 
had many flood events; 101 on each continent. In 2020, floods caused the most damage of all natural disasters.

 Slika 1:  Poplave v Angliji februarja 2020 
(vir: Malvern Hills District Council)

 Figure 1:  Floods in England in February 2020  
(Source: Malvern Hills District Council)

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
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celomesečna količina padavin. Poplavljenih je bilo več 
kot 1600 domov. Razburkano morje je zahtevalo dve 
žrtvi, reka Teme eno žrtev, skupaj pa je bilo pet žrtev. 
Reke v Angliji so ohranjale visoke vodostaje še ves 
februar in tako konec februarja ponovno narasle ter 
poplavile vzhodni Yorkshire in zahodni Midlands.

Zelo namočen februar je bil povod za poplave v porečju 
reke Shannon na Irskem. V mestu Newport so do 24. 
februarja zaznali 284 mm padavin, kar je 245 % febru-
arskega povprečja. Reke so poplavile veliko poplavnih 
ravnic, žrtev pa k sreči ni bilo. Marca po Evropi ni bilo 
večjih poplav.

Prvega aprila so hudourniške poplave zajele provinco 
Castellon v regiji Valencija v Španiji. Marsikje je pad-
la najvišja dnevna količina padavin v zadnjih 30 letih. 
V kraju La Pobla Tornesa je v 24 urah padlo 198 mm 
dežja. Poplave so prizadele mesta, evakuirali so več 
oseb. V prvem tednu aprila so poplave zajele tudi Solun 
z okolico v Grčiji.

V drugem tednu maja so poplave zajele jugozahod 
Francije. 11. maja je v 36 urah v departmaju Landes 
padlo do 136 mm padavin, v departmaju Tarn pa do 261 
mm. Na Češkem je ob poplavah v začetku junija utonila 
ena oseba, mesto Olomouc pa je bilo poplavljeno z do 
meter globoko vodo. Poplave so zajele tudi Madžar-
sko. Količine padavin v 24 urah so bile med 60 in 80 
mm. Prav tako v začetku junija je na Korziki (Francija) v 
nekaj urah padla dvomesečna količina padavin – v dveh 
urah 100 mm. Poplavilo je Ajaccio z okolico, pri čemer 
je bilo veliko ljudi ujetih v avtomobilih. V zadnji dekadi 
junija so poplave zajele več držav na Balkanu. V Romu-
niji, Srbiji, Bosni in Carigradu v Turčiji so razglasili 
poplavne razmere, tam so mestne poplave zahtevale 
eno življenje. Obširnejše poplave so zajele konec junija 
tudi zahodno Ukrajino. Večdnevno deževje s poplavami 

je povzročilo poplave, ki so zahtevale tri življenja. Prav 
tako v zadnjih dneh junija je močno deževje z več kot 50 
mm dežja v 24 urah prizadelo Poljsko, okolico Varšave.

7. julija so nevihte zajele Bolgarijo. Poplavljali sta pred-
vsem reki Perlovska in Vladayska v Sofiji. Sredi mese-
ca so hudourniki poplavili Palermo na Siciliji v Italiji. V 
dveh urah je tam padlo 115 mm dežja (mesečno pov-
prečje je 6,7 mm). Konec julija so imeli poplave še v 
Gruziji, kjer so reke odnašale mostove in povzročale 
škodo. V Gruziji so znašale 24-urne količine padavin 
med 50 in 84 mm.

Hudourniške poplave so zahtevale tri življenja v začetku 
avgusta v osrednji Grčiji. Na otoku Evia je po posamez-
nih delih otoka padlo v nekaj urah 200 do 300 mm 
dežja. 11. avgusta so poplave zajele južno in osrednjo 
Španijo, kjer je v Andaluziji padlo 46 mm dežja v eni uri. 
Več poplav je bilo v drugem tednu julija tudi v Združe-
nem Kraljestvu, Franciji in Italiji. Povsod so poplave 
otežile družbene dejavnosti, v italijanski Lombardiji pa 
sta dve osebi izgubili življenji. V zadnjem delu avgusta 
je nevihtni sistem Francis prinesel poplave v Združe-
no kraljestvo in na Irsko. Na Irskem je največ padavin 
padlo v okrajih Cork, Kerry in Galway, kjer je 25. avgus-
ta padlo med 50 in 80 mm v 24 urah. V Združenem 
kraljestvu so poplave prizadele Wales. Irski Galway so 
poplave ponovno nenapovedano zajele 2. septembra, 
ko je v nekaj urah padlo 60 mm dežja. Hudourniki so 
povzročili 19. septembra razdejanje in dve žrtvi v juž-
ni Franciji v departmajih Gard, Lozère in Herault. Ob 
vznožju gora Cevennes je v šestih urah padlo 196 mm 
padavin v kraju Vigan, 175 mm v Saumanu in 468 v 
kraju Valleraugue – od tega 361 v treh urah.

Jugozahodno Francijo in severno Italijo so zajele 
močne poplave ob prehodu sistema Alex v začetku ok-
tobra. V italijanskem Piedmontu so padle najvišje količi-
ne padavin po letu 1958 v kraju Samburghetto, in sicer 
630 mm v 24 urah, v Limone Piemontu pa 580 mm. V 
Franciji je v kraju Saint-Martin-Vésubie padlo v enem 
dnevu rekordnih 500 mm, kar je trimesečna količina 
dežja. Poplave so zahtevale tri žrtve.

Prvega oktobra so poplave in plazovi v regiji Adjara 
v Gruziji zahtevale pet življenj, sredi meseca pa so 
življenje zahtevale poplave na Slovaškem v Košicah. 
48-urne količine padavin v Košicah so znašale 123 mm, 
sicer pa 24-urne okoli 60 mm. Okoli 20. oktobra so po-
plave zajele južnogrške otoke, Kreto in Dodekanezijo. 
V 24 urah je padlo med 138 in 244 mm dežja. Moč-
no deževje je povzročilo poplave sredi oktobra tudi po 
Portugalskem, kjer je bila količina padavin med 90 in 
150 mm na najbolj namočenih območjih, sredi oktobra 
pa so imeli plimne poplave na obalnih predelih v okraju 
Cork na Irskem. 30. oktobra je potres z magnitudo 
7.0 prizadel turško provinco Izmir, obenem pa je nastal 
mini cunami, ki je povzročil obalne poplave v Turčiji in 
na Samosu v Grčiji.

 Slika 2:  Junijske poplavne vode v Ukrajini  
(vir: twitter.com/MVS_UA)

 Figure 2:  Flood waters in Ukraine in June  
(Source: twitter.com/MVS_UA)
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V začetnih dneh novembra je močno deževje povzročilo 
poplave rek v Združenem kraljestvu, v okrajih York-
shire in Lancashire. Hudourniki so prizadeli Španijo 5. 
novembra, prizadelo je Malago, Huelvo in Seville. V 12 
urah je padlo do 130 mm dežja. 10. novembra je padlo 
250 mm dežja na Kreti v Grčiji, kjer so hudourniki v 
Heraklionu odnašali avtomobile in uničevali ceste. Po-
dobno ujmo so hudourniki prizadeli po 20. novembru 
na peti škornja v Italiji, v Kalabriji, kjer je padlo do 460 
mm dežja v 48 urah do 22. novembra. Čez dober teden 
so poplave zajele še Sicilijo, kjer so v poplavah utonili 
trije ljudje. Hudourniki so nastali po močnem deževju, 
ko je v 36 urah padlo do 365 mm dežja.

V Italiji ni bilo mirno niti decembra. Po deževju v začet-
ku meseca so imeli poplave po Furlaniji - Julijski krajini, 
Benečiji in regijah Emilia-Romagna ter Modena, kjer 
so imeli dve žrtvi. Najbolj je poplavljala reka Panaro. V 
kraju Barcis pri Porednonetu je padlo največ dežja v 30 
letih – 770 mm v nekaj dneh. V Walesu in jugozahodni 
Angliji Združenega kraljestva so nalivi povzročili po-
plave med 18. in 21. decembrom. 24-urna intenzivnost 
padavin je bila med 80 in 111 mm. Nekaj dni pozneje je 
nevihtni sistem Bella prinesel še poplave v osrednjo 
Anglijo in na Škotsko. Prav tako konec meseca so imeli 
poplave in plazove na portugalski Madeiri, kjer je veli-
ko krajev dobilo v 24 urah več kot 100 mm dežja, največ 
161 v kraju Porto Moniz.

Azija

Leta 2020 je bilo v Aziji 173 večjih poplavnih dogodkov, 
ki so zahtevali 2487 žrtev.

Poplave v Aziji so se nadaljevale v Indoneziji, in sicer 
v Džakarti, kjer je 1. januarja padlo 377 mm dežja v 24 

urah. Poplave so bile obsežne in so zahtevale 53 živ-
ljenj. V Indoneziji so imeli še dve poplavi v začetku janu-
arja s tremi žrtvami na Sulaveziju.

Močni nalivi so 4. in 5. januarja povzročili hudourniške 
poplave v Izraelu, kjer so zahtevali štiri življenja. V Tel 
Avivu je v dveh urah padla kar petina letne količine 
dežja, kar je 74 mm. Drugi val poplav v Izraelu je sledil 
nekaj dni pozneje na severu države, kjer je v 24 urah 
padlo okoli 100 mm padavin. V prvih osmih dneh janu-
arja pa je na severu države padlo med 450 in 550 mm 
dežja. Gladina Galilejskega jezera se je zvišala za 23 cm 
v enem dnevu, utonila pa je ena oseba. V začetku janu-
arja so nalivi s poplavami prizadeli tudi Turčijo, najbolj 
njeno južno mediteransko obalo. V mestu Mersin je v 
24 urah padlo 165 mm dežja. Poplave so zahtevale dve 
življenji. Iran in Združene arabske emirate so popla-
ve zajele sredi meseca po 24-urnih količinah padavin 
med 70 in 90 mm. Poplave so zahtevale pet življenj. 
Prav tako so sredi meseca hudourniške poplave zajele 
Oman, v mestu Muscat je padlo 56 mm dežja, ter Pa-
puo Novo Gvinejo, kjer je poplavljala reka Mapemo in 
uničevala domove.

Poplave so januarja močno prizadele Indonezijo v več 
dogodkih. Sredi meseca v mestu Samarinda v provin-
ci Vzhodni Kalimantan, kjer ni bilo žrtev, devet življenj 
pa so zahtevale poplave po porušitvi mostu v provin-
ci Bengkulu 19. januarja, ko je v dveh dneh padlo več 
kot 150 mm dežja. Močno deževje je povzročilo po-
plave po osrednji Javi in zahodni Sumatri, kjer je voda 
preplavila površje večinoma do metra višine, marsikje 
pa do skoraj dveh metrov. Preplavilo je na tisoče hiš. 
Konec meseca so poplave in plazovi zahtevali še dve 
žrtvi, poplavna voda pa je ostala še vse do februarja. 
V severni Sumatri je bilo konec meseca šest mrtvih 
po poplavah, ki so nastale 29. januarja po 315 mm za-
padlega dežja v 24 urah. Obenem so poplave tega dela 
zajele tudi malezijsko Sumatro. 

 Slika 4:  Hudourniške poplave so januarja prizadele 
sever Izraela (vir: twitter.com/102_IL)

 Figure 4:  In January, torrent floods hit the north of 
Israel (Source: twitter.com/102_IL)

 Slika 3:  Poplave po rekordnih 500 mm dežja v Franciji 
v kraju Vésubie (vir: Sappeurs Pompiers 06, 
floodlist.com)

 Figure 3:  Floods after record 500mm rainfall in Vésubie, 
France (Source: Sappeurs Pompiers 06, 
floodlist.com)
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Indonezijo so poplave pestile še ves februar. Prvi 
februarski poplavni val je bil po 7. februarju, ko sta oko-
lica Džakarte in severna Sumatra prejeli med 125 in 
155 mm padavin v 24 urah. Sredi meseca so poplave 
zajele še zahodno Sumatro, kjer je utonila ena oseba, 
po 20. januarju pa še zahodno Javo, kjer so plazovi in 
poplave zahtevali štiri žrtve. 21. januarja so hudourniki 
na trekingu zajeli študentsko skupino, na Javi je uto-
nilo deset študentov. Ponovne poplave so zajele širšo 
Džakarto in Karawang na Sumatri prav tako v zadnji 
desetini februarja z viškom padavin 23. januarja, ko 
je padlo 241 mm v 24 urah. Te poplave so zahtevale 
devet življenj. Konec meseca so poplave prizadele še 
provinco Zahodni Kalimantan na Borneu.

Februarja so poplave konec meseca zahtevale tri 
življenja na Papui Novi Gvineji, prav tako so prizadele 
provinco Lorestan v Iranu. 

Tudi marca so bile v Indoneziji poplave. Že na začetku 
so na osrednjem Sulaveziju eno osebo odnesli hudour-
niki in povzročili škodo, poplave pa so se razširile na šir-
še območje severnega Sulavezija. Površje so preplavile 
z do 1,5 metra globoko vodo za več dni. Indonezijo so 
poplave zajele ponovno okoli 20. marca, ko so za več dni 
poplavile Zahodno Javo. Zadnji teden marca so poplave 
zajele južni Sulavezi, Malezijo in Bandung v Indoneziji 
ter zahtevale še tri žrtve. Konec marca so Bandung 
ponovno zajele močne padavine, 1. aprila je padlo v 24 
urah do 115 mm dežja, vode pa so območje zahodne 
Jave poplavile do dveh metrov visoko.

Marca je bilo v Aziji še več poplav. V Vietnamu je v 
treh dneh do 5. marca padlo 233 mm dežja. Nasta-
le so poplave z dvema žrtvama. V začetku marca so 
poplave in plazovi v Pakistanu zahtevali 42 življenj. V 
Iranu so se poplave v začetku meseca nadaljevale še 
iz februarja, hudourniške poplave pa so južni Iran zajele 
20. marca in zahtevale 11 življenj. Prav tako so 44 žr-
tev zahtevale poplave v Pakistanu v prvih dveh tednih 
marca. Poplave sredi meseca so imeli še v Vzhodnem 
Timorju, kjer so bili uničeni predvsem domovi. V pro-
vinci Ninive v Iraku je 18. marca v 24 urah padlo 125 
mm dežja, kar je povzročilo poplave, ki so zahtevale pet 
življenj, hudourniške poplave pa so 25. marca zahtevale 
dve žrtvi v Jemnu, prizadele pa so tudi severno Siri-
jo, kjer so ob Evfratu v Raki zahtevale sedem življenj. 
Konec meseca so manjše poplave in plazovi zajeli Indi-
jo (Jammu in Kašmir), v Afganistanu so zahtevale 11 
žrtev. Tudi sosednji Pakistan, na severozahodu v pro-
vinci Khyber Pakhtunkhwa in na jugozahodu v provinci 
Balochistan, so padavine zajele med 25. in 29. marcem. 
Poplave so bile hude v severni provinci, saj so zahtevale 
deset življenj.

V začetku aprila so večdnevne poplave zajele Papuo 
Novo Gvinejo, kjer so povzročale gmotno škodo. 
Poplave in plazovi so v prvi polovici meseca zahteva-
li deset življenj. Kot že omenjeno so v začetku aprila 

poplave že pustošile po Indoneziji, več blatnih plazov 
se je sprožilo med 4. in 5. aprilom po provincah Južni 
Sulavezi, Vzhodni Kalimantan in Zahodna Sumatra, od 
9. aprila pa so zajele okraj Lamongan v Vzhodni Javi. V 
plazovih in poplavah so življenje izgubili trije ljudje. 

Sredi aprila je več ljudi umrlo ob poplavah na severu in 
v osrednjem delu Irana, kjer so hudourniki odnesli avto 
z dvema otrokoma, med 10. in 14. aprilom so poplave 
zahtevale skupaj sedem življenj. Dve osebi sta umr-
li v hudourniških poplavah v Jemnu. Sredi meseca so 
močne padavine povzročile poplave tudi po severnem 
Pakistanu in severnem ter osrednjem Afganistanu, 
kjer so odnašale ceste in poplavljale kmetijske površine. 
Po podatkih je padlo v Pakistanu v 24 urah od 77 mm v 
kraju Chitral do 94 mm dežja v kraju Dir. V afganistan-
skem kraju Chaghcharān je padlo 133 mm v 48 urah. 
Poplave so v obeh državah zahtevale sedem žrtev. 

V zadnji dekadi aprila so večdnevne poplave zajele 
Vzhodni Kalimantan v Indoneziji in okraj Osrednji Se-
berang Perai v Maleziji. V Indoneziji so se poplave proti 
koncu meseca razširile še na provinci Aceh in Osrednji 
Kalimantan, v Maleziji pa so poplave konec aprila in v 
začetku maja zajele tudi Sarawak. Nevihte so po 22. 
aprilu zajele severni Vietnam in severni Laos, v Viet-
namu še posebej province Ha Giang, Son La, Yen Bai in 
Lao Cai. Zahtevale so šest življenj. 

V Indoneziji je bilo leta 2020 veliko poplav in v začetku 
maja so ponovno prizadele Zahodno Javo.

Po večdnevnem deževju so 2. maja poplavne vode in 
blatni tokovi zajeli južni Kirgizistan. Nedaleč od tod, 
135 kilometrov južno, je v Uzbekistanu popustil jez 
na reki Sir Darji. Oblasti so evakuirale 70.000 oseb v 
Kazakstanu in Uzbekistanu. Reka Sir Darja je namreč 
zgodaj 1. maja 2020 podrla jez, poplave pa so zajele več 
naselij in kmetijskih površin.

 Slika 5:  Poplave po porušitvi jezu na reki Sir Darja v 
Uzbekistanu (vir: twitter.com/nikmccaren)

 Figure 5:  Floods after the demolition of a dam on the Sir 
Darya river in Uzbekistan  
(Source: twitter.com/nikmccaren) 
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Močno deževje je konec aprila in v začetku maja ponov-
no povzročilo poplave na Sumatri in bližnji Javi v Indo-
neziji. Poleg poplav se je po različnih delih Indonezije 
sprožilo več plazov in blatnih tokov, ki so marsikatere 
vasi prekrili z več metri blata. Take »lokalnejše« poplave 
so se pojavljale še ves mesec. Okoli 20. maja so poplave 
ponovno zajele več indonezijskih provinc: Vzhodni Ka-
limantan, Zahodno Javo, Južno Sumatro, Sulavezi in 
Vzhodno Nuso Tenggaro, kjer je močno poplavilo več 
rek. Poplave so se proti koncu maja in v začetku junija 
preselile na Osrednjo Javo in Zahodno Papuo, kjer je 5. 
junija v 24 urah padlo 174 mm dežja.

Več poplav so imeli v začetku maja tudi v osrednji Aziiji, 
v Afganistanu in Pakistanu, kjer je utonila ena oseba. 
Sredi maja je Filipine zajel prvi ciklon tega leta – ciklon 
Vongfong. Količine padavin so 16. maja znašale do 290 
mm v 24 urah, poplave pa so minile brez žrtev. Močno 
deževje z do 214 mm dežja v 24 urah je povzročilo po-
plave v tem času tudi na Šrilanki, kjer so zahtevale štiri 
življenja. Skupaj je v nekaj dneh padlo do 750 mm dežja. 
Hudourniške poplave so 26. maja prizadele Združene 
arabske emirate, kjer je v Wadiju Al Helo odplavilo 
tri vozila, hudournik pa je zahteval štiri življenja. Med 
27. in 31. majem je dolgotrajno deževje zajelo tudi južni 
Oman. V teh dneh je padlo med 260 in 350 mm dežja, 
poplavne vode pa so zahtevale eno življenje.

Monsunski ciklon Amphan je 20. maja dosegel Indijo in 
Bangladeš. Poplavilo je Kalkuto, kjer je padlo v 24 urah 
več kot 250 mm dežja, predeli po obeh državah pa so 
bili preplavljeni z do 1,5 metra vode. Močno deževje je 
na severovzhodu Indije s poplavami prizadelo tudi dr-
žave Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya in Sikkim, 
kjer so poplave zahtevale pet življenj. V več krajih po 
državi Meghalaya je padlo v 24 urah med 320 in 360 
mm dežja, skupne količine med 20. in 26. majem pa 
so bile med 1300 in 1500 mm. Poplave po Indiji so se 

nadaljevale še junija. V začetku so močni nalivi z do 500 
mm v dveh dneh ponovno zajeli Assam, kjer so poplave 
in plazovi zahtevali novih 21 žrtev. Na drugi strani Indij-
ske podceline, v Zahodnih Gatih, je 3. junija pustošil cik-
lon Nisagra. Najmočneje je zajel državo Maharashtra in 
prinesel poplave v okolico Bombaja.

V začetku junija so poplave s hudourniki zajele osrednji 
in vzhodni Jemen, kjer so zahtevale devet žrtev, poleg 
teh poplav pa so poplave junija zajele tudi območje 
osrednje in južne Kitajske, province Hunan, Jiangxi in 
Guangxi. Tam je v kraju Yongfu v Guangxiju 7. junija v 24 
urah padlo 326 mm dežja, manjše poplave in plazovi pa 
so zajeli tudi Hong Kong. Kitajske poplave so se v na-
slednjih dneh, okoli 10. junija, okrepile na njenem jugu, 
še posebej v provinci Guizhou, kjer so prizadele več kot 
2,6 milijona ljudi, 228.000 so jih preselili. Dnevne ko-
ličine dežja v tej provinci so bile med 100 in 150 mm 
nekaj dni zapored, poplave pa so zahtevale 20 življenj. 
V provinci Sičuan je po močnem dežju 16. junija v po-
plavah utonila ena oseba, dodatne tri žrtve pa so zah-
tevale poplave v provinci Guizhou 22. junija. Poplave po 
različnih predelih na Kitajskem so se nadaljevale še ves 
mesec. V zadnjem tednu so se zaostrile v jugozahodnih 
provincah Guizhou, Guangxi in Chongqing. 25. junija je v 
24 urah padlo med 150 in 260 mm dežja v provinci Gu-
angxi. Razmere so se konec meseca poslabšale tudi v 
provinci Sičuan in po vzhodni Kitajski. Konec meseca je 
poplavljalo tudi v provincah Hubei in Yunnan. Od konca 
maja do konca junija so poplave na Kitajskem zahtevale 
81 življenj, prizadetih je bilo 13 milijonov ljudi, preselje-
nih približno 750.000 v 15 provincah.

V Ankari v Turčiji so mestne poplave 11. junija zahte-
vale eno žrtev. Sredi junija so poplave ponovno zajele 
azijski del Turčije, njen zahodni predel – provinco Bur-
sa, kjer so imeli dve žrtvi, prav tako pa so močni nalivi 
s hudourniškimi poplavami zajeli vzhodni del turške 
črnomorske obale, provinci Artvin in Rize. Poplave je 
povzročilo 14. julija deževje z intenzivnostjo 273 mm v 
24 urah. Utonilo je šest oseb.

 Slika 6:  Poplave maja v indonezijskem mestu 
Bojongsoang (vir: twitter.com/
BPBDKabBandung)

 Figure 6:  May floods in the Indonesian city of Bojongsoang 
(Source: twitter.com/BPBDKabBandung)

 Slika 7:  Junijske poplave v mongolski provinci Tuv (vir: 
NEMA, floodlist.com)

 Figure 7:  June floods in the Mongolian province of Tuv 
(Source: NEMA, floodlist.com)



251UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Peter Frantar: POPLAVE PO SVETU LETA 2020

Sredi junija so poplave ponovno zajele tudi Indonezijo, 
provinco Gorontalo na severnem Sulaveziju, na južnem 
Sulaveziju pa so poplave nekaj dni pozneje zahtevale 
eno žrtev. V istem tednu so hudourniki vzeli sedem 
življenj v Pakistanu, prav tako pa so o poplavah poro-
čali v sosednji Indiji. Močno deževje je v dveh dogodkih 
13. junija in 23. junija povzročilo poplave in plazove v 
Nepalu, kjer je odneslo 11 oseb. 14. junija so imeli popla-
ve na Tajskem, 16. junija so poplave zajele indonezijsko 
provinco Aceh, nekaj dni pozneje pa tudi Malezijo, kjer 
je v Kuala Lumpurju 20. junija padlo 119 mm padavin v 
24 urah. Poplave z nalivi so se nadaljevale v tej državi 
do konca meseca. V Mongoliji sta dve osebi utonili po 
poplavah v osrednjem delu države, ko je padlo do 77 
mm dežja v provinci Tuv.

Po 20. juniju je drugi val monsunskih poplav zajel tudi 
zvezno državo Assam v Indiji. Poplave v tej državi so se 
zavlekle vse do začetka julija, prizadetih je bilo 1,5 mili-
jona ljudi, utonile so tri osebe. Podobno je bilo v Ban-
gladešu, kjer so poplavljale reke predvsem na severu 
države in se v tej državi zavlekle še v julij. Sredi julija je 
bilo v Bangladešu prizadetih še 1,4 milijona oseb, konec 
julija pa so se poplave stopnjevale in prizadele že skoraj 
3,5 milijona oseb. Poplavljena je bila četrtina države.

V severnem Mjanmarju se je 2. julija po monsunu za-
radi namočenosti sprožil ogromni plaz, ki je zalil rud-
nik žada. V rudniku je bilo več kot 160 žrtev. V dneh 
po 4. juliju so nalivi povzročili poplave in plazove v treh 
dogodkih v Nepalu, ki so zahtevali 63 življenj, na jugu 
Japonske pa so močne poplave zahtevale več kot 50 
žrtev. V prefekturi Kumamoto je v več kot desetih kra-
jih padlo 4. julija v 24 urah več kot 410 mm dežja. V 
tem času so tudi v Pakistanu hudourniki odnesli šest 
življenj, monsunske poplave so v indijskih državah Gu-
jarat in Karnataka zahtevale štiri žrtve, količine dežja 
pa so bile med 300 in 450 mm v 24 urah. V Indiji so 
monsunske poplave julija v drugem tednu zajele vzhod 
države, Arunachal Pradesh, in se od tam razširile na 
širše območje severovzhoda, v države Assam, Bihar, 

Arunachal Pradesh, Uttar Pradesh in Zahodni Ben-
gal. Prizadele so več kot 2,5 milijona ljudi. Žrtev je bilo 
osem. Poplave so se zavlekle še v avgust.

V Mongoliji so poplave v začetku meseca zahtevale 
osem mrtvih. V drugem tednu julija so se poplave za-
ostrile v osrednji in vzhodni Kitajski, najbolj so priza-
dele province Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui in Zhejiang. 
V večjem delu Kitajske je namreč v prvih desetih dneh 
meseca padlo med 400 in 600 mm dežja. Tudi v In-
doneziji so prejeli neobičajno veliko dežja in posledično 
poplav v tem času leta – po več delih države so imeli 
kar pet večjih poplav v prvih julijskih dneh.

Hudourniške poplave so sredi avgusta zajele mesto 
Giresun z okolico v Turčiji ob Črnem morju. V 24 urah 
je padlo 130 mm dežja, poplave pa so zahtevale štiri 
žrtve. Zajele so tudi osrednjo Malezijo, kjer so reke po-
plavljale po intenzivnih padavinah med 100 in 150 mm 
v 24 urah. V Južni Koreji so hudourniki po 277 mm 
padavin odnesli dve osebi, prav tako dve osebi v Pakis-
tanu pa po predrtju ledeniške zajezitve jezera. Sredi 
jezera je 20 oseb utonilo v poplavah v južnem delu Su-
lavezija in na Zahodni Papui (približno 400 mm dežja v 
24 urah) v Indoneziji, Iranu, Vietnamu in Južni Ko-
reji pa so poplave zahtevale skupaj deset žrtev. 

Hudourniške poplave so se po Aziji nadaljevale še kar 
naprej. V Jemnu so zahtevale 17 življenj, bile pa so tudi 
v severnem Pakistanu, na severnem Japonskem, 
Mjanmarju, v Južni Koreji in Gruziji ter Afganis-
tanu. Poplave so zahtevale deset žrtev. Monsunske 
poplave so imeli tudi na severu Tajske.

V prvih dneh avgusta je tropska nevihta Sinlaku pri-
nesla poplave v Vietnam, Laos in na Tajsko. Količine 
padavin so znašale med 100 in 400 mm v 24 urah, po-
plave pa so zahtevale dve življenji. Avgusta hudourniki 
niso prizanesli večkrat v Jemnu, kjer so ponovno zah-
tevali kar 130 življenj, 13 so jih zahtevali v Južni Koreji, 
pustošili so v Saudovi Arabiji, Pakistanu, Severni 
Koreji, Nepalu, Vietnamu, Turčiji, Tajski, Afganista-
nu ... Dogodkov hudournikov je bilo več, največ žrtev so 
zahtevali v Afganistanu, kar 145, in Pakistanu, kar 72. 
Skupaj so ti preostali dogodki v Aziji avgusta odnesli 
255 življenj.

Monsuni so avgusta najbolj bičali Indijo. Poleg obsež-
nih poplav so poplavljali tudi hudourniki ob vmesnih 
močnih nalivih. V začetku meseca so se poleg severo-
vzhoda, kjer so poplave trajale že od julija, razširile še 
v Bombaj, v državo Karnataka, na jug Indije v zvezno 
državo Kerala, kjer so zahtevale po 31 žrtev.  Sredi me-
seca so se okrepile na severovzhodu v državi Bihar in 
na severu v Radžastanu ter v južni Telangani. Vse dr-
žave severovzhoda Indije so seveda vmesno dobivale 
nove pošiljke poplav. Monsunski nalivi so običajno in-
tenzivnosti med 200 in več kot 400 mm v 24 urah, 
kar povzroča še dodatno zviševanje vodostajev rek. 

 Slika 8:  Reševanje ob poplavah julija na Japonskem 
(vir: twitter.com/CampKokubu)

 Figure 8:  Rescue during floods in July in Japan (Source: 
twitter.com/CampKokubu)
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Skupaj so monsunske poplave do 15. avgusta v Indiji 
zahtevale 850 življenj in prizadele 15 milijonov ljudi. In-
dijski monsuni so se proti koncu avgusta še stopnjevali 
z rekordnimi vodostaji na reki Subarnarekha v državi 
Odisha. Poplave so se razširile na osrednjo Indijo, na 
države Madhya Pradesh, Maharashtra in Gujarat. Tu-
kaj so zahtevale še 37 žrtev.

Sredi meseca je močno deževje prizadelo porečje reke 
Jangce na Kitajskem, kjer so poplave minile brez 
žrtev. 

Ob monsunskih nalivih je bilo tudi septembra precej 
hudourniških poplav. V začetku meseca so tako 12 
ljudi izgubili v Nepalu, 30 so jih izgubili v Pakistanu, 
kjer je 1. septembra v 24 urah padlo 118 mm dežja 
v goratem delu države. 3. septembra je Severno 
Korejo zajel tajfun Maysaj, ki je povzročil poplave po 
vzhodu te države. V Wonsanu so namerili 242 mm 
dežja v 24 urah. Manjše poplave so ob tem imeli tudi 
v Južni Koreji. Močno deževje je po Nepalu povzro-
čilo poplave tudi v drugem tednu septembra, ko je 
umrlo 30 oseb, v tem tednu pa so zahtevale popla-
ve na Šrilanki tri žrtve. Sredi septembra so imeli 
poplave še v več provincah Indonezije. Te poplave 
so zahtevale devet žrtev, monsunske poplave v ju-
govzhodni Aziji pa so sredi meseca na Mjanmaru, v 
Kambodži in Vietnamu zahtevale 15 življenj. Sredi 
meseca so imeli poplave tudi na jugozahodu Kitajske 
v provinci Guizhou. Seveda so ves september mon-
suni povzročali poplave po Indiji, kjer je sredi meseca 
prizadelo Assam. Od tod so se poplave proti koncu 
meseca razširile še na Meghalayo, obenem pa so 
nalivi s 450 mm dežja v 24 urah povzročili poplave 
tudi v Karnataki in Bombaju, ki je prejel 400 mm v 
dveh dneh. V Indiji so omenjene poplave zahtevale 16 
življenj.

V Nepalu so imeli ob nalivih plazove in poplave, ki so v 
drugi polovici septembra zahtevali 14 življenj. Monsun-
ske poplave so konec meseca povzročale težave po 
Vietnamu, Pakistanu, Mjanmarju, Bangladešu, kjer 
so 27. septembra zabeležili rekordnih 433 mm dežja v 
12 urah. Konec meseca so hudourniki prizadeli predel 
Gilan v Iranu, severni Kalimantan, Papuo in Sumatro 
v Indoneziji. Te poplave so zahtevale 17 življenj. V Pa-
kistanu so monsunske poplave tega leta zahtevale že 
136 žrtev, uničile so več kot 75.000 in poškodovale 
135.000 hiš.

Oktobra so poplave najprej prizadele Filipine, Malezijo 
in Indonezijo, v drugem tednu pa še območje Indokine, 
Vietnam, Kambodžo, Laos in Tajsko. Razmere je še 

 Slika 9:  Poplave reke Narmada v indijski državi Madhya 
Pradesh (vir: twitter.com/ChouhanShivraj)

 Figure 9:  Flooding of the Narmada river in the Indian 
state of Madhya Pradesh (Source: twitter.
com/ChouhanShivraj)

 Slika 10:  Poplave in plazovi so močno prizadeli Nepal 
septembra (vir: www.facebook.com/NDRRMA)

 Figure 10:  In September, floods and landslides severly 
affected Nepal (Source: www.facebook.com/
NDRRMA)

 Slika 11:  Poplave reke Huong v Vietnamu oktobra 2020 
(vir: Lê Minh ĐÚ,c, wikimedia)

 Figure 11:  Flooding of the Huong river in Vietnam in 
October 2020 (Source: Lê Minh ĐÚ,c, wikimedia)
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poslabšalo tropsko neurje Linfa, ki je v osrednji Viet-
nam prineslo 12. oktobra vse do 210 mm dežja v 24 
urah. V Vietnamu in sosednjih državah so se poplave 
zavlekle še vse do konca oktobra, saj je padlo veliko pa-
davin – v Vietnamu med 5. in 11. oktobrom v dveh krajih 
1520 mm oziroma 1888 mm dežja, 24-urne količine so 
bile prav tako izjemne, in sicer med 500 in 760 mm, v 
dneh okoli 17. oktobra. Nastale večdnevne poplave in 
blatni tokovi so povzročili veliko škode ter 119 žrtev. 
Konec meseca je vse še poslabšal ciklon Molave, ki je v 
osrednji Vietnam prinesel med 400 in 600 mm dežja v 
zadnjih nekaj oktobrskih dneh.

Sredi oktobra je v Bengalskem zalivu nastalo obsežno 
ciklonsko območje. Ciklon je dobro namočil jug in za-
hod Indije, kjer je povzročil obsežne poplave. Najbolj 
je prizadelo zvezno državo Telangana, kjer so imeli 61 
žrtev. V Hyderabadu je padlo 18. oktobra 129 mm v 24 
urah. Konec meseca so poplave prizadele tudi Benga-
lore v državi Karnataka.

Sredi in konec oktobra je prav tako poplavljalo večkrat 
še v skoraj vseh provincah Indonezije, na Cebuju in 
Luzonu na Filipinih. Filipine sta dosegla dva tropska 
ciklona, Saudel in Molave (ta je prinesel do 300 mm 
dežja v 24 urah). Poplave so v teh državah zahtevale 
36 življenj. V zadnjem tednu oktobra so poplave pusto-
šile tudi po Bangladešu in Afganistanu.

Novembra so tajfuni ponovno dosegli Filipine in tam 
povzročili poplave. Supertajfun Goni v začetku mese-
ca je prešel območje Manile, 11. novembra pa je tajfun 
Vamco ponovno zavzel Luzon. Poplave so zahtevale 
18 življenj. Ves november je poplavljalo po Indoneziji, 
konec novembra še po Maleziji in na Tajskem, v in-
dijskih državah Tamil Nadu in Andhra Pradesh pa je 
poplave povzročal ciklon Nivar. Poplave so v teh drža-
vah zahtevale 14 žrtev. V Iranu so 29. novembra nalivi 
z do 90 mm dežja poplavili več mest, poplave so za-
jele tudi bližnji Irak. Zadnja dva dneva so močni nalivi 
prinesli poplave še v Vietnam, kjer je bilo pet žrtev. V 
osrednjem višavju in na jugu je v nekaj dneh padlo med 
800 in 1000 mm dežja.

3. decembra je ciklon Burevi dosegel Šrilanko in v 24 
urah prinesel do 300 mm dežja ter povzročil poplave 
na severu države. Večdnevne poplave so imeli konec 
novembra in v začetku decembra na jugu Tajske ter 
po več delih Malezije in Indonezije. Količine padavin 
v 24 urah v teh državah so bile med 100 in 160 mm. 
Poplave v vseh treh državah so se še večkrat okrepile 
vse do zadnjega tedna meseca, skupaj pa so zahteva-
le 31 žrtev. V prvem tednu decembra so hudourniške 
poplave prizadele jug Irana, zahtevale so dve življenji, 
sredi decembra pa so hudourniške poplave zajele tudi 
provinco Izmir v Turčiji, kjer sta utonili dve osebi. 24-
urne količine padavin so bile med 40 in 150 mm. Sredi 
decembra so bile še poplave na Filipinih, kjer je utonilo 
osem oseb.

Afrika

Leta 2020 je bil v Afriki 101 večji poplavni dogodek. 
Poplave so zahtevale 1036 žrtev.

Prve poplave leta 2020 so v Afriki povzročili hudour-
niki v Malaviju in Angoli. Sredi januarja je poplavljala 
reka Zambezi v Namibiji, več žrtev so imeli ob popla-
vah v Mozambiku, kjer je padlo 93 mm dežja v 24 urah, 
poplavljalo pa je tudi v Malaviju, Zambiji in Zimbabve-
ju. Poplave so se v teh državah zavlekle skoraj do konca 
meseca in so zahtevale 29 življenj, večino v Mozambiku. 
V zadnji dekadi januarja so obsežne poplave zajele tudi 
Madagaskar, kjer so zahtevale 26 žrtev, konec mese-
ca pa so imeli poplave v regiji Iringa v osrednji Tanzaniji 
in sosednji Keniji. Poplave so se v Tanzaniji zavlekle v 
februar in v obeh državah zahtevale 40 življenj. V Tan-
zaniji so poplave ogrozile tudi jez pod Kilimandžarom.

Februarja so poplave prizadele Burundi, prve dni pa so 
pustošile po afriškem višavju, po Ruandi, Malaviju in 
po nekoliko južnejših Zambiji ter Južnoafriški Repu-
bliki. Zahtevale so 17 žrtev. Sredi meseca so zajele tudi 
Mozambik, kjer je padlo v 24 urah med 154 in 175 mm 
dežja v osrednjem delu države, in zahtevale 28 žrtev.

Marca so se poplave nadaljevale predvsem v južni in 
vzhodni Afriki. Prizadete so bile Tanzanija, Ruanda, 
Kenija, Burundi, Namibija, Angola, Zambija, Mada-
gaskar in Demokratično republiko Kongo. Največ 
težav so imeli v Zambiji in Tanzaniji, na severovzhodu 
Madagaskarja pa je poplave povzročil ciklon Herold. 
Hudourniške poplave so imeli marca tudi v Egiptu. 
Poplave so v tem mesecu zahtevale 15 žrtev.

V začetku aprila so se poplave nadaljevale v Zambiji, 
potem pa je sledilo dvotedensko zatišje poplav v Afriki. 
Večje poplave so se začele po 15. aprilu, tokrat po-
novno v Demokratični republiki Kongo, Angoli in 
državah na Jezerskem višavju. Ta mesec je bila naj-
bolj prizadeta Kenija, kjer so se poplave nadaljevale 
še v maj. Hudourniki so ta mesec poplavljali v Burkini 

 Slika 12:  Februarske poplave v Južni Afriki so odnašale 
tudi veliko smeti, predvsem plastike  
(vir: twitter.com/TrafficRTMC)

 Figure 12:  February floods in South Africa carried a large 
amount of rubbish, mainly plastics  
(Source: twitter.com/TrafficRTMC)
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Faso, Djibutiju, Čadu, Somaliji in Etiopiji. Skupaj so 
poplave aprila v Afriki zahtevale 78 življenj, izmed teh 
največ 30 v Vzhodnem Kongu v provinci Južni Kivu.

Tudi maja je poplavljalo na Jezerskem višavju. Še po-
sebej veliko težav so poplave povzročile Keniji, kjer je 
od aprila do sredine maja utonilo 237 oseb. Poplave 
so maja seveda prizadele tudi Burundi, Ugando in 
Ruando, prav tako še sosednji Etiopijo in Somalijo, 
več poplav pa so imeli znova v Demokratični repub-
liki Kongo. Hudourniške poplave so imeli v Alžiriji, na 
Slonokoščeni obali in v Centralnoafriški republiki, 
V Ruandi so poplave maja zahtevale 65 žrtev, v pre-
ostalih, brez Kenije,  pa so jih imeli še 28.

Junija so poplave zajele zahodno Afriko. Več poplav so 
imeli v Gani, Slonokoščeni obali, Burkini Faso in Ni-
geriji. V Slonokoščeni obali je padlo 25. junija v nekaj 
urah 240 mm dežja v glavnem mestu. Poplave so junija 
zahtevale 23 življenj.

Julija so poplave ponovno prizadele Somalijo z dol-
gotrajnejšim deževjem, močno deževje pa je poplave 
povzročilo v Nigeriji in Maliju. Imeli so 20 žrtev.

Avgusta so nalivi zalili Khartum v Sudanu, poplavljal 
pa je tudi Modri Nil. Poplave so se iz začetka meseca 
zavlekle vse do sredine septembra in se razširile še na 
Južni Sudan. Ponovno so imeli poplave tudi v Somaliji 
in Etiopiji, pa tudi po Nigeriji, Nigru, Čadu in Mali-
ju. V drugi polovici meseca so imeli poplave v osrednji 
Afriki (Kamerun) in na Jezerskem višavju (Uganda, 
Kenija). Rekordno visok vodostaj je doseglo Viktoriji-
no jezero, poplavljali pa sta tudi jezeri Albert in Kyoga. 
Poplave so avgusta zahtevale 107 žrtev, izmed teh jih 
je bilo 80 v Sudanu.

Septembra je bilo v Afriki veliko poplav. Poplave so se 
nadaljevale še iz avgusta v Sudanu in Južnem Suda-
nu ter Čadu. Večje poplave so imeli ponovno v zahodni 
Afriki, kjer je bilo razglašenih več izrednih stanj. Priza-
dete so bile države Niger, Burkina Faso, Gana, Se-
negal in Nigerija. V Senegalu je padlo 6. septembra 
200 mm dežja. Hudourniške poplave so septembra 
prizadele Alžirijo, večdnevne pa Tunizijo in Etiopijo. 
V Demokratični republiki Kongo se je ob poplavah 
porušil rudnik in zahteval 50 mrtvih. Sredi septem-
bra so nalivi prinesli poplave na Zelenortske otoke 
in v Mavretanijo, Ugando, večkrat Gano, Gvine-
jo, ponovno Etiopijo, Čad ter oba Sudana in Benin. 
V Sudanu so poplave od avgusta ocenili na najhujše 
v zadnjih 30 letih. V obeh mesecih so zahtevale 120 
žrtev. Poplave septembra so v Afriki zahtevale skupno 
kar 170 življenj.

 Slika 15:  Avgustovske poplave v Etiopiji so zahtevale 
preselitev več kot 20.000 ljudi  
(vir: twitter.com/AfarParty)

 Figure 15:  August floods in Ethiopia required the 
relocation of over 20,000 people  
(Source: twitter.com/AfarParty)

 Slika 14:  Junijske poplave v Slonokoščeni obali (vir: 
ONPC Cote D’Ivoire, floodlist.com)

 Figure 14:  Floods in the Republic of Ivory Coast in June 
(Source: ONPC Cote D’Ivoire, floodlist.com)

 Slika 13:  Poplave so spomladi večkrat zajele Zambijo 
(vir: Diocese of MANSA, floodlist.com)

 Figure 13:  In spring, floods affected Zambia several times 
(Source: Diocese of MANSA, floodlist.com)
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V začetku oktobra so hudourniške poplave zajele 
Vzhodni Kongo, v drugem tednu meseca pa Gano. V 
Ugandi so se še vedno spopadali z visokimi vodostaji 
Albertovega jezera in jezera Kyoga, v Keniji pa s po-
plavljanjem jezera Turkana in Viktorijinega jezera. V 
tretjem tednu meseca so poplave več žrtev zahtevale 
v Tanzaniji in Keniji, poplave pa so imeli tudi v Togu 
in Mozambiku. Nigerijo so poplave rek Niger in Be-
nue zajele že septembra in so trajale vse do sredine 
oktobra. V Nigeriji so poplave zahtevale kar 155 življenj. 
Oktobrske poplave v Afriki so zahtevale 180 žrtev.

Novembra so poplave večkrat prizadele Ugando, hu-
dourniške poplave so imeli v Zimbabveju in Južni Af-
riki, v Čadu je popustil jez in poplavil nekaj predelov 
glavnega mesta Ndjamena, močno deževje pa je po-
vzročilo poplave po Kongu in Demokratični državi 

Kongo. Obsežnejše poplave tega meseca so bile v So-
maliji, kjer so bile okoli 10. novembra po deževju popla-
ve na jugozahodu države. Poplave so trajale več dni in 
so se po prehodu tropskega neurja Gati, ki je prinesel 
celoletno količino dežja 22. novembra (128 mm v 24 
urah), okrepile še na severu države. Poplave so novem-
bra zahtevale 20 življenj.

Decembra so poplave dvakrat zajele Demokratično 
republiko Kongo, enkrat na začetku in koncu meseca. 
Hudourniške poplave so prizadele Mozambik in Alži-
rijo, obe državi z nalivi do 140 mm v 24. urah, tropska 
depresija Chalane pa je manjše poplave prinesla tudi 
na Madagaskar. Poplave so tega meseca zahtevale 18 
življenj v Demokratični republiki Kongo.

Severna Amerika

Leta 2020 je bilo v Severni Ameriki 22 velikih poplav, ki 
so zahtevale 30 žrtev. 

Poplave tega leta so se začele 10. januarja na sred-
njem zahodu po zimskih nevihtah, predvsem v Okla-
homi in Wisconsinu, kjer so zahtevale 11 življenj. V 
začetku februarja je močno deževje z več kot 370 mm 
dežja na 1. februar zajelo Britansko Kolumbijo v Kanadi, 
poplave pa niso zahtevale žrtev. V drugem tednu me-
seca so poplave zajele Virginijo, Tennessee, Kentucky 
in Alabamo, torej jugozahod ZDA, izredne razmere pa 
so razglasili tudi na severozahodu ZDA ob poplavah v 
zveznih državah Washington in Oregon. Sredi februarja 
je poplavljal Misisipi v Alabami, hudourniške poplave pa 
so 22. marca zajele Ohio in Indiano. Februarja in marca 
so poplave zahtevale 13 življenj.

Konec aprila so se začele ledene zamašitve rek, v 
Kanadi so tako imeli poplave v Alberti. Sredi maja je 
močno deževje z 232 mm v 24 urah 15. maja prineslo 

 Slika 17:  Poplave v Ugandi oktobra in novembra (vir: 
twitter.com/UgandaRedCross)

 Figure 17:  Floods in Uganda in October and November 
(Source: twitter.com/UgandaRedCross)

 Slika 18:  Ledene zajezitve rek v Alberti v Kanadi so 
povzročile poplave na poplavnih ravnicah (vir: 
www.facebook.com/mcmurrayaviation)

 Figure 18:  Ice jams on rivers in Alberta, Canada caused 
flooding on flood plains (Source: www.
facebook.com/mcmurrayaviation)

 Slika 16:  Poplave v Sudanu so zahtevale avgusta 
in septembra 120 življenj (vir: CZ Sudana, 
floodlist.com)

 Figure 16:  In August and September, floods in Sudan 
claimed 120 lives (Source: Sudan Civil 
Protection, floodlist.com)

http://www.facebook.com/mcmurrayaviation
http://www.facebook.com/mcmurrayaviation
http://www.facebook.com/mcmurrayaviation
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poplave v Louisiano, nekajdnevne padavine pa so po-
vzročile poplave po vsem srednjem zahodu ZDA nekaj 
dni pozneje. Poplave so tako najbolj prizadele Illinois 
in Michigan. V Michiganu je prelilo dva jezova, zaradi 
česar so razglasili izredne razmere v okrožju Midland. 
Marsikje so prejeli rekordne majske količine padavin.

7. junija je tropsko neurje Cristobal doseglo delto 
Misisipija in poplavilo obalne predele, konec junija pa 
so hudourniki zajeli Wisconsin, kjer je 29. junija v 24 
urah padlo med 180 in 230 mm dežja. Utonila je ena 
oseba. V začetku julija so imeli poplave v Manitobi v 
Kanadi, konec meseca pa je nevihtni sistem Hanna 
zajel obalo Teksasa in severne Mehike, kjer so bile po-
plave ob nalivih. Ob ciklonu Isaiasu je poplavilo obalne 
predele Severne Karoline, kjer so poplave zahtevale 
eno življenje. 4. avgusta je v šestih urah padlo do 177 
mm dežja, reka Jordan Creek pa je dosegla rekordni 
vodostaj.

Jeseni so poplave v Severni Ameriki povzročali večino-
ma orkani. Orkan Sally je kopno Zaliva dosegel 16. sep-
tembra v Alabami in Floridi. Na poti je prinesel v treh 
dneh med 630 mm dežja v Pensacoli na Floridi in 760 
mm v Orange Beach v Alabami. Najbolj je poplavljalo v 
Alabami. Tropsko neurje Beta je od 22. septembra pri-
našalo več kot 400 mm padavin v krajih na svoji poti, 
največ v Teksasu. Tako je količina padavin v Houstonu 
presegla dnevni rekord padavin, saj je padlo kar 91 mm. 
Poplave pa so imeli tudi v državah Louisiana, Arkansas 
in Misisipi. Orkan Delta je 9. oktobra dosegel Louisiano 
in 10. oktobra je v 48 urah padlo tudi do 450 mm pa-
davin. Poplave so prizadele Louisiano in Georgio. Vse te 
orkanske poplave so zahtevale eno žrtev.

Močno deževje ob stiku tropskega neurja Eta in hlad-
ne fronte je sredi novembra zajelo Severno Karolino. 
V kraju Rocky Mount je 12. novembra v 48 urah padlo 
250 mm dežja. Padavinam so sledile hudourniške po-
plave, tudi z rekordnimi vodostaji, ki so zahtevale tri 
življenja. Zadnje poplave leta 2020 so zajele jugovzhod 
Aljaske v začetku decembra. 1. in 2. decembra so tako 
na veliko postajah izmerili rekordne dnevne količine 
padavin, v kraju Pelican je padlo 280 mm v 48 urah.

Južna Amerika

Leta 2020 je bila v Južni Ameriki 101 velika poplava. 
Poplave so zahtevale 296 žrtev.

V Peruju so imeli poplave že konec decembra 2019. Te 
so se zavlekle v januar 2020, ko so v začetku meseca 
najprej prizadele Huanuco, sredi meseca pa še depar-
tmaja Pasco in Puno. V začetku meseca je prav tako 
v Kolumbiji poplavljala reka Ungia, ki je istoimensko 
mesto poplavila skoraj v celoti. Po 11. januarju so popla-
ve zajele Bolivijo v treh departmajih. Sredi meseca so 
poplave prizadele jugovzhod Brazilije, državo Espirito 
Santo, kjer je padlo 18. januarja skoraj 250 mm dežja 
v 24 urah v mestu Alfredo Chaves. To je običajna celo-
mesečna količina padavin. V tretjem tednu meseca so 
imeli poplave še v Gvatemali in severozahodni Argen-
tini, prav tako pa so poplave in plazovi prizadeli sever 
in jug Peruja ter tudi Ekvador. Na severu Peruja je v 
24 urah padlo do 150 mm dežja, kar je bila rekordna 

 Slika 20:  Močni nalivi so po Aljaski konec leta povzročali 
poplave in blatne tokove s plazovi (vir: Alaska 
State Troopers, floodlist.com)

 Figure 20:  A heavy downpour in Alaska at the end of 
the year caused floods and mudslides with 
landslides (Source: Alaska State Troopers, 
floodlist.com)

 Slika 19:  Poplave v Louisiani maja 2020 (vir: St. 
Tammany Parish Sheriff’s Office, floodlist.com)

 Figure 19:  Floods in Louisiana in May 2020 (Source: St. 
Tammany Parish Sheriff’s Office, floodlist.com)
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količina. V zadnjem tednu januarja so poplave ponovno 
zajele brazilski državi Minas Gerais in Espirito Santo. 
V Minas Geraiasu je utonilo 47 oseb. Konec meseca je 
poplavljalo tudi v Čilu in Paragvaju, hudourniki so zajeli 
Kolumbijo. V Čilu je prizadelo regijo, puščavo Atakamo, 
kjer je v kraju El Transito padlo 16 mm dežja. Ob tem 
je treba poudariti, da je običajna letna količina padavin 
manj kot 15 mm. Januarske poplave so zahtevale skup-
no 61 življenj.

7. februarja so poplave največkrat zajele Peru. Najprej 
regijo Cusco, nato Huanuco, sredi meseca regiji Puno 
in Ayacucho ter Arequipa, v zadnjem delu meseca pa 
regijo Tacna, ponovno Cusco ter Moquegna.  Okoli 11. 
februarja so poplave zajele brazilski Sao Paolo in Bo-
livijo, sredi meseca Argentino, Bolivijo in Ekvador, 
konec meseca pa so imeli več žrtev v Kolumbiji, moč-
no deževje pa je 29. februarja zalilo Rio de Janeiro v 

Braziliji, kjer je v eni uri padlo do 61 mm dežja, prav 
tako pa so hudourniške poplave zejele Honduras. 
Februarja so poplave zahtevale 19 življenj.

25. februarja je poplavljalo še v Boliviji, sredi meseca 
pa so poplave zajele Kolumbijo, Peru in Ekvador. Ko-
nec marca so poplave ponovno zajele Peru. Marca so 
zahtevale 43 žrtev.

Aprila so se poplave najprej pojavile v departmaju Choco 
v Kolumbiji, nekaj dni zatem pa je izredno deževje po-
vzročilo poplave še v departmaju Santander. Poplave so 
sredi meseca odnašale domove v Ekvadorju, hudourniki 
pa so 16. aprila zajeli kolumbijski Cauca, konec meseca 
pa še več kolumbijskih območij. Povzročili so štiri žrtve. 

V začetku maja so poplave zajele Francosko Gvajano 
in Panamo, sredi maja pa predvsem srednjo Ameriko. 
Sredi maja je poplavljalo še v Kolumbiji in Ekvadorju, 
več težav pa so imeli predvsem v Gvatemali pa tudi v 
Hondurasu in El Salvadorju. Konec maja je Kubo sku-
paj s Florido prizadelo močno deževje, ki je v nekaj urah 
25. maja prineslo več kot 120 mm padavin. Poplave so 
zajele osrednji del države, konec maja pa sta močno 
deževje in tropski sistem Amanda povzročila poplave 
v Hondurasu, El Salvadorju in Gvatemali. Zaradi po-
plav je maja umrlo 21 ljudi.

Poplave v Srednji Ameriki so se iz maja za nekaj dni 
zavlekle še v junij, poleg Hondurasa, El Salvadorja in 
Gvatemale so poplave po začetku tropskega neurja 
Cristobal zajele tudi jug Mehike, in sicer države Chia-
pas, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco in Campeche. 
Padavin v Mehiki zaradi neurja je bilo 3. junija vse do 
330 mm v 24 urah v državi El Carmen, drugje je padlo 
večinoma okoli 220 mm padavin. Poplave so Mehiko 
ponovno zajele v drugem tednu meseca, tokrat v drža-
vi Veracruz. Sredi junija so poplave in plazovi pustošili 

 Slika 21:  Odpravljanje posledic poplav v Braziliji,  
v zvezni državi Espirito Santo  
(vir: Vlada Espirito Santo, floodlist.com)

 Figure 21:  Cleaning up after a flood in Brazil,  
in the federal state of Espirito Santo  
(Source: Vlada Espirito Santo, floodlist.com)

 Slika 22:  Marčevske poplave v Kolumbiji  
(vir: DGRD Santander, floodlist.com)

 Figure 22:  March floods in Columbia  
(Source: DGRD Santander, floodlist.com)

 Slika 23:  Poplavljeni predeli junija v Hondurasu  
(vir: twitter.com/BomberosHn)

 Figure 23:  Flooded parts of Honduras in June  
(Source: twitter.com/BomberosHn)
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po Gvatemali in Hondurasu, močno deževje pa je prine-
slo poplave, ki so porušile rudnik v Nikaragvi. V Boliviji 
je v dneh po 20. juniju padlo tudi do več kot 300 mm 
dežja, kar je povzročilo poplave v državi Santa Cruz, hu-
dourniške poplave pa so prizadele tudi Uragvaj, kjer je 
padlo v 24 urah med 75 in 105 mm dežja. Konec me-
seca je poplave v južno Brazilijo prinesel še ciklon – 
poplave so imeli v zveznih državah Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul in Paraná, zavlekle so se še v prvi teden 
julija. Julija je poleg Brazilije poplavljalo še v Mehiki in 
Kolumbiji. V Kolumbiji je bilo poplavljenih kar 80 ob-
močij, v Mehiki pa so imeli dva dogodka. V drugem, ki 
je bil konec meseca, je v mestu Monterrey v zvezni dr-
žavi Nuevo Leon padlo 27. julija kar 533 mm dežja v 
24 urah. Poplave konec meseca je v Mehiki povzročilo 
tropsko neurje Hanna. Junija in julija so poplave v Južni 
Ameriki zahtevale 28 življenj.

8. avgusta je v Trinidadu in Tobagu padlo 120 mm 
dežja v devetih urah, kar je povzročilo rušilne hudour-
nike in plazove. Hudourniki so v istih dneh odnesli tudi 
hišo z 11 osebami v Panami, poplave pa so imeli v teh 
dneh tudi v Veracruzu v Mehiki, kjer je padlo v 24 urah 
160 mm dežja. Tropsko neurje Laura je 22. avgusta za-
jelo Haiti in Dominikansko Republiko, kjer je padlo do 
200 mm dežja v 24 urah, poplave pa so zahtevale 11 
žrtev. Konec meseca sta dve nevihti prinesli poplave 
v Mehiko. V dneh po 20. avgustu je nevihta Marco na 
jugu države prinesla med 110 in 190 mm padavin, ko-
nec meseca pa je med nevihto Hernan padlo med 230 
in 290 mm na osrednjem vzhodu države. Avgustovske 
poplave so zahtevale 25 življenj. 

Prva dva jesenska meseca sta bila precej mirna. V za-
četku septembra so imeli poplave v Srednji Ameriki, 
predvsem v Hondurasu in Gvatemali po ciklonu Nani, 
sredi meseca so poplave ponovno zajele Gvatemalo. 13. 

septembra je padlo med 75 in 155 mm dežja v 24 urah, 
prav tako pa so sredi meseca imeli poplave v Mehiki, 
v zvezni državi Oaxaxa. Oktobra so poplave sledile tro-
pski nevihti Gamma, ki je 4. oktobra zajela Jukatan v 
Mehiki. Nekaj dni pozneje je dež povzročil plazove in 
poplave v Gvatemali, tropska nevihta Zeta pa je konec 
meseca zajela še najprej Jamajko, sledila sta Mehika 
in El Salvador. Največ žrtev je povzročil blatni tok v El 
Salvadorju, ki je zahteval več kot 40 življenj. Skupaj je v 
obeh jesenskih mesecih izgubilo življenje 54 oseb.

November je bil poplavno zelo aktiven, saj se je v Južni 
Ameriki ta mesec zgodilo kar 15 večjih poplavnih do-
godkov po skoraj 20 državah. Najprej je poplave pri-
našal orkan Eta, poplave so imeli tako v Nikaragvi in 
Hondurasu, kjer je padlo 3. novembra do 260 mm 
padavin v 24 urah. V povezavi z orkanom Eta so imeli 
poplave tudi na Trinidadu in Jamajki, sledile pa so še 
poplave v Gvatemali, kjer je padlo do 300 mm dežja, na 
Kostariki in v Panami ter Mehiki.

V začetku novembra so bile še poplave v kolumbijskih 
departmajih Magdalena in Norte de Santander, kjer 
je poplavljalo več rek, pa tudi v brazilski zvezni drža-
vi Pernambuco, kjer je padlo 3. novembra 290 mm v 
24 urah (letna količina padavin je 644 mm). V drugem 
tednu novembra so dolgotrajne poplave od konca ok-
tobra še vedno trajale v Gvajani, v Gvatemali, Kolu-
mbiji in Venezueli so imeli poplave s plazovi sredi me-
seca, v dneh po 16. novembru pa je Srednjo Ameriko 
zajel še ciklon Iota (Jota). Poplave je povzročil najprej 
na kolum bijskih otokih, potem pa še v Nikaragvi, 
Hondurasu in El Salvadorju. Hudourniške poplave so 
imeli konec meseca v brazilski zvezni državi São Paulo, 
kjer je v mestu Sao Carlos padlo 138 mm dežja v eni 
uri. Zadnji dan meseca je poplavljalo tudi v južni Boliviji. 
Novembrske poplave so zahtevale 27 žrtev.

 Slika 25:  Novembrske poplave v Kolumbiji  
(vir: www.elinformador.com.co)

 Figure 25:  November floods in Columbia  
(Source: www.elinformador.com.co)

 Slika 24:  Septembrske poplave v San Juanu v Mehiki so 
prinesle veliko blata  
(vir: twitter.com/CEPCO_GobOax).

 Figure 24:  September floods in San Juan in Mexico 
brought a lot of mud  
(Source: twitter.com/CEPCO_GobOax)
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Decembra so plazovi in poplave najprej zajeli Antioquia 
departma v Kolumbiji (12. december), 17. decembra 
so hudourniki zajeli Santa Catarino v Braziliji, kjer je 
padlo med 90 in 125 mm dežja v 24 urah na ta dan, 
nekaj dni pozneje pa so zajele še Rio de Janeiro, kjer 
je padlo 225 mm dežja v 24 urah na 23. december. 
Zadnje poplave so bile tega leta po božiču v Ekvadorju. 
Decembra so poplave zahtevale 14 življenj.

Avstralija in Oceanija

Na območju Avstralije in Oceanije je bilo leta 2020 14 
večjih poplavnih dogodkov in 33 žrtev poplav.

Prve poplave na območju Oceanije so bile hudourniške 
na Fijiju, ki jih je prinesel tropski ciklon Tino. V Avstra-
liji so imeli prve poplave 19. januarja v Novem južnem 
Walesu in Viktoriji, kjer so prevladovale predvsem mest-
ne poplave, konec januarja pa so poplave zajele mesto 
Townsville v severnem Queenslandu. Reke so močno 
narasle v začetku februarja tudi v južnem delu Nove Ze-
landije, tam je v mestu Milford Sound v 60 urah padlo 
več kot 1000 mm dežja, od tega 4. februarja 600 mm 
v 24 urah. V prvih dneh februarja so poplave zahtevale 
tudi več žrtev na Papui Novi Gvineji. Drugi teden febru-
arja so poplave zajele obalne predele Novega Južnega 
Walesa in nekaj dni pozneje še jugovzhod Queenslanda, 
kjer je v 24 urah padlo med 180 in 230 mm dežja. 

Sredi marca je ponovno poplavilo Fidži, po 200 mm 
dežja, in Papuo Novo Gvinejo, kjer so se prožili še 
plazovi. Poplave na Papui so se zavlekle vse do sredine 
aprila. Aprila je poplave na Fidži najprej prinesel nov 
tropski ciklon Harold, več škode pa je povzročil na Va-
nuatuju. Druge poplave na Fidžiju so se zgodile konec 
aprila. V Novi Kaledoniji je poplavljalo 19. aprila po 200 
mm dežja v šestih urah. Preostali del pomladi je na tem 
delu sveta minil mirno.

Poleti so poplave zajele sever Nove Zelandije, kjer je 
18. julija padlo do 250 mm dežja v 24 urah, od tega 150 
v štirih urah in 57 mm v eni uri. Julija so močne poplave 
zajele Hunter in Sydney v Avstraliji. Preostali del zime 
in začetek pomladi ni bilo večjih poplav, prve večje so 
bile v dneh po 23. oktobru ponovno v Novem Južnem 
Walesu. Novembra je padlo v mestu Napier na Novi 
Zelandiji rekordno dežja, in sicer 10. novembra 242 
mm v 24 urah. Avstralski državi Queensland in Novi 
Južni Wales so poplave ponovno zajele sredi decembra. 
Tridnevne količine padavin so bile vse do 740 mm. Sre-
di decembra so poplave zajele tudi Samoo, prav tako 
pa je Fidži zajel ciklon Yasa in tam povzročil poplave. 

 Slika 26:  Poplave v začetku leta 2020 v avstralskem 
Queenslandu (vir: twitter.com/QldFES)

 Figure 26:  Floods in Queensland, Australia at the beginning 
of 2020 (Source: twitter.com/QldFES)

 Slika 27:  Marčevske poplave na Fidžiju  
(vir: twitter.com/FijiNDMO)

 Figure 27:  March floods on the Island of Fiji  
(Source: twitter.com/FijiNDMO)

 Slika 28:  Poplavljen most na Samoi ob prehodu 
tropskega ciklona Yasa  
(vir: twitter.com/DMO_Samoa)

 Figure 28:  Flooded bridge in Samoa at the passing of the 
Yasa tropical cyclone  
(Source: twitter.com/DMO_Samoa)
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Konec decembra so poplave in plazovi zajeli še Papuo 
Novo Gvinejo, kjer so zahtevali več kot deset življenj.

V vsem letu 2020 so poplave v Avstraliji in Oceaniji za-
htevale 33 življenj.

Sklepne misli

Leta 2020 je bilo po svetu skupaj več kot 450 večjih 
poplav. V članku obravnavane poplave so zahtevale 
3923 žrtev, največ jih je bilo ob monsunskih poplavah v 

Indiji, in sicer več kot 850, številke pa se od vira do vira 
zelo razlikujejo. 

Glavni vzroki poplav leta 2020 so bili največkrat moč-
no deževje in nalivi, sledijo poplave zaradi monsunov in 
tropskih ciklonov. Precej poplav je bilo tudi zaradi lede-
nih zajezitev rek, poplav morja ter porušitev naravnega 
ali umetnega jezu na vodotoku. Po podatkih AON (AON, 
2021) so bile poplave (brez posledic orkanov) leta 
2020 dejavnik, ki je povzročil največ škode med vse-
mi naravnimi nesrečami – približno 76 milijard dolarjev 
(82 leta 2019).
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Izbor mreže postaj za pregled 

temperatur rek in jezer v letih 

2019 in 2020

V prispevku predstavljamo pregled temperature rek in 
jezer za leti 2019 in 2020 ter primerjavo z obdobjem 
1981–2010. Za pregled smo izbrali 40 samodejnih vo-
domernih postaj na rekah in dve opazovalni postaji na 

jezerih. Izbrane so postaje, za katere imamo v obdobju 
1981–2010 vsaj 25-letne nize podatkov za primerjavo 
(slika 1, preglednici 1 in 2).

Podatki primerjalnega obdobja niso homogeni. Veči-
noma so pridobljeni z opazovanji, ki potekajo enkrat 
na dan. Najpogosteje se je opazovalo ob 7. uri zjutraj, 
ko je temperatura rek pogosto blizu najnižje dnevne 
temperature. Zadnjih nekaj let je večina vodomer-
nih postaj opremljena s senzorjem, ki nenehno meri 

TEMPERATURA REK IN JEZER V LETIH 2019 IN 2020
THE TEMPERATURE OF RIVERS AND LAKES IN  
2019 AND 2020

Mojca Sušnik
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, mojca.susnik@gov.si

Povzetek
Povprečna temperatura rek na izbranih 40 vodomernih postajah je bila leta 2019 11,3 °C, leta 2020 pa 11 °C. 
V obeh letih je bila višja od 30-letnega povprečja (1981–2010). Srednja obdobna temperatura rek na izbranih 
postajah je 10 °C. Temperatura Blejskega in Bohinjskega jezera je bila leta 2019 višja za 1,1 °C oziroma 1,6 °C 
od povprečja, leta 2020 pa je bilo Blejsko jezero toplejše za 0,9 °C, Bohinjsko pa za 1,1 °C. Srednja temperatura 
Blejskega jezera v obdobju 1981–2010 je bila 13 °C, Bohinjskega jezera pa 10 °C. 

Abstract
In 2019, the mean temperature of rivers at the 40 selected gauging stations was 11.3°C, in comparison to 
11°C in 2020. In both years, it was higher than the 30-year average (1981-2010). The mean periodic tempe-
rature of rivers at the selected stations is 10°C. In 2019, the temperature of Lake Bled and Lake Bohinj was 
1.1°C and 1.6°C higher respectively than in the reference period, while Lake Bled was 0.9°C and Lake Bohinj 
1.1°C warmer in 2020. In the 1981-2010 period, the mean temperature of Lake Bled was 13°C, and 10°C for 
Lake Bohinj. 

Slika 1: 
 Izbrane postaje za 
pregled temperatur 
rek in jezer v letih 2019 
in 2020

Figure 1:  
Selected stations for 
the measuring of river 
and lake temperatures 
in 2019 and 2020
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Vodomerna postaja Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto

Mura, Gornja Radgona 3,3 4,9 7,9 10,4 11,2 16,6 20,3 20,8 16,6 13,6 8,8 4,8 11,6

Mislinja, Otiški Vrh 2,9 4,1 7,0 9,6 10,4 15,5 16,7 17,2 14,3 11,9 9,3 5,4 10,4

Dravinja, Videm 2,4 4,5 8,2 11,6 12,7 19,8 20,4 21,4 16,9 13,7 10,0 5,8 12,3

Pesnica, Zamušani 2,8 4,7 8,9 12,5 13,8 20,3 20,7 20,4 16,9 13,5 10,1 5,5 12,6

Jezernica, Mlino 4,3 4,2 6,4 11,3 12,6 21,3 23,5 23,6 20,4 16,2 12,3 8,3 13,8

Sava, Radovljica 4,1 5,5 7,0 8,6 9,0 13,6 15,2 15,2 12,7 10,1 8,1 6,3 9,6

Sava, Šentjakob 3,1 5,9 8,2 10,3 10,6 15,4 17,9 18,1 14,6 11,9 9,2 7,0 11,0

Sava, Litija 5,2 6,6 9,0 10,9 11,3 16,6 18,9 18,7 15,4 12,8 9,8 7,4 11,9

Sava, Čatež 5,8 7,9 11,0 12,9 13,1 19,7 23,4 22,8 19,2 14,6 11,0 8,4 14,2

Sora, Suha 3,8 5,5 7,7 10,1 10,7 16,7 18,7 18,4 15,2 12,5 9,9 6,9 11,4

Kamniška Bistrica, Kamnik 5,6 6,5 7,8 8,5 8,5 9,5 11,6 12,0 10,6 9,8 8,3 7,2 8,8

Kolpa, Metlika 4,1 7,2 9,6 11,6 11,5 18,8 22,8 21,4 17,8 13,6 9,8 8,3 13,1

Lahinja, Gradac 4,9 7,9 9,6 11,8 12,0 17,2 n. p. 18,5 16,6 12,9 10,5 8,9 11,9

Ljubljanica, Vrhnika 7,9 7,5 8,4 9,3 9,9 14,2 14,0 13,3 12,4 11,6 10,1 8,0 10,6

Ljubljanica, Moste 5,5 6,7 8,5 10,3 11,0 16,7 18,3 17,5 15,1 12,6 10,1 7,5 11,7

Ljubija, Verd 7,6 7,2 8,3 9,5 10,6 15,1 14,4 13,3 12,7 12,0 10,1 7,8 10,7

Cerkniščica, Cerknica 1,3 3,8 6,2 9,0 9,8 15,6 17,4 17,7 13,6 10,9 8,5 5,4 10,0

Pivka, Postojnska jama 1,2 6,4 7,5 10,7 10,6 16,5 21,5 21,3 16,4 12,3 9,3 7,2 11,8

Unica, Hasberg 7,3 6,5 8,2 9,4 10,9 16,2 11,8 10,8 10,2 10,3 10,2 8,1 10,0

Savinja, Solčava n. p. 5,2 6,2 7,2 7,5 9,6 10,9 11,5 9,8 8,1 7,5 5,9 8,1

Savinja, Nazarje 3,0 5,4 7,7 9,5 10,0 14,7 16,2 15,8 13,2 11,1 8,9 6,5 10,2

Savinja, Celje – brv 3,1 5,5 9,0 11,2 12,0 18,5 20,3 20,1 16,3 13,7 9,9 6,6 12,2

Savinja, Laško 3,3 5,6 9,2 11,5 12,3 19,0 20,8 20,7 16,4 13,8 9,9 6,7 12,5

Savinja, Veliko Širje 2,8 5,5 9,2 11,8 12,7 19,9 21,5 21,4 16,9 13,9 10,0 6,5 12,7

Lučnica, Luče 2,7 5,2 6,7 7,8 8,1 12,4 13,6 12,3 10,3 8,9 7,7 5,9 8,5

Dreta, Kraše 3,2 5,4 7,7 9,3 9,7 13,5 14,6 14,3 12,5 10,4 8,9 6,6 9,7

Paka, Rečica 3,6 5,3 8,6 11,8 12,9 19,6 20,4 20,4 16,5 13,6 10,4 6,4 12,5

Bolska, Dolenja vas 4,1 5,8 8,7 11,0 11,8 16,7 17,5 18,1 15,4 13,3 10,5 7,3 11,7

Krka, Podbočje 4,6 7,9 10,3 12,2 12,5 18,4 21,7 20,0 17,7 14,3 10,6 8,4 13,3

Prečna, Prečna 10,1 10,2 11,0 11,2 11,5 12,6 13,3 13,2 13,0 12,3 11,5 10,4 11,7

Soča, Log Čezsoški 4,9 6,3 7,3 8,0 8,1 10,1 11,2 11,6 10,1 8,7 7,9 6,7 8,4

Soča, Solkan 4,3 6,2 7,8 9,2 9,2 13,6 16,1 16,2 13,7 10,7 8,6 6,7 10,2

Idrijca, Podroteja 7,8 8,1 8,5 8,7 8,8 10,0 10,6 10,5 10,0 9,3 8,9 8,5 9,1

Idrijca, Hotešk 5,7 6,7 8,7 10,3 10,9 14,9 16,1 15,6 14,1 12,2 10,0 7,7 11,1

Bača, Bača pri Modreju 5,2 6,6 8,1 9,9 10,3 14,7 16,5 16,9 14,8 12,2 10,1 7,7 11,1

Vipava, Vipava 9,8 9,4 10,1 9,9 9,4 10,0 10,7 11,0 10,7 10,1 9,4 9,2 10,0

Vipava, Miren 5,2 7,9 10,4 12,5 11,7 18,6 22,7 22,0 17,6 13,0 10,7 8,9 13,5

Hubelj, Ajdovščina 7,6 8,2 8,3 8,6 8,6 10,3 11,3 11,6 10,2 9,0 8,5 8,4 9,2

Reka, Trnovo 4,6 7,6 8,6 10,3 10,4 12,7 15,0 16,4 14,0 12,0 10,4 8,4 10,9

Reka, Cerkvenikov mlin 3,0 6,6 8,0 10,6 10,7 15,9 20,3 20,2 16,7 13,3 11,1 9,3 12,2

Bohinjsko jezero 4,1 4,2 5,6 9,2 10,1 16,9 20,6 21,8 17,5 13,6 8,7 6,5 11,6

Blejsko jezero 4,7 4,5 6,6 11,6 12,9 21,7 24,0 24,1 20,9 16,8 12,6 8,5 14,1

n. p. – ni podatka

 Preglednica 1:  Srednje mesečne temperature izbranih rek in jezer leta 2019 v °C
 Table 1:  Mean monthly temperatures of selected rivers and lakes in 2019 in °C
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Vodomerna postaja Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. Leto

Mura, Gornja Radgona 3,3 5,7 7,7 11,4 13,5 16,2 17,9 18,4 15,1 10,5 7,1 4,5 11,0

Mislinja, Otiški Vrh 3,4 4,8 6,4 10,2 12,8 15,2 15,8 16,9 14,9 10,8 7,1 4,8 10,3

Dravinja, Videm 2,8 6,1 7,9 12,6 16,3 18,7 20,1 21,2 17,5 12,3 7,7 4,7 12,3

Pesnica, Zamušani 4,1 7,1 8,7 13,0 15,8 18,4 21,0 21,3 17,1 12,8 8,2 4,5 12,7

Jezernica, Mlino 5,5 5,2 6,7 11,9 16,3 19,2 22,5 23,4 20,6 14,6 10,5 6,6 13,6

Sava, Radovljica 5,0 6,0 6,8 9,5 10,6 11,9 14,4 14,4 12,2 8,8 7,0 5,9 9,4

Sava, Šentjakob 5,3 6,7 8,0 11,3 12,9 13,9 16,7 17,1 14,2 10,2 8,0 6,3 10,9

Sava, Litija 5,9 7,7 8,6 12,2 13,5 14,8 17,7 17,9 15,1 11,2 8,9 6,9 11,7

Sava, Čatež 6,4 9,2 10,4 15,1 17,6 18,3 22,1 22,6 18,6 12,0 10,2 8,0 14,2

Sora, Suha 4,6 6,3 7,3 11,0 12,7 14,3 17,3 17,7 15,1 11,2 7,7 6,2 11,0

Kamniška Bistrica, 
Kamnik 6,1 7,0 7,6 8,8 8,6 9,3 10,6 11,5 11,2 8,7 7,5 6,8 8,6

Kolpa, Metlika 4,4 7,5 8,9 13,4 14,9 17,3 22,6 22,7 17,6 11,5 9,1 7,7 13,2

Lahinja, Gradac 4,6 7,3 9,6 12,4 14,6 17,2 20,7 20,8 15,9 11,2 9,2 8,2 12,6

Ljubljanica, Vrhnika 6,8 8,2 8,7 9,9 10,2 11,7 13,1 13,0 13,2 11,2 10,3 7,8 10,4

Ljubljanica, Moste 5,8 7,6 8,6 11,6 12,7 14,1 16,7 17,0 15,1 11,5 9,6 7,1 11,5

Ljubija, Verd 6,8 8,2 8,8 9,5 10,4 12,1 13,7 13,9 14,7 11,6 10,5 7,7 10,7

Cerkniščica, Cerknica 2,9 4,9 5,7 9,8 12,3 14,0 15,7 16,3 13,7 10,0 6,3 4,9 9,7

Pivka, Postojnska jama 4,6 5,2 7,3 11,6 14,3 14,9 20,4 20,5 16,7 10,6 7,7 6,2 11,7

Unica, Hasberg 6,1 7,9 8,6 8,8 9,2 12,5 12,7 13,5 15,1 11,7 9,4 7,1 10,2

Savinja, Solčava 4,9 4,9 5,7 7,7 8,9 9,2 10,5 11,1 10,1 7,9 5,8 5,0 7,7

Savinja, Nazarje 4,0 5,9 7,2 10,6 12,2 13,4 14,9 15,7 13,7 10,0 7,0 5,6 10,0

Savinja, Celje – brv 4,2 6,5 8,1 12,8 15,0 16,5 18,6 19,5 16,7 11,8 8,0 5,8 12,0

Savinja, Laško 4,4 6,8 8,3 13,3 15,7 17,2 18,9 19,8 17,0 11,7 8,1 5,8 12,2

Savinja, Veliko Širje 3,9 6,6 8,4 13,5 16,2 17,8 19,7 20,8 17,5 12,0 8,1 5,8 12,5

Lučnica, Luče 3,7 5,1 6,3 8,6 9,7 10,6 11,8 12,5 11,0 8,3 6,0 5,3 8,2

Dreta, Kraše 4,3 6,0 7,0 10,0 11,6 12,8 14,0 14,7 12,8 9,9 6,9 5,6 9,6

Paka, Rečica 4,1 6,1 7,9 12,7 15,7 18,3 19,2 20,1 17,3 12,4 8,3 5,6 12,3

Bolska, Dolenja vas 5,3 6,9 7,8 11,6 13,7 16,0 17,2 17,5 15,7 12,3 8,7 6,4 11,6

Krka, Podbočje 5,5 8,0 9,9 14,5 17,0 18,1 20,9 21,0 17,1 11,5 9,4 7,9 13,4

Prečna, Prečna 10,1 10,8 10,8 11,3 12,5 12,7 13,0 12,9 12,6 11,5 10,9 10,1 11,6

Soča, Log Čezsoški 5,7 6,4 7,2 8,5 8,6 9,3 10,9 11,0 9,7 8,2 6,9 6,5 8,2

Soča, Solkan 5,0 6,6 7,6 9,9 10,5 11,4 14,9 15,3 n. p. 9,9 8,9 6,9 9,6

Idrijca, Podroteja 8,1 8,2 8,2 8,8 9,1 9,6 10,6 10,2 9,9 9,1 8,5 8,2 9,0

Idrijca, Hotešk 5,7 7,2 8,3 10,1 11,9 12,6 13,8 15,0 13,8 11,2 8,9 7,5 10,5

Bača, Bača pri Modreju 6,1 7,1 8,0 10,2 11,6 12,8 15,0 15,9 14,1 10,9 8,5 7,4 10,6

Vipava, Vipava 9,7 9,5 9,3 10,2 9,9 9,6 10,4 10,5 10,2 9,4 9,6 9,3 9,8

Vipava, Miren 6,0 8,5 9,5 n. p. n. p. 15,5 21,0 20,6 17,6 11,8 9,4 8,3 12,8

Hubelj, Ajdovščina 8,1 8,1 8,3 8,9 8,6 9,1 9,8 10,1 9,9 8,7 8,3 8,2 8,8

Reka, Trnovo 6,6 6,9 8,3 10,9 12,7 12,5 14,4 15,6 13,6 11,2 8,4 7,5 10,7

Reka, Cerkvenikov mlin 5,4 6,0 7,8 11,2 14,4 15,2 19,3 19,3 n. p. n. p. 7,1 7,3 11,4

Bohinjsko jezero 5,0 4,8 5,9 9,5 11,8 14,3 20,0 21,0 17,0 9,6 8,0 5,8 11,1

Blejsko jezero 5,9 5,5 7,0 12,1 16,6 19,5 22,8 23,8 21,1 14,9 10,9 6,9 13,9

n. p. – ni podatka

 Preglednica 2:  Srednje mesečne temperature izbranih rek in jezer leta 2020 v °C
 Table 2:  Mean monthly temperatures of selected rivers and lakes in 2020 in °C
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temperaturo in pri katerem je srednja dnevna tem-
peratura (od 00 do 24) povprečje urnih, polurnih ali 
desetminutnih temperatur reke oziroma jezera. Prve 
zvezne meritve temperatur rek segajo v leto 2005. 
Tako primerjava srednjih dnevnih temperatur v letih 
2019 in 2020 ni najboljša, zlasti ne za visoke tem-
perature v toplejših mesecih, razlikujejo pa se tudi 
srednje mesečne in letne temperature. Da bi izvede-
li, kakšna je pravzaprav razlika, je bila za leti 2019 in 
2020 narejena primerjava različnega izračuna sre-
dnje letne temperature za 42 postaj (40 na rekah in 
dve na jezerih). Prvi izračun srednje letne temperatu-
re je narejen z upoštevanjem podatka ob 7. uri zjutraj, 
drugi pa iz vseh razpoložljivih podatkov. V povprečju 
je bila razlika pri obeh izračunih srednjih letnih tem-
peratur 0,5 °C. Največje odstopanje za izračunano 
dnevno povprečje v primerjavi z meritvami ob 7. uri 
je bilo pri Mislinji v Otiškem Vrhu, in sicer 1,2 °C leta 
2019 in 1,3 °C leta 2020. Seveda so poleti te razli-
ke še večje. Kljub navedenemu sledi pregled srednjih 
letnih temperatur v primerjavi z obdobjem, kakršno 
je na voljo.

Pregled temperatur rek in 

jezer v letih 2019 in 2020  

ter primerjava z obdobjem  

1981–2010

Leto 2019 se je začelo z izrazitim ohlajanjem rek, ki je 
trajalo le nekaj prvih dni. Ob bregovih nekaterih rek 
se je pojavil led. Sledili sta kratkotrajno segrevanje in 
ponovno krajše ohlajanje, led pa je na rekah do kon-
ca januarja izginil. Večina rek je med 4. in 6. januarjem 
ali 27. januarja dosegla najnižje letne temperature. Po 
segrevanju rek ob koncu januarja in začetku februarja 
je sledila ponovna izrazita ohladitev. Februarja, mar-
ca in aprila so se reke počasi segrevale z občasnimi 
krajšimi ohladitvami. Izrazitejše ohladitve v tem ob-
dobju so bile 24. februarja, trikrat marca, med 12. in 
14. aprilom ter konec aprila. Ohladitev ob koncu aprila 
je, po dodatnih ohladitvah maja, povzročila večinoma 
nižje temperature od povprečnih obdobnih za ta čas. 
Junija so se začele reke segrevati. Preden pa so do-
segle najvišje dnevne temperature leta 2019, ki jih je 
večina dosegla med 25. in 27. julijem, so se med 9. in 
14. julijem še enkrat precej ohladile. Reke so se nato 
ob nihanju temperatur počasi ohlajale do začetka sep-
tembra. V začetku septembra se je močneje ohladilo, 
nižje temperature so vztrajale skoraj do sredine sep-
tembra, ko so se reke spet nekoliko ogrele. Podoben 
padec in porast temperature rek se je zgodil po 18. 
septembru in 23. oktobru. V začetku novembra so se 
reke še nekoliko ogrele, nato pa so se večinoma do 
konca novembra ohlajale. V začetku decembra so bile 

precej hladne, med 19. in 22. decembrom pa so se za 
kratek čas segrele do podobnih temperatur, kot so jih 
dosegle pred zadnjo ohladitvijo. Do konca leta so se 
nato reke ohlajale. 

Januarja 2020 so bile srednje dnevne temperatu-
re rek že v začetku meseca nad običajnimi za ta čas, 
konec meseca pa so se še segrele in se v začetku 
februarja približale najvišjim srednjim dnevnim tem-
peraturam za ta čas. Kmalu zatem so se ohladile, ven-
dar so bile še vedno toplejše od običajnih februarskih 
temperatur. Sledilo je segrevanje rek, ki je trajalo do 
zadnje tretjine marca, ko so se močno ohladile. V tem 
času so temperature rek za kratek čas padle pod sre-
dnje obdobne vrednosti. Aprila so bile srednje dnevne 
temperature ponovno višje od obdobnih temperatur. 
Konec aprila in v prvi tretjini maja so se temperatu-
re rek približale najvišjim obdobnim temperaturam za 
ta čas, konec meseca pa so se ohladile. Konec maja 
in sredi junija so temperature rek padle pod srednje 
dnevne temperature obdobja. Nato so se temperatu-
re spet dvigovale, z občasnimi ohladitvami, do konca 
julija oziroma začetka avgusta, ko je večina rek do-
segla najvišje dnevne temperature v letu. Sledila je 
močna in kratkotrajna ohladitev, nato pa se je znova 
segrelo, vendar reke niso več dosegle prejšnjih tem-
peratur. Od konca avgusta do novembra so se počasi 
ohlajale. Izrazitejši padci temperatur so bili konec av-
gusta oziroma v začetku septembra, v zadnji tretjini 
septembra in sredi oktobra. Veliko rek je imelo tem-
peraturo nižjo od običajnih za ta čas. Po vsaki teh oh-
laditev so se reke vedno znova nekoliko ogrele, vendar 
ne več do temperature pred ohladitvijo. Novembra 
je nekaj izrazitejših ohladitev prispevalo k temu, da je 
imelo veliko rek konec meseca temperaturo nižjo od 
povprečne temperature za ta čas. Tretjega decem-
bra je večina rek dosegla najnižje dnevne temperatu-
re leta 2020, nato pa so se precej ogrele. Konec leta 
so bile reke toplejše, kot je običajno za ta čas. 

Podobno so temperature nihale tudi v Blejskem in Bo-
hinjskem jezeru. 

Primerjava temperatur rek med letoma 2019 in 2020 
kaže, da so bile temperature leta 2019 le malo višje od 
temperatur leta 2020. Srednja letna temperatura rek 
na izbranih 40 postajah je bila 11,3 °C leta 2019, leta 
2020 pa 11,0 °C, kar je za 1,3 °C oziroma 1,0 °C nad 
dolgoletnim povprečjem.

Glede na obdobne vrednosti tako leta 2019 kot leta 
2020 nismo zaznali ekstremno nizkih temperatur. O 
najvišjih pa, zaradi že omenjene nehomogenosti podat-
kov, ne moremo govoriti.

Blejsko jezero je imelo v primerjavi s tridesetletnim ob-
dobjem leta 2019 za 1,1 °C višjo srednjo letno tempe-
raturo, Bohinjsko jezero pa višjo za 1,6 °C. Leta 2020 
je imelo Blejsko jezero za 0,9 °C, Bohinjsko jezero pa za  
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 Slika 2:  Povprečne mesečne temperature nekaterih slovenskih rek in jezer v letih 2019 in 2020 ter v primerjalnem 
obdobju 1981–2010, v °C

 Figure 2:  Mean monthly temperature of some Slovenian rivers and lakes in 2019 and 2020 and in the 1981-2010 
reference period in °C
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 Slika 2:  Povprečne mesečne temperature nekaterih slovenskih rek in jezer v letih 2019 in 2020 ter v primerjalnem 
obdobju 1981–2010, v °C

 Figure 2:  Mean monthly temperature of some Slovenian rivers and lakes in 2019 and 2020 and in the 1981-2010 
reference period in °C
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 Slika 3:  Odstopanje srednjih mesečnih temperatur nekaterih slovenskih rek in jezer leta 2019 od povprečja 
30-letnega obdobja (1981–2010), v °C

 Figure 3:  Deviation of the mean monthly temperatures of some Slovenian rivers and lakes in 2019 from the 30-year 
average (1981-2010) in °C

 Slika 4:  Odstopanje srednjih mesečnih temperatur nekaterih slovenskih rek in jezer leta 2020 od povprečja 
30-letnega obdobja (1981–2010), v °C

 Figure 4:  Deviation of the mean monthly temperatures of some Slovenian rivers and lakes in 2020 from the 30-year 
average (1981-2010) in °C
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1,1 °C višjo srednjo letno temperaturo, kot je bila tem-
peratura v primerjalnem obdobju 1981–2010.

Večina srednjih mesečnih temperatur leta 2019 je bila 
višja od obdobnega povprečja mesečnih temperatur. 
Podobno je bilo tudi leta 2020 (slika 2). 

V povprečju je bilo srednje mesečno odstopanje tem-
perature na izbranih rekah leta 2019 v primerjavi z 
obdobjem nižje le maja, povprečno za 1,3 °C. Največje 
srednje mesečno odstopanje temperature v pozitivno 
smer pa je bilo novembra, povprečno za 1,9 °C (slika 3). 

Leta 2020 je bila največja razlika mesečnih odstopanj 
opazovanih rek v primerjavi z obdobjem aprila in febru-
arja, in sicer 2,1 °C v pozitivni smeri, junija pa so bile 
srednje mesečne temperature enake kot v 30-letnem 

obdobju. V negativno smer pa povprečno, za vse opa-
zovane postaje, ni bilo odstopanja (slika 4).

Leta 2019 je bilo največje odstopanje srednje meseč-
ne temperature Blejskega jezera v pozitivno smer, in 
sicer aprila za 2,3 °C, ter Bohinjskega jezera avgusta, 
in sicer za 2,4 °C. Maja je bilo največje odstopanje sre-
dnje mesečne temperature Blejskega in Bohinjskega 
jezera v negativno smer. Blejsko jezero je odstopalo za 
2,8 °C in Bohinjsko jezero za 1,3 °C (slika 3). Leta 2020 
je bilo največje odstopanje srednje mesečne tempera-
ture Blejskega jezera v pozitivno smer aprila za 2,8 °C 
in Bohinjskega jezera februarja za 2,8 °C. Oktobra je 
bilo največje odstopanje srednje mesečne temperatu-
re Blejskega in Bohinjskega jezera v negativno smer. 
Blejsko jezero je odstopalo za 0,4 °C, Bohinjsko jezero 
pa za 1,7 °C (slika 4).

Slika 6:  
Prostorski prikaz 
povprečne letne 
temperature rek 
in jezer leta 2020 
na merilnih mestih 
državnega hidrološkega 
monitoringa, v °C

Figure 6:  
Spatial presentation 
of the average annual 
temperature of rivers 
and lakes in 2020 at the 
national hydrological 
monitoring measuring 
sites in °C

Slika 5: 
 Prostorski prikaz 
povprečne letne 
temperature rek 
in jezer leta 2019 
na merilnih mestih 
državnega hidrološkega 
monitoringa, v °C

Figure 5:  
Spatial presentation 
of the average annual 
temperature of rivers 
and lakes in 2019 at the 
national hydrological 
monitoring measuring 
sites in °C
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Čas najvišjih in najnižjih srednjih 

dnevnih temperatur rek in 

jezer ter prikaz srednjih letnih 

temperatur po slovenskem 

hidrološkem monitoringu v letih 

2019 in 2020

Leta 2019 so imele reke najnižje srednje dnevne tem-
perature večinoma med 4. in 8. ali med 25. in 28. 
januarjem. Najvišje srednje dnevne temperature so 
bile večinoma med 25. in 27. julijem, posamezne reke 
pa so te vrednosti dosegle že konec junija. 

Leta 2020 so bile najvišje srednje dnevne tempera-
ture večinoma med 30. julijem in 3. avgustom. Naj-
nižje srednje dnevne temperature so bile bolj ali manj 
v treh različnih obdobjih, prvič med 6. in 10. januar-
jem, drugič med 22. in 24. januarjem in nazadnje 3. 
decembra. 

Bohinjsko jezero je imelo najnižjo srednjo dnevno tem-
peraturo leta 2019 prvega februarja, Blejsko jezero pa 

zadnjega januarja. Najvišjo srednjo dnevno temperatu-
ro je imelo Blejsko jezero konec junija, Bohinjsko jezero 
pa konec julija.

Leta 2020 je imelo Bohinjsko jezero najnižjo srednjo 
dnevno temperaturo 5. februarja, Blejsko jezero pa 
6. februarja. Najvišjo srednjo dnevno temperaturo 
je imelo Blejsko jezero 31. julija, Bohinjsko jezero pa 
1. avgusta.

Sklepne misli

V Sloveniji že nekaj let zaznavamo nadpovprečno topla 
leta. Leta 2019 je bila za 1,7 °C višja povprečna tempe-
ratura zraka v primerjavi s povprečjem tridesetletne-
ga obdobja 1981–2010 (Cegnar, 2019), leta 2020 pa je 
bilo ozračje v Sloveniji za 1,3 °C toplejše od povprečne 
temperature (Cegnar, 2020). 

Temperaturi zraka sledijo tudi temperature rek in je-
zer. Tako je bila povprečna temperatura rek in jezer v 
zadnjih letih višja od temperatur v obdobju 1981–2010. 
Čeprav še niso analizirani vsi podatki o temperatu-
rah rek za leto 2020, je že jasno, da bodo srednje ob-
dobne temperature v novem tridesetletnem obdobju 
1991–2020 višje, kot so bile v obdobju 1981–2010.  
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Uvod

Med vidnejše pokrajinotvorne procese v Sloveniji 
spada tudi erozija. Pojem erozija pomeni vrsto proce-
sov mehanskega odnašanja zemeljske površine zaradi 
delovanja naravnih in antropogenih dejavnikov (Ulaga, 
2017). Rezultat erozijskih procesov je tudi prenos se-
dimentov po rekah. Ob izdatnih padavinah se zemlji-
na iz porečja spira v reke. Ob povečani hitrosti vode 
ter zlasti ob visokovodnih razmerah se začne rečni 
material v obliki rinjenih ali lebdečih plavin v suspen-
dirani obliki po reki premeščati, spira in premešča 
pa se tudi material z rečnega brega. Premeščanje 
sedimentov je naravni proces, del geomorfološke-
ga dogajanja reke, ki spreminja pokrajino. Sediment 
predstavlja življenjski prostor rečnim organizmom. 
Ob povečani količini sedimentov se življenjske raz-
mere za vodne organizme spremenijo, kar je lahko ob 

določenih razmerah za nekatere živalske vrste tudi 
usodno. Ob nenadni in prekomerni povečani količini 
vode in vsebnosti sedimentov, na primer ob poplavah, 
se sedimenti iz rečne struge nalagajo na poplavni 
ravnici. Ekosistemi so se na tak naravni proces prila-
godili, v preteklosti pa je s tem pojavom znala sobivati 
tudi človeška družba.

Del dobrega hidromorfološkega stanja reke je tudi 
omogočen stik reke s poplavno ravnico (WFD, 2000), 
kar pomeni, da je omogočeno prehajanje sedimentov 
na obrečni prostor. Reka v dobrem stanju mora imeti 
možnost odlaganja sedimentov ob svoji strugi. Škodo 
na kmetijskih in urbanih zemljiščih, ki so locirana na 
poplavnih območjih, povzročajo odloženi onesnaženi 
sedimenti, ki lahko predstavljajo tudi grožnjo vodnim 
ekosistemom. Onesnaževalci, ki so se v preteklosti na-
lagali v sedimentih v reki in na obrečnem prostoru, se 

PRENOS SUSPENDIRANIH SNOVI V SLOVENSKIH 
REKAH V OBDOBJU 2017–2020
TRANSPORT OF SUSPENDED SOLIDS IN SLOVENIAN 
RIVERS 2017-2020

Florjana Ulaga 
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, florjana.ulaga@gov.si

Povzetek
V obdobju izvajanja monitoringa je bil prenos suspendiranih snovi v rekah večkrat močno povečan. Običajno so 
bili vzrok za to naravni procesi v porečju, občasno pa tudi človekov poseg v rečno strugo ali pribrežno zemljišče. 
Povečana vsebnost in prenos suspendiranih snovi v vodi spremenita življenjske razmere za vodne organizme. Z 
zveznim spremljanjem dinamike suspendiranih snovi in količine vode v strugi lahko precej natančno ugotovimo 
intenzivnost prenosa suspendiranih snovi in ocenimo njegove posledice.

Abstract
During the monitoring period, the transport of suspended solids in rivers was greatly increased several times. 
This is usually caused by natural processes in the river basin, but occasionally the reason is human intervention 
in the riverbed or riparian land. Increased content and transport of suspended solids in water mean changed 
living conditions for aquatic organisms. By continuously monitoring the dynamics of suspended solids and the 
amount of water in the riverbed, we can fairly accurately determine the intensity of the transport of suspended 
solids, and assess its consequences.

Slika 1:  Hidrometrični profil 
in hitrost vodnega toka 
Mure ter prikaz vertikal za 
odvzem vzorcev vode 20. 
avgusta 2020 (vir: ARSO)

Figure 1:  Hydrometric 
profile and water flow 
velocity of the Mura with 
lines of verticals for water 
sampling, 20 August 2020 
(Source: ARSO)

mailto:florjana.ulaga@gov.si
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v določenih razmerah lahko sprostijo in premestijo za-
radi naravnih procesov ali kot posledica antropogenih 
dejavnosti ter onesnažijo vodno okolje. Onesnaževalci, 
ki so tako vezani na sedimente, potujejo po reki navzdol 
in poslabšujejo stanje okolja tudi dolvodno od mesta 
odlaganja škodljivih snovi (Ulaga, 2019). 

Meritve in izračun prenosa 

suspendiranih snovi 

Na Agenciji RS za okolje (ARSO) se izvaja monitoring 
suspendiranih snovi od leta 1955. Na podlagi zveznega 
zaznavanja motnosti vode ter preračuna v vsebnost 
suspendiranih snovi in na podlagi zveznih podatkov 
o pretoku vode lahko izračunamo vrednost prenosa 
suspendiranih snovi. Vrednost prenosa suspendira-
nih snovi je skupna količina suspendiranih snovi, ki se 
premesti skozi izbrani prečni prerez vodotoka v neki 
časovni enoti. Izražamo jo v kg/s oziroma v t/leto. 
Zmnožek vsebnosti suspendiranih snovi in pretoka 
vode predstavlja količino snovi, ki skozi rečni profil 
prepotuje v nekem času.

Od leta 2016 se vsebnost suspendiranih snovi ugota-
vlja s pretvorbo podatkov motnosti iz zveznega merilni-
ka motnosti na vodomerni postaji in občasno odvzetih 
kontrolnih vzorcev vode ter v njih izmerjene vsebnosti 
suspendiranih snovi. Odvzeti vzorci so analizirani v labo-
ratoriju po klasični filtracijski metodi, rezultati analiz pa 
so izmerjene vsebnosti suspendiranih snovi, izražene v 
g/m3 vode (Ulaga, 2011). Delovanje ustreznosti meril-
nika občasno preverjamo s profilno meritvijo pretoka 
vode in vsebnosti suspendiranih snovi. Leta 2020 smo 
profilno meritev izvedli v Gornji Radgoni na reki Muri. 
Pretok vode in obliko prečnega profila smo izmerili z 
Dopplerjevim merilnikom pretoka ADCP (Acoustic Do-
ppler Current Profiler). Na podlagi meritve smo v mer-
skem profilu določili deset vertikal za odvzem vzorcev 
vode (Guide, 2008). Na desetih vertikalah smo vzorce 
vode odvzeli v globinah 0,5 m in 1 m, na vertikalah V5 in 
V6 pa še v globini 1,5 m. Vsebnost suspendiranih snovi 
se v rečnem profilu Mure v Gornji Radgoni ob običajnih 
pretočnih razmerah in ob izvajanju profilne meritve (211 
m3/s) razlikuje glede na odmaknjenost od brega in glo-
bino vode, saj je količina prenosa odvisna od hitrosti vo-
dnega toka, ki se prav tako spreminja v prečnem profilu. 
Vsebnost suspendiranih snovi je bila največja v vzorcu, 
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odvzetem na vertikali ob desnem bregu (V1), kar je ne-
koliko presenetljivo in zaradi česar podatka pri analizi 
profilne meritve nismo upoštevali. Povečana vsebnost 
je bila tudi v vzorcih, odvzetih na vertikalah V8 in V9 
v matici toka (sliki 1 in 2), kjer je hitrost rečnega toka 
velika. Glede na globino vode se vsebnost spreminja v 
odvisnosti od hitrosti vodnega toka, hrapavosti dna, 
granulacijske sestave tal, večjih odloženih prodnikov ali 
skal ter umetnega materiala v strugi. V merskem pro-
filu Mure je bila vsebnost suspendiranih snovi v odvze-
tem vzorcu odvisna od hitrosti toka. 

Med izvajanjem profilne meritve je bila povprečna 
vsebnost suspendiranih snovi v Muri 52 g/m3 vode, 
kar predstavlja srednjo vrednost dolgoletnega povpre-
čja suspendiranih snovi v reki Muri (Arhiv ARSO). Med 
izvajanjem meritve je Mura prenesla 10,9 kg/s, v vsem 
dnevu pa 2545 ton suspendiranih snovi. Rezultate 
profilne meritve smo primerjali z meritvami motnosti 
na vodomerni postaji. Ujemanje podatkov je bilo ustre-
zno (slika 3), ob pogostejšem izvajanju meritev pa bi 
lažje ugotovili tudi vzroke povezave. Merilnik motnosti 
na vodomerni postaji v Gornji Radgoni dobro odraža 
vsebnost suspendiranih snovi v Muri. 

Prenos suspendiranih snovi  

v obdobju 2017–2020

Na merilnih mestih, na katerih so potekale zvezne me-
ritve suspendiranih snovi in pretoka, je mogoč izračun 
prenosa suspendiranih snovi. Podatki o skupni letni 
količini prenešenih suspendiranih snovi skozi prečni 
profil reke na vodomerni postaji so predstavljeni v 

Reka Vodomerna postaja 2017 2018 2019 2020

Mura Gornja Radgona 232,55 428,02 196,21 263,53

Sora Suha 48,23 14,93 48,43 38,79

Rižana Kubed 4,69 2,00 4,78 2,01

Mislinja Otiški Vrh 6,27 4,49 8,68 7,36

Dravinja Makole – 16,30 8,48 9,88

Savinja Veliko Širje 192,91 – 52,72 113,14
– izpad meritev

 Preglednica 1:  Letni prenos suspendiranih snovi (tisoč ton)
 Table 1:  Annual transport of suspended solids 

(thousand tonnes)

 Slika 4:  Izvajanje profilne meritve suspendiranih snovi (vir: Arhiv ARSO)
 Figure 4:  Implementation of profile measurement of suspended solids (Source: ARSO Archives)
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preglednici 1. Količina prenesenih suspendiranih sno-
vi na leto je v rekah različna. Na vodomernih posta-
jah večjih rek z velikim vodozbirnim zaledjem, kot sta 
Mura in tudi Savinja, je letni prenos suspendiranih 
snovi znatno večji kot v manjših rekah, kot je na pri-
mer Rižana. 

Bistveni delež suspendiranih snovi se v reki premešča 
ob visokih vodah. Na letno količino prenešenih suspen-
diranih snovi vplivajo pretočni režim, intenzivnost pa-
davin v zaledju, stopnja erozije v porečju ter na rečnem 
bregu in antropogeni vpliv posegov v rečni in obreč-
ni prostor. Dnevne količine prenešenih suspendiranih 

snovi in letne vsote so za izbrane vodomerne postaje 
prikazane na slikah 5, 6 in 7.

Mura je leta 2019 prenesla najmanj suspendiranih 
snovi v štiriletnem obdobju. Leta 2020 je bil prenos 
snovi spet povečan, vendar ni dosegel izrednih količin 
kot leta 2018. V štiriletnem obdobju je Mura prenesla 
dober milijon ton suspendiranih snovi.

V Sori je bil letni prenos suspendiranih snovi leta 2019 
enak kot leta 2017, leta 2020 pa nekoliko manjši. V šti-
rih letih je bil skupni prenos suspendiranih snovi Sore 
v Suhi dobrih 150.000 ton.
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 Slika 5:  Pretok ter dnevne in skupne vrednosti prenešene suspendirane snovi na leto v Muri v Gornji Radgoni
 Figure 5:  The discharge and the daily and annual total transported suspended solids in the Mura at Gornja Radgona
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 Slika 6:  Pretok in dnevne ter skupne vrednosti prenesenih suspendiranih snovi na leto v Sori na vodomerni postaji Suha
 Figure 6:  The discharge and the daily and annual total transported suspended solids in the Sora at Suha gauging station
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V Rižani smo leta 2019 izmerili največje vrednosti pre-
nosa suspendiranih snovi v štiriletnem obdobju, ko se 
je 36 odstotkov od skupnih dobrih 13.000 ton suspen-
diranih snovi premestilo skozi prečni profil v Kubedu. 
Leta 2020 je bil ta delež le 15-odstoten in je predsta-
vljal 2000 ton suspendiranih snovi. 

Mislinja in Dravinja sta leta 2019 prenesli dobrih 8000 
ton suspendiranih snovi. Mislinja je to leto prenesla 
največ snovi v triletnem obdobju, Dravinja pa najmanj. 
Velike količine suspendiranih snovi prenaša tudi Savi-
nja, leta 2020 je prenesla dobrih 113.000 ton.

Sklepne misli

Največ suspendiranih snovi se v slovenskih rekah pre-
nese ob visokih vodah. Največje vrednosti prenesenih 
suspendiranih snovi so bile izmerjene v rekah Muri in 

Savinji, ki imata tudi največji prispevni površini med re-
kami, v katerih se izvajajo zvezne meritve. Po Muri se je 
v štirih letih preneslo 1.120.310 ton suspendiranih sno-
vi. Savinja je prenesla približno 166.000 ton suspendi-
ranih sovi. Veliko transportno moč imajo tudi reke Dra-
va, Sava, Vipava in Soča, natančnih podatkov o skupnih 
količinah za te reke pa žal še ne moremo predstaviti, 
saj se na teh vodotokih trenutno ne izvajajo sistema-
tične zvezne meritve motnosti.

Skladno z vodno direktivo (WFD) moramo države člani-
ce Evropske unije omogočati ustrezne življenjske raz-
mere za vodne organizme in izvajati ustrezne ukrepe 
za ohranjanje ali doseganje dobrega ekološkega stanja 
površinskih ter podzemnih voda. Za izvajanje ustreznih 
ukrepov je nujno dobro poznavanje okolja, kar zagoto-
vimo s spremljanjem, analiziranjem in ocenjevanjem 
stanja elementov okolja. Del teh je tudi ocenjevanje in 
poznavanje količine sedimentov v rekah.
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 Slika 7:  Pretok in dnevne ter skupne vrednosti prenesenih suspendiranih snovi na leto v Rižani v Kubedu
 Figure 7:  The discharge and the daily and annual total transported suspended solids in the Rižana at Kubed  

gauging station
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Značilnosti podzemne klime

Kraške jame so zaprto okolje, ki ima zaradi majhne iz-
menjave energije z okolico razmeroma stabilno klimo. 
Na spremenljivost klime, predvsem v bližini površja, 
najbolj vplivata spreminjanje letnih časov in izmenjava 
toplote med notranjimi deli jame. Najbolj značilni ele-
menti jamske klime so temperatura, relativna vlažnost, 
pretok ter kakovost zraka, povezana s prisotnostjo pli-
nov (Cigna, 2004). Stabilno jamsko okolje predstavlja 
tudi svojstven ekosistem, na katerega so se prilagodile 
številne živalske vrste, prostor, v katerega so se ljudje 
zatekali že od prazgodovine, ter nenazadnje tudi pros-
tor oddiha in speleoterapije (Palmer, 2007).

Povprečna temperatura zraka v jamah je praviloma 
enaka srednji letni temperaturi zraka v okolici vhoda 
v jamo (Cigna, 2004; Palmer, 2007). Na temperaturo 
najbolj vplivajo nadmorska višina jame, geografska širi-
na, toplotni tokovi iz notranjosti Zemlje ter lokalne ke-
mične reakcije (Palmer, 2007). Na podlagi teoretičnih 
izračunov se sicer temperatura zraka zvišuje z globino 
podobno kot temperatura vode, in sicer okoli 0,234 °C 

na 100 metrov globine. V bližini vhodov je vpliv zunanjih 
temperatur največji in je odvisen od konvekcije, tj. me-
hanskega transporta zračnih gmot, kar se lahko zgodi 
le ob toplotnem ravnovesju, ko gostota zraka z globino 
narašča (Cigna, 2004). Na slovenskem visokogorskem 
krasu (na primer Kaninski podi) se temperature giblje-
jo med 1 in 2 °C, medtem ko so temperature v jamah 
na nižjih nadmorskih višinah med 8 in 12°C. Zaradi niz-
kih temperatur lahko v jami nastaja led, ki je prisoten 
predvsem na vhodnih delih jam (Gams, 2004; Mihevc, 
2018). V izjemnih geotermalnih razmerah, kot jih poz-
namo v jami Cueva de los Cristales (Naica, Mehika), 
lahko temperature narastejo tudi do 58 °C (Garogalo 
in sod., 2010). Posebnost jamske klime je tudi visoka 
relativna vlažnost zraka, ki se v oddaljenih rovih pogos-
to približa 100 odstotkom (Cigna, 2004).

Pretok zraka v jamah je odvisen od razlike med gosto-
to zraka v jami in na površju, s tem pa posredno od 
temperature, vlažnosti in sestave zraka ter zračnega 
tlaka in nadmorske višine. Zrak je pri višji temperaturi 
redkejši (Freitas in sod., 1982). Tako se v višjih delih od 
vhoda zadržuje toplejši zrak, v nižjih delih pa hladnejši 

PLINI V KRAŠKIH JAMAH KOT VIR NEVARNOSTI ZA 
ČLOVEKA
GASES IN KARST CAVES AS A SOURCE OF HAZARD TO 
HUMAN

Jure Tičar
dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 

Ljubljana, jure.ticar@zrc-sazu.si

Klemen Mihalič
Jamarska zveza Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana, izobrazevalna@jamarska-zveza.si 

Povzetek
Podzemno okolje kraških jam ima posebne klimatske lastnosti, ki so med drugim odvisne od položaja jame v 
prostoru in razporeditve podzemnih rovov. Ti dejavniki močno vplivajo na specifično temperaturo, vlago in pre-
mikanje zraka v jami. Zaradi naravnih vzrokov ali dejavnosti človeka lahko jamski zrak vsebuje višje koncentracije 
plinov, ki so obenem nevarni za ljudi. V prispevku predstavljamo posebnosti klime jamskega okolja na podlagi 
ankete, izvedene med jamarji. V članku smo strnili podatke o preteklih nesrečah, predstavili lastnosti nevarnih 
plinov v jami in povzeli nekaj temeljnih ukrepov v izogib nevarnim situacijam med obiski jam.

Abstract
The subterranean environment of karst caves has special climatic characteristics that depend, among other 
things, on the spatial location of the cave and the arrangement of the underground passages. These factors 
strongly influence the specific temperature, humidity and air movement in the caves. Due to natural causes 
or human activities, cave air may contain higher concentrations of gases that pose a hazard to humans. The 
purpose of this paper is to briefly present the specifics of the cave climate; to present the results of a survey 
conducted among cavers; to give detailed information on previous accidents; to present the characteristics of 
dangerous gases in caves; and to summarize some basic measures to avoid dangerous situations when visiting 
caves.
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zrak, če ima jama zgolj en vhod in preprosto obliko (Ci-
gna, 2004). Ker so v jamah, z izjemo vhodnih delov, 
spremembe temperatur majhne oziroma zanemarljive, 
dinamika pretoka zraka pogosto odseva sezonske raz-
mere oziroma dnevno spreminjanje temperature zraka 
zunaj jame. Praviloma je poleti pretok zraka usmerjen 
proti spodaj ležečim vhodom, pozimi pa zrak teče proti 
zgoraj ležečim vhodom (Freitas in sod., 1982). Pretok 
zraka je lahko odvisen tudi od vodnega toka v jami ali 
sprememb zunanjega zračnega pritiska (Cigna, 2004). 
Močno se poveča ob naraščanju podzemnih voda, kar 
je pogosto tudi ob dvigovanju podzemne Reke na Krasu 
(Gabrovšek in Peric, 2006). Jamarji se v podzemlju pri 
raziskavah praviloma orientirajo po prepihu, ki nakazuje 

smer nadaljevanja jame. Pozimi relativno topel zrak iz 
jam pogosto tali snežno odejo na površju, kar omogoča 
terensko lociranje jam.

V jamah z večjim pretokom je sestava zraka podobna 
kot v zunanjem ozračju (78,1 % dušika, 20,9 % kisika 
in majhen delež drugih elementov). Vendar se zaradi 
naravnih procesov ali s človekom povezanih dejavnosti 
delež drugih elementov v jamah lahko močno poveča.

Zavedanje jamarjev o nevarnih 

plinih v jamah

Da bi pridobili vpogled v znanje jamarjev o nevarnih pli-
nih v jamah in povečali ozaveščenost o problematiki, 
smo na jamarski dopisni listi objavili vprašalnik o po-
znavanju nevarnih plinov v jamah. V raziskavi je sode-
lovalo 41 jamarjev iz 22 različnih jamarskih društev iz 
vse Slovenije. V anketi so sodelovali pretežno izkušeni 
jamarji, saj se 33 od 41 jamarjev z jamarstvom ukvarja 
že več kot pet let.

Skrb vzbujajoče je, da se več kot polovica jamarjev (25), 
v jamarskih šolah ni podučila o prisotnosti škodljivih 
plinov. Med najpogostejšimi škodljivimi plini sicer znajo 
našteti do tri pline, pri čemer so najpogosteje izpostav-
ljeni ogljikovemu dioksidu (25), ogljikovemu monoksidu 
(21), amonijaku (14) in radonu (9). Pri prepoznavanju 
simptomov zastrupitve s škodljivimi plini je znanje med 
jamarji boljše, saj med poglavitne simptome uvrščajo 
omotičnost (19), glavobol (17), zadihanost (16), oteženo 
dihanje (11) in slabost (10).

Jamarske nesreče, povezane s škodljivimi plini, pozna 
kar 27 jamarjev, pogosto omenjajo nesrečo v jami Bilpa 
3 (13). O nesreči so bili jamarji največkrat obveščeni 

 Slika 2:  Večina dejavnih jamarjev se o nevarnosti 
plinov v kraških jamah ni podučila v jamarskih 
šolah

 Figure 2:  Most active cavers do not learn about the 
dangers of gas in karst caves in caving 
schools.

 Slika 3:  Z nevarnimi plini v jamah se je spoprijela že več 
kot polovica dejavnih jamarjev

 Figure 3:  More than half of active cavers have 
encountered hazardous gases in caves.

 Slika 1:  Shematičen prikaz pretoka zraka v jamah v 
poletnih in zimskih mesecih (avtor: J. Tičar)

 Figure 1:  Schematic representation of air flow in caves 
in the summer and winter months  
(Source: J. Tičar).

INFORMACIJE O NEVARNIH PLINIH V JAMAH 
PRIDOBLJENE V JAMARSKIH ŠOLAH

DELEŽ JAMARJEV, KI SE JE MED 
RAZISKAVAMI ŽE SPOPRIJEL S 

PRISOTNOSTJO NEVARNIH PLINOV
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čez druge jamarje (23). Izpostavljamo, da se je več kot 
polovica jamarjev (21), ki so sodelovali v raziskavi, že 
spoprijela s škodljivimi plini v jami. Svojo ogroženost za-
radi škodljivih plinov so večinoma prepoznali že v jami, 
na mestu prisotnosti škodljivega plina (16), nekateri 
pa po končanem raziskovanju (4) ali med vračanjem iz 
jame (1). Ob nesreči oziroma zastrupitvi bi jamarji upo-
rabili naslednje ukrepe: umik iz jame (38), poziv na klic 
v sili (8) in pomoč ponesrečencu (6). Pri svojem delu 
večina jamarjev (38) kljub temu nikoli ne uporablja me-
rilnikov prisotnosti plinov, nekateri pa občasno (3).

Pretekle jamarske nesreče, 

povezane s plini, v Sloveniji

V slovenski literaturi je izpostavljenost jamarjev in obi-
skovalcev jam nevarnim plinom precej slabo opisana ali 
raziskana. Vendar kolektivna zavest jamarjev in njihova 

varnost, ki jo želimo izpopolniti s tem prispevkom, te-
meljita na preverjenih podatkih iz preteklosti. Te smo 
pridobili z vprašalnikom in preverjanjem informacij v 
Katastru jam Jamarske zveze Slovenije (2021).

Tako je med prvimi nesrečami izpostavljena Jama v 
Griži v bližini Trsta, kjer so leta 1866 minirali ožino 
na globini 264 metrov. Ob tem so zaradi strupenih 
plinov na globini okoli 150 metrov umrli trije jamar-
ji. Pozneje se je v jamo podal še en jamar, ki je umrl 
na globini 90 m (Savnik, 1960). Leta 1970 so jamarji 
ob raziskavah v Kačni jami (kat. št. 955) odprli sta-
ro posodo s karbidom, ki jo je razneslo, prav tako v 
Klomskem breznu (kat. št. 7401) leta 1972, kjer se 
je jamar naslonil na transportno vrečo, v kateri je bil 
shranjen karbid. Podoben dogodek se je v Kačni jami 
ponovil še leta 1973, ko je jamarju v obraz eksplodira-
la posoda s karbidom, ter leta 1982 v jami Dimnice 
(kat. št. 736), ko je med potopom v posodi s karbi-
dom nastala luknja, zaradi česar je ob stiku z vodo 

 Slika 4:  Novica o tragični nesreči jamarjev v jami Bilpa 3 na naslovnici Dolenjskega lista 1. junija 1978 (Primc, 1978)
 Figure 4:  News of a tragic accident of speleologists in the Bilpa 3 Cave on the cover of Dolenjski list newspaper on 1st 

June 1978 (Primc, 1978).
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eksplodiralo. Leta 1992 se je jamar v Jami nad ru-
dnikom Pri Štolnu (kat. št. 835) poškodoval zaradi 
eksplozije karbida, potem ko je jamarka s transportno 
vrečo zajela večjo količino vode. V Kačni jami sta se 
leta 1998 ob raziskavah rova Divaška sramota dva ja-
marja zastrupila z amonijakom zaradi onesnaženosti 
vode iz kanalizacije. Med najbolj znane jamarske nes-
reče uvrščamo zastrupitev s plini v jami Bilpa 3 (kat. 
št. 632). Leta 1978 so jamarji širili ozke rove v jami z 
razstrelivom ter se še istega dne vrnili v jamo, da bi 
preverili rezultate. Ker se je v rovu ustvarilo jezero 
nevarnih plinov, so umrli trije jamarji, enemu pa se je 
uspelo rešiti (Primc, 1978). Leta 1987 so poročali o 
težavah z dihanjem v Jami Olerija (kat. št. 1887), kjer 
je zaradi velikih količin netopirjevih iztrebkov nastalo 
jezero ogljikovega dioksida.

O negativnih izkušnjah z nevarnimi plini smo z dopi-
som na jamarsko listo povprašali tudi izkušene jamar-
je. Poročali so o težavah, povezanih z uporabo bencin-
skih vrtalnikov in nastankom ogljikovega monoksida. 
V jami Čaganka (kat. št. 9500) je leta 2012 prišlo do 
težav zaradi eksplozije karbida, leta 2017 pa do za-
strupitve z ogljikovim monoksidom. Prav tako so o te-
žavah z dihanjem oziroma pomanjkanjem kisika poro-
čali v Lipiški jami (kat. št. 311), Štehanovi jami (kat. 
št. 5388) ter leta 2016 v Jami Sežanske Reke (kat. 
št. 10.589). Leta 1964 se je zaradi razkroja organskih 
snovi močno poslabšala kakovost zraka v Tkalci jami 
(kat. št. 857), od koder sta se jamarja le stežka vrnila 
na površje. Zaradi uporabe eksploziva pri širjenju pre-
hodov so leta 1970 nastale težave v Zelških jamah 
(kat. št. 576). Leta 2015 so se v Škocjanskih jamah 
(kat. št. 735) pojavile težave z metanom, ki je nastajal 
ob trohnenju organskih naplavin. Zanimivo opažanje 
je bilo tudi v Postojnski jami (kat. št. 747), kjer je v 
rovih pod Jamskim dvorcem prišlo do težav zaradi 

vdihavanja alergenega prahu organskih odpadkov. 
Nesreča s plini se je pripetila tudi konec 50. let 20. 
stoletja ob Dobličkem jezeru (kat. št. 8262) v Beli 
krajini, kjer so kopali vodno zajetje. Primer zastrupitve 
je znan tudi iz rudnika premoga pri Lipici na Krasu, 
kjer je v umetni jami nastalo jezero nevarnega plina.

V vprašalniku so jamarji opozorili še na nekatere jame, v 
katerih so se zgodile jamarske nesreče, povezane z ne-
varnimi plini. Med njimi so jama Tentera (kat. št. 533), 
Osapska jama (kat. št. 1154), Podstenska jama (kat. 
št. 3882), Cinkov križ (kat. št. 3631), Rusova jama 
(kat. št. 6727), Podloški udor 2 (kat. št. 7301), Pikče-
va jama (kat. št. 8129), Kengurujeva jazbina (kat. št. 
8583), jama Orglice (kat. št. 9063), brezno K24-174 
(kat. št. 10.257), Kofelca (kat. št. 12.182) in Bojanovo 
brezno pri Predjami (kat. št. 12.210).

Nevarni plini v jamah

Pri gibanju v jamskem okolju se je poleg drugega treba 
zavedati tudi vseh mogočih nevarnosti, ki so poveza-
ne z zastrupitvami s plini. Poznati moramo sredstva in 
razmere, ki ustvarijo nevarne pline, načine za zaznava-
nje prisotnosti nevarnih plinov ter postopke ukrepanja 
ob zastrupitvi. Te lahko zaznamo z merilniki koncentra-
cije plinov in drugimi sredstvi za posredno zaznavanje 
ter z opazovanjem simptomov in znakov zastrupitve pri 
ljudeh ali živalih. Med nevarnimi plini v kraških jamah 
izpostavljamo devet najpogostejših, s katerimi so se 
že srečali številni jamarji.

Ogljikov dioksid (CO2) je brezbarven plin, ki nastaja 
pri zgorevanju organskih snovi, celičnem dihanju ali pri 
fermentaciji. V ozračju je njegov delež okoli 400 ppm 
oziroma 0,04 odstotka (European Industrial Gases 

 Slika 5:  Posledice izpostavljenosti različnim deležem CO v zraku glede na čas izpostavljenosti
 Figure 5:  Consequences of exposure to different concentrations of CO in the air depending on the time of exposure.
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Association, 2017). V jamah se CO2 lahko koncentri-
ra zaradi izločanja iz vode (ponorna voda, onesnažena 
voda, proces izločanja sige ipd.), razpada organskega 
gradiva (listje, veje, gvano), gorenja (plinski gorilniki, 
acetilenske svetilke) ali čezmernega obiska jam (tu-
ristične jame). Ker je CO2 težji od drugega zraka, se 
praviloma zadržuje v nižjih predelih jame, kadar ta ni 
prevetrena. Pogosto delež CO2 preseže 1 odstotek, 
simptomi povišane koncentracije v zraku pa povzročijo 
globlje in hitrejše dihanje. Z višanjem koncentracije se 
pojavijo simptomi, kot so trzanje mišic, povišan krvni 
tlak, glavobol, povišan srčni utrip in oteženo dihanje. Če 
koncentracija preseže 10 odstotkov, nastopi nezavest 
že v manj kot minuti, ob nadaljnji izpostavljenosti pa 
smrt (European Industrial Gases Association, 2017). 
Posredni znak povišane koncentracije ogljikovega dio-
ksida je nezmožnost gorenja, zato je treba biti pozoren 
na delovanje vžigalnikov, acetilenskih svetilk, plinskih 
gorilnikov ipd.

Ogljikov monoksid oziroma ogljikov oksid (CO) je 
gorljiv in zelo strupen brezbarven plin, ki pa je v ozra-
čju prisoten v zelo majhnem deležu, in sicer 0,2 ppm. 
Večinoma nastaja pri nepopolnem zgorevanju ogljika, 
kot je na primer zgorevanje fosilnih goriv (naftni deri-
vati, premog) ali lesa (kurišča, požari), lahko pa tudi pri 
izbruhih ognjenikov. Delež CO v jami se lahko poveča 
predvsem, kadar jamarji pri delu uporabljajo bencinske 
vrtalnike, v umetnih jamah pa, ko je tam premog (na 
primer v rudnikih). Ob vdihavanju večje koncentracije 
CO nastane zastrupitev, ker se CO veže na hemoglo-
bin 230–270-krat hitreje od kisika (Kocijančič in sod., 
2005). To zmanjšuje sposobnost krvi za prenos kisika, 
na kar so še posebej občutljivi možgani in srce. Člo-
veku je nevarna že izpostavljenost koncentraciji 100 
ppm. Zgodnji simptomi zastrupitve s CO pri nenamer-
nih izpostavitvah so glavobol, omotičnost in slabost. 
Drugi simptomi so lahko različni: zadihanost, boleči-
ne v prsih, bruhanje, bolečine v trebuhu, zmedenost, 
razdraženost, otopelost, težave z vidom, krči, koma in 
na koncu celo smrt (Greiner, 1997; Goldstein, 2008). 
Pri obiskovanju jam je treba opozoriti predvsem na ne-
varnost, povezano z uporabo bencinskih vrtalnikov. Kot 
primer preizkusa in meritev ogljikovega monoksida je 
treba omeniti vajo ekipe za širjenje ožin pri Jamarski 
reševalni službi, kjer so že po nekaj minutah vrtanja z 
bencinskim vrtalnikom v slabo prezračeni jami izme-
rili nevarno koncentracijo ogljikovega monoksida 232 
ppm (Merela, 2016). 

Acetilen oziroma etin (C2H2) je močno vnetljiv in 
eksploziven brezbarven plin. Nastaja kot stranski pro-
dukt reakcije kalcijevega karbida in vode ter ima zna-
čilen vonj po česnu. V naravi ni prisoten, saj se kalci-
jev karbid proizvaja industrijsko, v preteklosti pa so 
ga pogosto uporabljali za razsvetljavo. Acetilen ni zelo 
strupen, vendar lahko vsebuje tudi umazanijo, ki jo opa-
zimo kot črne saje, ki dražijo oči, dihala in kožo. Pri go-
renju acetilena se iz ozračja porablja in izpodriva kisik, 

kar lahko povzroči zadušitev ob daljšem zadrževanju 
v slabo prezračenem in majhnem prostoru (Pässler 
in sod., 2008). Acetilen je v jamah nevaren predvsem 
zaradi vnetljivosti. Znani so primeri, ko se je v jamah 
sprostila večja količina acetilena, ki je ob stiku s plame-
nom ali iskro eksplodirala. Zaradi okvare svetilke lahko 
nenadzorovano zagori, zaradi česar se lahko vnamejo 
oblačila jamarjev, ki so navadno iz gorljivih sintetičnih 
materialov.

Radon (Rn) je radioaktivni plin, ki nastaja kot razpadni 
produkt torija, urana ali aktinija, in je škodljiv zdravju. 
Ker je naravni uran skoraj povsod v tleh, je največ ra-
dona tam, kjer je največja koncentracija urana v tleh. 
Jamsko okolje je idealno za zastajanje večjih koncen-
tracij radona, saj je popolnoma obdano s kamnino in 
je prevetrenost manjša (Gunn, 2004). V stavbah se 
radon nabira, kjer je prezračevanje slabo, na primer 
v kleteh in drugih zaprtih prostorih. Intervencijska 
raven radona v starejših stavbah v Sloveniji je 400 
Bqm-3, v novejših pa 200 Bqm-3 (ARSO, 2002). Vseb-
nost radona v človekovem telesu, ki poškoduje tkivo 
in povzroči raka, je odvisna od naše izpostavljenosti. 
To je pomembno pri turističnih delavcih v jamah, ki 
imajo omejitev pri številu obiskov. Že v Postojnski jami 
koncentracija radona doseže 9000 Bqm-3 (Gregorič 
in sod., 2013). V tujini so znani primeri, ko so koncen-
tracije radona še večje, na primer v Veliki Britaniji 
(35.890 Bqm-3), Grčiji (25.179 Bqm-3) ali Švici (25.000 
Bqm-3) (Field, 2007). Vendar je treba izpostaviti pred-
vsem območja v Sloveniji, kjer je zaradi naravne radio-
aktivnosti povečano tveganje izpostavljenosti radonu, 
kot so Bloke in Goteniška gora, Javornik na Trnovskem 
gozdu, zahodni rob Krasa, Škofjeloško hribovje in Pol-
hograjsko hribovje, Peca, Suha krajina in Bela krajina 
(ARSO, 2002).

 Slika 6:  Sodobni osebni merilniki nevarnih plinov 
omogočajo meritev več različnih plinov (vir: 
MSA Safety, 2021)

 Figure 6:  Modern personal hazardous gas monitors 
enable the measurement of several different 
gasses (Source: MSA Safety, 2021).
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Amonijak (NH4+) je brezbarven plin neprijetnega vo-
nja, ki nastaja pri razpadanju iztrebkov, trohnenju ra-
stlinskih in živalskih ostankov ter na vulkanskih obmo-
čjih. Amonijak se uporablja v proizvodnji umetnih gnojil, 
barv, eksplozivov, pogosto je tudi sestavina gospodinj-
skih čistil. V jamah se pojavlja predvsem v ponorih, kjer 
je organsko gradivo naneseno v večjih količinah, pri ve-
likih količinah gvana, razpadanju kadavrov ipd. Poseb-
na previdnost velja tudi v hipogenih jamah. Dovoljena 
izpostavljenost amonijaku je 25 ppm, smrtna pa že nad 
500 ppm. Po vonju ga zaznamo med vrednostmi od 5 
do 53 ppm. Pri manjših vrednostih se pojavita draženje 
oči in nosu ter glavobol, pri večjih pa nastane boleči-
na v grlu ali v prsih s kašljanjem. Pri največjih koncen-
tracijah se lahko pojavi zapiranje sapnika in posledično 
celo smrt (National Research Council, 2008). Posebna 
previdnost torej velja v jamah z veliko organskega ma-
teriala, predvsem v ponornih jamah.

Metan (CH4) je brezbarven plin brez vonja, ki je zelo 
vnetljiv in ima manjšo gostoto od zraka. V jamsko oko-
lje lahko zaide, kadar se v jamo stekajo fekalije, če je 
jama v bližini odlagališča odpadkov, če v jami razpada 
večja količina biomase (na primer listje in veje v po-
nornih jamah), pri razpadanju odpadkov v onesnaženih 
jamah, pri uporabi bencinskih vrtalnikov ali ob prome-
tnih nesrečah, ki bi lahko bile povezane s prevozom ozi-
roma uporabo naftnih derivatov. Največja nevarnost 
je njegova eksplozivnost, pogoste nesreče se zgodijo 
predvsem v rudnikih premoga. Izpostavljenost metanu 
povzroči glavobol, pri večji deležih pa začne nadome-
ščati kisik v krvi, kar oteži dihanje in povzroča bruhanje 
ter na koncu smrt. Po priporočilih naj bi bili izpostavlje-
ni v osmih urah največ 1000 ppm (Alberta 2004).

Vodikov sulfid (H2S) je brezbarven plin z neprijetnim 
vonjem po gnilih jajcih. Plin je težji od zraka, zelo strupen 
ter močno vnetljiv in eksploziven. V jamsko okolje zaha-
ja predvsem v jamah, ki so hipogenega nastanka, kot 
so na primer Carlsbed Caverns v ZDA. Neposredno pa 
je prisoten v jamskem okolju zaradi bližine vulkanizma, 
močvirij, kanalizacije ipd. Vodikov sulfid človek zazna pri 
0,47 ppb, in sicer kot vonj po gnilih jajcih. Pri 10 ppm 
smo mu lahko izpostavljeni največ osem ur. Pri 50–100 
ppm poškoduje oči, pri vrednostih nad 320 ppm že lah-
ko povzroči smrt. Vdihavanje plina praviloma povzroča 
močan kašelj in težko dihanje oziroma sopenje ter za-
radi svoje jedkosti razjede na koži in očeh (Occupatio-
nal Safety and Health Administration, 2021). Na mes-
tih v jami, kjer zaznamo gnil vonj po jajcih, velja dodatna 
previdnost, še posebej, kadar se rovi spuščajo.

Dušikov monoksid (NO) je brezbarven plin sladkob-
nega vonja, ki nastaja pri zgorevanju. Je malo težji od 
zraka. Najpogostejši vir nastanka NO so elektrarne na 
fosilna goriva, naprave ali vozila, ki delujejo na motor-
ni pogon z notranjim izgorevanjem. V jamah je najpo-
gostejši vir kontaminacije zraka uporaba bencinskih 
vrtalnikov. Dušikov monoksid lahko v telo vstopi skozi 

oči ali pljuča. V prisotnosti vode in kisika se lahko tvori 
dušikova kislina, ki povzroči poškodbe na koži, roženi-
ci, sluznicah in v pljučih. Glede zastrupitve z dušikovim 
monoksidom ni veliko dostopnih podatkov. Največja 
dovoljena koncentracija NO je 25 ppm, pri kratkotrajni 
izpostavljenosti (30–60 minut) pa je mejna vrednost 
nevarnosti za zdravje in življenje ljudi pri 100–150 ppm 
(The National Institute for Occupational Safety and 
Health, 2021b).

Dušikov dioksid (NO2) je rdečkastorjav plin z značil-
nim ostrim jedkim vonjem pri višjih koncentracijah. Je 
težji od zraka, zato se zadržuje v nižjih plasteh. Najpogo-
stejši vir nastanka NO so elektrarne na fosilna goriva, 
naprave ali vozila, ki delujejo na motorni pogon z notra-
njim izgorevanjem. NO2 lahko nastaja tudi pri anaerob-
ni fermentaciji svežega organskega materiala. V jamah 
pogosto nastaja z oksidacijo NO, ki ob stiku s kisikom 
iz zraka nastane pri uporabi bencinskih vrtalnikov. Ker 
je dušikov dioksid zelo slabo topen v vodi, zlahka obide 
sluznico zgornjih dihal in se prebije do pljuč, kjer lahko 
povzroči pljučni edem. Pri vdihavanju višjih koncentra-
cij se lahko NO2 veže na hemoglobin, kar še poslabša 
preskrbo celic s kisikom. Smernice za kratkotrajno 
izpostavljenost NO2 določajo mejno vrednost koncen-
tracije pri 20 ppm (do 30 minut). Pri koncentracijah, 
višjih od 150 ppm, lahko pričakujemo smrt zaradi pljuč-
nega edema (The National Institute for Occupational 
Safety and Health, 2021a).

Ukrepanje ob zastrupitvi

Prva pomoč pri zastrupitvah s plini ali pri pomanjka-
nju kisika v zraku je odvisna od stopnje prizadetosti 
zastrupljenega. Najprej je treba preveriti, ali je pristop 
do zastrupljenega varen. Človek pri visokih koncentra-
cijah nevarnih plinov v zraku hitro izgubi zavest brez 
predhodnih znakov in simptomov, zato je nujna čim 
hitrejša evakuacija zastrupljenega na varno mesto z 
nekontaminiranim zrakom. Kadar oseba ni pri zavesti, 
jo na varnem mestu namestimo v stabilen bočni polo-
žaj in nadzorujemo dihanje, pri čemer je treba biti pozo-
ren na morebitno bljuvanje. Če oseba ne diha, začnemo 
s temeljnimi postopki oživljanja.

Ob pomanjkanju kisika v zraku (porabljanje kisika zara-
di gorenja ali dihanja ter izpodrivanje kisika z acetile-
nom ali metanom) obstaja nevarnost zadušitve. Ose-
bo z znaki zadušitve moramo čim hitreje evakuirati na 
mesto, kjer je koncentracija kisika v zraku višja. Po na-
vadi se takrat stanje obolelega kmalu izboljša. 

Ob zastrupitvi s CO se stanje obolelega tudi po evaku-
aciji na mesto s primerno koncentracijo kisika v zraku 
kmalu ne izboljša, saj se CO veže na hemoglobin veliko 
hitreje kot kisik. Ko je hemoglobin zasičen s CO, se iz 
telesa izloči šele po določenem času – razpolovna doba 
CO pri dihanju zraka je 6–8 ur. To je mogoče pospešiti 
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z aplikacijo 100 % kisika, saj je razpolovna doba CO pri 
dihanju 100 % kisika 30–90 minut. Pri huje zastruplje-
nih se priporoča uporaba hiperbarične komore, ki še 
pospeši izločanje CO (razpolovna doba 25 minut). Če 
teh možnosti ni na voljo, je treba zastrupljenega samo 
zaščiti pred dejavniki okolja in počakati, da se CO sam 
izloči iz telesa. Po približno 12 urah bo oseba z blago za-
strupitvijo že sama sposobna za odhod iz jame (Albreht 
in sod., 2018).

Kadar je nekdo osumljen zastrupitve z NO ali NO2, lah-
ko pričakujemo poškodbe pljučnega tkiva zaradi de-
lovanja dušikove ali dušikaste kisline. Zato tudi v tem 
primeru ni mogoče pričakovati takojšnjega izboljšanja 
stanja po evakuaciji na mesto s primerno koncentra-
cijo kisika. Če je oboleli pri zavesti, ga je treba po eva-
kuaciji namestiti v polsedeči položaj. Če je mogoče, se 
mu aplicira 100 % kisik. Kadar ta ni na voljo, je treba 
ves čas nadzirati stanje obolelega ter ga spodbujati 
do prihoda pomoči.

Ob termičnih poškodbah zaradi eksplozije ali gorenja 
vnetljivih plinov (metan ali acetilen) je treba poškodo-
vanca najprej evakuirati na varno mesto. Oblačil, ki so 
se zaradi gorenja sprijela s kožo, ne odstranjujemo, 
odstranimo pa nakit ali ure. Opečena mesta hladi-
mo z vodo najmanj deset minut oziroma do ublažitve 
bolečine. Pri tem moramo paziti, da poškodovanca 
ne zmočimo preveč, da se ne bi podhladil. Mesto po-
škodbe pokrijemo s kompreso aluplast (če te ni, lahko 
uporabimo sterilno gazo, ki jo pokrijemo z izotermično 
folijo), čez katero povijemo povoj ali trikotno ruto. Če 
so opečene roke ali noge, jih je treba imobilizirati. Če 
obstaja sum na opekline dihalne poti (ožganine okoli 
ust ali nosu, ožganine nosnih ali obraznih dlak, oteženo 
dihanje itn.) je treba poškodovanca namestiti v polse-
deči položaj in hladiti vrat ter obraz s hladnimi obkladki 
(Ahčan, 2008).

Sklepne misli

Raziskava problematike nevarnih plinov v kraških jamah 
je pokazala, da se jamarji premalo zavedajo nevarnosti, 
čeprav je večina izmed njih pri svojih raziskavah že do-
živela katerega izmed neljubih dogodkov. Motiv osebne 
izkušnje je bil tudi vzrok za nastanek tega prispevka, ki 
odpira diskusijo o tematiki, o kateri se premalo govori. 
Iz tega izhaja nepoznavanje ali celo zanikanje problema, 
kar posledično ogrozi številne dejavne jamarje, še po-
sebej pa tiste z manj izkušnjami.

Poudarjamo, da je treba pred vsakim vstopom v jame 
spoznati območje, na katerem je jama nastala, še po-
sebej, kadar obiskujemo jame v tujini. O tveganju spre-
govorimo tudi z lokalnimi jamarji. Pri obiskih jam smo 
pozorni predvsem na izmenjavo zraka, saj je prepih 
v jami ob pojavljanju nevarnih plinov naš glavni zave-
znik. Za svojo varnost lahko največ naredimo tako, da 
opazujemo delovanje svojega organizma in nenavadne 
simptome, ki jih lahko prepoznamo na podlagi predsta-
vljenih opisov. Kadar v jami uporabljamo odprt ogenj, 
opazujmo njegovo delovanje, saj težave, povezane z go-
renjem, pogosto izhajajo iz pomanjkanja kisika oziroma 
so posledica prisotnosti nevarnih plinov.

Za poznavanje razmer v podzemlju lahko največ nare-
dimo predvsem z uporabo merilnikov plinov, ki so sicer 
dragi, vendar ne tako dragoceni kot človeško življenje. 
To se še posebej izkazuje pri uporabi bencinskih vrtal-
nikov, ki lahko v neprevetrenih prostorih izjemno hitro 
ogrozijo naše zdravje. Če jamar zaradi izpostavljenosti 
plina v jami izgubi zavest, moramo pri reševanju pomis-
liti tudi na to, da lahko z reševanjem izpostavimo tudi 
svojo varnost. Lastna in skupna preventiva pa izhaja-
ta predvsem iz nenehnega izobraževanja, spoznavanja 
medsebojnih izkušenj in sistematičnega vnosa pozna-
vanja nevarnih plinov v programe jamarskih šol.
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Uvod

Proizvodnja bioplina s pomočjo bioplinskih enot v sve-
tovnem merilu se povečuje. Trend rasti v Evropi se je 
zadnja leta nekoliko umiril in je približno dva odstot-
ka (EBA, 2020). Povečalo se je število biometanskih 
naprav, saj jih je bilo skupno leta 2018 v Evropi 1610. 
Leta 2017 je inštalirana moč vseh bioplinskih naprav 
v Evropi znašala 10.532 MW, iz bioplina pa je bilo pro-
izvedeno 65.179 GWh elektrike. Povečalo se je tudi 
število biometanskih elektrarn s 497 na 540. Največji 
delež bioplinskih in biometanskih naprav je v Nemčiji, 
sledijo ji Italija, Francija in Švica. V Sloveniji smo naj-
večje povečanje bioplinskih naprav zaznali v obdobju 
2012–2016. Skupno število bioplinskih naprav po po-
datkih Evropskega združenja za bioplin (European Bi-
ogas Association – EBA) v Sloveniji je 26 za leto 2017 
(slika 1). V Sloveniji je 17 bioplinarn, ki so v evidenci pre-
delovalcev biološko razgradljivih odpadkov v digestat in 
imajo okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpad-
kov po podatkih ARSO (ARSO, 2019). Povprečna veli-
kost bioplinske naprave v Veliki Britaniji je 2,68 MWel, v 
Sloveniji pa 1 MWel. 

Bioplinske naprave kot organsko razgradljiv substrat 
uporabljajo različne surovine. Tako na primer komunal-
ne čistilne naprave v anaerobnih gniliščih uporabljajo 

odvečno blato iz aerobnega čiščenja. V čistilnih napra-
vah, ki anaerobno tretirajo blato, prevladujejo pred-
vsem klasična gnilišča. Pri bolj obremenjenih odpadnih 
vodah iz industrije so se uveljavili postopki s pritrje-
no biomaso. Tam poznamo več vrst reaktorjev z mo-
kro anaerobno razgradnjo, kot so anaerobni reaktor 
z razpršeno biomaso in vertikalnim pretokom (upflow 
anaerobic sludge blanket reaktor – UASBR), anaerob-
ni reaktor z granulami (expanded granular sludge bed 
reactor – EGSB), anaerobni reaktor s polnilnim mate-
rialom (anaerobic packed-bed reactor – AnPBR), ana-
erobni reaktor s pritrjeno biomaso (anaerobic expan-
ded-bed reactor – AnEBR) ter anaerobni reaktor s 
pritrjeno biomaso in vertikalnim pretokom (anaerobic 
fluidized reactor – AnFBR), pri čemer vsebnost suhe 
snovi vhodnih substratov ne presega odstotka. Za 
anaerobno presnovo bioloških odpadkov se uporablja 
suha ali polsuha anaerobna razgradnja s komercialnimi 
sistemi, kot so Kompogas, BRV Design, Dranco Desi-
gn in Valorga Design. Vsak sistem ima svoje posebno-
sti priprave substrata in konstrukcije reaktorjev, pli-
nohranov, sistema priprave ter doziranja substratov. 
Bioplinske naprave so kompleksni inženirski sistemi, 
zato predstavljajo tveganja za nastanek nesreč z vidika 
zdravja in okolja. Kljub različnim substratom, ki jih bio-
plinske naprave uporabljajo za proizvodnjo bioplina in/
ali metana, lahko osnovne korake v proizvodnji metana 
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Povzetek
V Sloveniji se število bioplinskih naprav zadnja leta ne spreminja. Drugod v Evropi se število bioplinskih enot po-
večuje, posledično se proizvodnja bioplina in biometana veča, povečuje pa se tudi verjetnost nesreč, kot so razli-
tje digestata, eksplozije plina in podobno. Zaradi visokih koncentracij dušika in fosforja je nenadzorovano razlitje 
digestata nevarno za okolje ter podtalnico. Slabo vzdrževanje opreme, tehnične napake merilnikov in nezadostno 
izobraževanje operaterjev bioplinskih naprav povečujejo tveganja za nastanek nesreč.

Abstract
In the recent years, the number of biogas plants in Slovenia has remained unchanged. However, elsewhere in 
Europe, the number of biogas plants is increasing, and so is the production of biogas and biomethane, together 
with the likelihood of the occurrence of various accidents such as digestate spills, gas explosions and the like. 
Due to the high concentrations of nitrogen and phosphorus, an uncontrolled digestate spill poses a risk to the 
environment and to groundwater. Poor maintenance of technical equipment, technical errors in measuring de-
vices, and inadequate training of biogas plant operators increase the likelihood of the occurrence of accidents.
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naštejemo kot (Casson Moreno in drugi, 2018) ana-
erobno presnovo, odstranjevanje žveplovega sulfida 
in razvlaževanje. Glavna oprema bioplinskih naprav je 
anaerobni reaktor, v katerem pri anaerobnih pogojih 
in biokemijskih reakcijah nastaja bioplin. Ta se zbira v 
plinohramu anaerobnega reaktorja in po plinskih ce-
veh potuje do filtra, v katerem se ločijo vodne kapljice 
in morebitne pene, ki lahko nastanejo v anaerobnem 
reaktorju. Vlago bioplina zmanjšamo v enoti za ohlaje-
vanje bioplina. S pomočjo puhala pripravljen bioplin do-
ziramo v kogeneracijski (CHP) plinski motor (slika 2). 

Proizvodnja bioplina v bioplinskih napravah je komple-
ksna in poteka s pomočjo anaerobne razgradnje, torej 
procesa, pri katerem organsko razgradljive substrate 
ob odsotnosti kisika in s pomočjo mikroorganizmov to-
liko razgradimo, da kot končni produkt dobimo metan. 
Proces poteka v bioplinskih reaktorjih v štirih fazah, 
in sicer hidrolizi, acidogenezi, acetogenezi ter meta-
nogenezi. V prvi fazi hidrolitske bakterije razgradijo 
kompleksne organske snovi, in sicer ogljikove hidrate, 
proteine ter lipide, v monosaharide, aminokisline, višje 

maščobne kisline in alkohole. Za povečanje topnosti 
kompleksnih organskih snovi mikroorganizmi izločajo 
encime, ki pospešujejo kemične reakcije. Encimi se pri-
trdijo na netopne substrate in jih pretvorijo v topno 
obliko. Substrati se tako s pomočjo mikroorganizmov 
razgradijo naprej v organske snovi s krajšimi moleku-
lami. Med acidogenezo in acetogenezo mikroorganizmi 
razgradijo organske snovi na H2, CO2 in acetat, med 
metanogenezo metanogene arheje iz acetata in vodika 
proizvedejo bioplin, in sicer metan, kot stranski pro-
dukt pa nastanejo tudi CO2 in drugi plini v sledeh, kot 
sta NH3 in H2S. 

Z večanjem števila naprav se je povečalo tudi število 
nesreč (Boscolo in drugi, 2020). Tako je bilo na primer 
več kot 200 analiziranih nesreč različnih avtorjev v 
zadnjih 21 letih. Število nesreč, ki so se zgodile v bio-
plinskem sektorju, in njihove posledice so v primerjavi 
z drugimi v bioenergijskem sektorju večji. Nesreče so v 
nekaterih primerih zahtevale tudi življenja, zato je ana-
liza tveganj toliko bolj pomembna (Casson Moreno in 
drugi, 2018).
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 Slika 1:  Število bioplinskih naprav v Evropi leta 2017 (vir: https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/ 
uploads/2019/11/EBA_report2018_abriged_A4_vers12_220519_RZweb.pdf)

 Figure 1:  Number of biogas plants in Europe in 2017 (Source: https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/ 
uploads/2019/11/EBA_report2018_abriged_A4_vers12_220519_RZweb.pdf) 

Slika 2:  
Poenostavljen procesni 
diagram bioplinske 
naprave (vir: povzeto po 
Casson Moreno in drugi, 
2018)

Figure 2: 
A simplified flow diagram 
of a biogas plant (Source: 
Summarized from Casson 
Moreno et al., 2018)

https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2019/11/EBA_report2018_abriged_A4_vers12_220519_RZweb.pdf
https://www.europeanbiogas.eu/wp-content/uploads/2019/11/EBA_report2018_abriged_A4_vers12_220519_RZweb.pdf
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Varnostna tveganja  

pri proizvodnji bioplina

Nevarnosti pri načrtovanju in ob delovanju bioplinskih 
ter biometanskih naprav lahko razdelimo na nevar-
nosti za okolje (emisije v zrak, emisije v vodo in zemljo) 
in nevarnosti za zdravje. Nevarnosti za zdravje lahko 
razdelimo v štiri kategorije, in sicer nevarne substance 
(na primer mešanice elementov v sledovih), nevarnost 
električnega udara, mehanske nevarnosti ter nevar-
nosti zaradi eksplozije in požara. Na sliki 3 so prikazane 
glavne nevarnosti na delih bioplinske in biometanske 
naprave (https://biogas-safety.com/Download/biogas 
_safety.pdf). 

Nevarnosti za okolje

Do onesnaženja okolja lahko pride pri uhajanju oziroma 
izpustu bioplina v atmosfero in pri izpustu snovi, ki se 
uporablja v bioplinskih napravah (digestat, izcedne vode 
koruzne silaže, olja, goriva), v vodno okolje. Emisije iz bi-
oplinskih naprav lahko razvrstimo v emisije v zrak ter 
emisije v zemljine in vodo (Bontempo in drugi, 2016).

Emisije v zrak, zemljo in vodna telesa
Med anaerobno presnovo pride do tvorbe metana, 
ogljikovega dioksida, vodikovega sulfida in amonijaka. 
Metan je razmeroma močen toplogredni plin. Pri pro-
izvodnji bioplina v bioplinskih napravah se izognemo 
nenadzorovanim emisijam toplogrednih plinov, ki bi 
nastale pri odprtem hranjenju organskih snovi. Dige-
stat iz bioplinske naprave se lahko uporabi kot organ-
sko gnojilo in delno nadomesti uporabo umetnih gnojil. 
Tako delno pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih 

plinov za proizvodnjo umetnih gnojil. Prav zaradi zmanj-
ševanja emisij toplogrednih plinov je zelo pomembno, 
da v bioplinskih napravah ne pride do nezaželenih emi-
sij metana oziroma da so te čim manjše (Bontempo in 
drugi, 2016). 

Največ metana v biolpinskih napravah nastane v anae-
robnih reaktorjih (digestorjih), nekaj pa tudi v končnih 
zalogovnikih. V plinskem ali kogeneracijskem motorju 
bioplinske naprave ob zgorevanju bioplina nastane-
jo plini, kot so dušikovi oksidi, žveplov dioksid, ogljikov 
monoksid in ogljikov dioksid, ter manjši trdni delci. Po 
študijah Deublein in Steinhauser (2008) delež CO2 v 
izpustu v plinskih ali kogeneracijskih motorjih ne pre-
sega 16 odstotkov.

V nekaterih bioplinskih napravah se med proizvodnjo 
bioplina lahko poveča koncentracija amonijaka NH3 v 
proizvedenem plinu in amonijevega iona (NH4+), ki je 
raztopljen v digestatu, gnojevki in drugem. Obliki sta 
strupeni za žive organizme in rastline. Če NH4+ zaide 
v podtalnico, nastaja nitrat, ki se v človeškem telesu 
reducira v nitrite. Pri dojenčkih se lahko pojavi methe-
moglobinemija, ko je prenos kisika po krvi onemogo-
čen zaradi pretvorbe hemoglobina v disfunkcionalni 
hemoglobin (https://www.babybook.si/methemoglo-
binemija/). Na emisije amonijaka v zraku močno vpliva 
tehnika mokrega gnojenja. Priporočila so, da razpršitev 
poteka čim bližje tlom in da je razvoz na njivske površi-
ne opravljen ob bolj hladnih dneh in ne ob zelo visokih 
temperaturah (Bontempo in drugi, 2016).

Količina digestata, ki se shranjuje v končnih zalogovni-
kih v bioplinskih napravah, je lahko od sto do nekaj tisoč 
kubičnih metrov. Nesreče z razlitjem digestata iz ana-
erobnih reaktorjev in končnih zalogovnikov navadno 

 Slika 3:  Shematski prikaz nevarnosti v bioplinski napravi (vir: povzeto po Bontempo in drugi, 2016)
 Figure 3:  Flow chart of hazards in a biogas plant (Source: Summarized from Bontempo et al., 2016)

https://biogas-safety.com/Download/biogas_safety.pdf
https://biogas-safety.com/Download/biogas_safety.pdf
http://www.biogas-safety.com
http://www.biogas-safety.com
https://www.babybook.si/methemoglobinemija/
https://www.babybook.si/methemoglobinemija/
http://www.biogas-safety.com
http://www.biogas-safety.com
http://www.biogas-safety.com
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potekajo nenadzorovano. Večji del digestata lahko za-
ide v vodna telesa, kot so potoki, reke, jezera in drugo. 
Vpliv na vodna telesa je lahko različen, saj je odvisen 
od ekosistema vodnega telesa in sestave ter redčenja 
polutanta. Digestati z višjo koncentracijo vplivajo na to, 
da se koncentracija kisika v vodi zniža, kar povzroči po-
gin rib in drugih vodnih živali, ki za življenje potrebujejo 
kisik. Manjše koncentracije digestata v vodnih telesih 
lahko zaradi organske obremenitve s hranili povzročijo 
evtrofikacije in zmanjšajo kakovost vode v vodnem te-
lesu (Studer in drugi, 2017). Nekaj primerov pogina rib 
zaradi onesnaženja vodotokov z digestatom ali gnojev-
ko je bilo tudi v Sloveniji (slika 4).

Skupna količina vode v reki je kombinacija površinske-
ga pretoka vode skupaj s precejšnjim obsegom, ki teče 
skozi podpovršinske kamnine in prod. To imenujemo 
hiporeična cona, z vodo nasičeno območje pod strugo 
in ob njej. Hiporeična cona je močno povezana s talno 
vodo. Pri številnih rekah v velikih dolinah lahko ta nevi-
dna sestavina toka močno presega vidni tok (https://
sl.wikipedia.org/wiki/Reka; Mugnai in drugi, 2015). Gle-
de na količino in koncentracijo digestata lahko tako 
onesnaženje spremeni habitatne lastnosti hiporeične 

cone in povzroči subletalne vplive znotraj vodne pre-
hrambne mreže, vendar točen vpliv na hiporeično cono 
z onesnaženja z digestatom ni dobro pojasnjen. V hipo-
reični coni so poleg fizikalnih in kemijskih parametrov 
pomembne tudi mikrobne združbe, ki imajo vlogo bio-
loškega indikatorja delovanja in prilagajanja temeljnim 
pogojem (Studer in drugi, 2017). 

Nevarnosti za zdravje

Nevarne snovi
Nekatere snovi zaradi svojih lastnosti, kot so na pri-
mer strupenost, jedkost, vnetljivost, eksplozivnost, 
rakotvornost in drugo, predstavljajo večje tveganje 
za zdravje ter okolje. Take snovi imenujemo nevarne 
snovi, ki so v skladu z zakonodajo razvrščene in ozna-
čene s piktogrami oziroma simboli za nevarne snovi. 
Tveganje pomeni verjetnost, da pride pri uporabi in/
ali izpostavljenosti delavca kemični snovi do škodljive-
ga delovanja na človeški organizem (Uradni list RS, št. 
100/01 in 78/19). Nevarne substance so lahko v trdni 
ali tekoči obliki, v obliki aerosolov oziroma plinov. Na 
bioplinski oziroma biometanski napravi delavci lahko 
pridejo v stik z dodatki za izboljšavo bioplina (na pri-
mer dodajanje encimov, mikroelementov), olji, kemika-
lijami, aktivnim ogljem, izcednimi vodami silaže, gnojem 
in gnojevko, odpadki in mikroorganizmi (Bontempo in 
drugi, 2016). Izpostavljenost ali stik s takimi snovmi 
lahko privede do nevarnosti zadušitve in zastrupitve. 
Med stranskimi produkti je nevaren tudi H2S, kate-
rega koncentracija v bioplinu je med 50 in 20.000 
ppm. Že kratka izpostavljenost koncentraciji 10 ppm 
je zelo toksična (preglednica 1). Povečane koncen-
tracije povzročajo tudi korozijo napeljave in plinskih 
motorjev (Casson Moreno in drugi, 2018), kar vpliva 
tudi na garancijske pogoje strojne opreme in plinskih 
motorjev. Večje koncentracije H2S nastanejo v biopli-
nu, ki je proizveden iz bioloških odpadkov in gnojevke 
(preglednica 2).

 Slika 4:  Nesreča izlitja digestata na bioplinski napravi 
(foto: S. Kolbl Repinc)

 Figure 4:  Digestate spill at a biogas plant  
(Photo: S. Kolbl Repinc)

Vrsta 
plina Lastnosti Nevarne koncentracije v atmosferi Mejne vrednosti za izpostavljenost 

na delovnem mestu

CO2
Plin brez barve in vonja, težji 

od zraka 8 odstotkov v/v, nevarnost zadušitve 5500 ppm

NH
3

Plin brez barve rezkega vonja, 
lažji od zraka

Koncentracija, večja 30–40 ppm, draži sluznico, oči 
in dihala. Pri koncentraciji, večji od 1000 ppm, je 

oteženo dihanje in pride do izgube zavesti. Območje 
eksplozije: 15–28 %

20 ppm

CH
4

Plin brez barve in vonja, lažji 
od zraka Območje eksplozije: 4,4–16,5 % ––

H2S
Močno toksičen brezbarvni plin, 
težji od zraka. Vonj ima po gnilih 

jajcih.

Pri koncentraciji, večji od 200 ppm, čutila vonja 
odpovedo in plinov ne vohamo več. Pri koncentraciji, 
večji od 700 ppm, je vdihavanje plina smrtonosno 
in pride do dihalnega zastoja. Območje eksplozije: 

4,3–45,5 %

5 ppm

 Preglednica 1:  Lastnosti plinov v bioplinu (vir: https://biogas-safety.com, http://www.gtg-plin.com/)
 Table 1:  Properties of the gases in biogas (Source: https://biogas-safety.com, http://www.gtg-plin.com/)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
http://www.biogas-safety.com
https://biogas-safety.com
http://www.gtg-plin.com/
https://biogas-safety.com
http://www.gtg-plin.com/
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Vodikov sulfid zmanjša življenjsko dobo cevi in vseh na-
peljav za uporabo bioplina, saj je toksičen ter zelo korozi-
ven za več vrst jekla. Da bi preprečili škodo na kogenera-
cijskem motorju in drugi opremi, moramo vodikov sulfid 
odstraniti iz bioplina ali njegovo koncentracijo zmanjša-
ti. Za normalno delovanje kogeneracijskega motorja so 
mejne vrednosti vodikovega sulfida med 100 in 500 mg/
Nm3 H2S, kar je enako 0,05 odstotka volumna, odvisno 
od priporočil proizvajalca CHP, ne smemo pa jih prese-
či. Za odstranjevanje vodikovega sulfida lahko uporabi-
mo različne kemične, fizikalne in biološke postopke, cilj 
čiščenja pa je, da dosežemo koncentracijo 20 mg/Nm3 
H2S v bioplinu. Najboljše rezultate dosežemo s kombi-
nacijo teh postopkov (Deublein in Steinhauser, 2008). 

Pri biološkem odstranjevanju vodikovega sulfida aerob-
ni mikroorganizmi, ki odstranjujejo vodikov sulfid, pot-
rebujejo za preživetje kisik. Zadostna hitrost dodajanja 
zraka je od štiri do šest odstotkov bioplina. Zaradi ne-
varnosti eksplozije mora biti doziranje zraka omejeno. 

Najvišja koncentracija zraka je 12 odstotkov bioplina. 
Mikroorganizmi prav tako potrebujejo zadostno povr-
šino oziroma navlaženo površino s substrati za nasta-
nitev. Za razžveplanje 20 m3 bioplina na dan pri tem-
peraturi 20 °C je potrebna površina m2 (Deublein in 
Steinhauser, 2008).

Biološki dejavniki
Biološki dejavnik pomeni mikroorganizme, vključno z 
gensko spremenjenimi organizmi, celične kulture in 
človeške endoparazite, ki lahko povzročijo okužbo, aler-
gijo ali zastrupitev ter ogrožajo zdravje (Uradni list RS, 
št. 4/02, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Na bioplinski in biometanski napravi lahko pridemo v 
stik z mikroorganizmi ob vdihavanju prašnih aerosolov, 
na katerih so lahko plesni, bakterije ali endotoksini (na 
primer iz koruzne silaže ali suhega perutninskega gno-
ja). Prav tako so nevarne snovi v digestatu in vhodnih 
substrati (na primer biološko blato, biološki odpadki, 
gnojevka ali gnoj) (Bontempo in drugi, 2016).

Nevarnosti zaradi električne opreme 
in mehanske poškodbe

Bioplinske in biometanske naprave za delovanje pot-
rebujejo strojno opremo, kot so mešala in črpalke. Te 
naprave delujejo pod visoko napetostjo, zato pri nepra-
vilnem delovanju ali okvari enot oziroma poškodbi elek-
tričnih kablov lahko pride do električnega udara.

Mehanske poškodbe, ki se lahko pripetijo na bioplinskih 
in biometanskih napravah, so padci (v jašek, mešalno 

Substrat Koncentracija (ppm)
Blato iz čistilnih naprav 10–75

Prašičja gnojevka 1200–2400
Gnojevka 200–1200

Biološki odpadki 500–6000

 Preglednica 2:  Vsebnost H2S v surovem bioplinu pri 
doziranju različnih substratov (vir: 
Trávníček in Kotek, 2015)

 Table 2:  H2S content in crude biogas when dosing 
different substrates (Source: Trávníček 
and Kotek, 2015)

Slika 5:  
Meje eksplozivnosti 
metana (vir: povzeto po 
Bontempo in drugi, 2016)

Figure 5:  
Methane explosivity limits 
(Source: Summarized 
from Bontempo et al., 
2016)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-0183
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1400
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.biogas-safety.com
http://www.biogas-safety.com
http://www.biogas-safety.com
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jamo) ali poškodbe s premikajočimi se deli naprave 
(mešala, mlini, rezalniki). Do takih nesreč po navadi pri-
de med vzdrževalnimi deli in popravili.

Nevarnost eksplozije in požara

Bioplin je zelo gorljiv plin, zato moramo z njim ravnati 
skladno z varnostnimi predpisi, torej se izogibati vro-
čini in vročim površinam, iskram, odprtemu ognju ter 
drugim virom vžiga. Tveganje za nastanek eksplozivne 
mešanice zraka in metana je od pet do 15 odstotkov 
(slika 5).

Zaradi nevarnosti eksplozije mora biti anaerobni re-
aktor pod pozitivnim tlakom, če nenamerno pride do 
stika z okoliškim zrakom. Pri normalnih pogojih torej 
majhen pozitivni tlak preprečuje penetracijo zraka v bio- 
reaktor. Anaerobni reaktorji so opremljeni z ločeni-
mi regulatorji za pod- in nadtlak. Tako je na primer v 
bioplinski elektrarni v Vučji vasi največji obratovalni 
tlak 8 mbar. Če pride do izpada motorja ali imamo 
preveliko proizvodnjo plina, je nameščena bakla za 
kurjenje plina, s čimer preprečimo, da bi nezgoreli 
bioplin uhajal v atmosfero. Bakla se lahko vklopi ali 
izklopiti z zunanjim ukazom oziroma jo je mogoče 
pognati samodejno, na primer ob izpadu električ-
nega agregata ali povečanju tlaka plina na več kot 8 
mbar. Podzemna plinska napeljava mora biti polože-
na z najmanj dvoodstotnim naklonom proti jašku za 
izločanje kondenzata. 

Proizvodnja bioplina med anaerobno digestijo poteka 
nestalno, zato je treba pri uporabi bioplina za delovanje 
bioplinske naprave plin shraniti za takrat, ko je povpra-
ševanje večje od proizvodnje plina. Za to potrebujemo 
plinohram z dovolj veliko zmogljivostjo. Ločimo dve vrsti 
plinohramov za uporabo, in sicer gravitacijske plinoh-
rame in plinohrame pod tlakom. Nizkotlačni in plavajoči 
pokrovi digestorjev spadajo med gravitacijske plinoh-
rame. Plinohrami pod tlakom s povprečnim tlakom od 
140 do 350 kN/m2 so sferične oblike (Deublein, Stein-
hauser, 2008).

Nesreče na bioplinskih  

in biometanskih napravah

Sistematičnega pristopa k prepoznavanju tveganj in ne-
varnosti pri proizvodnji bioplina so se lotili Casson More-
no in drugi (2018). Uporabili so metodologijo dinamičnega 
postopka za ugotavljanje nevarnosti (Dynamic Procedu-
re for Hazard Identification – DyPASI). Ta metoda siste-
matizira sistem informacij zgodnjih indicev o tveganjih pri 
nesrečah, do katerih je že prišlo, in študije tveganj, poleg 
tega podpira identifikacijo in oceno netipičnih mogočih 
scenarijev nesreč glede na snovi, opremo in lokacijo indu-
strijskega objekta (Paltrinieri in drugi, 2013).

Prepoznali so kritične dogodke, njihove vzroke in posle-
dice. V preglednici 3 so predstavljeni vzroki nekaterih 
večjih nesreč in nesreč, ki so se pripetile zadnja leta. 

Trávníček in drugi (2019) ter Casson Moreno in drugi 
(2016) so pripravili seznam najpogostejših nesreč, ki 
so se zgodile na bioplinskih napravah. Glede na vzroke 
so jih razdelili na: 
• nesreče zaradi naravnih dogodkov, do katerih je 

prišlo predvsem zaradi:
• intenzivnih padavin,
• poplav (sila vzgona),
• zamrznitve ventila,
• velike količine snega (teža snega),
• udara strele,

• nesreče zaradi napak operaterjev, do katerih je 
prišlo predvsem zaradi:
• nenamernega predoziranja reaktorja oziroma 

zalogovnika,
• napake pri vgradnji tesnila,
• odprtega ročnega ventila,
• napačne interpretacije informacij (na primer 

demontaže ventila na napačnem zalogovniku),
• tvorbe H2S med doziranjem substratov,

• zlonamerni posegi zaradi:
• sabotaže,
• kraje črpalke in druge opreme,

• nesreče zaradi napake pri načrtovanju:
• nepravilnega dimenzioniranja anaerobnega 

reaktorja,
• nepravilnega dimenzioniranja mešala,

• nesreče zaradi okvare opreme:
• napake programske opreme,
• napake na ventilu,
• okvare črpalke,
• napake v materialu in okvare tesnjenja,
• okvare separatorja,

• nesreče zaradi malomarnega nadzora:
• obratovanja z zarjavelimi ventili,
• razpadanja rezervoarja in razpok v rezervoarju,
• puščanja cevi in okvare cevi,

• nesreče med vzdrževanjem in popravili:
• nepravilno varjenje in rezanje,
• korozija materiala,

• nesreče zaradi nepravilnih organizacijskih 
postopkov:
• nepravilen postopek čiščenja rezervoarja,
• nepravilno spiranje sodov z ostanki pesticidov,

• drugega:
• požar,
• eksplozija.

Iz analize podatkov različnih baz nesreč so raziskoval-
ci ugotovili (Casson Moreno in drugi, 2016; Hedlund in 
Madsen, 2018):
• do izpusta bioplina pride predvsem zaradi: 

• okvare opreme, 
• okvare komponent, 
• operativnih napak,
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Leto Lokacija Kratek opis Vir

1997 Italija

Med proizvodnjo bioplina na čistilni napravi eksplozija pri popravljanih delih na 
gnilišču: kombinacija puščanja plina in varjenja je povzročila eksplozijo. Umrla 
sta dva delavca, več jih je bilo ranjenih. Gnilišče je bilo močno poškodovano, 

saj je odneslo pokrov gnilišča.

Casson Moreno in drugi, 2016

1998 Italija Eksplozija bioplina na enoti za predpripravo bioplina med popravilom sesalne 
naprave: en človek je umrl, dva sta bila poškodovana. Casson Moreno in drugi, 2016

2016 Francija
Izpust bioplina na čistilni napravi zaradi zamrznjenih cevi pri –6 °C: tok plina 
do analizatorjev je bil prekinjen, zato je bil varnostni mehanizem za javljanje 

kisika v ceveh nefunkcionalen.

Baza podatkov Analiza, raziskave in 
informacije o nesrečah (Analysis, Research 

and Information on Accidents – ARIA)

2016 Francija Izpust bioplina iz čistilne naprave zaradi okvare ventila: v ozračje je bilo 
izpuščene 2,3 tone bioplina. Baza podatkov ARIA

2012 Francija
Iztok digestata iz jeklenega anaerobnega reaktorja v kanalizacijo zaradi 

korozije: ta je nastala zaradi prisotnih bakterij, ki reducirajo sulfat, zato je 
nastal H2S, ki je zelo koroziven.

Baza podatkov ARIA

2005 Francija
Emisije H2S v centru za ravnanje z odpadki: med proizvodnjo bioplina iz 

organskih odpadkov so zaradi sproščanja H2S umrli štirje ljudje, in sicer trije 
zaposleni ter voznik tovornjaka.

Baza podatkov ARIA 

2014 Francija
Izliv digestata iz biometanske naprave v okolje: digestat je prekril cesto 

in stekel v kanalizacijski sistem. Penjenje v končnem zalogovniku je 
onemogočilo varnostna opozorila za iztok digestata.

Baza podatkov ARIA 

2016 Francija Poplava na biometanski napravi zaradi naliva: voda je bila visoka pol metra. Baza podatkov ARIA 

2013 Francija Zamašitev iztočne cevi anaerobnega reaktorja: do zamašitve je prišlo med 
hidrostatičnim testom naprave, ker so pred obratovanjem pozabili odstraniti čep. Baza podatkov ARIA

2013 Francija

Izpuščanje bioplina na čistilni napravi zaradi korozije plinske cevi: zaradi 
povečane koncentracije H2S v bioplinu, saj je blato vsebovalo manj železovega 

klorida, ki nevtralizira H2S, in starejše plinske napeljave je nastala štiri 
centimetrov velika luknja na podzemni plinski napeljavi, ki je povezovala 

digestorja in plinohram. V zrak je ušlo 24.000 m3 bioplina.

Baza podatkov E-sistem poročanja o 
večjih nesrečah (The Major Accident 
reporting System – eMARS) in ARIA 

2010 Francija Izpust bioplina iz čistilne naprave: do izpusta je prišlo zaradi požara varovalke na 
stikalni plošči, tako da varnostni sistemi niso delovali zaradi prekinitve z elektriko. eMARS in ARIA

2019 Nemčija

Požar in izpust metana iz anaerobnega digestorja: med rednimi vzdrževalnimi 
deli je bil zamenjan kabel na mešalu anaerobnega reaktorja. Najverjetneje se 
je kabel med delovanjem ovil okrog propelerja. Poškodoval se je plinohram na 

digestorju in iztekati je začel bioplin, ki se je vnel.

Baza podatkov Centralni center za 
poročanje in ocenjevanje incidentov in 

napak v sistemih procesnega inženiringa 
(Zentrale Melde- und Auswertestelle 

für Störfälle und Störungen in 
verfahrenstechnischen Anlagen – ZEMA)

2019 Nemčija Puščanje bioplina zaradi sunka močnega vetra: po neurju je zaradi razpoke v 
membrani plinohrama končnega zalogovnika prišlo do uhajanja bioplina. Baza podatkov ZEMA

2019 Nemčija
Požar na bioplinski napravi: vzrok požara na strehi enote za sušenje je bil 

razvrščen kot nerazrešljiv. Najverjetneje je prišlo do vžiga prašnih usedlin, ki 
so prišle v stik z izpušno cevjo.

Baza podatkov ZEMA

2019 Nemčija
Izpust H2S iz bioplinske naprave: ena smrtna žrtev. Med polnjenjem tekočega 
substrata je zaradi kemične reakcije prišlo do sproščanja visokih koncentracij 

H2S, zato je bila vrednost več kot 2000 ppm.
Baza podatkov ZEMA

2019 Nemčija
Puščanje plina 98,2 % CO2 in 1,8 % metana na biometanski napravi zaradi 

nevihte Eberhard: dvojna membrana dveh anaerobnih zabojnikov je bila 
poškodovana.

Baza podatkov ZEMA

2019 Nemčija

Med obratovanjem bioplinske naprave je del naprave za anaerobno presnovo 
1, ki je sestavljena iz bazena za trdne snovi, mešalne jame, fermentorja 1 in 

končnega zalogovnika digestata 1, preplavil digestat iz končnega zalogovnika. 
Digestat je napolnil plinske cevi linije 1 in kondenzacijski jašek.

Baza podatkov ZEMA

2019 Nemčija

Puščanje bioplina na končnem zalogovniku zaradi neurja in vetra: zaradi 
močnega vetra in velike količine mokrega snega na »strehi« in robu »strehe« 

končnega zalogovnika se je strgala membrana plinohrana na končnem 
zalogovniku. Zrušile so se tudi stranske opore membran, kar je porušilo oporo 

osrednjega lesenega temelja.

Baza podatkov ZEMA

2019 Nemčija Udar strele v bioplinsko napravo: strela je povzročila požar v prostoru za 
shranjevanje plina. Dobava plina je bila prekinjena. Baza podatkov ZEMA

2018 Nemčija
Izpusti bioplina zaradi sunkov vetra ob nevihti: zaradi bližajoče se nevihte 

so povečali tlak v plinohramih, da bi povečali stabilnost plinohrama. Zaradi 
nevihte sta se strgala zaščitna streha, verjetno po šivih folije, in plinohram.

Baza podatkov ZEMA
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• do eksplozije je prišlo zlasti zaradi: 
• nepravilnega vzdrževanja,
• napak pri projektiranju,

• vzroki, do katerih je prišlo do požara, v večini prime-
rov niso znani ali raziskani.

Nekateri varnostni vidiki pri načrtovanju bioplinarn in 
ravnanju z biološko razgradljivimi substrati ter dige-
statom so v Uredbi o predelavi biološko razgradljivih 
odpadkov in uporabi komposta ali digestata (Uradni 
list RS, št. 99/13, 56/15 in 56/18). Po tej uredbi je pri 
načrtovanju bioplinarne treba zagotoviti, da je zuna-
nji rob območja bioplinarne od območij stanovanjskih, 
gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, 
sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo in 
razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo, stavb za zdravstvo in 
šport ter športnorekreacijskih površin oddaljen:
• najmanj 300 metrov,
• najmanj 500 metrov pri anaerobni razgradnji z 

naknadnim odprtim kompostiranjem.

Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju bioplinarne 
mora investitor ali predelovalec biološko razgradljivih 
odpadkov zagotoviti, da se za odpadne vode, ki nasta-
jajo v bioplinarni, in za izcedne vode iz skladiščenih po-
šiljk odpadkov zagotovita zajem in vračanje v ponovno 
uporabo pri predelavi biološko razgradljivih odpadkov 
ali odvajanje v skladu s predpisi, ki urejajo emisije snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo. 

Pri načrtovanju, gradnji in vzdrževanju bioplinarne 
z zmogljivostjo, enako ali večjo od deset ton na dan, 
mora predelovalec biološko razgradljivih odpadkov pri 
skladiščenju biološko razgradljivih odpadkov, razen pri 
skladiščenju izključno gnojevke ali energetskih rastlin, 
zagotoviti tudi: 
• zaprte zalogovnike s samodejnim zapiranjem, 
• odsesavanje in odvajanje plinov iz zalogovnika čez 

enoto za čiščenje odpadnih plinov. 

Sklepne misli

Proizvodnja biometana in bioplina pomeni nezanemarlji-
vo tveganje za zdravje ter varnost zaposlenih in okolja. 
Pri načrtovanju, gradnji in med obratovanjem bioplin-
ske in biometanske naprave je treba glede na izkušnje 
ter nesrečne dogodke, ki so se zgodili, dopolnjevati in 
izboljševati varnostne standarde. Prav tako je treba 
bolj ozavestiti lastnike naprav o tveganjih. Nujna so iz-
obraževanja operaterjev bioplinskih naprav, predvsem 
v kmetijskih bioplinarnah, saj imajo izvajalci redko po-
sebno usposabljanje za varno delo na bioplinski napravi. 
Vodenje procesa anerobne presnove brez predznanja 
osnovnih biokemičnih procesov pri proizvodnji metana 
lahko povzroči tvorbo višjih koncentracij nezaželenih 
stranskih produktov, kot sta NH3 in H2S. Z določe-
nim znanjem lahko take scenarije z ustreznimi ukrepi 
preprečimo ali zmanjšamo. Izobraževanje je nujno tudi 
zaradi zmanjševanja človeških napak. Za nemoteno 
delovanje so nujna redna vzdrževalna dela in redno 

Leto Lokacija Kratek opis Vir

2014 Slovenija Razlitje gnojnice zaradi popustitve vrat na rezervoarju z gnojevko: poginile so 
ribe.

http://www.primorske.si/novice/kronika/
iz-bioplinarne-usla-vecja-kolicina-

gnojnice

2019 Slovenija Izlitje kislega digestata v melioracijski jarek
https://vestnik.si/clanek/aktualno/

bioplinarna-logarovci-izpust-kislega-
digestata-v-jarek-722931

2016 Slovenija Zaradi iztekanja gošče iz bioplinarne v potok so poginile ribe.
https://www.tednik.si/tednik/2919-
ormoz-za-pogin-rib-krivo-iztekanje-

gosce-iz-bioplinarne

2011 Slovenija Izlitje gnojinice iz bioplinarne
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/

pogin-rib-po-izlitju-gnojnice-iz-
bioplinarne/262117

2018 Velika 
Britanija Izliv blata na čistilni napravi zaradi korozije jeklenega zalogovnika blata United Kingdom Environment agency 

(2018)

2018 Velika 
Britanija

Iztok izcednih vod koruzne silaže: do tega je prišlo na več točkah, in sicer 
horizontalnih silosih oziroma boksih, stranski drenaži ter laguni. Izteklo je 

približno 500 m3 izcedne vode.

United Kingdom Environment agency 
(2018)

2018 Velika 
Britanija

Požar na biometanski napravi: do tega je prišlo na enoti CIF (catalytic iron 
filter). Najverjetnejši vzrok požara je bila tvorba pirofilnega železovega silfida.

United Kingdom Environment agency 
(2018)

2016 in 
2017

Velika 
Britanija

Iztok izcednih vod silirane koruze: iz siliranih kupov koruzne silaže je pozimi v 
bližnji potok odtekala izcedna voda.

United Kingdom Environment agency 
(2018)

2018 Velika 
Britanija

Požar na bioplinski napravi: zaradi udara strele v končni zalogovnik je prišlo 
do požara. Zgorela je membrana končnega zalogovnika.

United Kingdom Environment agency 
(2018)

 Preglednica 3:  Primeri nesreč na bioplinskih in biometanskih napravah
 Table 3:  Examples of accidents at biogas and biomethane plants

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2816
http://www.primorske.si/novice/kronika/iz-bioplinarne-usla-vecja-kolicina-gnojnice
http://www.primorske.si/novice/kronika/iz-bioplinarne-usla-vecja-kolicina-gnojnice
http://www.primorske.si/novice/kronika/iz-bioplinarne-usla-vecja-kolicina-gnojnice
https://vestnik.si/clanek/aktualno/bioplinarna-logarovci-izpust-kislega-digestata-v-jarek-722931
https://vestnik.si/clanek/aktualno/bioplinarna-logarovci-izpust-kislega-digestata-v-jarek-722931
https://vestnik.si/clanek/aktualno/bioplinarna-logarovci-izpust-kislega-digestata-v-jarek-722931
https://www.tednik.si/tednik/2919-ormoz-za-pogin-rib-krivo-iztekanje-gosce-iz-bioplinarne
https://www.tednik.si/tednik/2919-ormoz-za-pogin-rib-krivo-iztekanje-gosce-iz-bioplinarne
https://www.tednik.si/tednik/2919-ormoz-za-pogin-rib-krivo-iztekanje-gosce-iz-bioplinarne
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/pogin-rib-po-izlitju-gnojnice-iz-bioplinarne/262117
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/pogin-rib-po-izlitju-gnojnice-iz-bioplinarne/262117
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/pogin-rib-po-izlitju-gnojnice-iz-bioplinarne/262117
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
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pregledovanje, saj se je veliko nesreč dogodilo zaradi 
tehnične okvare nekaterih sklopov bioplinske napra-
ve (Trávníček in drugi, 2018). Zaradi visokih stroškov 
popravil in vzdrževanja se pregledi ter popravila ne iz-
vajajo redno, temveč le v nujnih primerih, ko je ogro-
ženo delovanje bioplinske naprave in s tem dohodki. 

Kljub vsemu opisanemu v članku bioplinske naprave 
ne predstavljajo tako velikega tveganja kot industrijske 
naprave, ki uporabljajo veliko različnih kemikalij, vendar 
se tudi ob manjšem tveganju lahko zgodijo nesreče s 
smrtnim izidom. 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/?lang=en
http://www.arso.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
https://emars.jrc.ec.europa.eu/en/emars/content
http://www.gtg-plin.com/
http://www.primorske.si/novice/kronika/iz-bioplinarne-usla-vecja-kolicina-gnojnice
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reka
https://vestnik.si/clanek/aktualno/bioplinarna-logarovci-izpust-kislega-digestata-v-jarek-722931
https://www.babybook.si/methemoglobinemija/
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/pogin-rib-po-izlitju-gnojnice-iz-bioplinarne/262117
https://www.tednik.si/tednik/2919-ormoz-za-pogin-rib-krivo-iztekanje-gosce-iz-bioplinarne
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-0183
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1400
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2039
http://www.uradni-list.si/1/content?id=33886&part=u&highlight=Pravilnik+o+varovanju+delavcev+pred+tveganji+zaradi+izpostavljenosti+kemičnim+snovem+pri+delu
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
https://consult.environment-agency.gov.uk/environmental-permitting/standard-rules-consultation-no-20/user_uploads/incidents-report--2010-2018--final.pdf
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3557
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2367
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2816
https://www.infosis.uba.de/index.php/en/site/13947/zema/index.html


292 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Uvod

Kriza z vodo je eno največjih tveganj v spreminjajočem se 
svetu, saj trenutno upravljanje voda ni dovolj za obvlado-
vanje velikega izziva zagotavljanja trajnosti v prihodnosti. 
Pomembno se je zavedati, da so sedanji vodni viri edini vir 
vseh dejavnosti, povezanih z vodo. Le dobro upravljanje 
vodnih virov danes lahko v prihodnosti zmanjša tveganje.

Podnebne spremembe in evtrofikacija (obremenitev s 
hranili) sta opredeljeni kot glavni grožnji za delovanje 

celinskih vodnih ekosistemov. Vodna telesa (zajetja, 
ribniki, bajerji, zadrževalniki in jezera) so s svojimi fizikal-
nimi, kemičnimi in biološkimi lastnostmi zelo občutljiva 
na okoljske spremembe. Zvišanje temperature lahko 
v povezavi z evtrofikacijo sinergistično povzroči obse-
žnejša cianobakterijska cvetenja in s tem pospešeno 
poslabšanje kakovosti vode (Mantzouki in sod., 2018). 
V Sloveniji lahko pričakujemo, da bodo podnebne spre-
membe vplivale tudi na kmetijstvo. Po eni strani bodo 
poplave omogočale hitrejšo migracijo toksičnih ciano-
bakterijskih vrst v druga, še ne obremenjena, vodna 

PRISTOPI ZA BOLJŠE PREPOZNAVANJE CIANOBAKTERIJ 
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ENVIRONMENAL HEALTH
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Povzetek 
Povečana obremenjenost površinskih voda je eden izmed resnih globalnih okoljskih problemov. Še posebej za-
skrbljujoči so vodni viri, namenjeni pripravi pitnih voda, rekreacijske ali namakalne vode, pa tudi bogata gojitvena 
območja rib. Povečana obremenitev s hranilnimi dušikovimi in fosforjevimi spojinami, ki povzroča evtrofikacijo, v 
kombinaciji z drugimi okoljskimi dejavniki pogosto vodi do masovnega razrasta fitoplanktona. »Cvetenje« (inten-
zivna rast) cianobakterij predstavlja motnjo in pretnjo za okolje, njihovi aktivni metabolni produkti cianotoksini pa 
grožnjo za zdravje organizmov, tudi ljudi. Zastrupitev s cianotoksini v Braziliji leta 1996 je bila pomembna za ra-
zvoj regulatornih pristopov rednega zasledovanja cvetenj v svetu, pozneje še novih preventivnih metod. Tudi ve-
liko slovenskih površinskih vodnih teles je obremenjenih z organskimi in anorganskimi snovmi, zato v njih prihaja 
do rednih ali občasnih, toksičnih ali netoksičnih, cianobakterijskih cvetenj. Na področju preventivnih dejavnosti 
obstajajo različne možnosti – zaznavanja grožnje cianotoksinov na eni strani in ozaveščanja ljudi o nevarnosti 
pojava na drugi. Pomembno je, da jih pravilno in pravočasno uvedemo ter s tem okrepimo širše zavedanje glede 
razsežnosti in moči naravnih organizmov ter družbeno odgovorno sprejmemo tudi skrb za vodne vire.

Abstract
Increased pollution of surface waters is one of the most serious global environmental problems. Water resour-
ces intended for drinking water supply, recreational or irrigation waters, and abundant fish farming areas are of 
particular concern. An increased load of nutrient nitrogen and phosphorus compounds causing eutrophication, 
in combination with other favourable environmental factors, often leads to massive growth of aquatic phyto-
plankton. Cyanobacterial “blooming” (intense growth) poses a disturbance and danger to the environment, and 
their active metabolic products – cyanotoxins – threaten the health of living organisms, including humans. 
Cyanotoxin poisoning in Brazil in 1996 contributed vigorously to the development of regulatory phytoplankton 
monitoring approaches worldwide, and later to new preventive methods. Many Slovenian surface water bodi-
es are also polluted with organic and inorganic matter, which causes regular or occasional toxic or non-toxic 
cyanobacterial blooms. There are various options for preventive actions, detecting the threat of cyanotoxins 
on the one hand and raising people’s awareness of the risk of occurrence on the other. It is important that we 
implement all activities properly and in a timely manner, thereby enhancing broader awareness of the magnitu-
de and power of natural organisms and accepting socially responsible care for all water resources.
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okolja, po drugi strani pa bodo sušna obdobja zahteva-
la načrtovanje namakalnih sistemov. Zaradi pričakova-
ne daljše ali intenzivnejše suše bo treba zagotoviti več 
vodnih teles za zalivanje in namakanje kmetijskih povr-
šin. Za uporabo vodnih teles s potencialom za razrast 
cianobakterij je nujno poznati tveganja in posledice ne-
varnih cianotoksinov, ki jih proizvajajo cianobakterije, 
saj se bodo tako prenašali po prehranjevalni verigi vse 
do človeka. Odgovorno ravnanje z vodnimi viri nam bo 
omogočilo preprečitev prekomernih cianobakterijskih 
cvetenj in ublažilo naravne grožnje, ki jih lahko povzroči 
toksičen masovni razrast. Vendar le hitro zaznavanje 
potencialno strupenih cianobakterijskih vrst skupaj z 
višjo stopnjo ozaveščenosti ljudi predstavlja možnost 
načrtovanja kakovostnih ukrepov. 

Cianobakterijski toksini

Cianobakterije proizvajajo različne snovi s številnimi 
biološkimi aktivnostmi. Nekateri cianobakterijski sevi 
proizvajajo toksine, ki jih glede na način delovanja de-
limo na hepatotoksine, nevrotoksine, endotoksine in 
citotoksine (Carmichael, 1992; Namikoshi in Rinehart, 
1996). Ob razpadu cianobakterijskega cveta se toksini 
sprostijo v vodo, s katero smo živi organizmi v stiku na 
različne načine; ljudje predvsem s pitno vodo, hrano, 
rekreativnimi dejavnostmi in aerosoli (na primer skozi 
kožo, z vdihavanjem ali hemodializo).

Najpogostejša in količinsko najbogatejša strukturna 
oblika biološko aktivnih snovi cianobakterij so ciklič-
ni peptidi. Med njimi so dobro poznani predvsem he-
patotoksični mikrocistini, poleg teh pa so pogosti še 
depsipeptidi in anabaenopeptini. Predstavnike zadnjih 
dveh skupin običajno uvrščamo med nehepatotoksične 
cianopeptide oziroma v širšo skupino peptidaznih in-
hibitorjev (Namikoshi in Rinehart, 1996). Na področju 
hepatotoksinov je narejenih veliko raziskav, malo manj 
pa na področju nehepatotoksičnih toksinov (na primer 
nevrotoksinov).

Mikrocistini so dobro raziskana in raznovrstna skupi-
na hepatotoksinov z več kot 100 strukturnimi oblika-
mi, med katerimi je najbolje opisan mikrocistin-LR. Na 
podlagi njihove močne in specifične inhibicije delovanja 
proteinskih fosfataz 1 in 2A, dveh ključnih encimov v 
celičnih procesih, mikrocistine povezujejo s citotoksič-
nostjo in pospeševanjem nastanka tumorjev. Pokazali 
so tudi, da sprožijo poškodbe DNA (genotoksičnost) 
in delujejo kot tumorski iniciatorji (Žegura, 2016). 
Možgani so poleg jeter pomembna tarča delovanja 
cianobakterijskih toksinov (Filipič in sod., 2007). V 
kompleksnih cianobakterijskih vzorcih, ki prav tako ka-
žejo toksičnost (Šuput in sod., 2002; Palíková in sod., 
2007), pa skupaj z mikrocistini najdemo tudi druge 
pogoste predstavnike cianobakterijskih peptidov. V 
naših in vitro študijah na možganskih celicah – astro-
citah smo preučevali tri netoksične cianobakterijske 

peptide, izolirane iz cveta Blejskega jezera. Pokaza-
li smo na močan vpliv cianobakterisjkih peptidov na 
rast celic, učinke na ravni celične delitve in metabolne 
aktivnosti ter znotrajcelične organizacije. Na podlagi 
ugotovljenih učinkov smo predlagali, da se izraz neto-
ksični nadomesti z izrazom nehepatotoksični ciano-
bakterijski peptidi (Bubik in sod., 2008; Bubik, 2012). 
Z raziskavami smo prispevali k odkrivanju učinkov cia-
nobakterijskih aktivnih snovi, tudi netoksičnih, na mož-
gane. Tako prispevamo k hitrejšemu razvoju novih mo-
lekularnih tarč in razumevanju načina delovanja, kar je 
pomembno za zdravje ljudi.

Vsa spoznanja zahtevajo previdno in dosledno ravnanje 
s cianobakterijskimi cvetenji in usmerjajo raziskave v 
preučevanje učinkov vseh metabolnih produktov, tudi 
netoksičnih, samih ali v kombinaciji z drugimi, kot je v 
naravi zelo pogosto. Alge in cianobakterije pa so lahko 
po drugi strani tudi testni organizem, s katerim v labo-
ratorijih testiramo različne strupene kemikalije (Eler-
šek in sod., 2013, 2016, 2018).

Toksične razsežnosti 

cianobakterijskih cvetenj

Brazilija ima bogato zgodovino pojavov cianobakterij-
skih cvetenj in onesnaženj celinskih ekosistemov s ci-
anobakterijskimi toksini. Zaradi njihove visoke toksič-
nosti (tudi za človeka) je redni monitoring cianobakterij 
v vodnih zajetjih, ki so namenjena javni oskrbi, zelo po-
memben. Toksičnost vodnih teles, namenjenih javni os-
krbi, so opazili v številnih regijah, zato je bila Brazilija 
prva država, ki je leta 2001 uveljavila zakonodajni nad-
zor nad cianobakterijami in njihovimi toksini v vodah, 
ki se uporabljajo kot viri pitne vode (Azevedo in sod., 
2002). Za spremljanje vodnih zajetij sta nujna štetje 
celic potencialno strupenih cianobakterij in kvanti-
tativna določitev njihovih toksinov (BRASIL, 2011; Bi-
ttencourt-Olivera in sod., 2013). Tudi druge države so 
pozneje uvedle predpise ali smernice za cianotoksine 
v pitni vodi, nekje tudi za rekreacijske in namakalne 
vode. Večina izhaja iz smernic Svetovne zdravstvene 
organizacije iz leta 1998, s katerimi so določili dovo-
ljeno koncentracijo mikrocistina-LR v pitni vodi 1 μg/L 
(Svetovna zdravstvena organizacija, 2017). Za primer, 
v Braziliji so postavili mejne vrednosti 1 μg/L za mikro-
cistine, 3 μg/L za ekvivalent saksitoksina in 15 μg/L 
za cilindrospermopsin. Testiranje strupenosti in ana-
liza toksinov pa sta nujna, kadar število celic presega 
10.000 celic/mL ali 1 mm3/L biovoluma (Codd in sod., 
2005). V Sloveniji še nimamo zakonodaje, ki bi predpi-
sovala spremljanje cianotoksinov v celinskih vodah. Z 
monitoringom kakovosti površinskih voda, ki ga zah-
teva Vodna direktiva, se preverja kemijsko in ekološko 
stanje vodnih teles. Pri tem se sicer upošteva tudi bi-
ološki element fitoplankton (ARSO), kar pa ne vključuje 
nadzora nad cianobakterijami in njihovimi toksini.
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Najodmevnejša zastrupitev s cianobakterijskimi toksi-
ni se je zgodila v Braziliji leta 1996, kjer so na kliniki za 
hemodializo v mestu Caruaru v zvezni državi Pernam-
buco pacientom akutno odpovedala jetra. Pri večini pa-
cientov so se pojavili nevarni simptomi, od nevroloških 
do akutnih jetrnih poškodb. Kar 116 (89 %) od 131 bol-
nikov je izkazovalo motnje vida, slabost in bruhanje, 100 
jih je razvilo akutno odpoved jeter, 76 celo s smrtnim 
izidom. Danes lahko 52 smrti pripišemo skupnemu 
sindromu, ki se imenuje »Caruarujev sindrom«. Vzrok 
za izbruh so bili cianobakterijski toksini. V primarnem 
vodnem zajetju in sistemu za čiščenje vode na kliniki 
ter v serumu in jetrnem tkivu bolnikov so identificirali 
vsebnost hepatotoksičnih cianotoksinov, več tipov mi-
krocistinov in cilindrospermopsina (Azevedo in sod., 
2002). Ocenili so, da je bila koncentracija mikrocistinov 
v uporabljeni vodi približno 20-krat višja od koncentra-
cije, ki jo Svetovna zdravstvena organizacija dovoljuje 
kot najvišjo dovoljeno vrednost zaužitja mikrocistinov s 
pitno vodo (Carmichael in sod., 2001).

Toksična cianobakterijska 

cvetenja v Sloveniji 

V Sloveniji imamo razmeroma veliko površinskih voda 
različnih velikosti in izvora. Redna cvetenja cianobakte-
rij se pojavljajo predvsem v severovzhodni Sloveniji, na 
agrarno intenzivnih območjih. Podatki rednih monito-
ringov kakovosti površinskih voda pri zadrževalnikih na 
tem območju kažejo na obremenitev s hranili oziroma 
evtrofnost (ARSO, 2018). Leta 1997 so sodelavci Na-
cionalnega inštituta za biologijo prvič objavili podatke o 
občasnem masovnem pojavljanju cianobakterij na Blej-
skem jezeru in Koseškem bajerju v Ljubljani (Sedmak 
in Kosi, 1997; Sedmak, 2006), kjer so pozneje izvedli 
tudi več sledilnih poskusov s sondami, ki zasledujejo 
pigmente cianobakterij in alg. Na Blejskem jezeru so 
z dotokom reke Radovne in položitvijo natege, globin-
skega iztoka jezera, umetno spremenili hidrološke zna-
čilnosti jezera in tako zmanjšali zadrževalni čas vode v 
jezeru ter omogočili celovito kroženje vode. Z ureditvijo 
kanalizacijskega sistema so zmanjšali dotok fekalnih iz-
pustov (vir organskih snovi) v jezero. Kljub obnovitve-
nim ukrepom so podatki državnega monitoringa kako-
vosti površinskih voda pokazali, da Blejsko jezero zaradi 
občasnih preobremenjenosti s hranili kot posledica 
rasti turizma, kmetijstva in ribištva občasno ne dosega 
dobrega ekološkega stanja (ARSO, 2018). Evtrofnost 
se odraža na združbi fitoplanktona, saj še danes cvetijo 
različne vrste alg in cianobakterij. Cvetenja ne uničijo 
samo videza in kakovosti vodnega telesa, temveč lah-
ko posledično zmanjšujejo uspešnost turizma, športa 
in rekreacije na prizadetem območju. Še več, ob poja-
vu cvetenja toksičnih vrst cianobakterij in sproščanju 
cianotoksinov v vodno telo predstavlja cvetenje tudi 
grožnjo za zdravje rastlin, živali in ljudi. Pritiski na jeze-
ro se stopnjujejo z ekstremnim naraščanjem turizma, 

ki prinaša več prometa in obremenitve komunalnega 
omrežja. Tako smo lahko tudi leta 2020 v zimskem in 
zgodnjem spomladanskem obdobju zaznali izrazito škr-
latno goščo na površini Blejskega jezera (slika 1), ki je 
bila glede na prejšnja leta prisotna daljše obdobje. Po-
jav nas opozarja, da vodno telo ni v ravnovesju in ne 
napoveduje pozitivne prihodnosti.

Preventivna orodja za 

zaznavanje nevarnosti 

cianobakterijskega cvetenja

Razvoj alternativnih molekularnih 
metod 

V zadnjih letih se razvijajo nova orodja na podlagi ge-
netskega materiala organizmov (DNA), t. i. molekularne 
metode, ki bi lahko dopolnjevale in sčasoma nadomesti-
le tradicionalne strategije biomonitoringa (Vasselon in 
sod., 2017). Skupaj z evropskimi strokovnjaki (v okviru 
Interreg projekta Eco-AlpsWater) tudi v Sloveniji razvi-
jamo inovativne metode, ki temeljijo na analizi okoljske 
DNA (eDNA). Okoljska DNA je celokupni dedni mate-
rial vseh organizmov, ki so v tistem okolju prisotni. Pri 

 Slika 1:  Gosta škrlatna razrast strupene 
cianobakterije Planktothrix rubescens na 
Blejskem jezeru (foto: M. Zupančič)

 Figure 1:  Massive, dense scarlet growth of toxic 
cyanobacteria Planktothrix rubescens in Lake 
Bled (Photo: M. Zupančič)
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mikroorganizmih (h katerim spadajo tudi cianobakterije 
in mikroalge) ta DNA izhaja neposredno iz njihovih ce-
lic, ki jih vzorčimo skupaj z vodo, pri večjih organizmih pa 
se genetski material prenaša v okolje s telesnimi izloč-
ki, odmrlo kožo, dlako in podobnim ter lahko v vodnem 
okolju ostane več dni ali celo tednov. Mednarodno smo 
vključeni tudi v evropsko mrežo DNAquaNet COST (CA 
15219), kjer preučujemo možnosti uporabe molekular-
ne detekcije alg v biološkem monitoringu. Nov pristop 
vključuje metode verižne reakcije s polimerazo (PCR) 
in sekvenciranje naslednje generacije (NGS) za analizo 
eDNA v vodnih telesih, kar omogoča hitro prepoznavanje 
vrst z nizkimi stroški. Osredotočeni smo predvsem na 
potencialno strupene cianobakterije, ki predstavljajo ve-
liko tveganje. Teh trenutno še ne moremo dovolj zgodaj 
zaznati, da bi delovali preventivno, še preden bi nastalo 
nepovratno škodljivo cvetenje strupenih cianobakterij.

S ciljem, da bomo v Sloveniji pravočasno pripravljeni na 
posledice globalnih podnebnih sprememb, Nacionalni 
inštitut za biologijo (NIB) optimizira kvantitativno PCR-
-metodo (qPCR) za zgodnjo detekcijo toksigenih ciano-
bakterij na podlagi eDNA. Ena izmed njenih prednosti 
je visoka specifičnost, ki nam omogoča določanje na-
tančno določenih strupenih vrst. Tako bomo nadgradili 
tradicionalne metode z inovativnimi pristopi spremlja-
nja (zgodnje zaznavanje) za boljše upravljanje vodnih vi-
rov in ekosistemskih storitev (slika 2). S tem krepimo 
varovanje, ohranjanje, restavratorsko in ekosistem-
sko funkcijo slovenskih jezer in rek. Vključitev znan-
stvenikov v zgodnje načrtovanje vpeljevanja tehnologij 

zaznave eDNA je pomembno za povečanje potencialnih 
sinergij med znanstveniki, okoljskimi agencijami in od-
ločevalci (Leese in sod., 2018).

V praksi se je že izkazalo za izjemno koristno, da smo za 
leto 2019 načrtovali in optimizirali pristop qPCR z ra-
zvojem molekularnih orodij kot del sistema zgodnjega 
opozarjanja, ki bo omogočil hitrejše in natančnejše do-
ločanje toksične grožnje. Poleti 2019 so se v Sloveniji 
namreč izkazala za problematična cvetenja jezer v Tri-
glavskem narodnem parku, konec leta 2019 pa tudi na 
Bledu zaradi prekomernega razrasta toksične ciano-
bakterije. Na teh turističnih lokacijah, kjer so antropo-
geni pritiski precejšnji, gre za večjo ogroženost zaradi 
strupenih cianobakterij, ki pa se bo zaradi podnebnih 
sprememb in evtrofikacije lahko v povečanem obsegu 
v prihodnosti razširila v več mest v državi.

Poznavanje vplivov cianobakterijskega 
cvetenja

Ozaveščenost oziroma zgodnje prepoznavanje poja-
va cainobakterijskega cvetenja skupaj z zavedanjem 
o njegovem toksičnem potencialu je eden pomemb-
nejših vidikov spremljanja tega pojava. Med študenti 
visokošolskega študija Varstva okolja in ekotehnolo-
gij, bodočimi strokovnjaki na področju varstva oko-
lja, tudi na področju upravljanja voda, smo preverili, 
koliko dobro poznajo pojav cianobakterijskega cve-
tenja (preglednica 1) in kako se zavedajo morebitnih 

 Slika 2:  Primerjava tradicionalnih in novih pristopov z okoljsko DNA za upravljanje vodnih virov ter primerno 
ukrepanje

 Figure 2:  Comparison of traditional and new approaches using environmental DNA for water resource management 
and appropriate action
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nevarnostih pojava ter vloge cianobakterijskih toksi-
nov (preglednica 2). V raziskavo je bilo do zdaj vklju-
čenih že 83 študentov prvih letnikov, z raziskavo pa 
bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Njihova znanje in 
ozaveščenost preverjamo pred izvedbo vsebinske-
ga sklopa predavanj, terenskih in laboratorijskih vaj 
na temo cianobakterij in njihovega cvetenja ter po 
izvedbi.

Študenti so pred načrtovanimi pedagoškimi dejav-
nostmi pojem cvetenja poznali ali zanj že slišali (91 %). 
Prevladovalo je mnenje, da je v Sloveniji cianobakterij-
sko cvetenje prisotno na večjih jezerih, predvsem na 
Blejskem (68 %), vendar ga še niso opazili (91 %). Pojav 
so le delno povezovali z manjšimi zadrževalniki (23 %) in 
umetnimi akumulacijskimi zajetji (32 %). Niso prepoz-
nali procesa evtrofikacije kot enega izmed potencialnih 
povzročiteljev cianobakterijskega cvetenja, vendar se je 
mnenje po dejavnostih močno spremenilo (preglednica 
1, vprašanje I, krepko). Na začetku so prepoznali najbolj 
logične in vidne učinke cvetenj na vodni ekosistem, ne 
pa tudi sposobnosti sproščanja aktivnih snovi v vod-
no telo, kar se je po aktivnostih zvišalo (preglednica 1, 
vprašanje II, krepko).

Pred izvedbo pedagoških dejavnosti študenti niso poz-
nali natančnih razsežnosti toksičnih cvetenj ter vloge 
cianotoksinov, vendar jih je 82 % menilo, da cvetenje v 
splošnem vpliva na zdravje živali in ljudi. Po koncu pa so 
znali natančneje opredeliti potencialne negativne učin-
ke, predvsem tiste, ki so povezani z zdravjem ljudi (pre-
glednica 2, vprašanje I, krepko). Prav tako so prepoz-
nali ključne razmere, v katerih se lahko koncentracija 

cianotoksinov v vodnem telesu zviša (preglednica 2, 
vprašanje II, krepko). To se nam zdi pomembno pri pre-
ventivnih dejanjih, ki jih bodo lahko študenti v prihodno-
sti udejanjili ali nanje opozorili. 

Na podlagi trenutnih rezultatov smo sklenili, da lahko 
z vključevanjem problematike v pedagoški proces bi-
stveno zvišamo zavedanje o potencialnih nevarnostih 
cianobakterijskih cvetenj in cianotoksinih med študen-
ti. Izsledki raziskave bodo pomembno prispevali k načr-
tovanju in vpeljevanju preventivnih ter ozaveščevalnih 
dejavnostih tudi za širšo populacijo.

Sklepne misli

Raziskave mikroorganizmov in njihovih aktivnih pro-
duktov, ki se pojavljajo v naravi številčno ter pogosto v 
zelo velikih količinah, odpirajo možnosti za razumevanje 
njihovega delovanja na okolje in druga živa bitja. Hkrati 
poznavanje interakcij in učinkov predstavlja temelj za 
vzpostavitev ocenjevanja tveganja ter uvedbo ustrez-
nih preventivnih ukrepov pri izpostavljenosti okolja, ži-
vali in ljudi.

I. Kaj pomeni cvetenje cianobakterij? Prej Potem

Masovni pojav, razrast cianobakterij 95 % 95 %

Pojav, ki je posledica prekomerne količine 
organskih hranil v vodi. 73 % 90 %

Pojav, ki je posledica evtrofikacije. 36 % 80 %

Pojav, ki je značilen za površinske vode v 
Sloveniji. 100 % 85 %

II. Cvetenje cianobakterij ima številne negativne  
vplive na vodni ekosistem. Katere? 

Slab estetski videz (vonj, videz) 55 % 85 %

Zmanjšana biološka raznovrstnost 73 % 80 %

Zmanjšana koncentracija raztopljenega kisika 
v vodi 68 % 90 %

Sproščanje strupenih snovi cianobakterij v vodo 41 % 75 %

 Preglednica 1:  Poznavanje cianobakterijskega cvetenja 
med študenti pred pedagoškimi 
dejavnostmi na to temo in po njih (krepko 
so označene največje razlike)

 Table 1:  Knowledge of cyanobacterial blooms in 
students before and after educational 
activities on this topic (the maximum 
differences are marked in bold)

I. Cianobakterijsko cvetenje potencialno negativno vpliva tudi na 
živali in ljudi, ker ...

se lahko organizem zaradi gošče zaduši. 30 %

povzroča akutne bolezni črevesja (bruhanje, diareja). 85 %

tvori snovi, ki so lahko toksične za jetra, možgane. 70 %

lahko povzroči alergijske reakcije na koži. 15 %

zastruplja hrano, ki jo zaužijemo. 20 %
lahko tvori sekundarne metabolite, ki delujejo kot 

toksini. 55 %

II. Cianobakterijske toksine lahko najdemo:
na vsakem vodnem telesu, na katerem se pojavi 

cvetenje. 45 %

preden se vzpostavi cianobakterijska gošča. 0 %

ko cianobakterijska gošča razpade. 95 %
specifično na mestu, kamor veter ali vodni tok  

odpihne cianobakterijsko goščo. 5 %

v pitni vodi iz podtalnice. 0 %
v pitni vodi, ki ni ustrezno prečiščena in jo črpamo iz 

vodnih zbiralnikov. 50 %

v tkivih vodnih organizmov, ki so bili izpostavljeni 
toksičnemu cvetenju. 50 %

 Preglednica 2:  Poznavanje negativnih vplivov 
cianobakterijskega cvetenja in njihovih 
toksinov med študenti po izvedenih 
pedagoških dejavnostih na to temo 
(krepko so označeni najpogostejši 
odgovori)

 Table 2:  Knowledge of the negative effects of 
cyanobacterial blooms and their toxins in 
students after educational activities on 
this topic (the most frequent answers 
are marked in bold)
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Na tem področju vpeljujemo nove tehnologije z razvo-
jem preventivnih metod detekcije toksigenih cianobak-
terij, še preden se uničujoče prekomerno namnožijo. 
Skrajni čas je, da se molekularne metode zaznavanja 
cianobakterij na podlagi eDNA in qPCR vpeljejo tudi v 
slovenski prostor, saj tako hitre in specifične zaznave 
ni mogoče doseči z nobeno drugo znano metodo. S fi-
nančno podporo Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije, Interreg projekta Eco-AlpsWater in Agencije 
RS za raziskovalno dejavnost smo na NIB v letih 2019–
2021 že izvajali optimizacijo qPCR detekcije potencial-
no strupenih cianobakterij. 

Tudi ozaveščanje širše javnosti je pomemben pristop 
k vzpostavitvi primernih preventivnih ukrepov. Pilotni 
primer izvajamo med študenti Visoke šole za varstvo 
okolja, pri čemer nas prve ugotovitve že opozarjajo na 
to, da smo ljudje v splošnem premalo seznanjeni z lju-
dem najnevarnejšimi učinki in posledicami cianobakte-
rijskih cvetenj. Po drugi strani smo pokazali, da lahko 
s premišljenim predstavljanjem vsebin, bodisi ustno, 
z javnimi dogodki ali po družbenih omrežjih, zaveda-
nje hitro okrepimo. Leta 2019 smo tako na NIB zače-
li ozaveščati prebivalstvo glede molekularnih orodij s 
sodobno komunikacijsko tehnologijo. Pripravili smo 

krajši videoposnetek (https://youtu.be/VIKk9LVRqho), 
ki ga širimo po družbenih omrežjih. Tako bomo še nap-
rej ozaveščali in obveščali širšo javnost tudi o novih 
tehnikah določanja ter analiziranja eDNA. Leta 2020 
smo znanje uporabili za določanje potencialno strupe-
nih cianobakterij, kar za širšo javnost prikazujemo v 
novem videoposnetku v slovenščini (https://youtu.be/
YWHTAwmqmOU). 

Opisane dejavnosti so v svojem bistvu preventivne de-
javnosti, ki omogočajo ukrepanje ob naravnih (podneb-
ne spremembe) in drugih nesrečah. V skrajnih prime-
rih lahko razrast cianobakterij predstavlja tudi naravni 
obrat za proizvodnjo biološkega orožja. Kako bomo to 
omejili, je večinoma naša skrb, zato je pomembno, da 
v razvoj vlagamo, še preden bo prepozno. Čeprav gre 
za mikroorganizme, jih ne smemo podcenjevati, saj se 
navsezadnje že od leta 2020 ves svet bori proti posle-
dicam virusov. Podobne scenarije si lahko zamislimo, 
če bi prišlo do množične okužbe vodnih virov s stru-
penimi cianobakterijami, saj smo ljudje izjemno odvisni 
od celinskih vodnih teles, ki jih večinske slane vode ne 
morejo nadomestiti. Pri tem je najpomembnejše širje-
nje zavedanja o tem, kako zelo smo ljudje povezani s 
pojavom cvetenja fitoplanktona.
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Uvod 

Države izvajajo ustrezne dejavnosti pri napovedova-
nju in preprečevanju nesreč, pripravah (načrtovanja, 
usposabljanja, urjenja itd.), zaščiti, reševanju in pomoči 
ter obnovi, da bi ob nesrečah in drugih krizah čim bolje 
zaščitile ljudi in njihovo premoženje, živali, kulturne dob-
rine ter okolje. Razvijajo tudi različne sisteme vodenja 
odziva na nesrečo in drugo krizo. Najbolj znan med nji-
mi je ameriški sistem vodenja odziva na krizo (Incident 
Command System – ICS; Moynihan, 2009), ki ob nesre-
či ali drugi krizi predvideva vzpostavitev začasne hie-
rarhične strukture, z vodjo (ali združenim vodstvom) in-
tervencije na čelu, ki usklajuje in usmerja delovanje vseh 
v odziv vključenih akterjev na operativnem, načrtoval-
nem, logističnem, administrativnem ter finančnem po-
dročju. Sistem je univerzalen, saj se obvezno uporablja 
ob vseh nesrečah in drugih krizah ter velja za vse, ki se 
z njimi ukvarjajo. Ameriškemu zgledu so sledile številne 
države (Jensen in Thompson, 2016), ki se bolj ali manj 
približujejo izvirnemu modelu, dodajajo pa tudi določene 

posebnosti1. Praksa pokaže, da ta sistem vodenja odzi-
va na krizo sorazmerno dobro deluje ob manjših ali ru-
tinskih nesrečah, težave pa naraščajo s povečevanjem 
zahtevnosti nesreče in števila akterjev, ki se nanjo odzi-
vajo, zato je velikokrat nujna improvizacija.

Na prvi pogled se zdi, da je improvizacija nekaj slabe-
ga, morebiti celo znak neuspeha organizacije, vendar 
temu ni nujno tako. Raziskovalci po svetu so v zadnjih 
letih improvizaciji namenili več pozornosti in ugotovili 
marsikaj zanimivega. V tem preglednem članku bomo 
teoretično orisali improvizacijo in jo klasificirali. Pou-
darjeno bo predvsem razmerje med pripravami (načr-
tovanjem) in improvizacijo. Empirična analiza bo obse-
gala izbrane domače in tuje izkušnje z improvizacijo, pri 
čemer se bomo ukvarjali z improvizacijo organizacij in 

1  V Sloveniji so po zgledu ameriškega sistema vodenja 
odziva na krizo znotraj gasilske organizacije vzpostavili 
intervencijsko-poveljniški sistem (IPS). 
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Povzetek
Priprave na nesrečo, vključno z načrtovanjem, so prvi pogoj za uspešen odziv nanjo. Kljub temu je odziv sesta-
vljen iz načrtovanih in improviziranih akcij, saj se ne da načrtovati vsega, kar povzročijo dinamične in spreminja-
joče se razmere ob nesreči. Improvizacija, ki je lahko reproduktivna, adaptivna ali kreativna, je način predelave 
znanja in izkušenj v obliko, ki omogoča pravočasno ter uspešno ukrepanje. Improvizirajo lahko organizacije, ki 
so odgovorne za odziv na nesrečo, ali vznikli (samoiniciativni, prostovoljni) posamezniki in skupine, ki delujejo 
prostovoljno. Ti zaradi fizične in socialne bližine prvi pomagajo prizadetim, pri čemer praviloma opravljajo pre-
prostejše reševalne naloge, ki pa jih lahko opravijo hitro in uspešno, kar potrjujejo analizirani primeri. Tudi orga-
nizacije ob odzivu na nesreče improvizirajo, in sicer tako, da obnovijo način aktiviranja sil in njihovega delovanja, 
spremenijo predvidene postopke, vzpostavijo nove vodstvene in koordinacijske strukture, prilagodijo operativno 
delovanje in komunikacijske kanale ipd. Priprave in improvizacija sta povezana pojava: brez improvizacije odziv na 
nesrečo izgubi prilagodljivost, brez priprav pa preglednost in učinkovitost. 

Abstract
Disaster preparedness, including planning, is a precondition for a successful response. Nevertheless, a respon-
se is composed of both planned and improvised actions, as not all things that are imposed by the dynamic and 
the changing disaster circumstances can be planned. Improvisation, which can be reproductive, adaptive or 
creative, emergent or institutional, is a way of moulding knowledge and experience into a form that enables a 
timely and a successful response. Improvisation can be used by organizations that are responsible for disaster 
response or emergent individuals and groups who act as volunteers. The latter help the affected people by 
their social and physical proximity and, as a rule, carry out simpler rescue tasks, which they can perform quickly 
and successfully, as confirmed by the analysis of specific cases. During disaster response, organizations resort 
to improvisation, thus renewing the way of force activation and its operation, changing the envisaged pro-
cedures, establishing a new leadership and coordinating structure, adapting the operational functioning and 
communication channels, and the like. Preparedness and improvisation are interrelated phenomena: without 
improvisation, disaster response loses its adaptability, and without preparedness, it loses its transparency and 
effectiveness. 
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tudi spontanih, vzniklih akterjev. V sklepu bomo navedli 
nekaj najpomembnejših ugotovitev analize. 

Teoretični nastavki 

improvizacije

Načrtovanje za primer nesreče je zelo pomembno. 
V načrtu je zajeto institucionalno znanje, ki presega 
znanje in izkušnje posameznikov iz preteklih nesreč. 
Z načrtovanjem predvidimo mogoče scenarije poteka 
nesreče, pospešujemo razvoj (ne)formalnih mrež ter 
olajšamo koordinacijo med organizacijami. Improvizaci-
ja pa je predelava znanja in izkušenj tako, da lahko pra-
vočasno izvedemo novo akcijo, ki jo zahtevajo nejasne 
in dinamične razmere, ki jih z načrtom nismo (v celoti) 
predvideli (prim. Wachtendorf in Kendra, 2005).

Nesreče prizadenejo družbo, vendar je ne uničijo. Dezor-
ganizacija, ki smo ji priča po nesreči, je pravzaprav pri-
lagajanje skupnosti spreminjajočemu se okolju in novim 
okoliščinam. Če normativni okvir ne zagotavlja ustrezne 
usmeritve k skupni akciji, morajo ljudje, vpleteni v situa-
cijo, delovati sami in improvizirati, da se lahko z nesrečo 
spoprimejo. Seveda so novonastale rešitve tesno pove-
zane z rešitvami, ki so predvidene pred nesrečo. Vnaprej 
vzpostavljene strukture, načrtovane akcije, pristojnosti 
in viri so podlaga za odločanje ob nesreči. Načrtovanje 
vzpostavi neko stabilnost, kar zadeva organizacijsko 
strukturo, vloge, naloge in odgovornosti, vire ter fizično 
okolje, tudi ko razmere zahtevajo opravljanje nenačrtova-
nih akcij. Hkrati se potreba po improvizaciji pojavi zaradi 
nezmožnosti načrtov, da ustrezno upoštevajo eno ali več 
specifičnih zahtev, saj ni niti praktično niti izvedljivo, da 
bi predvideli vse mogoče scenarije poteka nesreče. Brez 
improvizacije odziv na nesrečo celo izgubi prilagodljivost 
in učinkovitost, ki ju zahtevajo spreminjajoče se razmere. 
Priprave in improvizacija se povezujejo in ni strahu, da 
bi priprave omejile improvizacijo, nasprotno, tudi skro-
mne priprave povečujejo možnost improvizacije. Pripra-
ve (načrtovanje) in improvizacija so torej tesno povezani. 

Wachtendorf in Kendra (2005) sta klasificirala improvi-
zacijo. Zaradi časovnega pritiska ob nesreči se spreme-
nijo pravila odzivanja nanjo, ki se odražajo v procesu im-
provizacije. Ta je reproduktivna, ko organizacija ponovno 
ustvarja uničeno ali moteno prvino sistema (strukturo, 
dejavnost, vir ali nalogo), adaptivna, ko organizacija pre-
oblikuje prvino sistema, ki ni več prepoznana kot ustre-
zna, in kreativna, ko organizacija oblikuje novo prvino 
sistema. Improvizacija ob nesreči postaja vse zahtevnej-
ša in ne poteka nujno po stopnjah, temveč je, kar zadeva 
cilje in nujne spremembe, podvržena obratom. 

Organizacije imajo za nesrečo vzpostavljen neki sis-
tem, vendar je njegovo delovanje ob dogodku moteno, 
kar negativno učinkuje na opravljanje dejavnosti in na-
log, destabilizira organizacijske strukture ter uniči vire 

ali omeji njihovo uporabo. Hkrati se organizacija odloči, 
da so te prvine še vedno nujne in primerne za odziv na 
spreminjajoče se okoliščine. V takem primeru morajo 
vpleteni improvizirati, da naredijo, kar je v razmerah 
nesreče treba opraviti. Za reproduktivno improvizacijo 
velja, da je bolj pod vplivom tega, kar smo imeli na raz-
polago, kot to velja za adaptivno in kreativno improviza-
cijo. Organizacija ali skupina organizacij opazuje spre-
minjajoče se okolje, išče pomen in se skupaj odloča, 
katere prvine niso več ustrezne in kako jih nadomestiti. 

Pina e Cunha in sod. (2020) menijo, da se organizacije, 
ki želijo delovati kontinuirano ob spoprijemanju s skraj-
nimi stopnjami dinamične kompleksnosti, odzivajo z do-
mišljijo, iznajdljivostjo in novimi načini delovanja. V takih 
razmerah ni časa za opazovanje, analiziranje in načrto-
vanje. Ob hitrih spremembah konteksta tradicionalne 
metode niso nujno več v celoti uporabne, kontinuiteta 
delovanja pa ostaja pomembna, zato mora nastopiti 
strateška agilnost, ki vključuje hitre, vendar uporab-
ne spremembe. Tu se začne improvizacija, ki pozitivno 
vpliva na strateško agilnost. Improvizacija je odziv na 
nepričakovan in nenačrtovan dogodek. V spreminjajo-
čih se razmerah predstavlja pomembno prvino uspe-
šnega delovanja organizacije. Improvizacije se lahko 
naučimo ali jo izboljšamo s praktičnim delovanjem, s 
čimer lahko postane rutina.

Podobno razmišljajo tudi Frykmer in sod. (2018). Za vo-
denje odziva na nesrečo je značilna kompleksnost, zato 
morajo biti organizacije pripravljene na nepričakovano 
in se prilagoditi novim razmeram. Pogosto je nujno, da 
se organizacije, ki se na nesrečo odzivajo, zatečejo k 
improvizaciji. Ta je pravzaprav sredstvo za ukvarjanje z 
razmerami, ki zahtevajo delovanje brez načrta oziroma 
z razmerami, v katerih je načrtovanje omejeno, saj pre-
vladujejo negotove razmere. 

Mendonca in Wallace (2007) menita, da morajo biti 
odločevalci ob nesrečah pripravljeni na improvizacijo. 
Organizacije lahko bolje načrtujejo in se bolje odzivajo 
na dogodek, če se iz improviziranih akcij nekaj naučijo, 
še zlasti če razumejo kognitivne procese improvizacije. 
Ob nesrečah se zgodi veliko neobičajnih situacij, ki od 
vodilnih zahtevajo skoraj simultano pripravo in izvedbo 
novih načrtov. Mendonca in sod. (2002) dodajajo, da 
je med odločanjem o improviziranih rešitvah zelo po-
membna opora na sodobno informacijsko-komunikacij-
sko tehnologijo.

Teorija organizacij improvizacijo pogosto obravnava 
kot nekaj, kar se je zgodilo zaradi organizacijskega ne-
uspeha, Wachtendorf in Kendra (2005) pa menita, da 
improvizacija ni neuspeh sistema. Organizacije namreč 
delujejo v dinamičnem in spreminjajočem se okolju, v 
katerem se pogosto dogaja veliko nepričakovanega. 
Neuspeh pa je, če posamezniki, skupine ali organizacije 
s svojimi dejanji sami povzročijo spremembe v okolju, 
s katerimi se morajo potem ukvarjati na improviziran 
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način. Improvizacija je pogost pojav ob nesrečah, saj že 
sama narava nesreče pomeni, da so razmere presegle 
sposobnosti prizadetih skupnosti in organizacij, da se z 
njimi spoprimejo. Organizacije so bolj odporne, če lah-
ko predvidijo spremembe v okolju, razvijejo načrtovan 
potek akcij ter pokažejo prilagodljivost in sposobnost 
improvizacije v časovni stiski ter težkih razmerah. 

Improvizacija obsega tudi vznikle akterje (Twigg in Mosel, 
2017), in ne zgolj organizacije, ki se pripravljajo na delo-
vanje ob nesreči. Spontan odziv na nesrečo s samoorga-
niziranjem vzniklih prostovoljnih skupin in posameznikov 
je običajna značilnost odziva na nesrečo. Oblike njihovega 
delovanja so raznovrstne, od iskanja in reševanja, prevo-
za in razdeljevanja potrebščin za reševanje do zagotavlja-
nja hrane in pijače žrtvam ter reševalcem. Vendar so ti 
akterji redko vključeni v formalno načrtovanje ukrepanja 
ob nesreči in humanitarno pomoč. Pomen take pomoči 
se povečuje, saj lahko zaradi bližine, hitrosti, učinkovito-
sti, odgovornosti in opolnomočenja lokalni prebivalci in 
skupine veliko prispevajo k pomoči ob nesreči. Nesreče 
pravzaprav narekujejo spontan odziv vzniklih akterjev, še 
preden se aktivirajo uradne organizacije. 

Vznikle dejavnosti reševanja in pomoči temeljijo na 
improvizaciji in ustvarjalnosti ter niso obremenjene z 
uradniškimi postopki, zato so prilagodljivejše, hkrati 
pa tudi manj stabilne. Skupine se oblikujejo hitro, tudi 
razpadejo lahko hitro, njihove dejavnosti se spreminja-
jo glede na potrebe, »članstvo« se nenehno spreminja, 
vodstvena sestava ni jasna, poleg tega so te skupine 
bolj nagnjene h kratkoročnemu odločanju kot k dolgo-
ročnemu načrtovanju. 

Opozoriti je treba, da lahko prostovoljstvo ob nesrečah 
povzroči tudi težave oziroma izzive, kot so veliko števi-
lo ljudi, opreme, potrebščin in vozil na mestu nesreče, 
vprašanje koordiniranja in komuniciranja med številni-
mi akterji, nenavajenost prostovoljcev na uradne nači-
ne odločanja, sprotno učenje in pridobivanje izkušenj, 
menjava sestave skupin, vprašanje bivanja, prehranje-
vanja, oblačenja (zaščitna obleka) prostovoljcev, teža-
ve zaradi škode, poškodb ali celo smrti prostovoljcev, 
pomanjkanje ustrezne opreme, veščin in ne nazadnje 
tudi vprašanje zakonske odgovornosti, saj lahko njiho-
vo delovanje povzroči smrt, poškodbe ali škodo tistim, 
ki jih rešujejo (Twigg in Mosel, 2017).

Primeri improvizacije v odzivu 

na nesreče v Sloveniji

V Sloveniji sistem vodenja odziva na nesrečo predvideva, 
da poveljnik Civilne zaščite prizadetega območja uskla-
juje delovanje vseh vključenih sil, hkrati pa ima možnost 
imenovanja vodje intervencije, ki opravlja operativne na-
loge. V nadaljevanju smo pregledali, kako je v zadnjem 

obdobju odziv na nesrečo potekal v praksi in koliko ga je 
zaznamovala improvizacija. Osredotočili smo se na im-
provizacijo uradnih akterjev odziva na nesrečo. 

Požar na Krasu leta 2003

Zakonodaja tedaj ni urejala vprašanja velikih požarov, 
tudi ustrezen državni načrt ni obstajal, zato so morali 
gasilski poveljniki na regijski in državni ravni pri aktivi-
ranju gasilskih enot iz drugih regij improvizirati. To so 
naredili na podlagi zahtev vodij intervencij prek regij-
skih in občinskih poveljnikov ter poveljnikov gasilskih 
zvez. Taka pomoč ni bila predvidena v zakonodaji, zato 
so imeli težave pri pokrivanju stroškov gasilskih enot, 
ki so pomagale zunaj domače lokalne skupnosti. Tedaj 
veljavni Zakon o gasilstvu je določal, da stroške inter-
vencije krije lokalna skupnost. Ob požaru na Krasu je bil 
strošek gašenja preveliko breme za dve manjši priza-
deti občini, zato so vse gasilske organizacije iz notran-
josti Slovenije, ki so pomagale pri gašenju požara, stro-
ške pokrile iz svojih požarnih sredstev (Klarič, 2019).

Vodstvo intervencije je imelo le temeljno znanje za štab-
no vodenje intervencij in nekaj izkušenj. Ker ni bilo ustrez-
nih načrtov za aktiviranje, delovanje in vodenje gasilskih 
enot na velikih intervencijah in ker za vodenje niso imeli 
pripomočkov in ustreznih kart, so bili gasilski častniki, ki 
so vodili intervencijo, prisiljeni kreativno improvizirati na 
podlagi izkušenj, pri čemer so bili uspešni (Klarič, 2019). 

Vodna ujma v Železnikih leta 2007

Glavna pomanjkljivost odziva na nesrečo je bila nedosle-
dnost občinskih oblasti pri pripravi ocen ogroženosti in 
načrtov za zaščito in reševanje ob poplavah. Težave so 
bile tudi zaradi neživljenjskih predpisov, od katerih so po-
sledično izkušene odgovorne osebe odstopale. Iz analize 
je razvidna precejšnja kreativna improvizacija tedanjega 
poveljnika Civilne zaščite RS in njegovih sodelavcev, ki se 
je pokazala kot ena najpomembnejših prvin hitrega ter 
učinkovitega odziva. To je bilo vidno pri združevanju ravni 
vodenja (oblikovana je bila ad hoc operativna skupina, ki 
je združevala prvine lokalne in državne ravni vodenja ter 
je uspešno usklajevala dejavnosti različnih intervencij-
skih ekip) ter pri operativnem vodenju in delu v nepred-
vidljivih ter spreminjajočih se razmerah. Aktiviranje sil 
za zaščito, reševanje in pomoč je potekalo drugače, kot 
je bilo predvideno v veljavnih načrtih, vendar je bilo zara-
di adaptivne improvizacije hitro, le nekaj ur po nastopu 
poplavnega vala, in učinkovito (Šlebir, 2019). 

Neurje v Kamniku leta 2008

Kreativna improvizacija za učinkovitejše vodenje odziva 
se je začela že pred nesrečo, ko so vodilni na ravni obči-
ne brez napotil v razpoložljivih državnih dokumentih sami 
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oblikovali dežurno službo javne gasilske službe in posa-
meznih gasilskih enot ter vzpostavili postopek zbiranja 
podatkov. Prav tako so enoto za logistiko in ekipo za 
administracijo učinkovito oblikovali iz osebja in opreme 
Gasilskega društva Kamnik, in ne iz obveznikov Civilne 
zaščite, kar je zagotovilo njihovo večjo učinkovitost. Med 
odzivom na posledice neurja pa so se vodilni v občini pri-
lagodili in uvedli usklajevalni organ za ožje in najbolj pri-
zadeto območje naselja Gozd (Jeraj in Vavpetič, 2019).

Poplave v Ljubljani leta 2010

Štab Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana je bil or-
ganiziran skladno z vsemi predpisi, vendar so ga ho-
teli v Oddelku za civilno zaščito preoblikovati po vzoru 
drugih držav, ki so uvedle ameriški sistem vodenja od-
ziva na krizo. Posamezne člane štabov so razporedili 
po področjih: usklajevanje reševalnih služb, načrtova-
nje, logistika, administracija in finance. Do nesreče jim 
preoblikovanja ni uspelo uresničiti, vendar so se kljub 
temu poveljnik in člani štaba tretji dan poplav dogovo-
rili, da svoje delo organizirajo po naštetih področjih. Pri 
reorganizaciji so se spoprijeli s pomanjkanjem kadrov 
ter neustreznostjo prostora in informacijsko-teleko-
munikacijske podpore. Ob tem se je izrazila adaptivna 
improvizacija, ki je temeljila na izkušnjah članov štaba, 
in ne na usposabljanju za tak način dela (Kus, 2019). 

Vsi poveljniki, njihovi namestniki in člani štabov so imeli 
opravljeno uvajalno in temeljno usposabljanje, nekate-
ri so dodatno znanje pridobili na usposabljanju v tujini 
ali na svojih delovnih mestih. To znanje je splošno in ni 
dovolj povezano s štabnim delom, zaradi česar je bilo 
pri njihovem delu veliko improvizacije: pri delitvi proti-
poplavnih vreč, oblikovanju koordinacijske skupine za 
območje Barja, usklajevanju dela s Slovensko vojsko 
(od togosti k fleksibilnosti), vključevanju prebivalcev v 
razreševanje težav in pridobivanje informacij o njihovih 
težavah ter vzpostavitvi dodatnih načinov komunicira-
nja s prebivalci (srečanja z njimi, obveščanje čez njihove 
predstavnike in medije) (Kus, 2019). 

Žled v občinah Logatec in Postojna 
leta 2014

V Logatcu načrt zaščite in reševanja ni bil celovit, saj 
taka nesreča ni bila predvidena. Zaradi velikega obmo-
čja, ki ga je prizadel žled, in zaradi nezmožnosti učinkovi-
tega komuniciranja z ustanovami, ki bi morale pomagati 
ali vsaj koordinirati zaščito, reševanje in pomoč, ko lo-
kalna skupnost ne zmore več, je morala ta prek župana 
in njegovih sodelavcev sama poskrbeti zase, tako da je 
na improviziran način vzpostavila komunikacijske kana-
le, neposreden stik z operaterji telekomunikacij in me-
diji ter mrežo pomoči s sosednjimi občinami. Prav tako 
je občina med nesrečo z individualnega načina vodenja 
odziva prešla na kolektivnega (Svete in Barut, 2019).

V občini Postojna se je pokazalo kot koristno, da je bil 
sistem odprt za adaptivno improvizacijo. Sem spada 
odločitev o ustanovitvi kriznega štaba, ki je deloval 
dobro. Tako bi moral delovati že občinski štab za civilno 
zaščito, vendar ni, zato je župan ustanovil krizni štab, 
ki ga je vodil sam, podžupan pa je bil njegov namestnik. 
Krizni štab je prevzel koordiniranje sil za zaščito, re-
ševanje in pomoč na lokalni ravni, in sicer s točno do-
ločenimi nalogami, delitvijo dela, logistično podporo in 
obveščanjem prebivalstva (Svete in Barut, 2019). 

Primeri improvizacije po svetu 

Tuji raziskovalci so veliko poročali o improvizaciji ob ne-
srečah in drugih krizah. Osredotočili smo se na prime-
re, ki govorijo o dejavnosti vzniklih, samoiniciativ-
nih, prostovoljnih akterjev. 

Teroristični napad na New York leta 
2001

Napad je pokazal, da je obseg krize presegel vse ve-
ljavne načrte, zato je bila nujna improvizacija. Ne gle-
de na celovitost in realnost načrtov, ki bi bili lahko v 
obravnavanem primeru tudi optimalnejši, je bil odziv na 
krizo sestavljen iz načrtovanih in improviziranih akcij 
(Wachtendorf in Kendra, 2005). Mendonca in Wallace 
(2007) opozorita, da je ta primer ponudil nekaj uspe-
šnih kreativnih improviziranih odločitev. Evakuacija 
Manhattna, obnova telekomunikacijskih storitev, obli-
kovanje novega kriznega operativnega centra in nova 
načina razporejanja opreme ter odstranjevanja ruše-
vin s prizadetega območja so samo nekatere izmed po-
membnejših improviziranih akcij2.

Kendra in Wachtendorf (2016) sta poročala o evakua-
ciji prizadetih ljudi z Manhattna. To so s svojimi čolni in 
ladjami izvajali pomorščaki, ki delujejo na območju New 
Yorka. Evakuacija ni bila načrtovana, bila je spontana in 
improvizirana, spodbudila jo je nuja dogodka, omogo-
čila pa je umik na varno skoraj pol milijona prizadetih. 
Hkrati so prostovoljci s svojimi čolni in ladjami na pri-
zorišče terorističnega napada vozili reševalce, opremo 
in potrebščine. Ljudje, ki so izvajali evakuacijo, so se 
zbrali, opredelili krizo in določili način pomoči. Oprli so 
se na »tacitno« znanje3, svoje veščine in vire. Evakua-
cijo so izvajali navadni ljudje, pripadniki civilne družbe, 
ki se ne uvrščajo med tradicionalne reševalce, vendar 

2  Po napadu je na prizorišče prišlo pomagat 
30.000−40.000 prostovoljcev. Samo ameriški Rdeči križ 
je v prvih tednih prejel 22.000 ponudb prostovoljcev, da se 
vključijo v reševanje (Twigg in Mosel, 2017). 
3  Tacitno znanje je del implicitnega znanja, ki ga ne 
moremo pisno ali ustno izraziti. Je globoko ukoreninjeno v 
posamezniku, v njegovih dejanjih, izkušnjah, idealih, čustvih in 
vrednotah (prim. Univerza v Ljubljani, 2020).
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so v vsakdanjem življenju izvajali dejavnost, ki je, apli-
cirana na konkretno krizo, postala zelo pomembna. V 
tem primeru se je ponovno pokazalo, da se ranljivost 
ob nesreči vije skozi socialne in fizične sisteme naših 
vasi ter mest, prav v teh sistemih se skriva tudi naš 
potencial za odziv in obnovo. V tem primeru se ni nihče 
pritoževal, da so laiki, ki so pomagali, ovirali kvalificirane 
reševalce.

Evakuacija Manhattna je pokazala, da je mogoče ve-
liko dela pri odzivanju na nesrečo opraviti brez vna-
prejšnjega načrtovanja, vendar je treba biti previden 
in upoštevati pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bi bila 
improvizacija lahko uspešna: močna lokalna mreža in 
občutek pripadnosti skupnosti, zelo dobro poznavanje 
lokalnega okolja ter prilagodljivost glede veljavnih pravil 
in postopkov4.

Nekatere nedavne nesreče po svetu

Twigg in Mosel (2017) navajata primer potresa v Ne-
palu leta 2015, ko so v Katmanduju prvi reševali lokalni 
prebivalci, ki so izpod ruševin izvlekli družinske člane in 
sosede, postavljali šotore, zagotavljali hrano, razdelje-
vali reševalne pakete (ko so ti prispeli) in organizirali 
zbiranje finančne pomoči po spletu. Ob velikem potresu 
v Turčiji leta 1999 državne in druge uradne ustanove 
na začetku niso bile sposobne zagotoviti in koordinirati 
humanitarne pomoči. Reševanje in pomoč so opravlja-
li predvsem sosedje, sorodniki, spontano oblikovane 
skupine prostovoljcev in nekatere nevladne organizaci-
je. Po cunamiju v jugovzhodni Aziji leta 2004 so glavno 
vlogo pri reševanju, pokopu mrtvih, zagotavljanju hra-
ne, vode in oblačil igrali posamezni občani lokalne skup-
nosti. Uradna pomoč je na različna prizadeta območja 
prišla od enega do petih dni po nesreči. 

Med poplavami v Bombaju leta 2005 so prebivalci 
prizadetim zagotavljali hrano, vodo, zdravila, začasno 
namestitev, polnili so vreče s peskom, s čimer so raz-
bremenili uradne akterje odzivanja na nesrečo, da so 
se lahko posvetili bolj specialističnim nalogam, ki zah-
tevajo več veščin in znanja. Prostovoljci so opravljali 
tudi zahtevnejša dela, kot je vzpostavljanje komunikacij 

4  Wachtendorf in Kendra (2006) sta preučila tudi orkan 
Katrino, ki je leta 2005 prizadel zvezne države Louisiano, 
Misisipi in Alabamo, najbolj pa New Orleans. Glede na 
stopnjo materialnega uničenja (več kot 80 milijard 
ameriških dolarjev škode), ki ga je povzročil orkan, in številne 
smrtne žrtve (več kot 1800) je obžalovanja vredno, da je 
pomanjkanje improvizacije znotraj posameznih organizacij 
in na večorganizacijski ravni prispevalo k neuspehu celotne 
operacije odziva na nesrečo. Prostovoljci iz lokalnega okolja 
in drugih delov ZDA pa so tudi v tem primeru pokazali veliko 
mero samoiniciativnosti, iznajdljivosti in požrtvovalnosti, 
čeprav so jim oblasti ob angažiranju postavljale birokratske 
ovire (Nova TV, 2006).

in omogočanje poslovanja. Po potresu v Bamu leta 
2003 so prostovoljci pomagali pri psihološkem okre-
vanju prizadetega prebivalstva in skrbeli za mentalno 
zdravje ljudi. Izkušnja potresa v Italiji leta 1980 pravi, 
da so 90 odstotkov vseh ponesrečenih rešili formalno 
neusposobljeni preživeli sovaščani. Podobno, od 60 do 
90 odstotkov, velja tudi za potres v Kobeju leta 1995. 
Ob potresu v Ciudadu de Mexicu leta 1985 je deset 
odstotkov populacije oziroma dva milijona meščanov 
opravljalo prostovoljne reševalne dejavnosti, ob potre-
su v San Franciscu leta 1989 pa je pri reševanju sode-
lovalo od 60 do 70 odstotkov oziroma okoli 650.000 
prebivalcev mesta (Twigg in Mosel, 2017).

Sklepne misli

Predstavljena teoretična spoznanja o improvizaciji in 
izkušnje, ki so jih izpostavili analizirani primeri, ponu-
jajo vrsto ugotovitev. Improvizacija ne more nadome-
stiti kakovostnih priprav in načrtovanja za odziv na 
nesrečo, temveč je pomembna nadomestna možnost, 
ko razmere to zahtevajo. Vnaprej vzpostavljene struk-
ture, načrtovane akcije in pristojnosti ter pridobiva-
nje nujnih virov predstavljajo podlago za odločanje v 
kriznih razmerah. Vendar pa je ne glede na celovitost 
in realnost načrtov odziv na nesrečo sestavljen iz 
načrtovanih in improviziranih akcij. Brez improvizaci-
je odziv na nesrečo izgubi prilagodljivost, ki jo nare-
kujejo dinamične in spreminjajoče se razmere, brez 
ustreznih priprav pa preglednost ter učinkovitost, ki 
sta v takih razmerah prav tako nujni. Priprave in im-
provizacija se torej povezujejo, saj tudi najskromnejše 
priprave povečujejo možnost improvizacije. To doka-
zujejo analizirani primeri nesreč v Sloveniji, pri katerih 
so obnovili način aktiviranja sil in njihovega delovanja, 
spremenili predvidene postopke in delitve stroškov, 
vzpostavili nove vodstvene in koordinacijske struktu-
re ter prilagodili operativno delovanje in komunikacij-
ske kanale. 

Vloga vzniklih akterjev v odzivu na nesreče je zelo po-
membna, saj so prvi prostovoljci v bližini prizadetih lju-
di, ukrepajo lahko hitro in učinkovito, ure ali celo dneve 
pred odzivom uradnih reševalnih organizacij. Izbrani 
analizirani primeri po svetu to potrjujejo. Čeprav so 
lahko društva in organizacije dobro vpeti v sistem od-
ziva na nesrečo, se še vedno najdejo skupine in posa-
mezniki, ki kot prostovoljci priskočijo na pomoč. V tem 
smislu lahko posamezne prostovoljce in skupine deli-
mo na organizirane in spontane. Zadnje so labilnejše, 
kar zadeva njihove članstvo, vodenje in sestavo. Med 
njihovim delovanjem se lahko pojavijo tudi izzivi, pove-
zani z gnečo ljudi, vozil in opreme na prizorišču nes-
reče, s pomanjkljivimi znanjem, izkušnjami in opremo 
spontanih prostovoljcev ter z zakonskimi pastmi nji-
hovega angažiranja, kar je mogoče preseči z ustrezni-
ma komuniciranjem in koordiniranjem vseh akterjev 
odziva na nesrečo. 
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Poleg navedenega omogoča analiza implicitno prepo-
znati še nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 
improvizacije odziva na nesrečo, vendar je to področje 
treba podrobneje raziskati. Organizacije se bodo ver-
jetno bolje odzivale, če sistem, v katerem delujejo, ni 
pretirano centraliziran in avtoritaren, če so pristoj-
nosti akterjev (vojaških in civilnih, vladnih in nevladnih, 
zasebnih in javnih, nacionalnih in mednarodnih) jasne, 
če se akterji med seboj dobro poznajo in si zaupajo in 
če splošna kultura delovanja družbe sprejema (nema-
ra celo spodbuja) improvizirane načine pri reševanju 
različnih problemov. Na uspešnost vzniklih akterjev 
lahko ugodno vplivajo vrednote, ki omejujejo sebičnost 
v družbenih odnosih, izrazit občutek pripadnosti lokal-
ni skupnosti, razvita kultura prostovoljstva v družbi in 

urejen pravni status prostovoljcev, ki se odzivajo na 
nesrečo.

Opomba

Članek je nastal na podlagi rezultatov raziskovalne-
ga projekta Oblikovanje celovitega modela vodenja 
odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju 
zaščite, reševanja in pomoči v RS, ki ga je po naročilu 
Uprave RS za zaščito in reševanje izvedel konzorcij 
partnerjev pod vodstvom Obramboslovnega razisko-
valnega centra pri Fakulteti za družbene vede Uni-
verze v Ljubljani. 
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Uvod

V prispevku je predstavljen geografski informacijski 
sistem (v nadaljevanju: GIS), ki smo ga vzpostavili za 
potrebe delovanja Občinskega štaba Civilne zaščite 
Mežica (v nadaljevanju: OŠCZ Mežica) ob naravnih in 
drugih nesrečah. Uporabljeni sta bili deskriptivna me-
toda in metoda študije primera. 

Parent (1988, v Kvamme in sod., 1997: 21) opredeljuje 
Geografski informacijski sistem (GIS) kot sistem, ki 
vključuje prostorsko opredeljene podatke. Te je mogoče 
analizirati in spremeniti v nove informacije z različnimi 
nameni. Bistveni namen sistema je, da je sposoben ana-
lizirati prostorske podatke in ustvariti novo informacijo.

V geografskih informacijskih sistemih so podatki lahko 
predstavljeni v dveh oblikah, in sicer vektorsko in ras-
trsko. V članku obravnavam vektorske podatke.

Vrbovšek (2012) opredeljuje Geografski informacijski 
sistem kot sistem, ki omogoča izbor in vnos prostor-
skih podatkov, organizacijo in shranjevanje prostorskih 
podatkov, urejanje in popravljanje prostorskih podat-
kov, analizo in prostorske poizvedbe, prikaz (vizuali-
zacijo) prostorskih podatkov ter nadaljnjo distribuci-
jo podatkov v druga okolja. Sestavljen je iz podatkov 
(prostorski, opisni, časovni, metapodatki), programske 
opreme, strojne opreme (računalnik, GNSS-spreje-
mnik, npr. GPS, fotoaparat itn.), ljudi (uporabniki, up-
ravljalci sistema), postopkov, organizacijskih procesov.

VZPOSTAVITEV GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA ZA POTREBE OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE 
ZAŠČITE MEŽICA
THE ESTABLISHMENT OF A GEOGRAPHIC INFORMATION 
SYSTEM FOR THE NEEDS OF THE MEŽICA MUNICIPAL CIVIL 
PROTECTION STAFF  

Nenad Donau 
Občina Mežica, Občinski štab Civilne zaščite Mežica, Trg Svobode 1, Mežica, zunanji strokovni sodelavec za področje zaščite in re-

ševanja, nicktaylor64@gmail.com

Povzetek
Občinski štab Civilne zaščite Mežica je vzpostavil geografski informacijski sistem, ki temelji na odprtokodni pro-
gramski opremi QGIS. Z njim izvajamo prostorske analize, iščemo povezave, sorodne vzorce, ustvarjamo nove 
podatke in pridobivamo bistvene informacije. Vsebuje prostorske podatke, opisne (atributne) podatke in meta-
podatke. Ustvarili smo informacijske sloje z vektorskimi podatki (točke, linije, poligoni), ki jim pripadajo atributni 
podatki. Sistem lahko odgovori na vprašanja kje, koliko in kam. Z uvedbo geografskega informacijskega sistema 
smo izboljšali učinkovitost delovanja, pridobili celovit pregled nad stanjem infrastrukture na terenu, opremlje-
nostjo operativnih enot in služb z materialno-tehničnimi sredstvi, hkrati pa sistem podpira Občinski štab Civilne 
zaščite Mežica pri sprejemanju boljših odločitev ob intervencijah ob naravnih in drugih nesrečah. Atributne 
podatke v bazi podatkov je treba ob vsaki spremembi posodobiti, saj so rezultati geoprostorskih analiz odvisni 
od kakovosti podatkov.

Abstract 
The Mežica Municipal Civil Protection Staff have established a geographic information system based on the 
open-source software QGIS. The system helps to carry out spatial analyses, look for connections and related 
patterns, create new data and collect relevant information. It includes spatial data, both descriptive (attribute 
data) and metadata. We have also created information layers that include vector data (points, lines, ranges) 
with their attribute data. The system provides answers to questions such as Where? How much? and Where 
to? The introduction of the geographic information system has helped us improve the effectiveness of our 
operations, obtain a comprehensive overview of the infrastructure situation in the field, and increase the level 
of equipment in operational units and services in terms of material and technical assets. Moreover, the system 
supports the Mežica Municipal Civil Protection Staff  in making better decisions when intervening during natu-
ral and other disasters. With every change, the attribute data in the database must be updated, as the results 
of geospatial analyses depend on the quality of the data.
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Jesenovec (2007) meni, da gre pri geografskem in-
formacijskemu sistemu za upravljanje geografskih 
podatkov.

GIS obsega prostorske podatke (geografski podat-
ki), prostorske 2-D (x, y) ali 3-D koordinate (x, y, z) in 
podatke o tem, KJE. Primer prostorskih podatkov so 
na primer podatki o lokacijah hidrantov. Prostorsko-
-časovni podatek vsebuje časovne koordinate (x, y, z, 
t), opisni podatki (atributni podatki) so povezani s 
prostorskimi podatki, nimajo koordinat, odgovorijo pa 
na vprašanje KAJ. Primer atributnih podatkov so na 
primer stopnja požarne ogroženosti gozdov ali analiza 
tal. Metapodatki (angl. metadata) so »podatki o po-
datkih«, dajejo predvsem informacije o vsebini, kakovo-
sti, zgodovini, dostopnosti in lastništvu podatkov, so 
standardizirani in javno dostopni (Vrbovšek, 2012).

Geografski informacijski 

sistem za potrebe sil za 

zaščito in reševanje v Občini 

Mežica

Priprava Geografskega 
informacijskega sistema Občine 
Mežica

OŠCZ Mežica pred uvedbo GIS ni imela celovitega pre-
gleda nad stanjem infrastrukture na terenu, materi-
alno-tehničnimi sredstvi, opremljenostjo pripadnikov 
enot in služb, skupno opremo, organizacijami, društvi 
in podjetji, ki so vključena v sistem zaščite in reševa-
nja. V Občini Mežica smo razpolagali samo s starimi 
nepopolnimi topografskimi kartami. Sistem zaščite in 
reševanja je bil neoperativen in treba ga je bilo teme-
ljito prenoviti. Zaradi vseh teh razlogov smo leta 2014 
začeli razmišljati o uvedbi GIS za potrebe OŠCZ Mežica. 
Temeljna cilja za uvedbo sta bila: 
• izboljšanje učinkovitosti delovanja OŠCZ Mežica; 
• zagotavljanje podpore OŠCZ Mežica pri sprejema-

nju ustreznejših odločitev ob intervencijah ob na-
ravnih in drugih nesrečah. 

Uporabljamo odprtokodno programsko opremo QGIS. 
Za statistične analize demografskih podatkov (staro-
stne kategorije prebivalstva) uporabljamo spletni ge-
ografski informacijski sistem v oblaku iObčina podjetja 
Kaliopa, Informacijske rešitve d. o. o.

Septembra 2014 smo začeli pridobivati podatke na 
terenu. Opravili smo oglede lokacij, izvedli georeferen-
ciranje oziroma določili geografske koordinate (x, y) in 
fotografirali lokacije hidrantov, vodnih zajemališč ter 

jaškov. Pridobljene podatke smo vnesli v preglednico 
MS Excel in začeli oblikovati preglednice z opisnimi 
(atributnimi) podatki. Postopek priprave in vnosa po-
datkov v preglednice je najzamudnejša faza v postopku 
vzpostavitve GIS. Pojavljale so se težave s koordinat-
nimi sistemi ter projekcijami in nujne so bile transfor-
macije podatkov iz starega v novi koordinatni sistem. 

GIS za potrebe sil za zaščito in reševanje v Občini 
Mežica vsebuje prostorske podatke, opisne (atri-
butne) podatke in metapodatke. Ustvarili smo svoje 
informacijske sloje z vektorskimi podatki (točka, linija, 
poligon) in bazo podatkov s pripadajočimi atributnimi 
podatki. 

Spletni geografski informacijski sistem v oblaku iObči-
na smo uporabili kot vir podatkov za grafične sloje z 
vektorskimi podatki: meje občine in zaselkov Občine 
Mežica (Mežica, Breg, Plat, Onkraj Meže, Lom, Polena, 
Podkraj), stavbe, hišne številke, vodotoki, objekti kul-
turne dediščine, nepremičnine v javni lasti, komunalna 
infrastruktura, energetska infrastruktura, elektronske 
komunikacije. Grafične sloje poplavnih območij z vek-
torskimi podatki za povratne dobe Q10, Q100 in Q500 
smo pridobili v Hidrotehničnem elaboratu (2012). Gra-
fična vektorska sloja gozdnih vlak oziroma gozdnih pro-
metnic, namenjenih spravilu lesa s spravilnimi sredstvi 
(sedanje gozdne vlake, načrtovane gozdne vlake), in 
grafične sloje požarne ogroženosti gozdov z vektorski-
mi podatki smo pridobili na Zavodu za gozdove Slove-
nije. Podatke o kmetijskih gospodarstvih in podatke o 
imetnikih rejnih živali smo pridobili na Kmetijsko goz-
darski zbornici Slovenije – Zavod Celje, izpostava Rav-
ne na Koroškem.

Podatki v preglednicah

V programu MS Excel smo pripravili več podatkovnih 
preglednic: 
• preglednica pripadnikov enot in služb CZ v Občini 

Mežica; 
• preglednica opreme in prejetih materialno-tehnič-

nih sredstev pripadnikov enot ter služb CZ v Občini 
Mežica; 

• preglednica pogodbene organizacije, s katero ima 
Občina Mežica podpisane pogodbe o sodelovanju; 

• preglednica skupne opreme pripadnikov enot in 
služb CZ; 

• preglednica hidrantov; 
• preglednica vodnih zajemališč. 

Pri virih podatkov in podatkih v preglednicah je po-
memben pravni vidik, saj gre za varovanje avtorskih 
ter sorodnih pravic in varovanje osebnih podatkov. 
Pri pripravi in analizi podatkov je treba upoštevati do-
ločila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP, 
2007) ter določila Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1, 2007).



307UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Nenad Donau: VZPOSTAVITEV GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA 
SISTEMA ZA POTREBE OBČINSKEGA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE MEŽICA

Podatki v preglednicah, ki smo jih ustvarili, so zaščiteni 
z geslom in dostopni poveljniku OŠCZ Mežica, name-
stniku poveljnika OŠCZ Mežica in sodelavcu za zaščito 
in reševanje Občine Mežica.

Preglednica pripadnikov enot in služb CZ v Občini Me-
žica vsebuje atributne podatke: ID, ime, priimek, naslov, 
številko mobilnega telefona (GSM), številko stacio-
narnega telefona, naslov elektronske pošte, enoto, iz 
katere je posameznik, funkcijo v enoti, telefon v službi, 
opravljena usposabljanja. 

Preglednica Pripadniki CZ, oprema in prejeta materi-
alno-tehnična sredstva pripadnikov enot in služb CZ v 
Občini Mežica vsebuje atributne podatke: ID, ime, pri-
imek, naslov, enoto, iz katere je posameznik, funkcijo v 
enoti, zadolženo opremo, izdan reverz. 

Preglednica Pogodbene organizacije, s katerimi ima 
Občina Mežica podpisane pogodbe o sodelovanju, vse-
buje atributne podatke: ID, ime organizacije, naslov, 
osebo za stike, številko mobilnega telefona (GSM), na-
slov elektronske pošte, opombe. 

Preglednica Skupna oprema enot in služb CZ vsebuje 
prostorske in atributne podatke: ID, vrsto materialno-
-tehničnega sredstva, ki je v lasti, lokacijo (x, y), ulico, 
hišno številko, količino, leto nakupa, lokacijo skladišče-
nja, osebo za stike. 

Preglednica Hidranti vsebuje prostorske in atributne 
podatke, položaj hidranta je določen s koordinatama x 

in y. Posameznemu hidrantu so dodani opisni podatki: 
ID, vrsta hidranta (podzemni, nadzemni), ulica, hišna 
številka, koordinate lokacije x in y, vrsta sistema (vej-
nati, krožni), dimenzija priklopa, stanje hidranta (ustre-
zen, neustrezen, pogojno ustrezen), meritev statične-
ga tlaka (bar), meritev dinamičnega tlaka (bar), datum 
pregleda, izvajalec meritev, opomba (hidrant ukinjen, 
zamenjan, še delujoč). Dodati je še mogoče številne 
druge atribute, na primer material, leto izgradnje, 
način vgradnje itn. Nujen je še razmislek o tem, koliko 
atributov je smiselno dodati, saj več dodanih atributov 
podaljšuje čas vnosa podatkov in posledično povečuje 
stroške. V preglednici 1 so podatki o hidrantih v Občini 
Mežica. Prikazan je le del hidrantov iz baze podatkov.

Preglednica vodna zajemališča vsebuje prostorske in 
atributne podatke – položaj vodnega zajemališča, do-
ločen s koordinatama x in y. Posameznemu vodnemu 
zajemališču so dodani opisni podatki: ID, lokacija, (x) in 
(y), stanje.

Informacijski sloji

Informacijski sloji so sestavljeni iz vektorskih ali rastr-
skih podatkov. Zapisani so v različnih formatih. Dato-
tečni standard shape (.shp) podjetja ESRI je vektorski, 
netopološki zapis geometrijskih (točke, linije, poligoni) 
in atributnih podatkov. Zapis v osnovi sestavljajo tri 
datoteke (lahko jih je tudi več): *.shp – geometrija oblik, 
*.shx– prostorski indeks, *.dbf – podatkovna pregledni-
ca z atributi.

 Slika 1:  Lokacije avtomatskih eksternih defibrilatorjev v QGIS (vir: N. Donau)
 Figure 1:  Locations of automated external defibrillators (AED) in QGIS (Source: N. Donau)
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Ustvarili smo te informacijske sloje z vektorskimi 
podatki: 
• hidranti; 
• vodna zajemališča (lokacije za zajem vode za gaše-

nje v vodotokih Šumc in Škratkovec); 
• pomembnejši objekti v Občini Mežica; 
• zaklonišča, zaklonilniki; 
• objekti za začasno nastanitev oseb;
• lokacije za namestitev evakuiranih prebivalcev; 
• lokacije za vzpostavitev izolacijske enote »rdeča 

cona«; 
• lokacije za namestitev oseb, ki jim je odrejena izola-

cija oziroma karantena; 
• lokacije za izvajanje hitrih antigenskih testov; 
• lokacije za izvedbo množičnega cepljenja prebivalcev; 
• lokacije za razdeljevanje tablet kalijevega jodida; 
• lokacije zemeljskih plazov; 
• zbirališča sil za zaščito in reševanje; 
• lokacije za zunajletališki pristanek helikopterja 

(HNMP, angl. Helicopter Emergency Medical servi-
ces: HEMS); 

• lokacije za zajem vode za gašenje požarov s 
helikopterjem; 

• lokacije avtomatskih eksternih defibrilatorjev (AED); 
• primerne lokacije za postavitev mobilnega 

repetitorja; 
• objekti, v katerih se skladiščijo nevarne snovi; 
• kmetijska gospodarstva; 
• kmetijska gospodarstva (imetniki rejnih živali).

Na sliki 1 so prikazane lokacije avtomatskih eksternih 
defibrilatorjev v QGIS, na sliki 2 so prikazane lokacije 
hidrantov v QGIS. 

Oznaka Vrsta 
hidranta Ulica Hišna 

št. (y) (x) Vrsta 
sistema

Dimenzija 
priklopa Stanje Datum 

pregleda Opomba

1 PH Podkraj 2 46,52362 14,844 vejnati     18. 4. 2019 5 barov

2 PH Stržovo 67 46,52455 14,844 vejnati   označiti, 
tabla 18. 4. 2019 4 bari

3 NH Stržovo 45 46,52407 14,84594 vejnati     18. 4. 2019 7 barov

5 NH Stržovo 47 46,52424 14,84489 vejnati     18. 4. 2019 7 barov, pešpot 
Hribernik–Hodnik

 Preglednica 1:  Hidranti v Občini Mežica (vir: N. Donau)
 Table 1:   Hydrants in Mežica municipality (Source: N. Donau)

 Slika 2:  Lokacije hidrantov v QGIS (vir: N. Donau)
 Figure 2:  Hydrant locations in QGIS (Source: N. Donau)
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Uporaba GIS za analizo 

podatkov 

Poznamo več vrst analize podatkov, na primer poizvedbe, 
meritve, transformacije, statistike, optimizacija, testira-
nje hipotez, prostorsko modeliranje (Vrbovšek, 2012).

Geografske analize

Z GIS lahko izvajamo več vrst različnih geografskih 
analiz, recimo prostorske analize in prostorsko-časov-
ne analize. S prostorskimi analizami izvajamo analizo 
prostorskih podatkov, v prostorsko-časovne analize 
pa vključimo še časovno komponento. 

Prostorska analiza števila in lokacij 
hidrantov na območju kilometrskega 
odmika 

Na sliki 3 je prikazana preprosta prostorska analiza 
števila in lokacij hidrantov na območju zračne odda-
ljenosti 1 km od izbranega izhodišča. Gre za območje 
(poligon), ki nastane okoli izhodišča. Ker je za izhodišče 
kroga izbrana lokacija stavbe PGD Mežica, ima obmo-
čje odmika obliko pravilnega kroga. Z dodatnimi moduli 
(npr. Open Route Service) je mogoče tudi računanje 
dostopa po cestah, kar je še nekoliko natančnejše kot 
izračun zračne razdalje.

Analiza primernosti lokacij za 
zunajletališki pristanek helikopterja 
na območju Občine Mežica

Analizirali smo primernost lokacij za zunajletališki pri-
stanek helikopterja. Opredelili smo ovire, ki predstavlja-
jo nevarnost: linijske ovire (npr. daljnovod, žičnica, vodo-
tok, železnica), točkovne ovire (npr. stebri daljnovoda, 
drevesa), ploskovne ovire (npr. stavbni objekti, vodna te-
lesa). Poleg ovir je za določitev in izbiro primernih lokacij 
treba upoštevati še ugodne pogoje terena za pristanek 
(npr. raven teren, majhen naklon terena, primerna raba 
tal, primerna vrsta in razporeditev vegetacije). Na pod-
lagi teh parametrov (ovire in ugodni pogoji terena) smo 
določili zmožnosti in izbrali najprimernejše območje na 
območju Občine Mežica za zunajletališki pristanek heli-
kopterja. Na sliki 4 je prikazano najprimernejše območje 
za zunajletališki pristanek helikopterja.

 Slika 3:  Število in lokacije hidrantov na območju kilometrskega odmika (vir: N. Donau)
 Figure 3:  The number and location of hydrants within the 1km buffer (Source: N. Donau)

Občina Naselje Povprečna starost
Mežica Breg 45,42735917
Mežica Lom 46,69659793
Mežica Mežica 49,36383307
Mežica Onkraj Meže 47,6521596
Mežica Plat 43,17383946
Mežica Podkraj pri Mežici 46,29237685

 Preglednica 2:  Starostne kategorije prebivalcev po 
naseljih (vir: iObcina)

 Table 2:  Age groups of inhabitants by settlement 
(Source: iObcina)
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Demografska analiza strukture 
prebivalstva po naseljih

V spletnem GIS iObcina smo izvedli demografske ana-
lize povprečne starosti prebivalcev po naseljih, šte-
vila prebivalcev po naseljih, števila prebivalcev glede 
na spol po naseljih, starostne kategorije po naseljih in 
števila hišnih številk po naseljih. Te statistike so po-
membne pri načrtovanju razdeljevanja humanitarne 
pomoči ranljivim skupinam prebivalstva, načrtovanju 
prevozov otrok z oddaljenih območij v šolo, načrtova-
nju potreb po zdravstveni oskrbi prebivalcev, uporabi 
avtomatskih eksternih defibrilatorjev itn. V pregledni-
ci 2 so prikazane starostne kategorije prebivalcev po 
naseljih. 

V preglednici 3 je prikazana povprečna starost prebi-
valcev po naseljih (vir: iObcina)

Za učinkovito upravljanje komunalne, cestne in ener-
getske infrastrukture so pomembni ti statistični po-
datki: površina naselij, dolžina kanalizacijskih cevi po 
naseljih, dolžina kanalizacijskih cevi glede na vrsto 
materiala, dolžine cestnih odsekov po naseljih, elek-
trična energija – dolžina omrežja po nazivni napetosti, 
število priključenih objektov na omrežje zemeljskega 
plina itn. 

Analiza dnevne porabe pitne vode pri 
imetnikih rejnih živali na kmetijskih 
gospodarstvih  

Na podlagi podatkov Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije – Zavoda Celje, izpostave Ravne na Koro-
škem, smo analizirali dnevno porabo pitne vode pri 

 Slika 4:  Najprimernejše območje za zunajletališki pristanek helikopterja (vir: N. Donau)
 Figure 4:  The most appropriate off-airfield landing sites for helicopters (Source: N. Donau) 

Občina Naselje Skupaj  do 6 
let

 6 do 
15

 15 do 
18

 18 do 
20

 20 do 
30

 30 do 
40

 40 do 
50

 50 do 
63

 nad 63 
let

Mežica Breg 73 5 5 4 0 3 8 15 14 19
Mežica Lom 89 4 6 0 0 15 8 11 26 19
Mežica Mežica 3208 73 242 82 57 285 370 458 600 1041
Mežica Onkraj Meže 78 4 5 1 0 8 13 9 15 23
Mežica Plat 62 3 1 4 2 10 7 10 14 11

Mežica Podkraj pri 
Mežici 124 3 11 4 2 11 19 13 28 33

 Preglednica 3:  Povprečna starost prebivalcev po naseljih (vir: iObcina)
 Table 3:  Average age of inhabitants by settlement (Source: iObcina)
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imetnikih rejnih živali na kmetijskih gospodarstvih na 
območju Občine Mežica. Opredelili smo, katera kme-
tijska gospodarstva potrebujejo največ pitne vode za 
oskrbo rejnih živali. Ugotovitve analize so uporabne ob 
pomanjkanju pitne vode v sušnih obdobjih. Opredeljeno 
je, kje in koliko pitne vode na dan potrebujejo rejci živali 
za njihovo oskrbo. Na sliki 5 so prikazani lokacije kmetij-
skih gospodarstev oziroma imetniki rejnih živali.

Sklepne misli

Občinski štab Civilne zaščite Mežica je že leta 2014 za-
čel vzpostavljati GIS za potrebe sil zaščite in reševanja. 
Mežiški sistem zaščite in reševanja je bil neoperativen 
in zato nujen temeljite prenove. Z GIS smo integrirali 
podatke in izboljšali način vodenja evidenc o materi-
alno-tehničnih sredstvih, evidence o pripadnikih enot 
in služb ter organizacij, vključenih v sistem zaščite 
in reševanja. GIS nam omogoča nenehen nadzor nad 
stanjem in materialno-tehničnimi sredstvi. Posledično 
nam omogoča učinkovitejše upravljanje virov. 

Z uvedbo GIS smo izboljšali in omogočili učinkovitost 
delovanja, pridobili smo celovit pregled nad stanjem in-
frastrukture na terenu in nad razpoložljivimi material-
no-tehničnimi sredstvi, zagotovili smo podporo OŠCZ 
Mežica pri sprejemanju boljših odločitev ob intervenci-
jah ob naravnih in drugih nesrečah.

Gre za rešitev, ki je popolnoma prilagojena uporabniku. 
Proces vzpostavitve GIS se nadaljuje in izpopolnjuje. 

Skladno z operativnimi potrebami dodajamo nove funk-
cionalnosti in uvajamo izboljšave. Vzpostavitev GIS 
zahteva finančne vložke, ki pa se precej hitro povrnejo. 
Pojavljale so se težave s koordinatnimi sistemi in projek-
cijami, prav tako so bile nujne transformacije podatkov.

Za potrebe sil za zaščito in reševanje je za določene 
tematike treba pripraviti posebne informacijske sloje. 
Informacijski sloji spletnega GIS morajo biti ustrezno 
posodobljeni. Uporabni so lahko za demografske anali-
ze, upravljanje komunalne infrastrukture itn.

Atributne podatke v bazi podatkov je treba ob vsaki 
spremembi, na primer spremembi lokacije hidranta, 
spremembi količine nevarnih snovi v objektu itn., poso-
dobiti, saj so rezultati geoprostorskih analiz odvisni od 
kakovosti podatkov.

Pri podatkih v preglednicah in bazah podatkov, pripra-
vi in analizi teh podatkov je treba dosledno upoštevati 
določila Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, 
2007) in določila Zakona o varstvu osebnih podatkov 
(ZVOP-1, 2007).

GIS je zaradi integracije in vizualizacije podatkov ko-
ristno orodje oziroma pripomoček za vodenje in 
upravljanje kriz.

Vzpostavljen, posodobljen in operativno delujoč GIS 
lahko pripomore k situacijskemu osveščanju. Najprej v 
splošnem ocenimo situacijo (ocenimo dejavnike v oko-
lju, ki lahko vplivajo na razvoj nekega dogodka). Nato 

 Slika 5:  Lokacije kmetijskih gospodarstev oziroma imetniki rejnih živali (vir: N. Donau)
 Figure 5:  Locations of agricultural holdings – livestock owners (Source: N. Donau)
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ocenimo situacijo v konkretnem primeru (nastanek na-
ravne ali druge nesreče). Pomembni so tudi področje 
usklajevanja dela, interoperatibilnost, izmenjava podat-
kov in informacij. Pridobljene informacije je treba pra-
vočasno, ažurno in kontinuirano posredovati enotam 
ter službam, vključenim v sistem zaščite in reševanja. 

GIS je tesno povezan s fazo priprave na potencial-
ne varnostno relevantne dogodke, naravne in druge 
nesreče, fazo odziva na nesreče, fazo obnove in fazo 
omilitve posledic naravne ali druge nesreče. Treba je 
izvesti priprave na področju izboljšanja pripravljenosti 
sistema zaščite in reševanja, upravljanja komunikacij 
in informacij, upravljanja razpoložljivih virov, vodenja in 
poveljevanja sil za zaščito in reševanje.

Prednost vzpostavljenega GIS za potrebe sil za zaščito 
in reševanje v Občini Mežica se je pokazala tudi med 

epidemijo covida-19, in sicer pri razdeljevanju pralnih 
zaščitnih mask po gospodinjstvih na področju Obči-
ne Mežica, prav tako pri vzpostavitvi izolacijske eno-
te »rdeča cona« in pri drugih dejavnostih v povezavi s 
preprečevanjem širjenja epidemije.

Izzivi, ki si jih zastavljamo za prihodnje delo v povezavi z 
uporabo GIS za potrebe sil za zaščito in reševanje, so: 
pridobivanje, analiza in vizualizacija masovnih podatkov 
(angl. big data), uporaba GIS v »realnem času«, pridobi-
vanje in analiza podatkov s prostorsko-zgodovinskega 
vidika (dogodki, nesreče v preteklosti). Za uresničitev 
teh izzivov bi potrebovali več podpore in razumevanja 
lokalne skupnosti, regije in državnih organov oziroma 
ustanov. Izziv za prihodnje delo je tudi uvedba napre-
dnejših tehnik analize masovnih podatkov, kot so napo-
vedna analitika, podatkovno rudarjenje, statistične in 
vizualizacijske tehnike.
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Uvod

Živimo v obdobju, v katerem shranjujemo veliko podat-
kov, ki jih v njihovem izobilju vse težje interpretiramo. 
Na podlagi preteklih izkušenj človek izkorišča prido-
bljeno znanje, vendar je njegova zmogljivost pomnjenja 
omejena. Računalniki imajo zmogljiv spomin, hranijo 
veliko informacij, ki pa so lahko popolnoma neuporab-
ne. Človek s svojo inteligenco (nadarjenostjo za umske 
dejavnosti) podatke analizira in odkriva zakonitosti, te 
pa izkorišča za svoje potrebe. Najdeni vplivni parame-
tri in njihove povezave ustvarjajo model. Za izdelavo 
dobrega ekspertnega modela je nujno ne le kvantita-
tivno analizirati podatke, temveč tudi poznati podro-
čje gasilsko-tehničnih intervencij in organizacije ter 
delo Gasilske brigade Maribor. Nastanek intervencije 
je precej naključen dogodek. Analizirane so korelacije 
med vplivnimi parametri in dogodki. Stremimo k cilju, 
da se z napovedjo lahko osredotočamo na tista pod-
ročja in lokacije, ki kažejo tendenco naraščanja. Vanje 
lahko posledično vlagamo večja sredstva in razširjeno 

znanje z namenom optimizacije ljudi ter opreme. Čla-
nek obravnava pristop dveh temeljno različnih mode-
lov, zato neposredna medsebojna primerjava ni mo-
goča, vendar pa je kljub temu navedena. Primerjava 
je zato orientacijska in namenjena nadaljnji obravnavi 
posameznih modelov. 

Metodologija

Gasilska intervencija je precej naključen dogodek, kljub 
temu pa poznamo nekatere značilnosti, ki prispevajo k 
večji možnosti nastanka dogodka. Intervencije se delijo 
na kategorije, zato je v vsaki treba poiskati edinstve-
ne parametre, ki vplivajo na njen nastanek. Omejitve 
so v bazah podatkov ARSO in SPIN, v katerih je nuj-
no vsakodnevno zapisovanje parametrov v obdobju 15 
let. Nekaterih vplivnih parametrov ni mogoče poiskati 
ali pa niso bili zapisani. Zapletenost in kompleksnost 
upravljanja interventnih dogodkov prisili v odločitve, ki 
temeljijo na subjektivnih in kvalitativnih ocenah. 

NAPOVEDOVANJE INTERVENCIJSKIH DOGODKOV Z 
UMETNO INTELIGENCO
INTERVENTION PREDICTION USING ARTIFICAL 
INTELLIGENCE

Rok Rutnik
Gasilska brigada Maribor, Cesta proletarskih brigad 21, Maribor, rok.rutnik1@gmail.com

Povzetek
V članku sta razvita dva matematična modela napovedovanja intervencijskih dogodkov za odločitve upravljanja, 
ki so utemeljene na inteligentnih, kvantitativnih analizah. Obravnavano je področje napovedovanja števila inter-
ventnih dogodkov Gasilske brigade Maribor z umetno inteligenco. Učne množice podatkov so bile pridobljene iz 
baz podatkov SPIN in ARSO, obdelane pa so v programskem jeziku Python. Modeli napovedovanja so programi-
rani v programskem paketu MATLAB. Cilja sta učiti umetni nevronski mreži LSTM in NARX napovedovati dogod-
ke, rezultate pa z matrikami ocenjevanja natančnosti medsebojno primerjati. Rezultati napovedovanja nekaterih 
učnih množic so bili zaradi majhnih korelacijskih povezav slabi, zato teh dogodkov nismo mogli napovedovati. 
Požarne intervencije in naravne nesreče so dale dovolj dobre rezultate korelacijskih analiz, zato so uporabljene 
pri razvijanju nevronskih mrež. Glede na rezultate zbranih modelov menimo, da so nevronske mreže primerne za 
napovedovanje interventnih dogodkov.

Abstract
The aim of this study was to create two mathematical forecasting models for management decisions based on 
intelligent, quantitative analyses. It deals with the field of predicting the number of intervention events of the 
Maribor Fire Brigade with the help of artificial intelligence. Learning data sets were obtained from the SPIN 
and ARSO databases, processed in the Python programming language, and then the prediction models were 
programmed in the MATLAB software package. The aim of the task was to train the artificial neural networks 
LSTM and NARX to predict events, and to compare their results with each other through metrics for estima-
ting accuracy. The prediction results of some of the learning sets were poor due to small correlations, so we 
could not predict those events. Fire interventions and natural disasters gave good enough results of correla-
tion analyses, so they were used in the construction of neural networks. Based on the results of the collected 
models, we believe that neural networks are suitable for predicting intervention events.



314 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Rok Rutnik: NAPOVEDOVANJE INTERVENCIJSKIH DOGODKOV Z UMETNO INTELIGENCO

Nevronska mreža LSTM 

Pomnilna celica LSTM (angl. long short-term memo-
ry) spada v kategorijo rekurentnih nevronskih mrež 
(angl. Reccurent neural netowork) (Bernico, 2018). 
Zmožna je učenja dolgoročnih odvisnosti med časov-
nimi koraki v zaporedju podatkov. Celica ima pomnilno 
stanje za dva vektorja: ct , ki hrani dolgoročno stanje, in 
ht , ki hrani kratkoročno stanje. Temeljna ideja delova-
nja LSTM-mreže je v zmožnosti, kaj mora ohraniti, kaj 
mora pozabiti in kaj si mora zapomniti v dolgoročnem 
spominu. Na sliki 1 vidimo, da dolgoročno stanje ct−1 
prehaja skozi celico od leve proti desni. Sprva naleti na 
vrata pozabljanja f(t), kjer izgubi nekaj spomina, nato se 
v naslednjih vratih sešteje z vhodnim spominom in pre-
ide iz celice v stanju ct . Tako smo dosegli, da se v enem 
časovnem koraku na vratih spomin odvzema in dodaja. 
Matematično stanje opišemo z enačbo:

 
c(t) = f(t) ⊙ c(t−1) + i(t) ⊙ g(t)

Pri tem so:

f(t)− plast pozabljanja, 

i(t)− vhodna plast,

g(t)− glavna plast,

⊙ − Hadamardov produkt.

Dolgoročno stanje ct  se ob enem prekopira in pošlje 
skozi aktivacijsko funkcijo hiperboličen tangens ter 
zmnoži z izhodnimi vrati, pri čemer dobimo na izhodu 
za rezultat kratkoročno stanje h(t) = o(t) ⊙ σc(c(t−1)). Matematična for-
mulacija se zapiše kot: 

 
h(t) = o(t) ⊙ σc(c(t−1))

Pri tem sta:
 o(t)− izhodna vrata,

 
σc = tanh(x) =

(ex − e−x)
(ex + e−x) .

Delovanje spominske celice poteka čez tri vhode. x(t) 
predstavlja vhodni vektor v časovnem koraku t , c(t−1)  
in  h(t−1) vnašata kratkoročni in dolgoročni spomin. V 
vsakem časovnem koraku štiri plasti dodajo ali odstra-
nijo informacije iz stanja v celici čez vrata. Glavna plast 
g(t) analizira trenutni vhod x(t) in prejšnje kratkoročno 
stanje h(t−1). Njen rezultat je delno shranjen v dolgoroč-
nem spominu. Preostale tri plasti so kontrolne plasti 
vrat. Uporabljajo sigmoidno aktivacijsko funkcijo, zato je 
njihov izhod na intervalu med [0,1]. Vrednost, ki sovpada 
z 0, nakazuje zaprta vrata, 1 pa odprta. Vrata pozabljanja 
(nadzoruje jih plast f(t)) opredeljujejo, kateri deli dolgo-
ročnega spomina bodo izbrisani. Vhodna vrata (nadzo-
ruje jih plast i(t)) izbirajo, kateri deli glavne plasti bodo 
dodani dolgoročnemu spominu. Izhodna vrata (nadzoruje 
jih plast o(t)) obvladujejo, kateri deli dolgoročnega spomi-

 Slika 1:  Pomnilna celica LSTM
 Figure 1:  LSTM memory cell
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na naj se zapišejo v kratkoročni spomin in izhodno stanje 
celice. V preglednici 1 so prikaz plasti, njihov namen in 
formula za izračun komponente v časovnem koraku t .

Za učenje plasti LSTM opredelimo vhodne uteži W , re-
kurzivne uteži R in prag b . Matrike W , R in b  so nizi 
uteži za vsako plast [2-3].

 

W =

W
Wf

Wg

Wo

R =

Ri

Rf

Rg

Ro

b =

bi

bf

bg

bo

,W =

W
Wf

Wg

Wo

R =

Ri

Rf

Rg

Ro

b =

bi

bf

bg

bo

,W =

W
Wf

Wg

Wo

R =

Ri

Rf

Rg

Ro

b =

bi

bf

bg

bo

V formulah sta zapisani dve aktivacijski funkciji. Glavna 
plast preide transformacijo v hiperboličnem tangensu 
z oznako σc, preostale pa v sigmoidno funkcijo σg. 

Umetne nevronske mreže z znanimi odzivi naučimo na-
povedovati tako, da v vsakem časovnem koraku vhodne 
sekvence mreža LSTM iz preteklih vrednosti predvidi 
naslednjo vrednost. Postopek izvaja iterativno tako, da 
zmanjšuje napako med napovedanim in resničnim izho-
dom. Učna baza je sestavljena iz dveh matrik. V prvi je 
shranjenih 23 vremenskih parametrov v 1460 časov-
nih korakih, v drugi pa število resničnih intervencij v 
vsakem korespondenčnem časovnem koraku. Časovni 
korak je bil izbran na podlagi spremljanja natančnos-
ti napovedi. V 15-letnem obdobju zapisovanja polurnih 
vremenskih parametrov je bilo treba 262.800 korakov 
združiti v izbran časovni korak, ki bo vpeljan v nevronsko 
mrežo. V napovedovalnem obdobju znaša vsak časov-
ni korak 90 ur oziroma 3,75 dne in obsega povprečne 
vrednosti znotraj izbranega intervala. Združitev podat-
kov posledično predstavlja tudi optimizacijo časa uče-
nja. Predhodna obdelava je potekala z deljenjem učne 
baze na učno množico s 1314 časovnimi koraki (90 % 
baze) in testno množico zadnjih 146 časovnih korakov 
(10 %). Učna in testna množica imata v svoji domeni 
dve matriki. Prva matrika (Xtrain) vsebuje 23 vrednosti 
vremenskih parametrov. Za izboljšanje učenja in zago-
tovitev konvergence je bila učna množica standardi-
zirana. Standarizacija podatkov poteka tako, da vsaki 
vrednosti v časovni vrsti odštejemo srednjo vrednost 
in delimo s standardnim odklonom učnega seta. 

Nevronska mreža NARX

Nelinearna avtoregresivna umetna nevronska mreža 
z eksogenim vhodom je vrsta rekruzivne nevronske 
mreže, primerna za modeliranje nelinearnih sistemov 
in časovnih vrst (Tsungnan in sod., 1999). NARX UNM 
z gradientnim sestopom izpostavlja učinkovito učenje 
in hitrejšo konvergenco v primerjavi s preostalimi vr-
stami nevronskih mrež. Rezultati kažejo dobro zmo-
žnost pomnjenja dolgoročnih odvisnosti, kar se doseže 
s členi zakasnitve (Yang in Meng, 2005). V nelinear-
nih in nestacionarnih časovnih vrstah se pojavijo te-
žave s pomnjenjem dolgoročnih odvisnosti pri upora-
bi učnega pravila z gradientnim sestopom. Izginjajoči 
gradient se v nevronski mreži NARX rešuje z vpeljavo 
časovnih zamikov v nevronih in njegovih povezavah ter 
z uporabo nevronov, katerih aktivacije se seštevajo s 
časovnim intervalom (Diaconescu, 2008). Topologija 
izbrane nevronske mreže bi za izbiro napovedovanja 
interventnih dogodkov morala ustrezati, saj poznamo 
časovne vrste posameznih intervencij in njihove kore-
lacijske parametre. Združene informacije, simultano 
vpeljane kot vhod v mrežo, nam iz števila intervencij 
v predhodnem časovnem intervalu in vplivnih parame-
trov v naslednjem obdobju napovejo število dogodkov. 
Enačba NARX je definirana kot:

y(t) = f (y(t−1), y(t−2), …, y t−ny , u(t−1), u(t−2), …, u(t−nu)( ) )

Pri tem so:
f – preslikovna funkcija,

y(t) – odvisen izhodni signal,

ny− – število časovnih zamikov izhodnega signala,

nu− – število časovnih zamikov vhodnega signala,

ui(t)− – neodvisni vhodni signali.

Enačba prikazuje izračun vrednosti izhodnega signala  
y(t) čez regresijo časovne vrste preteklih vrednos-
ti izhodnega signala (y(t−1))) in vrednosti eksogenih 
vhodnih signalov ui(t). 

Komponenta Oznaka Namen Formula

Vhodna plast i(t) Nadzoruje raven posodabljanja celice z 
novim stanjem )i(t) = σg(Wi x(t) + Rih(t−1) + bi

Plast pozabljanja f(t) Nadzoruje raven odstranjevanja informacij 
v celici )f(t) = σg(Wf x(t) + Rf h(t−1) + bf

Glavna plast g(t) Dodaja informacije v celici )g(t) = σc(Wgx(t) + Rgh(t−1) + bg

Izhodna plast o(t) Nadzoruje raven izhoda iz celice )o(t) = σg(Wox(t) + Roh(t−1) + bo

 Preglednica 1:  Komponente celice LSTM
 Table 1:  LSTM cell components 
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Za treniranje mreže z vzvratnim razširjanjem (po-
sodabljanje uteži in pragov) se uporablja Levenberg- 
Marquardtov algoritem. Ta interpolira med Gauss- 
Newtonovo metodo in metodo gradientnega sestopa 
za reševanje nelinearnih funkcij (Marquardt, 1963). Va-
lidacijska množica se uporablja za ustavitev treniranja, 
če se mreža preneha izboljševati in ne konvergira. Te-
stna množica daje neodvisno preverjanje generalizacije 
nevronske mreže in na učenje ne vpliva. Algoritem lahko 
trenira tako dolgo, dokler je prenosna funkcija zvezno 
odvedljiva (Hudson in sod., 2004).

Nelinearna avtoregresivna umetna nevronska mreža z 
zunanjim vhodom je uporabljena za modeliranje dina-
mičnega sistema napovedovanja števila interventnih 
dogodkov v 15-letnem obdobju. Podatki so razdeljeni 
v dve matriki X(t) , v katerih so zbrani vremenski po-
datki s 1460  časovnimi koraki in 23 prediktorjev ter 
y(t), ki predstavlja želeni izhod – število interventnih 
dogodkov. Vhodna podatkovna matrika je razdeljena na 
trening-množico v obsegu 70 % podatkov (1022 pri-
merov), validacijsko in testno množico. Vsaka obsega 
15 % (219 primerov). S trening-množico se nevronska 
mreža uči in prilagaja uteži glede na izhodno napako, 
validacijska množica je uporabljena za spremljanje 
posploševanja. Učenje se ustavi, ko se posploševanje 
preneha izboljševati. Testna množica ne vpliva na uče-
nje in je uporabljena kot neodvisna mera za ugotavljan-
je kakovosti napovedi. 

Za izpopolnitev delujoče umetne nevronske mreže za 
napovedovanje števila interventnih dogodkov je nuj-
no iterativno določanje števila skritih nevronov, saj 
ni natančne definicije arhitekture za specifično učno 
množico vhodnih podatkov. Slika 3 prikazuje definirano 
zgradbo nevronske mreže NARX za primere napove-
dovanja interventnih dogodkov. Za učenje nevronske 
mreže je ta uporabljena v odprtozančnem sistemu, 
saj nam med treniranjem omogoča oskrbovanje s 
pravilnimi preteklimi vrednostmi, da vrne predvidene 
napovedane vrednosti. Prilagajanje uteži tako pote-
ka z minimizacijo napake e(t) = y(t) − ŷ(t) .. Izdelana 
nevronska mreža je sestavljena iz dveh plasti. V skrito 

plast vpeljemo dva vhoda. Eksogeno matriko X(t)s 23 
elementi in želenimi vrednosti izhoda y(t), ki s sigmo-
idno prenosno funkcijo preide v izhodno plast. Skriti 
plasti definiramo 10 nevronov. Izbira števila skritih 
nevronov je odvisna od kompleksnosti modeliranega 
dinamičnega problema. 

Uporabljeni podatki

Vremenski podatki so bili pridobljeni iz arhiva Agencije 
Republike Slovenije za okolje v obdobju od 1. januarja 
2005 do 1. januarja 2020 (Agencija RS za okolje, 2020). 
Podatki, zapisani vsake pol ure, so zajeti s samodejne 
vremenske postaje na letališču Edvarda Rusjana Mari-
bor, na nadmorski višini 264 metrov. Intervencijski do-
godki v enakem obdobju so pridobljeni iz baze podatkov 
sistema SPIN (sistem za poročanje o intervencijah in 
nesrečah, URSZR).

Urejanje baze podatkov poteka v programskem jeziku 
Python z uporabo knjižnice Pandas, ki je namenjena 
urejanju in analizi podatkov. Treba je združiti bazo in-
tervencijskih dogodkov, vremenskih veličin in geograf-
ske lokacije. Tam se zaznavajo manjkajoče vrednosti in 
napake pri zajemanju podatkov, ki jih je treba filtrirati 
in urediti, da so pripravljeni za vhodno učno množico 
algoritmov strojnega učenja. 

Korelacijska analiza 

Izračunani korelacijski koeficienti na intervencijah so 
zbrani v preglednici 2. Izračunane povezanosti inter-
pretiramo po razredih (Mukaka, 2012):

0,00  ni povezanosti
0,01–0,19 neznatna povezanost
0,20–0,39 nizka/šibka povezanost
0,40–0,69 srednja/zmerna povezanost
0,70–0,89 visoka/močna povezanost
0,90–0,99 zelo visoka/zelo močna povezanost
1,00  popolna (funkcijska) povezanost

 Slika 2:  Arhitekturna zgradba NARX
 Figure 2:  NARX structure
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Negativni predznak predstavlja obratno-sorazmerno 
povezanost. Korelacijske vrednosti so za dani primer 
majhne, zato lahko pričakujemo široke razpone napak. 
Predpostavljamo lahko hipotezo, da bomo največje 
ujemanje napovedanih in resničnih vrednosti dobili pri 
modeliranju naravnih nesreč in požarov, saj imata ti 
dve kategoriji največ povezav s prediktorji. Zavedati se 
je treba dejstva, da je interventni dogodek precej na-
ključen. V posamezni kategoriji lahko najdemo nekatere 
parametre, ki povečajo možnost za njegov nastanek. 

Večja poenostavitev modela je kategorizacija inter-
ventnih dogodkov v pet skupin. K naravnim nesrečam 
spadajo poplave, vetrolomi, plazovi, podori, udari strele 
in snegolomi. V skupino nevarnih snovi spadajo nesre-
če z naravnimi snovmi v industriji in prometu, sprošča-
nja nevarnih plinov, onesnaženja in posegi v okolje. Ka-
tegorizacija požarov zajema široko področje požarov v 
objektih, naravi in na prostem, na prometnih sredstvih 
ter eksplozije. K tehnični pomoči prištevamo odpiranje 
stanovanj, zapiranje vode, odstranjevanje morebitnih 
nevarnosti in druge vrste pomoči. 

Pomembno dejstvo, ki ga upoštevamo pri analizah, je, 
da samo korelacija še ne pomeni vzroka. Sklepanje, ki 
ga v latinščini imenujemo cum hoc ergo propter hoc – 
s tem, torej zaradi tega, je napačno. Izhajamo lahko iz 

primera korelacije med količino padavin in nastankom 
požara, pri čemer opazimo obratno sorazmerno pove-
zavo. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da večje števi-
lo padavin zmanjša možnost požara. Torej naj bi suša 
povzročila požar, kar pa ni res. Obdobja z zmanjšano 
količino padavin ustvarjajo le razmere, pri katerih se 
ob nepravilni uporabi ognja ali odprtega ognja, ob ma-
lomarnosti, samovžigih in drugih vzrokih požar lahko 
razvije. 

Rezultati napovedovanja

Med 5.256.000 vremenskimi podatki in 11.081 in-
tervencijami v 15 letih na območju posredovanja 
Gasilske brigade Maribor algoritmi učenja nevron-
ske mreže ustvarijo povezave med posameznimi pa-
rametri, ki so bili zaznani, ko je interventni dogodek 
nastal.

Napoved nevronske mreže LSTM za 
požarne intervencije

Za učenje smo nastavili parametre učenja. Uporablje-
na je optimizacijska metoda »adam«, ki trenira na 300 
epohah. V vsaki epohi je ena iteracija. Začetna hitrost 

Naravne nesreče Nevarne snovi Požari Prometne nesreče Tehnična pomoč

Povprečen zračni tlak 0,06 0,00 0,17 0,17 –0,03

Povprečna temperatura 0,14 0,09 –0,23 0,10 0,09

Povprečna rel. vlažnost –0,03 –0,12 –0,11 –0,06 –0,10

Količina padavin 0,54 –0,03 –0,28 –0,05 0,11

Hitrost vetra 0,10 0,13 –0,15 0,01 0,19

Oblačnost –0,05 –0,08 –0,15 –0,12 0,01

Višina snega –0,01 –0,10 0,09 –0,19 0,02

Višina novega snega –0,03 –0,12 0,10 –0,15 –0,11

Trajanje sonca 0,13 0,08 –0,07 0,09 0,11

Močan veter 0,05 0,08 –0,05 0,08 0,06

Viharni veter 0,32 0,04 0,08 0,00 0,15

Dež 0,05 0,04 –0,23 0,05 0,05

Ploha dežja 0,24 0,00 –0,15 0,12 0,02

Nevihta 0,20 0,01 –0,10 0,09 0,01

Dež, ki zmrzuje 0,11 –0,03 0,06 –0,06 0,01

Rosenje, ki zmrzuje 0,12 –0,06 –0,01 –0,08 0,12

Toča 0,19 –0,01 0,00 0,01 0,03

Megla –0,07 –0,15 –0,10 –0.06 0,01

Talna megla 0,02 0,05 –0,08 –0,01 0,00

Poledica 0,17 0,01 0,02 –0,09 0,03

Padavine 0,08 –0,10 –0,27 –0,07 0,01

 Preglednica 2:  Izračunani korelacijski koeficienti vplivnih parametrov
 Table 2:  Calculated correlation coefficients of influence parameters
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učenja je definirana s faktorjem 0,005 in se zmnoži 
vsako 125. epoho s faktorjem spreminjanja hitrosti 0,2, 
kar pripomore k hitrejši konvergenci.

Umetno nevronsko mrežo treniramo od zaporedja do 
zaporedja, pri čemer so odzivi zaporedja v časovnem 
sosledju premaknjeni za en časovni korak, ki znaša me-
sec dni. To pomeni, da se na vsakem časovnem kora-
ku vhodnega zaporedja mreža LSTM nauči predvideti 
vrednost naslednjega časovnega koraka. Implantacija 
algoritma za napovedovanje daljšega, 18-mesečnega, 
obdobja je predhodno napovedano vrednost vedno 
vključila v učno množico in izvedla napoved v nasled-
njem časovnem koraku. 

Zaradi lažje programske implementacije nevronske 
mreže LSTM je napovedovanje števila požarnih inter-
vencij izvedeno na zadnjih 10 % časovne vrste. V učnem 
procesu je nevronska mreža v 162-mesečnem obdobju 
naučila dolgoročnih in kratkoročnih povezav iz časovne 
vrste in njihove povezave z značilnostmi ter napoveda-
la število intervencij za naslednjih 18 mesecev. En učni 
primer je predstavljal število intervencij v enem mese-
cu. Nevronsko mrežo smo učili na prvih 162 mesecih in 
ovrednotili na zadnjih 18 mesecih. Z naučeno nevron-
sko mrežo smo napovedovali število intervencijskih 
dogodkov po mesec dni vnaprej in ob vsaki napovedi 
posodabljali stanje v mreži. Napovedovanje je potekalo 
tako, da smo za prvo napoved (t) kot vhodni podatek 
mreži poslali vse informacije pred tem časovnim kora-
kom, torej t-1, t-2 itn. Sledil je premik v časovno točko 
t+1, pri katerem smo v mrežo prikazali že napovedano 
vrednost prvega koraka (t) in v časovnem sosledju vse 
prejšnje, t-1, t-2 itn. Vhodni podatki za prediktorje so bili 
uporabljeni vremenski podatki iz točke t-1.

Čeprav je napoved število požarov v poletnih mesecih 
nekoliko precenila, je dobro sledila vsem trendom v 
napovedovalnem obdobju, kot prikazuje primerjalni 
graf na sliki 3. 

V preglednici 3 razberemo velikost absolutne napake 
mreže, ki v napovedovalnem obdobju znaša 4,53 inter-
vencije. 

Napoved nevronske mreže LSTM za 
naravne nesreče

Nastavitve parametrov učenja nevronske mreže za 
napovedovanje števila naravnih nesreč se od požar-
nih intervencij v določenih segmentih razlikujejo, saj 
ima časovna vrsta naravnih nesreč bistveno drugačne 
trende. Uporabljena je optimizacijska metoda »adam«, 
ki se uči na 150 epohah. Število skritih enot, kar pove-
zujemo s količino shranjenih informacij med časovnimi 
koraki, je 150. Hitrost učenja znaša 0,005 in se pom-
noži s faktorjem 0,2 vsako 125. epoho. 

 Slika 3:  Primerjava zapisanih in napovedanih požarnih intervencij
 Figure 3:  Comparison of recorded and forecast fire emergency responses

Koeficient 
odločnosti (R2)

Koren povpreč-
ne kvadratne 

napake (RMSE)

Povprečna 
kvadratna 

napaka (MSE)

Povprečna 
absolutna 

napaka (MAE)

0,209 6,54 int. 42,84 4,53 int.

 Preglednica 3:  Parametri ocenjevanja natančnosti LSTM 
za napovedovanje požarnih intervencij

 Table 3:  Metrics for the assessment of the 
LSTM’s accuracy in forecasting fire 
emergency response
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Že med učenjem smo prepoznali težave konvergiranja 
algoritma, saj napaka RMSE kljub padajočemu trendu 
vmes večkrat narašča.

Slika 4 prikazuje resnično število intervencij v primerjavi 
s predvidenimi v 18-mesečnem napovedovalnem obdob-
ju. Cilj nevronske mreže je čim natančneje napovedovati 

število interventnih dogodkov, tega pa ne dosežemo, saj 
so napake napovedanih prevelike, kar potrjujeta tudi na-
paki RMSE in MAE v preglednici 4. Iz analize primerjalnih 
grafov pa lahko razberemo, da so trendi napovedanih 
dogodkov naraščali, skladno z naraščanjem resničnih 
dogodkov. Temu pojavu pripisujemo (pre)dobro shranje-
vanje dolgoročnega spomina v celici LSTM.

 Slika 4:  Primerjava zapisanih in napovedanih naravnih nesreč
 Figure 4:  Comparison of recorded and announced natural disasters

 Slika 5:  Primerjava resničnega števila požarnih intervencij z napovedanim v 15-letnem obdobju
 Figure 5:  Comparison of the actual number of fire emergency responses with those forecast over a 15-year 

period
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Napake, zbrane v preglednici 4, dokazujejo, da nevron-
ska mreža LSTM ni bila uspešna pri napovedovanju na-
ravnih nesreč. 

Napoved nevronske mreže NARX za 
požarne intervencije

V NARX najprej uvozimo eksogene spremenljivke, 
shranjene v matriki 23 vremenskih prediktorjev. Cilj-
ni izhodni podatki so zbrani v ločeni matriki in pred-
stavljajo resnično število požarnih intervencijskih 
dogodkov. Velikost matrik je odvisna od izbranega 
časovnega koraka, ki znaša 1460 časovnih korakov in 
predstavlja 3,75 dne. Ustvarjena nevronska mreža je 
sestavljena iz dveh plasti. Skrita plast vključuje tan-
gens sigmoidno prenosno funkcijo, izhodna pa linear-
no. Z dvoplastno mrežo se lahko NM prilega vsakemu 
močno nelinearnemu vzhodno-izhodnemu razmerju. 
Pogoj za doseganje učinkovitih napovedi je ustrezno 
število nevronov v skritih plasteh. Njihovo določanje 

Koeficient 
odločnosti (R2)

Koren povpreč-
ne kvadratne 

napake (RMSE)

Povprečna 
kvadratna 

napaka (MSE)

Povprečna 
absolutna 

napaka (MAE)

–0,840 15,4 int. 237,2 12 int.

 Preglednica 4:  Parametri ocenjevanja natančnosti LSTM 
za napovedovanje naravnih nesreč

 Table 4:  Metrics for the assessment of the 
LSTM’s accuracy in forecasting natural 
disasters

 Slika 6b:  Linearna funkcija glede na število napovedanih požarov v 15 letih
 Figure 6b:  Linear function through the number of forecast fires within 15 years

 Slika 6a:  Linearna funkcija glede na število resničnih požarov v 15 letih
 Figure 6a:  Linear function through the number of actual fires in 15 years
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poteka iterativno, pri čemer z matrikami ocenjevanja 
natančnosti primerjamo vpliv nevronskih mrež z raz-
ličnimi števili nevronov. 

Na sliki 5 analiziramo prileganje grafov med številom 
zapisanih požarnih intervencij in napovedanih z UNM v 
15-letnem časovnem obdobju.

Napovedani podatki sledijo dolgoletnim trendom, ki jih 
kažejo zapisane intervencije. V 15-letnem obdobju opa-
zimo zmanjševanje, vendar so tudi obdobja, ko se nji-
hovo število poveča. To potem pripišemo posameznim 
sušnim obdobjem. Napovedani podatki dobro sledijo 
individualnim skokom, prav tako je odziv na zmanjšanje 
ustrezen. Na podlagi napovedanih in realnih podatkov 
je izdelano linearno prileganje podatkov, kot prikazujeta 
sliki 6a in 6b.

Preglednica 5 predstavlja matematični zapis linearne 
funkcije za podatkovno množico resničnih in napove-
danih požarnih intervencij. V obeh zapisih razberemo 
padajoči smerni koeficient, kar dokazuje, da obe mno-
žici kažeta tendenco zmanjševanja požarov. Rezultati 

napovedanega števila iz nevronske mreže imajo manjši 
smerni koeficient, kar pomeni manjšo strmino premice 
linearnega prileganja. Posledično sklepamo, da nevron-
ska mreža vrača izhode s prevelikim napovedanim šte-
vilom. To je razvidno tudi iz odzivnega grafa na sliki 5.

NARX UNM je sposobna napovedovanja požarnih in-
terventnih dogodkov v različnih časovnih intervalih. 
Graf na sliki 7 primerja napovedano vrednost z resnič-
no v obdobju enega leta. V obdobju poletnih mesecev 
vidimo porast požarov v naravnem okolju, prometnih 
sredstvih in komunalnih zabojnikih. Analiza korelacij-
skih faktorjev, ki vplivajo na nastanek omenjenih vrst 
požarov, pokaže srednje močno povezavo med nastan-
kom omenjenih vrst požara, povprečno temperaturo 
in količinami padavin. UNM se nauči povezav tako, da 
ustrezno prilagodi vrednosti uteži in tako minimizira 
napako med izhodom in resničnim številom intervencij. 
Izhodno napovedano število požarnih intervencij sledi 
sezonskim trendom med letom, prav tako se odzove 
na posamezna mesečna povečanja. Rezultati kažejo 

Linearna funkcija

Resnično število požarov f(x)   = – 0,078x + 32,3

Napovedano število požarov f(x)   = – 0,056x + 31,2

 Preglednica 5:  Izračunane vrednosti koeficientov 
linearne funkcije

 Table 5:  Calculated values of the linear function 
coefficients

 Slika 7:  Primerjava napovedi v enoletnem obdobju
 Figure 7:  Comparison of forecasts in a one-year period

Koeficient 
odločnosti (R2)

Koren povpreč-
ne kvadratne 

napake (RMSE)

Povprečna 
kvadratna 

napaka (MSE)

Povprečna 
absolutna 

napaka (MAE)

0,355 7,79 int. 61 6,24 int.

 Preglednica 6:  Parametri merjenja natančnosti naučene 
UNM za požarne intervencije

 Table 6:  Parameters for measuring the accuracy 
of the trained Artificial Neural Networks 
(ANN) for fire emergency response
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povečanje požarov v sušnih obdobjih, kar je skladno s 
Pearsonovo korelacijsko analizo.

Velikosti napak, zbranih v preglednici 6, prikazujejo na-
tančnost naučene UNM. Absolutna napaka mreže pri 
napovedovanju je majhna, saj znaša 6,24 požarnih in-
tervencij. 

Napoved nevronske mreže NARX za 
naravne nesreče

Za oblikovanje UNM-napovedovanja naravnih nesreč 
je izbrana enaka arhitekturna zasnova mreže kot pri 
požarnih intervencijah. Učna množica s 1460 časov-
nimi koraki, vsaka s 23 vplivnimi parametri, je ponov-
no razdeljena na učno, validacijsko in testno množico. 
Nevronska mreža se lahko preveč prilega samo prime-
rom iz učne množice, pri tem pa ne posplošuje dob-
ro, kar pomeni, da se bo slabo obnesla ob novih, še ne 
prepoznanih, primerih. S pravočasno ustavitvijo učenja 

izračunamo napake testne množice in jih prikažemo v 
preglednici 7. Koeficient odločnosti R2 je v raziskavi do-
segel največje vrednosti. Povprečni srednja kvadratna 
in absolutna napaka sta veliki v primerjavi s povpreč-
jem, ki znaša 4,4 intervencije, vendar te ocene pokva-
rijo ekstremna povečanja, ki jih mreža močno podceni.

Graf resničnih in napovedanih intervencij v 15-letnem 
obdobju je združen na sliki 8. Opazimo lahko, da so ne-
katere napovedane vrednosti negativne, kar je praktič-
no nemogoče, vendar je to numerična napaka, saj lah-
ko določene uteži v nevronih zavzamejo tudi negativne 
vrednosti. Do sredine grafa nevronska mreža nekoliko 
precenjuje število intervencij, vendar posameznim dvi-
gom smiselno sledi. Razberemo lahko pet večjih, sun-
kovitih skokov števila v drugem delu grafa. Mreža sledi 
vsem dvigom, vendar nekatere podceni tudi za polo-
vico. Takšen odziv je posledica poplav leta 2012, žle-
doloma leta 2014 in vetroloma leta 2017. Pearsonova 
korelacijska analiza je pokazala največji vpliv na razvoj 
intervencije naravnih nesreč prav za količino padavin 
(0,54), hitrost vetra (0,32), količino toče (0,19) in moč 
poledice (0,17). 

Iz 15-letnega obdobja pogledamo izsek enoletnega na-
povedovalnega obdobja na sliki 9. Graf napovedanih in-
tervencij se sklada z resničnimi, v povezavi z napoved-
mi trenda naraščanja in padanja, vendar natančnega 
števila ne more napovedati. Vsi porasti dogodkov se 
skladajo z napovedjo, vendar natančno število redko 
dosežemo. V obdobjih, v katerih zaznamo zmanjšano 
število naravnih nesreč oziroma jih ni, se napoved skla-
da z resničnim stanjem. Na podlagi podrobnejše ana-

Koeficient 
odločnosti (R2)

Koren povpreč-
ne kvadratne 

napake (RMSE)

Povprečna 
kvadratna 

napaka (MSE)

Povprečna 
absolutna 

napaka (MAE)

0,268 5,85 int. 34,3 3,57 int.

 Preglednica 7:  Parametri merjenja natančnosti naučene 
UNM za naravne nesreče

 Table 7:  Parameters for measuring the accuracy 
of the trained Artificial Neural Networks 
(ANN) for natural disasters

 Slika 8:  Primerjava resničnega števila naravnih nesreč z napovedanim v 15-letnem obdobju
 Figure 8:  Comparison of the actual number of natural disasters with the forecast number over a 15-year period
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lize množice vremenskih podatkov in ob zmanjšanem 
številu naravnih nesreč dobimo izsledke, da se v teh 
obdobjih ni povečala hitrost vetra, neviht in padavin. 

Primerjava umetne nevronske mreže 
z regresijskim modelom 

Smiselno je primerjati naučene umetne nevronske 
mreže s preprostim modelom večkratne regresije, da 

bi dokazali prednosti, ki jih imajo nevronske mreže s 
sposobnostjo modeliranja močno nelinearnih sistemov.

Linearna regresija je statistična analiza, ki modelira 
odnose med dvema vrstama spremenljivk, med odvis-
no (odziv) in neodvisno. Z njo lahko preverimo, ali neod-
visne spremenljivke uspešno napovejo rezultat funkcije 
in katere imajo največji vpliv (Koloğlu in sod., 2018). Ko-
eficiente določimo tako, da minimiziramo vsoto kvadra-
tov napak v zbrani množici učnih primerov. Določena 

 Slika 9:  Primerjava resničnega števila naravnih nesreč z napovedanimi v enoletnem obdobju
 Figure 9:  Comparison of the actual number of natural disasters with the forecast number

 Slika 10:  Odzivni graf napovedi multiregresije za naravne nesreče
 Figure 10:  Response chart for multi-regression forecasts of natural disasters 
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hiperravnina je rezultat linearne regresije, odstopanje 
od te ravnina, v smeri osi, pa je napaka. 

Kadar imamo več regresijskih spremenljivk, govorimo 
o multipli linearni regresiji. Odvisna spremenljivka y 
vsebuje več členov, kot prikazuje enačba 3.2 (Montgo-
mery in sod., 2015).

yi = β0 + β1Xi1 + β2Xi2 + . . . + βpXip + εi,   i = 1,…, n

Pri tem so:
yi – odvisna spremenljivka,

βk – k-ti koeficient, pri čemer je β0 konstanta,

Xij – i-ti člen regresijske spremenljivke j = 1, ..., p,

εi   – člen napake.

Z metodo najmanjših kvadratov SSE aproksimiramo 
koeficiente β0 β1 βk, β0 β1 βk, … β0 β1 βk. Vsota kvadratov razlike med 

odvisno spremenljivko yi in premo črto mora biti naj-
manjša (Sunthornjittanon, 2015). V primeru popol-
nega prileganja je lahko nič, vendar se realni podatki 
težko popolnoma matematično ujemajo na pripadajoči 
funkciji. 

Odzivni graf linearne regresije prikazuje slika 10. Modro 
obarvane točke na grafu v posameznem mesecu prika-
zujejo število resničnih naravnih nesreč, rumene točke 
napovedano vrednost, oranžna črta pa napako. Težave 
regresijskega modela se kažejo v veliki napaki pri na-
povedi povečanega števila naravnih nesreč, zlasti ob 
poplavah leta 2012, žledolomu 2014 in vetrolomu leta 
2017. 

V preglednici 8 so zbrani rezultati matrik, s katerimi 
primerjamo rezultate obeh modelov umetnih nevron-
skih mrež z regresijskim modelom. Nevronska mre-
ža LSTM je imela težave pri napovedovanju naravnih 
nesreč. Težave vidimo v naravi trenda gibanja narav-
nih nesreč v obdobju, v katerem se je ob žledolomu in 

Koeficient odločnosti (R2) Koren povprečne kvadratne 
napake (RMSE)

Povprečna kvadratna  
napaka (MSE)

Povprečna absolutna  
napaka (MAE)

NARX 0,268 5,85 int. 34,3 3,57 int.
LSTM – 0,840 15,4 int. 237,2 12 int.

Regresija – 0,17 9,0 int. 81 3,6 int. 

 Preglednica 8:  Primerjava parametrov merjenja natančnosti med NARX, LSTM in regresijskim modelom za naravne 
nesreče

 Figure 8:  Comparison of parameters for measuring the accuracy of NARX and LSTM and the regression model 
for natural disasters

 Slika 11:  Odzivni graf napovedi multiregresije za požarne intervencije
 Figure 11:  Response chart for multi-regression forecasts of fire interventions 
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snegolomu povečalo število intervencij v primerjavi s 
preteklimi leti. Ta anomalija časovne vrste se je ohra-
nila v kratkoročnem spominu celice LSTM, zaradi nje 
so napovedi ostale v visokih vrednostih. NARX-mreža 
se je izkazala za najprimernejšo. Razlika med korenom 
povprečne kvadratne napake (RMSE) v nevronski mre-
ži NARX ter regresijskim modelom znaša 3,15 inter-
vencije, medtem ko je razlika v povprečni absolutni 
napaki (MAE) zanemarljivo majhna. Prav po tej razliki 
sklepamo superiornost nevronske mreže v primerjavi 
z regresijskimi modeli, saj napaka ni prevelika, mreža 
pa bo sposobna posploševanja novih primerov.

Regresijski model na učni množici požarnih intervencij 
na sliki 11 ni vračal uporabnih napovedi dogodkov. Odlo-
čitveni koeficient R2 se približa vrednosti 0,08, kar po-
meni, da ugibamo in da bomo zadeli večkrat, kadar vza-
memo povprečno število nesreč v časovnem obdobju.
 
Preglednica 9 primerja rezultate požarnih intervencij. 
V tej učni množici nevronske mreže LSTM ni bilo težav 
pomnjenja kratkoročnega spomina. V vseh parame-
trih merjenja natančnosti lahko vidimo superiornost 
nevronskih mrež pred regresijskim modelom, saj so 
koreni povprečnih kvadratnih napak in povprečne ab-
solutne napake bistveno manjši. 

Sklepne misli

V članku je predstavljena implementacija dveh algorit-
mov nevronskih mrež z namenom napovedovanja šte-
vila posameznih interventnih dogodkov v prihodnosti. 
Kvantitativne metode napovedovanja uporabljajo za-
jete podatke iz preteklosti in z matematičnimi modeli 
predvidijo stanje v prihodnosti. 

V obeh pristopih se zaznava težava prediktorjev, saj 
je njihova korelacijska zveza z nastankom intervenci-
je vedno majhna. Pomembno je pravilno nastavljanje 
parametrov učenja in dobro, poglobljeno poznavanje 
delovanja algoritmov, ki dosegajo različne rezultate na 

posameznih učnih množicah. Nastavljanje parametrov 
učenja je pogosto postopek s poskušanjem, optimiza-
cija pa poteka kot iteracijski postopek, da se zagoto-
vi najboljši model. Težave se pojavljajo v majhnih učnih 
množicah, zato je treba modele večkrat naučiti z raz-
ličnimi začetnimi utežmi za doseganje konsistentnih 
rezultatov različnih inicializacij uteži. Skladanje s trendi 
naraščanja in padanje števila interventnih dogodkov 
pri napovedovanju dajeta algoritme nevronskih mrež 
v dober položaj pri izbiri napovedovalnih modelov. Med 
pisanjem algoritmov prihaja do različnih sklepov za iz-
boljšanje napovedovanja in zmanjšanja napak. S stroj-
nim učenjem bi bistveno natančneje napovedovali, če 
bi posamezne kategorije razčlenili v sklope. Pri požar-
nih intervencijah bi bilo treba izdelati ločen model za 
požare v naravi, požare v objektih, požare na prome-
tnih sredstvih in eksplozije. Prav tako bi bilo treba lo-
čiti naravne nesreče na poplave, vetrolom, snegolom, 
žledolom itn. Dosegli bi boljše korelacijske povezave v 
posameznih kategorijah, saj so za njihov nastanek od-
govorni različni mehanizmi. 

Druga izboljšava za povečanje natančnosti je razširitev 
obsega zajetih podatkov. Pri tem je treba razširiti geo-
grafsko področje in vključiti dodatna mesta. Vsekakor 
območje ne bi smelo zajemati intervencij v vsej Slo-
veniji, saj se geografske značilnosti Slovenije bistveno 
razlikujejo in območja zato med seboj niso primerljiva. 
Tretja izboljšava je dodajanje prediktorjev, ki vplivajo na 
nastanek. Težave v tem segmentu se pojavijo z njiho-
vim zapisovanjem v preteklem 15-letnem obdobju. Za 
posamezne kategorije dogodkov bi bilo smiselno izvesti 
študijo korelacijskih parametrov in jih dodati v sistem 
poročil.

Pristop, izdelan v matematičnih modelih, predstavlja 
podatkovne izhajajoče rešitve za utemeljene in inteli-
gentne odločitve, ki temeljijo na subjektivnih in kvali-
tativnih ocenah. Odločitve kompleksnega upravljanja 
in organiziranja v kriznih razmerah tako podpremo s 
sodobnimi in inteligentnimi metodami, ki nas vedno bolj 
obkrožajo na vseh področjih. 

Koeficient odločnosti (R2) Koren povprečne kvadratne 
napake (RMSE)

Povprečna kvadratna  
napaka (MSE)

Povprečna absolutna  
napaka (MAE)

NARX 0,355 7,79 int. 61 6,24 int.
LSTM 0,209 6,54 int. 42,84 4,53 int.

Regresija 0,08 10,39 int. 108 8,03 int.

 Preglednica 9:  Primerjava parametrov merjenja natančnosti med NARX, LSTM in regresijskim modelom za požarne 
intervencije 

 Figure 9:  Comparison of parameters for measuring the accuracy of NARX and LSTM and the regression model 
for fire emergency response
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Povzetek
V prispevku je na dveh testnih primerih predstavljena uporaba dopolnitve metode za oceno koristi gradbenih in 
negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Metoda je vključena v uporabniku prijazno računalni-
ško aplikacijo KRPAN, razvito v okviru ciljnega raziskovalnega projekta. Uporaba aplikacije ne zahteva posebnega 
računalniškega znanja prostorskih analiz v okolju GIS in hkrati omogoča razmeroma hitre izračune pričakovanih 
letnih škod. Aplikacija pomeni pomoč tako projektantom protipoplavnih ukrepov kot tudi pripravljavcem inve-
sticijske dokumentacije. Rezultati in ekonomsko-finančne primerjave variantnih rešitev so v podporo odločeval-
cem glede ekonomske izvedljivosti načrtovanih ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti in pri utemeljitvah 
projektov. Izračune pričakovane letne škode smo na testnih območjih porečij Gradaščice in Dravinje opravili 
za stanje pred izvedbo predlaganih protipoplavnih ukrepov ter po njej. Testni primeri so pokazali ustreznost 
nadgrajene metode z zahtevami naročnika. Pri tem velja poudariti dejstvo, da so osnovna kot tudi nadgrajena 
metoda in računalniška aplikacija razvite za uporabo v vsej Sloveniji, zato so nekateri vhodni podatki posplošeni. 
Izpis podrobnega rezultata po posameznih oškodovancih v preglednici omogoča preproste nadaljnje analize, na 
podlagi katerih je mogoče dodatno pojasniti in/ali upravičiti pomembnost ukrepa za razvoj ter varnost obrav-
navanega območja. 

Abstract
In this paper, the application of the unified method of estimation of benefits of constructional and non-constru-
ctional measures for flood risk reduction is presented in two case studies. The method is included in the KRPAN 
application which was developed within the scope of the project. The program is user-friendly, since it does not 
require any special computer knowledge, and the calculation procedure of the expected damages is relatively 
fast. The aims of the KRPAN application are to help designers and those preparing investment documentation, 
and to support decision-makers on the feasibility of planned flood risk mitigation measures in the economic and 
financial justification of projects. The expected annual damages were calculated for sections of the Gradaščica 
and Dravinja river catchments. In each case study, the calculations were made for the situation before and 
after the implementation of flood protection measures. The calculations confirmed that the updated method 
is in accordance with the requirements of the contracting authority. However, it should be emphasized that 
the basic and upgraded method, as well as the computer program, were developed for the whole territory of 
Slovenia, so some of the input data had to be generalized. Nevertheless, the output of the detailed results in a 
spreadsheet allows more detailed analyses, on the basis of which it is possible to further clarify and/or justify 
the importance of the measure for the development and flood risk reduction of the area.
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Uvod

Naravne nesreče, povezane z vodo, v svetovnem me-
rilu predstavljajo kar 90 odstotkov vseh naravnih ne-
sreč. Po podatkih Urada ZN za zmanjšanje tveganja 
nesreč so poplave v obdobju 1995–2015 predstavljale 
skoraj polovico z vodo povezanih naravnih nesreč, ki so 
prizadele več kot dve milijardi ljudi, več kot 150.000 jih 
je izgubilo življenje, škoda pa je bila več kot pol bilijona 
ameriških dolarjev (UNISDR, 2015). V Sloveniji so v ob-
dobju 2007–2018 poplave povzročile za približno 1,2 
milijarde evrov škode, kar pomeni v povprečju približno 
100 milijonov evrov na leto. Dodatno je skrb vzbujajoč 
podatek, da so se v tem obdobju poplave s škodo, višjo 
od dveh milijonov evrov, zgodile v kar devetih letih, od 
tega je bila v petih letih škoda precej višja od 100 milijo-
nov evrov (Sapač, 2014; Zorn in Hrvatin, 2015; NZPO, 
2017; Vidmar in sodelavci, 2019a). 

Leta 2007 je EU sprejela tako imenovano poplavno di-
rektivo (Direktiva 2007/60/ES), katere glavni namen 
je zmanjšanje škodljivih posledic poplav na zdravje ljudi, 
okolje, kulturno dediščino in gospodarstvo v vseh dr-
žavah članicah EU. Določbe poplavne direktive so bile 
prenesene v slovensko zakonodajo. Med drugim je bila 
sprejeta Uredba o vsebini in načinu priprave podrob-
nejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred popla-
vami (Uradni list RS, št. 7/10), s katero je določena tudi 
vsebina načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti 
(NZPO). Po tej uredbi je treba v načrtih zmanjševanja 
poplavne ogroženosti upoštevati tudi vidike stroškov in 
koristi ukrepov. Podatki, pridobljeni na podlagi ocenje-
vanja poplavnih škod, so namreč bistvenega pomena za 
odločevalce in oblikovalce politik za učinkovito obvlado-
vanje poplavne ogroženosti (Merz in sodelavci, 2010). 

Načinov, kako upoštevati stroške in koristi, je več. In-
štitut za vode RS je leta 2014 razvil metodo (IzVRS, 
2014) za izračun pričakovanih letnih škod pred izvedbo 
ukrepa in po njej, pri čemer razlika med pričakovanima 
letnima škodama predstavlja korist ukrepa. Metoda 
je bila upoštevana pri obravnavi 61 območij pomemb-
nega vpliva poplav (OPVP). Za ta območja je pristojno 
ministrstvo pripravilo načrt zmanjševanja poplavne 
ogroženosti za obdobje 2017–2021, ki ga je 27. julija 
2017 sprejela Vlada RS. Ocena stroškov predvide-
nih ukrepov za zmanjševanje poplavne ogroženosti le 
na območjih pomembnega vpliva poplav v Sloveniji v 
obdobju 2017–2021 je približno 540 milijonov evrov 
(NZPO, 2017). 

Leta 2017 je Ministrstvo za okolje in prostor izkazalo 
potrebo po preveritvi ter nadgradnji predlagane me-
tode IzVRS (2014) z vključitvijo novejših razpoložljivih 
podatkov o popisanih škodah ter z nadgradnjo meto-
de s poudarkom na določanju pričakovane škode na 
kulturni dediščini in javni infrastrukturi ter upošteva-
nju negradbenih ukrepov. Drugi del naloge je zahte-
val razvoj in pripravo računalniške aplikacije, ki bi tudi 

uporabnikom brez znanja priprave prostorskih analiz v 
okolju GIS omogočala izračune pričakovanih letnih škod 
na podlagi posodobljene metodologije. V prispevku je 
na dveh praktičnih primerih prikazan primer uporabe 
razvitega računalniškega orodja za ocenjevanje škod 
KRPAN in pripravljena sta prikaz ter analiza rezultatov. 

Metode

Pri nadgradnji metodologije in razvoju računalniške 
aplikacije KRPAN (Kumulativni Račun Poplavnih škod in 
ANalize) so poleg Fakultete za gradbeništvo in geode-
zijo Univerze v Ljubljani, ki je bila nosilec naloge, sode-
lovali še Inštitut za prostorski razvoj – razvojna enota 
Ljubljanskega urbanističnega zavoda d. d., Vodnogo-
spodarsko podjetje Drava Ptuj in Ekonomska fakulteta 
Univerze v Ljubljani. Delo pri nalogi je temeljilo na šestih 
izhodiščnih točkah oziroma pogojih:
• metoda za izračun pričakovanih škod mora biti eno-

tno uporabna v vsej Republiki Sloveniji in omogočati 
prikaz rezultatov po posameznih področjih. Račun-
ski parametri so določeni tako, da ne favorizirajo 
posameznih lokalnih entitet; 

• metoda in računalniška aplikacija uporabljata bi-
stvene podatke, ki so prosto dostopni ali so jih 
pridobila pristojna ministrstva. Uporaba vseh po-
datkov mora biti skladna s Splošno uredbo EU o 
varstvu podatkov, z navodili in zahtevami posredo-
valcev podatkov;

• izhajajoč iz zahteve varstva podatkov in etičnih po-
mislekov, v analizo stroškov in koristi ni vključena 
kategorija zdravja ljudi, kot je bilo prvotno predvide-
no v metodi IzVRS (2014); 

• vrednosti po posameznih gradnikih prostora so ve-
činoma določene na podlagi razpoložljivih podatkov 
o popisanih škodah v preteklih poplavnih dogodkih, 
pri čemer so bili upoštevani že analizirani podatki 
popisanih poplavnih škod in pridobljeni novi podat-
ki neposredno iz sistema AJDA, ki je v pristojnosti 
Uprave RS za zaščito in reševanje (Jakšič, 2010). 
Vrednosti za gradnike, ki se ne popisujejo, so dolo-
čene na podlagi statističnih podatkov ali razpoložlji-
ve literature. Del vrednosti je bil povzet po izhodišč-
nih vrednostih v metodi IzVRS (IzVRS, 2014);

• ocena pričakovane škode je objektivna. Ne glede na 
to se dopušča možnost individualne analize posa-
meznega primera, če se tako pokaže pomembnost 
predlaganega protipoplavnega ukrepa za razvoj 
in varnost območja. Pri tem so tistim, ki so veš-
či, da opravijo prostorske analize v okolju GIS, kot 
rezultat izračuna z aplikacijo KRPAN na voljo tudi 
prostorske datoteke shp za dodatne analize in pro-
storske prikaze;

• računalniška aplikacija KRPAN, razvita na podlagi 
nadgrajene metode, predstavlja skupino podpor-
nih orodij za strokovnjake, ki odločajo o ustreznos-
ti predlaganih protipoplavnih ukrepov v postop-
kih priprave ekonomskega in finančnega poročila 
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skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na podro-
čju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 
in 27/16). 

Pričakovana škoda (PŠ) pri poplavah s povratno dobo 
pretoka Q

T
 na nekem območju se za posamezni gra-

dnik prostora (okolje, stavbe, omrežje gospodarske 
javne infrastrukture, kot so ceste, elektroenergetsko, 
kanalizacijsko in vodovodno omrežje ipd.) izračuna po 
linearni enačbi: 

PŠ (Q
T
) =  jakost x razsežnost x izpostavljenost x  

 ranljivost x vrednost (1)

Jakost dogodka je opredeljena na primer z globino ali 
hitrostjo vode ali njunim produktom, razsežnost pa do-
loča obseg, število ali velikost gradnikov na izbranem 
območju. Izpostavljenost definira verjetnost priso-
tnosti gradnikov prostora, tako imenovanih ogrožen-
cev, vrednost pa ekonomska vrednost gradnikov na 
izbranem območju, določena na podlagi analiz popisov 
preteklih škod zaradi poplav ter drugih statističnih po-
datkov in vrednosti v literaturi (na primer Komac in so-
delavci, 2013). Ranljivost je strukturna poškodovanost 
posameznih gradnikov prostora ob nastopu nevarne-
ga dogodka z določeno jakostjo (IzVRS, 2012).

Skupna pričakovana škoda pri poplavah s povrat-
no dobo pretoka Q

T
 je vsota pričakovane škode vseh 

škodnih elementov. Pričakovana letna škoda (PLŠ) se 
poenostavljeno izračuna kot površina pod linearnima 
povezavama, ki poteka skozi tri točke, ki predstavljajo 
pričakovano škodo za različne povratne dobe pretokov 
oziroma verjetnost dogodka (slika 1). Izbrane so raz-
mere pri treh pretokih Q500, Q100 in Q10, za katere je 
v Sloveniji predpisano, da se za njih pripravljajo karte 
poplavne nevarnosti. Izračun pričakovane letne škode 
se opravi dvakrat, in sicer prvič za stanje pred izvedbo 
ukrepa ter drugič za stanje po njegovi izvedbi. Razlika 
obeh izračunanih pričakovanih letnih škod pomeni ko-
rist predlaganega ukrepa. 

Aplikacijo KRPAN sestavlja pet modulov, ki se med se-
boj ločijo po tipu vhodnih podatkov, vrstah ogrožencev, 

za katere se računajo pričakovane poplavne škode, tj. 
za linijske grafične elemente (modul KrpaL), točkovne 
grafične elemente (modul KrpaT) in poligonske grafič-
ne elemente (modul KrpaP). Ločena modula se zaradi 
posebnosti izračuna uporabljata za izračun pričakova-
ne škode na kulturni dediščini (modul KrpaK) in vodo-
tokih (modul KrpaV). Uporabnik lahko za izračun priča-
kovane škode uporablja zbirni modul, torej vse module 
hkrati, ali vsakega posebej. 

Nadgrajena metoda in aplikacija KRPAN vsebujeta sku-
paj 74 enačb za izračun pričakovane škode za posame-
zne vrste ogrožencev. Šest enačb se uporablja za izra-
čune pričakovane škode na linijskih elementih (omrežja 
gospodarske javne infrastrukture, kot so ceste, vodo-
vodno, kanalizacijsko in elektroenergetsko omrežje), 18 
za izračune pričakovane škode na poligonih (na primer 
njive, stanovanjske stavbe, industrijske in poslovne 
stavbe) in deset za izračune pričakovane škode na toč-
kovnih elementih (na primer centroidi stanovanjskih, 
industrijskih in poslovnih stavb). Za izračun škode na 
vodotokih in kulturni dediščini se uporablja skupaj 40 
enačb, izračun pa se opravi na linijskih elementih ali po-
ligonih. Vse enačbe in njihove vrednosti so vključene v 
aplikacijo ter so na voljo uporabniku.

Aplikacija KRPAN temelji na geografskih informacijskih 
sistemih (GIS), vsi podatki za izračun (enačba 1), razen 
razsežnosti poplavljenosti, pa so že vključeni v aplika-
cijo. Za vnos informacije o razsežnosti in končni izra-
čun pričakovane škode z aplikacijo uporabnik potrebuje 
podatke o dosegu poplave (na primer integralne karte 
poplavne nevarnosti – iKPN). Za izračun pričakovane 
letne škode so potrebne karte z dosegi poplav za (vsaj) 
tri povratne dobe pretokov, in sicer za stanje pred iz-
vedbo ukrepa ter po njej. Za izračun pričakovane škode 
lahko uporabnik z uporabo osnovnih orodij GIS izbere 
oziroma določi poljubno območje v Sloveniji oziroma 
ustrezno določeno območje pridobi od pripravljavca 
kart poplavne nevarnosti. Določitev računskega obmo-
čja, ki je vhodni podatek za aplikacijo, in priprava obmo-
čja v ustreznem formatu predstavljata prvega od dveh 
korakov izračuna pričakovane škode zaradi poplav. 

Ko uporabnik pripravi območje v ustreznem formatu, 
kot je opisano v navodilih za uporabo aplikacije (Vidmar 
in sodelavci, 2019a), sledi izračun pričakovane škode. Pri 
tem velja poudariti posebnost, da aplikacija na območjih, 
za katera je znana globina poplavne vode, uporabi tako 
imenovane škodne krivulje, torej škodo v odvisnosti od 
višine vode. Na območjih, kjer podatek o globini ni na vo-
ljo, aplikacija upošteva izračunano povprečno poplavno 
škodno globino vode za Slovenijo 0,62 metra. Povpreč-
na škodna globina je bila določena na podlagi škodne kri-
vulje, ki ustreza povprečju izračunane škode na podlagi 
integralnih kart globin (iKG100) za vso Slovenijo.

Izračun z aplikacijo poteka ločeno za vsak modul pose-
bej, in sicer linije, poligone, točke, elemente kulturne 

 Slika 1:  Shematski prikaz poenostavljenega izračuna 
pričakovane letne škode 

 Figure 1:  Schematic representation of the simplified 
expected annual damage calculation 
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dediščine ter vodotoke. Rezultati izračuna so v pregle-
dnici, v kateri je za vsakega obravnavanega ogroženca 
predstavljena pričakovana škoda. Vrst ogrožencev je 40, 
v splošnem pa jih lahko združimo v 11 kategorij, in sicer 
kulturna dediščina, ceste, gospodarska javna infrastruk-
tura, kmetijstvo, stanovanjske stavbe, okolje, osebna 
vozila, poslovni subjekti, vodotoki, nadomestno bivanje 
in čiščenje naselij. Kategorija osebna vozila je v izračunu 
upoštevana dvakrat, pri čemer je v metodi upoštevano, 
da je polovica vozil na območju pripisana stanovanjskim 
stavbam, polovica vozil pa razpršeno znotraj urbanizira-
nih površin. Primer izračuna je prikazan na sliki 2. Več 
o metodi in uporabi računalniške aplikacije KRPAN lah-
ko bralci najdejo v poročilu projekta Vidmar in sodelavci 
(2019a) ter prispevku Vidmar in sodelavci (2019b). 

V nadaljevanju so predstavljeni primeri uporabe nad-
grajene metodologije z aplikacijo KRPAN za dve testni 
poplavni območji v Sloveniji. Prvo je del porečja Gra-
daščice in obsega območje ob Gradaščici med Polho-
vim Gradcem in Šujico (IZVO-R, 2010), drugo pa del 
porečja Dravinje in obsega naselji Mlače ter Zbelovo 
(DHD, 2017). Za vsako od teh območij smo opravili dva 
izračuna, in sicer pred izvedbo ukrepa ter po njej, nato 
pa smo izračunali razliko med njima, kar pomeni korist 

ukrepa. Rezultate smo analizirali glede na skupno spre-
membo pričakovane letne škode in podrobneje po po-
sameznih škodnih elementih oziroma kategorijah. Za 
vhodni podatek smo uporabili grafične podatke opra-
vljenih poplavnih študij.

Primer uporabe

Za izračun pričakovane letne škode na testnih obmo-
čjih smo uporabili javno objavljene karte z dosegi pre-
tokov Q10, Q100 in Q500 za stanje pred izvedbo ukrepa 
ter po njej (slika 3). Karte smo pripravili skladno z na-
vodili za uporabo aplikacije KRPAN (Vidmar in sodelav-
ci, 2019a), kar obsega ustrezno poimenovanje in obliko 
zapisa, ter jih shranili v za to pripravljen računski direk-
torij aplikacije. 

Nato je sledil izračun z aplikacijo, ki poteka samodejno 
s klikom na ustrezno ikono. Tako smo omogočili upo-
rabniku prijazno uporabo, ki ne zahteva posebnega ra-
čunalniškega znanja. Poleg tega je aplikacija zasnova-
na kot konzolni program, zaradi česar je računski čas 
tudi za najbolj kompleksna območja krajši, kot bi bil pri 
grafičnem uporabniškem vmesniku (na primer Mauro, 
2018). Izračun najprej poteka za stanje pred izvedbo 
predvidenega ukrepa, sledi pa izračun glede na načr-
tovano stanje predvidenega ukrepa. V obeh primerih 
si shranimo rezultat iz aplikacije (slika 2) in ga upora-
bimo za analizo ter interpretacijo rezultatov. Rezultati 
obeh testnih območij so predstavljeni v nadaljevanju 
prispevka.

 Slika 2:  Primer izpisa rezultatov pričakovane škode in 
pričakovane letne škode z aplikacijo KRPAN v 
MS Excelu 

 Figure 2:  Output example of expected damage and ex-
pected annual damage with KRPAN software 
in MS Excel 

 Slika 3:  Območje dosega poplav za pretoke s povrat-
nimi dobami 10, 100 in 500 let v porečju 
Dravinje (odsek Dravinje) pred izvedbo ukrepa 
(zgoraj) ter po njej (spodaj). Struga vodotoka 
ni obarvana.

 Figure 3:  The flooded area for discharges with a 10, 
100 and 500 year return period in the area of 
the Dravinja river catchment (Dravinja river 
section) before (above) and after measure 
implementation (below). The watercourse is 
not shown in colour.
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Najprej smo primerjali skupno pričakovano škodo za 
posamezne dosege poplav s pretoki Q10, Q100 in Q500 
pred izvedbo ukrepa ter po njej. Skupne zneske priča-
kovane škode, ki poleg izračunanih pričakovanih škod 
za škodne elemente upoštevajo tudi desetodstotno 
odstopanje zneskov zaradi morebitnih nepredvidenih 
ali neupoštevanih škod, smo prikazali združene na gra-
fu. Točke smo med seboj linearno povezali, območje pod 
krivuljo pa predstavlja pričakovano letno škodo (slika 
4). Pri Gradaščici (slika 4, levo) se je na podlagi zmanj-
šanja območja poplav zaradi ukrepa, predvidenega in 
upoštevanega v integralni karti poplavne nevarnosti, 
škoda pri poplavah s pretokom Q500 zmanjšala s pred-
hodnih 180 milijonov evrov na 27,5 milijona evrov, pri 
Q100 s 100 milijonov evrov na 2,9 milijona evrov in pri 
Q10 z devet milijonov evrov na 600.000 evrov. Skupna 
izračunana pričakovana letna škoda pred ukrepom je 
znašala dobrih šest milijonov evrov, po izvedbi ukrepa 
pa bi znašala 280.000 evrov. Pri porečju Dravinje (sli-
ka 4, desno) smo pri izračunu za stanje pred izvedbo 
ukrepa izračunali pričakovano škodo pri pretoku Q500 v 
višini 2,5 milijona evrov, pri Q100 1,6 milijona evrov in pri 
Q10 160.000 evrov. Pri Gradaščici smo za vse povratne 
dobe pretokov zaznali občutno zmanjšanje pričakovane 
škode, na območju Dravinje pa ob katastrofalnih popla-
vah Q500 pričakovana škoda po izvedbi ukrepa ostaja 
enaka kot pred njo. Do zmanjšanja pride pri Q100 in Q10, 
pri katerih se pričakovana škoda zmanjša na 470.000 
oziroma 140.000 evrov. Izračunana pričakovana le-
tna škoda se pri Dravinji zmanjša s 96.000 evrov na 
56.000 evrov, kar pomeni, da je koristi ukrepa 40.000 
evrov. Precejšnje zmanjšanje pričakovane letne škode 
je razvidno pri Gradaščici, pri kateri se ta zmanjša za 
približno 95 odstotkov, in sicer s šest milijonov evrov 
na 280.000 evrov. Območji, ki sta na sliki 4 obarvani z 
zeleno barvo, predstavljata korist ukrepa. 

Zakaj pride do tako velikih relativnih razlik pri priča-
kovani letni škodi med območjema oziroma kateri 

škodni elementi predstavljajo najvišji delež škode, smo 
preverili na podlagi podrobnejše analize rezultatov po 
ogrožencih oziroma kategorijah, v katere smo uvrstili 
posamezne ogrožence. V porečju Gradaščice so bile 
pred izvedbo ukrepa zastopane vse kategorije, v ka-
tere so razvrščeni ogroženci, v porečju Dravinje pa ni 
bilo ogrožencev iz kategorije kulturna dediščina (slika 
5). Na območju Gradaščice so k zmanjšanju pričako-
vane letne škode v deležu od 90 do 100 odstotkov 
prispevale kategorije ceste, gospodarska javna infra-
struktura, stanovanjske stavbe in poslovni subjekti, 
osebna vozila, nadomestno bivanje ter čiščenje nase-
lij. Pričakovana letna škoda se je najmanj, in sicer za 
35 odstotkov, zmanjšala na vodotokih, škoda na kul-
turni dediščini, kmetijstvu in okolju pa se je zmanjšala 
za nekaj manj kot 80 odstotkov. Na območju Dravinje 
je najvišji delež zmanjšanja škode prav tako na stano-
vanjskih stavbah, poslovnih subjektih in nadomestnem 
bivanju za več kot 80 odstotkov, pričakovana letna 
škoda na cestah, gospodarski javni infrastrukturi, 
kmetijstvu, čiščenju naselij in osebnih vozilih pa se je 
zmanjšala od 50 do 66 odstotkov. Škoda na okolju se 
je zmanjšala za dobrih deset odstotkov, pričakovana 
letna škoda na vodotokih pa je ostala nespremenjena 
glede na stanje pred izvedbo ukrepa. Med pridoblje-
nimi vhodnimi podatki namreč ni bilo dovolj podatkov 
za oceno zmanjšanja pričakovane škode na vodotokih, 
ki se nekoliko razlikuje v primerjavi z drugimi izračuni 
zaradi posebnih značilnosti, saj je vodotok vedno na 
poplavnem območju.

Podrobnejša analiza je pokazala, da so na obeh obmo-
čjih v stanju pred izvedbo ukrepa najvišji delež priča-
kovane letne škode predstavljale stanovanjske stavbe. 
Na območju Gradaščice so po velikosti deležev sledi-
le kategorije poslovni subjekti, osebna vozila in nado-
mestno bivanje (slika 5, zgoraj), na območju Dravinje 
pa vodotoki in kmetijstvo (slika 5, spodaj). Ukrepov v 
okviru naloge nismo podrobno proučevali, saj je namen 

 Slika 4:  Razlika med pričakovano letno škodo pred izvedbo ukrepov in po njej na območju Gradaščice (levo) in  
Dravinje (desno)

 Figure 4:  Difference between the expected annual damage before and after the measure implementation in the 
Gradaščica (left) and Dravinja river catchments (right)
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metode splošna in enotna uporaba, ukrepi pa so edin-
stveni ter imajo različne učinke na različnih območjih, 
zato menimo, da bi bilo v primerih majhnega zmanj-
šanja škode glede na stanje pred izvedbo ukrepa pri-
merno podrobneje preveriti tudi ukrepe. Če se ukrepi 
nanašajo na urejanje vodotokov, lahko pričakujemo do-
datno zmanjšanje škode tudi v tej kategoriji. 

Sklepne misli

Namen nadgradnje metode za oceno koristi gradbe-
nih in negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne 
ogroženosti ter razvoja računalniške aplikacije KRPAN 
je pomoč projektantom in pripravljavcem investicijske 
dokumentacije kot podpora pri odločanju o izvedljivosti 
načrtovanih projektov zmanjševanja poplavne ogrože-
nosti pri ekonomsko-finančnih utemeljitvah ukrepov. 
Metoda in aplikacija KRPAN sta bili razviti za enotno 
uporabnost v vsej Sloveniji, kar je zahtevalo posploši-
tev nekaterih vhodnih podatkov. Posledično je, kot je 
razvidno tudi iz predstavljenih testnih primerov, pri 
natančnih analizah treba opraviti še analizo na ravni 

posameznih kategorij ogrožencev, saj lahko rezultati 
natančne analize pomembno vplivajo na izvedljivost na-
ložbe. Glede na izhodiščne podatke in postopek izraču-
nov uporabnost aplikacije ocenjujemo kot dolgoročno. 
Morebitni predmet sprememb bi lahko bili prostorski 
podatki, do katerih pa vsaj z vidika novogradenj sta-
novanjskih in poslovnih stavb, ki najbolj prispevajo k 
pričakovani letni škodi, ne bi smelo prihajati, saj Zakon 
o vodah prepoveduje posege v prostor na poplavnih 
območjih, ki bi imeli ob poplavi škodljiv vpliv na vode, 
vodna ali priobalna zemljišča ali bi povečali poplavno 
ogroženost območja. Ne glede na to praksa zadnjih let 
kaže dopuščanje izjem ob upoštevanju ustreznih proti-
poplavnih ukrepov. 

Zahvala

Ciljni raziskovalni projekt V2-1733 Razvoj enotne me-
tode za oceno koristi gradbenih in negradbenih ukre-
pov za zmanjšanje poplavne ogroženosti sta financirala 
Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Mini-
strstvo za okolje in prostor. 

 Slika 5:  Zmanjšanje pričakovane letne škode po kategorijah na testnih območjih Gradaščice in Dravinje
 Figure 5:  Reduction in expected annual damage by category in the Gradaščica and Dravinja river catchments 
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Uvod

V poletnih mesecih se zaradi podnebnih sprememb 
kažejo vedno večje težave zaradi vročinskega stresa. 
Stanje se tudi v Evropi izrazito nagiba k povečani to-
plotni obremenitvi, projekcije podnebnih sprememb 
pa kažejo nadaljnje poslabšanje tudi v najbolj optimi-
stičnem scenariju (Casanueva in sodelavci, 2020; 
Bertalanič in sodelavci, 2018; Pogačar in sodelavci, 
2018a). V prispevku se osredotočamo na delavce, ki 
so pomemben del populacije, potencialno izpostav-
ljen izrazitejšemu vročinskemu stresu (UNDP, 2016; 
Pogačar in sodelavci, 2017, 2019). Pri tem so bolj 

izpostavljeni tisti, ki opravljajo fizično zahtevna dela 
in so več ur izpostavljeni neposrednemu sončnemu 
sevanju ali umetnim virom toplote (Pogačar in Kajfež 
Bogataj, 2017). Za slednje lahko povečana toplotna 
obremenitev pomeni težave vse leto, vendar se v 
času vročinskih valov stopnjuje zaradi dodatne toplo-
tne obremenitve zunaj delovnega časa (Ciuha in so-
delavci, 2019). Veliko med njimi nosi osebno zaščitno 
opremo, ki vročinski stres še poveča z omejevanjem 
možnosti za učinkovito izgubo toplote. Zaradi eko-
nomskih razlogov so delavci že zdaj velikokrat preti-
rano izpostavljeni, vendar bi jim delodajalci lahko po-
magali z ustreznimi strategijami prilagajanja, s čimer 

UPORABA PLATFORME HEAT-SHIELD, OPOZORILNEGA 
SISTEMA ZA DELODAJALCE IN DELAVCE V VROČINI
THE USE OF A HEAT-SHIELD PLATFORM – A WARNING 
SYSTEM FOR EMPLOYERS AND EMPLOYEES WORKING IN 
THE HEAT

Tjaša Pogačar
dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana, tjasa.pogacar@bf.uni-lj.si

Lučka Kajfež Bogataj
prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana, lucka.kajfez.bogataj@bf.uni-lj.si

Povzetek
Težav, ki jih imajo evropski delavci z zdravjem in storilnostjo zaradi dela v vročini, ni pogosto opaziti niti v znan-
stvenih raziskavah in strokovnih razpravah niti pravilnikih ali zakonodaji. Z globalnim segrevanjem in staranjem 
delovne sile v Evropi se bodo razmere slabšale, za marsikoga pa so že zdaj kritične. Platforma Heat-Shield je bila 
razvita v okviru istoimenskega evropskega projekta kot prva operativna evropska platforma, ki zagotavlja krat-
ko- (pet dni) in srednjeročna (od šest do 46 dni) opozorila o tveganju zaradi vročinskega stresa za ohranjanje 
zdravja ter storilnosti delavcev. Je prosto dostopna in pomeni primerno podlago za načrtovanje prilagajanja ne-
gativnim vplivom vročinskega stresa na delovnih mestih ter za takojšnja opozorila s predstavljenimi možnostmi 
osnovnih ukrepov. Temelji na mesečnih napovedih Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi, na 
podatkih mreže 1800 meteoroloških postaj, kazalniku WBGT in personalizaciji glede na osebni profil. Uporabo 
priporočamo tako delavcem kot tudi delodajalcem, odločevalcem, inženirjem varnosti in zdravja pri delu, zato v 
prispevku predstavljamo platformo ter natančna navodila za uporabo. 

Abstract
The problems that European workers have with their health and productivity as a result of working in the heat 
are not often noticed in scientific research and professional discussions, nor in regulations and legislation. 
With global warming and an ageing workforce in Europe, the situation will worsen, and it is already critical in 
some workplaces. The Heat-Shield Platform was developed as part of the European project of the same name, 
and is the first operational European platform to issue short-range (5 days) and medium-range (6-46 days) 
heat stress risk warnings to maintain workers‘ health and productivity. It is freely accessible and provides an 
appropriate basis for planning adaptations to the negative effects of heat stress in the workplace, as well as 
immediate warnings with options presented for basic measures. It is based on monthly forecasts by the Euro-
pean Centre for Medium-Range Weather Forecasts, data from the network of 1800 meteorological stations, 
the WBGT indicator, and personalization based on a personal profile. It is recommended for employees as well 
as for employers, decision-makers, and occupational health and safety staff. This paper provides more informa-
tion about the platform itself and detailed instructions on its use.
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bi omejili zdravstvene težave, poškodbe in izgube pro-
duktivnosti, ki nastopijo zaradi vročine (Takakura in 
sodelavci, 2017).

V večini evropskih držav deluje neke vrste opozoril-
ni sistem za varovanje zdravja v vročini, vendar gre 
velikokrat le za tako ali drugačno obliko meteoalarma 
(Casanueva in sodelavci, 2019). Ta deluje tudi v Slove-
niji kot del vremenske napovedi. Taki sistemi, na pri-
mer v kombinaciji z občasnimi nasveti Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje, so namenjeni zaščiti splo-
šne populacije in ranljivejših skupin, kot so starejši. 
Prepoznavanje izpostavljenosti, ogroženosti in mo-
žnih ukrepov še vedno ni dovolj dobro (Kajfež Bogataj 
in sodelavci, 2018). Kljub raziskavam, ki so po izredno 
vročem poletju 2003 pokazale, da so bili zelo ogroženi 
mlajši moški v izpostavljenih poklicih, ostaja poklicno 
tveganje zaradi vročine še vedno spregledano. V tem 
primeru bi moral biti opozorilni sistem bolj osredoto-
čen na vročinski stres kot smrtnost, saj sta zdravje 
in storilnost zaposlenih prej podvržena težavam za-
radi pretirane toplotne obremenitve, kot se začenjajo 
splošna opozorila, povezana z ogrožanjem življenj na 
splošno. Pri delu v vročini se poveča tveganje za po-
škodbe pri delu, dehidracijo in kronične bolezni ledvic 
(NIOSH, 2016; Kenny in sodelavci, 2018). Raziskava v 
poletnem času ob povprečnih temperaturah pri delu 
med 26 in 30 °C, ki je vključevala delavce v različnih 
sektorjih na Danskem, Cipru, v Grčiji in Španiji, je po-
kazala (Piil in sodelavci, 2018), da v povprečju 70 od-
stotkov delavcev začne delo dehidriranih, ker doma ne 
poskrbijo za ustrezno (re)hidracijo. Višji srčni utrip, 
povezan z dehidracijo, pomeni splošno povečanje 
težav s srčno-žilnim sistemom (Kenny in sodelavci, 
2017). Dehidracija ima lahko še večji negativni vpliv 
na uspešnost v kognitivnih poklicnih okoljih. Naraven 
odziv delavca na vročinski stres je zmanjšanje telesne 
aktivnosti, kar je samostojna prilagoditev, ki zmanjša 
notranjo toplotno obremenitev telesa, vendar hkra-
ti tudi delovno zmogljivost (Kjell strom in sodelavci, 
2009). Dobri prilagoditveni ukrepi lahko prepreči-
jo številne negativne posledice vročinskega stresa. 
Opozorilni sistem za varnost in zdravje pri delu bi tako 
v primerjavi s tistim za splošno prebivalstvo moral 
imeti naslednje lastnosti: 
• obsegati mora možnosti različne fizične obremeni-

tve med delom in fizičnih lastnosti zaposlenih ter 
njihovih zaščitnih oblačil;

• vključevati mora kratkoročno napoved s preprosti-
mi predlogi za delavce;

• vključevati mora srednjeročno napoved s podatki o 
tveganju v vročinskem stresu in s predlogi za načr-
tovanje oziroma organizacijo dela.

Na mednarodni ravni do zdaj ni bilo sistema, ki bi bil 
namenjen delavcem in bi izpolnjeval zgornje zahteve. V 
okviru evropskega projekta Heat-Shield (Heat-Shield, 
2017) je bila zato leta 2018 uradno predstavljena sple-
tna storitev odprtega dostopa oziroma platforma, ki bi 

se v Evropi uporabljala kot opozorilni sistem za delav-
ce, izpostavljene vročini, da bi se predvidele nevarnosti 
vročinskega stresa za zdravje in storilnost delavcev. 
V prispevku želimo predstaviti ozadje, način uporabe 
in možnosti platforme, ki je vsem prosto na voljo za 
uporabo. Celostno jo predstavljajo naši partnerji v pro-
jektu, njeni ustvarjalci Morabito s sodelavci (2019), od 
katerih tudi povzemamo večino podatkov.

Ozadje

Platforma Heat-Shield (Heat-Shield, 2018) je bila raz-
vita v istoimenskem projektu in pomeni prvi korak za 
naslavljanje potrebe po mednarodnem opozorilnem 
sistemu za vročino, namenjenem posebno delavcem. 
Na tem področju je prva in je na voljo v več jezikih, in 
sicer za zdaj v angleščini, italijanščini, slovenščini, fran-
coščini, portugalščini ter nemščini. Odlikuje se po nas-
lednjih značilnostih: 
• lokalna napoved tveganja zaradi vročinskega stresa 

je prilagojena glede na:
• fizične lastnosti delavca (višino, težo);
• stopnjo fizične aktivnosti;
• zaščitna oblačila in opremo;
• delovno okolje (znotraj oziroma zunaj, v senci 

oziroma na soncu);
• (ne)aklimatiziranost delavca;

• kratkoročna petdnevna napoved tveganja zaradi 
vročine vključuje vedenjska priporočila glede hi-
dracije (vnosa tekočine) in počitka (odmorov med 
delom) med najhujšo obremenitvijo v smislu vročin-
skega stresa v dnevu;

• srednjeročna napoved, ki je dostopna za šest do 46 
prihodnjih dni, vendar se moramo pri uporabi zave-
dati, da gre za predvidevanje, kako se bo predvido-
ma razvijalo vreme, z veliko večjo negotovostjo kot 
pri kratkoročni napovedi. 

Želimo, da se delodajalec, in sicer organizacija, izvaja-
lec varnosti in zdravja pri delu, pravočasno pripravi na 
uvedbo ukrepov za preprečevanje ali blaženje vročin-
skega stresa, zato je napoved tveganja (signal, kako 
se bo razvijalo vreme) za vročinski stres pripravljena 
za več kot mesec dni vnaprej. Napovedi na platformi 
so pripravljene na podlagi mesečnih ansambelskih na-
povedi Evropskega centra za srednjeročne vremen-
ske napovedi ECMWF, v katerem so napovedi na voljo 
dvakrat tedensko na mreži v velikosti približno 18 km 
x 18 km za prvih 15 dni in 36 km x 36 km za naslednje 
dni. Za odpravo pristranskosti so uporabljeni podatki iz 
dostopnih meteoroloških nizov za sončno sevanje sa-
telitskih podatkov na 1800 lokacijah, dnevne vrednosti 
pa so interpolirane na želeno lokacijo.

Za opredelitev vročinskega stresa v delovnem okolju je 
bil v projektu kot najprimernejši izbran kazalnik WBGT 
(Wet Bulb Globe Temperature). Eden izmed pogojev 
pri izboru je bil, da je izračun mogoč iz standardnih 
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meteoroloških spremenljivk, ki so na voljo v večini kli-
matoloških baz in modelov ter se pogosto merijo tudi 
na delovnih mestih. WBGT ustreza merilu, ga uporablja 
veliko ljudi in je mednarodno prepoznan (NIOSH, 2016; 
ISO 7234, 2017) za določanje vročinskega stresa. S 
kazalnikom WBGT, pri katerem so enote °C, oprede-
limo razmere na podlagi temperature zraka, vlage in 
vetra, na soncu (WBGTsun) pa upoštevamo še sončno 
sevanje. Primer izračunov WBGT v Sloveniji lahko pre-
beremo v Pogačar in sodelavci (2018b).

V standardu ISO 7243 (2017) so vrednosti WBGT upo-
rabljene kot meje za določanje razmerja med delom in 
počitkom za delavce v vročem delovnem okolju z raz-
lično stopnjo fizične aktivnosti ter različnimi zaščitni-
mi oblačili in opremo za preprečevanje možnosti, da 
bi temperatura jedra telesa presegla 38 °C. Običajna 
temperatura jedra je namreč blizu 37  °C in se lahko 
tudi nekoliko poviša, vendar pa temperatura 39 °C po-
meni zdravstveno tveganje. WBGT se torej zdi prime-
ren kot kazalnik za določanje personaliziranih opozoril z 
osebnimi mejami za tveganje zaradi vročinskega stresa. 

Personalizirani rezultati temeljijo na izračunih stopnje 
metabolizma posameznika (površina telesa iz mase in 
višine, stopnja aktivnosti po standardu ISO, (ne)akli-
matiziranost) in popravljenem WBGT glede na zaščitna 

oblačila in opremo. Tveganje je po razredih določeno, 
kot je prikazano v preglednici 1.

Velika prednost platforme je možnost zagotavljanja 
kratkoročnih personaliziranih priporočil za hidracijo in 
urnik dela, torej razmerje med delom in počitkom, kar 
predstavlja temeljno metodo prilagajanja vročini. Poleg 
tega vključuje opozorila po elektronski pošti, kar do-
datno prispeva k pravočasni pripravljenosti delodajal-
cev ali delavcev na ukrepe za ohranjanje zdravja in sto-
rilnosti. Naslednja zanimivost je možnost preverjanja 
stanja vročinskega stresa v realnem času s spremem-
bo nekaterih značilnosti, na primer delovnega okolja na 
soncu ali v senci ali materiala zaščitnih oblačil, saj tako 
lahko načrtujemo boljše ukrepe za dolgoročno prepre-
čevanje negativnih učinkov vročine.

Navodila za uporabo

Na osnovni strani (Heat-Shield, 2018) je na voljo 
splošna napoved toplotne obremenitve v obliki karte 
Evrope, na kateri so barvno (točkovno za 1800 lokacij) 
predstavljene tedenske verjetnosti, da bo presežen 
dnevni prag WBGTsun 27  °C, ki že pomeni tveganje 
zaradi vročinskega stresa. Pri preseženih vrednostih 
je po standardu ISO 7243 (2017) že treba povečati 

Stopnja tveganja in 
barva opozorila MS

Meja WBGT (°C)
Hidracija Odmori Priporočila

Neaklimatizirani Aklimatizirani

Neznatna

N < 22,5 < 25

Ne potrebu-
jete dodatnih 

odmorov.

Posebna pozornost ni potrebna. 
Vzdržujte običajen delovni ritem 

in hidracijo.

Z < 20 < 23  

V < 18,5 < 21,5  

ZV < 17,5 < 20,5  

Nizka

N 22,5 25  

Načrtujte krajše 
odmore.

Predalarm (pozornost): bodite 
pozorni, da redno pijete, in 
načrtujte kratke odmore.

Z 20 23  

V 18,5 21,5   

ZV 17,5 20,5   

Srednja

N 28,5 31  

  
Povečajte število 

odmorov.

Alarm: redno pijte in povečajte 
število odmorov z možnostjo 

hlajenja.

Z 25 28,5  

V 23 27   

ZV 22 25,5   

Visoka

N 33,5 36,5  

  
Pogosti odmori

Urgentno: pogosto pijte, če je 
treba tudi več kot liter na uro, 
in v urnik umestite pogoste 

odmore v senci ali ohlajenem 
prostoru.

Z 29,5 33,5  

V 27 31,5   

ZV 25,5 30,5   

MS – stopnja metabolizma: N – nizka (180 W), Z – zmerna (300 W), V – visoka (415 W), ZV – zelo visoka (520 W). 
Vsaka kapljica vode – popijte približno pol litra vode na uro.

 Preglednica 1:  Značilnosti različnih stopenj tveganja zaradi vročinskega stresa na platformi Heat-Shield (delno pred-
stavljeno v Pogačar in sodelavci, 2020; povzeto po Morabito in sodelavci, 2019)

 Table 1:  Characteristics of various heat stress risk levels in the Heat-Shield Platform (partially represented in 
Pogačar et al., 2020; adapted by Morabito et al., 2019)
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čas počitka pri delavcih z visoko ali zelo visoko fizično 
obremenitvijo. Do podatkov za štiri tedne vnaprej lah-
ko dostopamo brez registracije. S časom narašča ne-
gotovost napovedi, zato je raje kot za vsak dan pose-
bej podana združeno za ves teden, s čimer negotovost 
zmanjšamo. Večinoma se ob visokih temperaturah 
kaže višje tveganje v Južni Evropi, vendar se moramo 
zavedati, da se lokalno prebivalstvo prilagodi domače-
mu podnebju, zato se na vročinski stres odziva druga-
če. Prav tako tu niso zajete nobene fizične značilnosti 
delavca, njegovega delovnega okolja in obremenitve. 
Priporočljivo je torej, da nadaljujemo, se registriramo 
na platformi in si pridobimo prilagojene informacije. 

Tak pristop je bistvenega pomena zaradi heteroge-
nosti izpostavljenosti delavcev vročinskemu stresu, 
kar je odvisno od več dejavnikov. Podatki o prilagoje-
nem tveganju zaradi vročinskega stresa se nanašajo 
na zdravega delavca, ki ne uporablja zdravil, saj mora v 
nasprotnem primeru vsak primer vedno ocenjevati le 
zdravnik medicine dela.

Če osnovna stran ni v slovenščini, spremenimo 
jezik v spustnem meniju desno zgoraj. Za dostop do 
prilagojene osebne napovedi in opozorilnega sistema z 
nasveti se je treba registrirati s klikom na »Uporabite 
spletno različico« ali »Nov uporabnik«. Tako se nam od-
pre okno za prijavo (naslednjič, ko bomo že registrirani) 
oziroma registracijo (slika 1). Prvič ob registraciji spo-
daj izberemo eno izmed možnosti »Delavec« ali »Delo-
dajalec«, da ustvarimo svoj profil. Možnost »Delodaja-
lec« lahko izberejo tudi zdravnik, inženir za varnost in 
zdravje pri delu, kadrovik in drugi. Pri tej izbiri imamo 
dodatno možnost izbrati »Standardnega« delavca v 
smislu teže in višine, namesto da vnašamo resnične 
podatke. 

Ob kliku se odpre novo okno (slika 2). Najprej vpišemo 
svoj elektronski naslov, na katerega bomo prejemali 
samodejna opozorilna sporočila, in si izberemo geslo za 
poznejše prijave. Lahko vpišemo še naslov in kliknemo 
»Naslednji«.

Ob tem se premaknemo v naslednji zavihek »ZDRAV-
JE«, ki je zdaj obarvan. Vpišemo svojo starost, višino, 
težo in spol ter spet kliknemo »Naslednji«. Tako se pre-
maknemo na zavihek »LOKACIJA«, na katerem določi-
mo meteorološko postajo, in sicer eno izmed 1800, ki 
so na voljo, ki je najbližje lokaciji našega delovnega mes-
ta (slika 3). Najprej vpišemo bližnji kraj v zgornje okence 
(Mesto/Vas/Lokacija) in kliknemo »Iskanje«. Vtipkana 
lokacija se nam kot rdeč znak prikaže na zemljevidu, 
okoli nje pa so s simboli (belo-rdeči ščiti) označene me-
teorološke postaje, ki so na voljo. 

Če ne vidimo nobenega ščita ali se simbol delno skriva 
za oznako lokacije, si pomagamo tako, da povečamo ozi-
roma pomanjšamo zemljevid z znakoma + in – na njem. 

 Slika 1:  Stran za registracijo oziroma prijavo v 
personalizirani opozorilni sistem platforme 
Heat-Shield

 Figure 1:  The first page to register/log into the 
personalized warning system in the Heat-
Shield Platform

Slika 2:  
Stran za oblikovanje  
svojega profila na  
platformi Heat-Shield

Figure 2:  
The page to create  
your own profile in the 
Heat-Shield Platform
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Nato se z miško približamo najbližjemu ščitu in ko se 
pokaže rokica (in podatki o postaji, na kateri lahko pre-
verimo, da na primer ni na previsoki nadmorski višini), 
dvokliknemo. Če se nam ob napisu »Iskanje« napišeta 
»Ok!« in v prostor pod zemljevidom številka za oznako 
postaje, potem smo postopek pravilno izvedli, v naspro-
tnem primeru poskusimo še enkrat. 

Ko nam je uspelo, spet kliknemo »Nadaljuj« in se tako 
premaknemo na zadnji zavihek »DELO«. V prvem spust-
nem meniju izberemo sektor, v katerem delamo, v dru-
gem pa stopnjo fizične aktivnosti. Ko izberemo eno iz-
med stopenj, se nam prikaže opis te stopnje, da se laže 
opredelimo. V tretjem meniju izberemo delovno okolje 
(notri, zunaj na soncu ali v senci), v četrtem pa vrsto 
zaščitnih oblačil. Izberemo opis, ki je našim oblačilom 

najbližji, pri čemer »Ne« pomeni, da nimamo predpisa-
nih zaščitnih oblačil in smo lahko v kratkih ali lahkot-
nih oblačilih. Na koncu lahko še obkljukamo, če nosimo 
kapuco ali čelado. Klik na »Zaključite« bo ustvaril naš 
profil iz vseh podatkov, ki smo jih vnesli. 

Vsak uporabnik bo ob registraciji obravnavan kot neak-
limatiziran delavec, po petih dneh z vsaj srednjo stop-
njo tveganja zaradi vročinskega stresa pa se bo njegov 
status spremenil v aklimatiziranega. Pogoj je določen 
na podlagi več raziskav o času aklimatizacije in ob dej-
stvu, da delavci zase večinoma ne znajo oceniti, ali so 
aklimatizirani.

Ko je registracija končana, lahko kot uporabnik dosto-
pamo na svojo osebno stran za napoved. Kratkoročna 

Slika 3:  
Določanje najbližje 
meteorološke  
postaje na platformi 
Heat-Shield glede na 
lokacijo delovnega mesta

Figure 3:  
How to choose the 
meteorological station  
in the vicinity of  
your workplace in the 
Heat-Shield Platform

 Slika 4:  Kratkoročna petdnevna napoved tveganja zaradi vročinskega stresa, prilagojena profilu delavca, ki so 
mu namenjeni tudi nasveti za priporočljive osnovne ukrepe za ohranjanje zdravja in storilnosti (delno 
predstavljena v Pogačar in sodelavci, 2020)

 Figure 4:  A short-range (5-day) forecast of heat stress risk, tailored to the employee‘s profile, for advice on 
recommended basic measures for maintaining health and performance (partially presented in Pogačar et al., 
2020)
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napoved za pet dni vsebuje dnevna opozorila za stop-
njo tveganja zaradi vročinskega stresa, kar je barv-
no označeno, in predloge za osnovne ukrepe glede 
hidracije in odmorov med delom (slika 4). Pri tem so 
za vsako stopnjo tveganja na voljo nekoliko obširnejša 
priporočila:
• neznatno tveganje: posebna previdnost ni potreb-

na, delajte po običajnem urniku;
• nizko tveganje: verjetno boste še vedno sposobni 

ohranjati običajno stopnjo aktivnosti. Lahko boste 
že občutili toplotno obremenitev (nizko) in poveča-
no potenje. Razmislite o prilagoditvi oblačil in pijte 
nekoliko več kot navadno;

• srednje tveganje: vaše potrebe po vodi bodo veliko 
večje. Pogosto pijte in povečajte število odmorov 
(vključite kratke odmore z možnostjo hlajenja). Ne 
pozabite piti po delu ali telovadbi. Zavedajte se, da 
ob povečanem potenju žeja običajno ni dovolj dobro 
opozorilo. Če gre za prve dni poletja, bodite še po-
sebno pozorni na večje količine vode in ohranjajte 

dobro hidracijo tudi zunaj delovnega časa, zato pijte 
oziroma se rehidrirajte z obroki. Razmislite o mo-
gočih premikih delovnih obveznosti (najbolj fizično 
napornih) v hladnejše dele dneva, torej na jutro ali 
večer;

• visoko tveganje: ta stopnja tveganja je povezana z 
zelo izrazitim vročinskim stresom. Močno vam pri-
poročamo, da prilagodite delo, uporabite aktivno 
hlajenje in načrtujte pogoste odmore v senci ali 
ohlajenih prostorih, kjer lahko poskrbite za hidra-
cijo. Nujno veliko pijte, saj so potrebe po vodi lahko 
večje od litra na uro. Če je mogoče in po posvetu 
s svojim zdravnikom dodajte mineralne soli svojim 
obrokom. Razmislite o mogočih premikih delovnih 
obveznosti (srednje in zelo fizično napornih) v hla-
dnejše dele dneva, torej na jutro ali večer.

Kratkoročna napoved je vsak dan posodobljena. V 
predstavljenem primeru (slika 4) za petek in soboto 
ni potrebne nobene posebne pozornosti, potem pa je 

 Slika 5:  Srednjeročna napoved tveganja zaradi vročinskega stresa od šest do 46 dni vnaprej, prilagojena profilu 
delavca, namenjena predvsem načrtovanju delovnih aktivnosti

 Figure 5:  Medium-range forecast (6-46 days in advance) of heat stress risk, tailored to the employee‘s profile, 
primarily intended for work planning

Slika 6:  
Prikaz možnosti, 
da ustvarimo več 
profilov delavcev

Figure 6:  
Demonstrating the 
ability to create 
more different 
employee profiles
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predviden velik preskok, saj je v nedeljo tveganje že 
srednje stopnje in moramo ukrepati, v ponedeljek in 
torek pa visoko, ko moramo biti zelo pazljivi in se nujno 
prilagoditi. V takih razmerah, ko je za vsaj enega izmed 
naslednjih petih dni napovedana srednja ali visoka sto-
pnja tveganja, dobi uporabnik na elektronski naslov sa-
modejno opozorilno sporočilo, naj bo v prihodnjih dneh 
pozoren in naj preveri napoved ter priporočila s prijavo 
v svoj profil.

Uporabniku je na voljo tudi srednjeročna napoved. Do 
nje dostopamo s klikom na »Dolgoročno tveganje« des-
no spodaj na strani z napovedjo kratkoročnega tvega-
nja. Tako dobimo barvni prikaz po dnevih od 6. do 46. 
dne (slika 5), ki se posodablja dvakrat na teden, in sicer 
ob torkih ter petkih. Ti podatki so namenjeni predvsem 
zagotavljanju podlage za dolgoročno načrtovanje de-
lovnih aktivnosti ob upoštevanju naraščanja negoto-
vosti s časom.

Uporabniški profil lahko tudi spremenimo. Na strani s 
kratkoročno napovedjo lahko kliknemo »Spremenite 
profil« in spremenimo fizične lastnosti, obremenitev 
pri delu, delovno okolje ali zaščitna oblačila ter takoj 
dobimo novo prilagojeno kratko- in srednjeročno na-
poved tveganja zaradi vročinskega stresa na podlagi 
novih podatkov. 

Če želimo, lahko s klikom na »Profil« v zgornji (temni) 
orodni vrstici in nato s klikom na »Dodajte profil+« (na 
desni strani na sliki 6) dodamo več profilov delavcev z 
značilnostmi ali na različnih lokacijah ter tako pridobi-
mo napovedi za vsakega izmed njih, kar je namenjeno 
predvsem delodajalcem in drugim. Povratne podatke o 

težavah, napakah ali pomislekih lahko javite ustvarjal-
cem platforme s klikom na »Feedback«.

Sklepne misli

Vročinski stres ima dokazano pomemben negativni 
vpliv na zdravje in storilnost delavcev. Pričakujemo, 
da se bodo zaradi podnebnih sprememb v prihodno-
sti razmere na delu za veliko delavcev poslabšale tudi 
v Evropi. Delodajalci se lahko na pogostejši in izrazitejši 
vročinski stres pripravijo z načrtovanjem dolgoročnih 
ter kratkoročnih ukrepov za blaženje in prilagajanje. 
Svetujemo, da pripravijo načrt blaženja vročinskega 
stresa na delovnih mestih. Platforma Heat-Shield jim 
je lahko v veliko pomoč za spremljanje napovedi tve-
ganja vročinskega stresa za različne profile delavcev 
vnaprej in kot opozorilni sistem v trenutnem stanju. 
Delavci se lahko tudi sami prijavijo na platformo in ob 
povečanem tveganju za vročinski stres v prihodnjih 
petih dneh dobijo opozorilo po elek tronski pošti. Plat-
forma je prosto dostopna, zato jo vsem priporočamo v 
uporabo, kar lahko pomembno prispeva k blaženju vro-
činskega stresa med delavci v Sloveniji oziroma Evropi. 
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Uvod

Ko so leta 1770 začeli rudariti v Antonovem rudniku v 
središču nemške pokrajine Schwarzwald (Črni gozd) v 
bližini kraja Schiltach, kjer so kopali srebrovo in kobal-
tovo rudo, si verjetno niso predstavljali, da bodo 300 
let pozneje zapuščene rove rudnika izbrali za lokacijo 
v svetovnem merilu zelo pomembnega geofizikalnega 
observatorija Black Forest Observatory (BFO). 

Rudnik, ki je nehal obratovati leta 1860, so leta 1970 
zaradi kamnine, in sicer granita, oddaljenosti od večjih 
industrijskih virov seizmičnega nemira in bližine dveh 
univerz, Tehnološkega inštituta Karlsruhe (KIT) ter uni-
verze v Stuttgartu, izbrali za lokacijo novega geofizikal-
nega observatorija. Od leta 1970 do 1972 so potekala 
pripravljalna dela v vrednosti 750.000 tedanjih nem-
ških mark, kar bi bilo danes 2,5 milijona evrov, obsegala 
pa so ureditev rudniških jaškov in postavitev montažne 
zgradbe s pisarnami ter delavnico v neposredni bliži-
ni vhoda v rudniški jašek. Obnovljeni rovi segajo 700 
metrov v notranjost granitne skale in na koncu ležijo 
približno 170 metrov pod površjem (slike 1, 2, 3, 4 in 
5). Po namembnosti lahko rudniški rov razdelimo na tri 
območja. Prvi del rova s 300 metri je namenjen dosto-
pu, srednji del rova z 200 metri pa začasnim meritvam 
in podporni opremi. V tem delu rova so ob straneh ko-
more za začasne postavitve merilnih instrumentov in 
nekatere podporne sisteme. Zadnji del rova je name-
njen stalnim in zelo natančnim geofizikalnim meritvam. 

Dostop do njega zapira par hermetično zaprtih vrat, s 
čimer je onemogočen vpliv zunanjega sveta na instru-
mente, ki so tu stalno postavljeni. Sistem dvojnih vrat 
minimizira tudi vpliv prehoda. Vstop v ta del rudnika je 
mogoč le, ko je to res nujno, na primer ob napakah na 
instrumentih. Na začetku delovanja observatorija so 
imeli le ena hermetična vrata, vendar se je to pokazalo 

OBISK GEOFIZIKALNEGA OBSERVATORIJA ČRNI GOZD
A VISIT TO THE GEOPHYSICAL BLACK FOREST OBSERVATORY

Izidor Tasič
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, izidor.tasic@gov.si

Povzetek
Observatorij Črni gozd (nem. Das Geowissenschaftliche Gemeinschafts Observatorium Schiltach; ang. Black 
Forest Observatory – BFO) je raziskovalna ustanova, ki opravlja zelo natančne geofizikalne meritve, kot so za-
znavanje šibkih seizmičnih signalov z Zemeljine oble, merjenje Zemeljine gravitacije in magnetnega polja ter 
drugo. Najboljši seizmološki merilni sistemi, ki so v opuščenem rudniškem jašku v granitni skali 170 metrov 
pod površino Zemlje, predstavljajo tudi izredno okolje za preizkušanje novih seizmometrov, kot je bil na primer 
seizmometer, ki danes meri potrese na Marsu. Oktobra 2019 smo bili na delovnem obisku v observatoriju Črni 
gozd, v katerem so nam razkazali ustanovo in predstavili dejavnosti s poudarkom na seizmoloških sistemih ter 
meritvah.

Abstract
The Black Forest Observatory (BFO) is a research institution that takes various very accurate geophysical me-
asurements, such as the detection of weak seismic signals from all over the globe, and the detection of Earth‘s 
gravity and magnetic fields. The best seismological measuring systems, located in an abandoned mine in granite 
rock 170 metres below the surface of the Earth, also represent an exceptional environment for carrying out 
tests of new seismometers, such as, for example, testing the seismometer that is measuring marsquakes on 
Mars today. In October 2019, we went on a working visit to the BFO, where they showed us the observatory 
and presented activities focusing on seismological systems and measurements.

 Slika 1:  Zaradi velike vlažnosti v rovu so komunikacijski 
in električni priključki v posebnem na zunanji 
strani prozornem zaščitnem ohišju.  
(foto: I. Tasič)

 Figure 1:  Due to the high humidity in the mine, the 
communication and electrical connections are 
in a special transparent protective housing 
(Photo: I. Tasič)
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kot nezadostno, saj je stabilizacija meritve po vstopu 
trajala 48 ur. Tlačna motnja, ki jo človeška čutila sploh 
ne zaznavajo, se po vstopu v zadnji del rova s sistemom 
dvojnih vrat umiri po štirih urah. 

Na tem območju neprekinjeno merijo zelo kakovostni 
geofizikalni instrumenti, kot so seizmometri (Strec-
keisen STS-1 in STS-2), gravimetri (superprevodni 
gravimeter, gravimeter LaCoste Romberg), tiltmetri 
in magnetometri. Sočasno potekajo okoljske meritve 
tako v rudniku kot okolici, in sicer meritve tlaka, vla-
žnosti, padavin in drugega, s čimer lahko izmerjene 
vrednosti popravljajo. Povečana raven površinske vode 
zaradi dežja na primer vpliva na izmerjeno težnost, kar 
ponazarja, kako natančne so meritve. 

Seizmološke meritve

Poudarek našega obiska so bile seizmološke meritve 
in dejavnosti, ki so povezane s seizmološkimi merilnimi 
instrumenti. Granit, v katerem je rov, je v seizmičnem 
smislu najboljša kamnina, saj ima zelo visoko seizmično 
impedanco, kar pomeni, da z zelo malo dušenja preva-
ja seizmična valovanja, zato lahko zaznavajo tudi zelo 
šibke seizmične signale. To je pomembno pri detekciji 
lastnega nihanja Zemlje ob najmočnejših potresih, saj 
so to šibki signali z zelo dolgimi periodami in jih je sicer 
zelo težko zaznati. Observatorij Črni gozd je ena redkih 
lokacij na svetu, kjer je taka detekcija mogoča.

Granit ima še eno dobro lastnost. V nasprotju z apnen-
cem in marmorjem, ki se v vodi topita, je vododržen. To 
pomeni, da voda, ki pronica s površja med kamnitimi 
skladi skupaj z hermetičnimi vrati sodeluje pri tesnjenju 
merilnega območja. Tega ni mogoče doseči v kraških 
jamah in rudnikih, ki so skopani v apnenčaste sklade.

Meritve potekajo v neprodušno zaprtem prostoru, 
zato je okolje stabilno in neodvisno od vremenskih raz-
mer na površju. Letno nihanje temperature tako znaša 
manj kot  0,1 °C. V Sloveniji je letno nihanje tempera-
ture na potresnih opazovalnicah v neposredni bližini 
seizmometra pod dodatno izolacijsko posodo med pet 
in sedem °C.  Prav tako v rudniškem rovu ni seizmične-
ga signala zaradi vetra in posledičnega nihanja dreves, 
saj se te motnje z globino hitro zadušijo. Podobno velja 
za antropogen seizmični nemir, toda tudi na tej globini 
seizmometri še vedno zaznajo visokofrekvenčni signal 
mlinov iz nekaj kilometrov oddaljene tovarne.

Ko so med rudarjenjem kopali rov,  je prihajalo do spre-
membe v napetosti v kamenini v okolici rova, zato bi 
lahko relaksacijski procesi v kameninah povzročali  se-
izmične motnje. Teh motenj danes ne zaznavajo več, kar 
pomeni, da so zadnje rudarske aktivnosti potekale pred 
dovolj časa in so se relaksacijski procesi že končali ozi-
roma je rov popolnoma stabilen.   

K temu, da je observatorij Črni gozd tudi glede seizmo-
loških merilnih instrumentov edinstven v svetovnem 
merilu in zato posredno kot lokacija tudi zanimiv za pre-
izkušanje novih seizmometrov, je pomembno prispeval 
fizik Erhald Wielandt, ki je med letoma 1972 in 1988 
deloval na Inštitutu za geofiziko na univerzi ETH v Züri-
chu v Švici. Leta 1975 je pod njegovim vodstvom Gunar 
Streckeisen začel razvijati seizmometer, ki je bil podlaga 
za pozneje zelo znan in še danes edinstven seizmome-
ter STS-1 (Wielandt in Streckeisen, 1982). Leta 1979 je 
Streckeisen ustanovil podjetje, ki je seizmometer STS-1 
komercialno izdelovalo. Sodelovanje z Wielandtom se je 
nadaljevalo tudi pri razvoju seizmometra STS-2, ko je bil 
ta leta 1988 že imenovan za profesorja in direktorja na 

 Slika 2:  Dr. Thomas Forbriger in mag. Marko Mali v 
sobi s testnimi seizmometri v srednjem delu 
rova (foto: I. Tasič)

 Figure 2:  Dr Thomas Forbriger and Marko Mali MSc in 
the room with the test seismometers in the 
central part of the mine’s shaft  
(Photo: I. Tasič)

 Slika 3:  Seizmometri na testnem poligonu na 
betonskem podstavku v srednjem delu rova 
so zaščiteni z dodatno termično izolacijsko 
prevleko. (foto: I. Tasič)

 Figure 3:  Seismometers on the test site (on a concrete 
base) in the central part of the BFO shaft. 
They are protected by additional thermal 
insulation (Photo: I. Tasič)
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Inštitutu za geofiziko v Stuttgartu. Prav zaradi povezav 
Wielandta z univerzo v Stuttgartu je observatorij Črni 
gozd dobil najprej vrhunski STS-1 (slika 6) in pozneje še 
seizmometer STS-2. Wielandt je sodeloval tudi z Ame-
ričanom Joem Steimom, s katerim sta v začetku osem-
desetih let prejšnjega stoletja določila podlage dana-
šnjih sodobnih seizmografov (Wielandt in Steim, 1986). 

Čeprav STS-1 od leta 1991 ne izdelujejo več, še vedno 
velja za najboljši merilnik za opazovanje seizmičnosti od 
pet Hz do nekaj tisoč sekund (Tasič, 2004, 2018, 2019). 
Spodnja raven seizmičnega šuma pri periodah več kot 
500 sekund, kot so ga leta 1993 predstavili Peterson 

(1993) in leta 2004 Berger s sodelavci (2004) (Ta-
sič, 2015), je spodnja raven instrumentalnega šuma 
seizmometra STS-1. Ti seizmometri so bili narejeni v 
obrtniškem in ne industrijskem načinu. Zaradi dobre 
kakovosti izdelave večina seizmometrov deluje še da-
nes. Vsak del seizmometra je ročno preveril Streckei-
sen, nato pa je bil med vgradnjo natančno umerjen. To 
je sicer zahtevalo več proizvodnega časa za posamezni 
kos in je tudi podražilo proizvodnjo, vendar je bil rezul-
tat zelo kakovosten. Cena bi zato danes dosegla prib-
ližno 85.000 evrov. 

Obisk observatorija 

Bil je deževen in turoben dan. Do observatorija Črni gozd zadnjih nekaj deset metrov vodi skoraj skrita ces-
ta, saj na observatorij niti na podeželski cesti niti odcepu ne opozarja nobena tabla. Sprašujem se, ali sva s 
sodelavcem na pravi poti. Enako vprašanje se mi pojavi, ko zagledam objekt, ki se mu vidi, da ni bil obnovljen 
že 40 let, ali pa sem dobil tak občutek zaradi meglic in pršenja dežja, saj je pred objektom tabla, ki nama 
pove, da sva prišla prav. Rahlo sva nervozna tudi zato, ker je dr. Rudolf Widmer-Schnidrig, s katerim smo se 
pogovarjali o delovnem obisku, zjutraj sporočil, da ga zaradi bolezni ne bo, zato naju bo sprejel dr. Thomas 
Forbriger. Ko sva pozvonila na zvonec pri vratih in čez nekaj trenutkov še enkrat, me slab občutek še ved-
no ni zapustil. Ni preprosto popolnoma spremeniti delovnega načrta, saj nikoli ne veš, kako bo to sprejeto. 
Odpre nama visokorasli moški. Tudi on je malo nervozen. Predstavimo se, povabi naju na kavo in vzdušje se 
hitro otopli. Med drugim mu razloživa, da Slovenija ni Slovaška. Potem ugotoviva, koliko izkušenj in znanja 
imajo ljudje, ki se vsak dan ukvarjajo z geofiziko ter seizmološkimi meritvami na vrhunski ravni (slika 6). Kdo 
bi se vznemirjal zaradi dežja, ko si v rudniškem rovu? Deset ur je minilo zelo hitro.

 Slika 5:  Pogled na izhod iz rudniškega predora  
(foto: I. Tasič)

 Figure 5:  View of the exit from the mine tunnel  
(Photo: I. Tasič)

 Slika 4:  Soba s podporno opremo (foto: I. Tasič)
 Figure 4:  Room with support equipment (Photo: I. Tasič)
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Kakovostna merilna seizmološka oprema v observa-
toriju Črni gozd je torej dodaten razlog, zakaj svetovni 
proizvajalci opravljajo svoje preizkuse tam. Kako po-
membna je ta lokacija, pove tudi podatek, da so leta 
2018 v observatoriju Črni gozd preizkusili tudi seiz-
mometer, ki danes beleži potrese na Marsu (Born in 
drugi, 2019). Med našim obiskom so v observatoriju 
Črni gozd preizkušali svoje seizmometre vsi med seboj 
konkurenčni proizvajalci seizmometrov hkrati. Njihov 
cilj je namreč izdelati seizmometer, ki bo lahko nado-
mestil STS-1, kar do danes še ni uspelo nobenemu 
proizvajalcu. 

Primerjava observatorija Črni 

gozd z observatorijem Conrad 

v Avstriji

Observatorij Conrad v Trafelbergu v Spodnji Avstriji 
smo obiskali leta 2007 in tam pozneje tudi preizkušali 
nekatere svoje seizmometre (Tasič, 2008). Tudi ob-
servatorij Conrad je namenjen geofizikalnim meritvam 
in v njem je zelo veliko instrumentov. Njegovi merilni 
hodniki so pod zemljo, vendar je bil zgrajen namensko 
in z drugačno tehnologijo. Predora niso zvrtali v hrib, 
temveč so odkopali hribino, zgradili predor in ga nato 
zakopali, zato je zemljine nad merilnim predorom manj 
kot pri observatoriju Črni gozd, ta lokacija pa je bolj 
oddaljena od industrijskih objektov, zato je manj viso-
kofrekvenčnega šuma. V nasprotju z observatorijem 
Črni gozd ima tudi tri do 100 metrov globoke vrtine za 
preizkušanje vrtinskih seizmometrov. Za preizkušanje 

vrtinskega seizmometra v observatoriju Črni gozd so 
v delu rova izvrtali le meter globoko vrtino, da so lahko 
namestili tak tip seizmometra. Tudi observatorij Co-
nrad ima v seizmološkem merilnem tunelu, v katerem 
nenehno potekajo meritve s seizmometrom STS-2, 
sistem dveh nepredušno zaprtih vrat. Observatorij 
Črni gozd ima dve prednosti pred observatorijem Co-
nrad. Prva je seizmometer STS-1, ki ga observatorij 
Conrad nima. Po avtorjevem mnenju je to za razvi-
jalce seizmometrov zelo pomembna razlika, saj lahko 
svoje rezultate neposredno primerjajo z najboljšim 
seizmometrom na svetu. Druga prednost je kamnina. 
Observatorij Conrad je zgrajen v apnencu, ki je sicer 
še vedno dober prevodnik seizmičnega valovanja, ven-
dar je vseeno nekoliko slabši kot granit, zato nekate-
rih izredno šibkih in zelo dolgo periodnih signalov, ki 
jih zaznajo v observatoriju Črni gozd, tam ni mogoče 
zaznati.

Sklepne misli

V središču nemške dežele Schwarzwald so v nekda-
njem rudniku srebra in kobalta vrhunski znanstve-
ni instrumenti, ki 170 metrov globoko pod površjem 
nenehno merijo geofizikalne parametre. Observatorij 
Črni gozd spada tudi med najboljše svetovne lokacije za 
natančno zaznavanje šibkih dolgoperiodnih seizmičnih 
signalov. Nameščene imajo najboljše seizmometre na 
svetu, meritve pa potekajo v granitni kamenini, ki zelo 
dobro prevaja seizmična valovanja, zato observatorij 
Črni gozd uporabljajo tudi razvijalci seizmometrov za 
preizkušanje novih izdelkov. 

 Slika 6:  Predstavitev notranjosti vertikalne komponente seizmometra STS-1 (foto: I. Tasič)
 Figure 6:  Interior of the vertical component of the STS-1 seismometer (Photo: I. Tasič)
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Uvod

Seizmološke raziskave na drugih planetih ali Luni nam 
lahko povedo največ o njihovi notranji sestavi in s tem 
o zgodnjemu razvoju terestričnih planetov v notra-
njem delu Osončja. Po uspešnih raziskavah na Luni 
pred petdesetimi leti sta tudi sondi Viking že leta 1976 
na Mars ponesli vsaka svoj seizmometer (Nakamura, 
2020). Glede seizmologije misija ni bila uspešna, saj 
zaradi okvare enega seizmometra in prevelikih motenj 
zaradi vetra na drugem niso zaznali nobenega potresa, 
razen domnevno enega. Sonda InSight, ki je z dvema 
seizmometroma in drugimi instrumenti pristala na 
Marsu novembra 2018, ima za glavno nalogo prav ra- 
ziskovanje notranjosti rdečega planeta. V času nasta-
janja članka (april 2021) Nasina misija še poteka, zače-
tna opazovanja pa kažejo, da je Mars potresno dejaven 
planet in da je z analizo seizmogramov mogoče precej 
izvedeti o njegovi notranjosti.

Zakaj raziskovati potrese na 

Marsu

Na Zemlji proučujemo potrese predvsem zato, ker 
predstavljajo eno hujših naravnih nesreč, ki nas lahko 
doleti. Na Marsu so razlogi seveda povsem drugačni, 
seizmološke raziskave namreč lahko povedo največ o 
notranji sestavi planeta. Ta je zanimiva ne le za razu-
mevanje Marsa, ampak tudi nastanka in zgodnjega ra-
zvoja vseh kamnitih planetov v notranjem delu osončja 
(Merkur, Venera, Zemlja, Mars) in tudi Zemljine Lune. 
Kamnitim notranjim planetom je skupno, da so nas-
tali z akrecijo – zgostitvijo plinov, prahu, planetezima-
lov in meteoritov pred okoli 4,5 milijarde let. Ko so se 
planeti večali, se je njihova notranjost segrevala, kar je 
povzročilo diferenciacijo v jedro, plašč in skorjo, kar je 
značilnost vseh terestričnih planetov. Zaradi diferenci-
acije je jedro postalo bogato z železom, plašč je prete-
žno silikaten, v trdni skorji pa so pogosti lažji elementi. 
Čeprav notranjo zgradbo Zemlje dobro poznamo zaradi 
podrobnih seizmoloških opazovanj in številnih potresov, 
Zemlja zaradi tektonike litosferskih plošč in vulkaniz-
ma, kar je povezano s konvekcijskimi tokovi v plašču, ne 
omogoča študija zgodnjega razvoja kamnitega planeta. 

RAZISKAVE POTRESOV NA MARSU – MISIJA INSIGHT
INVESTIGATIONS OF EARTHQUAKES ON MARS – INSIGHT 
MISSION

Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
Raziskovanje potresov na Marsu bo skupaj z drugimi geofizikalnimi meritvami prispevalo k poznavanju njegove 
notranje sestave, ki je pomembna za razumevanje zgodnjega razvoja terestričnih planetov v notranjem delu 
osončja. V misiji InSight je Nasa leta 2018 na površje Marsa namestila dva seizmometra, sondo za meritev 
toplotnega toka, magnetometer, meteorološke instrumente in opremo za radijske meritve za določitev prece-
sije in nutacije rotacijske osi. Interdisciplinarne meritve omogočajo bistveno boljšo oceno debeline in lastnosti 
Marsove skorje, plašča in jedra. V prvih desetih mesecih so zaznali 174 potresov, največji je imel magnitudo 4,0. 
Posneti seizmogrami presenetljivo kažejo na dve različni vrsti potresov. Ugotovljeno je bilo, da je Marsova skorja 
bolj podobna Lunini z značilnim visokim sipanjem in majhnim dušenjem potresnih valov, plašč pa je bolj podoben 
Zemljinemu z nizkim sipanjem in visokim dušenjem. 

Abstract
Investigations of the seismicity of Mars, together with other geophysical measurements, contribute to the 
knowledge of its internal structure. This is important for better understanding of the early evolution of terre-
strial planets in the inner Solar System. The NASA InSight mission of 2018 brought to the surface of Mars two 
seismometers, a heat-flow probe, a magnetometer, meteorological instruments, and radio equipment for the 
determination of precession and nutation of the rotation axis. Interdisciplinary measurements enabled much 
better estimations of the thickness and properties of Mars’ crust, mantle and core. In the first ten months 
of observations 174 marsquakes were detected, with the largest having a magnitude of 4.0. Surprisingly, two 
different types of seismograms were recorded; they imply a Moon-like crust with high scattering and low atte-
nuation of seismic waves, and an Earth-like mantle with low scattering and high attenuation. 
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Predvideva se, da je Mars precej primernejši, saj je do-
volj velik, da je prestal vse faze akrecije in notranjega 
segrevanja, obenem pa dovolj majhen, da se je ohrani-
la večina znakov teh procesov. Poleg tega na Marsu ni 
tektonike plošč in izrazitejšega recentnega vulkanizma, 
ki bi lahko zakrila te znake. Sedanje poznavanje notranje 
zgradbe Marsa (slika 1) je precej slabo in temelji na pro-
učevanju njegove težnosti ter precesije in nutacije ro-
tacijske osi iz radijskih Dopplerjevih meritev z misijama 
Viking in Mars Pathfinder (Nakamura, 2020).

Sedanje ocene debeline skorje Marsa so od 30 km 
do več kot 100 km (slika 1). Njena debelina je zelo po-
membna za razumevanje razvoja plašča in je neposred-
no povezana s stopnjo ohlajanja in načinom konvekcije 
v plašču v zgodnjem obdobju. Gravimetrija in topogra-
fija Marsa sicer omogočata dobro oceno relativnih 
sprememb debeline skorje, je pa nujna vsaj ena toč-
ka, na kateri bi se ta umerila z absolutno vrednostjo, 
kar lahko dajo le seizmološka opazovanja. Marsov plašč 
lahko ohranja plastovitost iz zgodnjega razvoja, ki je 
pomembna za razumevanje evolucije, na Zemlji pa je 
bila zaradi konvekcijskih tokov uničena. Ocene velikos-
ti Marsovega jedra so negotove za vsaj +/–15 %, kar 
je več kot +/–300 km, poleg tega pa ne vemo, ali je v 
celoti tekoče ali pa ima trdno notranje jedro, tako kot 
Zemlja. Velikost jedra je pomembna za razumevanje, ali 
so se v plašču razvili trajnejši stebri dvigovanja vroče 

snovi (angl. plumes), s katerimi se razlaga Marsov pre-
tekli vulkanizem. Sicer pa z mehanizmom v tekočem 
jedru, ki se imenuje geodinamo, pojasnjujejo Marsovo 
magnetno polje. Magnetizacija v najstarejših plasteh 
skorje je dokaz za nekdanji obstoj geodinama, pozne-
je pa je magnetno polje izginilo, kar še ni pojasnjeno. 
Seizmološke raziskave, ki temeljijo na odboju potresnih 
valov od meje plašč-jedro ali na obstoju senčnega ob-
močja za S-valovanja zaradi tekočega jedra, bodo zato 
prispevale k odgovoru na vprašanje, zakaj je magnetno 
polje planeta izginilo (Knapmeyer-Endrun in Kawa-
mura, 2020). 

Kaj povzroča potrese na 

Marsu

Na Marsu ni tektonike litosferskih plošč, ki se na Zem-
lji stalno premikajo in zato povzročajo velike napetosti, 
ki se sproščajo v obliki potresov predvsem na stikih 
plošč, pa tudi v njihovi notranjosti ob tektonskih pre-
lomih (Knapmeyer-Endrun in Kawamura, 2020). Kljub 
temu je na Marsu veliko struktur, ki kažejo na precej 
burno geološko preteklost, ki ni zelo stara. Dokaz za-
njo so veliki vulkani, med katerimi je Olympus Mons 
celo najvišja gora v osončju, saj se dviga kar 22 km 
nad površje Marsa. Ta ugasli stratovulkan je nedvomni 

 Slika 1:  Prerezi notranjosti Zemlje, Marsa in Lune v enakem merilu (vir: www.planetary.org; prevodi napisov na sliki: 
Earth – Zemlja, Mars – Mars, Moon – Luna, crust – skorja, basaltic crust – bazaltna skorja, continental crust 
– celinska skorja, oceanic crust – oceanska skorja, mantle – plašč, core – jedro, fluid outer core – tekoče 
zunanje jedro, solid inner core – trdno notranje jedro)

 Figure 1:  Cross-sections of the Earth, Mars and Moon at the same scale (Source: www.planetary.org)

http://www.planetary.org
http://www.planetary.org
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dokaz, da je bilo nekoč na tem mestu močno navpično 
dviganje bazaltne magme iz plašča in da je skorja nad 
njim mirovala. Če bi se tektonska plošča nad stebrom 
dviganja magme v plašču (vroča točka) premikala kot 
na Zemlji, bi namesto vulkana izjemne višine nastal niz 
vulkanov, kot je na primer havajsko otočje, ki leži nad 
vročo točko v Tihem oceanu. Nastanek velikih vulkanov 
je na Marsu povzročil, da je skorja razpokala in je raz-
sekana s tektonskimi prelomi. Domnevamo, da potre-
se na Marsu še vedno povzroča ohlajanje notranjosti, 
ob tem se namreč ta krči in zunanje plasti razpokajo, 
ima pa tudi nekaj vulkansko aktivnih območij. Ker pa ni 
premikanja tektonskih plošč zaradi konvekcije v plaš-
ču, so mogoči vzrok premikanja kamninskih blokov tudi 
sile plimovanja zaradi sprememb v težnostnem polju, 

ki jih povzročata Marsovi luni Fobos in Deimos. Zara-
di privlačne sile Fobosa se površina Marsa med vsa-
ko oscilacijo deformira za približno 1 cm. Poleg tega je 
površje podvrženo zelo velikim dnevnim spremembam 
temperature, kar skupaj s plimskimi silami povzroča 
spremenljivo napetostno polje v Marsovi skorji in po-
sledično potrese kot nenadne premike kamninskih blo-
kov ob prelomih. Na površju Marsa nastajajo potresi 
tudi zaradi padcev meteoritov. Teh je tam razmeroma 
veliko, saj Mars nima atmosfere, ki na Zemlji povzroči, 
da večina meteorjev zgori in zato le zelo redki padejo 
na njeno površje kot meteoriti. Na podlagi statističnih 
podatkov ocenjujejo, da bo InSight v predvidenih dveh 
letih opazovanj zaznal med 20 in 30 udarcev meteori-
tov (Knapmeyer-Endrun in Kawamura, 2020).

Pogoji za opazovanje potresov 

na Marsu

InSightov seizmometer ni prvi tak instrument na Mar-
su. Nasa je že leta 1976 poslala na Mars dve sondi Vi-
king, ki sta nosili vsaka svoj seizmometer, vendar je bila 
misija glede seizmičnih opazovanj precej neuspešna. Na 
Vikingu 1 seizmometra, ki mora biti med poletom zakle-
njen, po pristanku ni bilo mogoče odkleniti in je zato 
ostal neuporaben. Tudi pri Vikingu 2 je bil seizmometer 
nameščen na trupu sonde in zato v preslabem stiku s 
površjem planeta. Ker je večino časa na Marsu močan 
veter, je seizmometer 19 mesecev registriral le mo-
tnje zaradi vetra, oscilacije v tlaku in temperaturi ter 
le en dogodek, ki bi lahko predstavljal potres. Na Luni 
so že leta 1968 s sondami Ranger opazovali seizmič-
nost ter prav tako tudi vse misije Apollo. V osmih letih 

 Slika 3:  Relejni nano vesoljski plovili Mars Cube One 
med spuščanjem sonde InSight proti površju 
Marsa (vir: Nasa)

 Figure 3:  The relay nano-spacecraft Mars Cube One 
during the descent of the InSight lander 
towards the surface of Mars (Source: NASA)

Slika 2:  
Sestavljanje sonde InSight 
v podjetju Lockheed 
Martin Space Systems v 
Denverju 
(vir: Nasa)

Figure 2:  
InSight lander assembly 
in Lockheed Martin Space 
Systems in Denver 
(Source: NASA)
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seizmičnih opazovanj so zaznali več tisoč potresov, za-
radi česar je naše poznavanje njene notranje zgradbe 
(slika 1) precej dobro (Nakamura, 2020).

Izkušnje Vikinga so pokazale, da morata biti InSighto-
va seizmometra SEIS (Seismic Experiment for Interi-
or Structure) v trdnem stiku s tlemi in dobro izolirana 
od Marsove atmosfere. Mars ima redkejšo atmosfero 
od Zemljine in je sestavljena v glavnem iz ogljikovega 

dioksida. Je pa vremensko dogajanje precej pestro, saj 
na Marsu divjajo peščeni viharji in celo peščene trombe, 
kar je močen vir seizmičnih motenj, zato so inženirji izde-
lali poseben pokrov, ki SEIS izolira od vplivov atmosfere.
Sicer so pogoji za seizmično opazovanje na Marsu dob-
ri, saj je razen vetra raven naravnih motenj precej nižja 
kot na Zemlji. To je predvsem posledica tega, da Mars 
nima oceanov, saj je na Zemlji prav medsebojni vpliv 
atmosfere, oceanov in celin glavni vir stalnih motenj v 

Slika 4:  
Prvi lastni posnetek, ki ga 
je naredila sonda InSight 
po pristanku na Marsu 
(vir: Nasa)

Figure 4: 
First self-picture taken by 
the InSight lander after 
landing on Mars 
(Source: NASA)

Slika 5:  
Sonda InSight z 
označenimi raziskovalnimi 
instrumenti (vir: Nasa; 
prevodi napisov na sliki: 
heat flow probe – sonda za 
meritev toplotnega toka, 
tethers – privezi, grapple 
– kopač, antenna – antena, 
pressure inlet – dovod 
tlaka; preostali napisi 
na sliki so kratice, ki so 
razložene v besedilu)

Figure 5:  
The InSight lander 
with labelled scientific 
instruments  
(Source: NASA)
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širokem frekvenčnem pasu, kar se imenuje mikroseiz-
mični šum. Analize sedmih mesecev opazovanj so po-
kazale, da je mikroseizmični nemir trikrat manjši kot na 
Zemlji in najnižji do zdaj izmerjen v osončju v območju 
period med 5 in 20 s, kjer na Zemlji prevladuje šum 
oceanov. Poleg tega je InSight opremljen z vrsto me-
teoroloških instrumentov za merjenje hitrosti in smeri 
vetra, z barometrom in termometrom ter magneto-
metrom, kar vse omogoča prepoznavanje različnih vpli-
vov na seizmometer. Mars je imel v geološki zgodovini 
magnetno polje, ki je nato izginilo, ker je domnevno pre-
nehal delovati geodinamo v tekočem jedru. Posledično 
so sončni delci odnesli nekoč toplo in vlažno atmosfero 
in je danes Mars rdeča puščava.

Mars je precej manjši od Zemlje (njegov premer je prib-
ližno polovico Zemljinega (slika 1) in ima 11 % njene mase), 
poleg tega pa je tudi dušenje seizmičnih valov v njegovih 
kamninah manjše. Zato bodo tudi relativno šibkejši pot-
resi v primerjavi s tistimi na Zemlji predvidoma omogo-
čali učinkovite raziskave njegove notranjosti, pa čeprav 
je na voljo le en seizmometer v primerjavi z več deset 
tisoč, ki so danes postavljeni na površju Zemlje. Če se 
bodo za dovolj plitev potres magnitude okoli 4,0 ali celo 
ob udarcu večjega meteorita razvila dovolj izrazita po-
vršinska valovanja, bi lahko ta obkrožila celoten Mars v 
obeh straneh in bi jih seizmometer zaznal dvakrat. To bi 
dalo zelo pomembne podatke o notranji strukturi.

Misija InSight

V primerjavi z vsemi prejšnjimi robotskimi misijami na 
Mars, ki so raziskovale predvsem geologijo, kemizem 
in atmosfero, se InSight (Raziskovanje notranje se-
stave z uporabo seizmičnih in geodetskih raziskav ter 
raziskav toplotnega toka; Interior Exploration using 
Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) 
osredotoča na notranjo zgradbo planeta (slika 2). Naše 

poznavanje Marsove notranjosti je namreč slabše, kot 
je bilo poznavanje notranje zgradbe Zemlje pred sto 
leti, bilo bi pa pomembno za razumevanje zgodnjega 
razvoja terestičnih planetov v notranjem delu osončja, 
kar je eden glavnih ciljev misije. Projekt vodi NASA Jet 
Propulsion Laboratorij (JPL).

Sondo InSight so začeli graditi leta 2014 z namenom 
izstrelitve marca 2016. Zaradi težav pri zagotavljanju 
vakuumske tesnosti seizmometra so morali izstrelitev 
preložiti na naslednje izstrelitveno okno maja 2018. In-
Sight in dve nano relejni plovili Mars Cube One (slika 3) 
so bili izstreljeni z raketo Atlas V. Sonda je po šestih me-
secih in pol ter prepotovanih 484 milijonih kilometrov 
pristala 26. novembra 2018 v plitvem kraterju na ravnici 
Elysium Planitia blizu ekvatorja. Ker se napaja s sončnimi 
celicami, je tako zagotovljene največ energije za predvi-
den čas delovanja dveh let (eno Marsovo leto). Pristaja-
nje je obsegalo več faz. InSight je bil zavarovan z zračnim 
ščitom, ko je vstopil v atmosfero 80 km nad površjem s 
hitrostjo 19.800 km/h. Ščit se je med spuščanjem se-
grel na 1500 °C. Na višini 11 km se je pri hitrosti 385 m/s 
odprlo padalo (slika 3). Na višini 1100 m so se prižgale 
pristajalne rakete, ki so ga upočasnile na pristajalno hit-
rost 8 km/h (Knapmeyer-Endrun in Kawamura, 2020). 
InSight je pristal v manjšem kraterju premera okoli 25 
m, zapolnjenim s sedimenti, ki so nastali ob udarcu me-
teorita in bili pozneje spremenjeni in preneseni z vetrom 
(slika 4). Na podlagi blokov kamnin je bilo ocenjeno, da je 
skalna podlaga iz strjene lave v globini 3–5 m (Golombek, 
2020).

Na InSight je poleg seizmografa SEIS še več drugih in-
strumentov (slika 5): HP3 (Naprava za merjenje toplo-
tnega toka in fizikalnih lastnosti; Heat Flow and Physi-
cal Properties Package) za meritev toplotnega toka v 
tleh in za radiometrijo, RISE (Raziskava rotacije in not-
ranje sestave; Rotation and Interior Structure Expe-
riment) za natančno določitev precesije in nutacije 

Slika 6:  
Prerez seizmometra SEIS 
z zaščito proti vetru in 
temperaturo  
(vir: Nasa)

Figure 6:  
Cross-section of the SEIS 
seismometer with the 
wind and thermal shield  
(Source: NASA)
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rotacijske osi Marsa ter TWINS (Meritev temperature 
in vetra za InSight; Temperature and Winds for InSi-
ght) za meteorološke meritve. Sonda ima tudi 1,8 m 
dolgo robotsko roko, s katero so na površje namestili 
SEIS in sondo HP3. Ta ima poseben sistem za lastno 
zabijanje do globine 5 m, kjer meri toplotno prevodnost 
in gradient temperature za izračun gostote toplotne-
ga toka, ki je zelo pomemben podatek za razumevanje 
geološke zgodovine planeta. InSight so skonstruirali v 
podjetju Lockheed Martin (slika 2), večino znanstve-
nih instrumentov pa v vesoljskih agencijah evropskih 
držav. Instrument RISE deluje v radiofrekvenčnem 
območju X in bo omogočal natančnejšo določitev osi 
rotacije, precesijo in amplitudo nutacije od predhodnih 
s sondami Viking in Mars Pathfinder. To je pomembno 
za boljšo oceno velikosti in gostote Marsovega jedra in 
plašča ter posledično za boljše razumevanje nastanka 
vseh terestričnih planetov.

Sinergija različnih instrumentov in poskusov je omo-
gočila nov način opredelitve značilnosti plitvega pod-
površja. Na podlagi seizmičnih zapisov šibkih udarcev 
sonde HP3 s sistemom lastnega zabijanja ter zračnih 
vrtincev in sunkov, zaznanih s TWINS, so potrdili, da je 
površinska nekonsolidirana plast debela 3 m, pod njo 

pa je toga kamnina. S sočasnim opazovanjem peščene-
ga vrtinca z meteorološkim instrumentom in kamero, 
barometrom in seizmometrom so lahko celo izračunali 
elastični Youngov modul površinskih sedimentov na 
270 MPa (Lognonne in sod., 2020).

Seizmograf SEIS

Seizmograf SEIS (Seizmični poskus za notranjo sesta-
vo; Seismic Experiment for Interior Structure) je naj-
pomembnejši znanstveni instrument misije InSight. 
Sestavljata ga dva seizmometra: kratkoperiodni (SP), 
ki je občutljiv pri krajših periodah (višjih frekvencah), in 
zelo širokopasovni (VBB) seizmometer, ki je občutljiv v 
širokem intervalu period (sliki 6 in 7). Prvi je primeren 
za zaznavanje bližjih potresov, katerih signali vsebujejo 
predvsem višje frekvence, drugi pa tudi bolj oddaljenih. 
Oba seizmometra sta trikomponentna in merita potre-
sno nihanje tal v treh med seboj pravokotnih smereh. 
SEIS so razvili pri Nacionalnem centru za vesoljske ra- 
ziskave Francije ob sodelovanju drugih evropskih razi-
skovalnih ustanov (Lognonne in sod., 2019). Pri razvoju 
je bilo glavno vodilo čim bolj zmanjšati vpliv vibracij zaradi 
vetra, zato je seizmograf pod težkim večplastnim ščitom 

Slika 7:  
Postavitev seizmometra 
SEIS z robotsko roko na 
površje Marsa
(vir: Nasa)

Figure 7:  
Deployment of the SEIS 
seismometer with robotic 
arm on the Mars surface 
(Source: NASA)
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(pokrovom), ki ga varuje pred sunki vetra in velikimi tem-
peraturnimi spremembami na površju Marsa (slika 6). 
Poleg potresov zaznavata seizmometra tudi atmosfer-
ske valove in težnostne vplive oziroma plimske sile za-
radi lune Fobos. Podatki seizmometrov se neprekinjeno 
vzorčijo s frekvenco 100 vzorcev na sekundo, vendar se 
zaradi omejenih zmogljivosti prenosa na Zemljo pošilja le 

del teh podatkov. Visokofrekvenčno vzorčeni podatki se 
sicer shranjujejo lokalno za več kot en mesec, ustrezno 
prevzorčeni pa vsak dan pošiljajo na Zemljo v analizo. Če 
raziskovalci v teh seizmogramih zaznajo potres ali drug 
zanimiv atmosferski ali magnetni dogodek, pošljejo sondi 
zahtevo za prenos zanimivega odseka podatkov s polno 
vzorčenim signalom. Sestavni del SEIS je tudi vektorski 

Slika 9:  
Plazovi in premiki velikih 
skal v sistemu razpok 
Cerberus Fossae, za 
katere se domneva, da 
so jih sprožili potresi (vir: 
Nasa)

Figure 9:  
Landslides and 
movements of large 
blocks in the Cerberus 
Fossae system of fissures, 
supposedly triggered 
by marsquakes (Source: 
NASA)

 Slika 8:  Prvi potres, ki ga je na Marsu zaznala sonda InSight. Na seizmogramu so pred potresom motnje zaradi 
vetra, za njim pa zaradi premikanja robotske roke. Zgoraj: kratkoperiodni (SP) in spodaj: širokopasovni (VBB) 
seizmometer (vir: Nasa; prevodi napisov na sliki: Mars wind – veter na Marsu, likely Marsquake – verjeten 
potres, robotic arm – robotska roka, horizontal amplitude – vodoravna amplituda)

 Figure 8:  The first marsquake detected by InSight. On the seismograms, Mars wind noise can be seen before the likely 
marsquake, and movements of the robotic arm after it. Above, the short period (SP), and below, the very 
broad band (VBB) seismometer. (Source: NASA)



354 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Andrej Gosar: RAZISKAVE POTRESOV NA MARSU – MISIJA INSIGHT

magnetometer za meritve sprememb magnetnega 
polja. Pri testiranju vakuumske tesnitve seizmometra 
so zaznali šibko puščanje, ki pa bi v dve leti trajajočem 
opazovanju lahko ogrozilo uspešnost misije, zato so za 
marec 2016 predvideno izstrelitev morali prestavili na 
maj 2018. Po pristanku je InSight tri tedne opazoval oko-
lico z vsemi razpoložljivimi instrumenti, na podlagi česar 
so izbrali najboljšo lokacijo za namestitev SEIS in HP3. Z 
robotsko roko so 19. decembra 2018 postavili SEIS na 
površje (slika 7) in nato prek njega namestili zaščitni po-
krov (Lognonne in sod., 2019).

Prvi zaznani potresi na Marsu

V prvih desetih mesecih opazovanja (do 30. sep-
tembra 2019) je InSight zaznal 174 potresov, kar do-
kazuje, da je Mars potresno dejaven planet (slika 8). 
Potresna dejavnost je manjša kot na Zemlji in večja kot 
na Luni. Potresov je na Marsu več, kot so pričakovali, 

vendar niso zelo močni (Giardini in sod., 2020). Prese-
netljivo pa seizmogrami kažejo na dve različni skupini 
potresov, ki se med seboj razlikujeta. Najmočnejši po-
tres je imel navorno magnitudo 4,0; tak potres bi ču-
tili v večjem delu Slovenije, ne bi pa povzročil resnejših 
poškodb stavb. Dva najmočnejša potresa sta nastala 
blizu sistema razpok Cerberus Fossae, ki je od seiz-
mometra oddaljen 1600 km in je zaradi mladega vulka-
nizma domnevno tektonsko dejaven. Na tem območju, 
kjer so dolge in globoke struge in jih je zalila lava, so 
znani premiki velikih skal, ki so se v preteklosti zvalile 
po pobočju, kar so domnevno povzročili potresi (slika 
9). Tudi lava je ponekod prelomljena, kar kaže na mla-
do tektonsko aktivnost. Odgovor na vprašanje, zakaj je 
InSight pristal tako daleč od potresno domnevno naj-
bolj dejavnega območja, je v tem, da je za raziskovanje 
globoke notranjosti to ugodnejše, saj potresni valovi 
iz oddaljenih žarišč potujejo globlje skozi plašč kot za 
bližje potrese. Za vse do zdaj zaznane potrese razisko-
valci menijo, da so tektonskega izvora in da SEIS še 

 Slika 10:  Primerjava seizmogramov, posnetih na Zemlji, Luni in Marsu a) potres magnitude 6,1 v Turčiji v globini 12 
km, na razdalji 2730 km, b) potres magnitude 4,1 na Luni v globini 50 km, na razdalji 2690 km, c) potres 
magnitude 3,3 na Marsu na razdalji 1540 km, d) potres magnitude med 1,8 in 2,3 na Marsu, za katerega ni 
bilo mogoče natančneje opredeliti razdalje (vir: Nature Communications)

Figure 10:  Comparison of seismograms recorded on Earth, Moon and Mars: a) Magnitude 6.1 event in Turkey at 12 
km depth and 2730 km distance; b) Magnitude 4.1 event on Moon at 50 km depth and 2690 km distance; 
c) magnitude 3.3 event on Mars at 1540 km distance; d) magnitude from 1.8 to 2.3 event on Mars; the 
distance could not be determined. (Source: Nature Communications)
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ni zaznal udarca zaradi padca meteorita (Banerds in 
sod., 2020).

V dveh letih in pol delovanja je do aprila 2021 SEIS 
skupno zaznal več kot 500 potresov, med njimi mar-
ca 2021 dva močnejša (magnitude 3,3 in 3,1). Tudi ta 
dva sta nastala na območju sistema razpok Cerberus 
Fossae, kar potrjuje domnevo, da je to potresno najbolj 
dejavno območje na Marsu. Sicer SEIS večino časa zaz-
nava motnje zaradi vetra. Dodatno pa se je pokazalo, da 
nekaj motenj povzroča tudi krčenje in raztezanje kabla, 
ki povezuje seizmometer z InSight, saj so temperaturne 
spremembe od –100 °C ponoči do 0 °C podnevi. Zato 
so leta 2021 z robotsko roko kabel delno prekrili s sipko 
kamnino (https://mars.nasa.gov/insight/).

Primerjava seizmogramov, posnetih na Zemlji, Luni in 
Marsu (slika 10), kaže predvsem na razlike v sipanju in 
dušenju potresnih valov znotraj treh nebesnih teles. Dve 
že omenjeni različni vrsti potresov na Marsu sta podob-
ni seizmogramom potresov na Zemlji (sliki 10a in c) in na 
Luni (sliki 10b in d). Seizmogram potresa na Luni (slika 
10b) je sicer podoben tistemu na Zemlji (slika 10a), ven-
dar sipanje v suhi, porozni skorji otežuje prepoznavanje 
počasnejših faz S-valovanja, manjše dušenje pa se kaže v 
daljši valovni obliki. Na seizmogramu potresa na Marsu 
(slika 10c) se jasno vidijo prihodi P- in S-valovanj, manj-
kajo pa površinska valovanja, kar je lahko povezano z glo-
bino žarišča, ki zaradi samo enega seizmografa ni znana, 
ali pa sipanja valovanj. Za seizmogram drugega potresa 
na Marsu (slika 10d) so značilne visoke frekvence, vre-
tenasta oblika in odsotnost jasnih seizmoloških faz, ki bi 
ustrezale prihodom P- in S-valovanj. Visoke amplitude, 
ki se začnejo pri 18. minuti seizmograma, je povzročilo 
premikanje robotske ročice. Seizmogrami z Marsa ka-
žejo daljši čas potresnega nihanja, kot ga poznamo na 
Zemlji, in krajši od tistega na Luni. To pomeni, da je du-
šenje valovanj močnejše kot na Zemlji in šibkejše kot na 
Luni. Dušenje pa je zelo odvisno od termičnih lastnosti in 
prisotnosti plinov ali vode v kamnini. Opazovane razlike 
zato jasno kažejo na različno geološko sestavo vseh treh 

nebesnih teles. Analize torej kažejo, da je v skorji Marsa 
nekaj vlage, ni pa mogoče ugotoviti, ali so pod površjem 
večje količine vode (Banerds in sod., 2020).

Spremenljivost zapisov potresov kaže, da sta v Mar-
sovi notranjosti vsaj dve različni plasti (slika 11). Skor-
ja je bolj podobna Lunini z značilno visokim sipanjem in 
majhnim dušenjem, plašč pa je bolj podoben Zemljine-
mu z nizkim sipanjem in visokim dušenjem. Ker se je za 
Mars pričakovalo, da je po notranji zgradbi nekje med 
Zemljo in Luno glede sipanja in dušenja, je obstoj dveh 
različnih skupin potresov na Marsu presenetljiv. Analize 
seizmogramov so pokazale, da je za vrhnjo, od 8 do 11 
km debelo plast skorje značilna nepričakovano nizka se-
izmična hitrost, kar kaže na močno razpokano ali druga-
če spremenjeno kamnino. Majhne amplitude S-valovanj 
za bolj oddaljene potrese nakazujejo na nizkohitrostno 
plast znotraj plašča (slika 11), kar so nekateri predvide-
vali in bo koristilo pri oceni mineralne sestave.

Nadaljnje analize do zdaj zbranih zapisov potresov bodo 
usmerjene v prepoznavanje seizmoloških faz, ki bodo 
omogočale določitev debeline skorje Marsa na mestu 
pristanka InSight in opredelitev seizmičnih hitrosti in 
dušenja v zgornjem delu plašča. Da bi lahko opredeli-
li globlje strukture, bo treba počakati na kakšen večji 
potres, za katerega bo mogoče zaznati tudi odboje od 
meje plašč-jedro.

Sklepne misli

Do zdaj zbrani podatki misije InSight so pokazali, da so 
seizmološka opazovanja najpomembnejša za raziskave 
notranje strukture Marsa. Po dveh letih in pol je delova-
nje seizmografa SEIS dobro in stabilno ter bo lahko zato 
znatno podaljšano. Nasa je misijo tudi uradno podaljšala 
do decembra 2022. Veliko se pričakuje od novega seiz-
mografa SEM, ki ga na ExoMars 2020 sondi pošilja na 
Mars Evropska vesoljska agencija. Predviden je njegov 
pristanek na točki, ki bo 150° oddaljena od InSight in 

Slika 11:  
Mogoča razlaga 
dveh različnih vrst 
seizmogramov, posnetih 
na Marsu: visokofrekvenčni 
(HF) in nizkofrekvenčni (LF) 
dogodki  
(vir: Nature Geoscience)

Figure 11:  
Possible explanation of 
two different kinds of 
seismograms recorded on 
Mars: high-frequency (HF) 
and low-frequency (LF) 
events  (Source: Nature 
Geoscience)

https://mars.nasa.gov/insight/
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bliže nekaterim območjem, ki so domnevno potresno 
dejavna (Tharsis in Valles Marineris). Potrese, zazna-
ne hkrati na dveh seizmografih, bo mogoče bistveno 
natančneje locirati in na njihovi podlagi izvesti številne 

dodatne analize notranje strukture Marsa. Žal pa je bila 
za leto 2020 načrtovana izstrelitev ExoMars pred krat-
kim preložena na leto 2022, zato se še ne ve, ali bosta 
oba seizmografa sploh delovala nekaj časa sočasno.
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Nekoč smo se vprašali,
kako nesrečo bi nadvladali,

zdaj ugotavljamo,
da bi lahko ona prevladala nad nami.1

(Amanda Gorman, mladinska pesniška nagrajenka, ZDA)

Uvod

Naravne nesreče so posledica naravnih pojavov, ki 
povzročijo škodo ali žrtve. Geofizikalni, geomorfološki, 
meteorološki in hidrološki naravni pojavi sami po sebi 
niso problematični. Ko pa prizadenejo družbo in so člo-
veku nevarni, zanje uporabimo izraz naravna nesreča. 
Termin izkazuje antropocentričen pogled na naravne 
procese (Komac, Zorn in Ciglič, 2011), saj gledamo 
nanje z vidika vpliva na družbo, stavbe, infrastruktu-
ro. Zato bi bil izraz naravna nevarnost (angl. natural 
hazards) oziroma ogroženost zaradi naravnih nesreč 

1  So while once we asked, How could we possibly prevail 
over catastrophe? Now we assert, How could catastrophe 
possibly prevail over us? (prevod Blaž Komac)

(angl. natural risks) nevtralnejši in primernejši (Mikoš, 
2016, 2020), če z njim označujemo naravne razmere, 
ki lahko povzročijo škodljive pojave ali naravne nesre-
če (angl. natural disasters). Izraz nesreča je morda 
še najbolj upravičen v povezavi s poškodovanimi ali 
žrtvami zaradi teh naravnih pojavov. Vendar smo se 
v slovenskem jeziku na termin naravne nesreče že na-
vadili in ga hoté »prav« razumemo: naravne nesreče so 
posledica naravnih pojavov, ki praviloma nastanejo na 
območju visoke ogroženosti in povzročijo škodo, torej 
zmanjšajo vrednost dobrin in kakovost življenja tudi 
na širšem območju, ne le na ožjem prizadetem mestu. 
Ker to zmanjšanje lahko izrazimo z denarnimi sredstvi, 
so mogoče primerjave različnih vrst naravnih nesreč 
ter različnih geografskih ali upravnih pokrajin, tudi 
držav, poleg tega jih je mogoče spremljati skozi čas in 
prostor. 

Naravne nesreče zaradi svoje narave kažejo značilnos-
ti pokrajin, v katerih se dogajajo. Po vzrokih, delovanju 
in posledicah so izjemno zapleteni pojavi, v katerih se 
prepleta več pokrajinskih ravni. Najpogosteje gre za 
zaporedje dogodkov, pri čemer en proces vpliva na 
drugega, zato vse pogosteje govorimo o kaskadnih 

MEDNARODNA PRIMERJAVA SLOVENIJE GLEDE 
UČINKOV NARAVNIH NESREČ
EFFECTS OF NATURAL DISASTERS IN SLOVENIA  
IN COMPARISON TO OTHER COUNTRIES

Blaž Komac
dr., Geografski inštitut Antona Melika, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti,  

Gosposka ulica 13, Ljubljana, blaz@zrc-sazu.si

Povzetek
V članku predstavljamo podatke o škodi zaradi naravnih nesreč v Sloveniji in Evropi po podatkih Sendajskega 
monitoringa ter pozavarovalnice Swiss Re. Razpravljamo tudi o položaju Slovenije glede na svetovni indeks 
ogroženosti in indeks obvladovanja tveganj ter obravnavamo podatke Evropskega solidarnostnega sklada. 
Predstavimo tudi naložbe v področje zaščite in reševanja na državni ter občinski ravni v Sloveniji. V prispevku 
podpiramo prizadevanja Urada Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč (UNDRR) za večje med-
narodno sodelovanje na področju preventive in varstva pred naravnimi nesrečami (UNDRR …, 2021) ter 
opozarjamo na nujnost večje vključenosti deležnikov iz zavarovalništva in na pomen nezabeleženih posrednih 
naložb.

Abstract
The article presents data on damage resulting from natural disasters in Slovenia and Europe compiled from 
the reinsurance company Swiss Re and the Sendai Monitoring records. It further discusses Slovenia‘s po-
sition with regard to the World Risk Index and the Risk Management Index, and data from the European 
Solidarity Fund. Last but not least, the article presents investments in the protection and rescue system 
at the Slovenian state and municipal levels and draws certain conclusions. It also supports UNDRR‘s efforts 
to increase international cooperation in the area of prevention and protection against natural disasters 
(UNDRR, 2021), and draws attention to the need for greater involvement of insurance stakeholders and the 
importance of unrecorded indirect investments.
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ali stopnjastih procesih. Naravne nesreče omejujejo 
družbo in gospodarstvo (Zorn in sod., 2009), zato bi 
se morali ogroženim območjem čim bolj izogibati, kjer 
to ni mogoče, pa prilagajati oziroma graditi kulturo 
zmanjševanja tveganj nesreč (angl. culture of risk) ter 
tako zmanjšati tveganje v prihodnosti (Komac in Zorn, 
2014; Zorn in sod., 2017).

Podatke o škodi zaradi naravnih nesreč v Sloveni-
ji zbirajo nekatera ministrstva, vendar le delno in za 
nekatere pojave, kot so poplave, zemeljski plazovi in 
vročinski valovi v mestih (Komac in sod., 2017). Po-
datki za zadnja leta so skopi, saj Statistični urad Re-
publike Slovenije podatkov o naravnih nesrečah, za 
katere uporablja izraz elementarna nesreča (Pograjc, 
2004)2, od leta 2008 ne zbira oziroma objavlja več, za 
zbiranje teh podatkov, razen letnega programa stati-
stičnih raziskovanj, pa niti do takrat ni obstajala prav-
na podlaga. Statistični urad Republike Slovenije je po-
datke dobival od občin, ki pa niso pokazale interesa, 
saj je podobne podatke zbirala Uprava RS za zaščito 
in reševanje z aplikacijo Ajda. Leta 2009 podatkov ni 
posredovalo 43 odstotkov občin (91 od 210). Stati-
stični urad Republike Slovenije tudi ni našel alterna-
tivnih administrativnih virov, saj so podatki Uprave 
RS za zaščito in reševanje obsegali le nesreče, ki so 
zajete v aplikaciji Ajda (potres, poplava, zemeljski plaz, 
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, neurja), in večje 
nesreče, pri katerih je škoda presegla prag 0,3 pro-
mila načrtovanih prihodkov državnega proračuna (in 
za katere so podatki zbrani na temelju sklepa o začet-
ku ocenjevanja škode). Statističnemu uradu od Upra-
ve RS za zaščito in reševanje tudi ni uspelo pridobiti 
podatkov baze Spin, ki pa ne obsega podatkov o ško-
di.3 Tako je urad leta 2012 ukinil to raziskovanje, saj je 
ugotovil, da po zadnji objavi podatkov o ocenjeni škodi, 
nastali zaradi naravnih nesreč, za leto 2008 ni bilo 
večjega povpraševanja po teh podatkih. Poleg tega 
naj podobnih podatkov ne bi zbiral noben drug stati-
stični urad v Evropski uniji z izjemo Švedske, podatki 
pa takrat niso bili potrebni za katero izmed mednaro-
dnih ali nacionalnih poročanj (Zapisnik …, 2012). Vse 
to kljub dejstvu, da povezavo podnebnih sprememb in 
naravnih nesreč ter njihov nezanemarljiv ekonomski 
učinek priznava vedno več držav.

Naravne nesreče so ekonomsko nezanemarljiva kate-
gorija. Po nekaterih podatkih je škoda zaradi naravnih 
nesreč v Sloveniji med letoma 1991 in 2018 obsegala 
približno 0,5 odstotka bruto domačega proizvoda na 
leto (Zorn in Hrvatin, 2015) oziroma povprečno okrog 

2  Statistični urad je zbiral podatke o neposredni in posredni 
škodi zaradi potresa, poplave, suše, neurja, toče, pozebe, 
žleda, drsenja tal in snega ter drugih nesreč.
3  Baza Spin obsega podatke o času in kraju (občina, naslov) 
in vrsti ter obsegu dogodka s kratkim opisom vsebine in 
statusa.

85 milijonov evrov. To je relativno gledano dvakrat več 
kot globalno.4 Med letoma 1990 in 2019 je bilo v 29 
dogodkih za 2,363 milijarde evrov neposredne škode, 
povprečni dogodek pa je povzročil za 110 milijonov evrov 
škode. Med letoma 1990 in 2018 so med 20 dogodki 
največ škode povzročili poplave (1,949 milijarde evrov) 
ter suša (627 milijonov) in žled (430 milijonov), sledijo 
pa toča (155), potres (88) in pozeba (47). Preračunano 
na dogodek je največjo škodo povzročil žled (430 milijo-
nov), sledijo poplave (114 milijonov), suša (89) ter toča 
(51), pozeba (47) in potres (44) (Komac, 2021).

Analiza 13 let z večjimi naravnimi nesrečami med leto-
ma 2003 in 2018 kaže, da so nesreče povzročile za slabi 
dve milijardi evrov škode, državna in občinska sredstva, 
vložena v preventivo, pa so dosegla 615 milijonov. Škoda 
je torej v teh letih za trikrat presegla naložbe, v približ-
nem razmerju 150 : 50 milijonov evrov na leto.

Država oziroma občina mora po zakonu financirati od-
pravo posledic, če škoda preseže 0,3 promila načrto-
vanih prihodkov proračuna (Zakon o odpravi …, 2007, 
35. člen). Za to je ob 17 (59 odstotkov) dogodkih na-
menila skupno 351,9 milijona evrov ali 23,8 milijona na 
dogodek (preglednica 1). Pripominjamo, da sanacija po-
gosto traja tudi desetletje ali več, tako je bilo na primer 
po potresih v letih 1998 in 2004 v Zgornjem Posočju. 
Niso pa zabeležena sredstva, ki posredno vplivajo na 
naravne nesreče, na primer za urejanje vodotokov ali 
obnovo prometnic.

Tudi po svetu v zadnjih dveh ali treh desetletjih ugo-
tavljajo, da narašča pogostost naravnih nesreč, zlas-
ti zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, povezanih s 
podnebnimi spremembami (Gams, 1998). Narašča tudi 
škoda, ki je sredi 20. stoletja znašala 3,9 milijarde dolar-
jev na leto, v zadnjem času pa je presegla 100 milijard. 
Naraščanje škode ni povezano le z večjo pogostostjo 
pojavov, temveč s poseganjem v ogrožena območja, 
zgostitvami prebivalstva v pogosto neurejenih urbanih 
okoljih, naraščanjem cen zemljišč in nepremičnin ter so-
dobno infrastrukturo (McBean, 2004; Riebeek, 2005; 
Zorn in Komac, 2011). Vse pogostejša so prizadevanja 
za zaščito kritične infrastrukture (Prezelj in sod., 2010), 
pri spoprijemanju z naravnimi pojavi imajo vedno večji 
pomen tudi negradbeni ukrepi (Komac in Zorn, 2020). 

Globalno je v zadnjem tisočletju v vsaj 100.000 več-
jih naravnih nesrečah umrlo najmanj 15 milijonov ljudi 
(Münchner …, 1999), kar je 150 ljudi na dogodek ozi-
roma 15.000 na leto. Danes vemo, da je še več ljudi 
umrlo zaradi epidemij in ekstremnih pojavov, kakršen je 
bil cunami leta 2004 s četrt milijona žrtev. Med letoma 

4  Med letoma 1990 in 2017 je bilo zaradi naravnih nesreč 
globalno porabljenega povprečno 0,28 odstotka bruto 
domačega proizvoda (med 0,12 in 0,50), največ med letoma 
1990 in 1999 (0,32), nekaj manj pa med letoma 2000 in 2009 
(0,24) ter med letoma 2010 in 2017 (0,26) (Pielke, 2018).
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1994 in 2003 so naravne nesreče povprečno prizade-
le 255 milijonov ljudi na leto, med letoma 1995 in 2003 
pa je umrlo več kot 75.000 ljudi ali skoraj 2000 na leto 
(Guha - Sapir in sod., 2004). 

V Sloveniji je podatke o žrtvah naravnih nesreč med 
letoma 2005 in 2019 zbiral Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, ti pa so se vnesli v Sendajski monitoring. Samo 
ob večjih poplavah je v zadnjem stoletju v Sloveniji umr-
lo povprečno po šest ljudi na dogodek, nekateri primeri 
so končali tudi na sodišču5 (preglednica 1). Podrobnejši 

5  https://www.rtvslo.si/crna-kronika/obtozeni-v-primeru-
smrtne-prometne-nesrece-na-vranskem-oprosceni/527430

podatki so dostopni le za nekatere pojave. Tako za ob-
dobje od 1. maja do 30. septembra v letih 2008−2013 
ugotavljajo pozitivno in statistično značilno povezanost 
med dnevnim številom umrlih in vročinskimi valovi. 
Leta 2003 je v vročinskem valu umrlo 81 prebivalcev 
več, kot jih sicer umre v tem časovnem obdobju, kar je 
13-odstotni porast umrljivosti (Tomšič in sod., 2008; 
Hojs in sod., 2014). 

Podatke o značilnostih in učinkih naravnih nesreč zbi-
rajo mednarodne baze, kot so: Mednarodna podatkov-
na baza nesreč (The International Disasters Database, 
EM-DAT), ki jo je leta 1988 ustanovil Center za razi-
skave epidemij in nesreč (Centre for Research on the 
Epidemiology of Disasters, CRED), Globalni arhiv večjih 

Naravna nesreča
Škoda 

(v milijonih evrov, 
brez davka)

Sredstva, ki jih je dodelilo Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za 
zmanjšanje posledic naravnih nesreč, za obnovo od leta 2007 do 2018, 

poraba proračunskih sredstev do leta 2018, z 22-odstotnim davkom,  
v milijonih evrov (vir: Ministrstvo za okolje in prostor)

1990, november, poplava 552 –
1992, suša 122 –
1993, suša 141 –

1994, poplava 30 –
1996 33*
1997 53*

1998, 2004, potres – 35*/54 (3 na leto 2020)
1998, poplava 173 –

1999 28*
2000, suša 79 –
2001, suša 42 –
2003, suša 128 –
2004, toča 29 –
2005, toča 44 –
2006, suša 50 –

2007, september, poplava 193 86
2008, poletje, toča 82 31

2008, december, poplava 
(Slovensko primorje) 4 17,9

2009, december, poplava 25 15
2010, september, poplava 188 50
2012, november, poplava 311 52

2014, januar, žled in poplava 430 41
2014, september, poplava 154 10

2014, oktober, poplava 50 3
2014, december, poplava 22 1

2016, junij, poplava 14 7
2016, avgust, poplava 25 13
2017, april, poplava 56 18

2017, december, poplava 133 7
2017, suša 65 –

2017, zmrzal 47 –
2018, maj, poplava 6 0
2018, junij, poplava 13 0

 Preglednica 1:  Škoda zaradi izbranih naravnih nesreč med letoma 1990 in 2014 (Komac, 2020;* Pavliha, 2001, 17)
 Table 1:  Damage caused by selected natural disasters between 1990 and 2014 (Komac, 2020; * Pavliha, 2001, 17).
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poplav (Global Active Archive of Large Flood Events) 
s podatki od leta 1985, ter pozavarovalnice, kot sta 
münchenska in züriška. Prva svoje podatke od leta 
2020 trži, tako da so prosto dostopni le nekateri njeni 
podatki, ki jih obravnavamo v tem prispevku. 

Države so v zadnjih letih k zbiranju in posredovanju po-
datkov spodbudili Združeni narodi, konkretneje Urad 
Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč 
(UN DRR), pri katerem v okviru Sendajskega okvira za 
zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015–2030 po-
teka monitoring stanja držav članic na področju zmanj-
šanja tveganja nesreč skladno s sedmimi globalnimi 
cilji Sendajskega okvira. Sendajski okvir za zmanjšanje 
tveganja nesreč za obdobje 2015–2030 je bil sprejet 
na tretji konferenci Organizacije združenih narodov za 
zmanjšanje tveganja nesreč in spodbuja države članice 
k sistemskemu pristopu za zmanjšanje tveganja nesreč 
in tako k izboljšanju stanja na naslednjih prednostnih 
področjih: 1) razumevanje tveganja nesreč, 2) krepitev 
upravljanja za obvladovanje tveganja nesreč, 3) naložbe 
za zmanjševanje tveganja nesreč za odpornost ter 4) 
povečanje pripravljenosti na nesreče za učinkovit odziv 
in boljšo ponovno gradnjo ob okrevanju, obnovi in re-
konstrukciji. Sendajski monitoring meri globalni napre-
dek držav pri zmanjšanju tveganja nesreč skozi spletni 
sistem z 38 kazalniki, ki izhajajo iz sedmih sendajskih 
ciljev (Banovec Juroš, 2020; Sendai …, 2020). 

V prispevku obravnavamo podatke o škodi in žrtvah 
zaradi naravnih nesreč za Evropo in Slovenijo, kot jih 
zbirajo v okviru Združenih narodov in pozavarovalnice 
Swiss Re. Ker celoviti podatki o neposredni in posre-
dni škodi zaradi naravnih nesreč v Sloveniji niso dosto-
pni, je ta prispevek tudi spodbuda k boljši organizaciji 
na tem področju oziroma k boljšemu komuniciranju ter 
sodelovanju med deležniki. Posebej opozarjamo na nuj-
nost večje vključenosti deležnikov iz zavarovalništva in 

opozarjamo na pomen nezabeleženih posrednih naložb. 
V članku razpravljamo tudi o položaju Slovenije glede na 
svetovni indeks tveganj (angl. world risk index) in indeks 
obvladovanja tveganj (angl. index for risk management) 
ter podatke Evropskega solidarnostnega sklada. Na-
zadnje predstavimo naložbe v sistem zaščite in reševa-
nja na državni ter občinski ravni v Sloveniji. V prispevku 
tako podpiramo prizadevanja Urada Združenih narodov 
za zmanjšanje tveganja nesreč za večje mednarodno 
sodelovanje na področju preventive in varstva pred na-
ravnimi nesrečami (UNDRR …, 2021). 

Mednarodne baze podatkov  

o škodi in žrtvah zaradi 

naravnih nesreč

Sendajski monitoring

V okviru Sendajskega monitoringa se meri globalni 
napredek držav pri zmanjševanju tveganja nesreč. V 
Evropi je leta 2019 zaradi nesreč življenje izgubilo 1180 
ljudi (2954 leta 2018). Enako velja za število prizadetih 
zaradi nesreč, ki se je zmanjšalo s 395.411 leta 2018 
(podatki 22 držav) na 59.401 leto pozneje (podatki 18 
držav). Gospodarska škoda je bila višja leta 2018 (1,43 
milijarde dolarjev v 20 državah) v primerjavi z letom 
pozneje (514 milijonov, 17 držav). Nesreče so leta 2018 
(podatki za 18 držav; v oklepaju: 2019, 14 držav) priza-
dele 564 (261) šol, 1085 (67) zdravstvenih ustanov in 
1669 (208) drugih enot kritične infrastrukture, med 
katerimi monitoring posebej izpostavlja zdravstvene in 
izobraževalne ustanove. Leta 2018 je bilo 11 državam 
posredovano za 1,1 milijarde (351.246 leta 2019) do-
larjev pomoči.

 Slika 1:  Število žrtev (rdeče) in poškodovanih ob nesrečah v Evropi (Sendai Monitor, 2021)
 Figure 1:  Number of casualties (red) and injured during disasters in Europe (Sendai Monitor 2021)
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Slovenija je s podatki, ki so bili na voljo, v Sendajski 
monitoring poročala za leta od 2005 do 2019 (Sen-
dai Monitor, 2021). V Sendajskem monitoringu so po-
datki za kazalnik B-1 za Slovenijo vneseni za celotno 
obdobje 2005–2019, od leta 2008 pa imamo podatke 
o številu prebivalcev s poškodovanimi bivališči (kazalnik 
B-3). V tem času so nesreče prizadele stavbe, v katerih 
živi skoraj 40.000 ljudi (povprečno 3300 na dogodek, 
največ poplave leta 2008, in sicer 25.300), in uniči-
le stavbe 188 ljudem. V Evropi v zadnjih letih narašča 
število ljudi, katerih stavbe so poškodovane (povpreč-
no 147.000 na leto). Po podatkih kazalnika A-2a je v 
Evropi zaradi nesreč umrlo povprečno 22 ljudi na leto 
(skupno 331, največ 44 leta 2010), trend pa je padajoč 
(slika 1). Nekaj več ljudi (346) je bilo ranjenih. 

Za Slovenijo smo ugotavljali, da je med letoma 1870 in 
1943 v naravnih nesrečah izgubilo življenje povprečno 
4,7 človeka na leto, med letoma 1948 in 1995 pa se je 
ta številka zmanjšala na 2,4. Največ smrti so povzročili 
snežni plazovi (36 odstotkov), potresi (30 odstotkov), 
udari strel (13 odstotkov), poplave (12 odstotkov) in 
neurja (šest odstotkov) (Zorn in Komac, 2011). Te šte-
vilke so v zadnjem času nizke, vendar Slovenija glede 
smrtnih žrtev negativno odstopa v primerjavi z Evro-
po (slika 2). Povprečno število žrtev zaradi nesreč na 
prebivalca (kazalnik A-2) je med letoma 2005 in 2019 v 
Evropi 3,3-krat manjše kot v Sloveniji, še bolj pa se raz-
likujeta nižka – za dvanajstkrat. Razveseljiv pa je trend 
upadanja po letu 2013 (slika 2).

Slovenija je sicer 7. decembra 2017 sprejela Strategi-
jo razvoja Slovenije 2030, ki postavlja nove dolgoroč-
ne razvojne temelje za Slovenijo s petimi strateškimi 
usmeritvami in 12 medsebojno povezanimi razvojnimi 
cilji, ki se navezujejo na agende Organizacije združenih 
narodov, povezane tudi z varstvom pred nesrečami 

(Sendai …, 2020). Naša država se od uvedbe Sendaj-
skega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč oziroma 
spremljanja kazalnikov od leta 2018 dalje spoprijema z 
izzivi pri poročanju Sendajskemu monitoringu, in sicer 
z zgodnjimi mejniki pridobivanja podatkov (konec mar-
ca za preteklo leto), omejeno kadrovsko sestavo ter 
pridobivanjem podatkov iz neenotno zasnovanih po-
datkovnih baz. Ima pa Slovenija že uveljavljen in delujoč 
pristop k beleženju izgub oziroma škod (podatkovna 
baza Ajda; Jakšič, 2010), zaradi česar poročanje teme-
lji na delnih podatkih o izgubah ter analizi državnih baz 
podatkov in nacionalnih registrov. Za enotnejše beleže-
nje nekaterih podatkov bi morali spremeniti zakonoda-
jo (Sendai …, 2020).
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 Slika 2:  Žrtve zaradi nesreč na 100.000 prebivalcev v 
Evropi in Sloveniji med letoma 2005 in 2019 
(Sendai Monitor, 2021)

 Figure 2:  Victims of natural disasters per 100,000 
inhabitants in Europe and Slovenia between 
2005 and 2019 (Sendai Monitor, 2021)
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 Slika 3:  Letno število naravnih nesreč med letoma 
1970 in 2020 po podatkih pozavarovalnice 
Swiss Re (Sigma …, 2021)

 Figure 3:  Annual number of natural disasters  
1970-2020 according to data from Swiss Re 
(Sigma, 2021)
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 Slika 4:  Število žrtev zaradi vremenskih dogodkov  
in potresov, lestvica je logaritemska  
(Sigma …, 2021)

 Figure 4:  Number of victims attributed to weather 
events and earthquakes, presented on  
a logarithmic scale (Sigma, 2021)
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Pozavarovalnica Swiss Re

Za potrebe tega prispevka smo analizirali dostopne 
podatke pozavarovalnice Swiss Re o škodi in žrtvah za-
radi (naravnih) nesreč, ki so dostopni v okviru aplikacije 
Sigma Explorer (Sigma …, 2021). Podatki niso popolni, 
saj prikazujejo le izbrane države, torej tiste, ki sodeluje-
jo s pozavarovalnico. So pa ravno zato zanimivi, saj bolj 
kot kateri drugi podatki prikazujejo neenakosti znotraj 
Evrope, in sicer v zavarovalništvu, ki ga vse premalo 
vključujemo v dolgoročne strategije varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami.

Poleg podatkov o številu pojavov za neurja, potrese, 
ledeni mraz, poplave, sušo in točo so dostopni tudi po-
datki o žrtvah ter o celotnih in zavarovanih škodah. Po-
datkovna baza ni celovita, kljub temu pa zaradi dolgega 
časovnega niza dobimo vpogled v dogajanje. Po njihovih 
podatkih se je med letoma 1970 in 2020 zgodilo skoraj 
6000 naravnih nesreč s škodo ali žrtvami (5993). Pov-
prečno jih je bilo 118 na leto ali ena vsake tri dni (slika 
3). Ne sme nas torej presenečati pogosto poročanje o 

0

10

20

30

40

50

60

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

 Slika 7:  Razmerje med zavarovanimi in skupnimi 
škodami med letoma 1970 in 2020  
(Sigma …, 2021)

 Figure 7:  Ratio between insured and total damage 
between 1970 and 2020 (Sigma, 2021)
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Skupne škode zaradi 
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Figure 5:
Total damage caused by 
weather-related natural 
disasters and earthquakes 
between 1970 and 2020, 
presented on a logarithmic 
scale (Sigma, 2021)
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Slika 6:  
Zavarovane škode za 
vremenske naravne 
nesreče in potrese med 
letoma 1970 in 2020 
(Sigma …, 2021)

Figure 6:  
Insurance for damage 
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natural disasters and 
earthquakes between 1970 
and 2020 (Sigma, 2021)
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naravnih nesrečah v medijih. Pogostost nesreč s ča-
som narašča, kar pa je vsaj od računalniške dobe na 
začetku devetdesetih let 20. stoletja let tudi posledica 
boljšega zbiranja podatkov.

Največ žrtev je bilo globalno zaradi potresov, in sicer 
2,5 milijona ali kar 49.000 na leto. Zaradi naravnih ne-
sreč, povezanih z vremenom, je umrlo pol manj ljudi, in 
sicer 1.205.000.

Škoda je globalno znašala 5393 milijard dolarjev, 
vendar izmed teh le četrtino (1281 milijard) za pot-
rese. Vremenske naravne nesreče so s 4112 milijar-
dami ekonomsko bolj problematičnejše, poleg tega 
je zanje značilen opazen trend naraščanja. Ker so 
potresi bolj problematičnejši z vidika števila žrtev, 
poleg tega tudi škoda zaradi njih narašča, je to še 
razlog več za upravičenost naložb v strukturno var-
nost (slika 5).

Slika 8: 
 Primerjava indeksa 
razvitosti (Human …, 2019) 
s številom dogodkov,  
škodo in številom žrtev  
za evropske države

Figure 8:  
Comparison of the 
Development Index 
(Human, 2019) with  
the number of events, 
damage and casualties  
for European countries

R² = 0,1019

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0,75 0,8 0,85 0,9 0,95

število dogodkov

R² = 0,0438

-10

0

10

20

30

40

50

60

0,75 0,8 0,85 0,9 0,95

škoda

R² = 0,0549

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0,75 0,8 0,85 0,9 0,95

žrtve



364 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Blaž Komac: MEDNARODNA PRIMERJAVA SLOVENIJE GLEDE UČINKOV NARAVNIH NESREČ

V zadnjih desetletjih opažamo vedno večji delež zavaro-
vanih škod, kar je povezano z višjimi škodami in verje-
tno tudi večjo ozaveščenostjo ter stopnjo zavarovanja. 
Potem ko je bila v sedemdesetih letih zavarovana pe-
tina škode zaradi nesreč, je delež naraščal do začet-
ka devetdesetih let, ko je v nekaterih letih dosegel 40 
odstotkov, pozneje pa je spet upadel približno na peti-
no ter v zadnjem času s 36 odstotki presegel tretjino 
(sliki 6 in 7).

Pozavarovalnica Swiss Re za obdobje 1990–2019 ob-
javlja tudi temeljne podatke za večje dogodke, ki so 
povzročili (zavarovano) škodo. V Evropi (skupaj s Turči-
jo) so v tem času zabeležili dvanajst primerov ledenega 
mraza (angl. cold frost), 15 potresov (angl. earthqua-
ke), 81 poplav (angl. flood), 84 neurij (angl. storm) in 26 
primerov škode zaradi toče (angl. hail). Navedeni po-
javi so povzročili za 155 milijard dolarjev škode in vzeli 
24.908 življenj. Največjo škodo so povzročila neurja 
(54 odstotkov), največ žrtev pa potresi (kar 89 odstot-
kov) (preglednica 2). Zanimivo, da za Evropo ni podat-
kov za sušo z visokimi škodami v kmetijstvu in za vedno 
pogostejše obsežne gozdne požare oziroma požare v 
naravi (Komac in sod., 2020b). Primerjava podatkov 
o razvitosti držav, izraženi z indeksom razvitosti (Hu-
man …, 2019), s številom dogodkov kaže na pozitivno 
povezanost, podobno je tudi s škodo, pri žrtvah pa je 
povezava negativna, kar je pričakovano (slika 8).

V Avstriji izstopajo neurja, na Češkem poplave, obe 
naravni nesreči se pojavljata na Danskem, v Franci-
ji poplave prevladajo nad neurji, Grčijo so prizadele 
poplave in potresi (zanimivo, da ni podatkov o gozdnih 
požarih), Irsko poplave, Italijo poplave, potresi in neu-
rja, na Madžarskem so imeli en škodni primer neur-
ja, v Nemčiji so zabeležili neurja s točo in poplave, na 
Portugalskem, Nizozemskem in Norveškem neurje, na 
Poljskem poplave, v Romuniji zmrzal in poplave, enako 
v Rusiji. V Španiji izstopajo poplave in neurja, v Švici 
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 Slika 9:  Število dogodkov vremensko pogojenih nesreč v Evropi med letoma 1990 in 2019 na primeru toče, poplav  
in neurij (Sigma …, 2021)

 Figure 9:  Number of weather-related disasters in Europe 1990-2019, including hail, floods and storms (Sigma, 2021).

Zavarovane škode 
 (v milijardah dolarjev) Žrtve

Leden mraz 4,48 845

Potres 5,49 21.700

Toča 15,27 41

Poplava 49,45 1322

Neurje 83,11 1192

Skupno 157,80 25.100

 Preglednica 2:  Zavarovane izgube in žrtve zaradi večjih 
nesreč med letoma 1990 in 2019 v 
Evropi (Sigma …, 2021)

 Table 2:  Insurance for losses and victims to major 
natural disasters between 1990 and 
2019 in Europe (Sigma, 2021).
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neurja s točo in poplave, v Turčiji potres, v Združenem 
kraljestvu je največ neurij in poplav, v Ukrajini pa je iz-
stopal leden mraz.

Skupno število pojavov (zmrzal, potres, poplava, neu-
rje, toča) v obdobju 1990–2019 upada (slika 9). Trend 
upadanja je bil izrazit do začetka tisočletja, odtlej pa ra-
zen v zadnjih letih opažamo naraščanje. Najizrazitejše 
je pri neurjih (skupno 84 pojavov), pri čemer so v zad-
njih letih pogosto trije ali štirje pojavi na leto, medtem 
ko so na začetku obdobja opazili en do dva pojava. Pri 
poplavah je trend padajoč (skupno 81 pojavov). Tudi za 
točo (24 pojavov) je značilen trend naraščanja v zad-
njem desetletju, ne moremo pa ga potrditi za zmrzal 
(12 pojavov).

Po številu žrtev, ki jih je bilo med letoma 1990 in 2019 
kar 25.482 (brez Turčije, kjer je potres 17. avgusta 
1998 vzel 19.118 življenj, pa 4.018), izstopajo Italija (812 
žrtev), Francija (647), Ukrajina (568), Nemčija (482) in 
Združeno kraljestvo (391). Italija poleg Turčije izstopa 
zaradi potresov, Ukrajina zaradi ledenega mraza, dru-
ge države pa prizadenejo neurja. V naštetih državah so 
bile skoraj tri četrtine vseh žrtev. Število žrtev kljub 
velikim nihanjem (brez 19.000 žrtev potresa v Turčiji 
leta 1998) ostaja na ravni 200 ljudi na leto in v zadnjih 
letih upada. 

V Evropi najmanj ljudi umre zaradi toče (1,4 na leto; 
skupno 41), z visoko številko sledi leden mraz (29,1; 
845), nato pa poplave (45,5; 1322), neurja (41,1; 1192) 
in potresi (748; 21.700 oziroma 84,0; 2437 brez 
potresa v Turčiji leta 1998). Pri vremensko najbolj po-
gojenih poplavah in neurjih opažamo negativen trend, 
kar lahko pripišemo večji ozaveščenosti prebivalcev in 
številnim ukrepom v okviru preventive ter pravočas-
nega obveščanja in opozarjanja. Podatki o žrtvah zaradi 
poplav v Sloveniji (preglednica 3, oranžni stolpci na sliki 
10) kažejo, da je v zadnjem stoletju v samo 13 poplavnih 
dogodkih, povečini je šlo za hudourniške poplave, umr-
lo več kot 100 ljudi ali povprečno devet ljudi na večjo 
poplavo.

Ekonomsko najbolj prizadete evropske države so iz 
razumljivih razlogov tudi najbogatejše. Po petina od 
skupno 216 (zavarovanih) dogodkov je nastala v 
Združenem kraljestvu (45), Franciji (44) in Nemčiji 
(41). Izstopata tudi Švica z 18 dogodki ter Italija s 13 
dogodki. V teh državah so nastale tri četrtine vseh 
dogodkov. Približno 80 odstotkov zavarovanih izgub 
nastane v ekonomsko najmočnejših evropskih državah, 
in sicer v Franciji (49,16 milijarde dolarjev), Združenem 
kraljestvu (39,68) in Nemčiji (38,79). K naslednji de-
setini izgub prispevajo Danska (7,56), Švica (5,90) in 
Italija (4,86). Sledijo države z vzhodnega dela celine, kot 
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 Slika 10:  Žrtve zaradi naravnih nesreč med letoma 1990 in 2019 na primeru potresa, neurij in poplav, slednje v Evropi 
in Sloveniji – oranžna barva, desna os (Sigma …, 2021)

 Figure 10:  Victims of natural disasters 1990-2019 presented using the example of earthquake, storm and flood, 
monitored in Europe and in Slovenia – orange, right axis (Sigma, 2021).
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 Slika 11:  Izgube zaradi naravnih nesreč v Evropi med letoma 1990 in 2019, skupno ter na primeru toče, poplav  
in neurij (Sigma …, 2021)

 Figure 11:  Losses due to natural disasters in Europe 1990-2019, in total and using the example of hail, floods  
and storms (Sigma, 2021)

Kraj Čas Število žrtev

Vransko 13. september 2014 2/3

vzhodna in osrednja Slovenija 18.–20. september 2010 3/5

Železniki 18. september 2007 4/6

Ljubljana (Gradaščica) 2004 1

Log pod Mangartom (drobirski 
tok) 17. november 2000 7

1998 1/2

1995 1

1994 1

1992 1

Kamniška Bistrica 1. november 1990 1/2

1989 3

porečje Savinje december 1966 4

1965 3

porečje Savinje 4. in 5. junij 1954 11/22/25

Ljubljana (Gradaščica) 23. in 24. september 1933 17

Ljubljana (Gradaščica) 27. september 1926 10/14

porečje Mure (Prekmurje) november 1925 2

Polhov Gradec 9. avgust 1924 15/19

severovzhodna Slovenija maj 1910 več

1903 10/15

1872 nekaj

1852 več

 Preglednica 3:  
Smrtne žrtve poplav 
v Sloveniji (arhiv 
Geografskega inštituta 
Antona Melika ZRC 
SAZU; Komac in sod., 
2008; *EMDAT Database; 
**Global Active Archive of 
Large Flood Events; Ocena 
tveganja …, 2016)

Table 3:  
Deaths attributed to 
floods in Slovenia (Archive 
of the Anton Melik 
Geographical Institute at 
the Research Centre of 
the Slovenian Academy 
of Sciences and Arts; 
Komac, Zorn and Natek 
2008; *EMDAT Database; 
**Global Active Archive of 
Large Flood Events)
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sta Poljska (3,08) in Turčija (2,46), preostale države pa 
prispevajo manj kot desetino zavarovanih izgub.

Analiza časovne razporeditve izgub po tipih naravnih 
nesreč pokaže, da je povprečna količina izgub na do-
godek med letoma 1990 in 2019 rahlo naraščala (slika 
11). Skoraj v vseh letih so opažali izgube zaradi neurij 
(razen leta 2019; 83,11 milijarde dolarjev izgub) in po-
plav (razen v letih 1991, 2016 in 2019; 49,45). Škoda 
zaradi toče (15,27) je pogostejša v zadnjem desetletju. 
Škoda zaradi neurij ne izraža trenda naraščanja njiho-
vega števila, temveč je očitno bolj odvisna od njihove 
intenzivnosti. Podobno lahko trdimo za potrese (5,49).

Po podatkih zavarovalnic naj bi največja škoda zaradi 
poplav v Sloveniji dosegla okrog 0,7 odstotka bruto 
domačega proizvoda (proračun na leto 2010; največ 
Češka z dvema odstotkoma), potresi okrog 0,05 od-
stotka bruto domačega proizvoda (največ Grčija z 2,1 
odstotka), nimamo pa podatkov o neurjih (največ Litva 
z dvema odstotkoma) in suši (največ Romunija z 1,4 

odstotka). Za Slovenijo so bili na voljo samo podatki 
med letoma 2004 in 2007. 

Kljub tem pomanjkljivostim so zanimive naslednje 
ugotovitve. Glede poplav je za Slovenijo skupaj s Polj-
sko značilna zmerna velikost izgub, zavarovanje proti 
poplavam se prodaja neobvezno, stopnja penetracije je 
nizka. Zavarovanje proti poplavam je v Belgiji, Franciji in 
Veliki Britaniji ter na Irskem in Švedskem pogosto po-
vezano z obveznim požarnim zavarovanjem, zato je sto-
pnja penetracije višja. V Nemčiji, Grčiji in Italiji je nižja, 
saj zavarovanje prodajajo posebej, podobno je v Avstri-
ji, Bolgariji in na Finskem. Tveganje zaradi neurij je na 
Danskem in Švedskem ter v Sloveniji zmerno, stopnja 
penetracije pa je visoka, saj je zavarovanje mogoče ku-
piti kot neobvezno razširitev. Glede potresov je njihova 
ocena napačna, saj Slovenijo skupaj z Nemčijo uvrščajo 
med države z zmerno nevarnostjo, stopnja penetraci-
je je nizka (50 odstotkov), zavarovanje pa je na voljo 
kot neobvezna razširitev osnovnih polic (Maccaferri in 
sod., 2012).

Slika 12:  
Svetovni indeks 
ogroženosti, svetovni 
indeks razvoja in škoda 
zaradi naravnih nesreč 
(Human …, 2019; Behlert in 
sod., 2020; Sigma …, 2021)

Figure 12: 
World Risk Index, World 
Development Index and 
damage caused by natural 
disasters (Human, 2019;  
Behlert et al., 2020; 
Sigma, 2021)
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Mednarodni položaj Slovenije po 
nekaterih kazalnikih ogroženosti

Slovenija se po svetovnem indeksu tveganj, ki ga je iz-
računala Univerza Združenih narodov, uvršča na 141. 
mesto med 181 državami (slika 12). Indeks je rahlo ne-
gativno povezan z razvitostjo držav. Po visoki razvito-
sti in nizkem indeksu ogroženosti izstopajo Norveška, 
Švica, Nemčija, Belgija, Danska in Avstrija. Nekaj višja 
je ogroženost Združenega kraljestva in Irske, po visoki 

stopnji razvoja in ogroženosti pa izstopa Nizozemska. 
Nizek indeks razvoja ima Ukrajina, med takimi država-
mi pa po visoki ogroženosti izstopajo vzhodnoevropske 
države, in sicer Romunija, Rusija, Srbija in Turčija. Po 
nizki ogroženosti in visoki razvitosti izstopata Nemčija 
in Francija, po visoki ogroženosti Nizozemska, vzhod-
noevropske države pa po nizki škodi. Slovenija je na 
repu razvitih držav, vendar s sorazmerno nizko stop-
njo ogroženosti (Mikoš, 2016; Behlert in sod., 2020; 
Sigma …, 2021).

Slika 13:
Razporeditev evropskih 
držav glede na sestavine 
indeksa obvladovanja 
tveganja (De Groeve  
in sod., 2014)

Figure 13:
Distribution of European 
countries according to the 
elements of the Index for 
Risk Management  
(De Groeve et al., 2014)
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Zanimivi so tudi rezultati posodobljenega indeksa ob-
vladovanja tveganja (De Groeve in sod., 2014), ki dr-
žave razvršča glede na kombinacijo 1) nevarnosti in 
izpostavljenosti, 2) ranljivosti ter 3) pomanjkanja zmo-
gljivosti (slika 13). Glede ogroženosti zaradi naravnih 
nesreč (angl. natural hazards) z visokimi vrednostmi 
izstopajo Ukrajina in Rusija ter države, ki jih ogrožajo 
potresi, to so Turčija, Grčija, Italija in Španija, sledi-
ta pa Portugalska in Slovenija. Nizke vrednosti imajo 
Norveška, Danska in Švica. Glede na izpostavljenost 
prebivalcev (angl. human exposure) navzgor izstopa-
jo vzhodne države, in sicer Turčija, Ukrajina, Rusija ter 
Srbija, Grčija in Italija, navzdol pa Norveška, Danska, Ni-
zozemska, Švica ter Češka, Avstrija in Irska. Po druž-
benoekonomski ranljivosti (angl. socioeconomic vul-
nerability) navzgor izstopata Turčija in Ukrajina, sledita 
Nemčija in Francija, navzdol pa Slovenija in Portugalska 
ter srednjeevropske države, in sicer Češka, Romuni-
ja in Madžarska. Po ranljivih skupinah (angl. vulne-
rable groups), kot so otroci, starejši, ženske, ljudje s 

posebnimi potrebami, priseljenci in avtohtono prebi-
valstvo, navzgor izstopata Turčija in Ukrajina, sledijo 
pa Nemčija, Srbija, Avstrija in Grčija. Institucionalno 
pomanjkanje zmogljivosti (angl. institutional lack of 
coping capacity) je značilno za Ukrajino, Turčijo, Rusijo, 
Romunijo in Srbijo, dobro oceno pa imajo Avstrija, Špa-
nija in Švica ter Belgija, Danska, Nemčija in Nizozemska. 
Infrastrukturne zmogljivosti (angl. infrastructural 
coping capacity) imajo dobro urejene bogate države, 
kot so Švica, Nizozemska, Danska, Avstrija in Združeno 
kraljestvo, slabo pa Ukrajina, Rusija, Srbija, Romunija, 
Turčija in Poljska.

Evropske države lahko sredstva pridobijo tudi iz 
Evropskega solidarnostnega sklada. Slovenija je 
za ta sredstva zaprosila petkrat, enkrat pa prošnjo 
umaknila (potres, 2004). Sredstva je pridobila za od-
pravo posledic škod ob poplavah 19. novembra 2007 
(8,3 milijona evrov), 26. novembra 2010 (7,5) in 2. ja-
nuarja 2013 (14,1) ter po žledu leta 2014 (18,4). 

Država Število primerov
Skupna neposredna škoda po 

oceni Evropske komisije  
(v milijonih evrov)

Višina pomoči  
(v milijonih evrov)

Višina pomoči na primer  
(v milijonih evrov)

Italija 9 52.064 2516 279,52

Danska 4 23.200 1003 250,70

Velika Britanija 2 7024 223 111,35

Francija 6 7573 204 33,95

Avstrija 4 4368 171 42,68

Češka 4 3578 161 40,25

Romunija 7 4033 119 16,99

Grčija 6 3100 114 19,05

Poljska 1 2999 106 105,60

Portugalska 3 2465 84 27,90

Švedska 1 2297 82 81,70

Srbija 1 1106 60 60,20

Slovenija 4 1273 48 12,05

Bolgarija 5 1094 39 7,86

Madžarska 2 1238 38 18,75

Španija 3 1332 31 10,33

Slovaška 2 756 26 13,05

Hrvaška 5 801 23 4,58

Ciper 2 357 15 7,45

Irska 1 521 13 13,00

Latvija 1 193 10 9,50

Estonija 1 48 1 1,30

Malta 1 30 1 1,00

Litva 1 15 0 0,40

 Preglednica 4:  Neposredna škoda in sredstva Evropskega solidarnostnega sklada med letoma 2002 in 2017  
(Ex Post …, 2020)

 Table 4:  Direct damage and resources of the European Union Solidarity Fund 2002-2017 (Ex Post, 2020).
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Večina sredstev iz tega sklada gre tudi za povračilo 
škode ob poplavah (64 odstotkov) in neurjih (13 od-
stotkov), sledijo pa potres (9 odstotkov), gozdni požari 
(pet odstotkov) ter velik mraz in suša (po trije odstot-
ki). Kriterij za pridobitev pomoči je 0,6 odstotka bruto 
nacionalnega dohodka. Večino sredstev, 77 odstotkov, 
so med letoma 2002 in 2017 pridobile štiri večje dr-
žave, največ Italija. Če primerjamo delež razdeljenih 
sredstev po državah in delež pomoči glede na škodo, 
ugotovimo, da sklad najbolj podpira velike države, kot 
so Italija in Nemčija ter Ukrajina, Poljska, Švedska in 
Francija. Po tem kriteriju je Slovenija na 20. izmed 24 
mest (preglednica 4; Ex Post …, 2020).

Sklepne misli

Samo neposredna škoda zaradi naravnih nesreč znaša 
stotine milijonov evrov (preglednica 1). Če prištejemo 
še posredno škodo, lahko ugotovimo, da ti pojavi obču-
tno vplivajo na gospodarstvo, tako v Sloveniji in v Evropi 
kot po svetu. Številne so tudi žrtve zaradi teh pojavov.

Naravne nevarnosti pogosto segajo čez meje. Gre za 
regionalne pojave in v zadnjih desetletjih se je pokaza-
lo, da so države manj uspešne pri odzivu na naravne 
nesreče, če delujejo same. Boljše je povezovanje, tako 
notranje (med občinami ali različnimi deležniki) kot zu-
nanje (med državami). Nazadnje se je to očitno pokaza-
lo pri zimski krizi s pomanjkanjem električne energije v 
Teksasu februarja 2021, v primerjavi s podobno, ven-
dar bolje upravljano krizo zaradi žleda leta 2014 v Slo-
veniji. Na področju varstva pred nesrečami se države 
znotraj Evropske unije in Združenih narodov povezujejo 
že zadnja tri desetletja, vse od desetletja, ki je bilo v 
okviru Združenih narodov namenjeno naravnim nesre-
čam. Iniciative, kot je Desetletje za zmanjšanje posledic 
naravnih nesreč (International ..., 1989), so na globalni 
ravni postavile okvire, ki jim odtlej sledijo številne dr-
žave, posebej po Hjoškem okvirnem akcijskem načrtu 
za zmanjšanje nesreč za obdobje 2005−2015 (Hyogo 
..., 2005) in pozneje Sendajskem okviru za zmanjšanje 
tveganja nesreč za obdobje 2015–2030 (Sendai ..., 
2015; Banovec Juroš, 2020).

Pri strategijah za spoprijemanje z naravnimi nesreča-
mi v prihodnosti imajo zelo velik pomen že zabeleženi 
naraščajoči trendi nekaterih pojavov, zlasti vremen-
sko pogojenih. Za upravljanje naravnih nesreč je po-
membno, da lahko v prihodnosti z veliko gotovostjo 
pričakujemo njihovo večje število in večjo pogostost. 
To posebej velja za ekstremne dogodke, tudi take, 
kakršnih glede na statistično pojavnost v preteklosti 
ne bi pričakovali. Taki veliki in prostorsko obsežni pojavi, 
čeprav so redki (trije odstotki števila), že zdaj povzro-
čijo večino (več kot 60 odstotkov) gospodarske škode 
(Economic losses …, 2020). 

Ker celoviti podatki o neposredni in posredni škodi 
zaradi naravnih nesreč v Sloveniji niso dostopni, je ta 
prispevek spodbuda k boljši organizaciji na tem podro-
čju oziroma k boljšemu komuniciranju med deležniki. 
Posebej opozarjamo na nujnost večje vključenosti de-
ležnikov iz zavarovalništva (Komac, 2021). V prispevku 
tudi podpiramo prizadevanja Urada Združenih narodov 
za zmanjšanje tveganja nesreč za večje mednarodno 
sodelovanje na področju preventive in varstva pred 
naravnimi nesrečami (UNDRR …, 2021).
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NORMATIVOV ZA OBČINSKE JAVNE USLUŽBENCE NA 
PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
CONTRIBUTIONS TO THE FORMATION OF STANDARDS AND 
NORMS FOR MUNICIPAL CIVIL SERVANTS WORKING IN THE 
FIELD OF EMERGENCY MANAGEMENT

Julij Jeraj
mag., Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, 
julij.jeraj@ljubljana.si

Povzetek
V Sloveniji je težišče organiziranja in delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
občinah. Pričakovali bi, da bi to deklarativno trditev podpirali tudi podatki o številu strokovnjakov, na obči-
nah zaposlenih za področje zaščite, reševanja in pomoči (ZRP). Strokovnjakov torej, ki pripravljajo na delo-
vanje ob naravnih in drugih nesrečah občino, njeno upravo, javna podjetja in zavode, javno gasilsko službo, 
prostovoljne organizacije in pogodbena podjetja ter civilno zaščito. Strokovnjakov, ki odziv na nesreče in 
zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev tudi vodijo ter poskrbijo še za ocenjevanje škode in delno tudi 
za sanacijske, omilitvene ter preventivne dejavnosti. Vendar ni tako. Število zaposlenih na lokalni ravni se 
je z ocenjenih 170 pred letom 1994 zmanjšalo na 45. Težišče števila zaposlenih se je z občin premaknilo 
na državno raven, pri čemer se je število zaposlenih precej povečalo. Kot prispevek k začetku načrtnega 
izboljševanja uravnoteženosti med nalogami občin in številom občinskih javnih uslužbencev za ZRP predla-
gamo določanje okvirnih normativov za število zaposlenih glede na število prebivalcev občine in opredelitev 
standardnih del, ki jih opravljajo. Kot ustrezen kriterij smo prepoznali število prebivalcev in ugotovili, da je 
potreben en javni uslužbenec na 10.000 do 18.000 prebivalcev. Po tem kriteriju bi v 54 občinah, ki imajo 
več kot 10.000 prebivalcev, potrebovali 85 zaposlenih za področje ZRP in nadaljnjih 36 v skupnih občinskih 
upravah za preostale občine.

Abstract
In Slovenia, the centre of gravity of the organization and operation of the emergency management. One 
would expect that this would be reflected in the number of experts working in the emergency manage-
ment domain in the municipalities: specifically, experts who prepare the municipality, its administration, 
the public enterprises and institutions, the public firefighting service, voluntary organizations, contracted 
companies and Civil Protection for operation during natural and other disasters; experts who manage di-
saster response and provide basic living conditions, organize damage assessment and, to a certain extent, 
manage recovery, mitigation and prevention. However, this is not the case. The number of employees at 
the local level has decreased from the assessed 170 before 1994 to 45 at present. The centre of gravity 
of the number of employees has shifted from the municipalities to the national level, where it has seen 
a considerable increase. As a contribution to the beginning of the planned improvement for the harmo-
nization of the municipalities’ functions and the number of municipal civil servants working in the field of 
emergency management, we suggest that a framework norm be a number of employees according to the 
number of inhabitants in a municipality. We also suggest that the standard working task that they carry 
out be defined. The number of inhabitants has been recognized as an appropriate criterion; it has been 
established that one civil servant is required per 10,000-18,000 inhabitants. Based on this criterion, 54 
municipalities with more than 10,000 inhabitants would require a total of 85 employees for emergency 
management, with an additional 36 employees to work in joint communal administrations for the rema-
ining municipalities.

mailto:julij.jeraj@ljubljana.si
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Uvod

Država težišče organiziranja in delovanja sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami polaga 
na občine že od leta 1971 sprejetega slovenskega re-
publiškega Zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni 
samozaščiti (Ušeničnik, 1994a). Taka usmeritev se je 
nadaljevala tudi po osamosvojitvi (Ušeničnik, 1993) in 
velja še danes. Državni zbor je v Resoluciji o nacional-
nem programu varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami v letih 2009 do 2015 opredelil, da občine sa-
mostojno organizirajo in pripravljajo ter vodijo zaščito, 
reševanje in pomoč na svojem območju, ocenjujejo ško-
do ter tudi odpravljajo posledice nesreč. Tudi sicer je 
težišče organiziranja in delovanja sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami na občinah (ReNPVN-
DN, 2009, točka 2). Enako stališče je mogoče zasle-
diti tudi v veljavni resoluciji (ReNPVNDN16–22, 2016, 
točka 9.2) ter v predstavitvah sistema, ki jih občasno 
izvajajo najvišji predstavniki Uprave RS za zaščito in re-
ševanje (URSZR) (URSZR, n. l.). Te deklarativne izjave 
podpirata število prostovoljnih in poklicnih reševalcev 
v občinskih javnih gasilskih službah ter delež odzivov 
na nesreče, ki jih občinske sile opravijo brez državne 
pomoči. Temu pa ne sledi število zaposlenih na obči-
nah za področje varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami oziroma ožje za področje zaščite, reševanja in 
pomoči. Razmišljanja o tej temi smo sprva oblikovali v 
okviru raziskovalnega razvojnega projekta Oblikovanje 
celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse 
ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči 
v Republiki Sloveniji »ICS URSZR«, ki ga je financiralo 
Ministrstvo za obrambo oziroma Uprava RS za zaščito 
in reševanje (Svete in sod., 2019). Tematiko smo raz-
širili na obravnavo procesov profesionalizacije v reviji 
Varstvoslovje (Malešič in Jeraj, 2018). Zdaj pa želimo 
tematiko javnih uslužbencev na področju ZRP v obči-
nah dopolniti in pripraviti podlago za vnos tematike v 
resolucijo za naslednje obdobje.

Gibanje števila zaposlenih

Število javnih uslužbencev na področju ZRP se je Slove-
niji v primerjavi s preteklostjo zmanjšalo, težišče števila 
zaposlenih pa se je z občin premaknilo na državno raven. 
Ta proces se je začel leta 1994 s preoblikovanjem lo-
kalne samouprave, nadaljeval pa se je s povečevanjem 
števila občin z 62 na 147, nato pa leta 1998 na 192. 
Leta 2002 je sledilo povečanje na 193, leta 2006 je bilo 
že 210 občin, leta 2011 pa 212, izmed katerih jih je 11 
mestnih (Ministrstvo za javno upravo; Statistični urad 
RS). S spremembo ureditve lokalne samouprave so na 
državno raven prešle vse pristojnosti obrambe, posle-
dično pa tudi večina osebja prejšnjih občinskih služb za 
obrambne zadeve, ki je opravljalo tudi zadeve s področja 
ZRP. Število na državno raven prenesenega osebja ni 
bilo skladno s tem, da so pristojnosti za področje ZRP 
ostale občinam.

Ocenjujemo, natančnih podatkov namreč ni, da je bilo 
pred letom 1994 na občinski in republiški ravni na sekre-
tariatih za obrambo in centrih za opazovanje in obvešča-
nje1 zaposlenih približno 200 oseb, ki so bile zadolžene le 
za civilno zaščito, predhodnico področja ZRP. Izmed teh 
jih je bila večina (ocenjujemo, da jih je bilo okoli 170) zapo-
slenih na občinski ravni, drugi pa na državni ravni. Poleg 
njih so del storitev, ki jih je uporabljala tudi civilna zašči-
ta, izvajali tudi nekateri drugi zaposleni v sekretariatih za 
obrambo (zveze, razporejanje in evidenca, tajništvo, skla-
diščenje). Ob upoštevanju obojega menimo, da bi lahko 
za obdobje pred letom 1994 skupno število zaposlenih, 
ki so v Republiki Sloveniji opravljali naloge ZRP, ocenili na 
približno 500 oseb, izmed katerih jih je bila velika večina 
zaposlenih na občinah (Jeraj, 2014; URSZR, 1998).

Na voljo ni niti natančnih podatkov o trenutnem šte-
vilu zaposlenih za področje ZRP na občinah. Precej 
zaposlenih za področje ZRP je pogosto razporejenih 
tudi na opravljanje drugih nalog občinske uprave (lo-
kalne ceste, stanovanjske zadeve, športni objekti itn.), 
zato ni znano dejansko razmerje med nalogami ZRP in 
drugimi nalogami. Skozi pogovore z večjimi občinami in 
nekaterimi vodjami izpostav URSZR smo ugotovili, da 
se na občinah le s področjem ZRP po vsej verjetnosti 
ukvarja le 45 oseb. To je kar 125 manj kot pred letom 
1994, kar se ne sklada z vrsto, obsegom, zahtevnostjo 
in številom nalog, ki jih imajo občine na področju ZRP.

Na državni ravni je Republiška uprava za zaščito in re-
ševanje (RUZR), poznejša URSZR, nastala s preobliko-
vanjem sedemčlanskega Sektorja za civilno zaščito v 
Republiškem sekretariatu za ljudsko obrambo. Kmalu 
po nastanku se je število zaposlenih povečalo na 30 
(Slokar, 2021). Leta 1996 je bilo zaposlenih 219 oseb, 
izmed teh 59 na sedežu v Ljubljani in v Izobraževalnem 
centru, 157 pa jih je opravljalo naloge ZRP (vključno z re-
gijskimi centri za obveščanje) na ravni trinajstih držav-
nih uprav za obrambo z njihovimi izpostavami (skupno 
58 izpostav) (URSZR, 1998). Po podatkih za konec leta 
2016 je bilo na URSZR zaposlenih 318 oseb. Sistema-
tizacija delovnih mest, ki je začela veljati leta 2017, je 
predvidela 409 delovnih mest. Po strukturi je v siste-
mizaciji 245 strokovno-tehničnih delovnih mest in 146 
uradniških delovnih mest, zasedenih pa je bilo 318 de-
lovnih mest (URSZR, 2017). Konec leta 2018 je bilo na 
URSZR zaposlenih 331 oseb (Ministrstvo za obrambo, 
2019). Povečanje števila zaposlenih za področje ZRP na 
državni ravni je v primerjavi z letom 1994 večkratno in 
v stalnem vzponu, kar je pričakovano glede na prevzem 
državnih nalog od prejšnje države in povečan obseg na-
log zaradi vključenosti v mednarodne povezave in posle-
dično naraščajočega števila aktivnosti ter tehnoloških 
sprememb v opravljanju dejavnosti in njene večje reguli-
ranosti ter prevzemanja nekaterih dodatnih nalog.

1  Gre za nekdanje centre za opazovanje in obveščanje, ki so 
obdelovali klice na telefonsko številko 985. 
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Podlage za določanje 

standardov in normativov 

Naloge občin kot podlaga za 
prepoznavanje standardnih nalog 
zaposlenih za področje ZRP

Temeljne pristojnosti občine v skladu z Zakonom o lo-
kalni samoupravi (ZLS-UPB2, 2007, 2. člen) so skrb za 
požarno varnost in organiziranje reševalne pomoči ter 
organiziranje pomoči in reševanja ob elementarnih in 
drugih nesrečah. Temeljne pristojnosti so razčlenjene 
predvsem v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami in Zakonu o gasilstvu ter njunih podza-
konskih aktih. Najkrajše je naloge občin mogoče zapi-
sati kot naloge ZRP in organizacija sil za izvajanje ZRP 
ter organov za vodenje aktivnosti ZRP. 

Zaščita obsega organizacijske, tehnične in druge 
ukrepe ter uporabo tehničnih in drugih sredstev za 
neposredno osebno in skupinsko zaščito ljudi, živali, 
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred posledi-
cami naravne in druge nesreče (Zakon o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ZVNDN-UPB1, 2006, 
8. člen). Zaščita ob naravnih in drugih nesrečah obse-
ga zlasti varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sred-
stvi in snežnimi plazovi, radiološko, kemično in biološko 
zaščito (ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega 
orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter ob 
nesrečah z nevarnimi snovmi), organiziranje, razvijanje 
in usmerjanje osebne ter vzajemne zaščite, prostor-
ske, urbanistične, gradbene in druge tehnične ukrepe, 
evakuacijo, sprejem in oskrbo ogroženih prebivalcev, 
zaklanjanje in zaščito kulturne dediščine (ZVNDN-
-UPB1, 2006, 59., 70., 71. člen).

Reševanje obsega ukrepe in postopke za reševanje 
ljudi, katerih življenje ali zdravje je ogroženo, reševanje 
živali, premoženja ter kulturne dediščine pred posledi-
cami naravne in druge nesreče (ZVNDN-UPB1, 2006, 8. 
člen). Reševanje ob naravnih in drugih nesrečah obsega 
predvsem prvo pomoč in nujno medicinsko pomoč, prvo 
veterinarsko pomoč, gašenje in reševanje ob požarih, re-
ševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, ob popla-
vah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih 
nesrečah na morju, rekah in jezerih, ob velikih nesrečah 
v prometu in rudniških nesrečah, v gorah, jamah, na vodi 
in iz nje, iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih 
nesrečah, reševanje ob vojaških ter terorističnih napa-
dih in drugih oblikah množičnega nasilja (ZVNDN-UPB1, 
2006, 71. člen) ter reševanje ob uporabi jedrskega, ke-
mičnega ali biološkega orožja, drugih sredstev za mno-
žično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi.

Pomoč obsega ukrepe in storitve strokovnjakov, re-
ševalnih enot in služb, uporabo zaščitne in reševalne 

opreme in sredstev pomoči ter zagotavljanje osnovnih 
življenjskih pogojev. Sredstva pomoči so živila, pitna 
voda, oblačila, obutev, zdravila in drugi predmeti ter 
sredstva, ki so namenjeni brezplačni razdelitvi ogrože-
nemu in prizadetemu prebivalstvu kot pomoč za lajša-
nje posledic naravne in druge nesreče. K zagotavljanju 
osnovnih pogojev za življenje spada zagotovitev nujne 
zdravstvene oskrbe ljudi in živali, nastanitev in oskr-
ba ogroženih s pitno vodo, hrano, zdravili in drugimi 
osnovnimi življenjskimi potrebščinami, oskrba z elek-
trično energijo, zagotovitev nujnih prometnih povezav 
in delovanja komunalne infrastrukture, zagotovitev in 
zaščita nujne živinske krme ter zaščita kulturne dediš-
čine (ZVNDN-UPB1, 2006, 8., 71. člen).

Po zakonu (ZVNDN-UPB1, 2006)) med sile za izvajanje 
ZRP spadajo enote in službe Civilne zaščite; enote, služ-
be in druge operativne sestave društev in drugih nevla-
dnih organizacij (72., 73. člen); javne službe za zaščito, 
reševanje in pomoč (74. člen), med katere spada tudi 
občinska javna gasilska služba; gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije (72., 75. člen); Policija (72., 
83. člen); Slovenska vojska (72., 83. člen); zasebni izva-
jalci storitev, dobavitelji (75., 85. člen); izvajalci državnih 
in občinskih javnih služb (Uredba o vsebini in izdelavi na-
črtov zaščite in reševanja, 2012, 6. člen; pogojno tretji 
odstavek 87. člena ZVNDN-UPB1); zdravstvo (Uredba o 
vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 2012, 6. 
člen; pogojno tretji odstavek 87. člena ZVNDN-UPB1).

Vodenje ZRP je v pristojnosti župana (98. člen), ki za 
operativno-strokovno vodenje sil za zaščito, reševanje 
in pomoč imenuje poveljnike, poverjenike in štabe Civil-
ne zaščite (87., 95., 96., 98., 99. člen), ki imajo za del sil 
pristojnost vodenja (enote in službe Civilne zaščite), za 
drugi del sil pa pristojnosti njihovega usmerjanja. Seve-
da pri vodenju ZRP župan uporabi tudi podžupane in ob-
činsko upravo, ki jo vodi direktor, razdeljena pa je lahko 
na posamezne organe in službe občinske uprave s svo-
jimi predstojniki. V občinsko upravo spadajo javni usluž-
benci, zaposleni za področje ZRP, ki jih župan zaposli 
za izvajanje operativno-strokovnih, upravnih in drugih 
zadev na področju ZRP (8., 9., 19.b, 105., 106.a–e člen).

Na drugačen način lahko naloge občin na področju ZRP 
opredelimo na podlagi kataloga pristojnosti občin (Lex 
Localis, n. l.), ki za opredelitev uporabi pet zakonov, in 
sicer Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred poža-
rom, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Zakon o 
varstvu pred utopitvami, in zgolj tri izmed relevantnih 48 
(URSZR, 2020) podzakonskih aktov ter na njihovi podla-
gi našteje 82 različnih nalog (Lex Localis, n. l.). K temu je 
treba prišteti še tiste predpise in naloge, ki v prej nave-
denem številu niso upoštevani, njihov seznam se pose-
bej ne vodi, in tudi posegajo na področje ZRP (predpisi s 
področja varovanja okolja, voda, nevarnih snovi, gensko 
spremenjenih organizmov, industrijskih nesreč itn.) ter 
dejavnosti ob odzivu na naravne in druge nesreče. 
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Če primeroma oblikujemo seznam nalog občinskih 
uslužbencev za ZRP (Brezovnik, 2020; Lex Localis, n. 
l.; Skupnost občin Slovenije, Komisija za zaščito in re-
ševanje, 2018), zavedajoč se, da gre le za osnutek, ta 
obsega:
a) ocenjevanje nevarnosti, ranljivosti in ogroženosti 

ljudi ter javnih storitev in njihovih izvajalcev iz ob-
činske ter državne pristojnosti na območju občine 
v povezavi z naravnimi in drugimi nesrečami,

b) načrtovanje ZRP skupaj z izvajalci ZRP iz občinske 
in državne pristojnosti na območju občine ter z viri 
nevarnosti (npr. podjetja z nevarnimi snovmi) in 
usklajevanje načrtovanja z nižjimi ter višjimi ravn-
mi oblasti (podjetja, krajevne in četrtne skupnosti, 
druge občine, država na regijski in nacionalni ravni),

c) usmerjanje priprav izvajalcev javnih storitev iz ob-
činske pristojnosti, da se ob naravnih in drugih 
nesrečah ne prekine izvajanje njihovih storitev ozi-
roma da je prehod na zasilno izvajanje ter nato na 
redno izvajanje organiziran in čim krajši,

č) usmerjanje priprav izvajalcev reševanja iz občinske 
pristojnosti (zlasti gasilska društva in zveze kot iz-
vajalci občinske javne gasilske službe),

d) usmerjanje priprav drugih izvajalcev pomoči iz ob-
činske pristojnosti (na primer župnije, župnijske 
karitas, območni in krajevni odbori Rdečega križa, 
planinsko društvo, taborniki, skavti idr.),

e) sodelovanje z izvajalci javnih storitev iz državne pri-
stojnosti (policijske postaje, centri za socialno delo, 
domovi za upokojence, srednje šole, dijaški domovi, 
fakultete in študentski domovi idr.),

f) izdelava občinskih predpisov s področja ZRP ter 
usklajevanje s pripravljavci državnih predpisov,

g) usposabljanja,
h) vaje,
i)  spodbujanje osebne in vzajemne zaščite,
j)  vzdrževanje javnih zaklonišč,
k)  administrativne zadeve, informacijsko-komunikacij-

ska tehnologija, skladiščenje in vzdrževanje opreme 
in vozil, finančno poslovanje (pogodbe z izvajalci sto-
ritev in dobavitelji, razporejanje reševalcev v držav-
no evidenco ter vodenje občinske evidence razpo-
rejenih, vodenje evidence zaklonišč idr.),

l)  sodelovanje pri urbanističnem načrtovanju z vklju-
čevanjem ZRP in požarnega varstva v občinske 
prostorske akte,

k)  vodenje in usklajevanje pri odzivu na naravne in dru-
ge nesreče,

l)  analiziranje izvedbe odziva, priprava in uveljavljanje 
korektivnih ukrepov,

m) nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz-
vajalcev ZRP, priprava in uveljavljanje korektivnih 
ukrepov,

n)  zagotavljanje ustreznega delovanja požarnega sklada,
o)  priprava in predstavljanje gradiv za župana, občin-

ski svet, nadzorni odbor, javnost,
p)  organizacija in izvedba ocenjevanja škode,
r)  sodelovanje pri pripravi in izvedbi tehničnih ter or-

ganizacijskih preventivnih in omilitvenih ukrepov,

s)  sodelovanje pri pripravi in izvedbi sanacijskih 
ukrepov,

š)  sodelovanje pri pripravi in izvedbi dodeljevanja po-
moči občanom, 

t)  vodenje in izvajanje projektov EU s področja ZRP,
u)  izvajanje stalne pripravljenosti za odziv na dogodke,
v) strokovni razvoj – izobraževanje, usposabljanje, 

spremljanje literature, posveti, prikazi, pisanje 
strokovnih člankov,

z)  itn.

Število deležnikov in interakcij za 
pripravo in izvedbo nalog ZRP kot 
podlaga za ugotavljanje količine dela 
zaposlenih za področje ZRP

Dejavnosti ZRP na ravni in območju občin izvajajo pred-
vsem občinska uprava in izvajalci občinskih javnih služb, 
ki delujejo v obliki režijskih obratov, javnih podjetij, javnih 
zavodov in koncesionarjev, vključno z občinsko gasilsko 
javno službo. Med dejavnosti iz občinske pristojnosti 
spadajo na primer preskrba s pitno vodo, odvajanje 
odpadne in meteorne vode, ravnanje s komunalnimi 
odpadki, preskrba s toploto in plinom, oskrba parkov-
nih površin, javna razsvetljava in signalizacija, občinske 
kulturne in športne ustanove, lokalne ceste in parkirne 
površine, pokopališka in pogrebna dejavnost (deloma), 
otroško varstvo, osnovno šolstvo (vključno z glasbenimi 
šolami), oskrba starejših na domu, oskrba zapuščenih 
živali, lekarništvo, deloma tudi primarno zdravstvo, nižja 
raven lokalne samouprave (krajevne, četrtne in vaške 
skupnosti), inšpekcijski nadzor in redarska služba, lokal-
ni potniški promet itn. Občinske enote in službe Civilne 
zaščite pri tem nimajo več tako pomembne vloge, kar je 
rezultat sprememb družbenih okoliščin. To pa ne velja 
za organe vodenja Civilne zaščite – predvsem poveljni-
ka Civilne zaščite in njegov štab ter vodjo intervencije, 
katerih pristojnosti in vloga so zakonsko opredeljene in 
redno uporabljane. Prav tako naloge iz svoje pristojno-
sti na območju občine opravljajo tudi izvajalci državnih 
javnih služb, državni organi in organizacije in drugi, ka-
terih dejavnost ureja državna raven: oskrba z elektriko, 
telekomunikacije, upravljavci državnih cest, avtocest 
in železnice, domovi za upokojence, varstveno-delovni 
centri, centri za socialno delo, bolnišnice, srednje šole 
in fakultete, državne kulturne ustanove itn. V vseh obči-
nah niso prisotne vse vrste deležnikov, prav tako ni isto 
njihovo število in kompleksnost njihove organiziranosti. 
Ugotavljamo, da je njihovo število povezano predvsem 
s številom prebivalcev občine - v občinah z večjim šte-
vilom prebivalcev so največja urbana središča, v njih so 
deležniki občinske in državne ravni, zaradi opravljanja 
javnih storitev za večje število prebivalcev pa je kom-
pleksnejša tudi njihova organiziranost. S povečanjem 
njihovega števila in kompleksnosti njihove organizira-
nosti raste tudi število interakcij, ki jih je treba opraviti 
za pripravo in izvedbo nalog ZRP.
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Povprečno letno število delovnih 
dni kot podlaga za opredelitev 
razpoložljivosti zaposlenih za področje 
ZRP

Izvedbo nalog je treba umestiti v službeni čas javne-
ga uslužbenca. Ta v povprečju na leto znaša 192 dni. 
To izračunamo tako, da od letnega števila delovnih dni 
(255) odštejemo število dela prostih dni (12), povpreč-
no število dni odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov 
(20) in povprečno število dni letnega dopusta (31) 
(Strokovni portal Javni sektor, 2021; Vlada RS, 2019; 
Zurnal24.si, 2016).

Predlog metode za določanje 

normativa za število 

zaposlenih

Določanje potrebnega števila zaposlenih je odvisno od 
a) vrste nalog, ki jih opredeljujejo področni predpisi o 
ZRP in z ZRP povezani predpisi, b) vrste in obsega de-
javnosti, ki jih je v občinah treba izvajati, c) od vrste 
dejanj, ki jih je za izvedbo vsake izmed dejavnosti treba 
izvesti in za katere je večinoma nujno določeno število 
interakcij z organi in izvajalci ZRP. Vse to določa vse-
binski obseg in količino dela, za katerega je treba pred-
videti ustrezno število občinskih javnih uslužbencev za 
področje ZRP, skladno s povprečnim številom letnih 
delovnih dni na uslužbenca. Trenutno še ne znamo na-
tančno opredeliti časa, ki je potreben za vsako izmed 
opredeljenih nalog, saj delovni procesi niso natančneje 
opredeljeni, kljub poskusom uvajanja standardov kako-
vosti, vsaj na ravni URSZR (Ušeničnik, 1994b; Tavčar in 
Švab Tavčar, 2012), zato smo naredili ekspertno oceno. 

Ocenjujemo, da število prebivalcev občine za naš na-
men ustrezno izraža vse pomembne dejavnike, ki vpliva-
jo na določitev potrebnega števila zaposlenih za podro-
čje ZRP na občini: število deležnikov, s katerimi je treba 
imeti stike oziroma izvajati mreženje, raven zahtevnosti 
problematike in število interakcij, ki jih je treba opraviti 
za zagotovitev učinkovitosti ZRP iz občinske pristojno-
sti. Vrste nalog so odvisne predvsem od predpisov, in 
ne od števila prebivalcev, zahtevnost in kompleksnost 
njihove izvedbe pa sta odvisni od organizacijske komple-
ksnosti v občini, ki je posledica števila prebivalcev. Tudi 
ocena ogroženosti občine zaradi naravnih in drugih ne-
sreč ne more vplivati na drugačen rezultat pri oprede-
ljevanju potrebnega števila zaposlenih za ZRP na občin-
ski ravni. To bi bilo mogoče le, če katero območje ne bi 
bilo podvrženo nobeni izmed naravnih ali drugih nesreč, 
takih območij pa v Sloveniji ni. Skladno z navedenim in 
glede na avtorjeve izkušnje ocenjujemo, da je primerno 
število občinskih javnih uslužbencev za področje ZRP 
en uslužbenec na približno 10.000 prebivalcev (manjše 

občine) do 18.000 prebivalcev (večje občine), kadar je 
opravljanje tehnično-strokovnih nalog (administraci-
ja, finance in druga upravna podpora, skladiščenje in 
vzdrževanje opreme in javnih zaklonišč) zagotovljeno v 
drugih delih občinske uprave, sicer je treba predvideno 
potrebno število zaposlenih pri največjih občinah pove-
čati. Verjetno pa bi bilo mogoče tudi upoštevati število 
zaposlenih na občinskih gasilskih zvezah. Ti lahko neko-
liko zmanjšajo število interakcij s prevzemanjem dela 
stikov med občino in posameznimi gasilskimi društvi. 
Ker poizvedbe o številu zaposlenih na gasilskih zvezah, 
njihovi strukturi in nalogah nismo opravili, tega v pri-
spevku nismo upoštevali.

Občine z manj kot 10.000 prebivalci lahko zaposlijo 
strokovnjaka v skupni občinski upravi ali strokovnjaka 
v svoji upravi, vendar z dodatnim področjem dela. Pri 
taki rešitvi utegne biti resna težava pri pripravah in 
izvajanju odziva na nesreče, če ni hkrati tudi skupnih 
drugih pomembnih elementov ZRP: poveljnik in štab 
Civilne zaščite, gasilska zveza, vir financiranja in pri-
stojnost odločanja o uporabi finančnih ter drugih virov. 
Tudi najmanjše občine si ne bi smele dovoliti zanašanja 
na pogodbenega izvajalca, ki se ne more zavezati, da 
bo v vodstveni vlogi sodeloval tudi pri izvajanju ZRP ob 
nesrečah.

Občin, ki bi po tem kriteriju potrebovale vsaj enega jav-
nega uslužbenca za področje ZRP, je v Sloveniji 54 in so 
prikazane na sliki 1.

Potreba po številu zaposlenih narašča skladno s kri-
terijem števila prebivalcev. Tako ocenjujemo, da je na 
približno vsakih dodatnih 18.000 prebivalcev potreben 
en dodaten javni uslužbenec za področje ZRP. V pregle-
dnici 1 so prikazane tiste občine, ki bi glede na število 
prebivalcev in ocenjeno predvideno potrebno število 
javnih uslužbencev za področje ZRP potrebovale enega 
ali več zaposlenih le za področje ZRP.

Po navedenem kriteriju bi bilo treba v slovenskih obči-
nah zagotoviti 85 javnih uslužbencev, ki bi bili polno za-
posleni le za področje ZRP, in 36 takih, ki bi se s podro-
čjem ukvarjali del delovnega časa ali polni delovni čas v 
skupnih občinskih upravah. Zadnjemu smo bolj naklo-
njeni, saj le tak način zaposlenemu omogoča osredo-
točenost na eno strokovno področje, usposabljanje in 
strokovno napredovanje na področju ZRP. Skupno bi 
bilo treba na občinski ravni zagotoviti okvirno 121 jav-
nih uslužbencev za področje ZRP, kar je manj od oce-
njenih 170 pred letom 1994, če upoštevamo le tiste, ki 
so bili neposredno zadolženi za civilno zaščito. Razlika 
med številom, ki bi bilo primerno (120), in ocenjenim 
številom zaposlenih (45) pa je nesorazmerno velika. 
Javne uslužbence, ki delajo le za področje ZRP, so na-
mreč ohranile ali na novo zaposlile le največje občine.

Če predpostavimo, da bi bilo potrebno optimalno šte-
vilo javnih uslužbencev za področje ZRP na državni 
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ravni trenutno sistematiziranih 409, na občinski ravni 
pa ocenjenih 121, bi potrebno optimalno število javnih 
uslužbencev na področju ZRP v Sloveniji znašalo 530 
oseb, kar je občutno več kot dejansko zaposlenih, ki jih je 
po oceni okoli 376. Tako pridobljeno potrebno optimalno 
število je zelo blizu naši začetni oceni o številu osebja, ki 
je naloge ZRP v Sloveniji − na državni in občinski ravni, 
izključno ali delno − opravljalo pred letom 1994.

Sklepne misli

Občine danes svoje naloge s področja ZRP opravljajo 
pred nesrečo (preventivne dejavnosti, omilitveni in za-
ščitni ukrepi, pripravljenost) ter ob njej oziroma po njej 
(odziv, zagotavljanje osnovnih življenjskih razmer). De-
javnosti lokalne skupnosti pa presegajo ZRP, saj občine 
tudi ocenjujejo škodo, skrbijo za obnovo in razvoj po ne-
sreči ter na različne načine pomagajo prizadetim obča-
nom. Naloge občin so opredeljene v predpisih s področja 
ZRP, ki jih je 53, in v z ZRP povezanih predpisih. Iz temelj-
nega nabora zakonodaje izhaja 82 različnih nalog, ki jih 
mora udejanjati občina na področju ZRP. Vsako izmed 
teh uresničuje z več dejanji, praviloma v interakcijah z 
organi in izvajalci ZRP. Skupno število občinskih in dr-
žavnih organov in izvajalcev ZRP na območju občine, s 

katerimi se je treba usklajevati, je precejšnje in je precej 
odvisno od števila prebivalcev in s tem povezane ravni 
urbaniziranosti. Naloge se brez primernega števila ka-
dra, ki pa mora imeti tudi visoko stopnjo strokovnosti, 
ne morejo opravljati na ustrezen način (Malešič in Jeraj, 
2018). Ti strokovnjaki organe in izvajalce ZRP v občini 
pripravljajo za delovanje ob naravnih in drugih nesrečah 
ter načrtujejo usklajen način odziva na dogodke. Odziv 
skupaj z zagotavljanjem osnovnih življenjskih pogojev 
tudi vodijo oziroma pripravijo vse potrebno županu in 
poveljniku Civilne zaščite za izvajanje vodenja ter poskr-
bijo še za ocenjevanje škode in deloma tudi za sanacij-
ske, omilitvene in preventivne dejavnosti. Naloge opre-
deljujejo predpisi, tisto, kar določa obseg dela za javnega 
uslužbenca za ZRP na občinski ravni, pa je število pre-
bivalcev. Ta kriterij namreč odraža vrste organov in iz-
vajalcev ZRP in kompleksnost njihove organiziranosti 
ter posledično tudi število interakcij, potrebnih za opra-
vljanje občinskih nalog s področja ZRP, in zato omogo-
ča, da potrebno število zaposlenih za področje ZRP na 
občini določimo brez vključevanja drugih kriterijev, kot 
so površina, ogroženost, število gasilskih enot in dru-
gih izvajalcev ZRP, število javnih zaklonišč ipd. Ugotovili 
smo, da je primeren kriterij za določanje potrebnega 
števila občinskih javnih uslužbencev za področje ZRP en 
uslužbenec na približno 10.000 prebivalcev v manjših 

 Slika 1:  Občine z več kot 10.000 prebivalcev (temna barva), ki bi potrebovale vsaj enega javnega uslužbenca le za 
področje ZRP (vir podatkov: Statistični urad RS; OpenStreetMap)

 Figure 1:  Municipalities with more than 10,000 inhabitants (dark colour), which would need at least one civil 
servant exclusively for the emergency management (Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia; 
OpenStreetMap).



378 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Julij Jeraj: PRISPEVEK K OBLIKOVANJU STANDARDOV IN NORMATIVOV ZA 
OBČINSKE JAVNE USLUŽBENCE NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI

občinah in do 18.000 prebivalcev v večjih občinah. Gle-
de na ta kriterij bi moralo imeti zaposlene le za ZRP 54 
slovenskih občin, skupno število zaposlenih za ZRP v 
teh občinah pa bi znašalo 85. Občine, ki imajo manj kot 
10.000 prebivalcev, pa bi v medsebojnem sodelovanju 
zagotovile nadaljnjih 36 zaposlenih za ZRP v skupnih ob-
činskih upravah. Skupno bi bilo treba na občinski ravni 
zagotoviti okvirno 121 javnih uslužbencev za področje 
ZRP, kar je manj od ocenjenih 170 zaposlenih pred le-
tom 1994 in bistveno več od trenutnih 45. Razlika med 
potrebnim (121) in trenutnim (45) številom zaposlenih 
za področje ZRP na občinah je tolikšna, da nikakor ne 
omogoča izvajanja pričakovanj države, da so občine te-
melj ZRP. Na državni ravni se je v URSZR število zapo-
slenih po osamosvojitvi Slovenije povečevalo s približno 

30 kmalu po nastanku uprave na sedanjih 331, pri če-
mer je predvidenih oziroma sistematiziranih 409 delov-
nih mest. Kritično potrebo po večjem številu teh kadrov 
sta jasno in na celotni slovenski ravni pokazala odziva 
na migrantsko krizo (Torkar, 2016) in na epidemijo co-
vida-19, oba z zelo visokim številom opravljenih nadur 
in izgorelostjo osebja, ki se pojavlja tudi ob drugih bolj 
lokalnih ter večdnevnih odzivih, npr. poplavah in neurjih. 
Menimo pa, da se kaže tudi v pretežno formalističnem 
pripravljanju načrtov zaščite in reševanja na občinski 
ravni. Povečanje števila kadrov na občinski ravni bi mo-
ralo biti v interesu občanov in županov ter tudi URSZR. 
Več ustreznih zaposlenih na občinski ravni pomeni učin-
kovitejšo obravnavo naravnih in drugih nesreč, manjše 
število tistih dogodkov, ob katerih je nujno vključevanje 

Občina Število  
prebivalcev

Ocena števila javnih 
uslužbencev za ZRP Občina Število prebivalcev Ocena števila javnih 

uslužbencev za ZRP

Ljubljana 294.464 16 Izola/Isola 16.737 1

Maribor 113.778 6 Postojna 16.675 1

Kranj 57.185 3 Slovenj Gradec 16.595 1

Koper/Capodistria 53.292 3 Zagorje ob Savi 16.379 1

Celje 49.007 3 Trbovlje 16.024 1

Novo mesto 37.398 2 Litija 15.743 1

Domžale 36.683 2 Kočevje 15.644 1

Velenje 33.715 2 Slovenske Konjice 15.263 1

Nova Gorica 31.845 2 Tržič 15.054 1

Kamnik 29.989 2 Logatec 14.681 1

Slovenska Bistrica 25.949 1 Črnomelj 14.308 1

Krško 25.904 1 Sežana 13.802 1

Brežice 24.419 1 Ilirska Bistrica 13.379 1

Ptuj 23.611 1 Trebnje 13.310 1

Škofja Loka 23.462 1 Laško 13.123 1

Jesenice 21.679 1 Brezovica 12.785 1

Žalec 21.528 1 Ormož 11.886 1

Grosuplje 21.398 1 Idrija 11.735 1

Ajdovščina 19.704 1 Hoče - Slivnica 11.720 1

Šentjur 19.378 1 Cerknica 11.691 1

Radovljica 19.195 1 Škofljica 11.657 1

Murska Sobota 18.622 1 Rogaška Slatina 11.323 1

Piran/Pirano 18.457 1 Ravne na Koroškem 11.289 1

Sevnica 17.639 1 Ljutomer 11.233 1

Vrhnika 17.613 1 Tolmin 11.018 1

Ivančna Gorica 17.538 1 Lendava/Lendva 10.486 1

Medvode 16.811 1 Šmarje pri Jelšah 10.375 1

 Preglednica 1:  Občine glede na število prebivalcev in ocenjeno potrebno število javnih uslužbencev za področje ZRP  
(vir podatkov o številu prebivalcev: Statistični urad RS)

 Table 1:  Municipalities by the number of inhabitants and the assessed required number of civil servants for 
emergency management (Source of information on the number of inhabitants: Statistical Office of the 
Republic of Slovenia).
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državne ravni, večji kadrovski bazen za izkušene kadre 
za državno in mednarodno raven ter večjo kadrovsko 
kritično maso za razvoj profesije. Državna raven lahko 
s sprejemom priporočil o standardih in normativih za 

zaposlene na področju ZRP v občinah da županom jasno 
in strokovno podprto vodilo za odločanje o številu zapo-
slenih ter njihovih nalogah, posledično pa tudi kriterije 
za nadzor ustreznosti njihovega dela.
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Uvod

Slovenijo ogrožajo številne nesreče, kot so poplave, 
potresi, pojav nalezljivih bolezni pri ljudeh, veliki požari 
v naravnem okolju, suša, neurja, žled, plazovi zemljin in 

kamnin, blatni tokovi itn. V več izmed naštetih prime-
rov gre za nesreče, ki nastanejo kot posledica hidro-
loških, vremenskih in podnebnih dogodkov, katerih po-
javnost, silovitost ter razsežnost se povečujejo zaradi 
podnebnih sprememb. Govorimo o tako imenovanih 

IZBOLJŠANJE PRIPRAVLJENOSTI IN ODZIVA NA POD-
NEBNO POGOJENE NESREČE Z EVROPSKIMI SREDSTVI
THE UPGRADING OF PREPAREDNESS AND RESPONSE TO 
CLIMATE-RELATED DISASTERS WITH EUROPEAN FUNDS

Damijan Jaklin
mag., Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana, damijan.jaklin@gov.si 

Leon Behin 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, leon.behin@urszr.si 

Anica Ferlin
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, anica.ferlin@urszr.si

Povzetek
Skladno z napovedmi strokovnjakov o pričakovanem porastu pogostosti, obsega in silovitosti podnebno pogo-
jenih nesreč v Sloveniji je treba prilagoditi tudi pripravljenost ter odziv sistema varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, ki sta odvisna od organiziranosti, števila sil za zaščito, reševanje in pomoč, njihove usposoblje-
nosti, opremljenosti, razvitosti pristopov ter infrastrukturnih in drugih pogojev, vse to pa tudi od razpoložljivih 
sredstev. Kohezijska in druga evropska sredstva so zato priložnost za okrepitev sistemskih ter operativnih po-
gojev za delovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob podnebno pogojenih nesrečah. Ukrepi s področja zaščite, 
reševanja in pomoči se bodo do konca leta 2027 izvajali v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike 2014–2020, Načrta za okrevanje in odpornost ter Večletnega finančnega okvira 2021–2027. 
Tako bo prenovljen trenutni sistem odzivanja na podnebno pogojene nesreče, ki bo dopolnjen s posameznimi 
naložbami. Z naložbami bo predvidoma zagotovljena specializirana oprema za odziv na podnebno pogojene nes-
reče, zgrajeni bodo nacionalni center civilne zaščite in trije podcentri za usposabljanje za primer poplav, velikih 
požarov v naravnem okolju ter ujm in žleda ter oblikovani in izvedeni novi programi usposabljanj. Načrtovano bo 
izboljšalo normativnopravno in sistemsko ureditev, organiziranost, opremljenost, usposobljenost sil za zaščito, 
reševanje in pomoč ter njihove infrastrukturne pogoje za delovanje.

Abstract
In line with the predictions of experts concerning the unexpected increase in the number, scale and intensity 
of climate-related disasters in Slovenia, the preparedness and response of the protection against natural and 
other disasters system must be adapted correspondingly. Both depend on the organization and number of 
protection, rescue and relief (PRR) forces and the level of their training and equipment, the development level 
of their approaches, the infrastructure and other conditions, all of which are dependent on the resources 
available. Cohesion and other European funds present an opportunity for the strengthening of systemic and 
operational conditions for the operation of PRR forces during climate-related disasters. By the end of 2027, 
the PRR measures will be carried out within the framework of the Operational Programme for the Implemen-
tation of the EU Cohesion Policy 2014- 2020, the Recovery and Resilience Plan, and the Multiannual Financial 
Framework 2021-2027. In this way, the renovation of the existing system of response to climate-related di-
sasters, supplemented by individual investments, can be carried out. The investments are expected to provi-
de for specialized equipment for response to climate-related disasters, the construction of the National Civil 
Protection Centre and three sub-centres for floods, large wildfires, natural disasters and ice storms, and the 
formation and implementation of new training programmes. The planned upgrade will improve the normative 
and legal conditions, and the systemic arrangement, organization, equipment, qualification and infrastructure 
conditions of the operation of the PRR forces.
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podnebno pogojenih nesrečah, katerih tradicionalno 
območje nastanka se širi. Po napovedih strokovnjakov 
je njihov porast z naraščanjem temperature in neiz-
polnjevanjem zastavljenih ciljev zmanjševanja izpustov 
toplogrednih plinov pričakovan v naslednjih letih in de-
setletjih. Podobno je tudi na ozemlju Slovenije, kjer se 
ozračje segreva hitreje od svetovnega povprečja. K na-
stanku vse pogostejših in uničujočih podnebno pogoje-
nih nesreč, kot so toča, vetrolom, poplave, suša ter po-
žari v naravnem okolju, prispeva tudi razgiban relief, ki 
ovira dotok zraka (Državna ocena tveganj za nesreče, 
2018; Pihlar, 2020; Tavčar, 2020). To potrjujejo analize 
podnebnih razmer v Sloveniji v letih 2015 do 2019, ki 
poleg rekordnih temperatur kažejo na spremenljivost 
podnebja, ki se izraža v porazdelitvi padavin in naravnih 
nesreč kot posledica spremenjene porazdelitve (Ceg-
nar, 2016; Cegnar, 2017; Cegnar, 2018; Cegnar, 2019). 

Ob upoštevanju trenda naraščanja podnebno pogo-
jenih nesreč moramo tako posamezniki kot družba 
zmanjševati dejavnike, ki vplivajo na segrevanje ozračja. 
Opravljati moramo preventivne dejavnosti, se na pod-
nebno pogojene nesreče dobro pripraviti, tudi z učin-
kovitim ter pravočasnim odzivom nanje, in v splošnem 
zviševati odpornost, prožnost, prilagodljivost in zmo-
žnost družbe, da sprejme pojav podnebno pogojenih 
nesreč. Dobra pripravljenost in učinkovit odziv namreč 
zmanjšujeta razsežnosti, škodo ter posledice podneb-
no pogojenih nesreč, hkrati pa omogočata delovanje 
države in družbe, nemoteno delovanje ali hiter ponovni 
zagon gospodarskih dejavnosti, javnih storitev in kri-
tične infrastrukture, zmanjšujeta možnost zdravstve-
nih in psihosocialnih učinkov na prebivalstvo ter vplivov 
na okolje in omogočata ohranjanje kulturne dediščine.

Podnebno pogojene nesreče v Sloveniji imajo kljub in-
tenzivnemu izvajanju preventivnih ukrepov v zadnjem 
desetletju še vedno velike finančne, gospodarske, 
zdrav stvene, družbene in druge posledice. Za učinkovit 
in pravočasen odziv, ki temelji na ustreznih organizira-
nosti, številčnosti, opremljenosti ter usposobljenosti, 
je treba prilagoditi zagotavljanje zaščite, reševanja in 
pomoči (ZRP). Podobno predpostavlja že Resolucija o 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi v obdobju 2016−2020 (Uradni list RS, št. 75/16), ki 
med temeljnimi cilji tega podsistema nacionalne var-
nosti opredeljuje nadaljevanje reorganizacije, specia-
lizacije ter opremljanja sil ZRP na vseh ravneh glede 
na nove normativne in druge rešitve ter sodobne vire 
ogrožanja, kamor se uvrščajo tudi podnebne spre-
membe. Nove rešitve in tveganja narekujejo tudi poso-
dabljanje trenutnih programov usposabljanj in pripra-
vo novih ter uporabo sodobnih učnih pripomočkov. 

Zaveze iz Resolucije o programu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami v obdobju 2016−2020 je mogoče 
uresničiti le s celovitim organizacijskim in materialnim 
izboljšanjem, ki se v praksi še ni zgodil. Na Ministrstvu 
za obrambo in v Upravi RS za zaščito in reševanje so 

prepoznali priložnost za celovito prenovo zagotavljanja 
ZRP v smislu organizacijskih, infrastrukturnih, mate-
rialno-tehničnih in programskih pogojev s črpanjem 
evropskih sredstev. V drugi polovici leta 2020 so na 
Ministrstvu za obrambo in v Upravi RS za zaščito in 
reševanje pospešeno prepoznavali rešitve ter jih ume-
ščali v ustrezne programske dokumente, ki bodo omo-
gočili njihovo izvedbo. V prispevku so predstavljene na-
črtovane dejavnosti Ministrstva za obrambo in Uprave 
RS za zaščito in reševanje za prilagoditev zagotavljanja 
ZRP. Pri tem avtorji opredeljujemo tveganje in posledi-
ce podnebno pogojenih nesreč v Sloveniji, čemur sledi-
ta opis trenutnega stanja na področju varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami ter dosedanjih izvedenih 
dejavnosti s črpanjem evropskih sredstev in predsta-
vitev načrtovanih sistemskih sprememb ter naložb v 
okviru Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Načrta za 
okrevanje in odpornost ter Večletnega finančnega okvi-
ra 2021–2027. 

Podnebne spremembe in 

podnebno pogojene nesreče  

v Sloveniji

Podnebne spremembe skladno s prvim členom Okvirne 
konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah 
iz leta 1992 (ang. United Nations Framework Conventi-
on on Climate Change – UNFCCC, 1992) so spremembe 
podnebja, ki nastanejo kot neposredna ali posredna pos-
ledica človekovega delovanja in vplivajo na sestavo ozra-
čja ter v primerljivih časovnih obdobjih odstopajo od na-
ravne spremenljivosti podnebja. V nasprotju s starejšo 
definicijo Združenih narodov se znanstveniki ne osredo-
točajo na človekov vpliv in s podnebnimi spremembami 
poimenujejo vse spremembe podnebja, ki jih je mogoče 
zaznati zaradi odstopanj od povprečja, sprememb last-
nosti in dolgotrajnosti (IPCC, 2007b). 

Čeprav naravni dogodki sami po sebi ne povzročijo ne-
sreč, saj k temu prispeva kombinacija izpostavljenosti 
družbe tveganju in njena ranljivost, klimatologi napove-
dujejo še izrazitejše spremembe podnebja kot v zadnjih 
desetletjih (Kajfež Bogataj in Bergant, 2005), kar bo 
imelo za posledico vse pogostejše naravne nesreče, 
povezane s preobilico ali pomanjkanjem vode (Kobold, 
2009). Podobno tudi napovedi podnebnih sprememb 
do leta 2100, ki temeljijo na računalniških izračunih in 
modelih ter jih v svoji analizi povzema Medvladni forum 
za podnebne spremembe (ang. Intergovernmental Pa-
nel on Climate Change − IPCC), kažejo na pričakovani 
dvig temperature zraka med 1,1 in 6,4 °C, dvig tempe-
rature in gladine morja od 18 do 59 centimetrov, ve-
liko verjetnost, pogostost in intenzivnost ekstremnih 
vročinskih valov, padavin ter tropskih ciklonov, več 
padavin v območjih višje od ekvatorja in manj padavin 
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ob njem (IPCC, 2007b). Bogatajeva (v Pihlar, 2020) iz-
postavlja, da se različni deli sveta različno segrevajo, 
pri čemer se kopno in severni deli segrevajo močneje, 
kar je mogoče trditi tudi za Slovenijo. 

Glede na tveganja, ki jih bodo te spremembe povzro-
čile, je pričakovati, da bosta pogostost in silovitost 
nesreč, ki nastanejo kot posledica vremenskih, hidro-
loških in podnebnih dejavnikov, v naslednjih letih ter 
desetletjih še naraščali. Tako imenovane podnebno 
pogojene nesreče so na globalni ravni v zadnjih treh 
desetletjih predstavljale 76 odstotkov vseh naravnih 
nesreč, povzročile so 45 odstotkov smrtnih žrtev in 
79 odstotkov gospodarske škode (ISDR, 2008). Ob 
odsotnosti učinkovitih protiukrepov vplivajo na števil-
na področja: vodne vire, prehrano, gospodarstvo, in-
dustrijo, družbo, zdravje, migracije, varnost itn. Po na-
vedbah Medvladnega foruma za podnebne spremembe 
(IPCC, 2007a) Evropo v prihodnosti čakajo taljenje le-
denikov in spremembe v količini ter razporeditvi pada-
vin, ki lahko povzročijo sušo in tveganje velikih požarov 
na jugu celine, na drugi strani pa tudi več ekstremnih 
padavin, ki lahko povzročijo poplave, tveganje za zdravje 
in škodo v gospodarstvu zaradi zmanjšanja produktiv-
nosti, hidroenergetskega potenciala in turizma ter v 
kmetijstvu zaradi izgube kmetijskih površin in zmanj-
šanega pridelka. Podobno Bogatajeva (v Pihlar, 2020) 
izpostavlja pet težav, ki jih za ljudi prinašajo podnebne 
spremembe, in sicer ogroženost oskrbe s hrano, po-
manjkljive zaloge vodnih virov, ekstremne vremenske 
pojave, grožnje zdravju in neenakost v družbi. Podneb-
ne spremembe namreč ogrožajo zaloge vodnih virov, 
ki so pomembne za pitno vodo, energetiko, namaka-
nje itn. Hkrati ogrožajo zdravje zaradi porasta pršic 
in škodljivcev, pojava ali širjenja nalezljivih bolezni na 
območjih, kjer jih prej ni bilo, ter vplivajo na neenakost 
in revščino ter z njima povezane migracije, varnostna 
vprašanja in družbene krize (Bogataj v Pihlar, 2020).

V Sloveniji so naravne nesreče, za katere obstaja velika 
verjetnost nastanka, opredeljene v Državni oceni tve-
ganj za nesreče (različica 2.0, št. 84000-3/2018/3 z 
dne 6. 12. 2018). Mednje so uvrščeni tudi poplave, žled, 
veliki požari v naravnem okolju in suša, ki so v zadnjih 
dvanajstih letih povzročili tudi največje intervencijske 
stroške, škodo in gospodarske ter družbene posledi-
ce. Velika neurja z močnim vetrom, poplavami in točo 
so v letih 2008, 2009, 2011 in med letoma 2016 in 
2019 državo prizadela kar dvajsetkrat. Škoda, ki je 
nastala zaradi teh neurij, ocenjena z aplikacijo Ajda za 
ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in za ocenje-
vanje škode na stvareh po naravnih nesrečah (Uprava 
RS za zaščito in reševanje, 2019) ter jo je potrdila dr-
žavna komisija za ocenjevanje škode in vlade, je znaša-
la več kot 270 milijonov evrov, vidna pa je bila na za-
sebnih, gospodarskih in javnih objektih, infrastrukturi, 
okolju in kulturni dediščini. Posredno se škoda v takih 
primerih kaže tudi v gozdarstvu (razvoj podlubnikov), 
kmetijstvu (uničen pridelek, zmanjšana samooskrba), 

gospodarstvu (zastoj dejavnosti), manjšem dohodku in 
ogrožanju delovnih mest ter poglobitvi socialnih stisk. 
Največjo škodo med podnebno pogojenimi nesreča-
mi v Sloveniji po podatkih iz aplikacije Ajda povzročijo 
poplave. Te so v velikem obsegu Slovenijo v letih 2010, 
2012, 2014, 2017 in 2019 (Polajnar, 2011; Polajnar, 
2013b; Vrtačnik, 2013; Kobold, 2013; Polajnar, 2013a; 
Strojan, 2015; Vertačnik, 2015; Golob in Polajnar, 
2015; Frantar in Ulaga, 2015; Strojan, 2018) prizadele 
devetkrat ter povzročile za več kot 1,6 milijarde evrov 
škode. Ta leta so zaznamovali posamezni padavinski do-
godki ali obdobja silovitih in obilnih oziroma rekordnih 
padavin ter pretokov rek, pri čemer je poplavilo tudi 
zunaj tradicionalno poplavnih območij (Polajnar, 2011; 
Vertačnik, 2015). Poplavljena so bila celotna naselja, 
nastala je škoda v podjetjih oziroma gospodarskih po-
slopjih, ustavljene ali poškodovane so bile male elek-
trarne, onesnažena je bila pitna voda, sproženi so bili 
plazovi in poškodovani kulturni objekti. Prekinjena sta 
bila dobava električne energije in promet, poškodova-
ni so bili pridelki ter uničene zaloge hrane v skladiščih 
in kmetijske površine. Posledice poplav so imele tudi 
globoke socialne posledice, ki so izvirale iz visokih stro-
škov za obnovo uničenih domovanj in drugih objektov. 
Dokaj velike posledice ima tudi pozeba, ki je Slovenijo v 
večjem obsegu zajela dvakrat, in sicer v letih 2016 in 
2017, ter povzročila za okoli 100 milijonov evrov škode 
v kmetijstvu in vplivala na samooskrbo prebivalstva. 
Podobne učinke ima tudi suša, ki je v letih 2012 in 
2013 povzročila za 230 milijonov evrov škode in tudi 
motnje pri oskrbi s pitno vodo. Največje finančne po-
sledice enkratnega dogodka, ki so znašale 430 milijo-
nov evrov, pa je imel žledolom leta 2014. V tem pri-
meru je šlo za kombinacijo posledic, običajnih za velika 
neurja z močnim vetrom, točo, poplavo in pozebo, z ve-
likansko škodo v gozdarstvu, gospodarstvu, prometu 
in transportu, pri delovanju kritične infrastrukture ter 
s poglabljanjem socialnih stisk na prizadetih območjih, 
na katerih je odpravljanje posledic trajalo več tednov 
oziroma mesecev. Med vremensko oziroma podnebno 
pogojenimi nesrečami velja izpostaviti tudi požare v 
naravnem okolju, pri katerih je škoda običajno manjša 
od stroškov intervencij, ki niso zanemarljivi. Ob treh 
večjih požarih v naravnem okolju v letih 2016, 2019 
in 2020 so ti znašali 250.000 evrov (Uprava RS za 
zaščito in reševanje, 2020a; Uprava RS za zaščito in 
reševanje, 2020b). Na naraščajoče število podnebno 
pogojenih nesreč v Republiki Sloveniji kažejo tudi po-
datki o zabeleženih 23 neurjih večjega obsega od mar-
ca do septembra 2020, zaradi katerih je bila škoda 
v obliki uničenega zasebnega in javnega premoženja, 
infrastrukture ter posledic v kmetijstvu in gozdarstvu 
povzročena v skupno 494 občinah (Uprava RS za zaš-
čito in reševanje, 2020a; Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, 2021).

Podnebne spremembe so stalnica moderne družbe, 
prav tako nesreče, katerih pojavnost, intenzivnost 
in posledice se povečujejo. Mednarodna skupnost in 



383UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Damijan Jaklin, Leon Behin, Anica Ferlin: 
IZBOLJŠANJE PRIPRAVLJENOSTI IN ODZIVA NA PODNEBNO POGOJENE NESREČE Z EVROPSKIMI SREDSTVI

posamezne države, tudi Slovenija, tako že poltretje de-
setletje izboljšujejo sodelovanje v okviru zmanjševanja 
podnebnih sprememb ter zmanjševanja in obvladova-
nja tveganj podnebno pogojenih nesreč ter krepitve od-
pornosti nanje. V zadnjih letih je bilo podanih več pobud 
in zavez za doseganje ogljične nevtralnosti in zelenih ci-
ljev, kar predstavlja tudi dolgoročni posredni prispevek 
k zmanjševanju tveganja nesreč (UNFCCC, 2020). Kljub 
mednarodnim zavezam in prizadevanjem držav pa tve-
ganja podnebnih nesreč vsaj za zdaj še ne moremo v ce-
loti omejiti, zato se moramo nanj pripraviti z ustreznimi 
preventivnimi in omilitvenimi ukrepi, s pripravljenostjo 
in pravočasnim ter učinkovitim odzivom po nesreči pa 
je treba zagotoviti čim hitrejše okrevanje oziroma ob-
novo vseh elementov države in družbe ter podnebnim 
spremembam prilagojen razvoj (slika 1).

Trenutno stanje varstva 

pred naravnimi in drugimi 

nesrečami v Sloveniji

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
v Republiki Sloveniji je desetletja organiziran in delu-
joč podsistem nacionalne varnosti države, ki deluje 
usklajeno z drugimi podsistemi pri uresničevanju te-
meljnega poslanstva, to je varstva ljudi, živali, premo-
ženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Zakon o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, 1. člen). Njegove temeljne na-
loge se nanašajo na vse faze obvladovanja nesreč, od 
preventivnih ukrepov, vzdrževanja pripravljenosti, ob-
veščanja, opozarjanja in alarmiranja ob nevarnostih do 
odzivanja oziroma izvajanja zaščite, reševanja in pomo-
či ob nesrečah ter odpravljanja posledic in obnove po 
nesrečah. Delovanje sistema se zagotavlja na lokalni, 
regionalni in državni ravni, in sicer s podporo prebival-
cev, prostovoljcev, ki organizirano opravljajo naloge v 
okviru varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
javnih reševalnih služb, gospodarskih družb, zavodov 
ter drugih organizacij, lokalne skupnosti in države. Sis-
tem obsega programiranje, načrtovanje, organiziranje, 
izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov in dejavnosti za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pri če-
mer je osredotočen predvsem na dogodke oziroma po-
jave, ki po resnosti ter težavnosti predstavljajo tvega-
nje in so vključeni v Državno oceno tveganj za nesreče. 
Ta je bila od svojega nastanka leta 2015 že večkrat do-
polnjena in vključuje nove vsebine, povezane predvsem 
s podnebnimi spremembami ter njihovim vplivom na 
pojavnost, intenzivnost in posledice nesreč (Državna 
ocena tveganj za nesreče, 2018; Uprava RS za zaščito 
in reševanje, 2021b). 

Državna ocena tveganj za nesreče, ki se pripravlja 
skladno z enotnimi evropskimi smernicami (ang. Risk 
Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Ma-
nagement, SEC (2010) 1626 final, z dne 21. decembra 
2010), upošteva novonastala tveganja in podnebne 
projekcije. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi 
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 Slika 1:  Faze obvladovanja nesreč (prilagojeno po Uprava RS za zaščito in reševanje, 2021, in Jeraj, 2018)
 Figure 1:  Phases of disaster management (adapted from the Administration of the Republic of Slovenia for Civil  

Protection and Disaster Relief, 2021 and Jeraj, 2018, 246-247)
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nesrečami se temu še ni preveč prilagajal, čeprav ve-
ljavna Resolucija o programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v obdobju 2016−2020 predpostav-
lja specializacijo civilne zaščite za izvajanje zahtevnih 
intervencij ter odzivanje na sodobne vire ogrožanja, 
kamor lahko uvrstimo tudi podnebno pogojene nesre-
če. Pri preprečevanju nesreč je v nekaterih dejavnostih 
(npr. kmetijstvu, varstvu kulturne dediščine, upravljanju 
voda) stanje nezadovoljivo oziroma še vedno »ne dose-
gamo želenih rezultatov, prav tako odpravljanje posle-
dic nesreč poteka prepočasi in nemalokrat se zgodi, da 
se na nekem območju ponovi nesreča, preden se konča 
sanacija« (Uprava RS za zaščito in reševanje, 2020b). 
To posledično pomeni, da moramo še vedno veliko pri-
zadevanj, materialnih in finančnih sredstev ter človeš-
kih virov vlagati v dejavnosti v vseh fazah obvladovanja 
nesreč. Večje izboljšanje sistema varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami je predvideno z naslednjim na-
cionalnim programom po letu 2023, za kar bo opravlje-
na analiza trenutnega načina odzivanja na naravne in 
druge nesreče, prilagodile pa se bodo organiziranost, 
opremljenost in usposobljenost sil ZRP, kar bo izhaja-
lo tudi iz podnebnih projekcij v 21. stoletju. Izboljšanje 
zagotavljanja ZRP mora poseči v vse faze obvladovanja 
nesreč, s posebnim poudarkom krepitve pri pravljenosti 
in odziva na nesreče, ter se osredotočati na tiste vrste 
nesreč, ki skladno z Državno oceno tveganja za nesreče 
predstavljajo najvišje tveganje oziroma je tveganje za 

njihov pojav relativno visoko, torej na podnebno pogo-
jene nesreče, ki bodo v prihodnosti glede na napovedi 
strokovnjakov še pogostejše in silovitejše (Resolucija o 
nacionalnem programu varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami v letih 2016−2020, 2016; Uprava RS za 
zaščito in reševanje, 2020b).

Okrepljena pripravljenost in odziv na podnebno pogoje-
ne nesreče ter posledično njihov manjši učinek na pre-
bivalstvo, družbo, gospodarstvo, okolje in druge dejav-
nike bomo dosegli z ustreznimi normativnopravnimi in 
strateškimi podlagami ter sistemskimi rešitvami, s pri-
lagoditvijo organiziranosti na lokalni, regijski in državni 
ravni, primerno usposobljenostjo in opremljenostjo ter 
infrastrukturnimi pogoji (slika 2). Tako bodo doseženi 
pravočasen odziv, zmanjšanje razsežnosti, škode in 
posledic podnebno pogojenih nesreč ter hitrejši konec 
intervencije, s čimer bo omogočeno nemoteno delova-
nje ali hiter zagon gospodarskih dejavnosti in kritične 
infrastrukture po nesrečah, zmanjšana možnost so-
cialnih učinkov na prebivalstvo, degradacije okolja ter 
vpliva nesreč na biodiverziteto in omogočena ohrani-
tev kulturne dediščine, biotske pestrosti ter območij 
Nature 2000. Sočasno bodo doseženi večji usposo-
bljenost in specializacija sil ZRP ter njihovo bolj poveza-
no in optimizirano delovanje v smislu koncentracije ter 
učinkovite rabe virov, kar se bo pokazalo v koordinira-
nem odzivu ob podnebno pogojenih nesrečah.
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 Slika 2:  Pripravljenost in odziv na nesreče (prilagojeno po Uprava RS za zaščito in reševanje, 2021, in Jeraj, 2018)
 Figure 2:  Preparedness and response to disasters (adapted from the Administration of the Republic of Slovenia for 

Civil Protection and Disaster Relief, 2021 and Jeraj, 2018, 246-247)
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Načrtovane reforma in naložbe 

za krepitev pripravljenosti in 

odziva na podnebno pogojene 

nesreče 

Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami se v finančnem obdobju 2014−2020 že izvajajo 
dejavnosti, sofinancirane iz evropske kohezijske politike 
znotraj pete prednostne osi − prilagajanje na podneb-
ne spremembe, v katero je uvrščeno tudi obveščanje, 
ozaveščanje, izobraževanje, zgodnje alarmiranje in 
spodbujanje k ukrepanju poplavno ogroženih subjektov 
na območjih pomembnega vpliva poplav in plazovitih 
območjih. V Upravi RS za zaščito in reševanje so tako 
leta 2016 začeli izvajati projekt Informiranje in ozave-
ščanje prebivalcev Slovenije o ukrepih ob poplavah ter 
zgodnje alarmiranje in obveščanje poplavno ogroženih 
subjektov na območju pomembnega vpliva poplav. Cilj 
projekta je znižanje poplavne ogroženosti prebivalstva 
ter zagotavljanje večje odpornosti in odzivnosti pri ob-
vladovanju poplavne ogroženosti. V okviru projekta so 
nabavili in namestili 98 siren javnega alarmiranja. Izva-
jale so se številne dejavnosti za ozaveščanje prebival-
stva. Pripravili so avdio-video, tiskane in druge oglasne 
vsebine za različne ciljne skupine o protipoplavni zašči-
ti, nakupili material za promocijo vzajemne zaščite na 
temo poplav ter izvedli natečaje za otroke. Kupili bodo 
še dve dodatni mobilni komunikacijsko-alarmni centra-
li. Dejavnosti se bodo nadaljevale tudi leta 2021, ko je  
predviden konec projekta (Uprava RS za zaščito in re-
ševanje, 2020, Jaklin in sod., 2021a). 

Sredi leta 2020 so se na ravni Vlade RS začele izvajati 
aktivnosti za spremembo Operativnega programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–
2020 in pripravo Načrta za okrevanje in odpornost ter 
dokumentov Večletnega finančnega okvira 2021–2027, 
zato so na Ministrstvu za obrambo in v Upravi RS za 
zaščito in reševanje  v okviru delovne skupine, ki je bila 
imenovana za ta namen, pripravili dokument s predlo-
gi za vključitev ukrepov na področju ZRP v omenjene 
dokumente. Vsebino dokumenta Predlog vsebin s pod-
ročja zaščite, reševanja in pomoči za uvrstitev v EKP 
2014–2020, VFO 2021–2027 in NG EU (Uprava RS za 
zaščito in reševanje, 2020b) in vanj vključene predlo-
ge naložb, ki so bili oblikovani z upoštevanjem omejitev 
posameznih finančnih mehanizmov, je nato s podpisom 
sporazuma podprlo dvajset organizacij s področja ZRP, 
lokalnih skupnosti, krovnih združenj slovenskih občin in 
pomembnejših nosilcev urejanja prostora ter državne 
in kritične infrastrukture. Na podlagi omenjenega do-
kumenta so bili oblikovani predlogi reforme in naložb, 
ki naslavljajo posamezne dejavnike pripravljenosti in 
odziva ter skupaj oblikujejo povezano celoto. Dodati je 
treba, da bo za celovito izboljšanje zagotavljanja ZRP 
ob podnebno pogojenih nesrečah na vseh ravneh treba 

izvesti še več naložb na različnih ravneh, pri čemer bo 
treba zaradi omejitev obravnavanih finančnih mehaniz-
mov poiskati druge vire financiranja. Brez prilagojene 
normativnopravne in sistemske ureditve, organizira-
nosti, opremljenosti, razpoložljivosti sil, njihove usposo-
bljenosti ter infrastrukturnih pogojev namreč ni mogo-
če zagotavljati hitrega in učinkovitega odziva, zato bodo 
predlagani ukrepi celovito prenovili sistem.

Zaradi neuresničenih zastavljenih ciljev in posledično 
neporabljenih sredstev nekaterih subjektov je bil konec 
leta 2020 spremenjen Operativni program za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v ka-
terega so v Upravi RS za zaščito in reševanje v okviru 
pete prednostne osi predlagali vključitev dodatnih vse-
bin. Pogled k nekaterim izbranim državam članicam EU 
je namreč pokazal na širše možnosti izvedbe projektov 
oziroma naložb na področju ZRP s podporo evropskih 
kohezijskih sredstev, ne zgolj osredotočanje na informi-
ranje, ozaveščanje in alarmiranje. V izbranih državah so 
se med letoma 2014 in 2020 kohezijska sredstva upo-
rabljala za izboljšanje infrastrukture, opreme, znanja, 
upravljanja itn. ob podnebno pogojenih nesrečah, kar je 
pokazalo na jasno možnost financiranja širših ukrepov in 
vodilo k pripravi predloga za financiranje opreme, vozil 
in drugih sredstev za krepitev pripravljenosti ter odziva 
na poplave. Predlog dodatne naložbe na področju ZRP v 
okviru spremenjenega Operativnega programa za izva-
janje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 
je konec leta 2020 potrdil pristojni organ na ravni Slove-
nije, zato v Upravi RS za zaščito in reševanje pospešeno 
pripravljajo vlogo za pridobitev v ta namen razpoložlji-
vih sredstev, in sicer za izvedbo naložbe Zagotavljanje 
ustrezne opreme za izvajanje nalog ZRP v primeru pod-
nebno pogojene nesreče na državni, regionalni in lokalni 
ravni. Za pridobitev sredstev je bila že pripravljena in-
vesticijska dokumentacija, po kateri je predviden nakup 
specializiranih tovornih vozil in njihova namenska nad-
gradnja, in sicer glede na organiziranost enot. Oprema 
tipa 1 vključuje deset specialnih tovornih vozil 8  ×  4 s 
hidravličnim dvigalom in šest tipov menjalnih nadgradenj 
ter je predvidena za lokalne skupnosti, v katerih deluje-
jo enote, ki opravljajo naloge širšega pomena. Za enote 
na ravni osrednjih občinskih enot pa je predviden nakup 
opreme tipa 2, kar vključuje do trideset nekoliko manjših 
specializiranih tovornih vozil 6 × 4 s hidravličnim dviga-
lom, štiri tipe menjalnih nadgradenj in deset kompletov 
priklopnih visokozmogljivih črpalnih enot (Uprava RS za 
zaščito in reševanje, 2021). Načrtovana naložba se bo s 
prispevkom Evropske unije v vrednosti dvajset milijonov 
evrov izvajala med letoma 2021 in 2023, predvideva pa 
zagotovitev namenske opreme, ki bo stalno razporejena 
na območju Republike Slovenije po regionalno-lokalnem 
principu (Jaklin in sod., 2021b). Nova oprema, kakršna je 
tudi že zagotovljena za odziv enot Civilne zaščite na dr-
žavni ravni, bo razporejena glede na stopnjo ogroženosti 
zaradi poplav, sedanjo opremo in potrebe po njej ter ob 
predpostavki, da se organizirane enote z dodeljeno opre-
mo odzovejo na poziv ob nesreči večjega obsega kjer koli 
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v državi. Gre za naložbo, ki dosega visoko stopnjo prip-
ravljenosti na izvedbo in temelji na usmeritvah Resolu-
cije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami v letih 2016–2020, v kateri je pred-
videno nadaljevanje ukrepov in dejavnosti za izboljšanje 
splošne pripravljenosti na naravne in druge nesreče, ki 
jih povzročajo sodobni viri ogrožanja, podnebne spre-
membe ter skrajševanje odzivnih časov. 

Potem ko so v Vladi Republike Slovenije avgusta 2020 
obravnavali izhodišča za pripravo Načrta za okrevanje 
in odpornost, so na Ministrstvu za obrambo in v Upravi 
RS za zaščito in reševanje prepoznali priložnost, da se 
vsebine ZRP vključijo tudi v omenjeni načrt, ki podpira 
»dolgoročne reforme in naložbe, zlasti v zelene in digi-
talne tehnologije, s trajnim učinkom na produktivnost in 
odpornost gospodarstva« (Gov.si, 2020). V okviru načr-
ta je bila tako znotraj komponente Čisto in varno okolje 
oblikovana reforma Krepitev pripravljenosti in odziva v 
primeru podnebno pogojenih nesreč, ki predpostavlja 
prenovo trenutnega sistema odzivanja na nesreče in 
njegovo dodatno prilagoditev ob podnebno pogojenih 
nesrečah. Hitrejši, bolj usklajen in učinkovitejši odziv sil 
ZRP na podnebno pogojene nesreče, predvsem poplave, 
velike požare v naravnem okolju in neurja oziroma ujme, 
bo dosežen s prilagojeno organiziranostjo na lokalni, re-
gijski in državni ravni, ki bo temeljila na podnebnih pro-
jekcijah v 21. stoletju ter se bo pokazala v vzpostavljenih 
modularnih strukturah (enotah) za odziv na podnebno 
pogojene nesreče. Spremembe, ki se bodo zgodile zara-
di reforme, bodo vključene tudi v novo resolucijo o na-
cionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter druge akte s tega področja. Z reformo 
okrepljene sistemske pogoje v okviru Načrta za okreva-
nje in odpornost dopolnjuje naložba Družbena in gospo-
darska odpornost na podnebno pogojene nesreče v Re-
publiki Sloveniji – SLO SERCID, ki predstavlja izvedbeni 
del celovite reforme in dopolnjuje operativne pogoje sil 
ZRP. Naložba obsega gradnjo objekta za koordiniran od-
ziv sil ZRP na podnebno pogojene nesreče oziroma naci-
onalni center civilne zaščite, v katerem bodo prostorsko 
združene najpomembnejše organizacije s področja ZRP 
na državni ravni. V okviru naložbe bo zagotovljena tudi 
informacijsko-komunikacijska tehnologija za delovanje 
centra in nujne številke 112. Dodatno bosta zgrajena še 
specializiranega podcentra za protipoplavno zaščito in 
za požare v naravi, ki bosta na podlagi Državne ocene 
tveganja nesreč umeščena v območji pomembnega vpli-
va teh dveh nesreč. Podcentra bosta namenjena uspo-
sabljanju ter krepitvi pripravljenosti sil ZRP na pod-
nebno pogojene nesreče, zato bosta v okviru naložbe 
oblikovana tudi nova programa usposabljanj za primer 
poplav in velikih požarov v naravnem okolju, po katerih 
naj bi se v letih 2025−2026 usposobilo do skupno dva 
tisoč posameznikov. Začetek izvajanja reforme in nalož-
be, za izvedbo katere je predvidenih 25 milijonov evrov 
evropskih sredstev, je načrtovan leta 2021, pri čemer 
oblikovanje idejne zasnove objektov in pridobivanje do-
voljenj že potekata. Predlog vsebine Načrta za okrevanje 

in odpornost, ki je nastal po več mesecih usklajevanj, 
tehničnih sestankov in sestankov na visoki politični rav-
ni med akterji na ravni Republike Slovenije in Evropske 
unije, so v Vladi Republike Slovenije potrdili konec aprila 
2021 in ga posredovali v obravnavo Evropski komisiji. Ta 
je vsebino načrta in z njim predlagane reforme ter ina-
ložbe potrdila konec julija 2021 (Uprava RS za zaščito in 
reševanje, 2021a, Jaklin in sod., 2021b). 

Umestitev dodatnih naložb za zagotavljanje speciali-
zirane opreme, vozil in drugih sredstev, vzpostavitev 
infrastrukturnih in logističnih pogojev ter oblikovanje 
in izvedba usposabljanj za različne tipe nesreč, pred-
vsem podnebno pogojenih, so predvideni tudi v do-
kumentih Večletnega finančnega okvira 2021–2027. 
V dosedanjih fazah priprave dokumentov so bili vanje 
uvrščeni dobava dodatne specializirane opreme za od-
ziv na podnebno pogojene nesreče (druga faza nakupa), 
»vzpostavitev še enega podcentra za usposabljanje, in 
sicer za primer ujm in žledoloma, vključno z oblikova-
njem programa usposabljanja, zagotavljanje učnih pri-
pomočkov za usposabljanje za različne vrste podnebno 
pogojenih nesreč« (Jaklin in sod., 2021b) ter izboljšanje 
logističnih in informacijsko-komunikacijskih zmogljivo-
sti Civilne zaščite. Dokumenti za črpanje sredstev v 
okviru tega finančnega mehanizma se še oblikujejo in 
usklajujejo tako na ravni Republike Slovenije kot Evrop-
ske unije, zato izvedba načrtovanih naložb s področja 
ZRP v okviru tega finančnega instrumenta še ni potr-
jena. Tudi začetek izvajanja projektov oziroma naložb iz 
tega naslova leta 2021 še ni predviden.

Sklepne misli

Napovedi strokovnjakov izpostavljajo veliko možnost za 
porast števila, obsega in silovitosti podnebno pogojenih 
nesreč v prihodnosti tudi v Sloveniji. Takih nesreč kljub 
preventivnim ukrepom ne moremo v celoti prepreči-
ti, niti popolnoma omejiti njihovih posledic z različnimi 
omilitvenimi ukrepi, zato se moramo nanje dobro pri-
praviti. Tako se doseže zmanjšanje razsežnosti, škode in 
posledic podnebno pogojenih nesreč ter hitrejši konec 
intervencije, kar ima neposredne in posredne učinke, in 
sicer zagotavlja nemoteno delovanje ali hitrejši vnovični 
zagon gospodarskih dejavnosti in kritične infrastruktu-
re ob nesrečah. S hitrim in ustreznim posredovanjem 
se bistveno omeji obseg nesreče in posledično škoda 
v gospodarstvu, kmetijstvu in gozdarstvu, na objektih, 
v okolju, zmanjša se količina odpadkov pri obnovi, mož-
nost onesnaženja vodnih virov, razvoja bolezni ljudi in 
živali ter socialni učinki nesreče na prebivalstvo. 

Podnebnim nesrečam moramo zato prilagoditi pri-
pravljenost in odziv sil ZRP, ki sta odvisna od organizi-
ranosti, usposobljenosti, opremljenosti ter infrastruk-
turnih in drugih pogojev. To je pogosto odvisno tudi 
od razpoložljivih sredstev, zato so kohezijska in druga 
evropska sredstva priložnost za okrepitev sistemskih 
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ter operativnih pogojev za delovanje sil ZRP in njihov 
odziv na podnebno pogojene nesreče. 

Ukrepi s področja ZRP se bodo kot reforma in naložbe 
do konca leta 2027 izvajali v okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020, Načrta za okrevanje in odpornost 
ter Večletnega finančnega okvira 2021–2027. S temi 
finančnimi instrumenti bo prenovljen trenutni sistem 
odzivanja na podnebno pogojene nesreče, in sicer z 
vzpostavitvijo modularnih struktur in spremembo naj-
pomembnejših normativnopravnih ter strateških do-
kumentov s področja varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. Reformo bodo dopolnjevale posamezne 
naložbe, katerih izvedba je predvidena po posameznih 
finančnih instrumentih. V okviru Operativnega pro-
grama za izvajanje evropske kohezijske politike v ob-
dobju 2014–2020 bo do leta 2023 izvedena prva faza 
nakupa specializirane opreme za odziv na poplave, s 
sredstvi Načrta za okrevanje in odpornost bodo zgra-
jeni nacionalni center civilne zaščite ter podcentra za 
protipoplavno zaščito in za velike požare v naravnem 
okolju ter oblikovani novi programi usposabljanj, po 
katerih se bo do sredine leta 2026 predvidoma uspo-
sobilo do dva tisoč posameznikov. Nadaljevanje naložb 
z izvedbo druge faze nakupa specializirane opreme in 

oblikovanjem programov usposabljanj za odziv na še 
druge tipe nesreč, gradnja podcentra za ujme in žled 
ter zagotavljanje logističnih in informacijsko-komu-
nikacijskih pogojev pa so predvideni tudi s sredstvi 
Večletnega finančnega okvira 2021–2027, ki pa ga 
trenutno še oblikujejo. 

Načrtovane reforma in naložbe, ki naslavljajo posa-
mezne dejavnike pripravljenosti in odziva ter skupaj 
oblikujejo povezano celoto, bodo omogočile primerno 
normativnopravno in sistemsko ureditev, organizira-
nost, opremljenost, usposobljenost ter infrastruktur-
ne pogoje za delovanje sil ZRP, brez katerih ni mogo-
če zagotavljati hitrega in učinkovitega odziva oziroma 
zagotavljati varstva ljudi, živali, premoženja, kulturne 
dediščine ter okolja kot bistvenih vrednot vsake države 
in družbe. Procesi priprave programskih dokumentov 
na ravni Operativnega programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Načrta 
za okrevanje in odpornost so v sklepni fazi, začela se 
je tudi priprava dokumentov za črpanje sredstev iz 
Večletnega finančnega okvira 2021–2027. Po potrdi-
tvi posameznih dokumentov na ravni Evropske unije bo 
treba prizadevanja prednostno usmeriti v njihovo de-
jansko uresničitev, za kar bo treba zagotoviti ustrezno 
politično, koordinacijsko in kadrovsko podporo.
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Uvod

Delež prebivalstva starostne skupine 65 let ali več se 
povečuje v vseh državah članicah EU, tudi v Sloveni-
ji. Gre za proces, ki traja v Evropi že nekaj desetletij. 
Hkrati v celotnem prebivalstvu srečujemo vse večji 
delež starejših na eni in vse manjši delež delovno ak-
tivnih oseb na drugi strani (Eurostat, 2020). Naraš-
čajoči delež starejših v Sloveniji (Statistični urad RS, 
2019) prinaša izzive za sistem zdravstvenega in so-
cialnega varstva (Ministrstvo za zdravje RS, 2016) in 
tudi za področje varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Staranje prebivalstva ima pomemben vpliv 

na velike javnozdravstvene probleme današnjega časa 
v svetu, kot so kronične nenalezljive bolezni, nalezljive 
bolezni, poškodbe in duševne motnje ter duševne bo-
lezni. Za velike javnozdravstvene težave je značilno, da 
je nanje mogoče vplivati z javnozdravstvenimi ukrepi. 
Med najpomembnejše ciljne skupine za sistematično 
promocijo in zaščito zdravja spadajo prav starostni-
ki (Zaletel Kragelj in sod., 2007). Z življenjsko dobo se 
sicer podaljšuje čas zdravega življenja, vendar starejši 
od 65 let vseh preostalih let življenja ne bodo preži-
veli povsem zdravi, saj so ogrožena skupina za razvoj 
ali poslabšanje kroničnih bolezenskih stanj, nastanek 
akutnih bolezenskih zapletov, poškodb zaradi padcev in 
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FIRST AID TRAINING AS A BASIS FOR DEALING WITH 
HEALTH PROBLEMS OF THE ELDERY DURING NATURAL 
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Povzetek
Starostniki so ogrožena skupina glede tveganja za nastanek akutnih ali poslabšanja kroničnih bolezenskih stanj 
in poškodb. Analize odziva v nekaterih ujmah kažejo, da je tudi njihova pripravljenost na naravne nesreče slabša. 
Eden izmed načinov za obvladovanje zdravstvenih težav starostnikov je tudi usposabljanje iz prve pomoči, ki je 
prilagojeno tej vse številčnejši populaciji. Raziskovalci ugotavljajo, da imajo starostniki manj znanja o prvi pomoči 
v primerjavi z mlajšimi, ker se o tem še niso usposabljali ali pa je od usposabljanja minilo že več let. Vendar so tudi 
starostniki sposobni izvajati postopke prve pomoči. Ob naravnih in drugih nesrečah spada znanje prve pomoči v 
nabor temeljnih znanj, ki bi jih moral obvladati vsak. V prispevku razpravljamo o nujnem sistematičnem pristopu 
k usposabljanju iz prve pomoči za starostnike, tudi v Sloveniji. 

Abstract 
The elderly are at risk of acute illnesses or the deterioration of chronic diseases or injuries. Analyses of the 
response to certain disasters show that their preparedness to natural disasters is also weaker than in other 
segments of the population. To help the elderly deal with their health problems, they are, among other things, 
provided with first aid training that is adapted to this growing population. The authors of numerous studies 
have assessed that they have a much poorer knowledge of first aid than the younger generations, either be-
cause they have never attended such training or because several years have passed since their last training. 
Nonetheless, they are equally capable of carrying out first aid procedures. During natural and other disasters, 
first aid knowledge is considered to be a part of the basic knowledge that should be mastered by everyone. In 
this paper, we discuss and give reasons in support of a systematic approach to first aid training for the elderly 
in Slovenia. 
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drugih zdravstvenih težav (Ministrstvo za zdravje RS, 
2016). Slabša je tudi njihova pripravljenost na narav-
ne nesreče. Incidenca poškodb in smrtnost v naravnih 
nesrečah je pri starejši populaciji večja kot pri mlajši 
(Astill in Miller, 2018; Knowlton in Rotkin-Ellman, 2014; 
McClelland in sod., 2017), zato morajo tudi starejši 
vedeti,  kako ukrepati ob nesreči. Pristopov in načinov 
javnozdravstvenega ukrepanja je več. V nadaljevanju 
predstavljamo le nekatere, ki se navezujejo na obvlado-
vanje omenjenih zdravstvenih problemov starostnikov. 

V Svetovnem poročilu o staranju in zdravju (World Re-
port on Aging and Health) (WHO, 2015) je poudarjeno, 
da zdravje starostnikov odločilno vpliva na posledice 
trenda staranja. Zdravstvene sisteme je treba preobli-
kovati tako, da bo starostnikom zagotovljen dostop do 
zdravstvenih storitev, ki se odzivajo na njihove značilne 
potrebe in pomagajo preprečevati popolno odvisnost 
starejših od oskrbe v poznem življenjskem obdobju. Že v 
strategiji Zdravje v 21. stoletju (WHO, 1998) je oprede-
ljen cilj Zdravo staranje. Politika zdravja mora vključevati 
zdravo staranje, in sicer tako, da sistematično načrtuje 
promocijo in zaščito zdravja skozi vsa življenjska obdobja. 
Podobno izpostavlja tudi Resolucija nacionalnega načrta 
zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo 
zdravja« (Ministrstvo za zdravje RS, 2016). Hkrati mora 
tudi posameznik prevzeti odgovornost za lastno zdravje, 
predpogoj pa je, da je ustrezno zdravstveno pismen in 
opolnomočen. Eden pomembnih izzivov javnega zdravja 
je, kako ozavestiti in opolnomočiti posameznika in vse 
pomembne ustanove, ki lahko s svojim ukrepanjem in 
dejavnostmi prispevajo k izboljšanju zdravja prebivalstva 
in zmanjševanju neenakosti v zdravju (Ministrstvo za 
zdravje RS, 2016). K osebi usmerjena, integrirana oskr-
ba starejših odraslih mora načrtno spodbujati njihovo 
samostojnost pri izvajanju različnih dejavnosti (Sherifali 
in sod., 2015). To ne pomeni, da se od starejših pričaku-
je, da so sami odgovorni za stvari, ki presegajo njihove 
zmogljivosti, ampak da se priznavata njihova avtonomija 
in zmožnost skrbeti zase v sodelovanju z zdravstvenimi 
delavci, družino ali negovalci. Evalvacije različnih pro-
gramov samoobvladovanja kroničnih bolezni za starejše 
osebe kažejo, da je upoštevanje njihove avtonomije učin-
kovit pristop (Jonker in sod., 2009).

Na področju preprečevanja vse večjega bremena po-
škodb zaradi padcev starostnikov je bila v Sloveniji na-
rejena strategija, po kateri preprečevanje tovrstnih 
poškodb starejših razdelimo v tri sklope: preprečevanje 
padcev, preprečevanje poškodb ob padcu ter prepreče-
vanje poslabšanja stanja in trajnih posledic (IVZ, 2006). 
Eden izmed ukrepov na prednostnih področjih razvoja 
zdravstvenega varstva v Sloveniji do leta 2025 je vzpo-
stavitev geriatričnih oddelkov in drugih oblik geriatrič-
ne obravnave na drugotni ravni zdravstvenega varstva 
(npr. ambulante za obravnavo padcev) (Ministrstvo za 
zdravje RS, 2016). Pod okriljem Inštituta Antona Trste-
njaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje poteka 
program Preprečevanje padcev v starosti (Ramovš in 

drugi, 2016), čeprav je preprečevanje poškodb še vedno 
precej zanemarjeno. Podobno opozarjajo tudi v tujini 
(Stewart in sod., 2013; Gosselin in sod., 2009). Prepre-
čevanje nezgod in njihovo zmanjšanje zahteva združena 
prizadevanja številnih področij: zdravstva, izobraževa-
nja, prometa idr. (Zaletel Kragelj in sod., 2007). 

Pomembne vrednote promocije zdravja, ki je najbolj 
vseobsegajoč pristop v javnem zdravju, so opolnomo-
čenje ljudi v skrb za svoje zdravje, socialna pravičnost, 
socialna vključenost in spoštovanje različnosti (Zaletel 
Kragelj in sod., 2007). Pri uresničevanju prioritet Sve-
tovne zdravstvene organizacije za dvig zdravstvene 
pismenosti starostnikov je treba upoštevati značilnos-
ti te populacije (WHO, 2015). Mitzner in sod. (2009) 
so prepoznali nekatere potrebe po zdravstveni oskrbi 
starejših odraslih, ki živijo doma. Med drugim so opozo-
rili tudi na pomen človeških virov za povečanje neodvi-
snosti starejših. Zdravstveni delavci morajo zagotoviti 
usposabljanja, ki starejšim omogočajo dejavno spopri-
jemanje s svojo boleznijo. Hkrati poudarjajo potrebo po 
izobraževalnih programih in pripomočkih, ki so zasno-
vani tako, da upoštevajo spremembe, povezane s sta-
ranjem, kot sta upad vida in spomina. 

Da bi zagotovili kakovost življenja v obdobju staranja, 
je treba razviti različne programe za ohranitev zdravja 
starejših ljudi ter izboljšati možnosti za aktivno življenje 
v času staranja (Zaletel Kragelj in sod., 2007). Trend 
staranja prebivalstva ob hkratnem večjem tveganju 
za nastanek poškodb in nenadnih obolenj v starosti na 
eni in pomen krepitve avtonomije starejših v skrbi za 
lastno zdravje na drugi strani so le nekateri razlogi, za-
kaj je treba starejšim zagotoviti možnost pridobivanja 
znanj in veščin prve pomoči. V nadaljevanju predsta-
vljamo ugotovitve nekaterih ključnih organizacij in razi-
skav, ki se nanašajo na področje prve pomoči in starej-
še populacije v Sloveniji in tujini.

Stanje na področju 

organizacije usposabljanj iz 

prve pomoči za starostnike

Leta 2013 je Evropska mreža za izobraževanje iz prve 
pomoči (First Aid Education European Network) pri-
pravila gradivo z naslovom Izobraževanje prve pomoči za 
starejše (angl. First aid training for older people). Gra-
divo je tematsko usmerjeno v tiste poškodbe ali nena-
dna obolenja, ki so značilna v starosti: poškodbe, nastale 
zaradi padcev, možganska kap, srčni infarkt, epileptični 
napadi, sladkorna bolezen in drugo. Predstavljeni so tudi 
ukrepi za preprečevanje nekaterih tveganj v starosti, 
tveganja in napotki, povezani z jemanjem zdravil, pod-
ročja spremembe vida in sluha, vplivi okolja na telo in 
morebitna nenadna poslabšanja zdravstvenega stanja 
(First Aid Education Network, 2013).
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Pristojna Mednarodna federacija Rdečega križa in Rde-
čega polmeseca (IFRC, 2015) je izpostavila vlogo sta-
rejših s sloganom Svetovnega dneva prve pomoči leta 
2015 Prva pomoč in staranje prebivalstva. Odločno je 
poudarila pomen graditve pozitivne podobe staranja 
in pomen prepoznave starejših ljudi kot pomembnega 
družbenega vira za dajanje prve pomoči. Pomembno pa 
je poudarjati tudi prispevek starejših pri širjenju razu-
mevanja dajanja prve pomoči sočloveku kot humanega 
dejanja ali promocije med mlajšimi.

Med 54 evropskimi nacionalnimi društvi Mednarodne 
zveze društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca, pri-
stojnimi za usposabljanje iz prve pomoči (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 
2018), je bila izvedena raziskava o tem, ali države člani-
ce izvajajo usposabljanje iz prve pomoči po programu, 
ki je prilagojen starostnikom (Dolenc, Slabe in Kovačič, 
2018). Izmed 54 nacionalnih društev se je na dopis, pos-
lan po elektronski pošti, odzvalo 13 društev, preostalih 
16 se je odzvalo na dodatno telefonsko anketiranje. V 
nobeni izmed 29 držav, ki so se odzvale, nimajo vsebin-
sko prilagojenega programa prve pomoči, po katerem bi 
usposabljali starejše. Večina je navedla, da imajo starejši 
možnost udeležiti se usposabljanj po običajnem progra-
mu za odrasle, kar kaže, da svetovni dan, namenjen opo-
zarjanju pomena usposabljanja starejših iz prve pomoči, 
morda le ni imel takega odmeva, kot bi si želeli.

Po podatkih Rdečega križa Slovenije (2011) so v Slo-
veniji že bili izvedeni tečaji prve pomoči za starejše 
osebe, vendar nimamo opravljenih analiz tečajev. Tečaj 
prve pomoči, ki se ga je udeležilo pet članic skupine 
za samopomoč Vrnice, starih med 76 in 82 let, je bil 
izveden leta 2012 v Škofji Loki (Dolenc in Slabe, 2012). 
Med rezultati evalvacije tečaja prevladujejo pozitivni 
vtisi, tako z vidika uporabnic kot z vidika izvajalcev. Ne-
katere vsebine so bile prezahtevne in jih je bilo treba 
prilagoditi (npr. izvedba umetnega dihanja), vendar je 
bila najpomembnejša ugotovitev, da je kljub temu upo-
rabna vrednost tečaja prve pomoči za skupino starih 
za samopomoč velika. Starejši lahko aktivno sodelujejo, 
krepi se njihov občutek pripadnosti skupini, s prido-
bivanjem novih znanj se ohranjajo tudi njihove umske 
sposobnosti. Tečaj prve pomoči za skupino starih za 
samopomoč je tudi eden izmed načinov promocije 
prve pomoči.

Mnenja slovenskih 

starostnikov o nekaterih 

vidikih prve pomoči

V študiji Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodob-
ni slovenski družbi (Slabe, 2016) je bilo v reprezenta-
tiven vzorec prebivalcev republike Slovenije (n = 853) 
vključenih 23 % starejših od 60 let. Tretjina vprašanih 

je bila upokojencev. Ugotovljeno je bilo, da s starostjo 
upada delež tistih, ki so se že usposabljali iz prve pomo-
či. Največji delež anketiranih, ki se je v preteklosti uspo-
sabljal iz prve pomoči, je starih med 31 in 45 let (96 %), 
najmanjši delež z usposabljanjem iz prve pomoči (78 %) 
zavzemajo starejši nad 61 let. Na vprašanje, ali menite, 
da bi morali obnoviti svoje znanje prve pomoči, je 38 % 
starejših od 61 let odgovorilo z da, 20 % jih ne ve, ali bi 
morali obnoviti to znanje. V starostni skupini med 46 
in 60 let je 63 % takih, ki menijo, da bi morali obnoviti 
znanje prve pomoči. S trditvijo »kdor zna pomagati, je 
občudovanja vreden« so se nadpovprečno strinjali sta-
ri 61 let in več. Tudi strinjanje s trditvami »pomagal bi, 
ker mi to nalaga zakonodaja« in »verjamem, da bo tudi 
meni kdo pomagal, če bom potreboval pomoč« je višje 
pri starih 61 let in več. Primerjava povezave med stri-
njanjem s trditvami, povezanimi z zaviralnimi dejavni-
ki za dajanje prve pomoči in starostjo, je pokazala, da 
so anketiranci starostne skupine 61 let in več izrazili 
nadpovprečno stopnjo strinjanja s trditvijo »bojim se, 
da bom s svojim ravnanjem poškodovancu škodoval«, 
medtem ko so se s trditvijo »prepričan sem, da znajo 
drugi bolje pomagati kot jaz« nadpovprečno strinja-
li anketiranci, stari 46 let in več. Strinjanje s trditvijo 
»že ob pogledu na sliko rane se ne počutim dobro« s 
starostjo narašča. Tudi s trditvijo »skrbi me, kako bodo 
drugi ocenili mojo pomoč« je značilno večje pri starejših 
od 61 let.

Znanje prve pomoči med 

starostniki v tujini

S pregledom podatkov iz nemškega registra oživljanj 
so Brinkofl in sod. (2017) ugotovili, da izvajanje temelj-
nih postopkov oživljanja (TPO) upada z naraščanjem 
starosti očividca, ki naj bi oživljal. To povezujejo z ugo-
tovitvami, da imajo starejši manj znanja s področja 
TPO kot mlajši. Z anketiranjem 2004 oseb v Nemčiji so 
ugotovili, da starejši od 65 let (n = 351) samo v 82 % 
poznajo številko za klic v sili. Slabše kot mlajši prepoz-
najo nujnost po izvajanju stisov prsnega koša ob za-
stoju srca (67 %), več kot 60 % starejših pa meni, da 
je AED naprava, ki jo lahko uporablja samo zdravstveno 
osebje. Polovica (51  %) vprašanih se je opredelila, da 
bi vedeli, kako se izvaja TPO, in nekaj manj kot polovica 
(45 %) jih meni, da bi prepoznali srčno kap. Avtorji zato 
ugotavljajo, da bi bilo treba zagotoviti ustreznejše te-
čaje TPO za starostnike.

Podobno so Caap in sodelavci (2018) z anketiranjem 
99 oseb, starejših od 65 let, ugotovili, da pravilne 
smernice o globini stisov pri izvajanju TPO pozna 11 % 
vseh udeleženih v njihovi raziskavi, 2 % ustrezno hitrost 
stisov, 5 % pravilno razmerje stisov in vpihov ter 82 % 
številko za klic v sili. Večina, in sicer 94 %, anketiranih 
ima mobilni telefon, 76 % ga pogosto uporablja, vendar 
jih le 43 % zna aktivirati funkcijo zvočnik na mobilnem 
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telefonu. Rezultati so pričakovani, saj več kot polovica 
(57 %) vprašanih še ni bila na tečaju TPO. Rezultati so-
rodne raziskave (Birkenes in sod., 2013) med 72 ose-
bami, starejšimi od 50 let, kažejo, da tretjina udeleže-
nih zna aktivirati funkcijo »zvočnik« na svojem mobilnem 
telefonu, drugi za to porabijo preveč časa ali je ne znajo 
aktivirati. Tisti udeleženci, ki že imajo izkušnje z aktiva-
cijo te funkcije, so jo znali aktivirati. Ugotovitve so po-
membne zaradi vse večjega poudarjanja vloge zdrav-
stvenih dispečerjev pri nujnem klicu in njihovih navodil 
za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja po mobilnem 
telefonu na daljavo (t. i. T-CPR) (Birkenes in sod., 2013).

Richman in sod. (2007) so v svoji opazovalni študiji 
ugotavljali, kakšno je praktično znanje izvedbe korakov 
verige preživetja (Cummins in sod., 1991) med oseba-
mi, ki živijo v naseljih za starejše ljudi (angl. senior living 
community). Vsi udeleženci so bili starejši od 54 let. 
Večina oseb (94 %) je preverila odzivnost, 63 % jih je 
določilo »kličite 911 in prinesite mi AED«. Večina udele-
ženih (88 %) je začela stise prsnega koša, od teh jih je 
29 % to izvajalo kakovostno. Na podlagi uporabe AED-
-ja (avtomatski eksterni defibrilator) je 94 % udeležen-
cev odstranilo obleko, 90 % jih je vklopilo AED, 94 % jih 
je sprožilo električni šok, 82 % jih je nadaljevalo oživlja-
nje, če je AED določil, da električni šok ni potreben. Po 
električnem šoku je le 39 % nadaljevalo stise prsnega 
koša. Elektrode je pravilno nalepilo 61 % vprašanih, le 
6 % pa jih je poskrbelo za varnost s klicem »vsi stran« 
pred električnim šokom.

Pomen znanj in programov usposabljanj iz prve pomo-
či za starostnike poudarjajo tudi ugotovitve evalvacij 
tečajev prve pomoči za starostnike v tujini. Burton in 
sodelavci (2017) po evalvaciji tečaja prve pomoči ugo-
tavljajo, da je to spodbuda za organizacijo tovrstnih 
tečajev po vsem svetu. Tečaj je bil vsebinsko prilago-
jen starejšim. Med drugim so obravnavali padce, TPO, 
nezavest, zaporo dihalnih poti in drugo. Avtorji so iz-
postavili zelo dobro sodelovanje udeleženih. Dodajajo, 
da je tečaj lahko tudi primer zmanjševanja socialne 
izolacije starostnikov, ki je povezana tudi z negativnimi 
zdravstvenimi izidi.

Tečaje Senior first aid (SFA courses) v Avstraliji so 
evalvirali tako, da so primerjali teoretično znanje med 
udeleženci in neudeleženci ter učinkovitost tečaja z 
ocenjevanjem praktičnih veščin na namišljenem sce-
nariju. Ugotovili so, da udeleženci tečajev bolje poznajo 
teorijo prve pomoči ob ugrizu kače, pri opeklinah, tuj-
kov v roki in ob utopitvi otroka. Praktično znanje je bilo 
sicer boljše v skupini udeležencev tečaja, statistično pa 
tega niso dokazali. Ugotovili so značilne razlike v teore-
tičnem znanju med skupino, starih od 55 do 64 let, in 
skupino od 65 do 74 let. Ugotovitev je, da imajo mlajši 
boljše znanje (Lynch in sod., 2006). 

Avtorji zgoraj omenjenih raziskav ugotavljajo, da ima-
jo starostniki manj znanja s področja prve pomoči v 

primerjavi z mlajšimi, saj se še niso usposabljali ali pa 
je od takrat preteklo že veliko let, a so sposobni izvajati 
postopke prve pomoči. Na to, da je treba  sistematično 
urediti pristop k učenju temeljnih postopkov oživljanja 
za starostnike in na splošno urediti to področje, je že 
skoraj pred desetletjem opozoril tudi Monette (2012). 
Tudi različni ukrepi, kot so namestitev AED-jev v na-
selja za starostnike, ne bodo dosegli svojega namena 
brez ustreznih usposabljanj in programov izboljšav (Ri-
chman in sod., 2007).

Ovire in izzivi pri usposabljanju 
starostnikov iz prve pomoči

Pri usposabljanjih iz prve pomoči se spopadamo tudi z 
ovirami, nekatere se pojavljajo zaradi pozabljanja vse-
bin in zastaranja znanja, kar je pri starejših ljudeh še 
izrazitejše. Starejšim primanjkuje najnovejše znanje, 
večkrat pa jih tudi zmotno podcenjujemo, da znanja 
niso sposobni ali ga nočejo pridobiti (Milavec Kapun, 
2011). Ena izmed pomembnih težav starostnikov je tudi 
njihova velika raznolikost (WHO, 2015), kar je treba 
upoštevati pri opravljanju katere koli dejavnosti, name-
njene tej skupini. 

Kljub vsem znanstvenim dokazom o učinkovitosti izva-
janja TPO je pri usposabljanjih starostnikov iz teh vse-
bin pomembno poznati etične vidike in jih ob posredo-
vanju znanja tudi upoštevati. Nekateri starejši, čeprav 
so seznanjeni z dokazi, dvomijo o učinkovitosti izvajanja 
TPO ali oživljanja ne želijo (Wooley in sod., 2006). Več 
starejših pacientov kot njihovih sorodnikov meni, naj se 
oseba s fizično ali psihično oviranostjo ne oživlja (Hill in 
sod., 1994). Zanimive so tudi ugotovitve raziskovalcev 
Wooleya in sodelavcev (2006). Po uvodnem seznanje-
nju z napravo AED so 107 oseb (povprečna starost 
je bila 86 let), ki živijo v skupnostih za starostnike za 
dolgotrajno oskrbo (angl. continuing care retirement 
community), vprašali, ali bi želeli imeti AED nameščen 
v svojem okolju. Strinjalo se je 27 % oseb, 37 % ni bilo 
prepričanih, drugi pa se niso strinjali. Ugotovili so, da 
je strinjanje z nameščanjem AED-ja močno povezano z 
njihovimi prepričanji, upanji in strahovi o učinkovitosti 
in izidih srčnega zastoja, ne pa z leti in demografskimi 
značilnostmi.

Vaillancourt in sodelavci (2014) so raziskovali, kateri so 
glavni zaviralni in spodbujevalni dejavniki pri starejših, 
ki vplivajo na njihovo udeležbo na usposabljanjih iz TPO 
ter na izvajanje oživljanja v realni situaciji. Ugotovili so, 
da se starejši zavedajo pomena poznavanja oziroma 
usvojitve veščin TPO in rednega obnavljanja znanja, kar 
se jim zdi pomembno za učinkovito ukrepanje. Večina 
se jih tudi zaveda pomembnosti čimprejšnjega začet-
ka izvajanja TPO. Veliko anketirancev je izrazilo željo po 
udeležbi na usposabljanju iz postopkov oživljanja, ki bi 
bilo v njihovi bližini oziroma na območju, kamor zahajajo 
oziroma jim je domače. Izrazili so tudi željo po večjem 



393UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Eva Dolenc, Damjan Slabe, Uroš Kovačič: USPOSABLJANJE IZ PRVE POMOČI KOT VIR  
ZA OBVLADOVANJE ZDRAVSTVENIH TEŽAV STAROSTNIKOV V NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH

oglaševanju  v medijih in po večji količini informacij, po-
vezanih z usposabljanji. Pri tem so poudarili potrebo po 
realističnem usposabljanju iz prve pomoči ter da se jim 
predstavi, kaj lahko pričakujejo v realni situaciji. Pogos-
to je bila omenjena želja po opomnikih oziroma žepnih 
karticah ali spletnih straneh, na katerih bi bile zbra-
ne bistvene informacije o tem, kako izvajati oživljanje. 
Številni niso vedeli, da navodila dajejo tudi dispečerji po 
telefonu, dejali pa so, da bi jim to zelo koristilo. Po drugi 
strani so izpostavili strah, da bi prizadeti osebi ob daja-
nju pomoči škodovali, tudi zato, ker se pridobljeno zna-
nje in spretnosti sčasoma pozabljajo, česar jih je prav 
tako strah. Nekateri so izpostavili, da se pri izvajanju 
TPO na modelih počutijo zelo samozavestne, ne pa tudi 
za ukrepanje ob dejanski nezgodi. Veliko jih je izposta-
vilo tudi strah pred okužbo. Zaskrbljeni so bili pred-
vsem glede svojih fizičnih zmogljivosti, zaradi česar bi 
oklevali pri prijavi na usposabljanje s tega področja. 
Kot zaviralne dejavnike so navedli tudi prisotnost krvi, 
bruhanja, zlome kosti in tesne stike z žrtvijo (izvajanje 
vpihov). Izrazili so tudi zaskrbljenost glede ravnanja 
ob vnaprej izraženi volji, ko oseba ne želi oživljanja, ter 
zaskrbljenost glede varnosti oziroma ukrepanja v zah-
tevnih okoliščinah (npr. ob izvleki žrtve, ki je ukleščena 
v avtomobilu). Številne anketirance bi od udeležbe od-
vrnili tudi stroški usposabljanja. Pri načrtovanju uspo-
sabljanj iz TPO za starejše je zelo pomembno, da se 
upoštevajo izpostavljeni strahovi in ovire. Pomembno 
je, da se udeležencem usposabljanj razloži, da osebi, ki 
ne kaže znakov življenja, ne morejo še bolj škodovati ter 
da zaradi dajanja pomoči ne morejo biti obtoženi. Prav 
tako jim je zaradi strahu pred okužbo treba razložiti, da 

sicer ni evidentiranih prenosov okužb oziroma bolezni 
ob dajanju pomoči, vendar se ob pojavu epidemije z vi-
rusom SARS-CoV-2 tudi pri okužbah med TPO spopri-
jemamo z novimi izzivi. Na usposabljanjih za starejše je 
treba nekaj časa nameniti tudi prilagajanju učenja po-
stopkov njihovim fizičnim zmožnostim oziroma omejit-
vam in razlagi, da številna stanja ne predstavljajo ovire 
za izvajanje TPO oziroma jih je s prilagoditvami mogoče 
odpraviti (Vaillancourt in sod., 2014).

Sklepne misli

Ugotovitve raziskav o tem, ali so starejši sposobni iz-
vajati TPO, so sicer različne, vendar je bolje, da jih izva-
jajo, ne glede na učinkovitost, kot da ne bi naredili nič. 
Študije, s katerimi je bilo ugotovljeno, da so starejši po 
usposabljanju sposobni izvajati TPO z ustrezno globino 
in hitrostjo, poudarjajo pomen usposabljanja starejših. 
Pri tem je pomembno, da se v usposabljanje vključita 
tudi učenje izvajanja TPO z navodili dispečerja ter uče-
nje prostoročnega telefoniranja z aktivacijo zvočnika 
na mobilnem telefonu. Večina raziskav se v povezavi 
starostnikov in prve pomoči osredotoča prav na po-
dročje TPO, vendar prva pomoč ne vključuje le postop-
kov oživljanja, ampak tudi obravnavo poškodb in pre-
poznavo zapletov drugih bolezenskih stanj v starosti. 
Hkrati je prva pomoč tudi vzajemna dolžnost človeka 
do sočloveka. Ob naravnih in drugih nesrečah spada 
znanje prve pomoči v nabor temeljnih znanj, ki bi jih 
moral obvladati vsak. To znanje je treba zagotoviti tudi 
starejšim.
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Uvod

Življenje in zdravje pacientov sta velikokrat odvi-
sna od reševalcev ter njihovih znanja, kompetenc in 
spretnosti, čeprav veliko laikov meni, da sta najpo-
membnejši nalogi reševalcev le hiter prihod do pa-
cienta ter hiter transport do bolnišnice. Ob takih 
dogodkih je bolj ali manj prisoten tudi stres med re-
ševalci, saj je v igri pogosto zdravje ali celo življenje 
ljudi (Lavrič, 2012). 

Po svetu so znane različne oblike nujne medicinske 
pomoči v predbolnišničnem okolju. Dobro znan in raz-
širjen je sistem, v katerem v predbolnišničnem okolju 
delujejo paramediki. Paramediki (slika 1) so zdravstveni 
delavci, ki niso zdravniki, vendar imajo veliko specifič-
nega znanja o nujni medicinski pomoči in znajo ukrepati 
pri kritično bolnem ali poškodovanem človeku. Samos-
tojno, brez zdravnika, delujejo v predbolnišničnem oko-
lju. Zdravnik je lahko na voljo za posvet po telefonu, po 
potrebi pa se vključi v delo na terenu.

REORGANIZACIJA DELOVANJA SLUŽBE NUJNE 
MEDICINSKE POMOČI V ZGORNJESAVINJSKI DOLINI
THE REORGANIZATION OF THE OPERATION OF THE 
EMERGENCY MEDICAL CARE SERVICE IN THE UPPER 
SAVINJA VALLEY

Leon Ločičnik
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje – Nujna medicinska pomoč Mozirje, Zadrečka cesta 14, Nazarje, leon.locicnik@zszd.si

Anton Koželj
mag., Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Žitna ulica 15, Maribor, anton.kozelj@um.si

Maja Strauss
mag., Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Žitna ulica 15, Maribor, maja.strauss@um.si

Povzetek
Članek opisuje spremenjeno organizacijo nujne medicinske pomoči prebivalcem v zgornjesavinjski regiji, ki je 
nastala v sodelovanju med enotama velenjske in mozirske nujne medicinske pomoči. Narejena je bila retrospek-
tivna kvantitativna analiza intervencij Nujne medicinske pomoči Mozirje. V analizo je bilo vključenih 1435 poročil 
o reševalnem prevozu, protokolov nujnih intervencij in sprejemov nujnega klica. Ugotavljamo, da se število in-
tervencij glede na prejšnje obdobje ni bistveno spremenilo. Med opazovanim dvoletnim obdobjem je bilo v prvem 
letu opravljenih 52,9 odstotka (N = 759) intervencij, v drugem pa 47,1 odstotka (N = 676). V obdobju, ko zdrav-
nik ni bil redno prisoten v Nujni medicinski pomoči Mozirje, lahko pa je prispel iz Zdravstvenega doma Velenje, se 
je 80,25 odstotka intervencij na terenu končalo brez prisotnosti zdravnika. V tem obdobju so se povečale tudi 
nekatere intervencije, na primer uporaba pripomočkov za umetno ventilacijo med oživljanjem, ki se vstavljajo na 
slepo (supraglotični pripomočki), vzpostavitev intravenske poti in snemanje elektrokardiograma zaradi posnet-
ka začetnega stanja pri bolniku.

Abstract
In this article we present the reorganization of providing emergency medical care for the Upper Savinja Val-
ley, which was created in cooperation between the emergency medical care units of Velenje and Mozirje. A 
retrospective quantitative analysis of the interventions of the Mozirje Emergency Medical Service was carried 
out. The analysis included 1435 rescue transport reports, emergency intervention protocols and emergency 
call receptions. We noted that the number of interventions had not changed significantly. In the observed pe-
riod of two years, 52.9% (N=759) of the interventions were made during the first year, and 47.1% (N=676) in 
the second. During the period when the doctor was not regularly present at the Mozirje Emergency Medical 
Service but it was possible to activate him from Velenje, 80.25% of the field interventions ended without the 
presence of a doctor. During this period, however, some interventions also increased: the use of devices for ar-
tificial ventilation during resuscitation which are inserted blindly (supraglottic devices), and recording an ECG 
to record the patient’s initial condition. 

mailto:leon.locicnik@zszd.si
mailto:anton.kozelj@um.si
mailto:maja.strauss@um.si
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Paramediki so se pojavili leta 1969 v Združenih drža-
vah Amerike, s standardizacijo prvega nacionalno pri-
znanega učnega načrta Emergency Medical System 
– EMS (Edgerly, 2013). Tak način organizacije siste-
ma nujne medicinske pomoči so prevzele številne dr-
žave, na primer Kanada, Izrael, Nemčija ter Združeno 
kraljestvo.

Zdravnikov v številnih evropskih in zunajevropskih dr-
žavah primanjkuje, potreba po pravočasni nujni me-
dicinski pomoči pa nenehno narašča. V Nemčiji imajo 
dvotirni sistem reševalnega vozila, pri čemer sta v 
reševalnem vozilu dva reševalca, urgentni zdravnik pa 
omogoča podporo pri zahtevnejših nujnih stanjih (Me-
telmann in sod., 2020). 

V Sloveniji imamo v predbolnišničnem okolju dve raz-
lični enoti, ki ju ločimo glede na prisotnost zdravnika:
• mobilno enoto nujnega reševalnega vozila (MoE 

NRV), ki jo sestavljata zdravstveni reševalec in di-
plomirani zdravstvenik (slika 2), in

• mobilno enoto reanimobila (MoE REA), ki jo sestav-
ljajo zdravstveni reševalec, diplomirani zdravstve-
nik in zdravnik (slika 3).

Poleg teh enot se na terenu v oskrbo lahko vključujeta 
še reševalec motorist in helikopterska nujna medicin-
ska pomoč. Zaradi odsotnosti zdravnika ima mobilna 
enota nujnega reševalnega vozila omejene pristojnosti 
pri oskrbi poškodovanih ali nenadno obolelih na terenu 
(npr. samostojna uporaba zdravil). Nekatere pristojno-
sti diplomirani zdravstvenik pri delu v prehospitalnem 
okolju sicer ima, vendar so te zelo omejene. Aplikaci-
jo zdravil (adrenalin in amiodaron) lahko opravi le ob 
oživljanju. Aplicira lahko tudi glukozo ob hipoglikemični 
komi, drugo terapijo pa lahko na terenu aplicira le po 
dogovoru z zdravnikom. 

Za to bi moral imeti opravljen nacionalni preizkus zna-
nja in usposobljenosti za delo v zunajbolnišnični službi 
nujne medicinske pomoči. To pa ne velja za zdravstve-
nega reševalca z nacionalnim preverjanjem znanja. 
(Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči, 2015).

V enoti Nujne medicinske pomoči Mozirje je zaposle-
nih pet diplomiranih zdravstvenikov in šest zdravstve-
nih reševalcev. Dva diplomirana zdravstvenika imata 
opravljen izpit za delo v zunajbolnišnični nujni medicin-
ski pomoči, drugi pa različne licencirane in druge teča-
je (ITLS – International Trauma Life Support – oskrba 
kritično poškodovanega pacienta, ALS – Advanced Life 
Support – tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok, 
EPALS − European Paediatric Advanced Life Support 

 Slika 1:  Paramedik (Gavin, 2020)
 Figure 1:  Paramedic (Gavin, 2020)

 Slika 2:  Ekipa reševalcev na terenu (foto: Ločičnik, 2016)
 Figure 2:  Paramedic – prehospital team (Photo: Ločičnik, 

2016)

 Slika 3:  Mobilna enota reanimobila (Naš čas, 2016)
 Figure 3:  Emergency prehospital unit with a doctor in 

the team (Our Time, 2016)
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– tečaj dodatnih postopkov oživljanja otrok, oskrba di-
halne poti, interpretacija zapisa elektrokardiograma v 
predbolnišničnem okolju itd.), pet zdravstvenih reše-
valcev pa ima opravljen izpit za delo v zunajbolnišnični 
nujni medicinski pomoči.

Potreba po spremembi  

načina dela

V Zdravstvenem domu Nazarje se je sistem nujne me-
dicinske pomoči spremenil, ko so v kratkem časovnem 
obdobju odšli trije zdravniki, drugi zdravniki pa niso več 
smeli delati na dveh deloviščih hkrati: v splošni ambu-
lanti in biti obenem še na voljo ekipi mobilne enote nuj-
nega reševalnega vozila ob nujnih stanjih.

Zdravstveni dom Nazarje tako ni več mogel zagotavlja-
ti ustreznega števila zdravnikov za opravljanje nujne 
medicinske pomoči v Zgornjesavinjski dolini. Povezal 
se je z Zdravstvenim domom Velenje in ob pomoči Mi-
nistrstva za zdravje so našli rešitev v samostojnem 
delovanju reševalcev na terenu (ekipa mobilne enote 
nujnega reševalnega vozila). Zdravnik pa je na zahte-
vo ekipe mobilne enote nujnega reševalnega vozila na 
voljo za posvet po telefonu. Po potrebi se lahko tudi 
pridruži ekipi na intervenciji.
 
Ob koncih tedna in praznikih je zdravnik še vedno pri-
soten v Zdravstveni postaji Mozirje1. Nekoliko pa se je 
prilagajal čas dnevne prisotnosti zdravnika: 12 ur, 14 ur 
(trenutna organizacija) ali 24 ur. 

Med tednom sta reševalca ekipe mobilne enote nuj-
nega reševalnega vozila sama. Zdravnik jima je na voljo 
za posvet v Zdravstvenem domu Velenje. Prav tako se 
ob potrebi zdravnik na teren pripelje iz Velenja (prib-
ližno 15 minut vožnje do Mozirja). Na intervencijo prva 
vedno izvozi ekipa mobilne enote nujnega reševalnega 
vozila, ki gre takoj po sprejemu klica k pacientu.

Ob sprejemu klica reševalec zapiše vse podatke, vključ-
no z anamnezo. Če podatki o stanju osebe nakazujejo 
na zahtevnejšo intervencijo, pokliče zdravnika v Velenju 
in mu posreduje podatke. Potem se ekipa mobilne eno-
te nujnega reševalnega vozila odpelje do pacienta, pri-
dobi dokončno anamnezo, izmeri vitalne znake, posna-
me elektrokardiogram in se posvetuje z zdravnikom o 
nadaljnjih postopkih, prevozu v bolnišnico itd.

Ob nujnem stanju, ki zahteva prisotnost zdravnika 
na terenu, reševalec takoj aktivira mobilno enoto re-
animobila (reševalno ekipo z zdravnikom). Reševalca 
se odpeljeta do pacienta in začneta vse postopke za 

1  Zdravstvena postaja Mozirje je organizacijska enota 
Zdravstvenega doma Nazarje, v katerem je stacionirana 
služba nujne medicinske pomoči.

vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij in druge nujne 
postopke ter posege (Pravilnik o službi nujne medicin-
ske pomoči, 2015).

Pogled reševalca Nujne 

medicinske pomoči Mozirje 

(Leon Ločičnik)

Na podlagi sistema, ko je bil najbližji zdravnik približno 
15 minut oddaljen od ekipe nujnega reševalnega vozi-
la, smo začeli delati 1. maja 2019. Seveda je bil ta sis-
tem za reševalce Nujne medicinske pomoči Mozirje in 
zdravnike ter reševalce Nujne medicinske pomoči Ve-
lenje nekaj novega. Pri vseh je bil na začetku prisoten 
strah in porajala so se nam vprašanja in pomisleki:
• kako bo potekalo delo,
• kako bomo ravnali pri »resnih« intervencijah,
• kako bo potekalo oživljanje,
• kaj se bo zgodilo, če se kaj zalomi,
• kako bo pri oskrbi resnih stanj pri otrocih,
• kako bo z oskrbo politravm.

Izdelali smo Protokol ukrepanja ob nujni intervenci-
ji (Ločičnik, 2019). Pri delu nam zelo pomaga, vendar 
delo v praksi pogosto poteka drugače. Vsaka interven-
cija ima lahko svoje posebnosti in presenečanja. Zato je 
treba na terenu včasih delno odstopati od zastavljenih 
protokolov in standardov, se prilagoditi ter v okviru 
strokovnih zahtev in trenutnih razmer poiskati impro-
vizirane načine delovanja. To od reševalca zahteva dob-
ro strokovno znanje in ustrezno raven logičnih oziroma 
logističnih rešitev. Prvih nekaj tednov je bil med vsako 
izmeno prisoten strah, ker nismo vedeli, kaj lahko pri-
čakujemo. Sčasoma pa smo pridobili več samozavesti, 
pri intervencijah smo postali suverenejši in delo smo 
lažje opravljali.

Po enem letu delovanja takega sistema imamo ne-
kaj novih uvidov. Tako lahko izpostavimo nekatere 
prednosti: 
• sistem je pokazal, da lahko primerno izobraženi 

reševalci (diplomirani zdravstvenik in zdravstveni 
tehnik z nacionalno poklicno klasifikacijo in opra-
vljenim nacionalnim preizkusom znanja) tudi brez 
prisotnosti zdravnika kakovostno rešujemo nujna 
stanja pri pacientih;

• zelo natančno smo izpolnjevali potrebno dokumen-
tacijo, in sicer poročila o reševalnem prevozu;

• zavedali smo se večje odgovornosti, ki jo je novi 
sistem prinesel reševalcem, zato smo se sprotno 
izobraževali iz različnih vsebin nujne medicinske 
pomoči.

Ugotovili smo tudi nekaj slabosti:
• premajhno število nujnih reševalnih vozil in enot 

vozila urgentnega zdravnika, pomanjkanje kadra itd. 
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(to je bolj tehnična zadeva oziroma vezano na sis-
temsko situacijo v Sloveniji);

• nevzpostavljen celovit sistem delovanja dispečer-
ske službe zdravstva, ki bi v trenutnih razmerah 
bistveno olajšal delo (manj telefonske komunikacije, 
čakanja na zvezo itd.);

• razdelitev enot.

V tem sistemu bi nam izjemno pomagala enota vozila ur-
gentnega zdravnika2, stacionirana na dogovorjeni točki, 
od koder bi lahko pokrila teren Nujne medicinske pomoči 
Mozirje in del terena Nujne medicinske pomoči Velenje.

Za tak način dela je nujno, da ima reševalec ustrezno 
strokovno znanje, izkušnje in samozavest. Zdravnik mora 

2  Vozilo urgentnega zdravnika pomeni, da je zdravnik na voljo 
v osebnem vozilu, ki se po potrebi pridruži intervenciji ekipe 
mobilne enote nujnega reševalnega vozila.

zaupati reševalcu pri telefonskem dajanju anamneze, 
posvetu in odločitvah za nadaljnjo obravnavo pacientov.

Metode

Raziskavo smo opravili s kvantitativno metodologijo, in 
sicer s preučevanjem in analizo medicinske dokumen-
tacije. Pred raziskavo smo dobili pisno soglasje direkto-
rice Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje 
za vpogled in uporabo medicinske dokumentacije. Za-
vezali smo se, da identitete pacientov ne bomo razkrili. 
Pri delu smo upoštevali tudi Kodeks etike v zdravstveni 
negi in oskrbi Slovenije (2014).

V raziskavi smo preučili in analizirali 1435 medicinskih 
dokumentacij. Za prvi del raziskave smo analizirali vse 
izpolnjene protokole nujnih intervencij, obrazce spre-
jema nujnih klicev in poročila o reševalnem prevozu, ki 
so jih izpolnile ekipe Nujne medicinske pomoči Mozirje, 
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od 1. maja 2018 do 1. maja 2019, torej eno leto pred 
vzpostavitvijo novega sistema. V tem delu je bilo zajetih 
759 intervencij.

V drugem delu smo v raziskavo vključili 676 intervencij, 
ki jih je v enem letu, in sicer od 1. maja 2019 do 1. maja 
2020, opravila ekipa Nujne medicinske pomoči Mozir-
je. Analizirali smo protokole nujnih intervencij, obrazce 
sprejema nujnega klica in poročila o reševalnem pre-
vozu. V tem obdobju je že bil vzpostavljen spremenjeni 
sistem dela.

Rezultati

V prvem delu raziskave smo primerjati dve leti: prvo 
leto, ko je ekipa Nujne medicinske pomoči Mozirje de-
lovala kot mobilna enota reanimobila, in drugo leto, ko 
je ekipa Nujne medicinske pomoči Mozirje sodelovala 
z Zdravstvenim domom Velenje. Ugotavljali smo, koliko 
pacientov so oskrbele ekipe Nujne medicinske pomo-
či Mozirje. Od 1. maja 2018 do 1. maja 2019 so ekipe 
Nujne medicinske pomoči Mozirje obravnavale 759 
intervencij, od 1. maja 2019 do 1. maja 2020 pa 676 
intervencij. Število intervencij je bilo v drugem obdobju 
nekoliko manjše.

Opazni sta bistveni odstopanji pri klicih zdravstvene-
ga dispečerja iz Regijskega centra za obveščanje in 
svojcev. V obdobju, ko je delovala ekipa mobilne enote 
reanimobila, je bilo bistveno več klicev svojcev oseb, ki 
so potrebovale nujno oskrbo. V obdobju sodelovanja z 
Zdravstvenim domom Velenje pa je bilo precej več kli-
cev iz Regijskega centra za obveščanje. Omenjeno razli-
ko pripisujemo temu, da so prebivalci Zgornjesavinjske 
doline v obdobju, ko je bil zdravnik prisoten v Nujni me-
dicinski pomoči Mozirje, večkrat klicali zaradi posveto-
vanj, da so pridobili mnenje. Zdaj, ko zdravnika ni, kličejo 
čez Regijski center za obveščanje, ker večinoma nujno 

potrebujejo ustrezno zdravstveno oskrbo. Predvideva-
mo, da je tudi to vzrok zmanjšanja števila intervencij v 
drugem obdobju.

Analiza pokaže, da se je v obdobju, ko je ekipa Nujne 
medicinske pomoči Mozirje delovala po spremenjenem 
sistemu dela, precej povečala uporaba supraglotičnih 
pripomočkov.

Kot lahko razberemo, sta se oba posega povečala v 
obdobju spremenjenega sistema dela. To pripisujemo 
temu, da se reševalci zavedajo velike odgovornosti, ki 
so jo prevzeli, ko zdravnik ni več prisoten. Zato raje op-
ravijo več postopkov in posegov. To se odraža predvsem 
pri posnetih meritvah 12-kanalnega elektrokardiografa.
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Slika 6:  
Prikaz meritve 
12-kanalnega 
elektrokardiografa in 
nastavljene intervenske 
poti v obeh obdobjih

Figure 6:  
Measurements of the  
12-lead ECG and 
intravenous lines settings 
for both periods

Datum Čas (min:sek)

maj 2019 12:20

junij 2019 12:02

julij 2019 10:16

avgust 2019 16:04

september 2019 12:20

oktober 2019 10:01

november 2019 10:55

december 2019 14:40

januar 2020 10:36

februar 2020 11:23

marec 2020 11:37

april 2020 12:14

 Preglednica 1:  Čas, ki ga enota Nujne medicinske 
pomoči Mozirje potrebuje za prihod do 
pacienta

 Table 1:  Time of arrival at the patient
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V drugem delu smo se osredotočili na obdobje, ko se je 
začelo sodelovanje z Zdravstvenim domom Velenje, in 
sicer od 1. maja 2019 do 1. maja 2020.

V preglednici 1 smo prikazali povprečni čas prihoda do 
pacienta v vsakem mesecu.

Skupni povprečni čas prihoda do pacienta je bil 12 mi-
nut in 2 sekundi. Pri nujni medicinski pomoči je poleg 
ustrezne in strokovne oskrbe čas pomemben dejavnik. 
Zgornjesavinjska dolina je razvejana, velik del terena je 
hribovit, zato so časi prihoda do pacienta nekoliko dalj-
ši. Prav tako so daljši časi intervencije. Dodatno pa čas 
prihoda povečuje tudi nedelovanje dispečerske službe 
zdravstva, ker mora član ekipe sprejemati tudi klice. 
Podobno menijo Ločičnik in sod. (2019), ko navajajo, 
da se dostopni čas ekipe nujne medicinske pomoči (še 
posebno manjših enot) podaljša, če je član ekipe nuj-
ne medicinske pomoči obenem tisti, ki sprejema nuj-
ne klice. S tem, ko mora pridobiti in zapisati potrebne 

podatke ter aktivirati ekipo nujne medicinske pomoči, 
se izgublja dragoceni čas. Edina rešitev je vzpostavitev 
dispečerske službe zdravstva. Povprečni čas interven-
cije je bil 1 ura, 31 minut in 59 sekund, in sicer od spre-
jema nujnega klica do vrnitve ekipe Nujne medicinske 
pomoči Mozirje v Zdravstveno postajo Mozirje.

Med delovanjem dežurne ambulante v Mozirju so 
obravnavali 0,77 pacienta na uro, med nedelovanjem 
dežurne ambulante pa so paciente pregledovali v ve-
lenjski dežurni ambulanti. V povprečju so v Zdravstve-
nem domu Velenje iz Zgornjesavinjske doline pregledali 
2,9 pacienta na dan. 

Za primerjavo, v Zdravstvenem domu Ilirska Bistrica 
so v povprečju pregledali 2,3 pacienta na uro (Letno 
poročilo, 2020), v Zdravstvenem domu Idrija 1,2 paci-
enta na uro (Letno poročilo, 2019) in v Zdravstvenem 
domu Ljutomer 1,1 pacienta na uro (Letno poročilo, 
2018).
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Med delovanjem dežurne ambulante v Mozirju je bil 
zdravnik prisoten v reševalnem vozilu. V povprečju so 
z mobilno enoto reanimobila opravili 1,8 intervencije na 
dan. Mobilna enota nujnega reševalnega vozila je pov-
prečno obravnavala 1,7 intervencije na dan. Ko dežur-
na ambulanta v Mozirju ni delala, se je ob potrebi po 
zdravniku na terenu v delo vključeval zdravnik iz Nujne 
medicinske pomoči Velenje. V povprečju se je zdravnik 
vključil pri tretjini intervencij v Zgornjesavinjski dolini 
na dan.

Kot lahko ugotovimo, se je odstotek intervencij, ko 
zdravnik ni prišel na teren, torej sta intervencijo kon-
čala samo reševalca, v zadnjih mesecih dvignil. To pri-
pisujemo dejstvu, da so se vsi udeleženci že spozna-
li z novim načinom organizacije dela, prav tako so se 
spoznali med seboj. Predvsem zdravniki so lažje zaupali 
reševalcem po telefonu.

Razprava 

Opravljanje delovnih nalog je vedno odvisno od ljudi. Ob 
pomanjkanju ustrezno kvalificirane delovne sile je de-
lovni proces seveda okrnjen. V svetu primanjkuje zdra-
vstvenih delavcev. Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) napoveduje 18-milijonski primanjkljaj zdravstve-
nih delavcev do leta 2030 (WHO, 2016). 

Na veliko pomanjkanje zdravnikov pri nas že več let opo-
zarjajo posamezniki in nekatere zdravstvene ustanove, 
kot je Fides, sindikat zdravnikov in zobozdravnikov. Ena-
ko v zadnjem času v Sloveniji narašča tudi pomanjka-
nje zaposlenih zdravstvenih negovalnih delavcev (Sekla 
Savič, 2018; Atelšek, 2019). 

Ob tem lahko nepričakovani nenadni dogodki, ki pov-
zročijo izpad kadra, še dodatno okrnijo delo nekaterih 
zdravstvenih ekip. 

Tako so morali zaradi nenadnega izpada treh zdravni-
kov reorganizirati delo v Zgornjesavinjskem zdravstve-
nem domu Nazarje, ki med drugim zagotavlja nujno 
medicinsko pomoč v Zgornjesavinjski dolini. Ekipa nuj-
ne medicinske pomoči je v nekem časovnem intervalu 
ostala brez zdravnika. Intervencije pa samostojno iz-
vajajo reševalci v navezi z zdravnikom iz oddaljenega 
Zdravstvenega doma Velenja. V članku smo prikazali 
spremenjen način dela, ki je bil nujen za zagotavljanje 
nujne medicinske pomoči. Ob začetnih negotovosti, 
dvomih in pomislekih so kljub vsemu vsi opravili svoje 
delo po svojih najboljših močeh skladno s strokovnimi 
smernicami. Kot zelo učinkovito se je pokazalo dejstvo, 
da smo za reorganizacijsko obliko dela pripravili pro-
tokol ukrepanja ob nujnih stanjih. Tako je bil zastavljen 
učinkovit sistem dela, ki je omogočal samostojno delo 
reševalcem, vendar je v kritičnih situacijah še vedno 
omogočal sodelovanje zdravnika. 

V dvoletnem obdobju pregleda intervencij je bilo v dru-
gem letu, ko je bila opravljena reorganizacija dela, prib-
ližno šest odstotkov manj intervencij. Vendar je ta šte-
vilka premajhna, da bi jo pripisovali drugačni obliki dela. 
Opazna pa je bila razlika v številu klicev zdravstvenega 
dispečerja iz Regijskega centra za obveščanje. Število 
takih klicev je bilo v drugem časovnem obdobju večje za 
17,3 odstotka. Ravno nasprotno pa je bilo število klicev 
svojcev v drugem časovnem obdobju manjše za 22, 8 
odstotka. To zmanjšanje števila klicev svojcev pripisuje-
mo dejstvu, da so ljudje ob stalni prisotnosti zdravnika 
v Nujni medicinski pomoči Mozirje tega večkrat klicali 
za nasvet oziroma ustni posvet. Povečano število kli-
cev čez Regijski center za obveščanje je tudi pričakova-
no, že zaradi koordinacije dela z Zdravstvenim domom 
Velenje. Ob tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da je 
lahko število posredovanj povečano tudi zaradi pomoči 
gorskim reševalcem, ki delujejo na območju Savinjske 
doline (prevzemi poškodovancev itd.). Število poškodb 
v slovenskih gorah pa se žal povečuje (Bele, 2019).

Zaradi spremenjene oblike dela so reševalci spremenili 
nekatere pristope ob intervencijah. V drugem časov-
nem obdobju se je za 100 odstotkov povečala uporaba 
supraglotičnih pripomočkov za umetno ventilacijo ose-
be pri oživljanju. 

Supraglotični pripomočki so alternativa endotrahealni 
intubaciji za oskrbo dihalne poti ob umetni ventilaciji. 
So preprosti za uporabo in zagotavljajo visoko stopnjo 
ustreznih vstavitev tudi pri uporabi reševalcev v pre-
hospitalnem okolju (Wharton in sod.; 2008, Gatward 
in sod., 2008).

Ker v našem prostoru endotrahealno intubacijo op-
ravljajo samo zdravniki, uporaba supraglotičnih pripo-
močkov pa je tudi v pristojnosti reševalcev, skladno s 
Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (2015), 
v Prilogi 2 omenjenega pravilnika, kjer piše, da lahko 
ustrezno izobražen diplomirani zdravstvenik oziroma 
medicinska sestra samostojno uporabi supraglotični 
pripomoček za zagotavljanje proste dihalne poti, je ta 
porast povsem razumljiv. 

Endotrahealna intubacija se še vedno razume kot op-
timalen poseg za vzdrževanje in zaščito proste dihal-
ne poti (Benoit in sod. 2015). Sicer Fullerton, Roberts 
in Wyse (2009) ugotavljajo enako stopnjo uspešnosti 
vzpostavitve endotrahealne intubacije ob srčnem za-
stoju na terenu med paramediki ter zdravniki. A se 
moramo pri našem delu seveda držati slovenskih pri-
stojnosti. Ob tem je treba poudariti, da tudi strokovne 
smernice pri oživljanju na terenu ob prvem pristopu ne 
podpirajo več uporabe endotrahealne intubacije oziro-
ma ugotavljajo uspešnost uporabe supraglotičnih pri-
pomočkov med reševalci pri oživljanju na terenu (Sip in 
sod., 2017; Soar in sod., 2015; Duckett, in sod., 2014; 
Benger in sod., 2013).
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V reorganizacijski obliki dela se je neznatno (dva od-
stotka več nastavitev) povečalo število vzpostavitev 
intravenskih poti in izvedenih posnetkov z elektrokar-
diografom (pet odstotkov več). Kot navajajo Dongseok 
Lee in sod. (2020), se elektrokardiograf uporablja za 
merjenje nepravilnih ritmov med srčno-žilnimi aktiv-
nostmi in diagnosticiranje srčnih bolezni. Zlasti 12-ka-
nalni elektrokardiograf se uporablja kot zlato standar-
dno orodje za diagnosticiranje bolezni srca in ožilja, kot 
sta miokardni infarkt in atrijska fibrilacija. Pomembno 
je tudi čim prej posneti prvi elektrokardiogram, da se 
zabeleži posnetek stanja ob prihodu k pacientu. Prvi 
posnetek nam omogoča primerjavo s poznejšimi in po-
sledično spremljanje morebitne dinamike sprememb 
v elektrokardiogramu (Cheung in sod., 2018). Samo 
snemanje ni invaziven postopek, je poceni in časovno 
ni potratno. Ob konzultaciji z zdravnikom omogoča tudi 
opis posnetka (Demirkiran, 2020) ali celo pošiljanje 
posnetka po elektronski pošti ali večpredstavnostnih 
sporočilih. Tako se tudi zdravniku, ki ni prisoten na in-
tervenciji, olajša odločanje o nadaljnji obravnavi paci-
enta. Smernice Evropskega sveta za oživljanje pripo-
ročajo obravnavo urgentnega pacienta po pristopu 
ABCDE. Pod črko C, ki pomeni cirkulacijo, se pri takih 
stanjih priporoča čimprejšnja vzpostavitev vsaj ene 
ali dveh intravenskih poti (Soar, 2015). Ob tem je tre-
ba upoštevati dejstvo, da lahko pri urgentnem stanju 
pacientu hitro pada krvni tlak. Tako pa se možnosti za 
uspešno vzpostavitev intravenske poti zmanjšujejo. 
Zato je strokovno upravičeno, da se pri takih pacientih 
intravenska pot čim prej vzpostavi.

Za drugo obdobje smo prikazali povprečne dostopne 
čase po mesecih. Izračun povprečnega časa prihoda 
do pacienta je tako od maja 2019 do maja 2020 znašal 
12 minut in 2 sekundi (leto 2019 (min:sek): maj – 12:20, 
junij – 12:02, julij – 10:16, avgust – 16:04, september – 
12:20, oktober – 10:01, november – 10:55, december 
– 14:40; leto 2020: januar – 10:36, februar – 11:23, ma-
rec – 11:37, april – 12:14). 

Standardi glede intervencijskih časov so opredelje-
ni v Pravilniku o dispečerski službi zdravstva (28. člen; 
standardi kakovosti). Vendar je to čas obravnave klica. 
Dostop do pacienta je pogojen s številnimi drugimi de-
javniki, kot so razmere na cesti, razvejan, oddaljen teren 
itd. Omenjeni povprečni dostopni čas je nekoliko večji 
od povprečja nekaterih drugih enot nujne medicinske 
pomoči v Sloveniji. Vendar je za to kriv raznovrsten in 

oddaljen teren, ki ga pokriva Nujna medicinska pomoč 
Mozirje. 

Povprečni dostopni čas znaša v mestu od pet do osem 
minut, zunaj mest in na podeželju pa od devet do 12 minut. 

Zato je lahko do prihoda ekipe nujne medicinske pomo-
či za ugoden izid zdravljenja ali preživetje izredno po-
membno ukrepanje navzočih ob poškodovancu ali bol-
niku. Sem spada tudi ustrezna aktivacija službe nujne 
medicinske pomoči (Bizjak in Slabe, 2009). 

Prav tako ni prišlo do večjega odstopanja v številu 
dnevnih intervencij. V prvem obdobju je ekipa mobilne 
enote reanimobila opravila 1,8 intervencije na dan, v 
drugem organizacijskem obdobju pa je ekipa mobilne 
enote nujnega reševalnega vozila povprečno obravna-
vala 1,7 intervencije na dan. Zdravnik iz Zdravstvene-
ga doma Velenja je bil prisoten na 0,35 intervencije na 
dan. Povprečno so reševalci izvedli samostojne inter-
vencije v 80,25 odstotka vseh intervencij. Se pa je ta 
odstotek opazno dvignil v drugi polovici leta. Ta podatek 
prepisujemo dejstvu, da se je sistem dobro vzpostavil, 
prav tako se je razvila tudi določena stopnja zaupanja 
med udeleženci. Povprečno se je v 41 odstotkih vseh 
intervencij pokazala potreba po prevozu pacientov v 
bolnišnico. To seveda še podaljša čas trajanja inter-
vencije, saj mora ekipa odpeljati pacienta v oddaljeno 
bolnišnico ali univerzitetni klinični center.

Sklepne misli

Nenaden izpad zdravniškega kadra, ki je tudi odraz splo-
šnega pomanjkanja zdravnikov v Sloveniji in se še pose-
baj kaže v manjših enotah, je zahteval spremembo na-
čina delovanja enote Nujne medicinske pomoči Mozirje. 

Stanje se je spremenilo tako, da zdravnik v enoti ni več 
redno prisoten vse dni v tednu. Zato je v nekem obdobju 
ekipa brez zdravnika samostojno opravljala intervenci-
je nujne medicinske pomoči. Vendar je tak sistem nujne 
medicinske pomoči v svetu zelo pogost (sistem para-
medikov). Ekipe so se reorganizaciji prilagodile. Sčaso-
ma so pridobile na svoji suverenosti. Ob tem se je med 
zaposlenimi dvignila raven strokovnega znanja (dodatna 
izobraževanja, posveti, presoja v kritičnih situacijah itd.). 
Med vključenimi zdravstvenimi delavci v ta sistem se je 
vzpostavila ustrezna raven sodelovanja in zaupanja.
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Uvod

Besedna zveza digitalna potresna opazovalnica ali di-
gitalni seizmograf izhaja iz obdobja, ko so bile potres-
ne opazovalnice večinoma opremljene z analognimi 
seizmografi (Sinčič in Vidrih, 1993). S tem terminom 
se je poudarilo, da ima taka opazovalnica tudi digitalne 
seizmografe, saj sta predvsem v začetnem obdobju na 
potresnih opazovalnicah vzporedno delovala oba siste-
ma. Analogni zapisi potresov (slika 1) na papir, fotopapir 
ali film so dali prvi vpogled v zgradbo notranjosti Zem-
lje, imeli pa so več pomanjkljivosti. Prva je bila majhno 
dinamično območje. Razmerje med najmanjšim še vi-
dnim odmikom peresa in največjim odmikom zapisa na 
papirju je največ 1 : 100 (40 dB), v naravi pa je razmerje 
med šumom Zemlje in najmočnejšim potresom več kot 
1 : 1010  (200 dB). Z instrumentom smo lahko beležili 
šibkejše potrese, pri močnejših pa je prišlo do prekrmi-
ljenja instrumenta ali je bil instrument prirejen za be-
leženje močnih potresov, šibkejših pa ni zaznal. Druga 
pomanjkljivost je bila zamudna ročna analiza seizmo-
gramov, ki ni dala dosti podatkov. Podatki, pridobljeni 
iz analognega zapisa, so bili čas posameznih faz potre-
sa, perioda in amplituda nihanja ter polariteta prvega 
odmika. Omogočali so izračun lokacije nadžarišča in 
magnitude potresa, delno tudi globino žarišča, niso pa 

omogočali seizmične tomografije, izračunov žariščnih 
mehanizmov in natančnejše ocene ob potresu spro-
ščene energije. Tretja pomanjkljivost so bile težave pri 
shranjevanju seizmogramov, zapisanih na papirju, filmu 
ali magnetnih trakovih v daljšem obdobju (Gostinčar in 
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Povzetek
Razvoj računalništva je povzročil tudi velike spremembe v seizmologiji tako v razvoju opreme za beleženje in 
shranjevanje podatkov kot v kakovosti ter hitrejši obdelavi seizmoloških podatkov. Analogni zapis potresa je 
omogočal večinoma le določitev lokacije nadžarišča in velikosti magnitude potresa, včasih tudi globine potresa. 
Začetek digitalizacije je bilo vnašanje analognih zapisov z ročnim vnašanjem točk z digitalizatorjem v računal-
nik, pravi napredek pa se je začel, ko je tehnologija omogočila neposredno pretvorbo signala iz seizmometra v 
digitalno obliko. Digitalni seizmografi, kombinacija širokopasovnega seizmometra z zajemalno napravo, so imeli 
veliko prednosti in so pospešili razvoj seizmologije ter poznavanje notranje zgradbe Zemlje.

Abstract
The development of computing has led to major changes in seismology in the field of the development of equ-
ipment for recording and storing data, and in the quality and faster processing of seismological data. The 
analogue record of an earthquake mostly allowed the determination of the epicentre and the magnitude of the 
earthquake, and sometimes also the hypocentral depth. At the beginning of digitization, the manual digitization 
of analogue seismograms meant that some special digital techniques could be applied. The real progress came 
when technology made it possible to directly convert a signal from a seismometer to digital form. Digital seis-
mographs, a combination of a broadband seismometer with an acquisition unit, have a number of advantages, 
and have accelerated the development of seismology and thus our knowledge of the internal structure of our 
planet. 

 Slika 1:  Analogni zapis Z komponente potresa 31. 
avgusta 2005 ob 21.55 po UTC z magnitudo 
2,6 v Posočju (foto: P. Sinčič)

 Figure 1:  Analogue recording of the Z component of 
an earthquake of magnitude of 2.6 which 
occurred in Posočje on August 31, 2005 at 
21.55 UTC (Photo: P. Sinčič)



405UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Peter Sinčič, Izidor Tasič: PRVE DIGITALNE POTRESNE OPAZOVALNICE V SLOVENIJI

Vidrih, 1997; Sinčič in sodelavci, 1997; Sinčič in Tasič, 
2019). Fotografski papir in filmi so občutljivi na svet-
lobo. Seizmogrami morajo biti shranjeni v temnih in 
suhih prostorih s stalno temperaturo. Tudi zapisi na 
magnetnih trakovih sčasoma postajajo težko berljivi.

S pojavom računalništva so seizmologi začeli digitalizi-
rati analogne seizmograme. Računalniki so omogočali 
samodejno obdelavo zapisov in veliko matematičnih 
izračunov. Digitalizacija seizmogramov je v začetku po-
tekala ročno z vnašanjem točk krivulje zapisa na digita-
lizatorju v računalnik, kar je bilo počasno in mučno delo. 
Razvoj elektronike in računalništva je sčasoma omo-
gočil digitalizacijo signala neposredno iz seizmometra. 
Digitalni seizmografi, ki so kombinacija seizmometra 
z zajemalno napravo z analogno-digitalnim (A/D) pre-
tvornikom in elektroniko za obdelavo, shranjevanje ter 
pošiljanje podatkov v omrežje, imajo veliko prednosti 
v primerjavi z analognimi. Predvsem imajo večje dina-
mično območje. Že prvi 16-bitni analogno-digitalni pre-
tvornik je imel dinamično območje 96 dB, kar je za dve 
velikostni stopnji magnitude večje od analognih seiz-
mografov. Danes se v seizmologiji uporabljajo 24-bitni 
analogno-digitalni pretvorniki z dinamičnim območjem 
142 dB. Sodobni zaprtozančni širokopasovni seiz-
mometri dosegajo ali celo presegajo to dinamično ob-
močje. Kombinacija obeh lahko zazna šum na lokacijah z 
najnižjim šumom Zemljinega površja in ni prekrmiljena 
pri večini najmočnejših potresov (Tasič, 2009; Tasič, 
2019). 

Druga prednost sta samodejno zaznavanje in obdelava 
dogodkov, kar omogoča takojšnje določanje lokacije na-
džarišča ter velikost magnitude potresa. 

Tretja prednost je velika količina podatkov, ki jo omogo-
čajo širokopasovni seizmometri in zajemalne naprave z 
velikim dinamičnim obsegom. Analogni seizmografi so 
veliko ojačenje dosegli na le ozkem pasovnem območju 
s kratko- in dolgoperiodnimi instrumenti z uporabo fil-
trov za odstranitev neželenih signalov in šuma. Sodobni 
digitalni seizmografi zajemajo široko območje frekvenc 
brez filtriranja. Šele pri analizi zapisov lahko analizator 
pozneje z uporabo digitalnih filtrov izloči želene podatke 
za analizo, osnovni podatki pa ostanejo nespremenjeni. 
Podatki so v digitalni obliki, zato jih lahko uporabimo za 
različne obdelave, kot so spektralna analiza, trodimenzi-
onalna analiza žariščnega mehanizma, seizmična tomo-
grafija, analiza šuma posameznih opazovalnic in druge. 

Četrta prednost sta preprosto shranjevanje in izme-
njava podatkov. Podatke, zajete v digitalnem formatu, 
lahko poljubno velikokrat kopiramo brez slabšanja ka-
kovosti na različne medije. Današnja tehnologija omo-
goča medije z veliko zmožnostjo shranjevanja in zelo 
hitrim dostopom do podatkov.

Digitalizacija seizmoloških sistemov se je začela ob kon-
cu sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Eden izmed 

mejnikov je bilo leto 1978, ko je doktorand s Harvarda 
J. M. Steim v svojem doktorskem delu predstavil kon-
cept digitalizacije seizmoloških signalov iz seizmome-
trov, ki mu sledi tudi današnja digitalizacija. J. M. Steim 
je nadaljeval svoje delo pri digitalizaciji seizmoloških 
sistemov in digitalnih podatkih ter leta 1982 predsta-
vil algoritem za kompresijo digitalnih podatkov, ki se 
po njem imenuje steim in se še danes uporablja. Leta 
1985 sta Erhard Wielandt, ki je sodeloval pri razvoju 
zelo širokopasovnega siezmometra STS-1, in J. M. Ste-
im predstavila koncept zelo širokopasovnega seizmo-
grafa (Willand in Streckeisen, 1982; Wielandt in Steim, 
1986). V tem času je slednji razvil 24-bitno zajemalno 
enoto Quanterra, ki je temeljila na procesorju Moto-
rola 680xx in večopravilnem komercialnem operacij-
skem sistemu OS9. Ta je bil tako dobro zasnovan, da 
so mnoge zajemalne enote tega tipa delovale do konca 
prejšnjega desetletja.

Tudi podjetje Kinemetrics iz ZDA je v tem času razvija-
lo svoje digitalne seizmografske sisteme, med drugimi 
glede na zajemalno enoto Quanterra cenovno bolj do-
stopno enoto SSR-1, ki je bila kot prva digitalna zaje-
malna enota kupljena tudi v Sloveniji.

Prvi digitalni seizmološki 

sistem v Sloveniji

Leta 1990 je Seizmološki zavod RS kupil digitalno za-
jemalno enoto SSR-1 (slika 2) podjetja Kinemetrics s 
tremi enokomponentnimi širokopasovnimi seizmome-
tri WR-1 (Sinčič in Vidrih, 1998). 

SSR-1 je bila trikanalna zajemalna enota za beleženje 
seizmičnih dogodkov v pomnilnik RAM. Ob koncu leta 
1994 smo dogradili aparaturo na šest kanalov. Na vho-
du vsakega kanala je bil predojačevalnik, s katerega so 
signali šli na 16-bitni analogno-digitalni pretvornik, ki je 
omogočal 96 dB veliko dinamično območje. Dinamično 

 Slika 2:  Zajemalna naprava SSR-1 z računalnikom v 
observatoriju v Ljubljani (foto: P. Sinčič)

 Figure 2:  SSR-1 acquisition unit and personal computer 
in a seismic station in Ljubljana  
(Photo: P. Sinčič)
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območje je bilo mogoče še povečati s programsko 
nastavljivim ojačenjem predojačevalnikov. Frekvence 
vzorčenja so bile nastavljive, največje vrednosti pa so 
bile 1000 vzorcev/s za en kanal, 500 vzorcev/s za tri 
kanale in 200 vzorcev/s za šest kanalov. Naprava je 
omogočala dva podatkovna toka. Drugi tok podatkov 
je bil uporabniško nastavljiv. Ta značilnost je omogočala 
priklop kratko- in dolgoperiodnih senzorjev. Tako je bil 
sekundarni podatkovni tok z nizko frekvenco vzorčenja 
izbran za neprekinjen prenos podatkov, primarni po-
datkovni tok pa je deloval v prožilnem načinu za beleže-
nje lokalnih potresov. Neprekinjenega zajemanja podat-
kov v tistem času tehnologija še ni omogočala zaradi 
majhne zmogljivosti pomnilniških medijev.

V prožilnem načinu delovanja so bili štirje načini prože-
nja, in sicer nastavitev praga proženja glede na vhodni 
signal, razmerje med STA in LTA (ang. Short Time Av-
erage/Long Time Average – kratkočasovna povprečna 
vrednost oziroma dolgočasovna povprečna vrednost 
signala), vnaprej programirano časovno okno beleženja 
podatkov in zunanje proženje.

Točen čas je sistemu zagotavljala ura s temperaturno 
stabiliziranim kremenovim oscilatorjem. Pri analognih 
seizmografih je morala biti ura točna na stotinko sekun-
de, pri digitalnih seizmografih pa mora biti zaradi visokih 
frekvenc vzorčenja ura točna na tisočinko sekunde. Za 
večjo stabilnost ure je bilo vgrajeno vezje, ki je skrbelo za 
popravek ure s sprejemnikom časovnih signalov naviga-
cijskega sistema Omega s časovno kodiranim signalom 
IRIG. Radijski navigacijski sistem Omega je zgradila mor-
narica Združenih držav Amerike in je pokrival vso Zemlji-
no oblo z osmimi oddajniki, ki so bili postavljeni v drža-
vah, označenih s črkami abecede, in sicer Norveška (A), 
Liberija (B), Havaji (C), Severna Dakota (D), otok Reunion 
(E), Argentina (F), Avstralija (G) ter Japonska (H). Vseh 
osem postaj je oddajalo fazno in časovno sinhronizirane 
signale v frekvenčnem pasu VLF na frekvencah od 10 do 
14 kHz. Nizke frekvence so povsod zagotavljale stabilen 
sprejem površinskih valov. Sprejemnik Omega v digital-
nem seizmografu je sprejemal le frekvenco najmočnej-
še postaje. Iz sprejetega signala je izračunal podatek o 
času in ga primerjal s časom ure. Če so bila odstopanja 
prevelika, je uro popravil. Navigacijski sistem Omega je 
deloval do leta 1997, ko so ga ukinili zaradi satelitskega 
sistema GPS (Sinčič in Vidrih, 1994). Seizmološke na-
prave, ki so uporabljale ta signal za določitev točnega 
časa, so v trenutku ostale brez zelo pomembnega po-
datka, torej točnega časa. Kljub tej pomanjkljivosti je ta 
enota s pospeškometrom leta 1998 ob močnem potre-
su v Posočju v observatoriju na Golovcu v Ljubljani edina 
pravilno zabeležila nihanje tal ob potresu.

Velikost pomnilnika RAM je bila največ 4 MB, kar je 
zadostovalo za neprekinjeno beleženje približno ure 
podatkov treh kanalov pri vzorčenju 200 vzorcev na 
sekundo, zato je aparatura delovala v prožilnem načinu, 
ko je šele potres sprožil zajemanje podatkov (slika 3).

Komunikacija z računalnikom je potekala po serijskem 
protokolu RS 232. Hitrost prenosa podatkov je bila 
nastavljiva od 300 Bd do 115 kBd. Aparaturi je bila 
priložena programska oprema QuickTalk za komuni-
kacijo z napravo in QuickLook za pregled dogodkov na 
računalniku.

Akcelerograf SSA-2

Digitalizacija seizmološke opreme se je leta 1991 na-
daljevala z nakupom dveh zajemalnih enot SSA-2 in 
pospeškometrov FBA-23 (slika 4). Enota SSA-2 je bila 
v osnovi akcelerograf in je imela v ohišju že vgrajen 
pospeškometer oziroma senzor pospeškov, naša ak-
celerografa pa sta bila v izvedbi z zunanjo priključitvijo 
senzorjev.

 Slika 3:  Zapis preboja zvočnega zidu letala nad 
Ljubljano 2. julija 1991 ob 12.01 po UTC na 
seizmografu SSR-1 (foto: P. Sinčič)

 Figure 3:  Sonic boom of an aeroplane over Ljubljana 
recorded by SSR-1 on July 2, 1991 at 12.01 
UTC (Photo: P. Sinčič)

 Slika 4:  Akcelerograf SSA-2 z akcelerometrom  
FBA-23 na začasni opazovalnici v Horjulu  
(foto: P. Sinčič)

 Figure 4:  The SSA-2 accelerograph with the FBA-23 
accelerometer mounted in a temporary 
station in Horjul (Photo: P. Sinčič)
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Enota SSA-2 je bila v kombinaciji s pospeškometrom 
namenjena beleženju pospeškov ob močnejših potresih 
v mestnem okolju (slika 5). Trikanalna naprava z 12-bit-
nim analogno-digitalnim pretvornikom, ki je zagotavljal 
72 dB veliko dinamično območje, je delovala v prožilnem 
načinu. Akcelerograf je namenjen beleženju pospeškov 
lokalnih potresov, zato je bilo vzorčenje analognega 
signala v analogno-digitalnem pretvorniku 200 vzor-
cev/s. Podatki so se shranjevali v 2 MB velikem pomnil-
niku RAM. Velikost pomnilnika je zadostovala za zapise 
v skupni dolžini 80 minut. Za točnost vgrajene ure je 
skrbel sprejemnik časovnih signalov Omega. Komunika-
cija z računalnikom za nastavitve parametrov delovanja 
in prenos podatkov je potekala po serijskem vmesniku 
RS 232. Skupaj z aparaturo je bila programska opre-
ma QTSSA za komunikacijo z računalnikom in QLSSA za 
pregled zabeleženih dogodkov.

Neprekinjeno beleženje 

Leta 1993 smo na Seizmološkem zavodu RS kupili tip 
zajemalnih enot, ki je omogočal neprekinjeno zajemanje 
in shranjevanje podatkov v daljšem obdobju. To je bil in-
strument TERRAPROBE tip 72A-07/DAT, izdelek podje-
tja RefTek (slika 6). Trikanalna zajemalna enota je imela 
24-bitni analogno-digitalni pretvornik, vgrajen spreje-
mnik GPS in tračno enoto DAT za shranjevanje za tisti 
čas velike količine podatkov 1,3 GB. Modularna izvedba 
instrumenta je skupaj s programsko opremo omogoča-
la uporabo instrumenta za meritve lokalnih, regionalnih 
ali globalnih dogodkov, kar je omogočala izbira vzorčenja 
analognega signala s 1000, 500, 250, 200, 125, 100, 
50 in 25 vzorcev/s na kanal. Na vhod smo lahko prik-
ljučili različne vrste seizmometrov ali akcelerometrov. 
Pri nastavitvah za beleženje lokalnih dogodkov je kaseta 
DAT zadostovala za mesec dni neprekinjenega beleženja 
nihanja tal (slika 7), potem pa jo je bilo treba zamenjati. 

 Slika 5:  Zapis potresa z akcelerografom SSA-2, ki 
je nastal 28. aprila 1996 ob 3.28 po UTC na 
Krškem polju (foto: P. Sinčič)

 Figure 5:  SSA-2 record of an earthquake which 
occurred on April 28, 1996 at 03.28 UTC in 
the Krško region (Photo: P. Sinčič)

 Slika 6:  Namestitev seizmografa RefTek 72A-07/DAT 
(zgoraj) v omarico na potresni opazovalnici 
Cesta (CESS). Spodaj je bil nameščen 
seizmometer. (foto: P. Sinčič)

 Figure 6:  Installation of a RefTek 72A-07/DAT 
seismograph in a cabinet at Cesta seismic 
station (CESS) (above). A seismometer was 
installed below (Photo: P. Sinčič)

 Slika 7:  Zapis potresa s seizmografom RefTek 72A-07/
DAT, ki je nastal 2. aprila 1996 ob 8.03 po UTC 
na Krškem polju (foto: P. Sinčič)

 Figure 7:  The RefTek 72A-07/DAT seismograph record of 
an earthquake which occurred on April 2, 1996 at 
08.03 UTC in the Krško region (Photo: P. Sinčič)



408 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Peter Sinčič, Izidor Tasič: PRVE DIGITALNE POTRESNE OPAZOVALNICE V SLOVENIJI

Naslednje leto se je število digitalnih instrumentov po-
večalo še za akcelerografa SSA-2 z akcelerometroma 
FBA-23, enoto 72A-07/DAT s širokopasovnim seiz-
mometrom in enoto 72A-02 s širokopasovnim seiz-
mometrom, ki je imela kot zunanji pomnilnik trdi disk. 
Sčasoma so se tračne enote DAT izkazale kot neza-
nesljiv medij za shranjevanje podatkov, saj je bilo njiho-
vo delovanje precej odvisno od zunanjih vplivov, kot sta 
temperatura in vlaga okolice. Podatki so se večkrat 
izgubili, zato smo pozneje vse enote DAT zamenjali s 
trdimi diski. 

Z razvojem računalništva se je razvijala tudi komunika-
cijska oprema za prenos podatkov. Tako so začeli v digi-
talne seizmografe najprej vgrajevati modemske enote 
za prenos podatkov po telefonskih linijah, pozneje pa že 
omrežne kartice za vklop instrumentov v računalniška 
omrežja. Leta 1995 se je začela vzpostavitev računalni-
škega omrežja državnih organov, tako da se je pojavila 
možnost vključitve potresnih opazovalnic v omrežje, ki 
je omogočalo samodejen prenos podatkov v centralni 
računalnik v središče za obdelavo podatkov, ki je bilo 
v tistem času v observatoriju na Golovcu v Ljubljani. 
Tako smo na Upravi RS za geofiziko, prej Seizmološkem 
zavodu RS, začeli načrtovati omrežje potresnih opazo-
valnic (Tasič in Sinčič, 2018).

Sklepne misli

Digitalni seizmografi so pomenili velik napredek pri 
razvoju seizmologije. Zapis potresnega valovanja je 
sestavljen iz različnih frekvenc in analizo takega valo-
vanja lahko opravimo le z računalniško obdelavo. Z uva-
janjem digitalnih seizmografov je zapis potresov imel 
obliko, ki je bila primerna za računalniško obdelavo po-
datkov. Najprej je bilo treba podatke iz seizmografa ali 
akcelerografa na potresni opazovalnici ročno prenesti 
v prenosni računalnik in nato v središču za obdelavo 
v centralni računalnik. Poznejše izvedbe instrumentov 
so že shranjevale zajete podatke na prenosni medij, 
torej na kaseto z magnetnim trakom ali na trdi disk v 
prenosnem ohišju, ki jih je operater enkrat na mesec ali 
ob močnejšem potresu zamenjal. Zadnji instrumenti te 
vrste so že omogočali prenos podatkov in nastavitve 
parametrov delovanja instrumenta z modemi po klic-
nih telefonskih linijah iz središča za obdelavo podatkov.

Danes so instrumenti na potresnih opazovalnicah po-
vezani v računalniško omrežje. Prenos podatkov pote-
ka neprekinjeno v realnem času v središče za obdelavo 
podatkov. Tako takoj po potresu naprave izračunajo 
magnitudo in nadžarišče potresa. S poznejšimi analiza-
mi podatkov ugotavljamo strukturo Zemljine notranjo-
sti, aktivnosti tektonskih prelomov in geološko sestavo 
terena, kar omogoča tudi pripravo zemljevidov potres-
ne nevarnosti na območjih s seizmično aktivnostjo.
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Uvod

Verjetnost pojava močnejšega potresa, ki lahko 
povzroči obsežno gospodarsko škodo in ogrozi tako 
prebivalce kot objekte, je v Sloveniji razmeroma nizka, 
posledice pa so lahko katastrofalne. Ljudje redko sami 
izkusimo močnejši potres, zato je zaznava potresnega 
tveganja med nestrokovno javnostjo zelo nizka, zave-
danje o tveganju pa se pojavi le po močnejših potresih 

po svetu (na primer Jesenko, 2017; Jesenko, 2018; 
Jesenko, 2019; Miranda in sodelavci, 2021). V Slove-
niji je bilo opravljenih nekaj študij o potresni ogrože-
nosti stavbnega fonda (na primer Tomaževič, 1994; 
Orožen Adamič in Perko, 1997; Kilar, 2004; Lutman in 
sodelavci, 2014; Dolšek in sodelavci, 2020). V javno-
sti se največkrat omenjajo rezultati projekta POTROG 
(2011–2017) (Lutman in sodelavci, 2014), v katerem 
je mogoče prek preproste spletne aplikacije oceniti 
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Povzetek
Učinkovita komunikacija potresnega tveganja je podlaga za vzpostavitev zavedanja o potresnem tveganju pri 
interesnih skupinah, kar je pogoj za načrtovanje krepitve odpornosti skupnosti pri odzivu na močne potrese. 
V Sloveniji učinkovitega modela za komunikacijo potresnega tveganja še ni. Lastnikov in uporabnikov stavb ter 
drugih zato ni mogoče preprosto obvestiti o potresnem tveganju. V nekaterih državah z zmerno ali visoko 
stopnjo potresne nevarnosti, na primer v Italiji, na Novi Zelandiji in v ZDA v Kaliforniji, je obveščanje javnosti 
glede potresnega tveganja že sistematično urejeno. Potresno tveganje se posreduje do uporabnika z oceno po 
večstopenjskih lestvicah ali kot delež sprejemljivega tveganja, kar omogoča jasno komunikacijo ravni tveganja 
tudi nestrokovni javnosti. Namen članka je predstaviti novi model komunikacije tveganja zaradi naravnih nesreč, 
ki je bil pred kratkim razvit na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo. Model temelji 
na petstopenjskem sistemu ocenjevanja tveganja z možnostjo razširitve na dodatne ocene, pri čemer se lahko 
upoštevajo različni kazalniki tveganja, kot sta na primer verjetnost prekoračitve mejnega stanja poškodovanosti 
objekta in pričakovana letna škoda. V model je vgrajen koncept dolgo- in kratkoročne sprejemljivosti tveganja, 
ki je temelj za časovno odvisno komunikacijo tveganja. Če je tveganje za obravnavani objekt ali skupino objektov 
sprejemljivo le kratkoročno, se ocena tveganja postopno zmanjšuje, če v predvidenem času ni bilo sprejetih 
ukrepov za zmanjšanje tveganja.

Abstract
Efficient communication of seismic risk is the basis for building awareness of seismic risk in different interest 
groups, which is a prerequisite for planning community resilience in response to strong earthquakes. An effici-
ent model of seismic risk communication has not yet been established in Slovenia, so it is not possible to inform 
owners and users of buildings and other stakeholders about seismic risk in a simple way. In some countries 
with moderate or high earthquake risk, such as Italy, New Zealand and the United States (California), seismic 
risk communication to the public has already been established in a systematic manner; it is communicated by 
a multi-level rating or as a proportion of the acceptable risk, which enables clear communication of the level of 
risk, including to the non-professional public. This paper presents a new model for risk communication due to 
natural hazards which has recently been developed at the Institute of Structural Engineering, Earthquake Engi-
neering and Construction IT. The model is based on a five-level grading system with the possibility of extension 
to additional grades, and it can take into account various risk indicators such as, for example, the probability 
of exceeding a building’s damage state or the expected annual loss. The model incorporates the concept of 
long-term and short-term risk tolerance, which is the basis for time-dependent risk communication. Where 
the risk of a building or building stock is only tolerable in the short term, a gradual reduction in the rating is 
foreseen, if no measure for risk mitigation has been provided within the prescribed time.
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učinke izbrane intenzitete potresa. Pred tem je Kilar 
(2004) preučeval potresno odpornost stanovanjske-
ga fonda Slovenije in ugotovil, da je kar dobra četrtina 
stanovanjskega fonda verjetno potresno ogrožena (Ki-
lar, 2004). Študija Inštituta za konstrukcije, potresno 
inženirstvo in računalništvo (IKPIR) na podlagi časov-
no opredeljenega modela posledic in modela posledic 
potresnega dogodka, katerega ugotovitve so predsta-
vljene v poročilu Dolška in sodelavcev (2020), je poka-
zala, da je potresno tveganje stavbnega fonda v Slove-
niji dolgoročno nesprejemljivo. Predvsem za ljubljansko 
regijo, ki spada med najbolj ogrožene v Sloveniji (MO, 
2018), je zato treba vzpostaviti zavedanje o tveganju 
in spodbujati protipotresno prenovo stavb ter druge 
ukrepe, ki krepijo odzivnost skupnosti pri odzivih na 
močne potrese. Oceno potresne odpornosti stavb v 
Sloveniji obravnava standard Evrokod 8-3 (SIST EN 
1998-3, 2005), ki poleg metod za oceno stavb predla-
ga tudi ukrepe za njihovo potresno utrditev. Kljub temu 
v Sloveniji še nimamo učinkovitega modela za komuni-
kacijo potresnega tveganja na ravni posameznih objek-
tov. Lastnikov in uporabnikov stavb ter drugih zato ni 
mogoče preprosto obvestiti o potresnem tveganju, 
ki ga v sodobnem potresnem inženirstvu izražamo s 
kazalniki tveganja, kot je verjetnost prekoračitve mej-
nega stanja poškodovanosti objekta ali pričakovana 
gospodarska škoda, ki se nanaša na obravnavano dobo 
običajno leto dni ali 50 let. Pri vzpostavitvi komunika-
cije potresnega tveganja lahko izhajamo iz modelov ko-
munikacije, ki so se jih ljudje že navadili. Tak primer je 
energetska izkaznica stavbe (Energetski zakon (EZ-1), 
2019), ki pomaga krepiti ozaveščenost javnosti glede 
rabe energije in vplivov na okolje ter tako vpliva na od-
ločitve pri nakupu ali najemu stavbe. Poleg tega so s 
pravnimi okviri (Zakon o varstvu okolja (ZVO), 2018) 
podprte tudi finančne spodbude za energetsko preno-
vo stavbe, kar pri nas ureja Eko sklad – Slovenski okolj-
ski javni sklad. Pri vzpostavitvi komunikacije potresne-
ga tveganja je smiselno preučiti tudi primere prakse po 
svetu. Potresno tveganje se v teh primerih posreduje 
do uporabnika z oceno po večstopenjskih lestvicah, 
podobno kot je predstavljen razred rabe energije na 
energetski izkaznici stavbe. Tak način omogoča jasno 
komunikacijo ravni tveganja tudi nestrokovni javnosti, 
deloma pa se ga uporablja tudi v novem modelu za oce-
no in komunikacijo tveganja zaradi naravnih nesreč, 
ki sta ga nedavno predlagala Babič in Dolšek (2019). 
Novost tega modela je koncept dolgo- in kratkoročne 
sprejemljivosti tveganja. 

Komunikacija potresnega 

tveganja po svetu

Komunikacija potresnega tveganja je ponekod po sve-
tu že sistematično vzpostavljena. Gre večinoma za dr-
žave z zmerno ali visoko stopnjo potresne nevarnosti, 
ki se potresne ogroženosti zavedajo predvsem zaradi 

nedavnih rušilnih potresov in njihovih posledic. V nada-
ljevanju so predstavljene metode za oceno in komuni-
kacijo potresnega tveganja ter sedanji načini za spod-
bujanje potresno varne obnove stavb v Italiji, na Novi 
Zelandiji in v Kaliforniji v ZDA.

Italija

V Italiji so nedavni potresi iz let 2009, 2012, 2016 in 
2017 ponovno opozorili na potrebo po potresni ob-
novi stavbnega fonda. Posledično so uvedli tako ime-
novani potresni bonus (it. Sisma bonus) (DM n. 24 
29/01/2020), katerega namen je spodbujanje potres-
ne utrditve stavb s povračilom stroškov obnove stav-
be prek davčne olajšave. Uveljaviti ga je mogoče tako 
za posamezne hiše in večstanovanjske stavbe kot 
stavbe s komercialnimi ali nekomercialnimi proizvod-
nimi dejavnostmi. Višina povračila se določi s pomočjo 
razredov potresnega tveganja stavb od A+ do F oziro-
ma G, kar omogoča jasno komunikacijo ravni tveganja 
strokovni in nestrokovni javnosti. Za posege utrditve 
posameznega objekta se v splošnem lahko povrne do 
50 odstotkov stroškov, ta vrednost pa se lahko pove-
ča do 70 odstotkov oziroma 75 odstotkov pri večsta-
novanjskih stavbah pri zmanjšanju tveganja stavbe za 
vsaj en razred in do 80 odstotkov oziroma 85 odstot-
kov pri večstanovanjskih stavbah, če se tveganje s po-
segom zmanjšanja za vsaj dva razreda (Agenzia delle 
Entrate, 2019). Pri tem se upošteva strošek prenove 
največ 96.000 evrov na leto na objekt oziroma enoto 
v večstanovanjski stavbi. V splošnem se razred tve-
ganja lahko določi po tako imenovani konvencionalni 
metodi, ki temelji na pričakovani letni izgubi PAM (it. 
perdite annue medie), ki predstavlja pričakovane stro-
ške potresne sanacije stavbe na letni ravni, in kazal-
niku varnosti IS-V (it. indice di sicurezza della vita), ki 
se posredno nanaša na varnost ljudi v stavbi (Cosenza 
in sodelavci, 2018). Kazalnik tveganja PAM se določi z 
analizo odziva stavbe pri različnih intenzitetah oziro-
ma povratnih dobah potresa Tr, odzivu pa se priredijo 
pričakovani stroški sanacije poškodb kot delež stroška 
celotne rekonstrukcije stavbe (% RC). Vrednost PAM 
je površina nad krivuljo λ – % RC, pri čemer je λ = 1/Tr 
verjetnost pojava potresa s povratno dobo Tr  v enem 
letu. Pri tem je največji izziv določiti strošek sanacije 
pri danem odzivu stavbe (Cosenza in sodelavci, 2018), 
zato so v Smernicah za klasifikacijo potresnega tvega-
nja stavb (DM n. 24 29/01/2020) običajne vrednosti 
% RC med 0 in 100 odstotki za šest mejnih stanj, ki se 
lahko uporabijo pri določitvi PAM. 

Kazalnik tveganja ISV je definiran kot razmerje med 
zmogljivostjo stavbe in zahtevo projektnega potresa, 
pri čemer je zmogljivost stavbe definirana s pospe-
škom tal, ki povzroči mejno stanje varovanja življenja 
v obravnavani stavbi, zahteva potresa pa s projektnim 
pospeškom tal na lokaciji stavbe za isto mejno stanje in 
povratno dobo 475 let. Za določitev obeh parametrov 
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je potrebna ocena potresne odpornosti stavbe po-
oblaščenega inženirja gradbeništva, razred tveganja 
stavbe pa se določi kot nižji razred glede na parametra 
(preglednica 1).

Za začetno oceno tveganja ter oceno zidanih stavb in 
stavb, za katere ni podatkov o geometriji ter konstruk-
cijskih podrobnosti, je na voljo tudi poenostavljena me-
toda (preglednica 1). Stavbi se priredijo razred tveganja 
glede na območje potresne nevarnosti (od 1 do 4), ki je 
opredeljeno z višino pospeška tal, in razredi ranljivosti 
od V

1
 do V

6
, ki so odvisni od načina zidanja ter vgraje-

nega materiala (DM n. 65 07/03/2017) (preglednica 
1). Tako naj bi na primer nova stavba, ki je projektirana 
v skladu z določili veljavnih standardov v Italiji, glede na 
kazalnik IS-V dosegala oceno A+, glede na kazalnik PAM 
pa oceno B (Cosenza in sodelavci, 2018).

Nova Zelandija

Sistematičen pristop k zmanjševanju števila potresno 
neodpornih stavb so vpeljali tudi na Novi Zelandiji, kar 
sta predstavila Hladnik in Aleksič (2017). Za stavbe, ki 
so prepoznane kot potresno neodporne (angl. earthqu-
ake-prone buildings – EPB), se izdajajo posebna opo-
zorila (angl. earthquake-prone building notice – EPB) 
(New Zealand Government, 2017). Opozorilo mora biti 
na stavbi vidno prikazano, da so uporabniki seznanje-
ni z nevarnostjo, vsebuje pa podatke o stavbi, oceno 
potresne odpornosti in rok, do katerega je treba stavbo 
ali njen del ustrezno utrditi oziroma sanirati. Opozorila 
so predvidena za nestanovanjske in večje stanovanjske 
stavbe s premajhno potresno odpornostjo, izdaja pa 
jih lokalni regulator. Potresna odpornost je prikazana 
s parametrom % NBS (angl. percentage of the New 

Building Standard), ki pomeni delež oziroma stopnjo, do 
katere stavba ali njen element izpolnjuje zahteve stan-
darda, izrazi pa se lahko tudi s pripadajočo oceno na 
šeststopenjski lestvici od A+ do E (preglednica 2). 

Smernice za določitev parametra % NBS je dalo Dru-
štvo za potresno inženirstvo Nove Zelandije (NZSEE, 
2017) kot razmerje med mejno zmogljivostjo stavbe 
(nosilnosti ali deformacije) in projektno potresno zahte-
vo za podobno novo stavbo. Predvideni sta dve metodi 
za določitev % NBS, in sicer natančna ocena z analizo 
stavbe ter začetna ocena. Slednja ustreza, če inženir 
meni, da njeni rezultati kažejo resnično vedenje stavbe, 
in če lastnik jasno ne zahteva natančne ocene. Hladnik 

Konvencionalna metoda Poenostavljena metoda

Razred tveganja
Območje potresne nevarnosti

PAM (%) IS-V (%) 1 2 3 4

A+ PAM ≤ 0,5 100 ≤ IS-V V
1
–V

2

A 0,5 < PAM ≤ 1,0 80 ≤ IS-V < 100 V
1
–V

2
V

3
–V

4

B 1,0 < PAM ≤ 1,5 60 ≤ IS-V < 80 V
1

V
1
–V

2
V

3
V

5

C 1,5 < PAM ≤ 2,5 45 ≤ IS-V < 60 V
2

V
3

V
4

V
6

D 2,5 < PAM ≤ 3,5 30 ≤ IS-V < 45 V
3

V
4

V
5
–V

6

E 3,5 < PAM ≤ 4,5 15 ≤ IS-V < 30 V
4

V
5

F 4,5 < PAM ≤ 7,5 IS-V ≤ 15 V
5

V
6

G 7,5 < PAM V
6

% 
NBS

Ocena 
tveganja

Tveganje v primerjavi z 
novo stavbo

Tveganje za izgubo 
življenja

> 100 A+ manj ali primerljivo nizko
80–
100 A od 1- do 2-krat večje nizko

67–
79 B od 2- do 5-krat večje nizko do srednje

35–
66 C od 5- do 10-krat večje srednje

20–
34 D od 10- do 25-krat 

večje visoko

> 20 E več kot 25-krat večje zelo visoko

 Preglednica 1:  Določitev razreda potresnega tveganja s konvencionalno in poenostavljeno metodo  
(vir: Cosenza in sodelavci, 2018)

 Table 1:  Seismic risk class assessment by the conventional and simplified approaches (Source: Cosenza et al., 2018)

 Preglednica 2:  Potresna odpornost % NBS in 
pripadajoča ocena tveganja, tveganje v 
primerjavi z novo stavbo in tveganje za 
izgubo življenja (vir: NZSEE, 2017)

 Table 2:  Earthquake resistance %NBS and the 
corresponding rating, risk relative to 
a new building and risk of loss of life 
(Source: NZSEE, 2017)
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in Aleksič (2017) sta na primeru stavbe pokazala, da se 
lahko oceni zelo razlikujeta, zato mora biti strokovnjak 
za uporabo smernic ustrezno usposobljen. Elaborat 
potresne odpornosti stavbe lahko v Sloveniji pripra-
vi pooblaščeni inženir gradbeništva, moral pa bi imeti 
tudi posebno znanje iz potresnega inženirstva. Model 
komunikacije potresnega tveganja Nove Zelandije pred-
videva, da se stavba ali njen del opredeli kot potresno 
neodporen in prejme ustrezno opozorilno oznako, če je 
% NBS manjši od 34 odstotkov. Rok za izvedbo del za 
protipotresno utrditev je za običajne stavbe na obmo-
čjih z visoko potresno nevarnostjo 15 let, na območjih s 
srednjo potresno nevarnostjo pa 25 let. Ta rok se pre-
polovi za prednostne gradnje, na primer bolnišnice, šole, 
stavbe, ki bi ob porušitvi ovirale reševalce, in podobno. 
Opozorilo ima lahko štiri barvne obrobe, ki nakazujejo na 
stopnjo tveganja in potrebo po izvedbi del. Primeri opo-
zoril in dodatne informacije so dostopni na portalu Bu-
ilding Performance (New Zealand Government, 2017).

Kalifornija v ZDA

V Kaliforniji je že od leta 1994 obvezna ocena potresne 
zmogljivosti bolnišnic z intenzivno nego (OSHPD, 2019), 
katerih uporabnost je tudi po močnejših potresih zelo 

pomembna. Stavbi in njenim delom se na podlagi ana-
lize dodeli kategorija potresne zmogljivosti (angl. seis-
mic performance category) med SPC-1 in SPC-5, pri 
čemer 1 nakazuje na porušitev ter 5 na uporabnost 
stavbe pri močnejšem potresu (California Administra-
tive Code, 2019). Do 1. januarja 2013 so morale vse 
bolnišnice z intenzivno nego dobiti vsaj oceno SPC-2, 
po letu 2030 pa tudi bolnišnicam z oceno SPC-2 ne bo 
več dovoljeno opravljati intenzivne nege. 

Zaradi obveščanja nestrokovne javnosti o potresni 
zmogljivosti stavb je Združenje gradbenih inženirjev 
severne Kalifornije predlagalo prostovoljen sistem 
ocenjevanja (SEAONC, 2011). Sistem je preprost in ka-
kovosten ter stavbi dodeli oceno med eno in pet zvez-
dic za tri opazovane kategorije, in sicer varnost, stro-
ške sanacije ter čas do ponovne rabe oziroma obnove 
stavbe (preglednica 3). 

Združenje ne zahteva ali predlaga uporabe posebne 
metode za oceno odziva stavbe, vendar je že predla-
galo postopek za pretvorbo rezultatov analize po stan-
dardu ASCE-31 (2003) v oceno skladno s predlaganim 
sistemom ocenjevanja. Neprofitna organizacija Svet 
odpornosti Združenih držav (angl. US Resiliency Coun-
cil – USRC) prav tako promovira ocenjevanje zmoglji-
vosti stavb pri naravnih katastrofah. Omogoča prosto-
voljen sistem ocenjevanja potresne zmogljivosti (angl. 
Verified earthquake rating system) (USRC, 2018), ki 
ima podlago v sistemu ocenjevanja združenja SEAONC. 
Ocena sicer temelji na zahtevah nacionalnih standar-
dov in jo dodeljujejo certificirani strokovnjaki, vendar 
ne pomeni zanesljive ocene potresnega tveganja. Na-
menjena je promocijskim, tržnim in oglaševalskim na-
menom, na primer kot podlaga za zvišanje najemnine, 
določitev zavarovalnih pogojev ter podobno.

Predlog modela komunikacije 

tveganja z upoštevanjem 

dolgo- in kratkoročne 

sprejemljivosti tveganja

Model komunikacije tveganja, ki je bil pred kratkim raz-
vit na Inštitutu za konstrukcije, potresno inženirstvo 
in računalništvo (Babič in Dolšek, 2019), je zasnovan 
kot petstopenjski sistem ocenjevanja (AA, A, B, C in D), 
pri čemer se ocene dodelijo glede na količinsko opre-
deljeno potresno tveganje, na primer verjetnost pre-
koračitve izbranega mejnega stanja poškodovanosti ali 
pričakovano letno škodo. Oceni AA ustreza najmanjše, 
oceni D pa največje tveganje. Sistem ocenjevanja tako 
omogoča preprosto komunikacijo potresnega tveganja 
s širšo javnostjo, poleg tega pa je podlaga za določitev 
postopka stopnjevanja posledic zaradi nezadostnega 
ukrepanja lastnikov pri zmanjševanju tveganja.

Varnost

êêêêê brez ujetih žrtev
êêêê brez poškodb
êêê brez smrtnih žrtev
êê smrtne žrtve na izoliranih lokacijah
ê smrtne žrtve na več lokacijah
NR brez ocene

Stroški sanacije

êêêêê
znotraj operativnega proračuna (manj kot pet 

odstotkov vrednosti zamenjave)

êêêê
znotraj zavarovalnega odbitka (manj kot deset 

odstotkov vrednosti zamenjave)

êêê
znotraj pričakovanih izgub (manj kot 20 odstot-

kov vrednosti zamenjave)

êê
popravljiva škoda (manj kot 40 odstotkov vred-

nosti zamenjave)

ê
nepopravljiva škoda (več kot 40 odstotkov 

vrednosti zamenjave)
NR brez ocene

Obnovitev

êêêêê v nekaj urah
êêêê v nekaj dneh
êêê v nekaj tednih
êê v nekaj mesecih
ê v nekaj letih
NR brez ocene

 Preglednica 3:  Pregled ocenjevalnega sistema SEAONC 
(vir: SEAONC, 2011)

 Table 3:  The SEAONC rating system  
(Source: SEAONC, 2011)
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Natančna razlaga modela komunikacije tveganja pre-
sega okvire tega prispevka, zato predstavljamo le raz-
lago njegovih bistvenih elementov, podrobnosti pa so 
opisane v Babič in Dolšek (2019). Model vpeljuje merili 
dolgo- in kratkoročne sprejemljivosti tveganja (slika 
1a). Merilo dolgoročne sprejemljivosti tveganja predvi-
deva, da se stavbi glede na primerjavo med izračuna-
nim tveganjem P (na primer verjetnostjo prekoračitve 
izbranega mejnega stanja za leto dni) in tremi mejami 
tveganja R

A
, R

B
 in R

C
 dodeli začetna ocena (slika 1b). 

Ocena AA se dodeli v primerih, ko je P < R
A
. Tako tve-

ganje označujemo kot zanemarljivo (slika 1a) in je pred-
vidoma nižje od tveganja, ki mu je izpostavljena večina 
stavb, čeprav so projektirane po trenutno veljavnih 
standardih za potresnoodporno projektiranje. Ocena 
A naj bi ustrezala stavbam, ki so projektirane v skla-
du s trenutno veljavnimi standardi, ki jih povezujemo z 
dolgoročno dopustnim, toda obenem nezanemarljivim 
tveganjem (R

A
 < P < R

B
). Predvideva se, da bodo po-

sledice ocene AA za lastnike stavb ugodnejše kot po-
sledice ocene A, zato bodo ti spodbujeni k še varnejši 
gradnji, kot jo zahteva standard. Taka nadstandardna 
gradnja je pomembna z vidika postopnega povečanja 
potresne varnosti na ravni grajenega okolja, saj del-
no uravnoteži razmeroma visoko tveganje nekaterih 

starejših objektov, ki jih ni mogoče ustrezno utrditi. 
Pri oceni AA ali A, pri kateri je tveganje nižje od meje 
dolgoročno dopustnega tveganja, merilo kratkoročno 
dopustnega tveganja ni bistveno, začetna ocena pa se 
ohrani za nedoločen čas.

Če se ugotovi, da tveganje dolgoročno ni dopustno (P > 
R

B
), se dodatno upošteva merilo kratkoročno dopust-

nega tveganja. Slednji je milejši od merila dolgoročno 
dopustnega tveganja (R

B
), s čimer se upošteva, da je 

tveganje, ki smo mu izpostavljeni v omejenem obdobju, 
lahko večje od tveganja, ki smo mu izpostavljeni dolgo-
ročno. Kratkoročno dopustno tveganje definiramo z 
mejo tveganja R

C
 in referenčnim obdobjem ∆t

ref
, v kate-

rem je tveganje v višini R
C
 še dopustno, na primer deset 

let. Glede na merilo kratkoročno dopustnega tveganja 
in vrednost ocenjenega tveganja za obravnavano stav-
bo se najprej dodeli začetna ocena B (tj. kratkoročno 
dopustno tveganje, R

B
 < P < R

C
) ali C (tj. kratkoročno 

pogojno dopustno tveganje, P > R
C
). Če lastniki stavb 

tveganja ne zmanjšajo do še sprejemljive vrednosti 
v dovolj kratkem času, je predvideno tudi postopno 
zmanjševanje ocene do D (kratkoročno nedopustno 
tveganje) (slika 1b). Z vpeljavo postopnega zmanjševa-
nja ocene omogočimo časovno odvisno komunikacijo 

Slika 1:  
(a) Metrika (ocene, 
ravni dolgo- in 
kratkoročno spre-
jemljivega tveganja) 
petstopenjskega 
sistema ocenjevanja, 
(b) določitev začetne 
ocene in odvisnost 
postopka redukcije 
ocene od začetne 
ocene ter (c) prikaz 
redukcije ocene pri 
začetnih ocenah B 
in C

Figure 1:  
(a) The metrics 
(grades, levels of 
long and short-term 
risk tolerance) of the 
five-grade grading 
system; (b) Determi-
nation of the initial 
grade and depen-
dence of the grade 
reduction procedure 
on the initial grade; 
(c) Presentation of 
the grade reduction 
in cases of initial 
grades B and C
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tveganja, obenem pa vzpostavimo podlago za upravlja-
nje tveganj zaradi nezadostnega ukrepanja lastnikov 
pri zmanjševanju tveganja. Z nižanjem ocene je namreč 
predvideno zaostrovanje posledic, ki bodo vse intenziv-
neje usmerjene v zmanjševanje potresnega tveganja 
na ravni grajenega okolja. Po drugi strani bodo take po-
sledice za lastnike stavb predvidoma vse neugodnejše, 
zato bodo lastniki stavb, ki so izpostavljene visokemu 
tveganju, spodbujeni, da v čim krajšem času izvedejo 
ukrepe za povečanje potresne varnosti, obenem pa se 
jim ne bo treba takoj spoprijeti z zelo negativnimi po-
sledicami, ki so predvidene ob oceni D. 

Postopek zmanjševanja ocene je odvisen od začetne 
ocene (slika 1c) in temelji na merilu enakega kumulativ-
nega tveganja. Če je začetna ocena B, se izračunata ob-
dobje ∆t

C
, po katerem bo izvedena redukcija v oceno C, 

in obdobje ∆t
D
, po katerem bo ocena potem reducirana 

v D. Če je začetna ocena C, je predvidena le določitev 
obdobja ∆t

D
. Obdobji se začneta ob določitvi začetne 

ocene. Obdobje ∆t
D
 je določeno na podlagi sprejemlji-

vega kumulativnega tveganja (Babič in Dolšek, 2019):

∆ tD =
RC − RB

P − RB
  ∆ tref

(1)

Ob poznavanju obdobja ∆t
D
 lahko določimo še obdobje 

∆t
C
:

∆ tC =
RC − P
P − RB

  ∆ tref

(2)

Pri tem upoštevamo, da je razlika med ∆t
D
 in ∆t

C
 na-

tančno ∆t
ref

. S tem je za vse stavbe z začetno oceno B 
pred redukcijo do ocene D predvideno enako vmesno 
obdobje pri oceni C. Poleg tega tako omogočimo prib-
ližno ocenjevanje (Babič in Dolšek, 2019), kar pomeni, 
da majhna razlika v izračunanem tveganju ne povzroči 
velike razlike v časovno odvisni oceni. Tako ocenjevanje 
je zaželeno, saj je postopek izračuna potresnega tve-
ganja povezan z negotovostmi, ki lahko, če pomembno 
vplivajo na rezultat ocenjevanja, omejijo zaupanje jav-
nosti v izračunano tveganje in njegove sporočevalce 
(Reid, 2009). 

Primer

Model komunikacije tveganja z upoštevanjem dolgo- in 
kratkoročne sprejemljivosti tveganja smo uporabili pri 
enoetažni montažni armiranobetonski hali v Ljubljani 
(slika 2). 

Potresno tveganje smo ovrednotili z verjetnostjo pre-
koračitve mejnega stanja popolne poškodovanosti 
stavbe v letu dni. Za mejo zanemarljivega tveganja R

A
 

smo privzeli vrednost 10−5, ki je v Sloveniji sprejemljiva 

tako za strokovnjake kot nestrokovnjake (Fajfar in so-
delavci, 2014). Za mejo dolgoročno dopustnega tvega-
nja R

B
 smo upoštevali vrednost 2•10−4, ki ustreza ciljni 

verjetnosti porušitve, kot jo uporabljajo pri projektira-
nju novih stavb v ZDA (Luco in sodelavci, 2007). Pri do-
ločitvi meje kratkoročno dopustnega tveganja R

C
 smo 

izhajali iz sprejemljive verjetnosti za izgubo življenja v 
obstoječih objektih, ki smo jo privzeli iz nizozemskih 
predpisov (Vrijling in sodelavci, 2005) in znaša 10−5. Ob 
dodatnem upoštevanju verjetnosti izgube življenja pri 
pogoju mejnega stanja popolne poškodovanosti stav-
be (1,5 odstotka; FEMA, 2012) meja R

C
 znaša 6•10−4. 

Predvideli smo, da tolikšno tveganje dopuščamo največ 
deset let (tj. ∆t

ref
 = 10 let).

Ocenjena verjetnost prekoračitve mejnega stanja po-
polne poškodovanosti stavbe v letu dni P znaša 5,4∙10−4. 
Pri oceni P smo upoštevali potresno nevarnost, dolo-
čeno z metodo, ki je bila uporabljena tudi pri izračunu 
karte projektnega pospeška tal v Sloveniji (Lapajne in 
sodelavci, 2003), in potresno ranljivost stavbe, ki smo 
jo ocenili na podlagi številnih simulacij potresnega odzi-
va matematičnega modela stavbe (Babič, 2017).

Na podlagi ocenjenega tveganja P smo najprej dolo-
čili začetno oceno, ki je enaka B, saj je P med R

B
 in R

C
. 

 Slika 2:  Tloris in stranski pogled na obravnavano stavbo
 Figure 2:  Plan view and the side view of the considered 

building

 Slika 3:  Določitev časovno odvisne ocene tveganja za 
obravnavano stavbo

 Figure 3:  Determination of the time-dependent grade 
for the considered building
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Ocena B sporoča, da je tveganje dopustno na kratki 
rok, vendar nedopustno na dolgi rok (slika 1), zato je 
predvideno postopno zmanjševanje ocene. Z uporabo 
enačb izračunamo, da je zmanjšanje v oceno C pred-
videno v 1,9 leta, zmanjšanje v oceno D pa v 11,9 leta 
(slika 3). Predvidevamo, da sta ti obdobji dovolj dolgi, 
da lastnik potresno utrdi stavbo, preden se bo ukvar-
jal z negativnimi posledicami, ki so predvidene ob oceni 
C in D, obenem pa ne predolgi, da lastnika odvrneta od 
utrditve.

Sklepne misli

Da bi v prihodnosti okrepili potresno varnost v Re-
publiki Sloveniji, je treba najprej vzpostaviti sistema-
tičen pristop k širjenju podatkov o potresni varnos-
ti vsem zainteresiranim. Tako bi izboljšali zavedanje 
družbe o potresnem tveganju, z regulatorjem pa bi 
lahko vzpostavili vrednostni sistem, ki bi potresno 
varnost obravnaval kot tržno kategorijo. V Italiji, na 
Novi Zelandiji in v Kaliforniji so že vzpostavili sistema-
tičen pristop za komunikacijo potresnega tveganja. 
Slovenija v tem pogledu zaostaja, čeprav je verjetno 

zaradi majhnosti skupnosti potresno bolj ranljiva od 
omenjenih držav.

Predlagamo, da se v Sloveniji vpelje inovativen model 
komunikacije potresnega tveganja, ki temelji na za-
snovi dolgo- in kratkoročne sprejemljivosti tveganja. 
Če tveganje dolgoročno ni dopustno, model omogoča 
vpeljavo zmanjševanja ocene na podlagi kumulativnega 
tveganja, kot smo pokazali pri armiranobetonski hali. 
Predlagani model komunikacije tveganja je bil nedavno 
uporabljen tudi pri vrednotenju potresnega tveganja 
stavbnega fonda v Sloveniji (Dolšek in sodelavci, 2020) 
in vrst kritične infrastrukture v drugih evropskih drža-
vah (Esposito in sodelavci, 2020). 

Predlagano petstopenjsko lestvico ocenjevanja je 
mogoče razširiti na več stopenj, s čimer bi poenotili 
ocene s podobnimi sistemi ocenjevanja, ki so se jih 
ljudje že navadili. Tako bi poleg obveščanja javnosti o 
potresnem tveganju v Sloveniji vpeljali tudi podlago 
za razvoj optimalne strategije za upravljanje in zmanj-
ševanje tveganj, saj poleg ocene tveganja pridobimo 
tudi podatke o dobi, v kateri je treba objekt potresno 
utrditi.
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Gasilska šola in njen razvoj 

med leti

Začetki Gasilske šole segajo v leto 1994, ko se je začela 
usposabljati prva generacija poklicnih gasilcev.

V sedemindvajsetletnem obdobju se je organizacijski 
okvir delovanja Gasilske šole nenehno spreminjal, od 
gasilske skupine znotraj Izobraževalnega centra za 
zaščito in reševanje RS (v nadaljevanju ICZR RS) do 
oddelka Gasilska šola, ki je bil formalno ustanovljen s 
spremembo Zakona o gasilstvu leta 2007. V teh se-
demindvajsetih letih se kaže nekaj prelomnic, ki so bile 
odločilne za njeno delovanje.

Prva je vsekakor usposabljanje prve generacije poklic-
nih gasilcev v Sloveniji leta 1994.

Druga prelomnica se kaže v obdobju 2003–2008, ko 
je šola dobila nov zagon z uvedbo usposabljanja vroče-
ga treninga ter vzpostavitvijo simulatorjev za tovrstna 
usposabljanja. Med največjimi simulatorji je zagotovo  
t. i. plinska požarna hiša 1, ki je izdelana v treh nad-
stropjih. Leta 2007 se je ob spremembi zakona o gasil-
stvu pripravil tudi nacionalni poklicni standard za pok-
lica gasilec in gasilski častnik. 

Tretja prelomnica je bila v letih 2012–2014, ko so bili 
zgrajeni požarna hiša 2, betonska ruševinska hiša in 

nov vadbeni požarni plato, na katerega so bili presta-
vljeni vsi simulatorji za gašenje notranjih požarov. 

V podcentru Sežana so bile vzpostavljene razmere za 
izvedbo usposabljanj za gašenje notranjih požarov na 
osnovni ravni, prav tako so bile zgrajene mobilne gar-
derobe za udeležence usposabljanj. 

V podcentru Pekre je bila izdelana vadbena steza za 
uporabnike izolirnih dihalnih aparatov, v podcentru Lo-
gatec pa so bile postavljene poligonske zmogljivosti za 
reševanje izpod ruševin.

Četrta prelomnica se je začela leta 2019 z dokonča-
njem vadbenega simulatorja požarna hiša 3, z nakupom 
novega orodnega vozila za posredovanje ob nesrečah 
z nevarnimi snovmi ter s potrjenim načrtom nabave 
novih vozil, ki so nujna za nemoteno izvedbo gasilskih 
usposabljanj (TRV-D, GVL-2, rovokopač itn.) ter začet-
kom priprave tehnične dokumentacije za vzpostavitev 
nujnih garaž in garderob na poligonu ICZR RS na Igu. 

Gasilska šola danes

Gasilska šola skladno z Uredbo o organiziranju, opre-
mljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in po-
moč (v nadaljevanju »uredbo«) izvaja:
• osnovna in dopolnilna usposabljanja poklicnih 

gasilcev,

GASILSKA ŠOLA VČERAJ, DANES IN JUTRI
FIREFIGHTING SCHOOL PAST, PRESENT AND FUTURE

Marko Zibelnik
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Gasilska šola, Zabrv 12, 

Ig, marko.zibelnik@urszr.si

Povzetek
Gasilska šola deluje na Upravi RS za zaščito in reševanje kot oddelek znotraj sektorja Izobraževalnega centra za 
zaščito in reševanje RS na Igu. Njene osrednje naloge so izvedba osnovnih in zahtevnejših dopolnilnih usposab-
ljanj poklicnih in prostovoljnih gasilcev, mednarodna usposabljanja ter druga dela, povezana z uporabo in vzdrže-
vanjem gasilske tehnike. Omogoča tudi logistično podporo dopolnilnim usposabljanjem prostovoljnih gasilcev, ki 
jih na poligonu Gasilske šole izvaja Gasilska zveza Slovenije. Najzahtevnejše usposabljanje, ki ga izvaja Gasilska 
šola, je Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec.

Abstract 
The Firefighting School operates within the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and 
Disaster Relief as a department within a sector of the Training Centre for Civil Protection and Disaster Relief 
of the Republic of Slovenia in Ig. The school’s main tasks are the execution of basic and more demanding ad-
ditional vocational training for professional and voluntary firefighters, the execution of international training, 
and other courses related to the use and maintenance of firefighting equipment. It provides logistic support 
to the additional training of voluntary firefighters carried out by the Firefighting Association of Slovenia at the 
Firefighting School’s training range. The most challenging training carried out by the Firefighting School is the 
Training programme for the profession of firefighter. 
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• usposabljanja pripadnikov enot širšega pomena, 
skladno z 20. členom uredbe,

• zahtevnejša usposabljanja gasilcev po programih, 
ki jih predpiše minister, pristojen za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,

• logistično podporo dopolnilnim usposabljanjem 
prostovoljnih gasilcev, ki jih v ICZR RS izvaja Gasil-
ska zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS) in 

• mednarodna gasilska usposabljanja.

Gasilska šola izvede vsako leto okoli 30 usposabljanj, ki 
jih opravi približno 1000 poklicnih in prostovoljnih ga-
silcev. Poleg tega pa organizacijsko in logistično podpi-
ra usposabljanja več kot 4000 prostovoljnih gasilcev, 
ki jih v ICZR RS izvaja GZS. 

Gasilska šola izvaja poleg usposabljanja slovenskih 
poklicnih in prostovoljnih gasilcev tudi mednarodna 
usposabljanja za tuje gasilce, na primer usposabljanja 
v okviru mednarodne pobude Disaster Preparedness 
and Prevention Initiative for South Eastern Europe 
(DPPI), usposabljanja za Fraport Aviation Academy, 
mednarodna usposabljanja na podlagi dvostranskih 
sporazumov, sklenjenih z Republiko Slovenijo, in uspo-
sabljanja v okviru mehanizma EU o izmenjavi strokov-
njakov (EU Civil Protection Mechanism‘s Exchange of 
Experts Programme).

Kadrovska zasedba Gasilske šole in 
zunanji pogodbeni sodelavci

Gasilska šola ima trenutno na devetih sistemizira-
nih delovnih mestih pet zaposlenih: vodjo oddelka, tri 

pedagoge/andragoge in višjo referentko za usposablja-
nje gasilcev. Ker izvedba vseh gasilskih usposabljanj brez 
pomoči zunanjih pogodbenih sodelavcev ne bi bila mogo-
ča, ima Gasilska šola avtorske pogodbe sklenjene s kar 
115 različnimi predavatelji in inštruktorji ter pogodbe o 
delu z več kot 30 delavci tehnične podpore. V programu 
usposabljanja za pridobitev poklica gasilec sodeluje na 
primer več kot 85 zunanjih pogodbenih predavateljev, 
inštruktorjev in delavcev tehnične podpore.

Programi usposabljanja

Gasilska šola v sodelovanju s stanovskima organiza-
cijama poklicnih in prostovoljnih gasilcev, Združenjem 
slovenskih poklicnih gasilcev in GZS prenavlja ter pri-
pravlja nove programe. 

V zadnjem obdobju so se izvedle te večje prenove 
programov:
• prenova programa usposabljanja gasilcev za gašenje 

notranjih požarov po modulih A, B in C (leto 2015),
• priprava novega programa za usposabljanje poklic-

nih gasilcev, ki vodijo operativno delo v enoti po mo-
dulih A, B in C (leto 2019),

• pripravlja se tudi koncept večnivojskega in večfunk-
cijskega programa tehničnega reševanja in progra-
ma za operativno uporabo gasilskih avtolestev (leto 
2021).

Gasilski šoli priznavata strokovnost tako Združenju 
slovenskih poklicnih gasilcev kot tudi GZS. Z vzposta-
vitvijo različnih vadbenih simulatorjev, nakupom nove 
opreme in uvedbo novih operativnih postopkov dela 
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 Slika 1:  Število udeležencev v posamezni generaciji (vir: Gasilska šola)
 Figure 1:  Number of participants in individual classes (Source: Firefighting School)
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skrbimo za razvoj gasilske stroke v Sloveniji ter uvaja-
nje novih naprednih praks gašenja in reševanja v gasil-
skih operativnih enotah.

Gasilska šola je neposredno odgovorna za izvajanje 20 
različnih programov usposabljanja. V nadaljevanju je 
opisanih le nekaj pomembnejših, ki zdaj potekajo.

Usposabljanje za pridobitev 

poklica gasilec

Od leta 1994 do danes je v 28. generacijah opravilo 
Program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec (v 
nadaljevanju »program za poklicne gasilce«) 1145 po-
klicnih gasilcev.

Program za poklicne gasilce obsega 919 pedagoških 
ur, izmed njih je 401 pedagoška ura namenjena teoriji, 
518 ur pa je namenjenih praktičnemu delu.

Pri teoretičnih predmetih morajo udeleženci uspešno 
opraviti vmesna in končna preverjanja znanja. Pri prak-
tičnih vajah udeleženci za vsako posamezno vajo prido-
bijo podpis inštruktorja v indeks praktičnih vaj. S pod-
pisom inštruktor potrdi, da je bil udeleženec prisoten 
na vaji in da je dosegel zahtevane cilje, ki so za neko vajo 
nujni. Kadar udeleženec manjka na vaji oziroma ne pri-
kaže ustreznega znanja, ne dobi podpisa in mora vajo v 
razpoložljivem terminu za ponavljanje ponoviti.

Udeleženec po končanem polletnem usposabljanju pri-
dobi dodaten poklic na ravni V. stopnje šolske izobrazbe. 

28. generacija poklicnih 

gasilcev

Na razpis za izvedbo usposabljanja 28. generacije leta 
2021 je 20 različnih gasilskih enot iz celotne Slove-
nije prijavilo 37 udeležencev. 23 udeležencev je bilo iz 
javnih poklicnih teritorialnih gasilskih zavodov, devet 
udeležencev je prišlo iz industrijskih gasilskih enot, pet 
udeležencev pa iz prostovoljnih teritorialnih gasilskih 
društev s poklicnim jedrom.

28. generacijo poklicnih gasilcev je epidemija covida-19 
zaznamovala že v začetku, saj se je usposabljanje zaradi 
nje začelo s 14-dnevnim zamikom. Uvod v usposabljanje 
je bil drugačen od vseh dosedanjih, saj se je udeležence 
na uvodnem srečanju prvič pozdravilo na daljavo. Uspo-
sabljanje na daljavo je nato potekalo štiri tedne. Udele-
ženci so bili medtem večinoma v e-razredu, pri pred-
metih, pri katerih so opravljali vaje, pa so bili razdeljeni 
v dve ali štiri skupine.

Po štirih tednih usposabljanja na daljavo smo lahko na 
podlagi izboljšanja epidemioloških razmer začeli uspo-
sabljanje izvajati tudi v živo. V uvodu je najprej vojaška 
zdravstvena enota izvedla hitro antigensko testiranje 
za covid-19, nato pa se je v avditoriju ICZR RS nadalje-
valo predavanje v živo. Hitra antigenska testiranja so 
se nato vse do preklica epidemije junija izvajala vsak 
teden ob ponedeljkih zjutraj.

Slika 2:  
Indeks praktičnih vaj  
(vir: Gasilska šola)

Figure 2:  
Record book of practical 
exercises (Source: 
Firefighting School)

 Slika 3:  Testiranje s hitrimi antigenskimi testi  
(vir: Gasilska šola)

 Figure 3:  Testing with antigen tests  
(Source: Firefighting School)
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Razdelitev udeležencev

Z začetkom usposabljanja v živo smo udeležence zaradi 
priporočil NIJZ razdelili v dva razreda in nato vsak ra-
zred še v tri oddelke s šestimi oziroma sedmimi udele-
ženci. Tako se je zagotovilo, da posamezne skupine, ki so 
morale občasno delati skupaj tudi na manjših razdaljah, 
z inštruktorji vred niso štele več kot deset udeležencev.

Stroški usposabljanja

Stroški usposabljanja znašajo 6549,44 evra na enega 
udeleženca. Ta strošek za gasilske enote širšega po-
mena krije Uprava RS za zaščito in reševanje. K tem 
stroškom mora pošiljatelj prišteti še stroške prehrane 
in nastanitve med usposabljanjem. Ti znašajo približno 
1800 evrov na udeleženca. Stroške osebne varovalne in 
druge opreme, zavarovanj, osebnih dohodkov in povra-
čil za prevoz med usposabljanjem pa krijejo pošiljatelji. 

Praktično usposabljanje v Sežani in 
matičnih enotah

Udeleženci razredov A in B po približno dveh mesecih 
usposabljanja izmenično zapustijo Ig za štiri tedne in 
odidejo najprej za 14 dni v ICZR RS – enota Sežana ter 
za 14 dni v svoje matične enote. V Sežani jih predava-
telji in inštruktorji Srednje gozdarske in lesarske šole 
iz Postojne seznanijo z motorno žago in njeno varno 
uporabo v zahtevnejših razmerah. Poleg dela z motor-
no žago se v Sežani usposobijo za gašenje požarov v 
naravnem okolju. V naslednjih 14 dneh udeleženci op-
ravijo praktično usposabljanje v svoji matični enoti, kjer 
se seznanijo z načinom dela in organiziranostjo v enoti.

Preizkus psihofizičnih sposobnosti

Na podlagi trenutno veljavnih meril za preizkus psiho-
fizičnih sposobnosti udeležencev se na usposabljanju 
redno preverjajo psihofizične sposobnosti. Merila zah-
tevajo, da udeleženec usposabljanja preteče 2400 me-
trov v 11 minutah, da se najmanj petkrat dvigne na dro-
gu iz vese in opravi 25 sklec, 30 trebušnjakov ter 20 
počepov s 25-kilogramsko utežjo na hrbtu. Za sklece, 
trebušnjake in počepe ima kandidat na voljo po minuto 
časa. Preizkus se izvede prvič na začetku usposablja-
nja, drugič po prihodu iz Sežane in tretjič pred koncem 
rednega dela usposabljanja.

Zaključni izpiti

Ko udeleženec opravi vse redne obveznosti po progra-
mu, pridobi pravico do opravljanja zaključnih izpitov iz 
teoretičnih predmetov Osnovne gasilske veščine, Ga-
silno orodje in naprave, Požarna varnost in Operativni 
postopki dela. Ko udeleženec uspešno opravi vse štiri 
teoretične predmete, lahko opravi še zaključni izpitni 
praktični vaji.
 
Izpitna komisija na zaključni praktični vaji ocenjuje ude-
ležence predvsem na področjih osnovnih gasilskih ve-
ščin, pravilnega dela in ravnanja z opremo ter uporabe 
osebne varovalne opreme.

Vse generacije do zdaj, razen lanska 27. generacija, so 
z zaključno prikazno vajo na zadnji dan usposabljanja 
prikazale delodajalcem, domačim, prijateljem in dru-
gim, kaj so se udeleženci v pol leta naučili.

Slika 4:  
Predaja poročila ministru 
za obrambo ob zaključku 
27. generacije poklicnih 
gasilcev  
(vir: Gasilska šola) – 2020

Figure 4:  
The handover of the 
report to the Minister of 
Defence upon completion 
of the training programme 
by the 27th class of 
professional firefighters 
(Source: Firefighting 
School) – 2020
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Slika 5:  
Pozdrav himni RS na 
zaključni prikazni vaji  
(vir: Petra Zega)  
(28. generacija – 2021)

Figure 5:  
Saluting the national 
anthem of the Republic 
of Slovenia at the final 
demonstration exercise  
(Source: Petra Zega)  
(28th class - 2021)

 Slika 6:  Zahtevno delo z izolirnim dihalnim aparatom 
(vir: Gasilska šola)

 Figure 6:  Challenging work using self-contained 
breathing apparatus  
(Source: Firefighting School)

 Slika 7:  Tehnično reševanje in gašenje gorečega vozila 
(vir: Gasilska šola)

 Figure 7:  Technical rescue and extinguishing a burning 
vehicle (Source: Firefighting School)

 Slika 8:  Trening curkov – gašenje plamenov pod 
stropom (vir: Gasilska šola)

 Figure 8:  Firefighter water jet training – extinguishing 
flames below the ceiling  
(Source: Firefighting School)
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Usposabljanje za posredovanje 

ob nesrečah z nevarnimi 

snovmi

V Gasilski šoli se trudijo v zadnjih letih okrepiti kakovost 
usposabljanja gasilcev na področju nevarnih snovi. Naj-
večji napredek je bil dosežen na področju radioloških 
nesreč, saj se je vzpostavilo sodelovanje s pripadniki 
mobilnega radiološkega laboratorija ELME z Instituta 
Jožefa Stefana.

K izboljšanju kakovosti izvedbe usposabljanja od leta 
2019 prispeva tudi nakup novega orodnega vozila za 
varstvo okolja. 

Usposabljanje gasilcev za 

reševanje z višin in iz globin v 

urbanem okolju

Program dopolnilnega usposabljanja gasilcev za reševa-
nje z višin in iz globin poteka od leta 2012 in traja sedem 
dni. Prvi trije dnevi so namenjeni aktivnemu delu na vrvi 
ter preprostejšim reševalnim akcijam reševanja z vrvno 
tehniko, naslednji trije dnevi so namenjeni zahtevnejšim 
reševalnim postopkom, zadnji sedmi dan pa je namenjen 

 Slika 9:  Reševanje poškodovanega delavca na 
gradbišču (vir: Gasilska šola)

 Figure 9:  Rescue of an injured worker at a construction 
site (Source: Firefighting School)

 Slika 10:  Posredovanje ob nesreči z nevarno snovjo 
(vir: Gasilska šola)

 Figure 10:  Emergency response in the event of a 
hazardous materials incident 
(Source: Firefighting School)

 Slika 11:  Reševanje obvisele osebe na gradbenem 
stolpnem žerjavu (vir: Gasilska šola)

 Figure 11:  Rescue of a person trapped hanging from a 
construction tower crane  
(Source: Firefighting School)

 Slika 12:  Reševanje poškodovane osebe iz brezna  
(vir: Gasilska šola)

 Figure 12:  Rescue of the injured from a pit  
(Source: Firefighting School)
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preizkusu teoretičnega in praktičnega znanja. Nekatere 
vaje izvajamo zaradi realističnih razmer tudi zunaj poli-
gona ICZR RS.

Usposabljanje gasilcev za 

gašenje notranjih požarov

Leta 2015 je bil sprejet prenovljeni program dopolnil-
nega usposabljanja gasilcev za gašenje notranjih poža-
rov. Program je utemeljen modularno: v modulu A se 
udeleženci usposobijo za gašenje požarov v notranjem 
prostoru in izvajanje osnovnih oblik gašenja v napadal-
ni skupini, v nadaljevanju se v modulu B usposobijo za 
reševanje in gašenje pri požarih v preprostih objektih, 
v najzahtevnejšem modulu C, ki ga izvaja izključno Ga-
silska šola, pa se udeleženci usposobijo za delo v ga-
silskem oddelku pri reševanju in gašenju v zahtevnih 
objektih.

Program sledi novostim na področju razvoja stroke in 
novim vadbenim simulatorjem na poligonu ICZR. V pro-
gram vključujemo elemente vodenja na ravni oddelka in 
voda, ki so pomembni za uspešno izvedbo požarne in-
tervencije. Program traja tri dni. Prvi dan je namenjen 
večinoma teoretičnim vsebinam, drugi in tretji dan pa 
izvajanju praktičnih vsebin. Tretji dan prav tako poteka-
jo simulacijske vaje na ravni gasilskega voda.

Simulatorji za usposabljanje

Kakovost usposabljanja je poleg dobrega učnega kadra 
odvisna tudi od kakovosti učnih sredstev in simulator-
jev. Ker želi Gasilska šola usposabljanja čim bolj približa-
ti realističnim razmeram na terenu, je poudarjen tudi 
razvoj vadbenih simulatorjev. Nekatere simulatorje je 
mogoče kupiti na trgu, večino simulatorjev pa je Ga-
silska šola v zadnjem obdobju razvila na podlagi svojih 
izkušenj. 

V nadaljevanju so opisani trije simulatorji, ki jih je Ga-
silska šola začela uporabljati v zadnjih letih in so pripo-
mogli k izboljšanju temeljnih gasilskih veščin ter razvo-
ju novih operativnih taktičnih postopkov dela.

Požarna hiša 3

V Sloveniji se povečuje število montažnih objektov. 
Montažne hiše, lesene skeletne hiše, lesene masivne 
hiše, montažni poslovni in industrijski objekti predsta-
vljajo ob požarih nove vrste posredovanj ter gasilskih 
izzivov. Drugačna razvoj požara in vpliv na nosilno kon-
strukcijo ob požarih ter večplastno širjenje požarov so 
nevarnosti, ki jih ob dosedanjih klasičnih gradnjah ga-
silci niso poznali.

Požarna hiša 3, ki je bila zgrajena leta 2019, predsta-
vlja vadbeni simulator za gašenje požarov v montažnih 

Slika 13:  
Usposabljanje GNP-C  
na betonski požarni hiši  
(vir: Gasilska šola)

Figure 13:  
Training of GNP-C on 
a concrete firehouse 
(Source: Firefighting 
School)

 Slika 14:  Iskanje žarišča požara na požarni hiši 3  
(vir: Gasilska šola)

 Figure 14:  Searching for the centre of a fire in Firehouse 
No. 3 (Source: Firefighting School)
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objektih. Objekt omogoča simulacijo razvoja požara v 
montažnih objektih v realističnih časovnih in prostor-
skih razmerah. Konstrukcija hiše omogoča ponovljivost 
izvajanja realističnih scenarijev požarov v steni, stro-
pu in na strehi tako, da ostane nosilnost konstrukcije 
nespremenjena.

Simulator napetosti hlodovine

Gasilci se vedno pogosteje srečujemo z uporabo mo-
torne žage v nevarnih in zahtevnih okoliščinah kot na 
primer pri žaganju delno podrtih in podrtih dreves. To 
je še posebej izrazito pri naravnih nesrečah, na primer 
pri žledolomu, snegolomu, vetrolomu ali neurju. 

Za usposabljanje in urjenje za varno in pravilno delo z 
motorno žago v nevarnih okoliščinah je Gasilska šola 
pridobila poseben namenski simulator. S simulatorjem 
lahko prikažemo upogibne napetosti hlodovine v različ-
nih smereh. Udeleženec usposabljanja mora z motorno 
žago varno pravilno prežagati napet hlod tako, da mu 
ne stisne meča motorne žage in da se ne poškoduje.

Virtualni simulator XVR

V prihodnosti načrtujemo izpopolnitev scenarijskih vaj 
na področju operativnega vodenja, nevarnih snovi in 
drugih programov s programskim okoljem »XVR ON 
SCENE«. S programom, ki omogoča predstavitev sce-
narija v virtualnem okolju, bomo udeležencem predsta-
vili njihove sprejete odločitve na virtualni intervenciji, 
odkrivali možne načine izvedbe scenarija, vključevali 
tudi druge intervencijske službe in izvajali hitrejše po-
novitve v primerjavi z izvedbo na poligonu.

Sklepne misli

Gasilska šola, ki deluje v okviru ICZR RS na Igu se s pod-
centri v Sežani, Pekrah in Logatcu preobraža v sodob-
no ustanovo za usposabljanje gasilcev, ki lahko zagotovi 
ustrezne logistično-nastanitvene zmogljivosti za varna 
in učinkovita usposabljanja, napredne simulatorje za 
usposabljanja in učne programe, ki bodo sledili novim 
izzivom, s katerimi se gasilci srečujejo pri svojem vsak-
danjem delu.

 Slika 15:  Simulator za ustvarjanje napetih vlaken  
v hlodovini (vir: Gasilska šola)

 Figure 15:  Simulator for reproducing the effect of 
strained fibres in timber (Source: Firefighting 
School)

 Slika 16:  Simulacijska vaja s programskim orodjem XVR 
(vir: Gasilska šola)

 Figure 16:  Simulation exercise carried out by means of 
XVR software (Source: Firefighting School)
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Uvod

Primerna usposobljenost in opremljenost gasilskih 
enot sta bistvenega pomena za uspešno delovanje ga-
silcev pri opravljanju osnovnih nalog gasilske službe. 
Nesreče, pri katerih posredujejo gasilci, že dolgo niso 
več le požari. Obseg nalog se je razširil na posredovanje 
ob naravnih nesrečah (poplavah, neurjih, vetrolomu) in 
nesrečah v prometu ter na tehnično in drugo pomoč, 
kar je tudi razvidno iz podatkov na sliki 1, ki prikazuje 
vrsto in število dogodkov leta 2019.

Učni programi, po katerih se usposabljajo prostovolj-
ni gasilci, morajo vsebovati zelo različne strokovne 

vsebine, da se najprej usposobijo za ravnanje z osnovno 
gasilsko opremo in orodjem, seznanijo z vrstami nevar-
nosti, ki jih lahko pričakujejo, in pridobijo ustrezno ope-
rativno kot tudi vodstveno znanje za delo v gasilskih 
formacijah. Z razvojem gasilstva so se razvijale tudi 
metode dela, s katerimi se gasilci uspešno spoprije-
mamo z izzivi na gasilskih intervencijah. Bistveni ele-
menti delovanja gasilske organizacije, ki pripomorejo k 
učinkovitemu delu, so hitra aktivacija gasilcev, vnaprej 
pripravljeni načrti posredovanj, samoiniciativnost, pri-
lagodljiva organizacijska struktura in območna razpr-
šenost gasilskih enot.

USPOSABLJANJE SLOVENSKIH PROSTOVOLJNIH 
GASILCEV
THE TRAINING OF SLOVENIAN VOLUNTEER FIREFIGHTERS
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Povzetek
Slovensko prostovoljno gasilstvo je eden izmed glavnih stebrov zaščite in reševanja. Zaradi množičnosti, lokalne 
samoorganiziranosti, tradicije, vrednot in občutka pripadnosti bo tudi v prihodnje ostalo pomemben element pri 
zagotavljanju varnosti in pomoči prebivalcem Slovenije. Usposabljanje prostovoljnih gasilcev je med pomembnej-
šimi dejavnostmi gasilske organizacije, saj so le ustrezno usposobljeni gasilci pogoj za učinkovito, strokovno in 
varno opravljanje operativnih nalog gasilstva. Sistem gasilstva v Sloveniji temelji na prostovoljcih, ki so se odlo-
čili nameniti svoj prosti čas posredovanju in pomoči ob požarih ter drugih nesrečah. Prav zaradi prostovoljnega 
jedra mora biti temu prilagojeno tudi usposabljanje. Prostovoljni gasilec lahko gasilski dejavnosti nameni le ome-
jen čas, hkrati pa s svojim poklicnim in ljubiteljskim znanjem bistveno prispeva k uspešnosti pri opravljanju nalog 
gasilstva. Sistem usposabljanja prostovoljnih gasilcev je razdeljen v tri skupine, in sicer temeljna, dopolnilna ter 
permanentna usposabljanja, katerih značilnosti natančneje predstavljamo v članku. Učni programi na vseh rav-
neh obsegajo praktično znanje o nevarnostih, s katerimi se tradicionalno spopadamo gasilci, o organiziranosti 
gasilske organizacije ter trenutnih in prihodnjih izzivih.

Abstract
Slovenian voluntary firefighting is one of the main pillars of protection and rescue. Due to its large numbers, 
local self-organization, tradition, values and the feeling of belonging, it will undoubtedly remain an important 
element in the provision of safety and assistance to the inhabitants of Slovenia. The training of volunteer fi-
refighters is one of the most important activities of the firefighting organization, since appropriately trained 
firefighters represent a precondition for the effective, professional and safe performance of operational fire-
fighting duties. In Slovenia, the firefighting system is founded on volunteers who have decided to dedicate their 
free time to interventions and providing assistance at fires and other disasters. Due to this voluntary core, the 
training process must be adapted. A volunteer firefighter can dedicate only a limited amount of their time to fi-
refighting activities, yet at the same time, the firefighter substantially contributes to the successful completion 
of firefighting tasks by their professional and amateur knowledge. The system of training of volunteer firefigh-
ters falls into three groups: basic, additional and permanent training, the characteristics of which are detailed 
in this paper. The teaching curricula at all levels include practical knowledge on the hazards that firefighters 
traditionally deal with, the arrangement of the firefighting organization, and current and future challenges.
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Za uspešno organizacijo operativnega dela je v gasil-
skih organizacijah prav tako pomembno, da imajo člani 
ustrezno znanje iz organizacijskih vsebin, kot so zako-
nodaja in pravne osnove, sistem varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami ter informatika, poleg tega pa 
tudi iz osnov pedagogike in andragogike, zato so v učne 
programe smiselno vključene vsebine s teh področij. 
Prav tako je v gasilskih vrstah s programi usposablja-
nja treba posredovati in poudarjati temeljne vrednote, 
na katerih se je gasilska organizacija razvila in prek ka-
terih gasilci pustimo pomemben pečat na širšem druž-
benem ter kulturnem področju.

Sistem usposabljanja 

prostovoljnih operativnih 

gasilcev

Usposabljanje prostovoljnih gasilcev je v največji mo-
goči meri prilagojeno njihovemu razpoložljivemu času 
in starostni strukturi članstva. V gasilskih vrstah niso 
le odrasli za gasilsko delo sposobni člani, temveč so 
velik del članstva mladina in starejši gasilci, ki sicer 
niso dejavni na operativnem področju, so pa še vedno 
pomembno vključeni v druge dejavnosti organizacije. 
Vsaki izmed teh skupin gasilska organizacija ponuja 
možnosti usposabljanja, prilagojene njihovim sposob-
nostim in naravi dela, ki jo opravljajo. Vsebina članka je 
osredotočena na predstavitev usposabljanj, namenje-
nih odraslim gasilcem, ki se želijo predvsem usposobiti 
za posredovanje in pomoč ob različnih nevarnostih.

Bistvo vseh usposabljanj, ki se jih udeležujejo prosto-
voljni gasilci, je usvajanje praktičnega znanja, ki ga lahko 
gasilec neposredno uporabi pri posredovanju ob na-
ravnih in drugih nesrečah. Usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev se delijo na naslednje podskupine (Pravila ga-
silske službe prostovoljnih gasilcev, 2016):

• temeljna strokovna usposabljanja,
• dopolnilna strokovna usposabljanja,
• permanentna strokovna usposabljanja.

Prostovoljni gasilci se za svoje delo usposabljajo skla-
dno z veljavnimi temeljnimi in dopolnilnimi programi 
usposabljanja, ki jih skladno z Zakonom o gasilstvu 
predpiše minister v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slo-
venije (Kramer Stajnko, 2019).

Temeljna strokovna 

usposabljanja

Temeljno strokovno usposabljanje predstavlja osnovo 
pri pridobivanju gasilskega znanja in temelj usposab-
ljanj za vse prostovoljne gasilce. Skozi temeljna stro-
kovna usposabljanja lahko operativni gasilci tudi kari-
erno napredujejo.

Ravni temeljnih strokovnih 
usposabljanj

Temeljna usposabljanja prostovoljnih gasilcev so po 
načinu stopnjevanja znanja najbolj podobna splošnemu 
šolskemu sistemu, saj se tečajnik ne uči za konkretno 
delovno mesto oziroma položaj v gasilski organizaciji, 
temveč pridobiva splošno operativno in organizacijsko 
znanje, ki je izhodišče za poznejše specializacije. Temelj-
no usposabljanje ni položajno ciljno usposabljanje, je pa 
pogoj za zasedanje določenih položajev oziroma funkcij 
v gasilski organizaciji.

Temeljno strokovno usposabljanje prostovoljnih gasil-
cev obsega (Pravila gasilske službe prostovoljnih ga-
silcev, 2016):
• tečaj za gasilca pripravnika,
• tečaj za operativnega gasilca,

Slika 1:  
Pregled vrst in števila 
nesreč, ob katerih so 
posredovali gasilci leta 
2019 (vir: URSZR, 2020)

Figure 1:  
Overview of the type and 
number of accidents in 
which the firefighters 
intervened in 2019 
(Source: ACPDR, 2020)
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• tečaj za višjega gasilca,
• tečaj za nižjega gasilskega častnika,
• tečaj za gasilskega častnika,
• tečaj za višjega gasilskega častnika,
• tečaj za visokega gasilskega častnika.

Pravna podlaga za učne programe temeljnih usposab-
ljanj so Zakon o gasilstvu (ZGas, 2005) in v nadaljeva-
nju Pravila gasilske službe (2010) ter Pravila gasilske 
službe prostovoljnih gasilcev (2016).

Leta 2016 je bil sprejet temeljni program usposablja-
nja prostovoljnih gasilcev (TPU, 2016), torej temeljni 
dokument, ki predpisuje zahtevano znanje z jasno defi-
niranimi učnimi cilji ter pogoje za pristop, organizacijo 
in potek usposabljanja za vsak posamezni tečaj. Podpi-
sal ga je resorni minister. 

Organizacija temeljnih usposabljanj

Organizacija vsakega temeljnega usposabljanja sledi 
ustaljenemu vrstnemu redu:
• sprejemni izpit,
• podajanje teoretičnih vsebin s teoretičnim pred-

metnim izpitom,
• praktične vaje,
• zaključni izpit iz teoretičnih in praktičnih vsebin.

Sprejemni izpit je namenjen preverjanju predhodnega 
znanja tečajnika. Če je kandidatov za tečaj preveč, se 
lahko uporabi tudi za omejevanje vpisa na predpisano 

število. Poleg tega je bistveni namen sprejemnega izpi-
ta motivacija gasilcev, da prej obnovijo potrebno znanje.

Teoretične vsebine se predstavljajo na predavanjih. 
Kot predavalnice se običajno uporabljajo prostori ga-
silskih društev, ki so opremljeni s primernimi učnimi 
pripomočki. Za zdaj se teoretične vsebine še vedno 
predstavljajo v klasični obliki z metodami razlage, raz-
govora in demonstracije podobno kot v šolstvu. Števi-
lo slušateljev je omejeno na trideset, kar omogoča še 
dejavnejši učni proces in boljše sodelovanje med pre-
davatelji ter tečajniki. Predavatelje se spodbuja, da ne 
predavajo dolgočasnih dejstev, temveč predstavijo čim 
več primerov in svojih izkušenj. S takim pristopom je 
predavanje bolj zanimivo in hkrati utemelji potrebo po 
znanju v resničnih razmerah. Cilj razlaganja teoretič-
nih vsebin je predvsem, da se osmisli praktično delo, 
tečajniki pa tako dobijo širšo predstavo o strokovnih 
vsebinah.

Praktične vaje oziroma praktično usposabljanje je 
bistveni del usposabljanja gasilcev. V okviru praktič-
nega dela tečaja se gasilec usposobi za opravljanje 
nalog, s katerimi se spoprijema pri posredovanju ob 
nesrečah s poudarkom, da se nauči predvsem pos-
krbeti za svojo varnost in varnost drugih udeleženih. 
Brez pravilnega in strokovnega reševanja ob nesre-
čah, nevarnosti in njihove posledice ne bodo odprav-
ljene. Praktično usposabljanje poteka v manjših skupi-
nah pod vodstvom inštruktorjev. Skupine tečajnikov 
so odvisne od naloge, ki je predmet vaje. Vedno se 
poskuša sestaviti najmanjša mogoča skupina, ki še 

 Slika 2:  Razvrstitev gasilcev pred vajami (vir: PGD Kamnik)
 Figure 2:  Firefighters line-up before the exercises (Source: Kamnik Voluntary Firefighter Association)
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omogoča optimalno vadbo in delo. Tako so vsi tečajni-
ki vključeni v delo, posledično pa je učinkovitost vadbe 
najvišja mogoča.

Vadba oziroma praktično usposabljanje sledi preverje-
nemu vrstnemu redu:
• kratka razlaga naloge;
• demonstracija, ki jo prikaže inštruktor (pokaže);
• urjenje in vaje, na katerih tečajniki posnemajo 

inštruktorja;
• potrditev (inštruktor še enkrat opiše namen in 

uspešnost).

Praktična usposabljanja so najpomembnejši del uspo-
sabljanj, posledično je temu na vsakem temeljnem 
tečaju namenjenih veliko pedagoških ur. Potekajo v 
mestnem ali nemestnem lokalnem okolju, na gasilskih 
poligonih ter izjemoma tudi v izobraževalnih centrih za 
zaščito in reševanje.

Zaključni izpit je sklepno dejanje skoraj vsakega te-
meljnega usposabljanja. Sestavljen je iz teoretičnega 
in praktičnega dela ter poteka pred izpitno komisijo. 
Zaključno preverjanje znanja opravi ocenjevalna ko-
misija, ki jo imenuje organizator tečaja. Predsednika 
ocenjevalne komisije imenuje poveljnik Gasilske zveze 
Slovenije in ima odločilni glas pri odločitvi o uspešnosti 
tečajnika. Pri ocenjevanju znanja posameznega tečajni-
ka je popolnoma avtonomen, na njegove odločitve pri-
tožba ni mogoča (TPU, 2016).

Teoretični del zaključnega izpita se opravlja ustno. 
Predsednik ocenjevalne komisije ima za vsakega tečaj-
nika vnaprej sestavljen individualen naključni vprašal-
nik s sedmimi vprašanji iz vsebin, ki so bile predstavlje-
ne na tečaju. Tečajnik mora pravilno odgovoriti na vsaj 
pet izmed sedmih vprašanj.

Praktični del zaključnega izpita poteka na vadbenem 
poligonu. Organizator usposabljanja mora zagotoviti 
vso opremo in orodje, da so vse praktične naloge za 
tečajnika izvedljive. Tečajnik opravlja izpit opremljen z 
osebno zaščitno opremo, kot jo mora imeti med res-
ničnim posredovanjem. Od predsednika ocenjevalne 
komisije dobi povelje za izvedbo naloge.

Tečajnik, ki ni bil uspešen na teoretičnem ali praktič-
nem delu zaključnega izpita, lahko ponovno opravlja 
zaključni izpit na istovrstnem tečaju kjerkoli v državi. 
Število ponavljanj zaključnega izpita ni omejeno.

Zaključni izpiti in uspešnost tečajnikov organizatorji 
tečaja uporabljajo predvsem za načrtovanje nadaljnjih 
tečajev. Na podlagi uspešnosti tečajnikov pri različnih 
vsebinah in predmetih lahko naredijo ustrezne poprav-
ke pri razlagi vsebin.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu se tečaj-
niku priznajo nove pristojnosti, simbolično pa pridobi 

oznako novega znanja z imenovanjem v ustrezni čin. 
Oznake činov oziroma epolete nosi na gasilski uniformi 
ali delovni obleki na ramah.

Potek in opis temeljnih usposabljanj

Tečaj za gasilca pripravnika
Za pristop na prvi tečaj niso predvideni sprejemni izpiti 
in se ga lahko udeleži vsak član gasilske organizacije. 
Tečaj organizirajo in izvajajo gasilske zveze s soglasjem 
Gasilske zveze Slovenije, obsega pa 29 ur teoretičnih 
vsebin ter pet ur praktičnega usposabljanja. Tečajnik 
mora za pristop k tečaju dopolniti vsaj 16 let.

Cilj tečaja je, da član gasilske organizacije spozna na-
men gasilstva, sistem zaščite in reševanja ter osnove 
prve pomoči, gasilske preventive in razvrščanja.

Zaključni izpiti na tem tečaju niso predvideni. Po koncu 
tečaja tečajnik dobi čin gasilec pripravnik in pogojno 
sme sodelovati pri gasilskih posredovanjih, vendar le 
pod nadzorom mentorja ter pri nalogah, ki ne pomeni-
jo povišanega tveganja za zdravje in življenje s stališča 
nesreče oziroma požara.

Čin gasilec pripravnik je prav tako priznan članom iz 
mladinskih vrst, ko dopolnijo 16 let in so opravili vsa 
predpisana usposabljanja po temeljnem programu 
usposabljanja za gasilsko mladino.

Tečaj za operativnega gasilca
Tudi za pristop k tečaju za operativnega gasilca ni pred-
videnih sprejemnih izpitov. Udeležijo se ga lahko tečaj-
niki, ki že imajo čin gasilec pripravnik. Tečaj organizira-
jo in izvajajo gasilske zveze s soglasjem Gasilske zveze 
Slovenije, obsega pa 57 ur teoretičnih vsebin in 92 ur 
praktičnih vaj. Kot je razvidno iz razdelitve ur, je tečaj 
usmerjen predvsem na pridobivanje praktičnega znanja.

Namen tečaja je, da se bodoči operativni gasilec nauči 
vseh teoretičnih in še posebno praktičnih veščin, ki jih 
potrebuje za uspešno ter varno delo ob posredovanjih. 
Po koncu tečaja mora operativni gasilec znati izvajati vsa 
dela, ki jih lahko opravi samostojno ali v vodeni skupini.

Teoretični in praktični zaključni del izpita obsegata vse 
znanje iz tečaja za gasilca pripravnika kot tudi znanje iz 
tečaja za operativnega gasilca.

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu tečajnik 
dobi listino in čin operativni gasilec. Operativni gasilec 
lahko po dopolnjenem 18. letu sodeluje na vseh gasil-
skih posredovanjih skladno z navodili nadrejenega.

Tečaj za višjega gasilca 
Za pristop k tečaju za višjega gasilca so predvideni spre-
jemni izpiti iz vsebin tečaja za gasilca pripravnika in ope-
rativnega gasilca. Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, 
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ki stažirajo v činu operativni gasilec vsaj dve leti. Tečaj 
organizirajo in izvajajo gasilske zveze ali gasilske regije 
s soglasjem Gasilske zveze Slovenije in obsega 47 ur 
teoretičnih vsebin ter 45 ur praktičnih usposabljanj.

Namen tečaja je, da se bodoči višji gasilec usposobi za 
vodenje gasilske skupine. V veliko pogledih je gasilska 
skupina bistveni del skoraj vsake naloge. Sestavljena je 
vsaj iz vodje, ki je višji gasilec, in gasilca, skladno s po-
trebami oziroma nalogo pa je lahko tudi večja. Po opra-
vljenem tečaju zna višji gasilec oziroma vodja skupine 
primerno razdeliti delo med podrejene gasilce in sebe, 
da nalogo čim bolje opravijo.

Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem 
delu zaključnega izpita tečajnik dobi listino ter čin višji 
gasilec.

Tečaj za nižjega gasilskega častnika
Za pristop k tečaju za nižjega gasilskega častnika je 
treba opraviti sprejemne izpite iz vsebin predhodnih 
tečajev. Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki stažirajo 
vsaj dve leti v činu višji gasilec in imajo vsaj srednjo po-
klicno izobrazbo. Če kandidat teh pogojev ne izpolnjuje, 
mora v činu višji gasilec stažirati osem let. Tečaj lahko 
organizirajo in izvajajo gasilske zveze ali gasilske regije s 
soglasjem Gasilske zveze Slovenije. Tečaj obsega 69 ur 
teoretičnih vsebin in 44 ur praktičnega usposabljanja.

Namen tečaja je bodočega nižjega gasilskega častnika 
usposobiti za vodenje gasilskega oddelka oziroma de-
setine. Gasilski oddelek sestavljajo poveljnik oddelka, 
gasilske skupine in samostojni gasilci. V standardizira-
nem oddelku so vodja in osem gasilcev. To pomeni, da je 
gasilski oddelek sestavljen iz vodje oddelka in dveh do 

petih gasilskih skupin. Nižji gasilski častnik zna voditi 
gasilski oddelek ob različnih posredovanjih.

Tečajnik mora v okviru tečaja pripraviti seminarsko 
nalogo iz gasilske taktike, v njej pa obdela konkreten 
primer posredovanja na objektu iz svojega okolja. Teo-
retični del zaključnega izpita se opravlja enako kot pri 
prejšnjih tečajih, praktični del pa na poligonu Izobraže-
valnega centra za zaščito in reševanje RS na Igu. Prak-
tični del izpita ocenjujejo inštruktorji GZS, ki so za to 
nalogo posebej usposobljeni.

Tečaj za gasilskega častnika
Za pristop k tečaju gasilskega častnika je treba us-
pešno opraviti sprejemne izpite iz vsebin predhodnih 
tečajev. Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki stažira-
jo v činu nižji gasilski častnik vsaj dve leti in imajo vsaj 
srednjo strokovno izobrazbo oziroma srednjo splošno 
izobrazbo. Za kandidate z nižjo splošno izobrazbo so 
predvidena podaljšana stažiranja:
• najmanj pet let aktivnega staža od zaključnega izpi-

ta za nižjega gasilskega častnika pri srednji poklicni 
izobrazbi;

• najmanj osem let aktivnega staža od zaključnega 
izpita za nižjega gasilskega častnika pri nižji splošni 
izobrazbi.

Organizator tečaja je Gasilska zveza Slovenije, izvajalke 
pa so gasilske regije, ki morajo pridobiti predhodno so-
glasje GZS. Tečaj obsega 63 ur teoretičnih vsebin in 35 
ur praktičnega usposabljanja.

Namen tečaja je bodočega gasilskega častnika uspo-
sobiti za vodenje gasilskega voda. Gasilski vod sestavlja-
jo vodja voda in do 18 gasilcev. To pomeni, da je gasilski 

Slika 3:
 Izvedba dopolnilnega 
usposabljanja za strojnika 
(vir: PGD Oplotnica)

Figure 3:  
Organization of additional 
training for operators 
(Source: Oplotnica 
Voluntary Firefighter 
Association)
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vod sestavljen iz vodstva voda in dveh do pet gasilskih 
oddelkov. Gasilski častnik oziroma poveljnik gasilskega 
voda mora znati sektorizirati nevarnost in delo razdeliti 
med gasilske oddelke.

Tečajnik mora pripraviti seminarsko nalogo, v kateri 
obdela konkretno intervencijo z vidika vodenja več ga-
silskih oddelkov, če je mogoče na primeru iz svojega 
okolja. Teoretični del zaključnega izpita se opravlja ena-
ko kot pri prejšnjih tečajih, praktični del pa na poligonu 
Izobraževalnega centa za zaščito in reševanje RS na 
Igu. Praktični del izpita ocenjujejo inštruktorji GZS, ki 
so za to nalogo posebej usposobljeni.

Tečaj za višjega gasilskega častnika
Za pristop k tečaju je treba opraviti sprejemne izpite 
iz vsebin predhodnih tečajev. Na tečaj se lahko prija-
vijo kandidati, ki stažirajo v činu nižji gasilski častnik 
vsaj dve leti in imajo najmanj splošno izobrazbo, in si-
cer specializacijo po višješolski izobrazbi (predbolonjski 
program), visokošolsko strokovno izobrazbo (predbo-
lonjski program) oziroma visokošolsko strokovno izo-
brazbo (prvo bolonjsko stopnjo). Za kandidate z nižjo 
izobrazbo so predvidena podaljšana stažiranja:
• opravljen izpit za gasilskega častnika in najmanj 

tri leta aktivnega staža kot poveljnik ali namestnik 
poveljnika oziroma najmanj osem let aktivnega sta-
ža od zaključnega izpita za gasilskega častnika pri 
srednji strokovni izobrazbi oziroma srednji splošni 
izobrazbi;

• najmanj štiri leta aktivnega staža od zaključnega 
izpita za gasilskega častnika pri srednji poklicni 
izobrazbi.

Nosilec in izvajalec usposabljanja je Gasilska zveza Slo-
venije. Tečaj obsega 53 ur teoretičnih vsebin in 26 ur 
praktičnega usposabljanja.

Namen tečaja je bodočega višjega gasilskega častnika 
usposobiti za vodenje vsaj gasilske čete. Gasilsko četo 
sestavljajo vodja čete in do 26 gasilcev. To pomeni, da 
je gasilska četa sestavljena iz vodstva čete in dveh do 
petih gasilskih vodov. Višji gasilski častnik oziroma po-
veljnik gasilske čete mora znati sektorizirati nevarnost 
in delo razdeliti med gasilske vode.

Tečajnik mora pripraviti seminarsko nalogo iz predme-
ta gasilska taktika, jo zagovarjati pred komisijo in us-
pešno opraviti predmetne izpite. Zaključni izpiti na tem 
tečaju niso predvideni.

Tečaj za visokega gasilskega častnika 
Za pristop k tečaju niso predvideni sprejemni izpiti in 
je namenjen gasilskim vodjem na ravni regij ter države. 
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki zasedajo polo-
žaje v poveljstvu ali upravnem odboru Gasilske zveze 
Slovenije in imajo enega izmed naslednjih pogojev:
• najmanj osem let aktivnega staža od zaključnega 

izpita za višjega gasilskega častnika pri višješolski 

izobrazbi (predbolonjski program) oziroma višji 
strokovni izobrazbi;

• najmanj pet let aktivnega staža od izpita za višje-
ga gasilskega častnika pri splošni izobrazbi, in sicer 
specializacijo po višješolski izobrazbi (predbolonjski 
program), visokošolsko strokovno izobrazbo (pred-
bolonjski program) oziroma visokošolsko strokovno 
izobrazbo (prvo bolonjsko stopnjo).

Tečaj organizira in izvaja Gasilska zveza Slovenije, ob-
sega pa 16 ur teoretičnih vsebin in štiri ure praktičnih 
vsebin.

Bistven prispevek tečaja je, da se obdelajo nove vsebi-
ne in tematike iz gasilstva, kar prispeva k strokovnemu 
razvoju gasilske organizacije.

Tečajnik mora pripraviti seminarsko nalogo iz poljubne 
vsebine, ki obravnava aktualno težavo gasilstva, temo 
pa določi poveljnik Gasilske zveze Slovenije, in jo zago-
varjati pred poveljstvom Gasilske zveze Slovenije.

Kot je razvidno iz opisa poteka in načina organizacije 
temeljnih usposabljanj, gre za sistem, ki usposablja 
predvsem navpično. Usposabljajo se bodoči vodje raz-
ličnih gasilskih formacij. Prednost predpisanega zapo-
redja tečajev z vmesnim stažiranjem je, da vsak vodja 
pozna in razume delo svojih podrejenih.

 Slika 4:  Delo z lestvami (vir: PGD Kamnik pod Krimom)
 Figure 4:  Working with ladders (Source: Kamnik pod 

Krimom Voluntary Firefighter Association)
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Statistični pregled in analiza 
opravljenih temeljnih usposabljanj v 
zadnjih štirih letih

Ena večjih prelomnic v sistemu usposabljanja pro-
stovoljnih gasilcev je sprejetje Temeljnega programa 
usposabljanja prostovoljnih gasilcev (TPU, 2016), s 
katerim so se predvsem natančno in skladno s peda-
goško-andragoškimi smernicami definirale vsebine te-
oretičnih predavanj ter veščine praktičnih vaj. Hkrati 
se je z uvedbo zaključnih izpitov spremenil tudi način 
preverjanja znanja tečajnikov, kar je pripomoglo k dvigu 
in poenotenju ravni znanja v vsej državi.

V preglednici 1 prikazujemo število organiziranih te-
meljnih usposabljanj v Sloveniji od sprejetja Temeljne-
ga programa usposabljanja prostovoljnih gasilcev leta 
2016 in uspešnost tečajnikov na posameznih tečajih.

Spodbuden je podatek, ki prikazuje veliko število orga-
niziranih tečajev za gasilca pripravnika, saj je bilo glede 
na to, da je v Sloveniji 120 gasilskih zvez, v povprečju v 
slabih štirih letih organiziranega 3,4 tečaja na posa-
mezno zvezo. Tečajniki na tečaju za gasilca pripravnika 
pridobijo osnovno znanje o požarni preventivi, gasilskih 
vozilih in opremi, prvi pomoči ter delovanju organiza-
cije. Gre za znanje, ki je koristno in nujno za vsakega 
posameznika ne glede na to, ali se bo pozneje še de-
javno vključeval v gasilsko organizacijo, saj je glavni po-
udarek na učenju pravilnega in odgovornega ravnanja 
ob izbruhu požara ali drugi nesreči. Starostna omejitev 
za gasilca pripravnika je najmanj 16 let. Tudi tečaj za 
operativnega gasilca lahko tečajnik opravi pred dopol-
njenim 18. letom, status operativnega gasilca pa lahko 
pridobi šele po dopolnjenem 18. letu. To je tudi glavni 
razlog, da se za nadaljevanje usposabljanja za višji čin 
odloči bistveno manj tečajnikov, saj je za vsakega po-
sameznika to prelomno življenjsko obdobje odraščanja. 
Statistični podatki kažejo, da prav v tem obdobju veliko 
posameznikov izgubi stik z matično gasilsko organi-
zacijo, kar je predvsem posledica selitve v drugi kraj 
zaradi študijskih, poklicnih ali družinskih obveznosti, 
zato bo treba razvijati mehanizme, s katerimi se bodo 
v gasilskih vrstah čim bolje ohranile mlade generacije, 

in to predvsem na prehodu med tečajema za gasilca 
pripravnika in operativnega gasilca.

V preglednici 1 lahko vidimo, da se uspešnost tečajni-
kov na višjih ravneh tečajev povečuje, saj gre pri tem 
za že oblikovane gasilce, ki imajo jasne cilje in vlogo v 
gasilski organizaciji ter tako tudi večjo motivacijo za 
usvajanje novega znanja in hkrati prevzemanje odgo-
vornejših nalog.

Dopolnilna usposabljanja

Namen dopolnilnih usposabljanj ni usmerjen v usposa-
bljanje vodij, kot je to pri temeljnih usposabljanjih. Pri do-
polnilnih usposabljanjih tečajniki pridobivajo specialistič-
no znanje, ki jim omogoči ali olajša posredovanje oziroma 
delo v zelo posebnih razmerah. Navadno so pri takih 
usposabljanjih teoretične vsebine čim bolj zmanjšane. 
Predava se le nujna teorija, ki osmisli praktično delo.

Veliko večji poudarek se namenja praktičnemu delu, pri 
čemer predstavljanje praktičnih vsebin poteka enako 
kot pri temeljnih programih.

Taka usposabljanja navadno izvaja Gasilska zveza Slo-
venije ali Uprava Republike Slovenije za zaščito in reše-
vanje v svojih izobraževalnih centrih.

Dopolnilna usposabljanja, ki se jih lahko udeleži prosto-
voljni gasilec, so predstavljena v preglednici 2.

Iz bogatega nabora specialnosti je razvidno, da lahko 
gasilci izbirajo med razmeroma obširnim obsegom 
specialnega znanja, ki ga želijo bolje obvladati. Teža-
va večine specialnosti je, da potekajo skoraj izključno 
v centrih za usposabljanje, v katerih so zmogljivosti 
omejene, posledično pa je čakalna vrsta za udeležbo na 
posameznih specialnostih dolga.

Podobno kot pri temeljnih usposabljanjih vsako dopol-
nilno usposabljanje zahteva določene vstopne pogoje, 
ki so opredeljeni v Pravilih gasilske službe prostovoljnih 
gasilcev oziroma programu usposabljanja.

Tečaj Število organiziranih 
tečajev

Število tečajnikov, ki so 
tečaj uspešno končali

Povprečno število uspešnih 
tečajnikov na posamezni tečaj

Tečaj za gasilca pripravnika 405 8365 20,7
Tečaj za operativnega gasilca 135 2536 18,8

Tečaj za višjega gasilca 98 1887 19,3
Tečaj za nižjega gasilskega častnika 35 761 21,7

Tečaj za gasilskega častnika 15 398 26,5
Tečaj za višjega gasilskega častnika 3 83 27,7

 Preglednica 1:  Število organiziranih tečajev in uspešnih tečajnikov od leta 2016 (vir: GZS, 2020)
 Table 1:  Number of organized courses and successful course takers since 2016  

(Source: The Firefighting Association of Slovenia, 2020)
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V prihodnosti bo potekala prenova programov do-
polnilnih usposabljanj, pri čemer bo treba vsebine in 
veščine, ki jih potrebuje vsak operativni gasilec, pre-
staviti v temeljni program, kot je bilo to na primer že 
narejeno z vsebinami dopolnilnega usposabljanja ra-
dijske zveze.

Permanentna usposabljanja

Kot že ime pove, gre za stalna usposabljanja, ki nava-
dno potekajo v neformalnih oblikah s poudarkom na 
obnavljanju in utrjevanju obstoječega znanja. Takih 
usposabljanj je po številu delovnih ur največ, vendar se 
izvajajo razpršeno po območjih in ravneh. Permanentna 

usposabljanja se organizirajo na vseh ravneh od pro-
stovoljnih gasilskih društev do Gasilske zveze Slovenije.

Vrste permanentnih usposabljanj, ki se izvajajo na raz-
ličnih ravneh:
• PGD: operativne vaje, vaje pripravljenosti in upora-

ba konkretne opreme;
• GZ: seminarji, tečaji, operativne vaje poveljstev in 

štabov ter posveti;
• GZS: seminarji, tečaji in posveti.

Naštete so le najpogostejše oblike permanentnih 
usposabljanj na posameznih ravneh, sicer bi bil seznam 
bistveno daljši.

Neformalno permanentno usposabljanje nima pred-
pisanega učnega programa, temveč le najnujnejšo 
dokumentacijo:
• varnostni načrt,
• cilj in namen,
• elaborat za vajo oziroma prikaz.

Permanentno usposabljanje lahko poteka tudi v 
formalni obliki in ima v tem primeru predpisan učni 
program, ki ga je treba v celoti izvesti, na primer 
Program permanentnega usposabljanja gasilskih 
inštruktorjev.

Bistvo vseh oblik permanentnih usposabljanj sta izbolj-
ševanje in dopolnjevanje znanja oziroma pojasnjevanje 
ter uvajanje novosti.

Pomembna pridobitev za izvajanje operativnih vaj in 
vseh oblik praktičnih usposabljanj so regijski gasilski 
vadbeni poligoni, ki so po vsej državi. V treh regijah se 
že uporabljajo, v drugih pa so načrtovani. Tako omogo-
čajo pogostejšo vadbo in urjenje posameznih gasilskih 
enot, oddelkov ter skupin v lokalnem okolju. Na vadbe-
nih poligonih gasilske enote uporabljajo svojo opremo, 
s čimer jo tudi bolj redno preizkušajo in ugotavljajo 
njeno brezhibnost, kar je še posebno koristno na ob-
močjih, kjer posredovanje gasilskih enot zaradi manj 
intervencij ni pogosto (Vižintin, 2015).

Dodatna usposabljanja

K dodatnim usposabljanjem štejemo tista, ki so raz-
meroma nova in še niso posebej opredeljena v Pravilih 
gasilske službe prostovoljnih gasilcev ali drugih zave-
zujočih aktih. Zaradi potrebe po prilagodljivosti in čim 
prejšnjem izvajanju brez takojšnjega vpisa v pravila 
službe so razvrščena v omenjeno kategorijo.

Prav tako v kategorijo dodatnih usposabljanj uvršča-
mo programe, ki jih izvajajo druge organizacije in jih 
Gasilska zveza Slovenije priznava kot uporabno znanje 
iz gasilstva. Primer takega usposabljanja je tečaj za 
varno delo z motorno žago, ki ga ne izvajajo gasilska 

Področje Specialnost
Strojništvo strojnik

strojnik avtolestve
orodjar

Zaščita dihal nosilec izolirnega dihalnega aparata
skrbnik dihalnih zaščitnih naprav

Gašenje notranjih 
požarov modul A

modul B
modul C

Tehnično reševanje tehnični reševalec
reševanje z višin in iz globin 

naravne nesreče
nesreče v prometu

Nevarne snovi reševalec ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi

Požari v naravi gašenje požarov v naravnem okolju
Reševanje na vodi in 

iz vode reševalec na vodi

vodja čolna
potapljač ê

potapljač êê
potapljač êêê

potapljač êêêê
Ocenjevanje gasilsko 
športnih tekmovalnih 

disciplin

sodnik gasilskih in gasilsko športnih 
tekmovalnih disciplin

Poučevanje inštruktor
predavatelj

Prva pomoč bolničar 
Informatika v gasilstvu informatik

Vodenje članic vodja članic
Vodenje mladine mentor mladine

mentor mladine I
Preventiva preventivec

 Preglednica 2:  Vrste dopolnilnih usposabljanj prostovol-
jnih gasilcev (vir: Pravila gasilske službe 
prostovoljnih gasilcev, 2016)

 Table 2:  Types of additional training of volunteer 
firefighters (Source: Fire Service Rules 
for Volunteer Firefighters, 2016)
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organizacija ter izobraževalni centri za zaščito in reše-
vanje, temveč pooblaščene šole in ustanove, med njimi 
SGLŠ Postojna, Zavod za gozdove ter druge.

Izzivi za prihodnost

Gasilska organizacija se mora ves čas ukvarjati z izzivi 
časa in slediti spreminjajočim se trendom pri naravnih 
nesrečah ter sodobnih tehnologijah. Pri uvajanju spre-
memb in novosti je potrebna previdnost, saj je trenutni 
sistem prostovoljnega gasilstva v Sloveniji odličen in 
ga z nepremišljenimi potezami ne smemo poslabšati ali 
celo ogroziti, treba pa bo razmisliti o nekaterih spre-
membah ter dopolnitvah, ki bodo sistem usposabljanja 
prostovoljnih gasilcev posodobile in poenostavile.

Učenje na daljavo
Učenje na daljavo ponuja časovno in območno prilago-
dljivost pri predstavljanju vsebin, kar bi ustrezalo mlaj-
šim, ki večinoma študirajo zunaj domačega kraja, hkrati 
pa je gasilsko delo skupinsko delo. Oblike poučevanja, ki 
ne spodbujajo in učijo skupinskega duha, medsebojne 
pomoči ter druženja, ne smejo prevladati.

Odprta predavalnica
GZS oziroma podrejene organizacije po vsej državi so-
časno izvajajo veliko tečajev. Če tečaj ni polno zaseden, 
bi bilo dobro dopustiti, da drugi tečajniki do zasede-
nosti zmogljivosti zasedejo prosta mesta v predavalni-
ci. Tako se poveča prilagodljivost, kdaj in kje so vsebine 
poslušane, predmetni izpiti pa bi še vedno morali po-
tekati pri osnovnem oziroma prvotnem predavatelju.

Strokovna literatura in gradivo
Pri organizaciji različnih oblik usposabljanj prostovolj-
nih gasilcev je še vedno pogosto pomanjkanje ustrezne 
strokovne literature in gradiva, ki ju predavatelji potre-
bujejo predvsem za kakovostno pripravo na predava-
nja, tečajniki pa za obnavljanje ter poglabljanje znanja. 

Kot smo poudarili v članku, se je treba zavedati, da je 
struktura članstva v gasilski organizaciji zelo različna, 
posledično je različno tudi predznanje posameznega te-
čajnika, zato morata biti strokovna literatura in gradivo 
temu prilagojena. Še zlasti je pomembno, da strokovne 
vsebine izhajajo iz realnih primerov gasilskega dela in 
se pravilno ter dovolj preprosto navežejo na ustrezne 
teoretične podlage.

Temelje za ustrezno učno gradivo določijo predavatelji, 
ki morajo biti sposobni strokovno vsebino posamezne-
ga področja približati laičnim tečajnikom in jo razum-
ljivo pojasniti. V prihodnosti bo treba zelo spodbujati 
in motivirati strokovnjake posameznih področij v gasil-
skih vrstah, da prevzamejo skrb za pripravo ustrezne 
strokovne literature ter jo prilagodijo veljavnim učnim 
programom in potrebam gasilstva.

Pobud in zamisli je veliko, vprašanje pa je, katere so pri-
merne ter ustrezne za vključitev v razmeroma veliko 
organizacijo z zelo različno strukturo članov.

Sklepne misli

Kljub navidezni togosti se je gasilski organizaciji ved-
no uspelo primerno in pravočasno odzvati na izzive 
časa, s katerimi se spreminjajo tudi pristopi k uspo-
sabljanju članov. Množičnost gasilskih vrst, različnost 
nevarnosti in pomanjkanje časa v sodobni družbi izzive 
usposabljanja le stopnjujejo. Kljub vsemu smo prepri-
čani, da bomo lahko ohranili trenutno organiziranost in 
vzdrževali visoko usposobljenost svojih članov ter tako 
pravočasno in ustrezno sledili vsem nalogam, ki nas 
še čakajo. Hkrati je gasilska organizacija ena redkih, 
ki mladim ponuja resne izzive, privzgaja odgovornost, 
omogoča medsebojno druženje in jasno postavlja cilje 
ter hkrati tudi meje. To so vrednote, ki so danes vedno 
bolj pomembne in bodo tudi v prihodnje za ohranjanje 
zdrave, varne ter odgovorne družbe.
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Opis projekta in namen 

regijskih vadbenih poligonov

Cilji projekta 

Gasilska zveza Slovenije zagotavlja ustrezno uspo-
sobljenost vseh članov gasilskih organizacij, ki op-
ravljajo naloge na strokovno-operativnem področju. 
Usposabljanja potekajo v skladu s sprejetimi učnimi 
programi in Pravili gasilske službe prostovoljnih ga-
silcev (Gasilska zveza Slovenije, 2016). Temeljna stro-
kovna usposabljanja za pridobitev osnovnih gasilskih 

znanj potekajo na lokalnih ravneh v organizaciji ga-
silskih društev, gasilskih zvez in gasilskih regij. Novi 
temeljni učni programi za usposabljanje gasilcev da-
jejo poudarek praktičnemu delu gasilcev, saj je bilo 
med gasilci zaznati problematiko glede premajhnega 
števila ur in opravljanja praktičnih vaj. V organizaciji 
Gasilske zveze Slovenije potekajo v Izobraževalnem 
centru za zaščito in reševanje na Igu, v Sežani, Pek-
rah in v različnih krajih po Sloveniji tudi dopolnilna in 
permanentna usposabljanja gasilcev ter predavate-
ljev in inštruktorjev. 

V primerjavi z dopolnilnimi in permanentnimi usposa-
bljanji je na temeljnih usposabljanjih število tečajnikov 

GASILSKI REGIJSKI VADBENI POLIGONI: POMEMBEN 
SEGMENT PRI USPOSABLJANJU GASILCEV
FIREFIGHTING REGIONAL TRAINING GROUNDS: AN  
IMPORTANT SEGMENT IN FIREFIGHTER TRAINING

Dušan Vižintin
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana, dusan.vizintin@gasilec.net

Povzetek
Gasilska zveza Slovenije je leta 2015 pristopila k projektu gradnje regijskih vadbenih poligonov za gasilce. Izho-
dišče za izvedbo projekta je bila Dispozicija regijskega poligona za usposabljanje gasilcev (Hočevar, 2014), na 
podlagi katere sta se začela pripravljati  izvedbena dokumentacija za gradnjo regijskih vadbenih poligonov ter 
ureditev razmerij med Gasilsko zvezo Slovenije, gasilskimi regijami, gasilskimi zvezami in lokalnimi skupnostmi o 
investiranju, upravljanju in uporabi vadbenih poligonov. Prednostne zahteve za pripravo izvedbene dokumentaci-
je oziroma tipskega projekta so bili uporabnost, gospodarnost in namen uporabe. Zahteve so določale izhodišča, 
da morajo biti vadbeni objekti poligona namenjeni vajam gasilcev in biti pri tem čim manj občutljivi na poškodbe. 
Inštruktorjem morajo omogočati preglednost pri delu tečajnikov, konstruirani in zgrajeni morajo biti tako, da 
zagotavljajo svojo osnovno funkcijo in so čim bolj uporabni. Gradnja prvega regijskega vadbenega poligona se je 
začela v zadnji četrtini leta 2016. Zgrajen je bil v Podravski gasilski regiji v Ormožu. Do leta 2020 sta bila zgra-
jena še dva, eden v Radljah ob Dravi in drugi na Jesenicah. Gasilskih regij je v Sloveniji 17, končni cilj projekta pa 
je regijski vadbeni poligon v vsaki regiji. 

Abstract
In 2015, the Firefighting Association of Slovenia joined a project to construct regional training grounds for 
firefighters. The basis for the implementation of this project was the paper “Disposition of a regional training 
ground for firefighter training” (Hočevar, 2014). The content of this paper served as a basis for the preparation 
of the design documentation for the construction of regional training grounds, and for the regulation of relati-
ons between the Firefighting Association of Slovenia, the firefighting regions, firefighting associations and local 
communities in reference to investment, management and the use of the training grounds. In the preparation 
of the design documentation or the standard project, the requirements with the highest priority included use-
fulness, cost-effectiveness and the intended purpose. These requirements dictated that the training grounds 
must be intended for firefighter training and should not be sensitive to injuries. They must ensure that the 
instructors can have unobstructed surveillance of the work of the students. Moreover, from the aspect of co-
st-effective construction and future maintenance, they must be constructed in a way that ensures their basic 
function and must not be extravagantly processed. The construction of the first regional training ground began 
in the last quarter of 2016, built in Ormož in the Podravje firefighting region. By 2020, two more training grou-
nds had been built, one in Radlje ob Dravi and the other in Jesenice. There are currently 17 firefighting regions 
in Slovenia; the final objective of the project is to have a regional training ground in each one. 
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precej večje, kar je logično, saj se temeljnega usposa-
bljanja udeleži večina gasilcev, dopolnilnega in perma-
nentnega pa le tisti, ki potrebujejo dodatna specialna 
znanja. Že vrsto let se je na ravni temeljnih usposa-
bljanj gasilcev izpostavljala problematika zagotavljanja 
objektov, ki bi bili ustrezni za praktično delo gasilcev, 
ki so zahtevani v učnih programih. Gasilske organiza-
cije na lokalni ravni so bile pri zagotavljanju ustreznih 
objektov, potrebnih za izvedbo vaj, prisiljene improvi-
zirati, vendar kljub temu niso mogli izvajati vaj v obliki  
t. i. praktičnega dela v živo, ki je najučinkovitejše za 
usposabljanje in urjenje gasilcev. 

Gasilska zveza Slovenije je predlagala gradnjo vadišč 
za gasilce. Prvo gradivo na to temo je Dispozicija re-
gijskega poligona za usposabljanje gasilcev (Hočevar, 
2014). Nakazala je namen in sestavne dele poligona, in-
štruktorski kader, pristojnosti, nadzor, opis sestavnih 
delov poligona in možnosti uporabe poligona za gasil-
ska tekmovanja. Poveljstvo Gasilske zveze Slovenije je 
na podlagi dispozicije sprejelo sklep o začetku projekta 
gradnje regijskih vadbenih poligonov v vsaki gasilski 
regiji. Dispozicija je bila temeljna podlaga za pripravo 
izvedbene dokumentacije za gradnjo vadbenih poligo-
nov in ureditev razmerij med Gasilsko zvezo Sloveni-
je, gasilskimi regijami, gasilskimi zvezami in lokalnimi 
skupnostmi o investiranju, upravljanju in uporabi vad-
benih poligonov.

Prvi korak do uresničevanja gradnje je bila priprava 
projektne naloge, ki je morala predstaviti argumente in 
zahteve za pripravo tipskega projekta za gradnjo poli-
gonov in odgovoriti na vprašanja:
• katera dokumentacija je potrebna za gradnjo 

poligonov,
• kakšna je investicijska vrednost poligona po posa-

meznih sestavnih delih poligona,
• kakšni so pogoji za vstop GZS v investicijo gradnje 

vadbenih poligonov,
• kakšna bo postopnost gradnje poligonov, 
• kako bo urejeno upravljanje poligonov,
• kakšne bodo zmogljivosti uporabe poligonov za po-

samezne gasilske enote,
• kako bo potekala prijava za usposabljanje gasilcev,
• kako bo potekal nadzor nad uporabo poligonov.

Pripravljena je bila naloga za Visokega gasilskega ča-
stnika, ki je bila podlaga za pripravo tipskega projekta, 
ki ga uporabljajo projektanti za pripravo gradbene do-
kumentacije in pridobitev gradbenih dovoljenj.

Namen regijskih vadbenih poligonov 
za gasilce 

Regijski gasilski vadbeni poligoni so namenjeni prak-
tičnemu usposabljanju gasilcev na regijski oziroma 
lokalni ravni. Na njih se izvajajo praktična usposa-
bljanje gasilcev na tečajih za gasilca pripravnika, 

operativnega gasilca in višjega gasilca ter priprav-
ljalne vaje na tečajih za nižjega gasilskega častnika in 
gasilskega častnika. Prav tako se poligoni uporablja-
jo za izvajanje praktičnih vaj gasilcev v obliki urjenja 
enot, oddelkov in skupin. Poligoni izpolnjujejo pogoje 
za opravljanje vaj po programu usposabljanja Gasil-
ske zveze Slovenije, ki vsebujejo vaje s cevmi, lest-
vami, vaje v vrvni tehniki, reševanju iz višin in globin, 
vaje z izolirnimi dihalnimi aparati in vaje v gibanju v 
notranjosti objektov.

Na regijskem poligonu se lahko izvajajo:
• vaje v polaganju cevovoda, oblikovanja in vodenja 

vodnega curka:
• polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po 

ravnem,
• polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po sto-

pnišču – polaganje,
• polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po sto-

pnišču – obešanje,
• polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po fasa-

di – obešanje,
• polaganje in podaljševanje gasilskih cevi po 

lestvi;

• sestavljanje sesalnih cevi;
• oblikovanje vodnega curka z različnimi vrstami 

ročnikov;
• vodenje in usmerjanje vodnih curkov z različnimi vr-

stami ročnikov;
• uporaba prenosnih gasilskih lestev:

• kljukaste lestve,
• sklopne lestve,
• stikalne lestve ob fasadi (2, 3 in 4 deli), 
• stikalne lestve v jašku (2, 3, in 4 deli),
• raztegljive lestve (postavljanje pravokotno na 

fasado),
• raztegljive lestve (postavljanje vzporedno s 

fasado),
• plezanje po lestvi,
• reševanje osebe po lestvi;

• vaje v uporabi vrvi:
• vezanje vozlov,
• navezava in dvig orodja in cevi,
• samoreševanje z vrvjo,
• reševanje osebe z vrvjo,
• samoreševanje z napravami za reševanje,
• reševanje osebe z napravami za reševanje,
• spuščanje nosil z vrvjo (navpično ali horizontalno),
• spuščanje nosil s pomočjo lestev (drsenje, 

preklop);

• gibanje z izolirnimi dihalnimi aparati (IDA):
• priprava za uporabo IDA in opremljanje z IDA,
• gibanje z IDA v notranjosti objekta,
• hitri vzpon z IDA po stopnišču,
• reševanje ponesrečenca ob uporabi IDA,
• reševanje gasilca pri uporabi IDA;
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• vaje z uporabo hidranta:
• uporaba podzemnega hidranta z nastavkom,
• uporaba teleskopskega podzemnega hidranta, 
• uporaba nadzemnega hidranta; 

• vaje z gasilskimi vozili;
• vaje tehničnega reševanja:

• dvig in premik bremena:
• uporaba vzvoda,
• uporaba žičnega potega,
• uporaba vitla na vozilu,

• uporaba motorne verižne žage.

Na vadbenih poligonih bo mogoče izvajati vaje in tek-
movanja gasilskih in gasilskošportnih tekmovalnih di-
sciplin, in sicer:
• vajo z vedrovko za pionirje in pionirke,
• štafeto s prenosom vode za pionirke in pionirje,
• vajo z ovirami za mladince in mladinke,
• mokro vajo s hidrantom za mladince in mladinke,
• vajo z motorno brizgalno,
• taktično mokro vajo,
• vajo v spajanju sesalnega voda,
• vajo s hidrantom – devet tekmovalcev,
• vajo s hidrantom – sedem tekmovalcev,
• vajo raznoterosti,
• vajo razvrščanja za pionirje in pionirke,
• vajo razvrščanja za člane, članice, mladince in 

mladinke,
• teoretično testiranje za člane, članice, mladince in 

mladinke,
• tekmovanje gasilskih dvojic (angl. fire combat).

Regijski vadbeni poligoni so primerni tudi za usposa-
bljanje drugih pripadnikov sil za zaščito in reševanje.

Teritorialna razdelitev poligonov po gasilskih regijah 
omogoča pogostejšo udeležbo posameznih gasilskih 
enot na usposabljanjih oziroma praktičnih vajah ob bi-
stveno nižjih stroških, saj niso več potrebne »migracije« 
tečajnikov, odpadejo stroški prenočevanj, na poligonih 
ni zaposlenega osebja, prav tako na poligonih ni gasil-
ske zaščitne in reševalne opreme in vozil, saj enote 
uporabljajo lastno opremo. 

Ker za usposabljanje na regijskem poligonu gasilci 
uporabljajo opremo iz svojih gasilskih vozil, se tako še 
natančneje seznanjajo z orodjem in opremo ter njeno 
razporeditvijo v vozilih. Oprema je tako večkrat pre-
izkušena in uporabljena, kar hkrati pomeni tudi pogo-
stejši nadzor nad njenim stanjem, kar je koristno pred-
vsem za enote z manjšim številom intervencij.

Usposabljanja in urjenja na poligonih opravljajo lokalni 
inštruktorji gasilci, ki so usposobljeni po programu, ki 
ga izvaja GZS. Poligon pomeni tudi spodbudo inštruk-
torjem za dejavnejše delo na regijski oziroma lokalni rav-
ni, ki tako obnavljajo, poglabljajo in širijo svoje strokovno 
znanje na področju gasilstva ter zaščite in reševanja. 

Gasilski vodje na ravni regij, gasilskih zvez in gasilskih 
društev lažje spremljajo praktično usposabljanje in 
urjenje ter tako pridobijo realno sliko o usposoblje-
nosti in opremljenosti enot in njihovi pripravljenosti za 
interveniranje.

Sestavni deli regijskih vadbenih 
poligonov

Vadbeni poligoni morajo imeti:
• plato za vaje,
• stolp za vaje,
• bazen z vodo,
• plato za tehnično reševanje.

Objekti, združeni v celoto, predstavljajo vadbeni poli-
gon, imeti morajo ograjo in priključna mesta za priklju-
čevanje na gospodarsko javno infrastrukturo. V tipski 
izvedbi je za umestitev v prostor potrebna površina 
zemljišča 90 x 40 m.

Plato za vaje 

Plato za vaje je namenjen gasilskim vajam z različno ga-
silsko tehniko in opremo. Izveden je kot asfaltirana rav-
na površina, ki zdrži povoznost gasilskih vozil do 30 t  
skupne mase. Njegova površina je 75 x 20 m in je v 
območju stolpa za vaje razširjena za 12,1 x 3,6 m. Z 

 Slika 1:  Vizualizacija regijskega vadbenega poligona 
(vir: GZ Ormož, 2015)

 Figure 1:  Visual presentation of the regional training 
grounds (Source: GZ Ormož, 2015)
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ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci je zagotovljeno 
zadostno odvodnjavanje tako meteorne vode kot vode, 
ki se bo uporabljala pri praktičnih vajah. Ob robu plato-
ja je nameščen linijski požiralnik, ki je pokrit z rešetka-
mi enake nosilnosti kot asfaltna površina platoja. Vsa 
voda iz linijskega požiralnika, platoja za tehnično reše-
vanje in bazena z vodo je pred izpustom v javno kana-
lizacijo speljana skozi lovilec olj ustrezne zmogljivosti. 
Na platoju so nameščeni stolp za vaje, bazen z vodo in 
podzemni hidrant z nastavkom, teleskopski hidrant in 
nadzemni hidrant, ki so povezani z javnim vodovodnim 
omrežjem.

Stolp za vaje 

Stolp za vaje je namenjen usposabljanju gasilcev z 
uporabo prenosnih lestev, samoreševanju, reševanju 
ogroženih oseb, uporabi vrvne tehnike, polaganju cevo-
vodov po stopnišču in gibanju ter gašenju v notranjosti 
objektov in izvajanju zunanjih napadov gašenja. Stolp 
je izdelan v masivni betonski izvedbi, tlorisnih dimenzij  
7,1 m x 7,1 m in etažnosti P + 3N v skupni višini 14,5 m.  
Da bi inštruktorji lažje spremljali delo tečajnikov, so 
nekatere stene stolpa izdelane iz kovinskih mrež (od-
prti tip). Dimenzijsko je prilagojen uporabi standardi-
ziranih prenosnih lestev, ki se uporabljajo v gasilstvu 

 Slika 2:  Tloris regijskega vadbenega poligona (vir: Izgradnja regijskih vadbenih poligonov, D. Vižintin, 2015)
 Figure 2:  Floor plan of the training grounds (Source: Construction of Regional Training Grounds, D. Vižintin, 2015)

 Slika 3:  Stolp za vaje (vir: Izgradnja regijskih vadbenih poligonov, D. Vižintin, 2015)
 Figure 3:  Exercise tower (Source: Construction of Regional Training Grounds, D. Vižintin, 2015)
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(raztezalne dvo- ali tridelne, stikalne, kljukaste in sklo-
pne – SIST EN 1147 : 2010). Ker je namenjen vajam, 
je narejen tako, da bo v njem lahko uporabljen vodni 
curek, ne da bi s tem povzročili škodo na objektu. S po-
stavitvijo stolpa za vaje v razširjen del poligona zago-
tovimo njegovo uporabo tudi za tekmovanja gasilskih 
dvojic. Površine okoli dveh stranic stolpa omogočajo 
normalno delo z gasilskimi lestvami in gibanje gasilcev 
okoli vseh štirih stranic stolpa. Na zunanji strani je na-
meščen priključek za suho hidrantno omrežje in vadbe-
ne priključne omare za elektriko ter plin. Razporeditev 
in velikost odprtin (okna) zagotavljajo optimalno upora-
bo lestev pri vajah, za večjo varnost pri vajah reševanja 
z višin pa ima stolp vgrajeno fiksno varovalno gred in 
pri vsaki odprtini še po tri varovalne obroče. 

Na stopnišču je vgrajena suha in mokra hidrantna 
mreža, na podestih pa je v vsakem nadstropju nameš-
čena omarica mokrega in suhega hidranta. Celotno 
stopnišče je zaščiteno z ograjo. Pritličje ima prostor za 
hrambo opreme, ki se uporablja na poligonu, v njem pa 
se lahko opravljajo tudi manjša vzdrževalna dela. Obli-
kuje se lahko tudi kot manjša predavalnica, uredijo pa 
se lahko tudi sanitarije. V prvem nadstropju sta garde-
roba in prostor za vaje. Garderoba ni namenjena izva-
janju vaj, je ločena in se lahko zaklene. Prostor za vaje je 
v prvem nadstropju vzdolžno ob oknih vadbene fasade 
širok tri metre. Prostora za vaje v drugem in tretjem 
nadstropju sta namenjena vajam za izvajanje gašenja in 
reševanj, preiskovanja in prezračevanja prostorov ter 
reševanja iz višin. Oba se lahko opremita z različnimi 
premičnimi ovirami, ki se lahko sestavijo v prostor. V 
drugem nadstropju sta del mreže sprednje in stranske 
stene izvedena premično, kar omogoča uporabo stol-
pa za izvedbo tekmovanja gasilskih dvojic ter simulacijo 
balkona za izvedbo vaj vstopa gasilcev in reševanja čez 
balkon. V tretjem nadstropju so dodatno nameščena 

še sidrišča za izvajanja vaj reševanja iz višin s pomočjo 
vrvnih žičnic ipd. Streha je pohodna z varovalnim zi-
dom, visokim en meter, ki se konča s cevjo za potrebe 
pritrdišč za opravljanje vaj spuščanja v globino. Dostop 
na streho je po jekleni lestvi iz stopnišča, odprtina za 
izhod je drsna in se na zunanji strani zapira z varno-
stnim zapiralom.

Bazen z vodo

Bazen za vodo je namenjen simulaciji vodnega vira in 
izvajanju vaj za reševanje iz globin. Je betonske izvedbe, 
notranje dimenzije so 2 x 2 x 2,5 m, kar pomeni pro-
stornino 10 m³. Pokrit je s štirimi pohodnimi rešetka-
mi, ki jih je mogoče ločeno odstraniti, tako da dobimo 
štiri odprtine po 1 x 1 m. Bazen se prazni v javno kana-
lizacijo skozi nadzorni jašek z ventilom prek lovilca olj. 
Prazen bazen se uporablja za vaje reševanja iz globin, 
zato je omogočeno, da se odstrani toliko rešetk, koli-
kor veliko odprtino želimo ali pa vse rešetke vključno 
z njihovimi nosilnimi profili. Okoli bazena so postavljeni 
zaščitni stebrički, ki preprečujejo, da bi gasilsko vozilo 
zapeljalo na pohodne rešetke.

Plato za tehnično reševanje

Plato za tehnično reševanje je namenjen vajam teh-
ničnega reševanja izpod ruševin, vajam dvigovanja in 
premikanja bremen, reševanja ob prometnih nesrečah 
ipd. Je betonska površina 8 x 8 m, omejena z linijskim 
požiralnikom, ki je prek lovilca olja speljana v javno ka-
nalizacijo. Dva robova platoja za tehnično reševanje 
imata betonski steni za opiranje, debeline 0,2 m, s po 
tremi okroglimi odprtinami premera 0,1 m za potre-
be sidranja. Na nasprotnih straneh je vgrajenih pet 

 Slika 4:  Bazen za vodo (vir: Izgradnja regijskih vadbenih poligonov, D. Vižintin, 2015)
 Figure 4:  Water pool (Source: Construction of Regional Training Grounds, D. Vižintin, 2015)
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okroglih betonskih ali kovinskih jaškov za privezovanje 
in sidranje premera 0,5 m. V vsakem jašku je kovinska 
bremenska zanka, dimenzionirana na obremenitev 50 
kN izvlečne sile. Jaški so pokriti z litoželeznimi vodo-
tesnimi pokrovi.

Realizacija gradnje

Postopnost gradnje in izbira lokacij

Pri zbiranju prijav ustreznih lokacij za vadbene poligone 
po gasilskih regijah je Gasilska zveza Slovenije do zdaj 
izvedla dva izbora. Pri potrjevanju lokacij je bilo upošte-
vano merilo minimalnega števila operativnih gasilcev 

glede na kategorijo gasilskih društev. Tako so bile ga-
silske regije združene v pet uravnoteženih teritorialnih 
območij, znotraj katerih so bile lokacije določene po ča-
sovnih fazah, kar omogoča teritorialno enakomernost 
razporeditve v obdobju do vzpostavitve vseh načrtova-
nih poligonov – zaključka projekta.

V obeh krogih izborov lokacij je predloge gasilskih re-
gij in gasilskih zvez obravnavala komisija, ki je organom 
Gasilske zveze Slovenije na podlagi ogledov in ob upo-
števanju izpolnjevanja pogojev pripravila vsebinsko po-
ročilo kot gradivo za odločanje. Potrjenih je bilo deset 
lokacij. Te so v prvem krogu izbora v Ormožu, Radljah 
ob Dravi, Jesenicah, Žužemberku in Grosuplju, v dru-
gem krogu izbora pa v Zagorju ob Savi, Ajdovščini, Kr-
škem, Nemčavcih in Domžalah.

Slika 5:  
Plato za tehnično reševanje 
(vir: Izgradnja regijskih vad-
benih poligonov, D. Vižintin, 
2015)

Figure 5:  
Technical rescue area 
(Source: Construction of 
regional training grounds, 
D. Vižintin, 2015)

Slika 6:  
Regijski vadbeni poligon 
Ormož  
(foto: S. Čuš, 2017)

Figure 6:  
Regional training grounds 
at Ormož  
(Photo: S. Čuš, 2017)
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Pridobivanje izvajalcev gradnje in 
realizacija gradnje

Gasilska zveza Slovenije je za izbiro izvajalcev gradnje 
marca 2016 na portalu javnih naročil objavila javno na-
ročilo Sklenitev okvirnega sporazuma za izgradnjo vad-
benih poligonov. Postopek oddaje javnega naročila je bil 
izveden po odprtem postopku, v skladu s 25. členom 
ZJN. Na podlagi javnega naročila je bilo sklenjenih 11 
okvirnih sporazumov s ponudniki, ki so izpolnjevali vse 
pogoje za priznanje sposobnosti gradnje, pri čemer še 
niso bile zahtevane predložitve ponudbenih cen. Po pri-
dobljenih gradbenih dovoljenjih ter na podlagi popisov 
del za posamezno lokacijo in na podlagi okvirnih spora-
zumov za gradnjo vadbenih poligonov so bili ponudniki 
povabljeni k oddaji ponudbe za gradnjo posameznega 
vadbenega poligona za usposabljanje gasilcev, strokov-
na komisija pa je glede na ponudbe izbrala ponudnika, s 
katerim je bila sklenjena pogodba. Do decembra 2019 
so bili zgrajeni poligoni v Ormožu, Radljah ob Dravi in na 
Jesenicah. Povprečna pogodbena cena gradnje objek-
tov poligona je 381.902,98 evra, gradnja pa traja od 
pet do šest mesecev.

Uporaba, upravljanje in nadzor

Po postavitvi posameznih regijskih vadbenih poligo-
nov so bili predani v upravljanje lokalni gasilski zve-
zi ali gasilskemu društvu. V skladu z namenom jih 
uporabljajo:
• prostovoljna gasilska društva,
• gasilske zveze,
• gasilska regija,
• Gasilska zveza Slovenije,
• druge gasilske enote in enote sil za zaščito in 

reševanje.

Nadzor nad uporabo poligona na podlagi pooblastila 
Gasilske zveze Slovenije izvajajo regijski poveljniki. Ad-
ministracijska podpora uporabe poligona je narejena v 
programu VULKAN. 

Odnosi med lastnikom in upravnikom se urejajo s po-
godbo o upravljanju. Pogodba med drugim vsebuje po-
oblastila in obveznosti upravnika, finančne obveznosti, 
čas, za katerega se sklene, in druge z zakonom dolo-
čene vsebine. Naloge in dolžnosti upravnika so skrb za 
redno vzdrževanje in obratovanje poligona, izvajanje 
vzdrževalnih del manjše vrednosti (manjša pleskarska 
dela, zamenjava manjših rezervnih delov, stikal in po-
dobno), priprava načrta vzdrževanja poligona, priprava 
poročil o upravljanju objekta in stroški vzdrževanja.

Primer uporabe

Prvi zgrajen poligon v Ormožu je bil predan poleti leta 
2017. V nadaljevanju je zanj predstavljena analiza upo-
rabe v letih 2018 in 2019 ter dodani slikovni primeri 
uporabe.

Sklepne misli

Gasilska zveze Slovenije je v projekt gradnje regijskih 
vadbenih poligonov pristopila v prepričanju, da bodo 
regijski vadbeni poligoni zagotavljali ustrezne pogoje za 
izvajanje praktičnega usposabljanja gasilcev ter imeli 
za to dovolj zmogljivosti. Izkupiček projekta bo merljiv v 
usposobljenih gasilcih in bo doprinos naši družbi, lokal-
nim skupnostim in ljudem, ki v njih bivajo. Želimo, da se 
projekt postavitve regijskih gasilskih poligonov zaključi 
v celoti, gasilska društva pa tako pridobijo možnosti 
kakovostnega in nemotenega izvajanja procesov uspo-
sabljanja in urjenja. 

Slika 7:  
Uporaba stolpa za vaje – 
gašenje in reševanje iz višin 
(foto: Š. Stajnko, 2017)

Figure 7:  
Using the exercise tower 
– fire extinguishing and 
rescue from a height 
(Photo: Š. Stajnko, 2017)
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Vrsta uporabe Število
Praktične vaje v okviru tečajev temeljnega 

usposabljanja gasilcev 26

Izvedba zaključnih izpitov tečajev temeljnega 
usposabljanja gasilcev 6

Praktično urjenje v izvedbi PGD 36
Dopolnilno usposabljanje sodnikov 1

Dopolnilno usposabljanje inštruktorjev 2
Pripravljalne vaje iz razvrščanja 2

Vaje za tekmovanja GŠTD 8
Vaje za tekmovanje gasilskih dvojic 3

Izvedba pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic 1
Predstavitev poligona 3

Skupaj 88

Vrsta uporabe Število
Praktične vaje v okviru tečajev temeljnega 

usposabljanja gasilcev 7

Izvedba dopolnilnega usposabljanja gasilcev 3
Praktično urjenje v izvedbi PGD 63

Tekmovanja GŠTD 1
Vaje enot NMP 1

Izvedba pokalnega tekmovanja gasilskih dvojic 1
Predstavitev poligona 4

Skupaj 80

 Preglednica 1:  Dejavnosti na poligonu Ormož leta 2018
 Table 1:  Activities at the Ormož training grounds 

in 2018

 Preglednica 2:  Dejavnosti na poligonu Ormož leta 2019
 Table 2:  Activities at the Ormož training grounds 

in 2019

 Slika 8:  Uporaba stolpa za vaje – samoreševanje 
gasilcev (foto: Š. Stajnko, 2017)

 Figure 8:  Using the exercise tower – firefighter self-
rescue (Photo: Š. Stajnko, 2017)

Slika 9:  
Uporaba stolpa 
za vaje – vstop v 
prostor 
(foto: Š. Stajnko, 
2017)

Figure 9: 
 Using the exercise 
tower – entering 
the premises 
(Photo: Š. Stajnko, 
2017)
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Slika 10:  
Uporaba platoja – delo s 
hidranti  
(foto: Š. Stajnko, 2017)

Figure 10:  
Hydrant work in the  
technical area  
(Photo: Š. Stajnko, 2017)

Slika 11:  
Uporaba bazena za vodo – 
reševanje iz globin  
(foto: Š. Stajnko, 2017)

Figure 11:  
Using a water pool – res-
cue from depths  
(Photo: Š. Stajnko, 2017)

Slika 12:  
Uporaba platoja za teh-
nično reševanje – premik 
bremena (foto: Š. Stajnko, 
2017)

Figure 12:  
Using the technical rescue 
area – towing loads  
(Photo: Š. Stajnko, 2017)
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Uvod

Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v 
Ljubljani (UL FGG) deluje tudi Oddelek za okoljsko grad-
beništvo (OOG). V okviru pedagoškega in raziskovalne-
ga dela združujemo obširno naravoslovno ter tehnično 
znanje z razumevanjem naravnih in družbenih proce-
sov, povezanih z vodo. Z interdisciplinarnim pristopom 

omogočamo reševanje vedno bolj kompleksnih inženir-
skih težav, in sicer obvladovanja poplav in suš, preskr-
be s kakovostno pitno vodo, čiščenja odpadnih voda s 
sodobnimi tehnologijami, pridobivanja energije iz nizko-
ogljičnih virov, učinkovitega gospodarjenja s sekundar-
nimi surovinami ter uvedbe sodobnih okoljskih tehnolo-
gij (UL FGG, 2020). Pri svojem delu se tako ukvarjamo s 
številnimi naravnimi in družbenimi področji, povezanimi 

DELAVNICE ZA MLADE O ZAŠČITI VODA IN VARNOSTI 
PRED NJIMI
YOUTH WORKSHOPS – THE PROTECTION OF WATERS AND 
SAFETY AGAINST THEM

Katarina Zabret
dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, katarina.zabret@fgg.uni-lj.si

Klaudija Sapač
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, klaudija.sapac@fgg.uni-lj.si 
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dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, mojca.sraj@fgg.uni-lj.si 

Povzetek
Zaradi vloge, ki jo ima voda v našem vsakdanjem življenju, je pomembno, da mladi že zgodaj razumejo pomen pi-
tne vode, ohranitve njenih virov, moči, nevarnosti, ki jih voda lahko predstavlja v naravnem okolju, in ukrepov za 
zaščito pred njimi. Da bi to znanje približali mladim in pri tem pomagali tudi pedagogom, na Oddelku za okoljsko 
gradbeništvo UL FGG že več kot pet let organiziramo različne dejavnosti. Pripravljenih imamo kar nekaj zanimivih 
delavnic, ki jih ves čas prilagajamo, dopolnjujemo in posodabljamo. Glede na način razlaganja snovi jih lahko raz-
delimo na tematska predavanja, meritve, prikaze s fizičnimi modeli ter interaktivne igre za preizkušanje znanja 
in spretnosti. Delavnice poljubno združujemo in po želji učiteljev ter profesorjev pripravljamo različne programe. 
Izvedemo jih lahko v okviru gostovanja pri pouku v dolžini nekaj šolskih ur, lahko pa sestavimo daljši program in 
organiziramo naravoslovne, tehnične ali projektne dni, ki jih izvedemo na fakulteti ali matični šoli. Program prip-
ravimo glede na želeno trajanje, ciljno vsebino in starostno skupino udeležencev. 

Abstract
Water plays an important role in our everyday lives, so it is essential for children and young people to un-
derstand the importance of access to drinking water, the conservation of its sources, the power of water in 
the natural environment, and the measures for protection against it. At the Department of Environmental 
Civil Engineering (UL FGG) we have been organizing various activities to educate the young population and help 
teachers with this topic for more than five years. During that time, we have established numerous interesting 
workshops, which are constantly adjusted, upgraded, and updated. In general, they can be grouped as thematic 
presentations, measurements, simulations with physical models, and interactive games for testing knowledge 
and skills. Workshops are combined according to the teachers’ wishes. Such programmes can take a few scho-
ol hours and can be integrated into a lesson or combined to organize a technical or project day at the school 
or at our faculty. The programme is prepared according to the desired length, targeted topic and age group of 
the participants.
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z vodo, zato se zavedamo, kako pomembno je, da mladi 
glavna spoznanja o pomenu in vlogi, ki jo ima voda v 
naših življenjih, usvojijo že zgodaj.

Pomena izobraževanja o vodi se zavedajo tudi številne 
mednarodne organizacije. Ena izmed najbolj dejavnih 
na tem področju je mednarodna organizacija Unesco, 
ki v okviru Medvladnega hidrološkega programa (ang. 
Intergovernmental Hydrological Programme – IHP) 
spodbuja hidrološke raziskave ter druge raziskovalne 
in izobraževalne dejavnosti, povezane z vodo. To je na-
mreč edini medvladni program Združenih narodov, ki 
je namenjen raziskavam in upravljanju voda ter s tem 
povezanim izobraževanjem in razvojem (IHP, 2020). 
V okviru izobraževanja o vodah poteka tudi poseben 
program Otroci in mladostniki. V njem IHP sodeluje s 
splošnim izobraževalnim programom Unesca in dru-
gimi partnerskimi organizacijami. Glavni cilj programa 
je vključiti več vsebin, povezanih z vodo, v šolske urni-
ke (UNESCO, 2020). Poleg tega je še več fundacij in 
programov, katerih glavni cilj je izobraževanje mladih o 
vodi. Leta 2001 je bila v Kanadi ustanovljena fundacija 
Svet za izobraževanje otrok o vodi (Children’s Water 
Education Council – CWEC). Z organizacijo dogodkov 
za otroke in z usposabljanjem mentorjev je njihov cilj 
privzgojiti spoštovanje do vode ter tako vodne vire oh-
raniti za prihodnje generacije (CWEC, 2020). Funda-
cija za izobraževanje učiteljev o vodi (Water Education 
for Teachers – WET) deluje širše, saj ima izpostave po 
vsem svetu. Tudi s svojimi dejavnostmi prek številnih 
delavnic, izobraževanj, dogodkov in priprave pripomoč-
kov za učenje spodbujajo ozaveščanje o pomenu, ki ga 
imajo voda za človeka in s tem povezane problematike 
(WET, 2020). Spodbujanje boljšega razumevanja vod-
nih virov in razumevanja problematike, povezane s pi-
tno vodo, je tudi poslanstvo Fundacije za izobraževanje 
o vodi (Water Education Foundation – WEF, 2020). V 
Sloveniji organizacije, ki bi si ciljno prizadevala za izo-
braževanje mladih o vodah, še ni, številne organizacije 
pa izvajajo delavnice, ki vključujejo tudi vsebine, pove-
zane z vodo, kot so na primer Raziskovalne igralnice 
ZRC (ZRC SAZU, 2016), Zotkini dnevi (ZOTKS, 2021), 
Vodni detektiv (ICRO, 2020) ter delavnica Voda – igre 
in poskusi (MAO, 2020).

Da bi mladim približali vodarstvo in hkrati pomagali 
pedagogom pri razlagi določene učne snovi, na OOG 
že več kot pet let organiziramo tematska predavanja, 
delavnice in naravoslovne, tehnične ter projektne dni. 
Te prilagodimo željam učiteljev in starosti udeležen-
cev, sestavimo pa jih iz raznovrstnih delavnic našega 
programa.

Delavnice

Delavnice izvajamo v sodelovanju z različnimi ustano-
vami. Največkrat se povežemo z učitelji v osnovnih šo-
lah in s profesorji v srednjih šolah ter na gimnazijah. 

Z njimi pripravimo program glede na želeno trajanje, 
starostno skupino udeležencev in ciljno vsebino, in si-
cer ekološko, biološko ali kemijsko obarvane vsebine s 
poudarkom na vodi, odpadkih ali varstvu narave. Delav-
nice so primerne za vse starostne skupine, zanje pri-
lagodimo le predstavitev in zahtevnost samostojnega 
sodelovanja. Izvedemo jih lahko v okviru gostovanja pri 
pouku v nekaj šolskih urah, lahko pa sestavimo daljši 
program in organiziramo naravoslovne, tehnične ali 
projektne dni, ki jih izvedemo pri nas na fakulteti ali pa 
na šoli. Sodelujemo tudi z drugimi ustanovami, ki želijo 
v okviru svojih dejavnosti to področje približati mladim. 
Tako smo na primer sodelovali s Hišo eksperimentov 
pri pripravi in postavitvi eksperimenta z naslovom Tiha 
voda mostove dere (Bezak in sodelavci, 2016), z Muze-
jem arhitekture in oblikovanja (MAO) na razstavi Kra-
jina, voda in arhitektura v okviru Beneškega arhitek-
turnega bienala (MAO, 2020) ter ob svetovnem dnevu 
voda na prireditvi Moja reka praznuje, z inštitutom 
ICRO pri natečaju Vodni detektiv (ICRO, 2020), z Dru-
štvom učiteljev geografije na mednarodni konferenci 
Zaživimo z vodo (Sapač in sodelavci, 2019), z Javnim 
zavodom Triglavski narodni park v okviru otroških de-
lavnic Od izvira do jezera ter na številnih drugih dogod-
kih, kot sta Znanstival in Zotkini talenti.

Delavnice, ki jih zaposleni na OOG izvajamo v okviru 
svojih dejavnosti, so predstavljene v nadaljevanju.

Meritve so temelj vsake 

raziskave 

Hidrološke meritve so temelj vsake raziskave ali napo-
vedi. Z njimi lahko pridobimo bistvene podatke, ki jih na 
primer potrebujemo za pripravo hidrološkega modela, 
s katerim lahko med drugim napovedujemo poplave. 
Delavnica običajno poteka v bližini stavbe OOG na vo-
dotoku Gradaščici, redkeje pa tudi na drugih manjših 
vodotokih ob šolah. Delavnica je sestavljena iz dveh 
sklopov meritev, meritev hitrosti vode ter izračuna 
pretoka in meritev lastnosti vode. Z udeleženci pregle-
damo rezultate meritev in z upoštevanjem vrednosti, 
ki jih poiščemo v literaturi, ocenimo, ali so ustrezni in 
kako vplivajo na življenje v vodotoku.

V okviru določanja pretoka udeležencem najprej preds-
tavimo pojem, kar prilagodimo starosti udeležencev. 
Naš cilj je, da razumejo razliko med določevanjem viši-
ne vodne gladine in pretokom v vodotoku ter povezavo 
med njima. Nato skupaj na izbranih točkah izmerimo 
hitrost vode z merilnikom, ki deluje po načelu Doppler-
jevega pojava, in določimo profil struge (slika 1), kar 
je podlaga za izračun pretoka. Postopek najprej de-
monstrira vodja delavnice, nato pa meritve opravljajo 
učenci ali dijaki, pri čemer sledijo dodatnim napotkom. 
Najmlajšim učencem meritve hitrosti vode na gla-
dini predstavimo tudi tako, da na določenem odseku 
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vodotoka znane dolžine v vodo spustimo plavajoč pred-
met in merimo čas njegovega potovanja. Ta postopek 
učenci ponovijo večkrat in iz izmerjenih vrednosti iz-
računajo povprečno hitrost vode ter približen pretok 
v strugi. 

Meritve lastnosti vode največkrat opravimo skupaj z 
določanjem pretoka, ob slabem vremenu pa lahko vzor-
ce vode prinesemo tudi v učilnico na oddelku ali gostu-
joči šoli. Primerjamo lahko različne vzorce vode, ki jih 
pridobimo iz vodotoka in pipe, tem vzorcem lahko do-
damo tudi sol ali sladkor, lahko pa uporabimo tudi pred-
hodno shranjen vzorec deževnice. Pri meritvah upo-
rabljamo analogne in digitalne instrumente, merimo pa 
osnovne fizikalno-kemične parametre, kot so vrednost 
pH, temperatura, slanost, električna prevodnost in 

skupna količina raztopljenih trdnih snovi (slika 1). Na 
podlagi izmerjenih vrednosti posameznih parametrov z 
udeleženci med pogovorom poiščemo vzroke za razlike 
v izmerjenih vrednostih. 

Model premeščanja rečnih 

sedimentov

Model premeščanja rečnih sedimentov ponazarja od-
sek rečne struge v pomanjšanem merilu (slika 2). Ko s 
pomočjo črpalke po žlebu spustimo vodo, ta pri nekem 
naklonu in pretoku začne odnašati pesek na dnu žleba 
ter tako ponazarja premeščanje sedimentov. S spre-
minjanjem naklona rečne struge in regulacijo dotoka 

Slika 2:  
Prikaz erozijskih procesov 
z modelom premeščanja 
sedimentov (foto: M. Klun)

Figure 2:  
Demonstration of 
erosion processes with a 
sediment transport model 
(Photo: M. Klun)

 Slika 1:  Meritve hitrosti vode (levo, foto: M. Šraj) in lastnosti vode (desno, foto: K. Zabret) na Gradaščici
 Figure 1:  Left, water velocity measurements (Photo: M. Šraj) and right, measurements of water quality parameters 

(Photo: K. Zabret) on the Gradaščica river
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vode lahko ponazorimo vodotoke v različnih okoljih od 
alpskega do nižinskega sveta, kar vpliva predvsem na 
premeščanje sedimentov v strugi reke ter na nastanek 
značilnih oblik dna. Tako lahko udeleženci poskušajo in 
raziskujejo, v kakšnih okoliščinah prihaja do najbolj in-
tenzivnega premeščanja sedimentov in kako lahko z in-
ženirskimi ukrepi vplivamo nanj.

Z dodajanjem različnih ovir v profil struge ponazarja-
mo tudi erozijske procese, na katere s svojimi aktiv-
nostmi vpliva človek. Tako mladim približamo procese, 
ki potekajo pod vodno gladino in se jih pogosto ne za-
vedamo. To so na primer bočna erozija, poglabljanje 
rečnega dna in nastanek erozijskih tolmunov. Takih 
sprememb v procesih običajno ne vidimo in jih ne pre-
poznamo, dokler ne pride do hujših posledic, kot na 
primer ob poplavah, ko odnese del brežine ali ko se za-
radi globinske erozije poruši most. Pri gradnji mostu in 
dodanem mostnem oporniku se prečni prerez struge 
zmanjša, zato se na tem območju hitrost vode poveča, 
kar povzroči hitrejše ter močnejše odnašanje rečnih 
sedimentov (Bezak in sodelavci, 2016). Vodja delavni-
ce razloži vzroke za tako dogajanje in izpostavi pomen 
upoštevanja premeščanja ter premikanja rečnih sedi-
mentov pri načrtovanju in umeščanju objektov v vodni 
ter obvodni prostor.

Aqualibrium – načrtuj svoj 

vodovodni sistem

Aqualibrium je praktična igrica, pri kateri udeleženci 
spoznajo elemente za izdelavo sistema za vodooskrbo. 

Želimo jim predstaviti, da to, da iz pipe priteče čista 
pitna voda, ki jo uporabljajo brez zadržkov, ni samou-
mevno in da je za tem veliko znanja, načrtovanja ter 
vzdrževanja.

Igra poteka v dveh skupinah. Vsaka skupina dobi načrt 
mesta oziroma igralno podlago, vodohran, različne 
cevi, čepke, cevke za razvejanje cevovoda in druge pri-
pomočke (slika 3). V uvodu udeležencem predstavimo, 
kako deluje vodovodni sistem in osnovne zakonitosti 
toka vode po ceveh. Nato morajo v določenem času 
sestaviti tako omrežje, da se čim bolj približajo zastav-
ljenemu cilju. Naloge so različne, saj morajo na primer z 
vodohranom povezati vse uporabnike tako, da bo vsak 
dobil potrebno količino vode, ali sestaviti tako omrež-
je, da bo količina porabljene vode na treh lokacijah vo-
dovodnega sistema enaka. S sestavljanjem različno 
velikih cevi in njihovim medsebojnim povezovanjem se 
poskušajo približati vsaki končni točki ter ji zagotoviti 
potrebno količino vode (slika 3). Njihov uspeh na kon-
cu preverimo tako, da iz vodohrana spustimo vodo po 
zgrajenem sistemu in spremljamo količino vode, ki do-
seže končne točke oziroma uporabnike.

Kviz: kaj veš o vodarstvu?

Za promocijo študija vodarstva in okoljskega inženir-
stva smo razvili spletni kviz (Sapač in sodelavci, 2019). 
Pripravili smo zelo različna vprašanja, ki pokrivajo šte-
vilna praktična področja, kot so pojav poplav in zaščita 
pred njimi, čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpad-
ki, zelena infrastruktura, padavine in valovanje mor-
ja. Zaradi zanimivih tem, ki smo jih obravnavali prek 

Slika 3:  
Sestavljanje vodovodnega 
omrežja pri igrici 
Aqualibrium (foto: K. 
Zabret)

Figure 3:  
Assembling a water 
supply system during the 
Aqualibrium game  
(Photo: K. Zabret)
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vprašanj, smo ta čedalje pogosteje vključevali tudi v 
naš program, iz česar se je razvila delavnica oziroma 
kviz (slika 4). 

Udeleženci se pred začetkom kviza razdelijo v več 
skupin, tako da so te primerno majhne in omogoča-
jo pogovor. Vsaka skupina dobi tablico, na katero ob 
vprašanju označi črko po njihovem mnenju pravilnega 
odgovora. Kviz je sestavljen iz dvajsetih vprašanj, ki so 
eno po eno skupaj z mogočimi odgovori prikazana na 
večjem zaslonu. Udeleženci imajo pri vsakem vprašanju 
določen čas za premislek in debato, po tem pa mora-
jo dvigniti tablico s črko, ki označuje pravilni odgovor 
(slika 4). Ko razkrijemo pravilni odgovor, to temo tudi 
na kratko predstavimo in pojasnimo ozadje vprašanja. 
Zmaga ekipa, ki na največ vprašanj odgovori pravilno. 
Z vprašanji mladi preverijo svoje znanje, se naučijo kaj 
novega in med ugibanjem pogosto razvijejo tudi zanimi-
ve ter zabavne razprave. Da bi tako učenje približali čim 
več ljudem, smo kviz pripravili tudi v priljubljeni aplikaciji 
Kahoot!, v kateri ga lahko učitelji in učenci najdejo pod 
naslovom Koliko vem o vodarstvu.

Model podtalnice

Dogajanje pod zemeljsko površino si težko predstavlja-
mo, saj je skrito našim očem, zato lahko procese, kot 
je tok vode v podzemlju, mladim približamo z uporabo 
fizičnih modelov, na primer modelom podtalnice (slika 
5). Z njim lahko ponazorimo tok vode v podzemlju, raz-
ložimo povezavo podzemnih in površinskih voda, opo-
zorimo na vplive onesnaženja ter izpostavimo pomen 
podtalnice kot vira čiste pitne vode. 

Model podtalnice v pomanjšanem merilu prikazuje 
navpičen presek tal s sloji iz različno prepustnih ma-
terialov, kot sta na primer glina in pesek (slika 5). V 
prerezu modela so s cevkami ponazorjeni vodnjaki in 
piezometri. Del modela je oblikovan tako, da prikazuje 
razpoklinsko poroznost (kras), na površju modela pa so 
dodani jezero in reke, podzemni rezervoar ter drenaža. 
S spuščanjem vode skozi model ponazarjamo tok pod-
zemne vode, pri tem pa lahko dodajamo tudi barvilo, 
ki se uporablja za lažje spremljanje toka vode ali simu-
lacijo onesnaženja. Po uvodni predstavitvi modela in 

Slika 4:  
Sodelovanje udeležencev v 
kvizu (foto: K. Zabret)

Figure 4:  
Participants taking part in 
a quiz (Photo: K. Zabret)

Slika 5:  
Model podtalnice  
(foto: K. Sapač)

Figure 5:  
Model of groundwater 
(Photo: K. Sapač)
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osnovnih zakonitosti toka vode v podzemlju udeleženci 
raziskujejo svet podtalnice. Med drugim z dodajanjem 
barvila simulirajo onesnaženje, spremljajo njegovo šir-
jenje v različnih tipih tal in iščejo ukrepe za izboljšanje 
stanja, črpajo vodo iz različno globokih vodnjakov ter 
skrbijo za bogatenje podtalnice. 

Vodni krog – popotovanje 

vodne kapljice

Da je izobraževanje mladih na temo vode zelo aktual-
no, dokazujejo tudi predstavitve raziskovalcev na vsa-
koletni mednarodni konferenci Mednarodne zveze za 
geoznanosti (European Geoscience Union – EGU) na 
Dunaju, kjer se zbere več kot 10.000 udeležencev z 
vsega sveta. V prejšnjih letih je bilo v okviru tematske-
ga sklopa Igre za geoznanosti (ang. Games for Geosci-
ences; Skinner in sodelavci, 2018) predstavljenih veliko 
načinov za razlago znanja mladim (Illingworth in Wake, 
2018; Zappa, 2018). Tam smo dobili zamisel zaposleni 
na OOG in razvili družabno igrico Vodni krog – popoto-
vanje vodne kapljice (slika 6).

Igra je sestavljena iz igralne podloge, ki prikazuje vod-
ni krog, igralnih figuric, kocke in kartic z nalogami. Pri 
igranju združuje pravila vsem dobro znanih družabnih 
iger človek ne jezi se in Activity. Udeleženci se v manj-
ših skupinah odpravijo na pot vodne kapljice in se pre-
mikajo po poljih glede na met kocke (slika 6). Ko pridejo 
na razpotje, ki prikazuje možnosti gibanja vodne ka-
pljice, eden iz skupine izbere kartico z naključnim poj-
mom in označenim načinom njegovega prikaza, in sicer 
opisom, pantomimo ali risanjem. Drugi člani skupine 
morajo v določenem času uganiti pojem s kartice, da 
se premaknejo po krajši poti, sicer pot nadaljujejo po 
daljši. Tako je napredovanje različno hitro, pri tem pa 
se mladi učijo in spoznavajo nove pojme. Zmaga sku-
pina, katere kapljica prva zaokroži svojo pot in se vrne 
na izhodišče v ocean. 

Model površinskega odtoka

Še eden izmed fizičnih modelov, ki ga imamo na OOG, 
je model površinskega odtoka (slika 7). Povezava med 
padavinami in odtokom je kompleksna ter odvisna od 
številnih dejavnikov, kot so predhodna namočenost, 
raba tal in geološka sestava. Z modelom lahko prikaže-
mo odvisnost med značilnostmi padavinskega dogod-
ka, kot sta trajanje in intenziteta padavin, ter površin-
skim odtokom. Mladim lahko na primer razložimo, zakaj 
pri enaki količini padavin enkrat pride do poplav, drugič 
pa ne, kako vpliva časovna in prostorska razporeditev 
padavin na odtok ter kako se s padavinami spira one-
snaženje v podtalnico in tudi širi po površju. 

Fizični model površinskega odtoka je sestavljen iz si-
mulatorja padavin, zbirne površine tal, ki jih predstavlja 
plast peska ali kakšnega drugega materiala, in zbirne 
posode, v katero se stekajo padavine (slika 7). Zbirna 
posoda je sestavljena iz več manjših posodic, cevka, po 
kateri priteka zbrana padavinska voda, pa se samodej-
no premika od začetne do končne posodice po nastav-
ljenem časovnem koraku. Te posodice namreč pred-
stavljajo hidrogram odtoka. Po končanih padavinah 
lahko izmerimo višino vode v vsaki posodici, točke po-
vežemo med seboj in dobimo graf pretoka v odvisnosti 
od časa. V izbrane točke na simuliranem terenu lahko 
dodamo tudi barvilo in v zbirnih posodicah opazujemo, 
koliko časa traja, da se onesnaženje spere s površine. 
Z dodajanjem elementov v model lahko praktično po-
kažemo še, kako na površinski odtok vplivajo predho-
dna namočenost tal, vključevanje zadrževalnikov vode, 
prestrezanje padavin z vegetacijo in različna količina, 
intenziteta ter trajanje padavin.

Sklepne misli

Da bi mladim približali zavedanje o pomenu vode v na-
šem vsakdanjem življenju, o pomembnosti varovanja 
vodnih virov in vodnega okolja ter moči, ki jo voda ima, 
na OOG že od leta 2014 izvajamo poučne delavnice. 

Slika 6:  
Udeleženci med igro Vodni 
krog – popotovanje vodne 
kapljice (foto: K. Sapač)

Figure 6:  
Participants playing the 
game The Travel of the 
Water Drop (Photo: K. 
Sapač)
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Poleg opisanih delavnic pripravljamo tudi samostoj-
na tematska predavanja namesto ure pri pouku ali v 
kombinaciji z delavnicami. Naslovi trenutno aktualnih 
tematskih predavanj so: 
• Podnebne spremembe: mit ali resničnost?, 
• Poplave: naravni pojav ali naravna nesreča?, 
• Kaj lahko storimo za zeleno prihodnost?, 
• Mikroplastika – velik nevidni problem. 

Poleg tega ob obisku naše stavbe na Hajdrihovi uli-
ci v Ljubljani mladim ponujamo tudi ogled in izvedbo 
poskusov v laboratorijih, in sicer hidravličnem labo-
ratoriju in laboratoriju za anaerobne tehnologije ter 
odpadno vodo – biološkem in kemijskem laboratoriju. 

Na prostem ob stavbi si je mogoče ogledati tudi razi-
skovalno ploskev za spremljanje prestreženih padavin v 
mestnem okolju in merilno opremo za spremljanje po-
sameznih elementov vodnega kroga.

Med delavnicami in pri sodelovanju s šolami smo pri-
dobili veliko izkušenj ter vzpostavili trdno sodelovanje s 
pedagogi, ki se vsako leto vračajo k nam. Zaradi odlič-
nega odziva in številnega obiska delavnice z veseljem 
prilagajamo, posodabljamo ter dopolnjujemo in vsako 
leto ponudimo nekaj novega. Poleg zanimanja, ki ga po-
kažejo mladi, nas veseli tudi dober odziv učiteljev, ko 
praktično razlagamo učno snov in tako pomagamo pri 
kakovostnejšem pedagoškem procesu.    
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Slika 7: 
 Simulacija poplave ob 
obilnih padavinah z 
modelom površinskega 
odtoka  
(foto: K. Sapač)

Figure 7: 
 Simulation of a flood event 
due to heavy rainfall with 
a surface runoff model 
(Photo: K. Sapač)
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Povzetek 
V 90. letih je bil pravi razcvet potapljanja v kraškem podzemnem svetu. V Divjem jezeru je aprila 1995 prišlo do 
prve nesreče. Reševanja so se lotili potapljači Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije (pri JZS) 
in pregledali sifonski rov do globine 60 m, kar jim je takrat omogočala oprema. Poleg nesreč v jamah so se po-
tapljaške nesreče dogajale tudi v vodah in t. i. urbanem podzemlju, kot so jaški, kanali in drugo. Številne nesreče 
so tako pokazale potrebo po organiziranju posebne specializirane enote za izvajanje iskanja in reševanja, pri 
čemer je potrebno zahtevnejše znanje potapljanja, kot na primer potapljanje z ustrezno avtonomno potapljaško 
opremo v večje globine. Z vključevanjem Slovenije v EU, Nato in OZN ter druge mednarodne organizacije je nas-
tala potreba po ustanovitvi posebnih specializiranih enotah Civilne zaščite, ki bi bile sposobne hitrega ukrepanja 
doma ob potresih, poplavah, plazovih, utopitvah in drugih nesrečah večje ga obsega ter sodelovati v mednaro-
dnih humanitarnih in reševalnih akcijah. Z Odredbo ministra za obrambo o določitvi Meril za organiziranje in 
opremljanje držav ne enote za hitre intervencije je bila leta 2001 ustanovljena Državna enota za hitre reševalne 
inter vencije (EHI). V sestavu EHI je tudi Vod za tehnično potapljanje (v nadaljevanju ETP). 

Abstract 
The nineties saw a boom in diving in the karst underground. The first accident occurred in April 1995 in the lake 
Divje jezero. The rescue was undertaken by the divers of the Cave Rescue Service of the Slovene Speleological 
Association, who examined 60m of the siphon tunnel, which is the depth they were able to examine with the 
equipment they had at that time. In addition to accidents in caves, diving accidents also occurred in water and 
in the “urban underground”, i.e., ditches, drains, etc. Numerous incidents showed the need for the organization 
of a specialized search and rescue unit, where a more in-depth knowledge of diving, such as diving with approp-
riate autonomous diving equipment for deep waters, would be required. With the accession of Slovenia to the 
EU, NATO, the UN and other international organizations came the need for the establishment of specialized civil 
protection units which would be capable of rapid response in the homeland in the event of earthquakes, floods, 
avalanches, drowning and other major disasters, as well as the need to participate in international humanitari-
an and rescue operations. By a ministerial order of the Minister of Defence with regard to the formation of the 
criteria for the organization and equipping of the Rapid Intervention Unit, the National Rapid Intervention Unit 
was established in 2001. The unit also comprises the Technical Diving Platoon (ETP).
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Uvod

Pomemben razvoj tehnike in potapljaške opreme se je 
začel v sedemdesetih letih 20. stoletja. V tistem času 
so bili jamski potapljači najbolj aktivni v Franciji in Angliji, 
pozneje (petdeseta in šestdeseta leta) pa je bilo največ 
potopov opravljenih na drugi strani Atlantika (Florida, 
Bahami). Brez ustreznega znanja in izkušenj, ki jih v tis-
tih časih še ni bilo dovolj, se je marsikateri »izlet« v jamo 
končal tragično. Tako se je samo v začetku šestdesetih 
let v štirih letih na Floridi v jamah utopilo 48 potapljačev. 

Začetki jamskega potapljanja v Sloveniji segajo v tride-
seta leta prejšnjega stoletja. Četrtega avgusta 1933 
je Albin Seliškar na robu Planinskega polja v Štirnah 
Pod stenami (Požiralnik 1 Pod stenami) opravil jamski 
potop v skafandru. Leta 1939 je imela Kuščerjeva sku-
pina (Dušan in Ivan Kuščer s prijatelji) prve uspehe pri 
potapljanju v izvirih Ljubljanice. V Malem okencu je po-
tapljač zlezel skozi grlo sifona osem metrov globoko, v 
Velikem okencu pa je preplaval prvi štiri metre globok 
in deset metrov dolg sifon. Potapljali so se z doma na-
rejeno opremo, z ročno tlačilko za zrak in s 15 m dolgo 
gumijasto cevjo, ki jo je potapljač vtaknil v usta. Za zaš-
čito pred mrazom so uporabili doma narejeno obleko iz 
kotenine, premazano s kitajskim lesnim oljem (povzeto 
po Mlinar, 1996).

V devetdesetih letih so potekala raziskovanja v izvirih 
na obrobju Julijskih Alp, v Križni jami, Planinski jami in 
ponovno v izviru Divje jezero. Leta 1994 je bilo izjemno 
veliko potopov v Divjem jezeru in že aprila 1995 je priš-
lo do prve nesreče. Brez vrvice sta se v sifon potopila 
dva potapljača, eden je izplaval, drugi pa je ostal v globi-
ni okoli 90 m in utonil. To je bil jeseniški potapljač Rado 
Pristov. Reševanja so se lotili potapljači JRS pri JZS 
in pregledali sifonski rov do globine 60 m (do te globi-
ne so bili z opremo, ki so jo imeli, uradno usposobljeni). 
Malo pozneje, 21. aprila 1995, pa se je Tomo Vrhovec, 
član potapljaškega kluba Norik Sub, med iskanjem po-
grešanega potopil 101,3 m globoko. Potapljača je našel 
na 97 m. Kmalu za prvo je sifon pod »divjakom« zahteval 
še eno žrtev (avgust, 1995), tokrat je v globinah sifona 
ostal italijanski Slovenec Robert Klajnšček. Reševalci 
so ga našli v globini 63 m. Analiza je pokazala, da je šlo 
za neizkušenost. Oba sta imela neprimerno opremo, 
vzrok smrti pa je bila tudi prevelika globina. Divje jezero 
pa je zahtevalo tudi življenja izkušenih jamskih potaplja-
čev. Tako je leta 1997 slovensko potapljaško in jamarsko 
skupnost pretresla novica, da je v globinah divjaka umrl 
izkušen jamski potapljač Benjamin Gorkič. Bil je odlično 
opremljen, očitno pa se je v globinah zapletel v vrvice, 
se zadihal in utonil. Četrta žrtev tega sifona Aleš Vidic 
je bil izkušen potapljač, v jamah se je potapljal že več 
kot štiri leta in vsako leto opravil več kot 25 zahtevnih 
jamskih potopov. Imel je primerno opremo za potaplja-
nje v jamah, dvojne sisteme po evropskem načinu (dva 
popolnoma ločena samostojna sistema), največ pa se 
je potapljal v jamah, v katerih je potapljač zaradi ozkosti 

rovov pod vodo navadno sam. (STA.si 1995; Analize ja-
marskih potapljaških nesreč – Glas podzemlja, 2002, 
Dnevnik, 2001). 

Divje jezero pri Idriji je do zdaj zahtevalo štiri žrtve, tudi 
življenja izkušenih jamskih potapljačev. Nesreč je bilo 
toliko, da je vlada celo razmišljala, da bi potapljanje v 
jamah preprosto prepovedala (Ilič, 2012). 

Zaradi reševanja oziroma iskanja žrtev, predvsem pa 
zaradi zelo velikih stroškov, nastalih pri reševanju, je 
bilo treba organizirati posebno specializirano enoto za 
iskanje in reševanje, pri čemer je potrebno zahtevnejše 
znanje potapljanja, kot na primer potapljanje z ustrezno 
avtonomno potapljaško opremo v večje globine (Igor 
Benko, 2021). Enota potapljačev, usposobljenih za teh-
nično potapljanje, se je organizirala v sestavu državne 
enote za hitre reševalne intervencije ob naravnih in 
drugih nesrečah, kar je bilo določeno v 6. členu Uredbe 
o merilih za potapljanje z avtonomno potapljaško opre-
mo iz leta 1997. Sledila je ustanovitev enote, na katero 
so bili povabljeni vsi potapljači, ki so se ukvarjali s teh-
ničnim potapljanjem. Sestanek je bil v začetku decem-
bra 1997 na Upravi za zaščito in reševanje (URSZR). 
Za prvega vodjo je bil imenovan takratni vodja JRS pri 
JZS Igor Benko na predlog Mirana Bogataja, poveljnika 
CZRS. Program usposabljanja Državne enote za teh-
nično potapljanje je bil sprejet maja 1999.

Državna enota CZ za hitre 

intervencije – EHI

EHI je bila ustanovljena leta 2001 z Odredbo ministra 
za obrambo o določitvi Meril za organiziranje in opre-
mljanje držav ne enote za hitre intervencije. Pravna 
podlaga za ustanovitev enote so 2., 76. in 86. a člen 
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi ter 39. člen Uredbe o organiziranju, opremljanju in 
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki EHI 
opredeljuje kot enoto, namenjeno opravljanju posebno 
zahtevnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter za po-
moč drugim državam. 

Nastanek EHI je posledica podpisov dvostranskih spo-
razumov o medsebojni pomoči, predvsem s sosednjimi 
državami, zaradi česar je nastala potreba po enoti, ki 
bo sposobna pomagati ob nesrečah v Republiki Slo-
veniji in tudi v tujini ter za sodelovanje v mednarodnih 
humanitarnih in reševalnih akcijah v okviru programov 
OZN, Nato, EU ter drugih mednarodnih organizacij. 

EHI je namenjena opravljanju posebno zahtevnih reše-
valnih intervencij, ki zahtevajo hitro ukrepanje. Oblikuje 
se iz državnih enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč iz državne pristojnosti 
oziroma tistih, ki jih sofinancira država. Za operativno 
vodenje, organiziranje, opremljanje in usposabljanje 
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državne enote za hitre reševalne intervencije je v UR-
SZR ustanovljeno poveljstvo enote.

S sklepom o organiziranju enot, služb in organov CZ na 
državni in regijski ravni ter novimi Merili za organiziranje 
in opremljanje EHI je URSZR na novo oblikovala enote za 
izvajane posebno zahtevnih reševalnih intervencij, ki zah-
tevajo hi tro ukrepanje ob potresih, poplavah, plazovih, 
utopitvah in drugih nesrečah večje ga obsega, pri čemer 
sta potrebni posebna oprema in usposobljenost reše-
valcev. Pripadniki EHI lahko opravljajo tudi naloge uskla-
jevanja sprejema domače in mednarodne pomoči, če bi 
Slovenija na primer zaprosila za mednarodno pomoč. Ak-
cijski radij EHI je do okoli 800 kilometrov od državne meje 
RS, saj se večinoma nanaša na cestni transport. EHI je 
sposobna pomagati ne le prizadetim v Republiki Slove-
niji, temveč tudi v tujini, lahko sodeluje v mednarodnih 
humanitarnih in re ševalnih akcijah v okviru programov 
OZN, Nata in EU ter v drugih mednaro dnih organizacijah. 

EHI je modularno organizirana in sestavljena, kar po-
meni, da se lahko različne (pod)enote medsebojno po-
vezujejo glede na nalogo. V enoti so organizirane šti-
ri osnovne pod(enote). To so RKB-zaščita, tehnično 
reševa nje, tehnično potapljanje in moduli (MUSAR, 
CaveSAR, HCP, FRB). Dodatno logistiko omogoča Služ-
ba za podporo, ki zagotavlja informacijsko-telekomu-
nikacijsko podporo, zdra vstveno oskrbo ter logistiko 
(prehrano, prevoz, na stanitev). Poveljstvo enote je 
organizirano iz zaposlenih v URSZR. EHI ima trenutno 
157 dolžnostnih pripadnikov CZ, od tega je 84 pogod-
benih pripadnikov CZ (Vir: ECZ, april 2021). 

Vod za tehnično potapljanje – 

ETP

Samostojna enota v okviru EHI je tudi Vod za tehnično 
potapljanje (ETP). V skladu s Pravilnikom o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite je osnovna formacija enote vod, ki ga sestavlja-
jo vodstvo, oddelek za tehnično potapljanje in oddelek 
za logistično podporo.

ETP opravlja naloge iskanja in reševanja, pri čemer je 
potrebno zahtevnejše znanje potapljanja, kot na primer 
potapljanje z ustrezno avtonomno potapljaško opremo 
globlje od –40 m v jezerih, rekah in drugih odprtih vo-
dah ter vsako potapljanje v podzemnih jamah, rudnikih, 
izvirih ali podzemnih vodotokih oziroma pod ledom. 

Enota opravlja naloge:
• iskanje in reševanje iz vode do globine 120 m,
• iskanje pod ledom,
• delo v potopljenih objektih,
• reševanje v mrzli vodi,
• reševanje v zalitih jaških in jamah,
• dvigovanje bremen,
• tehnično reševanje iz vode in na vodi.

Pripadniki enote morajo imeti ustrezno licenco za jam-
sko in tehnično potapljanje.

Sestava in opremljenost enote

ETP v formaciji voda sestavlja 20 pripadnikov CZ, od 
tega je 17 pogodbenih pripadnikov. 
 
ETP mora biti sposoben svoje naloge opravljati tudi v 
okviru manjše sestave, če reševanje, transportne in 
morda logistične zmogljivosti ne omogočijo delovanja 
celotne enote. 

 Slika 1:  Državna enota za hitre reševalne intervencije (EHI) 
 Figure 1:  The National Rapid Intervention Unit (EHI)

Slika 2:   
Oznaka 
specialnosti  
ETP

Figure 2:   
Special marking 
of the Rapid 
Intervention 
Unit at the 
Technical Diving 
Unit
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Opremljenost enote – materialna 
formacija

Po letu 2012 je bila izvedena reorganizacija celotne ETP. 
URSZR, Urad za operativo (UO), Sektor za operativo 
(SO), je pripravil načrt za sistematično popolnitev enote 
s pripadniki, ki imajo že nekatera osnovna usposabljanja 
končana (tehnično in jamsko potapljanje, jamarsko re-
ševanje ter najmanj 20 potopov na leto). Sprejeti so bili 
predlog za pripravo programov usposabljanja in nova 
merila za opremljanje ter tudi načrt polnitve z opremo. 
Narejena je bila nova strategija, da se v enoto vključijo 
najboljši potapljači, prednost imajo tisti, ki se že profe-
sionalno ukvarjajo s potapljanjem. Tako lahko rečemo, 
da smo v teh letih usposobili in opremili pripadnike za 
najzahtevnejša reševanja do globine 120 metrov.

Vsi pripadniki ETP so opremljeni z osebno opremo pri-
padnika CZ in dodatno osebno opremo (oprema za teh-
nično potapljanje). Vsa oprema je natančno določena v 
Merilih za organiziranje in opremljanje držav ne enote 
za hitre reševalne intervencije. 

Dodatna osebna oprema pripadnika ETP za odprti krog:
• dvojne jeklenke 2 x 12 l za dihalno mešanico, v ka-

tere se glede na globino potapljanja polni mešanica 
Nitrox do 40 m ali pa mešanica Trimix za globine, ki 
so večje od 40 m;

• modularni tehnični kompenzator plovnosti omogo-
ča nastavitve za različne konfiguracije, tako se lah-
ko uporablja na dvojnih jeklenkah, za ožje prehode v 
jamah se ga pa pretvori v različico side-mount in se 
jeklenke pripne ob strani;

 Slika 3:  Organizacijska shema ETP
 Figure 3:  Organizational chart of the Rapid Intervention Unit of the Technical Diving Unit

Zadolžitev Količina Osnovno znanje/status Posebno znanje
Vodstvo

1 Poveljnik 1 inštruktor tehničnega in jamskega 
potapljanja, 

jamarski reševalec/pripravnik inštruktor jamskega 
potapljanja

2 Namestnik poveljnika 1 inštruktor tehničnega in jamskega 
potapljanja, jamarski reševalec/pripravnik jamski potapljač

3 Častnik za povezavo 1 tehnični in jamski potapljač jamarski reševalec/pripravnik jamski potapljač, 
informatika, zveze

Skupaj 3
Oddelek za tehnično potapljanje

4 Vodja/tehnični potapljač 1 tehnični in jamski potapljač jamarski reševalec/pripravnik jamski potapljač
5 Tehnični potapljač 6 tehnični in jamski potapljač jamarski reševalec/pripravnik jamski potapljač

Skupaj 7
Oddelek za logistično podporo

6 Vodja/tehnični potapljač 1 tehnični in jamski potapljač jamarski reševalec/pripravnik
jamski potapljač

7 Potapljač/zdravnik 1 tehnični in jamski potapljač jamarski reševalec/pripravnik
8 Potapljač 8 tehnični in jamski potapljač jamarski reševalec/pripravnik

Skupaj 10
Skupaj v enoti 20

 Preglednica 1: Osebna formacija ETP
 Table 1: Technical Diving Unit personnel formation
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• dva regulatorja dihanja za globinsko mešanico, 
eden je primarni, drugi pa rezervni;

• dve dekompresijski Al steklenici, ki sta namenjeni 
dihalnim mešanicam z večjo vsebnostjo kisika, ki 
skrajšujejo dekompresijski režim in je zato vrnitev 
na površino hitrejša;

• regulator za dekompresijo, namenjen dihanju plinov 
z večjo vsebnostjo kisika;

• potapljaški računalnik za več različnih vrst meša-
nic, za spremljanje dekompresijskega režima med 
potapljanjem. Potapljaški računalnik sledi najstrož-
jim merilom načrtovanja in simuliranja potopov, z 
možnostjo nastavljanja varnostnih dejavnikov;

• komplet kolutov za jamsko potapljanje, za označe-
vanje potopa in vrnitve na površino;

• zaščitna čelada z razsvetljavo;
• podvodna svetilka z akumulatorjem, ki je namenjena 

za dodatno luč in napajanje ogrevalnega kompleta;
• suha potapljaška obleka, namenjena potapljanju v 

hladni vodi in omogoča potapljaču zaščito;
• podobleka za suho obleko in ogrevalni komplet da-

jeta dodatno toplotno zaščito in omogočata daljše 
bivanje ob potopih v jamah, jezerih in rekah;

• silikonska maska, tehnične plavuti in suhe rokavice;
• rezila za vrvico.

Pripadniki ETP so opremljeni tudi z osebnim komple-
tom za jamarsko reševanje (jamarska podobleka in za-
ščitni kombinezon, zaščitna čelada s svetilko, reševalni 
pas s pripadajočo opremo za vrvno tehniko, z opremo 
za izdelavo sidrišč …). 

Do leta 2014 so bili pripadniki ETP opremljeni samo 
z dihalnimi aparati odprtega kroga (dvojne 12-litrske 
jeklenke, dva regulatorja, suha obleka itn.). Glede na 
zahtevnost pri reševanju v večjih globinah in jamah je 
bilo treba narediti korak naprej in nabaviti naprednejše 
sisteme. Začelo se je opremljanje in usposabljanje pri-
padnikov z dihalnimi aparati z zaprtim krogom dihanja 
(angl. rebreather), ki so namenjeni za večje globine in 
časovno daljše potope. Aparat zaprtega kroga dihanja 
je zadnja najnovejša oprema ETP, ki je bil izbran na pod-
lagi dolgoletnih izkušenj in referenc reševalnih služb iz 
Italije, Francije, Češke, Hrvaške in Srbije. Dihalni aparati 
so bili nabavljeni v letih 2019 in 2020.

Dihalni aparat Liberty podjetja Divesoft je elektronsko 
krmiljen aparat zaprtega kroga dihanja in je zasnovan 
tako, da dva neodvisna elektronska sklopa skrbita za 
vpihovanje kisika v dihalni krog ter nadzirata delovanje 
aparata. Tako nobena napaka v elektronskem sistemu 
ne more povzročiti okvare celotne naprave in prekiniti 
delovanje med potopom. Aparat je edinstven v analizi-
ranju dihalne mešanice, saj uporablja dva različna sis-
tema, en sistem  je klasična analiza s štirimi kisikovimi 
senzorji, drugi način je pa prek helijevih senzorjev, ki de-
lujejo na principu ultrazvoka. Aparat je modularen in ga 
lahko uporabnik prilagodi različnemu načinu potapljanja. 
V osnovni konfiguraciji se nosi na hrbtu (angl. Back Mo-
unt), v primerih, ko se potaplja v ozkih prehodih in ja-
mah, se konfiguracija spremeni za nošenje ob boku (angl. 
Side Mount), lahko pa se uporablja tudi obe konfiguraciji 
skupaj, tako ima uporabnik na voljo dva aparata. Aparati 
zaprtega kroga dihanja imajo veliko prednost pred pota-
pljanjem z jeklenkami, saj potapljač diha najustreznejšo 
mešanico, poraba dihalnega plina se ne povečuje z globi-
no, tako je delovanje aparata omejeno samo z absorbcij-
skim filtrom, dihalni plin pa je topel in vlažen. 

Usposabljanje pripadnikov 

enote

Začetki formalnega usposabljanja ETP segajo v leto 
1999, ko so se njegovi pripadniki začeli usposabljati po 
takratnem prvem javno veljavnem Programu usposa-
bljanja državne enote za tehnično potapljanje. Program 
je bil sprejet skladno z Zakonom o varstvu pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil ZRP. Usposabljanje je 
bilo namenjeno manjšemu številu vrhunskih potapljačev, 
pripadnikov posebne skupine, ustanovljene pri URSZR, 
ki bodo izpopolnili teoretično in praktično znanje pota-
pljanja. S programom usposabljanja so se usposobili 

 Slika 4:  Aparata zaprtega kroga dihanja (angl. 
rebreather), levo osnovna različica (angl. Back 
Side), desno konfiguracija za nošenje na boku 
(angl. Side Mount)

 Figure 4:  The rebreather: the basic version of a 
back mounted (left), and sidemount (right) 
configuration

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGn6vqzKXwAhXGzKQKHTDGD7cQjBAwAXoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.divesoft.com%2Fen%2Fproducts%2Fccr-liberty%2Fccr-liberty-sidemount&usg=AOvVaw3j1V_gkN8TyI3obEq4RfZQ
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za izvajanje najzahtevnejših intervencij tehničnega po-
tapljanja ob uporabi dihalnih plinskih mešanic. Temeljni 
namen usposabljanja je bil poenotenje dosedanje ravni 
potapljaškega znanja ter oblikovanje skupne filozofije or-
ganiziranega in discipliniranega pristopa k zelo zahtev-
nim potapljaškim akcijam. Pozneje leta 2002 je enota 
dobila tudi svoj program, in sicer Program dopolnilnega 
usposabljanja oddelka za tehnično potapljanje – v sklopu 
EHI, z večjim poudarkom na praktičnem usposabljanju. 

V Sloveniji predstavlja 43 odstotkov površine kraški 
teren, katerega glavne lastnosti so kraške jame, v ka-
terih se z vse večjim zanimanjem po jamskem pota-
pljanju dogajajo različne nesreče. Nesreče pa se doga-
jajo tudi v t. i. urbanem podzemlju, kot so jaški, kanali 
in drugo. Za dostop do sifonov v podzemnih jamah se 
večinoma uporablja jamarska vrvna tehnika, za prehod 
skozi sifon pa ustrezna tehnika potapljanja. Ob nesre-
čah lahko učinkovite reševalne akcije izvedejo le dobro 
usposobljeni in izurjeni reševalci, kar je bil namen na-
daljnjega usposabljanja.

Skupni interes URSZR, ETP in JRS pri JZS je izobraže-
vanje dobro organizirane ekipe, ki bo pokrivala tovrstna 
potapljaška jamarska reševanja. Za dosego tega cilja 
mora biti ekipa sestavljena iz reševalcev, ki obvladajo 
jamarske in potapljaške reševalne manevre. Da bi pre-
verili sodelovanje, je URSZR, UO, SO septembra 2012 
organiziral potapljaško jamarsko reševalno vajo Najde-
na jama, ki je predstavljena v naslednjem poglavju. 

Ugotovitve na skupni vaji ETP in JRS pri JZS v Najde-
ni jami (september 2012) so bile temelj za pripravo 

novega programa dopolnilnega usposabljanja za reše-
valce izza sifonov podzemnih jam. S programom temelj-
nega usposabljanja reševalcev iz jam jamarji reševalci 
pridobijo splošno znanje za reševanje iz jam ter znanje 
o uporabi jamarske reševalne vrvne tehnike. Ne prido-
bijo pa znanja za reševanje izza sifonov podzemnih jam, 
pri katerem je treba uporabljati kombinacijo jamarske 
reševalne vrvne tehnike in ustrezne tehnike jamskega 
potapljanja. To znanje je nujno, kadar je treba pones-
rečenca v nosilih prenesti do sifona (po suhem delu), 
skozi sifon (pod vodo) in za sifonom (po suhem delu) 
podzemne jame. Pri tem načinu reševanja sodelujejo 
jamarski reševalci, usposobljeni za jamsko potapljanje, 
ter tehnični in jamski potapljači z znanjem jamarske 
reševalne tehnike. Program je pripravil Izobraževalni 
center za zaščito in reševanje RS (ICZR) v sodelovanju 
z ETP ter JRS pri JZS. Takšen program in usposablja-
nje po njem sta bila ena prvih v Evropi.

Program dopolnilnega usposabljanja reševalcev izza 
sifonov podzemnih jam je tako namenjen pripravnikom 
in jamarskim reševalcem JRS pri JZS ter pripadnikom 
ETP. Z usposabljanjem po tem programu bodo lahko 
tako jamarski reševalci kot tehnični ter jamski pota-
pljači svoje znanje izpopolnili in se usposobili za varno in 
učinkovito reševanje izza sifonov podzemnih jam. 

Usposabljanja so potekala v ICZR, bazenu, Podpeškem 
in Blejskem jezeru ter v vodni jami Bilpa. Med usposa-
bljanji so pripadniki preizkusili različne tehnike reševa-
nja iz jam in rešitve iz nepredvidenih situacij, ki se lahko 
zgodijo med jamskim potapljanjem. Glavni poudarek je bil 
na pakiranju nosil, pripravi in prenosu nosil skozi sifon 

 Slika 5:  Vaja Najdena jama 2012 (foto: A. Hodalič)
 Figure 5:  Cave Najdena jama Exercise 2012 (Photo: A. Hodalič)
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in za sifonom s poškodovancem ter na izvedbi reševal-
nega vrvnega manevra za sifonom. Zaradi zahtevnosti 
usposabljanja in izvedbe manevra reševanja izza sifona 
je v jami Bilpa vedno potrebna številčnejša ekipa po-
tapljačev in jamarjev. Zato poleg vseh pripadnikov ETP 
sodelujejo in se tudi usposabljajo še člani JRS pri JZS. 
Pripadniki morajo za potrditev licence skladno z navede-
nim programom vsako leto opraviti tudi vajo reševanja 
izza sifonov podzemnih jam.

Skladno z Uredbo o merilih za potapljanje je bil priprav-
ljen Program usposabljanja za inštruktorje potapljanja, 
ki usposabljajo potapljače za tehnično potapljanje. Na 
podlagi 18. člena Zakona o varstvu pred utopitvami 
lahko usposabljanje za tehnično potapljanje opravljajo 
le inštruktorji potapljanja, ki pridobijo pooblastilo za 
usposabljanje za potapljanje. Pooblastila izdaja URSZR 
oziroma organizacija, ki jo skladno s predpisi o športu 
pooblasti minister, pristojen za šport. Program obse-
ga vse kategorije inštruktorjev potapljanja, določene v 
prilogi uredbe o merilih za potapljanje. Pooblastilo se 
izda za dve leti in se lahko podaljšuje za enako obdobje, 
če inštruktor potapljanja izpolnjuje predpisane pogoje, 
določene v 15. členu Uredbe o merilih za potapljanje.

Skladno z določbo drugega odstavka 16. člena Ured-
be o merilih za potapljanje so v izvajanje nalog zaščite, 
reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično 
potapljanje, lahko vključeni ali razporejeni le potapljači, 
ki so usposobljeni za tehnično potapljanje. Programe za 
usposabljanje tehničnih potapljačev na podlagi druge-
ga odstavka 11. člena navedene uredbe pripravi uprava 
in jih potrdi minister, pristojen za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami. Tako je ICZR leta 2015 pri- 
pravil Program temeljnega usposabljanja potapljačev 
za tehnično potapljanje, saj med programsko ponud-
bo ni bilo programa usposabljanja, ki bi bil namenjen 
tej ciljni skupini. Program tako obsega vse kategorije 

tehničnih potapljačev, določene v prilogi uredbe o me-
rilih za potapljanje, in je razdeljen na pet modulov. Mo-
dul 1 je namenjen tehničnemu potapljaču 1. stopnje, 
modul 2 tehničnemu potapljaču 2. stopnje, modul 3 
tehničnemu potapljaču 3. stopnje, modul 4 tehnične-
mu potapljaču 4. stopnje in modul 5 tehničnemu pota-
pljaču 5. stopnje. 

Pripadniki ETP se od leta 2015 do 2020 usposabljajo 
po programu temeljnega usposabljanja potapljačev za 
tehnično potapljanje. Pripadniki so tako usposobljeni 
po modulih 1, 2, 3 in imajo naziv tehnični potapljač 1., 
2., in 3. stopnje. Usposabljanja so skladno s progra-
mom potekala na različnih globinah ob uporabi določe-
nih plinskih mešanic in na različnih lokacijah: v bazenu 
ICZR, Blejskem, Bohinjskem in Velenjskem jezeru, izviru 
Bilpa, Divjem jezeru ter v Jadranskem morju. Zraven 
so se usposabljali tudi potapljači Jamarske reševalne 
službe pri JZS.

Tako je cilj Modula 1 v teoretičnem delu seznaniti se 
z razvojem potapljanja s plinsko mešanico Nitrox, z 
matematičnimi principi plinske mešanice Nitrox, s to-
ksičnostjo kisika in narkotičnostjo plinov za potapljanje 
in z dekompresijsko boleznijo, seznaniti se s podvodno 
komunikacijo, računalniškim programom za načrtova-
nje potopov in s potrebno opremo. V praktičnem delu 
je pomembno usposobiti se za pripravo potapljaške 
opreme, analizo plinskih mešanic, načrtovanje potopov 
in za izvajanje tehničnega potopa s plinsko mešanico 
Nitrox, ki se zahtevajo na stopnji modula 1. 

Cilj Modula 2 je v teoretičnem delu seznaniti se z ra-
zvojem potapljanja s plinsko mešanico Trimix, matema-
tičnimi principi plinske mešanice Trimix (kisika več kot 
20 %), toksičnostjo kisika in narkotičnostjo plinov za 
potapljanje in z dekompresijsko boleznijo, podvodno ko-
munikacijo in potrebno opremo. V praktičnem delu se je 

Slika 6:  
Usposabljanje pripadnikov 
ETP in JRS pri JZS  
v bazenu ICZR 
(foto: A. Hodalič, 2013)

Figure 6:  
Training of the Technical 
Diving Unit and the Cave 
Rescue Service of the 
Slovene Speleological 
Association in the pool 
of the Training Centre 
for Civil Protection and 
Disaster Relief of the 
Republic of Slovenia in Ig 
(Photo: A. Hodalič, 2013)
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treba usposobiti za pripravo potapljaške opreme, ana-
lizo plinskih mešanic, načrtovanje potopov in za izvaja-
nje tehničnega potopa s plinsko mešanico Trimix (kisi-
ka več kot 20 %). Potopi so se vedno začeli s skrbnim 
pregledom potapljaške opreme in njene konfiguracije, s 
pregledom količin plinske mešanice Trimix v jeklenkah 
in načrtovanjem potopov. Velik poudarek je na podvodni 
komunikaciji in preprečevanju dekompresijske bolezni. 
Tehnični potopi so bili skladno s programom usposa-
bljanja od prvega potopa do zadnjega vsakič globlji, zato 
so potekali na različnih lokacijah. Zadnji dan potopa so 
pripadniki v Velenjskem jezeru dosegli globino 65 m, us-
pešno menjavali plinsko mešanico, izvedli vse potrebne 
varnostne in dekompresijske postanke in tako usvojili 
nova znanja in spretnosti za izvajanje tehničnih poto-
pov, ki se zahtevajo na stopnji modula 2. 

Cilj Modula 3 je v teoretičnem delu seznaniti se z ra-
zvojem potapljanja s plinskimi mešanicami, fiziko plinov 
in matematičnimi principi plinske mešanice Trimix (ki-
sika manj kot 20 %), z narkotičnostjo plinskih mešanic 
in dekompresijsko boleznijo, podvodno komunikacijo 
in potapljaško opremo. V praktičnem delu se je treba 
usposobiti za pripravo potapljaške opreme, analizo 
plinskih mešanic, načrtovanje potopov in izvajanje teh-
ničnega potopa s plinsko mešanico Trimix (kisika manj 
kot 20 %). Usposabljanje je potekalo v dveh delih, in si-
cer prvi del v ICZR RS, v bazenu in Bohinjskem jezeru, 
drugi del pa zaradi varnosti, boljše vidljivosti in lažjega 
doseganja globin (80 m), ki se zahteva na 3. stopnji, na 
Dugem otoku v Jadranskem morju, in sicer na otoku 
Mrtonjak, in v narodnem parku Telašćica (Vali Garme-
njak in Sestrice). Pripadniki so na različnih lokacijah 
izvedli štiri zahtevne tehnične potope do globine 50 
in 72 m. Med usposabljanjem so pokazali dobro psiho-
fizično pripravljenost, medsebojno sodelovanje, ekipni 
duh ter usvojili nova znanja in spretnosti za izvajanje 
globinskih potopov s plinsko mešanico Trimix (kisika 
manj kot 20 %), ki se zahtevajo na stopnji modula 3. 

Po končani 3. stopnji tehničnega potapljanja vseh 
pripadnikov je bilo za nadaljevanje usposabljanja na 
4. stopnji treba zagotoviti aparate z zaprtim krogom 
dihanja, saj je tako določeno po programu na tej sto-
pnji. Te aparate je URSZR kupila leta 2019 in 2020 
in tako so se pripadniki začeli z njimi usposabljati na 
modulu 4.

Cilj Modula 4 je v teoretičnem delu se seznaniti z ma-
tematičnimi principi plinskih mešanic Nitrox in Trimix, 
s toksičnostjo kisika in narkotičnostjo plinov za pota-
pljanje ter z dekompresijsko boleznijo in potapljanjem 
z zaprtim dihalnim krogom. V praktičnem delu se je 
treba usposobiti za pripravo zaprtega dihalnega kro-
ga, analizo plinskih mešanic in načrtovanjem potopov 
z zaprtim dihalnim krogom ter za tehnični potop s 
plinsko mešanico z zaprtim dihalnim krogom. Zaradi 
doseganja določene globine je bilo načrtovano, da bo 
usposabljanje izvedeno na Dugem otoku, vendar je 
bilo zaradi epidemije nato prestavljeno v Piranski za-
liv. Skladno z načrtom izvedbe usposabljanja bi udele-
ženci morali zadnji dan opraviti tudi zaključni praktični 
preizkus znanja, vendar ga zaradi neugodnih vremen-
skih razmer za varno izvedbo potopa v Piranskem za-
livu niso mogli opraviti. 

Urjenje in vaje enote

Uresničevanje Resolucije o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na po-
dročju izobraževanja in usposabljanja je pokazalo, 
da je uresničevanje njenih ciljev prispevalo k razvoju 
področja in izboljšanju usposobljenosti pripadnikov za 
opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja in po-
moči. Po letu 2012 je bila izvedena reorganizacija ETP 
na vseh področjih (kadrovskem, opremljanju, usposa-
bljanju in urjenju). Nekateri programi usposabljanja so 
zahtevali vaje za nadaljnje ohranjanje aktivnega statusa 

Slika 7:  
Usposabljanje ETP in JRS 
pri JZS na Podpeškem 
jezeru, priprava 
ponesrečenega za 
transport 
(foto: A. Hodalič, 2013)

Figure 7: 
 Training of the Technical 
Diving Unit and the Cave 
Rescue Service of the 
Slovene Speleological 
Association at the 
lake Podpeč jezero: 
preparing a casualty for 
transportation  
(Photo: A. Hodalič, 2013)
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pripadnikov enote: na primer dopolnilni program reše-
valcev izza sifonov podzemnih jam zahteva, da se mo-
rajo reševalci vsako leto udeležiti najmanj ene potaplja-
ške vaje in ene vaje jamarskega reševanja, vsaki dve leti 
pa mora ustanovitelj enote (URSZR) organizirati vajo 
reševanja izza sifonov ali pa se udeležiti podobne vaje v 
tujini. V nadaljevanju predstavljamo vaje Najdena jama 
2012, jama Bilpa 2014, 2015 in 2016, Buna 2017, Bilpa 
2018, BCS 2018 in 2019.

Za vsa urjenja in vaje je URSZR, UO, SO pripravil načrt 
urjenja oziroma vaje. Vsa urjenja, vaje in tudi usposa-
bljanja so izvedena v skladu s Pravilnikom o izobraže-
vanju in usposabljanju na področju varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter načrtom usposabljanja 
pogodbenih pripadnikov Civilne zaščite v tekočem letu. 
Poleg načrta za urjenje oziroma vajo je vodja potopa 
v skladu s 6. členom Uredbe o merilih za potapljanje 
pripravil elaborat potopa, ki ga je treba pred potopom 
poslati v vednost izpostavi URSZR, na območju katere 
potop poteka.

Pripadniki ETP so sodelovali tudi v mednarodnih vajah v 
okviru sodelovanja v Mehanizmu skupnosti za krepitev 
sodelovanja na področju Civilne zaščite v Evropske uniji 
na vaji EU TACOM SEE 2006 – Reševalne aktivnosti ob 
posledicah terorističnega napada – Bolgarija 2006 ter 
v okviru Programa EU za krepitev sodelovanja z drža-
vami kandidatkami in morebitnimi kandidatkami na po-
dročju Civilne zaščite v okviru instrumenta predpris-
topne pomoči (projekt EU IPA) IPA CRO-FLOODS 2012, 
ki je bila izvedena v Republiki Hrvaški leta 2012.

Najdena jama – 2012
Septembra 2012 je potekala potapljaška jamarska re-
ševalna vaja v Najdeni jami, v kateri je približno 700 
m od vhoda na globini sto metrov sifon, primeren za 

izvedbo vaje. Organizacijo sta prevzela MO, URSZR, SO 
in JRS pri JZS. Vaja je bila izvedena v okviru mednaro-
dnega usposabljanja Reševanje iz jam (angl. Cave Rec-
cue Training – CRT 2012), ki je potekalo od 15. do 23. 
septembra 2012 v ICZR, enota Sežana. Scenarij vaje je 
bil, da se je nesreča zgodila za sifonom, 150 metrov po 
suhem delu, kjer je za gibanje potrebna vrvna tehnika. 
Želeli smo izvesti vajo, na kateri bodo tehnični potapljači 
prenesli namišljenega poškodovanca 200 m do sifona 
in skozenj, jamarski reševalci pa bodo opravili transport 
po suhem delu jame do izhoda (UJMA, Merela, 2013). 

Za izvedbo vaje je bilo najprej treba pridobiti vsa pot-
rebna dovoljenja. Julija 2012 je bil tako izdan Sklep po-
veljnika Civilne zaščite o pripravi in izvedbi vaje Najdena 
jama. Podroben načrt za izvedbo vaje sta pripravila 
URSZR in JZS (Načrt za izvedbo vaje Najdena jama 
– 2012). Načrtovana je bila tako, da vadbenci poznajo 
predpostavko vaje, čas, namen in potek vaje. Glede na 
način preverjanja usposobljenosti enot in služb za zaš-
čito, reševanje in pomoč je vaja zasnovana tako, da se 
izvede praktična naloga s točno določenimi vadbenci 
v jami in pred vhodom v jamo. Na vaji je sodelovalo 63 
udeležencev iz desetih evropskih držav. Poškodovanca 
smo reševali s kraja, ki je bil 150 m za 30 m dolgim 
sifonom, približno 700 m od vhoda v jamo in na globini 
100 m. Po mnenju vodstva in nadzornih organov vaje 
je bila ta dobro organizirana in zelo uspešno izvedena. 
Vaja in ugotovitve so bile temelj za pripravo programa 
usposabljanja za reševalce izza sifonov podzemnih jam. 
ICZR s sodelovanjem ETP in JRS pri JZS je pripravil 
Program dopolnilnega usposabljanja reševalcev izza 
sifona podzemnih jam.

Vodna jama Bilpa – 2014, 2015 in 2016
Leta 2014 je bilo prvič v ICZR izvedeno dopolnilno uspo-
sabljanje reševalcev izza sifonov podzemnih jam po 

 Slika 8:  ETP in JRS pri JZS na usposabljanju v Piranskem zalivu (foto: J. Melanšek, 2020)
 Figure 8:  The Technical Diving Unit and the Cave Rescue Service of the Slovene Speleological Association at a training 

session in Piran Bay (Photo: J. Melanšek, 2020)
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novem programu. Usposabljanja so se udeležili štirje 
predavatelji – inštruktorji, štirje tečajniki ETP in dva iz 
JRS pri JZS. Vsi udeleženci so vse postopke in manevre 
urili v bazenu ICZR in Podpeškem jezeru, sklepni del pa v 
vodni jami Bilpa. Vaje so se udeležili celotna ETP in JRS 
pri JZS, ki so imeli ustrezno končano usposabljanje za 
jamsko potapljanje. Predpostavka je bila, da udeleženci 
vaje označijo celotno pot potopa z neprekinjeno vrvico, 
napeljejo jamski telefon za povezavo s površjem in na-
mišljenega ponesrečenca v nosilih rešijo skozi 3. sifon 
do izhoda iz jame. Med vajo so pregledali teren zunaj 
vode med 1. in 2. sifonom, suh rov nad drugim sifonom 
in med 2. in 3. sifonom, da so lahko pripravili načrt pot-
rebnih reševalnih manevrov zunaj vode. Na tej vaji se je 
prvič praktično uporabila tehnika reševanja ponesre-
čenca v jamarskih nosilih (posebej prirejena nosila Petzl 
NEST), ki jih je pripadnik enote ETP, Simon Burja, pose-
bej priredil za pritrditev 11,1-litrske aluminijaste posode 
(angl. Stage) na obeh straneh nosil.

Jame Bilpa sestavljajo trije suhi nadzemni rovi in četrti, 
še vedno delujoči vodni izvir potoka Bilpe. Dostop do 
izvirnega jezera je preprost, do notranjega dela jame 
se pride prek 125 metrov dolgega vodnega sifona. Raz-
iskanih je že 1200 m jame.

V jami Bilpa je prišlo do tragične nesreče leta 1978, ko 
se je skozi gornji vhod spustilo pet kočevskih jamar-
jev, ki so želeli z miniranjem razširiti ozek prehod. A je 
bila moč strupenega plina za trojico usodna, umrli so v 
jami med skalami. 

Tudi v letih 2015 in 2016 smo vaje oziroma urjenja iz-
vedli v jami Izvir Bilpa. V ICZR smo v teh letih nada-
ljevali usposabljanje preostalih pripadnikov enote in 
JRS pri JZS s programom reševanja izza sifona podze-
mnih jam. Tudi v programu dopolnilnega usposabljanja 

reševalcev izza sifonov podzemnih jam je zapisano, da 
morajo reševalci vsako leto sodelovati na najmanj eni 
potapljaški vaji in eni vaji jamarskega reševanja, vsaki 
dve leti pa mora ustanovitelj enote URSZR organizirati 
vajo reševanja izza sifonov oziroma se udeležiti podob-
ne vaje v tujini. 

Leta 2016 je URSZR nabavila novo reševalno potapljaš-
ko obleko, v katero se je lahko namestil poškodovanec 
po vzoru francoske jamarske reševalne službe (Speleo 
Secours Francais – SSF). Praktičen preizkus reševalne 
obleke in postopkov namestitve ponesrečenca v obleko 
in nato na nosila Nest je bil najprej izveden v bazenu 
ICZR in Podpeškem jezeru, nato pa junija 2016 še v vod-
ni jami Bilpa. Vaje sta se kot opazovalca udeležila Ivica 
Čukošić iz Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) in 
Zoran Vlaho iz Interventne reševalne službe BiH (ISS 
BiH). Slednji je izrazil interes in željo po nadaljnjem so-
delovanju med državama, ki ga je v poslanem poročilu 
z vaje posredoval tudi svojim nadrejenim. Interes za 
mednarodno vajo, ki naj bi potekala prihodnje leto v 
Mostarju, sta izrazili obe strani, tako slovenska kot bo-
sanska. Glede na to, da ETP že več let ni bil na nobeni 
mednarodni intervenciji oziroma se ni udeležil nobene 
mednarodne vaje, je bil sprejet predlog, da se načrtuje 
sodelovanje oziroma udeležba na mednarodni vaji. 

Vaja »Buna – 2017«
Jamarji iz BIH so se udeležili Osnovnega tečaja reše-
vanja iz jam (CRT), ki je leta 2015 potekal v BiH v Banja 
Luki. Gre za tečaje, ki jih soorganizira URSZR skupaj z 
vsakokratno državo gostiteljico tečaja ter pristojnimi 
službami za reševanje iz jam v okviru Pobude za prip-
ravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Ju-
govzhodno Evropo (DPPI SEE). Izražen je bil interes po 
nadaljnjem sodelovanju med državama, ki se je do zdaj 
pokazal za zelo uspešnega. Tako je bila na temelju leta 

Slika 9: 
 Vaja v Najdeni jami, pri-
padniki ETP in JRS pri JZS 
izvajajo izvlek poškodo-
vanega iz sifona 
(foto: A. Hodalič, 2012)

Figure 9:  
Exercise in Najdena cave: 
Members of the Techni-
cal Diving Unit and the 
Cave Rescue Service of 
the Slovene Speleological 
Association rescuing a 
casualty from a siphon 
(Photo: A. Hodalič, 2012)
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2016 sklenjenega sporazuma med URSZR in Ministr-
stvom za varnost Bosne in Hercegovine, Sektorjem za 
zaščito in reševanje, izvedena dvostranska vaja, name-
njena enotam za tehnično potapljanje (reševanje izza 
sifona vodne jame) s podporo reševalcev iz jam.

Dvostranska praktična vaja »Buna 2017« je potekala 
v BiH med 26. in 30. julijem 2017 v okolici Mostarja. 
Organizirana je bila s podporo in sodelovanjem Mini-
strstva za varnost Bosne in Hercegovine, Sektorja za 
zaščito in reševanje, Federalne uprave civilne zaščite 
Federacije Bosne in Hercegovine in Zveze gorskih služb 
za reševanje Bosne in Hercegovine. Za ta namen je bil 
podpisan Tehnični dogovor med Ministrstvom za ob-
rambo Republike Slovenije, URSZR in Ministrstvom za 
varnost Bosne in Hercegovine o sodelovanju pri izvedbi 
dvostranske vaje »Buna 2017« (Sklep Vlade RS in Teh-
nični dogovor št. 51002-44/2017/3 z dne 21. 6. 2017).
Vaja »Buna 2017« je bila večdnevna zaščitno-reševalna 

štabna in praktična vaja, ki je bila izvedena na temo pod-
vodnega reševanja v okviru dvostranskega sodelovanja 
z BiH. V predhodnem štabnem delu vaje so se preverjali 
postopki zaprošanja in zagotavljanja mednarodne po-
moči. Na vaji so se urile enote za tehnično potapljanje 
obeh držav, s sodelovanjem jamarskih reševalcev iz jam. 
Iz Slovenije se je vaje udeležilo do 20 pripadnikov EHI 
ETP in JRS pri JZS. Cilj vaje je bil zlasti usposobiti udele-
žence za reševanje izza sifona podzemne jame, preveriti 
pripravljenost in usposobljenost enot ter njihov odziv 
ob pomoči drugi državi, hkrati pa preveriti dogovorjene 
postopke za hiter prehod državnih mej. 

Predpostavka vaje je bila, da je pri raziskovanju izvira 
reke Bune jamarski potapljač padel z višine 5 m in pri 
tem dobil poškodbe, in sicer zlom noge. Nesreča se je 
zgodila približno 120 m od vhoda izvira v suhi galeri-
ji sifona. Zaradi poškodbe in nezmožnosti, da nadaljuje 
potop oziroma, da se vrne, ga pustijo v galeriji sifona ter 

Slika 10:  
Usposabljanje ETP in 
JRS pri JZS, priprava 
poškodovanca na 
transport iz jame Bilpa 
(foto: A. Hodalič, 2014)

Figure 10:  
Training of the 
Technical Diving Unit 
and the Cave Rescue 
Service of the Slovene 
Speleological Association: 
preparing a casualty for 
transportation from  
Bilpa cave  
(Photo: A. Hodalič, 2014)

Slika 11:  
Poškodovanega so pripad-
niki ETP in JRS pri JZS 
prenesli iz jame Bilpa.  
(foto: A. Hodalič, 2014)

Figure 11:  
The casualty being trans-
ported from Bilpa cave 
by the Technical Diving 
Unit and the Cave Rescue 
Service of the Slovene 
Speleological Association  
(Photo: A. Hodalič, 2014)
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takoj obvestijo OK 112. Aktivirana je služba za reševanje 
(ISS BiH), ki po prvi oceni ne zmore zagotoviti vseh nuj-
nih reševalnih aktivnosti, zato na podlagi dvostranske-
ga sporazuma posreduje prošnjo za pomoč RS.

Divje jezero – 2018
ETP je septembra 2018 izvedla urjenje v jašku Borba 
Centra za upravljanje kulturne dediščine živega srebra 
Idrija (CUDHg Idrija) in v Divjem jezeru pri Idriji.

CUDHg Idrija je URSZR oziroma ETP prosil za sodelo-
vanje oziroma prisotnost pri preizkusu robota UX-1, če 
bi bilo treba intervenirati pri reševanju robota. Sep-
tembra 2018 je potekal preizkus avtonomnega robota 
UX-1, ki je izvajal snemanje v črpališču jaška Borba. Če 
bi prišlo do nepredvidene ovire v vodi črpališča (kabli, 
rešetke, ipd.), se robot ne more rešiti sam in bi bilo 
treba zadevo reševati z ustrezno opremljenim in uspo-
sobljenim potapljačem. Štirje pripadniki ETP so opravili 
potop (ogled in izvidovanje) v jašek Borba CUDHg od 
nivoja vode na VI. obzorju do maksimalne globine – 30 
m. Preizkus robota je potekal skladno z načrti, zato po-
sredovanje pripadnikov ETP ni bilo potrebno.

V Divjem jezeru so se v nadaljevanju urjenja pridružili 
še potapljači JRS pri JZS. V jezeru je bil izveden tre-
nažni potop z avtonomno potapljaško opremo in tlačno 
posodo za plin z manometrom do globine – 40 m ter 
z aparatom na zaprti krog dihanja do globine – 80 m. 
V Divjem jezeru je potop potekal iz sifona jezera v sam 
sifon do največje globine – 40m. Uporablja se izključno 
dihalni plin »zrak« in Nitrox 50 za dekompresijo ter za-
prtokrožni sistem za dihanje (angl. rebreather) s Trimix 
mešanicami, ki ga uporabljajo do globine – 80 m.  Ude-
leženci so izdelali poligon, vrvica je bila napeljana z obale 
jezera do globine – 40 m.

Balcan Cave Summit – 2018 in 2019 
Pripadniki ETP so se v letih 2018 in 2019 udeležili do-
godka Balkan Cave Sumit v Mostarju (BCS). Srečanje 
jamskih in tehničnih potapljačev je potekalo v Mostarju, 

v BiH, v organizaciji ISS BiH. Namen srečanja je bila izme-
njava izkušenj s področja jamskega in tehničnega pota-
pljanja, reševanja ter načini uporabe različne opreme in 
treniranje potopov na večjih globinah do – 100 m. Sre-
čanja se vsako leto udeležujejo številni jamski in tehnični 
potapljači iz celotne Evrope. Pripadniki so izvedli več po-
topov v Crno oko, Vrijoštico, jamo Bunica, jamo Jasenica 
ter izvir Buna. Udeležbo na srečanju so pripadniki ocenili 
kot zelo uspešno, saj so v potopih sodelovali z vrhunskimi 
jamskimi in tehničnimi potapljači iz vse Evrope, s kateri-
mi so izvajali potope in si izmenjavali izkušnje. Med potopi 
so preizkusili opremo za zahtevne potope, kot so upo-
raba skuterjev, bočnega aparata zaprtega kroga dihanja 
(angl. side mount rebreather) in druge potapljaške opre-
me. Novost je bila tudi uporaba podvodnega merilnika, ki 
se je pokazal kot dobra naprava za izris in meritev jam.

Usposabljanje leta 2020

Leta 2020 se je nadaljevalo usposabljanje pripadni-
kov ETP po Programu temeljnega usposabljanja po-
tapljačev za tehnično potapljanje, modul 4. Praktično 

Slika 12:  
Transport poškodovanca 
v jamarskih nosilih za si-
fonom na vaji »Buna 2017«  
(foto: A. Hodalič, 2017)

Figure 12:  
Transportation of a 
casualty on a cave rescue 
stretcher from behind a 
siphon during the  
Buna Exercise  
(Photo: A. Hodalič, 2017)

 Slika 13:  Transportiranje poškodovanega na vaji »Buna 
2017« (foto: A. Hodalič, 2017)

 Figure 13:  Transportation of the casualty during the 
Buna Exercise 2017 (Photo: A. Hodalič, 2017)



463UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Janez Melanšek, Matej Mihailovski, Brigita Perbil Puš, Damir Podnar: 
DRŽAVNA ENOTA CIVILNE ZAŠČITE ZA TEHNIČNO POTAPLJANJE

usposabljanje bi morali izvesti na Dugem otoku na Hr-
vaškem v večjih globinah z uporabo posebne tehnične 
potapljaške opreme, ki omogoča potapljanje z zaprtim 
dihalnim krogom v večje globine. Ker pa je Vlada RS v 
terminu usposabljanja uvrstila Republiko Hrvaško na 

rdeči seznam zaradi razmer, povezanih s covidom-19, 
se je temeljno usposabljanje potapljačev za tehnično 
potapljanje, modul 4, izvedlo v Sloveniji v Bohinjskem 
jezeru, Velenjskem jezeru in Piranskem zalivu »Rt Ma-
dona«, in sicer po prilagojenem načrtu izvedbe uspo-
sabljanja zaradi omejitev pri doseganju globin potopov. 
Pri izvedbi usposabljanja je celotno logistično podporo 
omogočala Slovenska vojska, 430. MOD oziroma EVOJ 
Ankaran. Usposabljanje modula 4 pripadniki še niso 
končali, izvesti morajo še en potop v večje globine. 

Intervencije enote 

Enota za tehnično potapljanje je v Sloveniji intervenira-
la trikrat, in sicer:

Januarja 2009 se je pet moških in ena ženska (italijanski 
državljani) dopoldne ob 10.30 napotilo v vodni izvir Bilpe. 
Od takrat niso prišli na površje, na vrhu sifona je ostala 
le potapljaška boja. Aktivirani so bili pripadniki ETP ter 
specialna enota policije, izurjena za potapljanje. Na kraj 
so prišli tudi reševalna vozila in gasilci. Reševalci so se 
že pripravljali na potop v sifon, ko so Italijani sami, ob 
17.55, prišli iz sifona in reševalna akcija je bila preklicana. 

Pripadniki ETP so leta 2012 sodelovali z Državno enoto 
CZ za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
(NUS) v Piranskem zalivu pri dvigu oziroma prestavitvi 
petih neeksplodiranih morskih min LMB III na točko od-
laganja, ki ga je določila Uprava za pomorstvo. Celotna 
intervencija je dokumentirana na filmu ICZR. 

V Izviru Bilpa so 11. 7. 2015 pripadniki ETP in JRS pri 
JZS izvajali urjenje. Po koncu urjenja in vrnitvi v ICZR je 
CORS obvestil (soavtorja prispevka Janeza Melanška), 
da je v Planinski jami pogrešan jamarski raziskovalec 
Gregor Aljančič. V podvodni svet Planinske jame se je 
odpravil skupaj z biologi in jamarji, ki so ga spremljali 

 Slika 14:  Vaja »Buna 2017«, dvig poškodovanca v nosilih 
iz izvira reke Bune (foto: A. Hodalič, 2017)

 Figure 14:  Buna 2017 Exercise, lifting the casualty on a 
stretcher from the spring of the Bune river 
(Photo: A. Hodalič, 2017)

 Slika 15:  Udeleženci BCS 2018 v Mostarju (foto: D. Podnar, 2018)
 Figure 15:  Participants of the BCS 2018 in Mostar (Photo: D. Podnar, 2018)
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v dveh čolnih med proučevanjem človeških ribic. Pla-
ninska jama, ki spada med daljše jame v Sloveniji, meri 
6656 metrov. Pripadniki ETP so ga našli ravno v času, 
ko je z zadnjimi vdihljaji izplaval iz zračnega žepa. 

Gregor Aljančič, ki je tudi sam jamarski reševalec in se 
redno potaplja, je med čakanjem reševalcem pomagal 
tako, da je dal jeklenko v vodo in po njej udarjal s kara-
binom ter tako ustvarjal zvok, obenem pa je dal v vodo 
svetilko in nase opozarjal s svetlobo. Če bi bil vodostaj 
višji, v jami ne bi bilo zračnih žepov, tok pa bi ga lahko od-
nesel. Planinska jama je v preteklosti že zahtevala žrtve. 
Priznal je, da je podcenjeval potop in naredil napako, ker 
ni napeljal vrvice, kar je pravilo jamskega potapljanja. 

Pripadniki ETP so dvakrat izvedli intervencije v tujini 
na podlagi dvostranskega sporazuma med Slovenijo in 
BIH ter Makedonijo. 

Julija 2002 je prišlo do nesreče potapljača v izviru 
Crno Vrelo v jezeru Salakovac na reki Neretvi v Mo-
starju. Potapljač se je zaradi prevelike globine 70 m 
izgubil v veliki podvodni dvorani. Ker za seboj v jamo 
ni napeljal varnostne vrvice, ob vrnitvi ni našel izhoda 
iz dvorane. Našli so ga na globini – 65 m, ga izvlekli iz 
sifona in s čolnom prepeljali do obale akumulacijskega 
jezera Salakovac na reki Neretvi. Po profilu potopa, 
ki so ga dobili iz njegovega potapljaškega računalni-
ka, so ugotovili, da je pokojni neuspešno iskal izhod 
na več različnih globinah. V jeklenki je bilo še približno 
25 barov zraka. Analiza je pokazala, da je do nesre-
če prišlo zaradi preobteženosti, dezorientacije in t. i. 
globinske pijanosti, saj potapljač ni uporabljal za tako 
globino primerne plinske mešanice. Vzrok smrti so 
bili neprimerna oprema in prevelika globina ter neiz-
kušenost potapljača.

 Slika 16:  Pripadniki ETP in JRS pri JZS na usposabljanju v Piranskem zalivu s SV 430 MOD (foto: J. Melanšek, 2020)
 Figure 16:  Members of the Technical Diving Unit and the Cave Rescue Service of the Slovene Speleological Association 

attending training in Piran Bay together with the 430th Naval Division (Photo: J. Melanšek, 2020)

 Slika 17:  Pripadnik ETP pri označevanju morske mine v 
Piranskem zalivu (foto: A. Hodalič, 2012)

 Figure 17:  A member of the Technical Diving Unit 
marking a sea mine in Piran Bay,  
(Photo: A. Hodalič, 2012)

 Slika 18:  Priprave na intervencijo pred vhodom v 
Planinsko jamo (foto: J. Melanšek, 2015)

 Figure 18:  Preparations for an intervention in front of 
the entrance to Planinska cave  
(Photo: J. Melanšek, 2015)
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Leta 2005 je Ministrstvo za notranje zadeve Republi-
ke Makedonije prek Veleposlaništva RS v Makedoniji 
zaprosilo RS za nujno pomoč pri reševanju potopljene-
ga vozila. Vozilo z voznikom je bilo potopljeno na globini 
60–65 m v jezeru 140 km jugovzhodno od Skopja, blizu 
mesta Kocani. 

Devetnajstega avgusta 2005 je po odločitvi Vlade RS 
na pomoč odšla skupina petih reševalcev ETP in delavca 
URSZR. V akumulacijskem jezeru Kalimanci v bližini mes-
ta Kočani so na globini 35 m našli truplo voznika in ga 
dvignili na gladino ter predali pogrebni službi. Vozilo so s 
pomočjo podvodnih padal prav tako dvignili na gladino in 
s pomočjo vrvne tehnike ter vitla izvlekli na kopno. 

Sklepne misli

Leta 2021 načrtujemo, da bodo pripadniki ETP končali 
usposabljanje po Programu temeljnega usposabljanja 
potapljačev za tehnično potapljanje, in sicer z zaključ-
nim potopom za modul 4 in z usposabljanjem za modul 
5. Pripadniki enote bodo tako usposobljeni po modulih 
1, 2, 3, 4 in 5 in bodo pridobili naziv tehnični potapljač 
1., 2., 3., 4., in 5. stopnje. 

Tudi v prihodnje so načrtovana usposabljanja ETP, saj le 
tako enota ohranja visoko raven izkušenosti, strokov-
nosti in pripravljenosti. Usposabljanja se bodo nadaljeva-
la po novem Programu dopolnilnega usposabljanja pota-
pljačev za tehnično potapljanje, ki je bil pripravljen zaradi 
potrebe po specialnih in dopolnilnih znanjih, ki jih tehnični 
potapljači potrebujejo za opravljanje zahtevnih interven-
cij. Tako kot je temeljni program razdeljen na posamezne 
module, je tudi ta razdeljen na pet različnih samostojnih 
modulov (usposabljanje dajanja kisika pri potapljaških ne-
srečah, za pripravo plinskih mešanic, za površinsko do-
bavo plinov, za pregled kraja potapljaške nesreče in peti 
modul usposabljanja za uporabo potapljaškega skuter-
ja). Pri opremljanju ETP je bil v zadnjih letih narejen velik 
korak naprej. Nabava naprednejše opreme in sistemov 

omogoča potope v večje globine in časovno daljše poto-
pe ter izboljšuje in povečuje varnost pripadnikov. Skla-
dno z materialno formacijo in finančnimi možnostmi se 
bo v prihodnje nadaljevalo opremljanje in posodabljanje 
opreme in sistemov za tehnično potapljanje. 

ETP ni registrirana v skupni nabor EU-mehanizma CZ 
kot reševalni modul, namenjen pomoči drugi državi. 
Razvoj enote od leta 2012 sistematično narašča tako 
glede usposobljenosti kot opremljenosti. Izkušnje so-
delovanja na vaji »Buna 2017« potrjujejo, da je sloven-
ska ETP ustrezno organizirana, usposobljena in opre-
mljena ter je na visoki ravni v primerjavi s podobnimi 
enotami na JV Evropske unije (na zahodnem Balkanu ni 
ustrezno opremljene in usposobljene enote, so le po-
samezniki) glede izvajanja postopkov in reševalnih na-
log. Vidni so rezultati intenzivnega dela pri formiranju 
enote, usposabljanjih in oblikovanju kolektivnega duha 

Slika 19:  
Enota ETP v Črni gori  
(foto: A. Hodalič, 2002)

Figure 19:  
The Technical Diving Unit  
in Montenegro  
(Photo: A. Hodalič, 2002)

 Slika 20:  ETP se pripravlja (polnjenje jeklenk) pred 
potopom v jezero Kalimanci v Makedoniji,  
(foto: M. Mihailovski, 2005)

 Figure 20:  The Technical Diving Unit getting ready (filling 
diving cylinders) before a dive into the lake 
Kalimanci jezero in Macedonia 
(Photo: M. Mihailovski, 2005)
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enote. Poleg preverjanja ustrezne organiziranosti in 
zadostne opremljenosti ter usposobljenosti članstva je 
bila vaja odlična izkušnja tudi za preverjanje skupinske 
dinamike enote v zahtevnih razmerah neprekinjene de-
javnosti v času vaje. Tudi v tem delu je enota kot celota 
delovala usklajeno in enotno, čeprav člani enot izhajajo 
iz različnih reševalnih sestavov. Enota je od drugih enot 
in opazovalcev dobila visoko oceno.

Nadaljevanje razvoja zmogljivosti EHI za pomoč drugim 
državam oziroma prek ustre znih modulov za skupno 
pomoč v okviru EU in za izvajanje intervencij ob večjih 

nesrečah v Sloveniji bo tudi v prihodnje temeljilo na ci-
ljih, ki so določeni v Resoluciji o nacionalnem programu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 
2016 do 2022. Resoluci ja določa specializacijo enot 
Civilne zaščite in smernice, po katerih se v okviru EHI 
razvijajo enote (tako imenovani moduli) za vklju čevanje 
v sistem modulov v okviru EU z enotami za reševanje v 
jamah (CaveSAR), prečrpavanje večjih količin poplavnih 
vod (HCP), reševanje ob potresih (USAR) ter reševanje 
na vodi in iz vode (FRB). Nave dene modularne enote so 
oziroma bodo certifici rane po standardih, ki bodo obli-
kovani v okviru Mehanizma civilne zaščite Unije.
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Uvod

Informacijske storitve so učinkovite, pri uporabnikih 
sprejete in dolgoročno delujoče, če jih soustvarjajo in-
teresi ter zahteve uporabnikov naravoslovno-tehniške 
in ekonomske stroke. Težave nastanejo, kadar potrebe 
uporabnikov niso ustrezno ugotovljene, če postanejo 
drugotnega pomena ali če se uporabnikom celo po-
skuša vsiljevati nekaj, kar jim nujno ne koristi in izpolni 
njihovih potreb, zahtev ter pričakovanj (Tavčar, 2011b). 
Uporabniki svojih potreb pogosto ne znamo izraziti 
tako, da bi jih naravoslovno-tehniška stroka lahko ne-
posredno preoblikovala v informacijski sistem, in prav 
opredelitev potreb uporabnikov iz upravljanja in vode-
nja ZRP želimo s tem prispevkom izboljšati.

Opredelitev uporabnikov in 

njihovih informacijskih potreb 

za upravljanje in vodenje 

zaščite, reševanja in pomoči 

V nadaljevanju bomo poskušali najprej postaviti vpraša-
nja in nanje poiskati odgovore, ki bi pomenili pomemben 
prispevek k nadaljnjemu razvoju informacijskih storitev 
za upravljanje in vodenje ZRP. Tako želimo na koncu obli-
kovati predlog celovitega koncepta informacijskih sto-
ritev za upravljanje in vodenje ZRP, vanj uvrstiti sedanje 
informacijske rešitve in nakazati potrebe po dodatnih 

UPORABNIŠKI POGLED NA ZAGOTAVLJANJE 
INFORMACIJSKIH STORITEV ZA UPRAVLJANJE IN 
VODENJE ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI 
A USER’S VIEW OF THE PROVISION OF INFORMATION 
SERVICES FOR EMERGENCY MANAGEMENT

Julij Jeraj 
mag., Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, julij.jeraj@ljubljana.si

Povzetek
Za oblikovanje koncepta zagotavljanja informacijskih storitev za upravljanje in vodenje zaščite, reševanja in po-
moči (ZRP) potrebujemo odgovore na vprašanja, komu so informacijske storitve namenjene, o njihovem name-
nu in ciljih, katere so tiste vrste podatkov in informacij, ki jih posamezni pristojni organi upravljanja in vodenja 
ZRP potrebujejo, kateri so viri podatkov in informacij, kako jih zajamemo, kako jih posredujemo, kje so vhodne 
in izhodne točke za podatke in informacije, katere so zakonske podlage ter kaj z informacijskimi storitvami do-
segamo. Informacijske storitve za upravljanje in vodenje ZRP predstavljajo kompleksen informacijski sistem, ki 
prek zajema, prenosa, zbiranja, urejanja, hranjenja, analiziranja ter individualiziranega prikazovanja podatkov in 
informacij pristojnim organom upravljanja in vodenja ZRP zagotavlja pomembno, točno, pravočasno, nenehno 
se posodabljajočo trenutno in preteklo situacijsko sliko. Ta omogoča sprejemanje ustreznih in pravočasnih odlo-
čitev tako za dolgoročno upravljanje ter vsakodnevno vodenje kot vodenje ob odzivanju na dogodke, ko je treba 
hitro oblikovati in sprejemati odločitve o ciljih, strategijah in taktikah odziva, spremljati njihovo izvajanje in uvajati 
ukrepe za izboljšanje.

Abstract
In order to form a concept for the provision of information services for emergency management, we need 
to answer the following questions: whom the information services are intended for; what their purpose and 
objectives are; what information and data individual competent emergency management authorities require; 
what the sources of information and data are; how do we capture them; how do we communicate them; where 
the input and output points for information and data are; what the legal bases are; and what can we achieve 
with the information services. Information services for emergency management represent a complex infor-
mation system that ensures a relevant, accurate, timely and constantly updating current and past common 
situational picture through the capture, transfer, collection, analysis and individual presentation of data and 
information. This enables the adoption of appropriate and timely decisions both for long-term management 
and for the daily administration, as well as for the incident command at times when decisions on the objecti-
ves, strategies and tactics of response must be prepared and adopted quickly, and when their implementation 
must be continuously monitored and corrective measures introduced as needed.
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informacijskih storitvah ter njihovih povezavah v celovit 
koncept informacijskih storitev za upravljanje in vode-
nje na vseh ravneh ZRP, od ravni enote oziroma službe 
prek občine do države na regijski in nacionalni ravni. 

Uporabniki informacijskih storitev 
za upravljanje in vodenje zaščite, 
reševanja in pomoči

Informacijske storitve morajo biti namenjene prav 
vsem pristojnim organom upravljanja in vodenja ZRP 
ne glede na to, ali gre za raven enote oziroma službe ali 
raven občine in države na njeni regijski ter državni rav-
ni. Nobena raven in noben organ vodenja ZRP ne sme-
ta biti izpuščena, saj je vsak od izmed njih ne le upo-
rabnik, temveč tudi ustvarjalec podatkov in informacij, 
brez vključitve vseh pa ni mogoče zagotoviti ustrezne 
storitve za nikogar. Skladno s predpisi, ki urejajo po-
samezne vidike ZRP ali se nanašajo nanje, med organe 
vodenja in upravljanja ZRP uvrščamo:
1. vodjo intervencije in vodje področij v vodstvu in-

tervencije, če je treba, tudi vodje odsekov in sek-
torjev na področju operacije;

2. vodjo oziroma poveljnika enote ali službe;
3. poveljnika prostovoljnega gasilskega društva ali 

poklicne gasilske enote;
4. poveljnika gasilskega sektorja v občini;
5. poveljnika Civilne zaščite sektorja, kraja in četrtne 

skupnosti ter tudi predsednika vaške, krajevne in 
četrtne skupnosti;

6. poveljnika občinske javne gasilske službe oziroma 
občinske gasilske zveze;

7. poveljnika Civilne zaščite občine, župana ter pri-
stojni organ in osebo za ZRP v občinski upravi;

8. poveljnika Civilne zaščite regije, izpostavo Uprave 
RS za zaščito in reševanje (URSZR) ter regijski 
center za obveščanje (ReCO);

9. poveljnika medobčinske gasilske zveze in regijske-
ga gasilskega poveljnika;

10. vodjo oziroma poveljnika regijske ravni organizira-
nosti javne reševalne službe iz državne pristojnosti;

11. vodjo oziroma poveljnika javne reševalne službe iz 
državne pristojnosti in tudi poveljnika Gasilske zve-
ze Slovenije;

12. poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije,  
URSZR s Centrom za obveščanje RS, Ministrstvo 
za obrambo, Nacionalni center za krizno upravlja-
nje, Svet za nacionalno varnost s sekretariatom, 
operativnimi skupinami in medresorskimi analitič-
nimi skupinami ter Vlado RS.

Namen informacijskih storitev 
za upravljanje in vodenje zaščite, 
reševanja in pomoči

Informacijske storitve naj ne bi podpirale le odzivanja 
na nesreče, temveč tudi upravljanje in redno vodenje 
na vseh navedenih ravneh in v organih vodenja. Tako so 
koristnejše in zato sprejemljivejše za organe vodenja. 
Prav tako je pomembno, da se nenehno uporabljajo, 
poleg tega pa vnaprej zajamejo in nenehno vzdržuje-
jo tudi podatke in informacije, ki se nato uporabljajo 
pri vodenju ob odzivu. Na splošno gre pri upravljanju 
za obdobne (npr. letne) evidence, poročila in progra-
me razvoja, ki jih pripravljajo organi vodenja. Za redno 
vodenje so pomembni evidence o stanju in razpoložlji-
vosti posameznega osebja, opreme in enote oziroma 
službe ali organa vodenja kot celote, pregled trenutnih 

Nosilec odgovornosti 
oziroma vodja Potrebne vrste podatkov

Vodja intervencije

podatki za nadzor območja pristojnosti ob odzivu na dogodek:
delovna karta; viri – status in lokacija ter nadzor obremenitve; dogodek – vrsta, lokacija, posledice; načrt 
izvedbe odziva: organizacijska struktura vodenja s seznamom odgovornih oseb, načrt zvez, načrt zdra-

vstvene oskrbe posredovalcev; drugi podatki: monitoringi, baze podatkov, analize, modeli, napovedi, načrti 
zaščite in reševanja s prilogami in dodatki

Vodja operacij
delovna karta; viri – status in lokacija ter nadzor obremenitve; dogodek – vrsta, lokacija, posledice; načrt 

izvedbe odziva: organizacijska struktura vodenja s seznamom odgovornih oseb, načrt zvez, načrt zdravstve-
ne oskrbe posredovalcev

Vodje odsekov in vodje 
sektorjev na področju 

operacij 

delovna karta; viri – status in lokacija ter nadzor obremenitve; dogodek – vrsta, lokacija, posledice; načrt 
izvedbe odziva: organizacijska struktura vodenja s seznamom odgovornih oseb, načrt zvez, načrt zdravstve-

ne oskrbe posredovalcev
Vodja logistike načrt izvedbe odziva; drugi podatki: načrti zaščite in reševanja s prilogami in dodatki

Vodja načrtovanja

delovna karta; viri – status in lokacija ter nadzor obremenitve; dogodek – vrsta, lokacija, posledice; načrt 
izvedbe odziva: organizacijska struktura vodenja s seznamom odgovornih oseb, načrt zvez, načrt zdravstve-

ne oskrbe posredovalcev; drugi podatki: monitoringi (zrak, vode, padavine ipd.), baze podatkov, analize, 
modeli, napovedi, načrti zaščite in reševanja s prilogami in dodatki

Vodja administracije in 
financ

načrt izvedbe odziva; drugi podatki: načrti zaščite in reševanja s prilogami in dodatki, finančni akti in 
evidence ter postopki naročanja in plačevanja

 Preglednica 1:  Informacijske potrebe vodstva intervencije
 Table 1:  Information requirements of the incident command
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dogodkov in druge informacije za redno vodenje enote. 
Za vodenje ob odzivu na dogodke so potrebni podatki, 
ki omogočajo vzpostavitev situacijske slike o dogod-
ku, njegovih posledicah in razvoju ter aktivnostih ZRP 
(Svete in sod., 2019; Krnc, 2009 in 2019).

Vrste podatkov in informacij za 
organe upravljanja in vodenja zaščite, 
reševanja in pomoči
Natančneje so potrebe posamičnih organov upravlja-
nja in vodenja po podatkih in informacijah ter načinu 
njihovega prikaza odvisne od njihove prostorske ravni, 
vrste enote, organa ali službe in prej navedenih name-
nov. Pri odzivu oziroma intervenciji, pri kateri vodenje 
poteka po sistemu vodenja odziva na dogodke (SVOD), 
vodstvo sestavljajo vodja intervencije, vodja operacij, 
vodje odsekov in vodje sektorjev na področju operacij, 
vodja logistike, vodja načrtovanja ter vodja administra-
cije in financ (Svete in sod., 2019). Izvajalci vsake izmed 
teh vlog imajo svoje informacijske potrebe za vodenje 
odziva, ki so s primeri navedene v preglednici 1.

Podobne informacijske potrebe kot vodja intervencije 
imajo tudi organi vodenja, ki ob odzivu na nesreče ob-
vladujejo večje območje pristojnosti, in sicer del občine, 
občino, regijo ali državo, le da je prikaz združen in pri-
kazan na višji ravni splošnosti skladno z ravnjo organa 
vodenja, njegovo vlogo, velikostjo območja, ki ga pokri-
va, in kompleksnostjo dogodka. 

Kadar ti organi ne izvajajo vloge pri vodenju odziva, so 
njihove podatkovne potrebe pri upravljanju in vodenju 
ter segajo zlasti na naslednja področja:
a. razpoložljivosti za aktiviranje enot javne gasil-

ske službe; pogodbenih izvajalcev ZRP – podjetij, 
zavodov in društev; enot, služb, organov vodenja 
CZ; 

b. pregled trenutnih dogodkov – lokacija, vrsta, 
posledice, sodelujoče sile; 

c. dnevne evidence dogodkov; 
d. letne evidence dogodkov, analize razpoložljivosti 

enot med letom, razvid doseganja časov interven-
cijskega pokrivanja, letno evidenco aktivnosti pri-
padnikov in opreme ipd.

Prav tako poveljnik oziroma vodja posamezne enote 
ali službe in tudi organa vodenja potrebuje za vsako-
dnevno vodenje svoje enote podatke o osebju, opre-
mi, pripravljenosti in aktivnostih. Mednje spadajo npr. 
razpoložljivost enote (člani, vozila) za aktiviranje, pre-
gled stanja vozil in opreme, pregled osebne zaščitne 
opreme, personalne mape (osebni podatki, periodični 
zdravniški pregledi, vrste usposobljenosti), evidenca 
delovnih ur, evidenca usposabljanj in vaj, potni nalogi za 
osebe in vozila, standardni operativni postopki za delo-
vanje enote, interni akti in za posamezno vrsto enote ali 
službe posebni podatki in informacije (pri gasilski enoti 

npr. požarni načrti, prevozi vode, pridobitna dejavnost 
enote (servisi, pregledi opreme, svetovanja za požarno 
preventivo) in požarne straže, rediteljska služba).

Viri podatkov in informacij za uporabo 
pri zaščiti, reševanju in pomoči

Veliko podatkov in informacij je že dostopnih v javnih ba-
zah podatkov ali bazah podatkov organov vodenja, enot 
ter služb. Nekateri so precej statični, drugi so lahko zelo 
dinamični in nastajajo sproti ob razvoju dogodka ter 
odziva nanj, tretji pa nastajajo kot rezultat modeliranja 
morebitnega prihodnjega razvoja dogodka. V pregle-
dnici 2 navajamo podatkovne vire po treh sklopih, to-
rej podatke, ki oblikujejo sliko o dogodku in odzivu nanj, 
podatke o razpoložljivih virih, ki jih je mogoče uporabiti 
za obvladovanje dogodka, ter podatke, ki opisujejo zna-
čilnosti okolja (Agencija RS za okolje, 2021 in n. l.; Bizjak, 
2019; Cestnik, 2019; Crnoja, 2016; Geopedia; Iršič Ži-
bert in Banovec Juroš, 2015; Krnc, 2009 in 2019; LO-
GOS.SI, podjetje za računalniški inženiring, d. o. o., n. l.; 
Lutman in sod., 2014a in 2014b; Peterka, 2019; Svete 
in sod., 2019; Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, 2019 in n. l.; Zevs; Weather underground).

Vhodne in izhodne točke za podatke in 
informacije v informacijskih storitvah 
za vodenje zaščite, reševanja in 
pomoči

Analiza dogodkov in odzivov nanje, ki smo jo opravili v 
raziskovalnem projektu Oblikovanje celovitega modela 
vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na po-
dročju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Slove-
niji ICS URSZR (Svete in sod., 2019) kaže, da ReCO ob 
obsežnih in kompleksnih dogodkih v trenutnih organiza-
cijskih, tehničnih in kadrovskih razmerah ne more biti 
glavna točka za vhod ter izhod podatkov in informacij. 
Pritok podatkov je v ozkem časovnem oknu prevelik in 
tudi število uporabnikov podatkov, tj. organov vodenja, je 
preveliko za zmogljivost ReCO (primerjaj: Tavčar, 2011a). 

Ob prostorsko obsežnih in problemsko kompleksnih 
dogodkih, zaradi katerih je veliko klicev občanov in in-
terakcij v enotah in službah ter organih vodenja ZRP 
in med njimi, je treba omogočiti precej vhodnih točk 
oziroma mest zajemanja podatkov o posledicah ter iz-
vajajočih se, čakajočih in izvedenih aktivnostih. Pri tem 
je zelo pomembna vzpostavitev zavedanja, da poteka 
sprejem prijav za življenjsko ogrožajoče dogodke vedno 
in izključno prek telefonske številke 112 na ReCO ter 
telefonske številke 113 na OKC.

Nekatere vhodne točke podatkov in informacij so že 
predvidene v zakonodaji, vendar se vse ne uporablja-
jo, zato bo treba vzpostaviti tudi nove, ki jih razvoj 
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tehnologije že nekaj časa omogoča. Treba jih je tudi 
medsebojno učinkovito povezati, in sicer vodjo inter-
vencije, službo za podporo v prostovoljnem gasilskem 
društvu, krajevno oziroma četrtno skupnost, izvajalce 
javnih služb, občinsko upravo, informacijski center1, 
službo za podporo2, poveljnika Civilne zaščite (obči-

1  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, 13. člen; Pravilnik o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite, priloga 1 (kadrovske formacije, 2.5), priloga 2 (mate-
rialne formacije, 1, 2.11).
2  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, 10. člen; Pravilnik o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite, priloga 1 (kadrovske formacije, 2.2, alineji 6 in 7 v 
2.2.3), priloga 2 (materialne formacije, 1, 2.10).

ne, regije, države), ReCO3, Center za obveščanje RS4, 
območni center za obveščanje5, mobilni center za ob-
veščanje6, Operativno-komunikacijski center Policije 
(OKC), Dispečersko službo zdravstva, spletne poroče-
valske aplikacije za prebivalce, zajem podatkov iz objav 
na družbenih medijih ipd.

3  ZVNDN, 54. in 55. člen; Uredba o organizaciji in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 5. in 8. člen. 
4  ZVNDN, 54. in 55. člen; Uredba o organizaciji in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 5. in 7. člen.
5  ZVNDN, 54. in 55. člen; Uredba o organizaciji in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 5. in 9. člen.
6  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, 34. člen.

Tip vira Vir podatkov in informacij Primer

Vrsta in lokacija 
dogodka, 

posledice ter odziv 
na dogodek

prijavitelji z dogodkom povezane fizične in pravne osebe, ki so prizadete, ogrožene ali so očividci

opazovalna omrežja
opazovalna omrežja za spremljanje padavin, pretokov, radioaktivnosti, požarov v naravi 

– Kras, sistemi za javljanje požarov v zgradbah, javljanje trkov vozil eCall, pojavnost 
strel – LightningMaps, SMOK – sistem monitoringa, opozarjanja in kontrole ipd.

izvajalci javnih služb podjetja, ki izvajajo javno službo pri oskrbi z vodo, odvajanju komunalnih in meteornih 
voda, preskrbi z zemeljskim plinom in elektriko, upravljanju in vzdrževanju cest idr.

enote, službe in organi 
vodenja ZRP poročanje organov vodenja in sil ZRP, ki se na dogodek odzivajo

satelitski podatki program evropske komisije Copernicus s storitvami hitrega kartiranja
GIO EMS (Emergency Management Service)

podatki in informacije, ki 
jih zagotavljajo aplikacije 
za modeliranje razvoja 

dogodka

POTROG – sistem za hitro odločanje v primeru potresa, razlitje – orodje za hiter odziv 
ob razlitju, NevSnov – nevarne snovi, 2D-GIS Analytics, 3D-GIS, Masprem – sistem 

zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov, napovedovalni 
GIS model požarne ogroženosti naravnega okolja, modeliranje požarov v naravi, spre-
mljanje prevozov nevarnih snovi, mobilni okoljski informacijski sistem za spremljanje 
in modeliranje širjenja onesnaženja z radiološkimi, biološkimi in kemičnimi polutanti 

v ozračju, računalniška baza za podporo obrambi proti bioterorizmu, interaktivna 
vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju, sistem zračnega 

radiološkega izvidovanja, Rockyfor3D itn.

Viri za izvajanje 
odziva

baze podatkov organov 
vodenja in izvajalcev

evidenca pripadnikov Civilne zaščite, evidenca prostovoljcev, Vulkan, Vulkan3, webPLK, 
PodZiR, Lisjak, IGNIS, podatki o patruljah Policije, podatki o enotah predbolnišnične 

službe, podatki o dežurnih službah in intervencijskih ekipah izvajalcev javnih služb idr.

Značilnosti 
prizadetega ali 

ogroženega okolja 

karte in modeli prostora 
ter baze podatkov

državne pregledne in topografske karte, ortofoto, lidar; digitalni model reliefa, višin; 
geološka karta; hidrološke karte (prispevna območja vodnih teles površinskih in 

podzemeljskih voda, karte poplavne nevarnosti, karta poplavnih globin idr.); obmo-
čja pristojnosti (Register prostorskih enot idr.); infrastruktura (Kataster gospodarske 

javne infrastrukture); stavbe (Register nepremičnin, Kataster stavb); uporabniki stavb 
(Centralni register prebivalstva, podatki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
o zaposlenih in otrocih v vrtcih, osnovnih šolah, o dijakih v srednjih šolah in dijaških 
domovih, o študentih na fakultetah in v študentskih domovih, podatki Ministrstva za 
družino in socialne zadeve o zaposlenih in oskrbovancih v domovih starejših obča-
nov, podatki Ministrstva za zdravje o zaposlenih in zmogljivostih bolnišnic, podatki 

gospodarskih združenj in zbornic idr.); nevarni objekti (register SEVESO, register IED); 
prostorski akti – občinski in državni; lastništvo: zemljiški kataster, zemljiška knjiga; 

ribiški kataster; območja plazov; Register kulturne dediščine – Situla; požarno ogro-
ženi gozdovi; naravne vrednote (register naravnih vrednot, Natura 2000 idr.); ocene 

ogroženosti; drugo (Geopedia, Zevs, Weather underground idr.)

 Preglednica 2:  Viri podatkov in informacij o dogodku, njegovi vrsti, lokaciji, posledicah ter odzivu nanj, virih za odzivanje 
in o značilnostih prizadetega ali ogroženega okolja za organe vodenja ZRP v Sloveniji 

 Table 2:  The sources of the data and information on the emergency, its type, location, consequences and the 
emergency response, response resources, and the characteristics of the stricken or at-risk area for 
the emergency management bodies in Slovenia 
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Sprejem informacij je mogoče opraviti na več načinov 
ali z njihovimi kombinacijami, združuje pa jih vnos po-
datkov v skupno ali ustrezno povezane baze podatkov. 
Izhodna točka za podatke in informacije je predvidoma 
ena v upravljanju URSZR, prejemniki podatkov pa so 
organi vodenja in upravljanja ZRP. Tako lahko sprejem 
informacij o nenujnih dogodkih in stanjih poteka prek 
terenske organizacije občine (npr. pisarne občinske 
uprave, vaške, četrtne ter krajevne skupnosti), izvajal-
cev javnih služb, enotne telefonske številke in/ali sple-
tne poročevalske aplikacije ter strojno prek družbenih 
medijev (z operaterji ali samodejno). Klice na tako tele-
fonsko številko ob rednih razmerah obdelajo v ReCO. 
Enako velja za presojo vpisov prek poročevalskih apli-
kacij in samodejno obdelanih objav na družbenih me-
dijih. Ob napovedi obsežnih dogodkov ali njihovem na-
stanku je za obdelavo klicev na tako številko mogočih 
več rešitev. Ena možnost je vzpostavitev delovanja 
državnega informacijskega centra, ki informacije iz teh 
klicev zabeleži v enoten informacijski sistem in jih prek 
njega preda v obdelavo občinam ter izvajalcem javnih 
služb. Druga je samodejno razporejanje klicev, zapisov 
in objav po lokaciji glede na občine ter njihovo posre-
dovanje na občinsko raven, na kateri je mogočih več 
rešitev za njihovo nadaljnjo obdelavo. Tretja možnost je 
oblikovanje enotne državne spletne poročevalske apli-
kacije, na kateri prebivalci javljajo nenujna stanja, pot-
rebe ali druge podatke.

Podatke in informacije je treba zbirati na enem mes-
tu, kjer jim dodajamo nove (npr. od izvajalcev javnih 
služb, rezultate monitoringov in modeliranj ter javnih 
baz podatkov), jih obdelujemo, vodimo in zaključujemo 
(določitev prioritete, napotitev enote in služb, status 
reševanja zadeve idr.)7, jih analiziramo in potiskamo 
(nazaj navzdol, dopolnjene z drugimi podatki in informa-
cijami, navzgor k občinski ravni izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov oblasti, navzgor k regijski ravni URSZR) 
ter jih primerno združene in prikazane uporabljamo 
za odločanje na organu vodenja določene krajevne in 
stvarne pristojnosti. Tako skupno mesto imenujemo 
centralni zaledni sistem, v katerem so povezani vode-
nje podatkov in informacij o dogodku, odzivu nanj ter 
virih in analitična orodja. Od tam se podatki in informa-
cije v primerno združeni in prikazani obliki posredujejo 
organom vodenja ter tja, kjer se podatki in informacije 

7  Izjemnega pomena je na ravni izvirne krajevne in stvarne 
pristojnosti za ZRP voditi razvid dogodkov po posamezni 
lokaciji, kjer je potrebno posredovanje (točka, ki je definirana 
z naslovom (ulica in hišna številka) ali geografsko koordina-
to, kadar ni naslova, lahko pa tudi z identifikacijsko številko 
stavbe ali dela stavbe in številko stanovanja ali poslovnega 
prostora v skladu z identifikacijskimi oznakami nepremičnin; 
linijskim odsekom med dvema točkama – ceste, daljnovo-
da, vodovoda idr.; poligon ožjega geografskega območja, 
npr. plaz, se definira z nizom najmanj treh točk), prioriteto 
posredovanja, dodeljene posredujoče enote in službe ter 
status dogodka (čaka, v delu, končano).

arhivirajo, da se pozneje lahko uporabijo za revidiranje, 
zagotavljanje odgovornosti, analize, izobraževanje in 
usposabljanje itn. Temu pritrjujejo tako v raziskoval-
nem projektu analizirani primeri kot tudi nedavni za-
pleti, ki so nastali, ker na začetku ni bilo centralnega 
nacionalnega naročanja na cepljenje proti covidu-19 in 
evidence cepljenih, obolelih in tistih, ki jim je bila odreje-
na izolacija ali karantena. Ko je bilo nujno, so brez nacio-
nalne informacijske rešitve nastale samostojne in zato 
nepovezane ter nezdružljive lokalne rešitve, kar dovolj 
jasno dokazuje, da je bolj smiselno vnaprej poskrbeti za 
učinkovit skupni nacionalni način zbiranja podatkov in 
informacij kot pa uveljavljati zdaj zakonsko predvidene 
na občinah temelječe rešitve.

Prav tako je pomembno, da je informacijsko-komuni-
kacijska tehnologija za ZRP dimenzionirana na največje 
mogoče predvidljivo število vnosnih mest in vnosov. 
Simulacija posledic močnejšega potresa v osrednji 
Sloveniji z orodjem POTROG pokaže, da bi bilo približno 
20.000 stavb bolj ali manj poškodovanih in vsaka iz-
med njih bi predvidoma predstavljala vnosno entiteto, 
za katero se vnese več vrst podatkov tako iz poročanja 
s terena kot iz baz in analiz.

Način zajema, posredovanja in 
prejema podatkov in informacij

Opredelimo lahko dva osnovna načina zajema podatkov 
in več podtipov:
1. prek tiskanih obrazcev, to je oblikovno in vsebinsko 

standardnih predlog za zajem in prenos informacij 
ali celo nestandardiziranega besedila, kar je oboje 
lahko posredovano in/ali hranjeno v papirni ali ele-
ktronski obliki;

2. elektronsko prek aplikacij, vključno s spletnimi (tre-
nutno so to npr. webPLK, PodZIR, SPIN, e-SPIN, 
Delovodnik intervencije, Poveljnikov dnevnik, IGNIS, 
6inAction):
a. ročni vpis besedila in števil v poročevalske 

aplikacije;
b. asistirani ročni vpis s prednastavljenimi mo-

žnostmi prek spustnih seznamov in potrditve-
nih polj;

c. samodejno:
• iz baz podatkov in monitoringov;
• iz senzorjev (npr. v vozilu: lokacija, hitrost vo-

žnje, uporaba posebnih svetlobnih in zvočnih 
opozorilnih znakov, delovanje motorja, akti-
viranje ročne zavore, delovanje posamezne 
opreme (črpalke, avtomobilske lestve, dvižne 
ploščadi idr.), stopnja razpoložljivosti zalog 
(gorivo, gasilo));

• iz rezultatov modeliranja analitskih orodij.

Možnosti 1, 2a in 2b je mogoče izvajati neposredno 
ali posredno, tako da ustvarjalec podatka sam opravi 
vpis ali se podatek od vira ustno po telefonu, mobilnem 
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telefonu oziroma radijski postaji prenese k osebi, ki po-
datek zabeleži v informacijski sistem.

Pri načinu zajema, posredovanja in prejema podatkov 
in informacij je bistvenega pomena, da je osebje, ki 
skrbi za odziv, čim bolj: 

a. osvobojeno poročevalskega dela, torej naj bos-
ta zajemanje in posredovanje podatkov čim bolj 
samodejni (zajem prek senzorjev, posredovanje in-
formacij samodejno po načelu samodejnega poti-
skanja podatkov od mesta nastanka na mesto zbi-
ranja in analize), kar pa ni mogoče avtomatizirati, 

 Slika 1:  Prikaz predloga koncepta informacijskih storitev za upravljanje in vodenje ZRP
 Figure 1:  Depiction of the concept proposal for the information services for emergency management
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je treba standardizirati do ravni potrjevanja zelo 
omejenega števila preddoločenih možnosti. Roč-
ni vpis nevezanega besedila v aplikacije mora biti 
omogočen, vendar mora biti izjema. Prav tako 
mora biti omogočen papirni način zajema podat-
kov, vendar mora obstajati kot rezervna in ne pri-
marna možnost;

b. servisirano s podatki in informacijami od zu-
naj, torej pridobivanje podatkov in informacij od 
zunaj ni odvisno od poznavanja zunanjih informacij-
skih zmožnosti in zahtevanja podatkov in informa-
cij od zunaj (npr. od ReCO, OKC, drugih dispečer-
skih točk), temveč se z mesta zbiranja podatkov 
in analiz ti podatki in informacije samodejno po-
tisnejo k uporabniku (npr. podatki o območju do-
godka in stavbi: karta dostopnih poti, karta stavbe 
in okolice, bližnje hidrantno omrežje, število etaž 
nad in pod ravnjo terena, število stanovanj, šte-
vilo stanovalcev, vrste poslovnih subjektov, število 
uporabnikov stavbe, vrste energentov, priključna 
mesta energentov, požarni načrt, operativno-tak-
tični načrt gasilske enote; podatki o posredujočih 
enotah na tem odzivu: sprotno posodabljani po-
datki o lokaciji gasilskih vozil, vozil policije, zdra-
vstva idr.).

Želeni učinki takih informacijskih 
storitev

Take informacijske storitve bi prispevale k: 
• zvišanju ravni zavedanja lastnih pristojnosti in od-

govornosti (poveljnika enote, župana, poveljnika 
Civilne zaščite, poveljnika občinske javne gasilske 
službe, vodje državne reševalne službe idr.);

• postavljanju vsebinsko ustrezne odgovornosti pra-
vim nosilcem pristojnosti;

• zagotavljanju standardizirane kakovosti podatkov in 
informacij za vse organe vodenja ter prilagojenih za 
vsakega izmed njih in celotno državo;

• ustreznejšemu vodenju zaradi možnosti spreje-
manja informiranih odločitev v standardiziranem 
procesu;

• zvišanju ravni kakovosti načrtovanja pred 
dogodkom;

• zvišanju ravni pripravljenosti za odziv;
• skrajšanju odzivnih časov enot in služb;
• ustreznejšemu dimenzioniranju odziva;
• omogočanju delovanja načrtovanja oz. zvišanja rav-

ni načrtovanja ob dogodku in s tem na pomembnih 
podatkih in informacijah temelječega odločanja, za-
radi katerega:
• so vodje manj izpostavljeni tveganju za sprejem 

napačnih odločitev, ker:
• razloge za odločitev zmorejo dokumentirano 

pojasniti;
• sta vodenje in usklajevanje vseh deležnikov 

bolj načrtni, preglednejši, organizirani ter 
lažji;

• je bolj načrtno, preglednejše, organizirano 
in lažje zagotavljanje upoštevanja vseh vidi-
kov odziva: ljudi, zraka, vode, prsti, živali, kul-
turne dediščine, simbolnega in političnega 
vidika, infrastrukture in drugih storitev za 
zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, 
gospodarstva;

• izvajalci ZRP delajo varneje, bolj načrtno, učin-
koviteje in z boljšim dolgoročnim učinkom;

• prejemniki storitev ZRP so deležni ustre-
zne storitve tako vsebinsko kot časovno in 
krajevno;

• vzpostavljanju ustreznega pomena in mesta ZRP v 
podjetjih ter občinskih in državni upravi;

• zagotavljanju standardiziranega, enotnega in sku-
pnega orodja za delo na strokovnem področju ZRP;

• zagotavljanju možnosti za načrtno, standardizirano 
in enotno usposabljanje organov vodenja ter njiho-
ve podpore, upravnih delavcev in politikov;

• drugemu.

Zakonske podlage, ki omogočajo in 
nalagajo vzpostavitev informacijskih 
storitev za upravljanje in vodenje pri 
zaščiti, reševanju in pomoči

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi v V. poglavju vsebinsko ustrezno opredeljuje in-
formacijske storitve upravljanju in vodenju ZRP kot 
nalogo sistema opazovanja, obveščanja in alarmira-
nja za zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, 
pomembnih za ZRP, ter za opravljanje drugih nalog 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (48. 
člen). Viri informacij so ustrezno široko opredeljeni, 
prav tako tudi tipi informacij, torej obvestila, rezultati 
opazovanj in izmenjava informacij (50. člen). Kot vho-
dna točka podatkov in informacij v sistem je določen 
pristojni ReCO (50. člen), s čimer je najbrž mišljen 
državni in/ali posamezni ReCO. Obravnavani prime-
ri (Svete in sod., 2019) kažejo, da je taka rešitev ob 
manjšem številu dogodkov ustrezna, ob dogodkih, ki 
so obsežni in kompleksni, pa ne. V zakonodaji so pred-
videne možnosti, ki bi omogočile ustrezno obvlado-
vanje vhodnih informacij tudi ob obsežnih in komple-
ksnih dogodkih (npr. območni center za obveščanje8, 
mobilni center za obveščanje9, informacijski center10, 

8  ZVNDN, 54. in 55. člen; Uredba o organizaciji in delovanju 
sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, 5. in 9. člen.
9  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, 34. člen.
10  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, 13. člen; Pravilnik o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite, priloga 1 (kadrovske formacije, 2.5), priloga 2 (mate-
rialne formacije, 1, 2.11).
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služba za podporo11), vendar nekatere izmed teh mož-
nosti niso ustrezno razvite in uveljavljene. V ZVNDN 
je vsebinsko ustrezno urejena uporaba podatkov dr-
žavne statistike in javnih evidenc, podane pa so tudi 
potrebne pristojnosti za uporabo podatkov (51. člen). 
Ustrezno sta predvidena operacionalizacija zbiranja 
podatkov, njihove analize in oblikovanja informacij ter 
njihovo posredovanje. V šestem odstavku 51. člena je 
Uprava RS za zaščito in reševanje določena, da obli-
kuje povezane centralne zbirke podatkov, ki so pod-
laga za načrtovanje, obveščanje o nevarnostih ter 
za izvajanje ZRP ob nesrečah v državi, in omogoča 
dostop do njih državnim organom in organom lokal-
nih skupnosti ter izvajalcem nalog ZRP. V istem delu 
ZVNDN so na ustrezni ravni splošnosti navedeni tudi 
tisti, ki so jim informacijske storitve namenjene, in 
sicer državni organi in organi lokalnih skupnosti ter 
izvajalci nalog ZRP.

Predlog koncepta 

informacijskih storitev za 

upravljanje in vodenje zaščite, 

reševanja in pomoči 

Ob upoštevanju odgovorov na zastavljena vprašanja je 
mogoče približno opredeliti posamezne dele informa-
cijskih storitev za upravljanje in vodenje ZRP:
• vhodne točke podatkov o dogodku in odzivu nanj;
• informacije o značilnostih okolja, v katerem je dogo-

dek in v katerem poteka odziv nanj;
• orodja za izvajanje analitike nad podatki o dogodku, 

odzivu in okolju dogodka ter odziva;
• centralni zaledni sistem, v katerem so povezana 

vodenje podatkov in informacij o dogodku ter odzi-
vu nanj in analitična orodja, od koder se podatki in 
informacije v primerno združeni in prikazani obliki 
posredujejo organom vodenja ter kjer se podatki in 
informacije arhivirajo, da se lahko uporabijo za za-
gotavljanje odgovornosti, analize, izobraževanje in 
usposabljanje itn.;

• uporabnike, ki podatke in informacije potrebujejo za 
upravljanje, redno vodenje in vodenje ob odzivu na 
dogodke.

Shematsko je predlagani koncept informacijskih stori-
tev za upravljanje in vodenje ZRP prikazan na sliki 1.

V tako zasnovanem konceptu informacijskih storitev 
morajo biti zadovoljene informacijske potrebe organov 

11  Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, 10. člen; Pravilnik o kadrovskih 
in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne 
zaščite, priloga 1 (kadrovske formacije, 2.2, alineji 6 in 7 v 
2.2.3), priloga 2 (materialne formacije, 1, 2.10).

vodenja ZRP pri upravljanju, vsakodnevnem vodenju in 
vodenju ob odzivu na dogodke. Zajem in analiza podat-
kov ter prikaz informacij morajo biti čim bolj samodej-
ni, prav tako mora biti čim bolj samodejno potiskanje 
podatkov v zaledni sistem ter informacij k pristojnim 
organom upravljanja in vodenja. Posredovane infor-
macije morajo biti individualizirane oziroma združene 
in prikazane zelo ciljno glede na raven, pristojnosti in 
odgovornosti tistega organa vodenja, ki so mu name-
njene. Zmožnosti informacijskih storitev morajo biti 
uravnane po najhujših mogočih dogodkih, ki smo jim že 
bili priča in ki zajamejo večino Slovenije ter tako veliko 
organov vodenja in vse ravni vodenja, sprožijo veliko 
vnosov podatkov in informacij ter drugih interakcij ter 
zahtevajo veliko vnosnih mest. 

Sklepne misli

Ugotavljamo, da precej posameznih elementov predla-
ganega koncepta informacijskih storitev za upravljanje 
in vodenje ZRP ter tudi povezav med njimi že obstaja 
in deluje. Menimo, da bi jih bilo treba nekoliko dodelati 
in skladno s predlaganim konceptom dodati nekatere 
elemente, vzpostaviti nove povezave in nova analitična 
orodja ter zdajšnja dopolniti ter vzpostaviti ustrezno 
prikazovanje podatkov in informacij. Prav tako, in to je 
bistveno, bi bilo treba informacijske storitve prilagodi-
ti potrebam posamičnih organov upravljanja in vodenja 
ZRP glede na njihovo raven ter stvarno in krajevno pri-
stojnost. Poudarek bi bilo treba z evidentiranja podat-
kov prenesti na zagotavljanje informacij za odločanje 
organov upravljanja in vodenja pri zaščiti, reševanju in 
pomoči. Tako razumljene in oblikovane informacijske re-
šitve bi se uporabljale za upravljanje in vodenje oziroma 
vse organe upravljanja in vodenja ZRP na vseh ravneh. 
Od njih ne bodo zahtevale veliko aktivnega vnosa podat-
kov, pridobljene podatke pa bodo obogatile z drugimi iz 
javnih baz in monitoringov, jih z analitičnimi orodji dopol-
nile v kakovostne informacije za odločanje ter jih ustre-
zno prikazale. Tako jih bodo organi upravljanja in vodenja 
ZRP zmogli ter tudi morali uporabiti pri odločanju.

Naj še povemo, da je podlaga za prispevek avtorjev de-
lež v poglavje Informacijska podpora iz četrte faze Izde-
lava modela vodenja odziva/ukrepanja ob nesrečah v 
Republiki Sloveniji, raziskovalnega projekta Oblikovanje 
celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse 
ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči 
v Republiki Sloveniji ICS URSZR. Financiralo ga je Mini-
strstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševa-
nje, izvajalci Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene 
vede, Gasilska brigada Ljubljana, Gasilska zveza Slove-
nije, IGEA, d. o. o., Inštitut za vodarstvo, d. o. o., Mestna 
občina Ljubljana in strokovnjaki pa smo ga končali leta 
2019.
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Zgodovina šolanja reševalnih 

psov v Sloveniji

Prvi organizirani tečaj za šolanje lavinskih psov je bil 
pomladi leta 1952 v Tamarju. Udeležili so se ga člani 
Milice, Gorske reševalne službe (GRS) Jesenice in Klu-
ba ljubiteljev športnih psov, leta 1954 pa so bili orga-
nizirani prvi izpiti šolanih psov. Pod vodstvom sodnika 
je v Tamarju potekalo preverjanje znanja vodnika in psa 
za iskanje v snežni plazovini. Kinološka zveza Slovenije 
(KZS) je prvi tečaj za šolanje reševalnih psov za iskanje 
v snežni plazovini samostojno priredila leta 1970 pod 
Stolom. 

Leta 1976 je bil na ruševinah podrtih hiš na trasi av-
toceste Ljubljana–Vrhnika organiziran prvi tečaj za re-
ševalne pse za iskanje v ruševinah. S pomočjo IC ONZ 
je tečaj organizirala Komisija za reševalne pse pri KZS 
(KRP KZS), udeležili pa so se ga psi, ki so bili usposo-
bljeni za iskanje v snežni plazovini. Izkazalo se je, da je 
treba lavinske pse navaditi gibanja po neprijetnem ma-
terialu in premagovanja ovir.

V letih 1981 in 1982 je KRP KZS organizirala tri semi-
narje za vodje šolanja reševalnih psov, ki so prevzeli šo-
lanje reševalnih psov v kinoloških društvih, začeli pa sta 
se tudi sodelovanje z občinskimi štabi Civilne zaščite 

(CZ) ter vključevanje vodnikov in reševalnih psov v eno-
te CZ.

Leta 1983 je KRP KZS skupaj s Kinološkim društvom 
Ljubljana organizirala prvo uradno preizkušnjo reševal-
nih psov. Dvanajst najboljših vodnikov in psov je KRP 
KZS uvrstila na posebno listo, imenovano mobilna eno.

VODNIKI REŠEVALNIH PSOV KINOLOŠKE ZVEZE 
SLOVENIJE
THE SEARCH AND RESCUE DOG HANDLERS OF THE 
CYNOLOGICAL ASSOCIATION SLOVENIA

Katja Skulj
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale; predsednica Komisije za reševalne pse pri 

Kinološki zvezi Slovenije, Zapoge 3 d, Vodice, kskulj@gmail.com

Povzetek
Iskanje in reševanje s psi v okviru Kinološke zveze Slovenije ima več kot 50-letno tradicijo. Vodniki reševalnih 
psov sodelujejo, ko jih na zahtevo Policije skliče center za obveščanje, v iskalnih akcijah pogrešanih na terenu. 
Vodniki in njihovi reševalni psi so aktivirani tudi pri iskanju zasutih po eksplozijah, rušitvah objektov, zemeljskih 
plazovih, potresu in podobnem. Poleg delovanja v Sloveniji vodniki in njihovi reševalni psi sodelujejo na vajah, iz-
pitih ter mednarodnih preizkušnjah v tujini in tudi v reševalnih akcijah na popotresnih območjih po vsem svetu.

Abstract
Work with search and rescue dogs (SAR dogs) has a more than 50 year tradition in the Cynological Associ-
ation of Slovenia. Search and rescue dog handlers take part in real search missions for missing persons, and 
are activated through the Notification Centre when the police ask for the help of SAR dogs. The dogs and their 
handlers are also mobilized in the event of accidents such as explosions, building demolitions and landslides, 
and of course in the event of an earthquake. Besides their work in Slovenia, the SAR dogs and their handlers 
also take part in excercises, testing events and international mission readiness tests, as well as real missions 
following earthquakes all over the world.

 Slika 1:  Reševalni pes nakazuje zasuto osebo.  
(foto: KRP KZS)

 Figure 1:  A SAR dog finding a trapped person.  
(Photo: KRP KZS)
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ta reševalnih psov oziroma MERP za iskanje v ruševi-
nah, posredovala pa jo je Republiškemu štabu Civilne 
zaščite. Istega leta je potekala tudi prva reševalna ak-
cija, v kateri je sodeloval reševalni pes. V hrastniškem 
rudniku je blato na globini 450 metrov zalilo skupino 
rudarjev in reševalna psička Ajda vodnice Simone Volaj 
je po napornem enournem spustu nakazala truplo po-
nesrečenega rudarja (Zidar, 2001).

Kdo lahko postane vodnik 

reševalnega psa?

V večini kinoloških društev se enoti lahko pridruži pol-
noleten vodnik, izjemoma tik pred polnoletnostjo, saj 
delo v enoti reševalnih psov ni le šolanje psov, temveč 
priprava vodnika in bodočega reševalnega psa za so-
delovanje v iskalnih akcijah. Od vodnika zahteva veliko 
osebnostne zrelosti in sposobnosti presoje razmer.

Vodnik mora biti sposoben delati v ekipi, empatičen, 
čustveno inteligenten, komunikativen, iznajdljiv, samo-
stojen in v zelo dobri psihofizični kondiciji. 

Reševalne pse šolamo za iskanje na ruševinah poruše-
nih in na pol porušenih objektov, novogradnjah, opušče-
nih objektih ob pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj, na v 
ta namen pripravljenih ruševinskih poligonih, kot je v Iz-
obraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu, 
in drugih težkih terenih ter brezpotjih. Vodniki morajo 
pri gibanju na takih terenih upoštevati vse varnostne 
ukrepe in biti predvsem odgovorni zase ter za svoje pse. 

Kakšni psi so primerni za 

reševalnega psa?

Primerni so vsi srednje veliki psi ne glede na pasmo, tudi 
mešanci, zato o pasmah, najbolj primernih za reševalnega 

psa, ne moremo govoriti. Najbolj pomembno je, da pes ni 
napadalen ali pretirano plašen do psov in ljudi, tudi do 
otrok in starejših, ne preganja divjadi, ga ne motijo druge 
živali, kot so divjad, kokoši, mačke in druge, in da je psihič-
no stabilen. Psa ne sme motiti hrup, glasni zvoki ali strel. 
Zelo pomembno je tudi, da je pes zdrav in v dobri kondi-
ciji. Manj primerni so zelo veliki in težki psi zaradi težjega 
gibanja po ruševini, ovirah in težkem terenu.

Kako potekajo redna 

usposabljanja?

V večini enot reševalnih psov v okviru društev in klu-
bov potekajo redni treningi dvakrat na teden ne gle-
de na vremenske razmere. Iskalne akcije pogrešanih, 
v katerih sodelujejo reševalni psi, prav tako potekajo 
v vsakem vremenu. Poleg iskanja pogrešanih oziroma 
zasutih morajo reševalni psi obvladati vaje poslušnos-
ti in premagovanje standardnih ovir, predpisanih po 
veljavnem mednarodnem pravilniku za delo reševalnih 
psov IRO & FCI, ki velja v Sloveniji. IRO je Mednarodna 
organizacija reševalnih psov (International Search and 
Rescue Dog Organisation), FCI pa Mednarodna kinolo-
ška zveza (Fédération Cynologique Internationale).  
 
Reševalni pes mora znati premagovati, lahko ob pomo-
či vodnika, tudi druge terenske in improvizirane ovire. 
To so lahko lestve za večje višine, vodoravne lestve na 
višini približno dva metra, deske na različnih višinah, 
prehod skozi ožine različnih premerov, nestabilna pod-
laga in drugo. 

Kako poteka izobraževanje 

strokovnega kadra?

Poleg praktičnega dela s psi morajo vodniki, ki se na 
novo pridružijo enotam reševalnih psov v kinoloških 
društvih in klubih, pridobiti tudi teoretično znanje iz 
pravilnega markiranja in igranja s psom, nevarnosti v 
gorah in plazovih, prve pomoči ponesrečencu vključno 
z uporabo AED, prve pomoči psu, taktičnih postopkov 
iskanja v ruševini in na terenu, radijskih zvez ZARE, 
orientacije in topografije, dela z napravo GPS ter he-
likopterskega transporta. Iz zgoraj navedenih tematik 
opravljajo tudi teoretične in praktične izpite. 

S tem se izobraževanje ne konča, saj se vodnik neneh-
no izobražuje na rednih treningih v matični enoti, na 
skupnih vajah območnih enot, vaji mladih vodnikov, le-
tnem in zimskem usposabljanju ter vajah v tujini. Nujne 
izkušnje s psom pridobivata tudi pri opravljanju izpitov 
in preizkušenj tako v Sloveniji kot tujini.

Treninge v enotah reševalnih psov v društvih in klu-
bih vodijo inštruktorji za delo reševalnih psov, ki so 

 Slika 2:  Reševalni pes išče na ruševini. (foto: KRP KZS)
 Figure 2:  A SAR dog searching through rubble.  

(Photo: KRP KZS)

https://www.iro-dogs.org/en/home
https://www.iro-dogs.org/en/home
http://www.fci.be/en/
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obiskovali dvoletni seminar in uspešno opravili teore-
tični ter praktični del izpita. Trenutno je v okviru KRP 
KZS dejavnih 39 inštruktoric in inštruktorjev.

Sodniki za delo reševalnih psov, ki so opravili usposa-
bljanje v okviru KZS, stažirali kot sodniki pripravniki od 
dve do tri leta in opravili teoretični ter praktični del 
izpita, ocenjujejo znanje vodnika in reševalnega psa na 
izpitih ter preizkušnjah. V okviru KZS je dejavnih pet 
mednarodnih sodnikov FCI in KZS ter mednarodni sod-
nici FCI in KZS za delo reševalnih psov, ena je tudi med-
narodna sodnica IRO.

Organiziranost

Komisija za reševalne pse pri KZS je izvršni organ 
delnega zbora sodnikov za delo reševalnih psov, ki 
vodi, usmerja in načrtuje delo vodnikov reševalnih 
psov. Delujejo v 19 kinoloških društvih, športnih ki-
noloških društvih in klubih po Sloveniji, združeni pa 
so v enoto reševalnih psov, ki je del društva oziroma 
kluba.

V KZS so enote reševalnih psov v okviru kinoloških, 
športnih kinoloških društev in klubov Brežice, Domža-
le, DRP Bela krajina, Duplica, Goričko, KDRP Celje, KLP 
K-9, Krim, KŠP Novo mesto, Ljubljana, Logatec, Obala 
Koper, Lesce-Radovljica, Naklo, reševalnih psov Bela 
krajina, Sar.Si, Tolmin, Storžič, Zagorje, Zgornja Savinj-
ska dolina in Žiri.

Financiranje in opremljenost 

KZS ima z Ministrstvom za obrambo, Upravo Republi-
ke Slovenije za zaščito in reševanje, sklenjeno pogod-
bo o sofinanciranju dejavnosti pri zaščiti, reševanju 

in pomoči. S temi finančnimi sredstvi KRP KZS plača 
stroške usposabljanj strokovnega kadra in opremljanja 
vodnikov ter reševalnih psov.

Izpiti in preizkušnje

Do leta 2000 so veljali slovenski pravilniki za preizkuš-
njo usposobljenosti šolanih reševalnih psov in njihovih 
vodnikov, ki jih je leta 1990 potrdil delni zbor sodnikov 
za delo reševalnih psov. Leta 2000 smo prevzeli med-
narodni pravilnik za delo reševalnih psov IRO & FCI, ki 
se je posodabljal na pet do šest let, trenutno pa velja 
različica iz leta 2019.

Pravilnik vsebuje po tri stopnje izpitov iskanja pogre-
šanih oseb (RH-FL), iskanja v ruševini (RH-T), iskanja v 
snežni plazovini (RH-L), sledenja pogrešani osebi (RH-
F), sledenja po individualnem vonju (RH-MT) in reševa-
nje iz vode (RH-W). Pri vseh vrstah in stopnjah izpitov 
mora reševalni par vodnik in pes pokazati delo v dveh 
disciplinah, in sicer delo z nosom (iskanje, sledenje) ter 
poslušnost s premagovanjem ovir.

Iskanje pogrešanih oseb v 

Sloveniji

Vodniki in reševalni psi, ki so uspešno opravili letno 
preizkušnjo, se uvrstijo v območne enote skupine za 
iskanje pogrešancev (OE SIP). Te so razdeljene na šest 
regij, v njih pa je razporejenih več kot 100 vodnikov s 
psi in članov vodstva ter logistične podpore. Sklici po-
tekajo prek centrov za obveščanje, kadar Policija prosi 
za pomoč vodnikov reševalnih psov, mobilni čas reše-
valnih parov OE SIP pa je približno uro. Enote so sesta-
vljene po regionalnem načelu: 

 Slika 3:  Reševalni pes nakazuje pogrešano osebo. 
(foto: KRP KZS)

 Figure 3:  A SAR dog alerting its handler to a missing 
person. (Photo: KRP KZS)

 Slika 4:  Intervencijsko vozilo KRP KZS (foto: KRP KZS)
 Figure 4:  Intervention vehicle KRP KZS (Photo: KRP 

KZS)



479UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Katja Skulj: VODNIKI REŠEVALNIH PSOV KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE

• vodstvo enote: logistika, PMP, PVP, transporti; 
• skupina SIP-1: Ljubljana, Notranjska, pomoč drugim 

enotam; 
• skupina SIP-3: zahodna Štajerska, Celje, Maribor, 

Ptuj, Murska Sobota; 
• skupina SIP-4: Gorenjska v celoti, Kranj;  
• skupina SIP-5: severna Primorska, Nova Gorica, 

Tolmin, Bovec; 
• skupina SIP-6: Obala, Notranjska, Koper, Postojna, 

Sežana; 
• skupina SIP-8: Dolenjska, Zasavje, Posavje, Bela 

krajina. 

Število iskalnih akcij v zadnjih petih letih je predstavlje-
no v preglednici 1.

Če pogledamo statistiko po regijah, je največ iskalnih 
akcij v osrednjeslovenski, štajerski in gorenjski regiji, 
manj pa v zahodni in južni Sloveniji.

Sodelovanje s tujino

Slovenski vodniki že dolgo sodelujejo z vodniki reševal-
nih psov iz vse Evrope, saj se od leta 1992 udeležujejo 
izpitov, tekmovanj, vaj in svetovnih prvenstev reševalnih 
psov, na katerih so zelo uspešni. Vodniki iz tujine se ude-
ležujejo slovenskega letnega in zimskega usposabljanja. 

Sodelovanje s tujino je zelo pomembno, ker se tako 
izmenjujejo načini šolanja in izkušnje vodnikov ter in-
štruktorjev, predvsem pa se vodniki iz različnih držav 
in organizacij med seboj spoznajo, saj bodo v reševalni 
akciji po potresu ali drugi naravni nesreči delovali sku-
paj v okviru mednarodne pomoči ob nesrečah. 

Iskalne akcije v tujini

Leta 1992 je pet slovenskih vodnikov s svojimi reševal-
nimi psi sodelovalo pri iskanju ponesrečenih v potresu, 
ki je prizadel Kairo. To je bilo prvo posredovanje sloven-
skih vodnikov reševalnih psov v tujini.

Turčijo je leta 1999 dvakrat prizadel katastrofalni po-
tres. Prvi se je zgodil avgusta, ko so slovenski vodniki 
in reševalni psi sodelovali v okviru mednarodne organi-
zacije IRO. Po novembrskem potresu je pomoč poslala 
Slovenija, pri iskanju zasutih pa so sodelovali tudi slo-
venski vodniki in reševalni psi.

Leta 2003 so se štirje vodniki iz Slovenije, od tega 
eden iz ERP KZS, pridružili mednarodni enoti IRO, ki je 
posredovala po potresu v Alžiriji.

Mesec 2020 2019 2018 2017 2016
Januar 3 2 2 3 0
Februar 1 2 5 1 1
Marec 4 2 4 6 2
April 4 7 7 5 5
Maj 1 6 5 7 2
Junij 1 5 3 5 7
Julij 3 7 1 6 4

Avgust 5 6 1 1 13
September 4 4 1 5 3

Oktober 2 3 3 2 6
November 3 0 0 2 4
December 3 2 0 5 4

Skupaj na leto 34 46 32 48 51

 Preglednica 1:  Število iskalnih akcij pogrešanih od leta 
2016 do 2020

 Table 1:  Number of search missions for missing 
persons 2016-2020

Slika 5:  
Najdba pogrešane osebe 
v iskalni akciji (foto: KRP 
KZS)

Figure 5:  
Missing person found on 
a search mission (Photo: 
KRP KZS)
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Zadnje posredovanje v tujini je bilo leta 2009, ko je Su-
matro prizadel močan potres in so se mednarodne re-
ševalne akcije udeležili štirje vodniki ter reševalni psi, ki 
delujejo v okviru ERP KZS.

Sklepne misli

Vodniki, inštruktorji, sodniki, vodje enot in člani Komi-
sije za reševalne pse se zavedamo, da lahko zagota-
vljamo stalno pripravljenost vodnikov in njihovih reše-
valnih psov, ki so razporejeni v območne enote SIP, le 
z rednimi in kakovostnimi treningi v osnovnih enotah, 
in sicer enotah reševalnih psov v društvih in klubih, 
ter s skupnimi vajami območnih enot, opravljanjem iz-
pitov in preizkušenj. Le tako lahko izpolnjujemo določila 

pogodbe med KZS, Komisijo za reševalne pse in Mini-
strstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, to je pomoč pri reševanju človeš-
kih življenj.

Vodniki reševalnih psov, ki delujejo v okviru Kinološke 
zveze Slovenije, so prostovoljci. Veliko pogovorov je o 
tem, ali je sodelovanje v enotah reševalnih psov le hobi. 
Ne! To ni le hobi. Šolanje reševalnega psa poteka vse 
življenje. Veliko vodnikov dela že z drugim ali celo s tre-
tjim psom.

Kot je rekel naš dolgoletni predsednik Komisije za reše-
valne pse Vlado Gerbec: »Biti vodnik reševalnega psa je 
način življenja.« Ta stavek je postal moto vodnikov reše-
valnih psov, ki delujejo v okviru Kinološke zveze Slovenije.

Slika 6:  
Mednarodni preizkus 
usposobljenosti 
reševalnega psa in vodnika 
– IRO MRT 2006 (foto: 
KRP KZS)

Figure 6: 
 International mission 
readiness test – IRO MRT 
2006 (Photo: KRP KZS)
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Uvod

Slovensko prostovoljno gasilstvo ima izjemno bogato 
tradicijo, na katero smo lahko ponosni prav vsi prebi-
valci Slovenije, ne le gasilci. Prvo prostovoljno gasilsko 
društvo, takrat imenovano »požarna bramba«, je bilo 
ustanovljeno na pobudo graščaka dr. Josipa Savin-
ška leta 1869 v Metliki. Naslednje leto, leta 1970, so 
sledile ustanovitve PGD Laško, Ljubljana – mesto in 
Ptuj. Začelo se je obdobje organiziranega gasilstva na 
Slovenskem.

Gasilska zveza Slovenije je krovna organizacija več kot 
162.000 prostovoljnih gasilcev. Ti se združujejo v 1341 
prostovoljnih gasilskih društvih, 120 gasilskih zvezah in 
17 gasilskih regijah.

V počastitev pomembnih zgodovinskih mejnikov so po-
tekale številne dejavnosti. Vse prireditve je spremljal 
enoten logotip, ki ga je sprejel Upravni odbor Gasilske 
zveze Slovenije 25. januarja 2019.

Vse prireditve so z govorci, nastopajočimi in gosti dostoj-
no predstavile pomen in vlogo gasilstva v preteklosti ter 
prikazale javnosti njihovo organiziranost, usposobljenost 
in opremljenost prostovoljnih gasilskih društev in njiho-
vih operativnih enot. Pri tem smo izpostavili njihovo po-
vezljivost, odzivnost in učinkovitost v sistemu zaščite in 
reševanja, ne glede na vrsto intervencije.

LETO JUBILEJEV SLOVENSKIH GASILCEV
A YEAR OF ANNIVERSARIES FOR SLOVENIAN 
FIREFIGHTERS

Janko Cerkvenik
Gasilska zveza Slovenije, Tržaška 221, Ljubljana, janko.cerkvenik@gasilec.net

Povzetek
Leto 2019 je bilo za slovensko gasilstvo zelo pomembno, saj smo praznovali 150-letnico PGD Metlika in 
hkrati 150-letnico organiziranega gasilstva na Slovenskem, 70. obletnico ustanovitve Gasilske zveze Slo-
venije ter 50-letnico Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. Poleg tega smo se spom-
nili še na 70. obletnico nastanka gasilske himne. Častni pokrovitelj vseh prireditev je bil Borut Pahor, pred-
sednik Republike Slovenije. Gasilske prireditve v jubilejnem letu so imele poseben poudarek in prelomen 
pomen, saj je bilo treba z vodstvom in organi Gasilske zveze Slovenije kritično oceniti delo v preteklem 
desetletju in uskladiti programe prireditev tako, da so izžarevali primerno motiviranost za nove cilje v pri-
hodnjem desetletju. Organizacijski odbor se je zavedal svoje naloge, da pripravi dogodke, ki bodo predvsem 
poudarjali trajne vrednote gasilske organizacije in da bodo udeleženci in gostje čutili, da so sestavni del 
vsake zgodbe. 

Abstract
2019 was a very important year for Slovenian firefighters: we commemorated the 150th anniversary of 
the Metlika Volunteer Fire Brigade; the 150th anniversary of organized firefighting in Slovenia; 70 years 
of the establishment of the Firefighting Association of Slovenia; and 50 years of the Dr. Branko Božič 
Slovenian Firefighter Museum in Metlika. We also commemorated the 70th anniversary of the creation 
of the firefighters’ anthem. The honorary patron of all the events was the President of the Republic of 
Slovenia, Borut Pahor. The firefighting events held in the jubilee year had a special emphasis and were of 
groundbreaking importance, as it was necessary to critically assess the work of the past decade with the 
leadership and the bodies of the Slovenian Firefighter Association, and to coordinate event programmes 
to display appropriate motivation for new goals in the next decade. The organizational committee was 
aware of its task to prepare the events so that they would primarily emphasize the enduring values of the 
firefighting organization and that the participants and guests would feel that they were an integral part 
of each story. 

 Slika 1: Logotip 
prireditev (foto: 
arhiv GZS)

Figure 1:  Logo 
of the events 
(Photo: 
Archive of the 
Firefighting 
Association of 
Slovenia)

mailto:janko.cerkvenik@gasilec.net
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Praznovanje 50-letnice 

gasilskega muzeja

Sreda, 28. avgusta 2019, je bila posvečena praznova-
nju prve izmed okroglih obletnic. S svečano akademijo 
smo gasilci zaznamovali 50-letnico Slovenskega gasil-
skega muzeja dr. Branka Božiča v Metliki. 

V prostorih muzeja je od 12. ure dalje potekala novi-
narska konferenca. Na njej so predstavnikom medijev 
spregovorili Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zve-
ze Slovenije, Darko Zevnik, župan Občine Metlika, Amir 
Mehadžić, predsednik PGD Metlika, in Martin Štubljar, 
predsednik GZ Metlika.

Z državno in gasilsko himno se je ob 13. uri na grajskem 
dvorišču začela osrednja slovesnost ob 50. obletnici 
ustanovitve Slovenskega gasilskega muzeja dr. Bran-
ka Božiča v Metliki. Zbrali so se člani organov Gasilske 
zveze Slovenije in Belokranjske gasilske regije, men-
torji in nagrajenci, ki so sodelovali na vseslovenskem 
likovnem in literarnem natečaju učencev osnovnih šol, 
ter gostje mag. Petra Culetto, državna sekretarka na 
Ministrstvu za kulturo, Darko But, generalni direktor 
Uprave RS za zaščito in reševanje, in Darko Zevnik, žu-
pan Občine Metlika.

Prisotne je v imenu gostiteljev najprej pozdravil Mar-
tin Štubljar, predsednik GZ Metlika in belokranjske 
regije. Darko Zevnik, župan Občine Metlika, je izrekel 

dobrodošlico vsem navzočim nadaljeval: »Biti gasilec 
je poslanstvo. Odločitev o tem, ali bo kdo gasilec, 
sprejmemo že v otroštvu. Največkrat botruje temu 
dejstvo, da so že naši starši, bratje, sestre ali znanci 
vključeni v to plemenito organizacijo. In ko si enkrat 
gasilec, si gasilec za vse življenje.« 

Poudaril je, da je Občina, skupaj z domačimi gasilci, 
zavzeto pripravila vse potrebno, da bodo prireditve 
v jubilejnem letu potekale nemoteno. Na koncu se je 
še enkrat zahvalil vsem gasilcem za vsakodnevno 
opravljeno delo.

Janko Cerkvenik, predsednik Gasilske zveze Slovenije, je 
po uvodnih pozdravih izrazil navdušenje nad dejstvom, 
da so mladi na natečaju sodelovali z več kot 3000 
prispevki in tako pokazali spoštovanje do dela, ki ga 
opravljamo gasilci. S praznovanjem obletnic gasilci 
utrjujemo naš odnos do zgodovine gasilstva. Zahvalil 
se je vsem, ki so pomagali pripraviti svečanosti ob 
letošnjih okroglih obletnicah. Omenil je, da so udeležbo 
na osrednjih prireditvah potrdile številne delegacije iz 
tujine, s čimer so pokazale, da spoštujejo delo slovenskih 
gasilcev. Zahvalil se je državnim organom – še posebej 
Upravi RS za zaščito in reševanje ter Ministrstvu za 
obrambo – za podporo pri našem delu.

Petra Planinc, kustosinja v Slovenskem gasilskem 
muzeju dr. Branka Božiča, je orisala začetke delovanja 
muzeja in njegov razvoj. 

 Slika 2:  Utrinek s praznovanja obletnice (foto: arhiv GZS)
 Figure 2:  The anniversary celebration (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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Slavnostna govornica na akademiji je bila mag. Pe-
tra Culetto, državna sekretarka na Ministrstvu za 
kulturo, ki je med drugim dejala: »Ko praznujemo 
150 let organiziranega gasilstva na Slovenskem, 
70 let ustanovitve Gasilske zveze Slovenije in 50 
let Slovenskega gasilskega muzeja dr. Branka Boži-
ča, je pravzaprav praznik … Gasilstvo je ena najbolj 
razvitih oblik prostovoljstva pri nas. Poslanstvo, ki 
ga opravljate, je plemenito in ob dnevih, kot je ta, 
se spodobi reči HVALA! Gasilstvo kot civilno-druž-
bena organizacija je nosilec načela solidarnosti, 
humanosti. Hkrati ima slovensko prostovoljno ga-
silstvo izredno pomembno narodno-buditeljsko in 
kulturno vlogo – je del slovenske nacionalne iden-
titete. In prav tu, v Metliki, je bilo pred stoletjem in 
pol ustanovljeno prvo gasilsko društvo, imenovano 
požarna bramba. Ne smemo pozabiti, da je sloven-
sko prostovoljno gasilstvo precej prispevalo tudi k 
ohranjanju slovenskega jezika, kar je tudi področje 
Ministrstva za kulturo. Veliko zaslug za to ima eden 
najpomembnejših organizatorjev – Ignacij Merhar. 
Bil je pobudnik poveljevanja v maternem jeziku, s 
čimer je dal novo dimenzijo v razvoju slovenskega 
jezika in pri krepitvi slovenske nacionalne zavesti.«

Prireditev sta popestrili klarinetistka Hana Rus in 
pevka Tina Pezdirec, udeleženci prireditve pa so si lahko 
ogledali dve razstavi – na grajskem dvorišču razstavo 

najboljših likovnih in literarnih del natečaja »Gasilci, 
na pomoč!«, v prostorih Slovenskega gasilskega 
muzeja dr. Branka Božiča pa priložnostno razstavo ob 
150-letnici gasilstva na Slovenskem.

150-letnica PGD Metlika

V soboto, 7. septembra 2019, je bila v šotoru pred ga-
silskim domom osrednja slovesnost Prostovoljnega ga-
silskega društva Metlika ob 150. obletnici ustanovitve. 
To je bil hkrati uvod v dvodnevno praznovanje jubilejev 
slovenskega prostovoljnega gasilstva. Slovesnost se je 
začela s pozdravom gostov, ki so s prisotnostjo izrazili 
spoštovanje do najstarejšega prostovoljnega gasilskega 
društva na Slovenskem. Med številnimi gosti naj omeni-
mo mag. Dejana Židana, predsednika Državnega zbora 
RS, Darka Buta, generalnega direktorja Uprave RS za 
zaščito in reševanje, Janka Cerkvenika in Francija Petka, 
predsednika in poveljnika Gasilske zveze Slovenije, Dar-
ka Zevnika, župana Občine Metlika, Martina Štubljarja 
in Petra Šneljarja, predsednika in poveljnika GZ Metlika, 
Stanislava Bajuka, častnega predsednika PGD Metlika, 
ter številne predstavnike gasilskih zvez iz tujine.

Mladi gasilci iz PGD Metlika so pripravili zelo domisel-
no igro, skozi katero so navzoče popeljali v davno leto 
1869, ko je bila na pobudo graščaka in viteza dr. Jo-
sipa Savinška ustanovljena prva požarna bramba na 
Slovenskem. 

 Slika 3:  Praznovanje PGD Metlika (foto: arhiv GZS)
 Figure 3:  Celebration of the Metlika Volunteer Fire Brigade (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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Uvodni nagovor je imel Amir Mehadžič, predsedni-
ku PGD Metlika. V nadaljevanju programa so prvemu 
prostovoljnemu gasilskemu društvu na Slovenskem v 
krajših nagovorih čestitali Martin Štubljar, predsednik 
GZ Metlika, župan Darko Zevnik in Janko Cerkvenik, 
predsednik Gasilske zveze Slovenije. Osrednji govornik 
je bil mag. Dejan Židan, predsednik Državnega zbora 
Republike Slovenije. Sledila je podelitev visokih gasilskih 
priznanj in odlikovanj. Med številnimi prejemniki je bil 
tudi mag. Dejan Židan, ki je prejel spominske plakete 
Gasilske zveze Slovenije, domače društvo pa je prejelo 
posebno plaketo Gasilske zveze Slovenije.

Počastitev 70-letnice Gasilske 

zveze Slovenije in 150-letnice 

organiziranega gasilstva na 

Slovenskem

V nedeljo, 8. septembra 2019, je bila v Metliki, zibelki slo-
venskega gasilstva, osrednja slovesnost ob pomembnih 
gasilskih jubilejih – 70-letnici Gasilske zveze Slovenije in 
150-letnici organiziranega gasilstva na Slovenskem. 

Dopoldne je bila v Kulturnem domu Metlika svečana 
akademija ob 70-letnici Gasilske zveze Slovenije. Pri-
sotne je v dvorano »pospremila« Tamburaška skupina 
KUD Božo Račič iz Adlešičev. Poleg vodstva Gasilske 

zveze Slovenije s predsednikom Jankom Cerkvenikom 
in poveljnikom Francijem Petkom na čelu, članov uprav-
nega odbora, poveljstva, arbitraže in strokovne službe 
krovne organizacije, nagrajencev Matevža Haceta ter 
vodstva domačih gasilcev so se akademije udeležili 
številni visoki gostje: minister Karl Erjavec – obrambni 
minister, ki je bil tudi osrednji govornik na akademiji, 
Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in 
reševanje, Tore Eriksson in Milan Dubravac, predse-
dnik in podpredsednik CTIF (International Association 
of Fire and Rescue Services), Martin Štubljar in Peter 
Šneljer, predsednik in poveljnik GZ Metlika, Darko Zev-
nik, župan Občine Metlika, ter Miran Korošak, predse-
dnik Združenja Slovenskih poklicnih gasilcev. Prisotni 
so bili tudi najvišji predstavniki Planinske zveze Slove-
nije in Rdečega križa Slovenije ter najvišji predstavniki 
gasilskih zvez iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Nemčije, 
Slovaške in Srbije.

Kvartet trobil Metlika je v uvodu zaigral slovensko in 
gasilsko himno. V imenu gostiteljev – belokranjskih in 
metliških gasilcev – je zbrane najprej nagovoril Mar-
tin Štubljar, predsednik GZ Metlika, nato pa je navzoče 
pozdravil še župan Darko Zevnik. 

Predsednik Janko Cerkvenik je v svečanem nagovoru 
povzel delo Gasilske zveze Slovenije in pomembne do-
godke, ki se nanašajo na delo gasilcev v zadnjih desetih 
letih, in predstavil statistične podatke o Gasilski zvezi 
Slovenije. Poudaril je, da gasilstvo predstavlja najmno-
žičnejšo organizacijo v naši državi ter pomemben člen 

 Slika 4:  Svečana akademija v Metliki (foto: arhiv GZS)
 Figure 4:  Solemn ceremony in Metlika (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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v III. stebru nacionalne varnosti, ki ga zagotavlja sis-
tem zaščite in reševanja. Članstvo sestavlja kar 25 % 
mladih in 30 % članic. Z dobrim strokovnim usposablja-
njem zagotavlja gasilska organizacija 50.000 operativ-
nih članov, ki izvajajo javno gasilsko službo z ustrezno 
operativno pripravljenostjo ob požarih in drugih narav-
nih nesrečah. Vsako leto 14.000 prostovoljnih gasilcev 
s programi temeljnih in dopolnilnih usposabljanj dopol-
ni znanje ter veščine. 

Slavnostni govornik na akademiji je bil Karl Erjavec, mi-
nister za obrambo Republike Slovenije, ki je med dru-
gim izpostavil, da imajo gasilci dolgo in bogato tradicijo. 
So eden od stebrov slovenske državnosti, na kar pre-
večkrat pozabljamo. Ne gre le za gašenje požarov, gre 
za mnogo več – za solidarnost, ohranjanje slovenstva. 
Poudaril je pomembno vlogo zlasti prostovoljnih gasil-
cev, ki so v preteklosti ohranjali jezik, gojili slovensko 
pesem, ohranjali kulturo in oblikovali družabno življenje. 
Zahvalil se je vsem gasilcem za opravljeno delo in jim 
čestital za okrogle jubileje.

Sledila je podelitev plaket Gasilske zveze Slovenije 
predstavnikom tujih delegacij, Planinski zvezi Slovenije, 
Rdečemu križu Slovenije, Izobraževalnemu centru RS 
za zaščito in reševanje, Gasilski zvezi Metlika, General-
štabu Slovenske vojske, Združenju slovenskih poklicnih 
gasilcev, Občini Metlika, Upravi RS za zaščito in reše-
vanje ter Darku Butu, Državnemu svetu RS in Mini-
strstvu za obrambo RS ter Karlu Erjavcu. Plakete sta 
podelila Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in 
poveljnik Gasilske zveze Slovenije.

Osrednja svečanost ob 

150-letnici organiziranega 

gasilstva na Slovenskem

Pred začetkom osrednjega dogodka – velike gasilske 
parade z mimohodom gasilk in gasilcev ter sil za zaš-
čito in reševanje, v kateri je sodelovalo več kot 3300 
gasilk in gasilcev ter drugih pripadnikov sil za zaščito 
in reševanje – vanjo je bil vključen tudi pester motori-
ziran del – sta se prireditvi pridružila notranji minister 
Boštjan Poklukar ter Marjan Šarec, predsednik Vlade 
Republike Slovenije. Udeleženci so v Metliko prispeli iz 
celotne Slovenije z več kot 60 avtobusi in 130 gasilski-
mi vozili.

Ko so se gasilke in gasilci, razporejeni po ešalonih ga-
silskih regij, zbrali pred pokritim odrom, se je začelo 
sklepno dejanje praznika slovenskih gasilcev v Metliki. 
Na odru so se zbrali številni ugledni gosti, med njimi: 
Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Sloveni-
je, notranji minister Boštjan Poklukar, Samo Bevk, 
predsednik Odbora za obrambo pri Državnem zboru 
Republike Slovenije, Boris Doblekar, poslanec Držav-
nega zbora Republike Slovenije, Darko But, general-
ni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, Janko 
Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in poveljnik 
Gasilske zveze Slovenije, Miran Korošak, predsednik 
Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, Ivan Mikuž, 
predstavnik Slovenske vojske, Tomo Kraševec, pred-
stavnik Zveze slovenskih častnikov, Tore Erikson in 

 Slika 5:  Utrinek z osrednje svečanosti v Metliki (foto: arhiv GZS) 
 Figure 5:  A shot of the main ceremony in Metlika (Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia) 
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Milan Dubravac, predsednik in podpredsednik CTIF, 
novomeški škof monsinjor Andrej Glavan ter Darko 
Zevnik, župan Občine Metlika. Prireditev so spremljali 
tudi predstavniki gasilcev iz sosednjih in drugih držav, 
člani organov Gasilske zveze Slovenije, belokranjske 
regije, GZ in PGD Metlika ter prejemniki priznanj Ma-
tevža Haceta.

Zbrane so nagovorili Martin Štubljar, predsednik Be-
lokranjske regije in GZ Metlika, Darko Zevnik, župan 
Občine Metlika, in Janko Cerkvenik, predsednik Gasil-
ske zveze Slovenije. Slavnostni govornik je bil Marjan 
Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije, ki je med 
drugim dejal, da si pred 150 leti niso predstavljali, da 
bo gasilska organizacija na Slovenskem dosegla tako 
nesluten razvoj. Da bo gasilska organizacija na Sloven-
skem pojem ponosa, discipline, spoštovanja, tovarištva 
in predvsem človečnosti, kajti gasilska organizacija je 
največja humanitarna organizacija v Republiki Sloveniji. 
V imenu države, v imenu vseh prebivalk in prebivalcev 
Republike Slovenije se je iskreno zahvalil vsem gasilkam 
in gasilcem za opravljeno delo.

Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik in povelj-
nik Gasilske zveze Slovenije, sta ob koncu prireditve 
podelila plakete ob 150-letnici slovenskega gasilstva 
Odboru za obrambo pri Državnem zboru Republike 
Slovenije, Ministrstvu za notranje zadeve in Marjanu 
Šarcu, predsedniku Vlade Republike Slovenije.

Praznovanje 70-letnice 

uglasbitve himne slovenskih 

gasilcev

V jubilejnem letu 2019 so slovenski gasilci praznovali 
tudi 70-letnico uglasbitve pesmi Ivana Krpača Gasil-
ska, ki jo je leta 1993 Gasilska zveza Slovenije uradno 
razglasila za himno slovenskih gasilcev. Pesem Gasilska 
je sicer leta 1949 napisal Edvard Roessner. Jubilej je bil 
slovesno zaznamovan v nedeljo, 3. novembra 2019, v 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu. 

Prireditev sta na pobudo zborovodje Janeza Koleriča 
in pod pokroviteljstvom Gasilske zveze Slovenije ter 
Mestne občine Slovenj Gradec organizirala domače 
gasilsko društvo in Vaška skupnost Šmartno pri Slo-
venj Gradcu. Na njej so v kulturnem programu sodelo-
vali gasilski ženski in moški zbori iz Ormoža, Gorišnice, 
Planine pri Sevnici in Šmartnega pri Slovenj Gradcu 
ter Glasbena šola Slovenj Gradec ter kvartet rogistov 
Slovenj Gradec. Med številnimi gosti so se slovesnosti 
udeležili Janko Cerkvenik in Franci Petek, predsednik 
in poveljnik Gasilske zveze Slovenije, dr. Janja Kramer 
Stajnko in Milan Antolin, namestnica predsednika in 
podpredsednik Gasilske zveze Slovenije, Jože Kašnik 
in Zdravko Sešel, predsednik in poveljnik GZ Mislinjske 
doline, Albert Gradišnik, predsednik PGD Šmartno pri 

 Slika 6a: Praznovanje uglasbitve himne v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (foto: arhiv GZS)
 Figure 6a: Celebrating the setting of the anthem to music in Šmartno near Slovenj Gradec  

(Photo: Archive of the Firefighting Association of Slovenia)
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Slovenj Gradcu, Tilen Klugler, župan MO Slovenj Gra-
dec, Štefka Kučan, hčerka Ivana Krpača in častna ob-
čanka MO Slovenj Gradec, ter drugi.

Zaključna prireditev ob 

150-letnici gasilstva na 

Slovenskem

V petek, 15. novembra 2019, je ob 19. uri v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani Gasilska zveza 
Slovenije pripravila svečano akademijo ob 150-letnici 
gasilstva na Slovenskem. Za nepozaben večer, v kate-
rem smo poleg priznanih glasbenih ustvarjalcev spre-
mljali nastope mladine, članic in članov iz gasilskih vrst, 

sta za scenarij in režijo poskrbela Rok in Blaž Švab. 
Slavnostni govornik je bil Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije. Prireditev si je ogledalo približno 
1300 članic in članov naše organizacije.

Program prireditve se je začel s slovensko himno, ki jo 
je zapel Združeni gasilski pevski zbor. Voditelj akademije 
Jure Sešek, ki je uvodoma pozdravil navzoče goste na 
prireditvi, med katerimi so bili širše vodstvo Gasilske 
zveze Slovenije z Jankom Cerkvenikom in Francijem 
Petkom, predsednikom in poveljnikom Gasilske zveze 
Slovenije, Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije 
in častni pokrovitelj vseh dogodkov, povezanih z jubileji 
slovenskega gasilstva, Marjan Šarec, predsednik Vla-
de RS, Karl Erjavec, minister za obrambo, Samo Bevk, 
predsednik Odbora za obrambo pri Državnem zboru, 
Alenka Ermenc, načelnica Generalštaba Slovenske 

Slika 6b: 
Notni zapis himne 
»Gasilska«

Figure 6b:  
»The Firefighters’ Song« 
(»Gasilska«) anthem  
sheet music.
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vojske, Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite RS, 
Darko But, generalni direktor URSZR, Tomaž Pečjak, 
namestnik generalne direktorice Policije, mag. Boris 
Balant, glavni inšpektor Inšpektorata RS za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Stanislav Zore, 
ljubljanski nadškof, Darko Zevnik, župan Občine Metlika, 
in prijatelji gasilci iz Hrvaške, Madžarske in Avstrije.

Navzoče je pozdravil Janko Cerkvenik, predsednik Ga-
silske zveze Slovenije, in se vsem vabljenim gostom zah-
valil za njihovo pomoč in podporo. V govoru je poudaril: 
»Pomembno se mi zdi deliti z vami ugotovitev kulturnega 
antropologa in etnologa dr. Rajka Muršiča, da so tako dr-
žavni kot tudi ostali prazniki predvsem orodja spomina 
in lepilo pripadnosti. Po prepričanju slednjega je bistvo 
praznovanja v tem, da s tem ravnanjem potrjujemo in 
vzdržujemo družbene vezi, najbolj pomembna vsebina 
praznovanja pa so medsebojni odnosi in ustvarjalnost. 
Če praznovanjem ne namenimo dovolj pozornosti pri 
obnavljanju odnosov ali grajenju novih, potem zgrešimo 
bistvo. Prepričan sem, da naša letošnja praznovanja niso 
zgrešila tega bistva. Na vsakodnevni operativni ravni smo 

veseli sodelovanja z resornim ministrstvom in Upravo za 
zaščito in reševanje, ki skrbi za nemoteno delovanje krov-
ne in nižjih prostovoljnih ter poklicnih organizacij. Ponosni 
smo na delo in vlogo pri nastajanju naše organizacije in ob 
nastanku lastne države, kot tudi na to, da z aktivnim drža-
vljanstvom krepimo svojo vlogo v sodobni družbi.«

Po obeh nagovorih so imeli na odru za dobro uro in pol 
glavno besedo uveljavljeni slovenski ansambli in posa-
mezniki. V prav vsaki glasbeni točki je sodeloval vsaj en 
član ali članica gasilske organizacije, na kar smo lahko 
gasilci še posebej ponosni.

Predsednik in poveljnik sta Blažu in Roku Švabu ter 
povezovalcu programa Juriju Sešku za organizacijo 
prireditve podelila »zahvalo za sodelovanje na akademi-
ji ob 150-letnici gasilstva«. Zahvale so prejeli tudi vsi 
nastopajoči ansambli.

Ob koncu se je v dvorani razleglo gromko ploskanje 
navzočih ob podatku, da so se vsi nastopajoči odpove-
dali honorarjem in drugim stroškom.

Slika 7:  
Pozdravni nagovor Janka 
Cerkvenika, predsednika 
Gasilske zveze Slovenije 
(foto: arhiv GZS)

Figure 7:
Opening address by Janko 
Cerkvenik, President 
of the Firefighting 
Association of Slovenia 
(Photo: Archive of the 
Firefighting Association of 
Slovenia)

Slika 8:  
Slavnostni govornik 
in častni pokrovitelj 
Borut Pahor, predsednik 
Republike Slovenije (foto: 
arhiv GZS)

Figure 8:
Keynote speaker and 
honorary patron, the 
President of the Republic 
of Slovenia, Borut Pahor 
(Photo: Archive of the 
Firefighting Association of 
Slovenia)
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Program se je končal z gasilsko himno, ki jo je zapel 
Združeni gasilski pevski zbor pod vodstvom dirigenta 
Janeza Koleriča.

Sklepne misli

Slovenski gasilci smo z opisanimi prireditvami skleni-
li jubilejno leto 2019 in tako v sodelovanju z najvišjimi 
predstavniki državne oblasti pomembno opozorili na 
našo vlogo v družbi in izpostavili svojo požrtvovalnost 
in pripadnost slovenskemu narodu. 

Razvoj gasilske organizacije bo tudi v prihodnje sledil 
dolgoročnim ciljem, ki jih imamo zapisane v Kongre-
snih usmeritvah, sprejetih na XVII. kongresu krovne 

organizacije leta 2018 na Ptuju. V njih želimo, da ga-
silska organizacija ostane najmnožičnejša humanitar-
na organizacija v državi, s pestrim medgeneracijskim 
dialogom, ki bo tudi v prihodnje poudarjala uveljavlje-
nje vrednote, ki temeljijo na načelih altruizma in priza-
devanj za primerno sobivanje v naši družbi. Hkrati se 
bomo trudili, da bomo z zavzetim delom na vseh ravneh 
operativnega vodenja, strokovno in učinkovito, dose-
gali vse zastavljene cilje, zapisane v zakonskih aktih, in 
skupaj s poklicnimi kolegi nadgrajevali potrebno zaupa-
nje naših sodržavljanov. 

Gasilska zveza Slovenije je ob koncu leta izdala knjigo z 
naslovom »2019 – Leto jubilejev slovenskih gasilcev«, v 
kateri smo v sliki in besedi poskušali ohraniti jubilejne 
dogodke pred pozabo. 

Slavnostni govornik Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, je med drugim povedal: 
»Spoštovane gasilke in gasilci, verjetno je najdragocenejše spričevalo vaše vloge in dela v naši družbi izjemno 
zaupanje ljudi. To izjemno zaupanje, ta tako redka dobrina, verjetno vzbuja tudi največje zadoščenje za vsa 
vaša odrekanja. V nekem magičnem krogu vašega požrtvovalnega, profesionalnega in zahtevnega dela, na-
dalje zaupanja ljudi v vaše delo, vzajemnega ponosa nad vašim plemenitim poslanstvom in vašega osebnega 
zadoščenja se že 150 let krepijo medčloveška solidarnost, nacionalna identiteta in pripadnost domovini. 
Gasilstvo se je od svojih začetkov in kasneje v vseh 150 letih razvijalo skupaj s krepitvijo naših narodnostnih 
in državotvornih stremljenj in je bilo ves čas njihov aktivni del. Nikoli ni bilo prostovoljno gasilstvo orodje te ali 
one dnevne politike, je pa z vso svojo moralno avtoriteto in vlogo med ljudmi in za ljudi dejansko predstavljalo 
ogelni kamen naše družbe in tudi države. Dejstvo, da se ljudje v celoti in brez slehernih dvomov zanesemo na 
gasilce, je že samo po sebi impozantno. Ta zanesljivost se je v dolgi tradiciji gasilstva tako izpopolnila, da se le 
še malokatera druga družbena organiziranost lahko danes primerja z njo. Toda pravo osupljivost vzbuja dej-
stvo, da je vse to skupaj prostovoljno, zato lahko slovensko gasilstvo označimo za gradnik solidarne družbe, 
ki nikoli ne odpove, ker ga poganja silovita notranja moralna moč. Prostovoljni gasilci ste na posreden način 
zanesljiv steber naše varnosti. Želim si, da bi tudi v tem duhu nocoj praznovala vsa Slovenija.« 

Viri in literatura
1. Pograjc, M., 2019. Zbornik 2019. Leto jubilejev slovenskih gasilcev. Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije.

2. Kramer Stajnko, J., 2019. Organiziranost in delovanje prostovoljnih gasilskih organizacij v Sloveniji. Ljubljana, Gasilska zveza Slovenije.

Slika 9:  
Utrinek z zaključne 
prireditve (foto: arhiv GZS)

Figure 9:
The closing event  
(Photo: Archive of the 
Firefighting Association 
of Slovenia)
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Zgodovina

V svetovnem merilu se je skavtsko gibanje začelo 
leta 1907. Takrat je upokojeni generalporočnik an-
gleške vojske lord Robert Baden-Powell organiziral 
prvi skavtski tabor na otoku Brownsee (Introduction, 
2021). Temeljna zamisel ustanovitelja je bila, da so mla-
di sposobni opraviti vsako nalogo, če se jim le zaupa in 
da svobodo (Zgodovina, 2016). Po svetu je skavtsko gi-
banje prisotno v več kot 200 državah in združeno v 171 
nacionalnih organizacijah. Skupno je po svetu več kot 
50 milijonov skavtinj in skavtov (The Story of Scouting, 
2021; Scoutconference, 2021). 

Pred prvo svetovno vojno so Slovenci v okviru zamisli 
panslovanskega gibanja navezali stike s češkimi skavti, 
vendar organizacija ni nastala. Po mnenju nekaterih je 
imelo takratno gibanje preveč militarističen način dela, 
zaradi česar so se skavti na slovenskih tleh prvič ura-
dno zbrali 22. oktobra 1922. Na ta dan se je pod vod-
stvom Franca Pintarja zbrala skupina fantov, že leta 
1923 pa so ustanovili tako imenovano Župo skavtov, 
ki je predstavljala krovno skavtsko organizacijo v Slo-
veniji. Prvi skavtski tabor je potekal v Kamniški Bistri-
ci. Župa skavtov se je pozneje preimenovala v Dravsko 
skavtsko skupino, ki je bila del jugoslovanske skavtske 

organizacije (Zgodovina, 2016). Vidnejši starešina 
skavtov je bil prof. Pavel Kunaver, vsestranski pedagog, 
jamar, astronom, alpinist ter ustanovitelj taborniške 
organizacije po drugi svetovni vojni (Kunaver, 2018). 

Tik pred začetkom druge svetovne vojne je skavtsko 
vodstvo razpustilo skavtsko organizacijo. Imetje (šo-
tori, najrazličnejša oprema ipd.) so podarili Dravskemu 
banovinskemu odboru Rdečega križa Kraljevine Jugo-
slavije. Po drugi svetovni vojni skavtska in gozdovniška 
organizacija v predvojni obliki nista bili primerni. Vse-
eno so se nekdanji skavti in gozdovniki ponovno zbrali 
okoli Pavla Kunaverja in leta 1951 ustanovili taborniško 
organizacijo (Zgodovina, 2016; Zgodovina, 2021) ter 
poskušali ohranjati ljubezen do narave in prenašati to 
na mlajše generacije.

Združenje slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov

Prva načelnica Združenja slovenskih katoliških skav-
tinj in skavtov (v nadaljevanju ZSKSS) je postala Marija 
Marinko, prvi načelnik pa Peter Lovšin, ki je stike z za-
mejskimi skavti navezal že leta 1984. Leta 1986 so se 
v Štepanji vasi pri Ljubljani začeli zbirati prvi skavti. V 
soboto, 31. marca 1990, je bilo ustanovljeno združenje, 
ki je štelo 70 članov (Zgodovina, 2016). Leta 2020 smo 
skavti tako praznovali 30 let delovanja, vendar je izbruh 

30 LET ZDRUŽENJA SLOVENSKIH KATOLIŠKIH 
SKAVTINJ IN SKAVTOV
30 YEARS OF THE SLOVENIAN CATHOLIC GIRL GUIDES AND 
BOY SCOUTS ASSOCIATION 

Luka Novak
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Državno vodstvo enot za postavljanje začasnih prebivališč, Ulica Janeza Pavla II. 

13, Ljubljana, luka.novak@skavti.si

Povzetek
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je leta 2020 praznovalo 30 let delovanja. To je nepolitična, 
mladinska organizacija, ki vzgaja otroke in mlade po skavtski metodi. Del metode so tudi skavtski zakoni, in eden 
izmed njih zavezuje skavte, da pomagamo bližnjemu. V zadnjih 14 letih se je zgodilo veliko naravnih in drugih 
nesreč (poplave, migrantska kriza, pandemija), pri katerih smo skavtinje in skavti tako ali drugače sodelovali. V 
članku smo pregledali dosedanje delo in pridobljene izkušnje preteklih let ter orisali načrte za prihodnost.

Abstract
In 2020, the Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association celebrated 30 years of operation. This 
non-political youth organization educates children and young people based on the scouts’ method, part of whi-
ch is the scout laws. One of these laws obliges scouts to assist their fellow humans. The past 14 years have 
witnessed a number of natural and other disasters (floods, the migrant crisis and the pandemic) in which girl 
guides and boy scouts participated in one way or another. The paper provides an overview of the current work, 
experience gained in the past years, and sets the course for the future.
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covida-19 ustavil vse dejavnosti, povezane s praznova-
njem obletnice. 

V Sloveniji poleg ZSKSS delujejo še tri skavtske orga-
nizacije, in sicer Zveza bratovščin odraslih katoliških 
skavtinj in skavtov, Zveza tabornikov Slovenije ter Royal 
Rangers Slovenija – Evangelijski skavti. V širšem naro-
dovem območju sodelujemo tudi s Slovensko zamejsko 
skavtsko organizacijo (Slovenska zamejska skavtska 
organizacija, 2021), ki deluje na Tržaškem in Goriškem.

ZSKSS je prostovoljna nacionalna mladinska organiza-
cija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in 
mladih. Naše poslanstvo oziroma osnovni namen vzgo-
je v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, dušev-
nemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mla-
dih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni 
državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih 
skupnosti (Splošne informacije, 2016).

ZSKSS ima več kot 5300 dejavnih članov, ki so razdeljeni 
v štiri starostne skupine (večinoma so stari od šest do 
30 let). Vodi jih več kot 900 mladinskih voditeljev prosto-
voljcev (Slovenski skavti, 2016). Ti opravijo povprečno 
od pet do sedem ur prostovoljnega dela na teden. Poleg 
redne vzgojne dejavnosti vsako leto pri pravljamo tudi 
projekte in druge dejavnosti v okviru aktivnega drža-
vljanstva, prostovoljstva, okoljske vzgoje, kulture, športa, 
humanitarne projekte (Služenje družbi, 2016).

ZSKSS ima sedež v Ljubljani, stegov (lokalnih podru-
žnic) pa je 66 v različnih krajih po Sloveniji. Vsak steg 
ima vodjo (stegovodja) ter voditelje, ki pripravijo in izva-
jajo dejavnosti. Člani znotraj ZSKSS oziroma stega so 
razdeljeni v posamične starostne skupine. Vsaka skupi-
na deluje po programu, ki je prilagojen glede na njihovo 
starost (Veje, 2016). 

Stegi se znotraj ZSKSS združujejo v devet območij, ki 
jih imenujemo ognjišča. Vsako ognjišče imenuje koordi-
natorja, ki je vezni člen med državno in ognjiščno (ob-
močno) ravnjo (Regije, 2016). 

Vodstvo organizacij s sedežem v Ljubljani povezuje vse 
enote, usmerja njihovo delovanje, daje pobude za de-
javnosti, s predstavniki stegov vodi finance. Vodstvo je 
voljeno telo organizacije, sestavljeno iz izvršnega odbo-
ra, ki ga sestavljajo načelništvo ter poverjeniki (voditelji 
posameznih vsebinskih področij), nadzornega odbora 
in častnega razsodišča. V pisarni je bilo leta 2021 pet 
zaposlenih (Splošne informacije, 2016; Kobal, 2021).

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvaja-
mo s skavtsko metodo, ki je v svetu priznana kot ena 
najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo 
samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. Skavtska vzgoja je 
proces, ki s skavtsko metodo na vseh področjih vse-
bine vzgajanja omogoča celostni razvoj posameznika 
v pristnega, samostojnega, odgovornega in zdravega 
človeka, kristjana in državljana. Iz vsebine vzgajanja 
pridobivamo vsebino za vzgojni program. Sestavlja jo 
devet področij: temelji skavtstva, katoliška duhovnost, 
sovzgoja, osebnostna rast, veščine vodenja, okolj-
ska vzgoja, vzgoja za zdravje, aktivno državljanstvo 
in vzgoja za mir. Skavtska metoda nam omogoča, da 
posredujemo vzgojni program skavtom. Sestavljena je 
iz sedmih dejavnikov: obljuba in zakoni, delo v majhnih 
skupinah, učenje z delom, simbolna govorica, dejavno-
sti na prostem, vloga starejšega, osebno napredovanje 
(Poslanstvo, 2021).

Vsako leto izvedemo več kot 300 večdnevnih zimovanj 
in poletnih taborov ter drugih dejavnosti, ki so dopol-
nilo šoli, predvsem pri aktivnem državljanstvu, osebno-
stnem razvoju, okoljski vzgoji, zdravem načinu življenja, 
medgeneracijskem sodelovanju in pridobivanju veščin 
za samostojno življenje. Izvedemo tudi približno 12 dalj-
ših usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce 
ter več projektov na leto. Usposabljanja potekajo v več 
stopnjah, udeleženci se na njih usmerijo glede na to, 
katero starostno skupino skavtov želijo voditi. Skavt-
ske skupine skrbijo tudi za to, da imajo voditelje obeh 
spolov, saj si v naši organizaciji prizadevamo za sovzgo-
jo in enakopravnost spolov (Splošne informacije, 2016). 

Imamo status društva v javnem interesu na podro-
čju vzgoje in izobraževanja, status nacionalne mla-
dinske organizacije in smo člani svetovne skavtske 

Slika 1:  Uradna logotip in znak ZSKSS 
(vir: https://skavti.si/celostna-
graficna-podoba)

Figure 1:  Official logo and mark of the 
Slovenian Catholic Girl Guides and Boy 
Scouts Association (Source: https://
skavti.si/celostna-graficna-podoba)

Slika 2:  
Nekdanji znak ZSKSS (vir: 
https://www.pinterest.com/
pin/447474912951516485/) 

Figure 2:  
Former logo of the Slovenian 
Catholic Girl Guides and Boy 
Scouts Association (Source: 
https://www.pinterest.com/
pin/447474912951516485/) 

https://skavti.si/celostna-graficna-podoba
https://skavti.si/celostna-graficna-podoba
https://skavti.si/celostna-graficna-podoba
https://skavti.si/celostna-graficna-podoba
https://www.pinterest.com/pin/447474912951516485/
https://www.pinterest.com/pin/447474912951516485/
https://www.pinterest.com/pin/447474912951516485/
https://www.pinterest.com/pin/447474912951516485/
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organizacije WAGGGS (World Association of Girl Gui-
des and Girl Scouts) (Slovenski skavti, 2016).

ZSKSS v sistemu varstva 

pred naravnimi in drugimi 

nesrečami

Zakonodaja

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi (2006, v nadaljevanju Zakon o VPNDN) v 5. členu 
(zagotavljanje varstva), 9. členu (načelo pravice do 
varstva) ter 10. členu (načelo pomoči) formalnopravno 

določi pravice in dolžnosti posameznika, ki temeljijo na 
družbeno sprejetih moralno-etičnih vrednotah. Skavte 
poleg zakonodaje Republike Slovenije vežeta k pomoči 
še skavtska obljuba in tretji skavtski zakon. Prva se gla-
si: »Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo 
prizadeval/a služiti Bogu in domovini, pomagati svoje-
mu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone.« Drugi pa: 
»Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan 
vsaj eno dobro delo« (Obljuba in zakoni, 2016).

Pravice prostovoljcev so opredeljene v 21. členu (pra-
vice prostovoljcev) Zakona o VPNDN (2006). ZSKSS 
je tako opredeljeno kot organizacija, ki opravlja huma-
nitarno dejavnost ter deluje v javnem interesu. V vojni 
nas ščiti Ženevska konvencija, imamo pa enake pravice 
in dolžnosti, kot jih predvideva Zakon o VPNDN (2006) 
za pripadnike Civilne zaščite oziroma prostovoljce 

 Slika 3:  Skavtski stegi (lokalne podružnice) po Sloveniji, združeni v devet ognjišč (barve)  
(vir: GoogleMaps in www.postaniskavt.si)

 Figure 3:  Scout groups (local branches) across Slovenia joined in 9 regional units (colours)  
(Source: GoogleMaps in www.postaniskavt.si)

Slika 4:  Veje oziroma sta-
rostne skupine v ZSKSS 
(vir: https://postaniskavt.
si/)

Figure 4:  Branches or age 
groups in the Slovenian 
Catholic Girl Guides and 
Boy Scouts Association 
(Source: https://postani-
skavt.si/)

http://www.postaniskavt.si
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drugih organizacij sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Ob tem moramo poudariti, da te 
pravice veljajo za razporejene skavte v evidenco pri-
padnikov Civilne zaščite, in ne za vse člane ZSKSS.

Skladno s 73. členom Zakona o VPNDN (2006) ZSKSS 
opravlja naloge zaščite, reševanja in pomoči na temelju 
odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali dr-
žavnega organa.

Podrobneje je delovanje skavtov v sistemu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljeno v 
29. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in uspo-
sabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (2009). V 
ZSKSS skupaj z Zvezo tabornikov Slovenije organizi-
ramo enote za postavljanje začasnih prebivališč. Po 
Uredbi (2009) moramo organizirati trinajst ekip in en 
oddelek na območju Slovenije. Naloge teh enot so bolj 
ali manj jasne, in sicer postavljanje začasnih prebivališč 
za ogrožene prebivalce, sodelovanje pri zagotavljanju 
potrebnih življenjskih pogojev v začasnih prebivališčih 
ter pomoč pri vzpostavljanju stacionarijev za posebne 
kategorije oseb v skladu z načrti oziroma pomoč pri za-
gotavljanju začasne nastanitve in oskrbe nastanjenih 
oseb. Število in obseg ekip sta opredeljena v pogodbi 
med ZSKSS in Upravo RS za zaščito in reševanje.

Pogodba med ZSKSS in Upravo RS za zaščito in reševa-
nje nalaga skavtom organiziranje 15 enot s petimi člani 
ter tričlansko državno vodstvo enot za postavljanje za-
časnih prebivališč, skupno torej 78 pripadnikov. Delujejo 
enote: Ankaran 1, Breznica 1, Brezovica 1, Celje 1, Grosu-
plje 1, Koroška 1, Krško 1, Maribor 1, Maribor 2, Novo 
mesto 1, Postojna 1, Rakova Steza 1, Slovenske gorice 1, 
Tolmin 1 in Železniki 1. Državno vodstvo enot za postav-
ljanje začasnih prebivališč je sestavljeno iz članov stegov 
Ljubljana 2, Postojna 1 in Vrhnika 1. Naloge niso omejene 

samo na postavljanje začasnih prebivališč, temveč se 
ZSKSS vključuje v odziv na dogodek po potrebi ter glede 
na usposobljenost in opremljenost (pomoč v skladiščih, 
prevoz opreme, odpravljanje posledic nesreč ipd.).

Posamezni stegi (lokalne podružnice ZSKSS) imajo skle-
njene pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševanja in 
pomoči z občinami, skladno s 37. členom (pristojnosti 
občine), 61. členom (evakuacija), 62. členom (sprejem in 
oskrba ogroženega prebivalstva), 73. členom (društva 
in druge nevladne organizacije) ter 85. členom (poseb-
na pooblastila) Zakona o VPNDN (2006). Načeloma so 
pogodbene obveznosti medsebojno podobne, vseeno 
pa se razlikujejo glede na potrebe lokalne skupnosti ter 
zmožnosti posameznega stega.

Dogodki

Leta 1990, ko je bilo ZSKSS ustanovljeno, so jesenske 
poplave povzročile veliko gmotno škodo na širšem ob-
močju Celja in savinjske regije. Po pričevanju takra-
tnih skavtov je pri odpravljanju posledic pomagala tudi 
manjša skupina skavtov.

Formalno lahko začetek sodelovanja med ZSKSS in 
Upravo RS za zaščito in reševanje umestimo v leto 
1993 s podpisom pogodbe med obema organizacijama.

Prvi vodja enot za postavljanje začasnih prebivališč je 
postal Jernej Flogie, Koroška 1. Leta 2005 ga je nasle-
dil Elvis Žagar, Bovec 1, leta 2012 pa je naloge vodje teh 
enot prevzel Luka Novak, Ljubljana 2.

Na humanitarnem področju je ZSKSS vodilo projekt 
Bum prijateljstva. To je bil humanitarni projekt, ki je bil 
v prvih letih namenjen rehabilitaciji mladih invalidov, 

Slika 5:  
Taborni ogenj (vir: https://
skavti.si/fotogaleri-
ja14932)

Figure 5:  
Camp fire (https://skavti.
si/fotogalerija14932)

https://skavti.si/fotogalerija14932
https://skavti.si/fotogalerija14932
https://skavti.si/fotogalerija14932


494 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Luka Novak: 30 LET ZDRUŽENJA SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV

sirot in žrtev min iz Bosne in Hercegovine. Pozneje 
smo na tabor povabili tudi socialno ogrožene otroke iz 
Slovenije. Tabor je potekal v obliki skavtskih počitnic v 
Slovenskem primorju, obsegal je tudi obiske nekaterih 
zanimivih slovenskih krajev. Mladim fantom in dekle-
tom smo pokazali, kako lahko koristno preživijo pros-
ti čas ter kako živeti v stiku z naravo in sočlovekom. 
Eden izmed stalnih ciljev projekta je bil, da so skavtinje 
in skavti na taboru naučili otroke plavati. Izjemno po-
membni so bili spoznavanje in sprejemanje drugačnos-
ti ter občutek sprejetosti. ZSKSS se je morda ravno s 
tem projektom (poleg vseh služenj, dobrih del, pomoči 
v naravnih nesrečah) močno odpiralo navzven. Tabor 
smo prvič organizirali leta 2000, nato je potekal vsako 
leto do leta 2007 (Puščamo skavtsko sled, 2015; Dva 
prispevka, 2015).

Drugi večji projekti, ki so tako ali drugače uspeli zaradi 
sodelovanja ZSKSS in Uprave RS za zaščito in reševa-
nje, so bili vsi večji poletni tabori voditeljev (Vihar upa-
nja, 1999; Glej daleč, 2006; Ogenj v meni, 2012; Sreča-
nje, 2019). Na vsakem izmed teh taborov se je zbralo 
od 500 do 800 voditeljev. Vse do danes ni bil presežen 
prvi slovenski skavtski Jamboree (tj. državno ali sve-
tovno srečanje vseh skavtov), poimenovan Norost, ki 
deluje, leta 2008 v Podturjaku pri Želimljah. Z več kot 
3500 zbranimi mladimi je bil eden največjih dogodkov 
mladinskih organizacij v Sloveniji. Organizacijsko je bil 
to velik zalogaj – več kot 250 prostovoljcev ga je pri-
pravljalo leto in pol. Tabor je trajal 14 dni v štirih delih, in 
sicer trije deli po starostnih vejah ter en skupni del, pri 
čemer smo na enem travniku bivali vsi – od najmlajših 
do najstarejših slovenskih skavtov (Fužir, 2015).

ZSKSS je tako ali drugače sodelovalo tudi na šte-
vilnih vajah in prireditvah, kot so Mednarodna vaja 
vodnikov reševalnih psov MOL (skoraj vsako leto od 
leta 2006), 24. svetovno tekmovanje Internationale 

Rettungshunde Organisation 2018, Bogatajevi dnevi 
oziroma Dnevi zaščite in reševanja (Kuntarič, 2014), 
državna preverjanja ekip prve pomoči, Firs Aid Con-
vention in Europe Ljubljana 2016, vaja Stožice 2016, 
vaja Potres – Zahodna Štajerska 2018 (Rupreht in 
Oprešnik, 2019), Otroški bazar (več let), državnih pos-
vetih Civilne zaščite, Gasilski paradi v Črnomlju 2019 
in še bi lahko naštevali. Veliko dogodkov poteka tudi na 
lokalni ravni.

Za svoje dosedanje delovanje je ZSKSS leta 2014 pre-
jelo bronasti znak Civilne zaščite. Leta 2020 je tajnik 
ZSKSS Milan Kobal, Vrhnika 1, prejel bronasto prizna-
nje Civilne zaščite. Posamezni skavti so kot pripadniki 
drugih organizacij in sil zaščite, reševanja in pomoči 
prav tako prejemali priznanja Civilne zaščite.

Posočje 1998

Na velikonočno nedeljo, 12. aprila 1998, je Posočje 
stresel potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici. 
ZSKSS je skupaj s Slovensko zamejsko skavtsko organi-
zacijo v okviru poletnih taborov popotnikov in popotnic 
organiziralo pomoč prizadetim na območju Posočja. Za 
ta projekt, poimenovan Skupaj v Posočju, so bili odgovor-
ni Matej Valič in Andreja Semolič - Valič iz ZSKSS ter Ivo 
Cotič iz Slovenske zamejske skavtske organizacije. Pro-
jekta se je udeležilo približno 160 popotnikov in popot-
nic iz Ankarana 1, Ajdovščine - Šturja 1, Ilirske Bistrice 1, 
Nove Gorice 2, Postojne 1, Tolmina 1, Slovenske zamejske 
skavtske organizacije iz Gorice in Trsta 1 in 2 ter novicat 
italijanske katoliške skavtske organizacije Associazione 
Guide e Scouts Cattolici Italiani iz Vidma. Od začetka juli-
ja do konca avgusta so pomagali oškodovanim družinam, 
zlasti pri kmečkih opravilih (na polju, košnja, spravilo 
sena, drv za zimo), pri zidanju in popravilih poškodovanih 
stavb. Nekateri so se igrali z otroki ali preživljali čas z 

Slika 6:  
Več kot 3500 skavtinj in 
skavtov na enem mestu, 
Jamboree 2008 – Norost, 
ki deluje (vir: Skavti)

Figure 6:  
More than 3500 girl 
guides and boy scouts 
in one place, Jamboree 
2008 – Madness that 
Works (Norost, ki deluje) 
(Source: scouts)
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ostarelimi ter pripravljali zabavne »družabne večere« za 
vaščane. Poleg skavtskih skupin s Primorskega in iz za-
mejstva so nekatere skupine popotnikov in popotnic sa-
moiniciativno organizirale poletne tabore na prizadetem 
območju in tam pomagale domačinom.

Železniki 2007

Katastrofalne poplave 18. septembra 2007 v Železni-
kih so bile prva večja preizkušnja pomoči za ZSKSS in 
glede na obseg posledic tudi za sile zaščite, reševanja 
in pomoči ter sistem varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. V treh dneh (21.–23. septembra 2007) 
je na širšem območju občine Železniki pomagalo 294 
skavtov (Kuntarič in Andrejek, 2008). Takrat je odziv 
na dogodek vodil Tomaž Paulus, Škofja Loka 2. Zaradi 
mesta nesreče oziroma geografske danosti je bil mo-
goč vstop na območje samo na eni točki. Glede na vse 
omejitve je bila sprejeta odločitev, da skavte in njiho-
vo opremo prepeljemo z avtobusi. Tako smo se izognili 
zgoščevanju prometa, zasedanju parkirnih prostorov, 
visokim potnim stroškom, povečali smo varnost ude-
ležencev ipd. Zbirno mesto je bilo v Šentvidu nad Lju-
bljano ter Škofji Loki. Skavti so pomagali skladno s svo-
jima znanjem in opremljenostjo, čistili so blato iz kleti, 
odstranjevali so plavje na športnem igrišču ipd.

Poplave 2009 

Poplave so prizadele širše območje Mestne občine 
Ljubljana na božični večer leta 2009. Gradaščica in 
Mali graben sta ogrožala predvsem južni in zahodni del 
Ljubljane ter reka Sava območje na Brodu in v Tacnu. 
Poplave na božič 2009 so bile po obsegu in posledicah 
majhne. V dveh dneh je pomagalo petnajst ljubljanskih 
skavtov, ki so v dvanajstih urah napolnili več kot 2000 
protipoplavnih vreč (Novak, 2009).

Poplave 2010

Slabo leto dni pozneje je osrednjo Slovenijo ter dele 
jugovzhodne Slovenije, Obale in Laškega zajelo močno 
deževje in povzročilo močne hudourniške poplave Gra-
daščice ter poplavljanje Ljubljanskega barja. Ljubljan-
ski skavti so pomagali v petek, 17., in soboto, 18. sep-
tembra 2010, pri čemer je 30 skavtov napolnilo okoli 
4000 protipoplavnih vreč ter pomagalo pri njihovi de-
litvi. Vreče smo polnili na lokaciji Komunalnega podjetja 
Ljubljana na Viču. Delo smo prekinili zaradi poplavnega 
vala, ki je v slabi uri poplavil širše območje Viča. Višina 
vode je bila ob odhodu zadnjega skavta okoli pol metra 
(Letno poročilo Skavti ZARE MOL, 2011).

Poplave 2012

4. in 5. novembra 2012 je močno deževje zajelo celot-
no Slovenijo ter tudi del avstrijske Koroške. Poplave so 
prizadele širše območje ob strugi reke Drave od Dra-
vograda do Ormoža (Klaneček, 2013). V petih dneh, 
med 6. novembrom in 10. novembrom, je na terenu de-
lovalo 219 skavtinj in skavtov. Ekipe so delovale na ob-
močju občin Dravograd, Duplek, Maribor (v Malečniku), 
Markovci, Mozirje, Ptuj in Slovenj Gradec. Skupno so 
opravili 1338 prostovoljnih delovnih ur. Delo je obse-
galo predvsem čiščenje blatnih prostorov, odstranje-
vanje in ločevanje odpadkov, polnjenje protipoplavnih 
vreč, pomoč gasilcem in prenos vrednejših predmetov 
na varno. Zaradi velikega števila prostovoljcev, ki so 
prihajali z različnih koncev Slovenije ter v ekipah do pet 
oseb, je bil organiziran lasten prevoz z avtomobili. Prav 
tako je bilo območje delovanja veliko oziroma so bila 
delovišča razpršena (Novak, 2012). Na podlagi lekcij, ki 
smo se jih naučili, ter poglobljene analize smo pripravili 
interna Navodila za ravnanje ekip za postavljanje zača-
snih prebivališč (2012) ter Grafični postopkovnik delo-
vanja ekip za postavljanje začasnih prebivališč (2012). 

Slika 7:  
Pogled na taborni prostor 
3500 skavtov na taboru 
Jamboree 2008 pri Pod-
turjaku (vir: Skavti)

Figure 7:  
View of the campsite 
of 3500 scouts in the 
Jamboree 2008 camp at 
Podturjak (Source: Skavti)
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Glavna lekcija je bila, da se mora izboljšati komunikacija 
med člani ekip na terenu in državnim vodstvom, pove-
čati moštvo v državnem vodstvu med izrednimi raz-
merami, pripraviti enoten elektronski spletni obrazec 
za poročanje (ekipe s terena poročajo na skavtsko dr-
žavno raven), izboljšati komunikacija z mediji ter skavte 
pripraviti na samozadostno delovanje.

Žledolom 2014

Žledolom v začetku februarja 2014 je prizadel skoraj eno 
tretjino Slovenije. Pri tej nesreči je šlo za meteorološko 
zanimiv splet okoliščin (močno sneženje, otoplitev, de-
ževje, ponovna ohladitev ipd.). Glede na obseg posledic 
na električnem omrežju ter posledično veliko število 
prizadetih oseb je Republika Slovenija zaprosila za med-
narodno pomoč (Svete in Malešič, 2014). Med 5. in 10. 
februarjem 2014 so se postojnski skavti pri družili ta-
bornikom, ki so prvi vzpostavili krizni center v Postojni, 
v katerem so pomagali pri zbiranju pomoči, delitvi to-
plih napitkov in hrane prizadetim občanom ter tudi ne-
katerim reševalnim službam. Pomagali so tudi skavti iz 

stegov Ankaran 1, Domžale 1 in Mozirje 1. V Logatcu so 
prav tako organizirali krizni center v domu starejših ob-
čanov in tam kuhali ter delili hrano prebivalstvu in reše-
valnim službam. Veliko stegov po Sloveniji je ponudilo po-
moč prizadetim občinam, vendar so jo po večini zavrnile 
(Ajdovščina - Šturje 1, Ankaran 1, Cerknica 1, Loška do-
lina, Škofja Loka 1, Žiri 1 ipd.). Logaški skavti so pomagali 
pri odpravljanju posledic rekordno visokih poplav na Pla-
ninskem polju. Skupno je na terenu delovalo 79 skavtov 
ter osem v podpornih službah (Letno poročilo Združenja 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2014; Poročilo 
Logatec 1, 2014a; Poročilo Logatec, 2014b).

Migrantska kriza 2015

Območje Republike Slovenije je bilo od jeseni 2015 do 
spomladi 2016 del obsežne migracijske poti čez Balkan. 
V tem času je Slovenijo prešlo več kot 480.000 begun-
cev in migrantov. Opravljanje varnostnih in humanitar-
nih nalog, povezanih s prehodom večjega števila ljudi, 
je bilo velika preizkušnja za različne državne organe 
in nevladne organizacije, ki so morali svoje dejavnosti 
prilagoditi nastalim razmeram. Govorimo predvsem o 
nujnem medorganizacijskem povezovanju in usklajeva-
nju. Uprava RS za zaščito in reševanje in Civilna zaščita 
na državni ravni sta dodeljeno nalogo začasnega spre-
jema ter oskrbe beguncev in migrantov opravili z vklju-
čevanjem celotnega sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami oziroma njegovega ožjega področja 
zaščite in reševanja (Torkar, 2016). 

Med migrantsko krizo 2015 je ZSKSS pomagalo v dr-
žavnem logističnem centru na Rojah ter na več lokaci-
jah, kjer so bili vzpostavljeni t. i. nastanitveni in spreje-
mni centri: Brežice – policijska postaja, Gornja Radgona 
– sejmišče, Gruškovje – mednarodni mejni prehod, Len-
dava – skladišče Intereurope, Ljubljana – tri lokacije, 
Logatec – center vojnih veteranov, Obrežje – železniška 
postaja, Planinski dom Partizanka, Postojna – center 
za tujce, Rigonce – mejni prehod, Šentilj – mednarodni 
mejni prehod, Vrhnika – Vojašnica 26. oktobra. Pomoč 

Slika 8:  
Skavti ob poplavah na 
božično jutro 2009 
(foto: L. Zore, Ljubljana 2)

Figure 8:  
Scouts during floods on 
Christmas morning 2009 
(Photo: L. Zore,  
Ljubljana 2)

 Slika 9:  Odpravljanje posledic poplav v Dravogradu 
leta 2012 (foto: steg Koroška 1)

 Figure 9:  Cleaning up after a flood in Dravograd in 2012 
(Photo: Group Koroška 1)
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je obsegala postavljanje šotorov, tlakovcev, pomoč pri 
delitvi hrane ipd. 

Po vzpostavitvi centrov smo pomagali v vseh centrih 
po državi, predvsem v Brežicah, Gornji Radgoni, Obrež-
ju, Šentilju in na Vrhniki. Pomagali smo pri nastanitvi in 
usmerjanju migrantov, čiščenju prostorov, postiljanju 
postelj, delili smo hrano in vodo ter opravljali druge de-
javnosti skladno z navodili pristojnih organov. Po zbra-
nih podatkih je bilo na terenu več kot 183 skavtinj in 
skavtov, ki so opravili 1409,1 delovne ure, kar v povpre-
čju pomeni, da je posameznik opravil 7,6 delovne ure. 
Glede na to, da so prišli skavti na pomoč z vseh koncev 
Slovenije, smo prevozili več kot 3133,9 kilometra. Na 
pomoč so prišli skavtinje in skavti iz 27 stegov iz celot-
ne Slovenije. Na teren smo pošiljali le polnoletne člane. 
Večinoma so bili to voditelji, ki so predvsem študenti ali 
dijaki. Način prevoza je bil lasten. Zaradi zadnjih dveh 
dejstev je bilo občasno težko zagotavljati prostovoljce. 
Opazili smo, da so se v nekaterih centrih znova in zno-
va pojavljale težave pri vodenju centrov (nezadostno 
obveščanje, predvsem prezgodnja aktivacija, nato dol-
gotrajno čakanje na prihod migrantov; slaba koordina-
cija prostovoljcev v centru in dodeljevanje nalog ipd.), 
improvizacija je (p)ostala del sistema. Z vidika ZSKSS 
je bila to najdaljša in najzahtevnejša intervencija, saj 
je bilo s podaljševanjem intervencije teže zagotavljati 
zadostno število motiviranih prostovoljcev. Stegi, ki 
so bili najbliže nastanitvenim centrom, so bili najbolj 
izgoreli, kar smo reševali z iskanjem prostovoljcev iz 
okoliških stegov v krogu do 60 kilometrov. Zadeva se 
je končno umirila z zaposlitvijo delavcev čez javna dela 
(Letno poročilo, 2015, in Delno poročilo, 2015).

Pandemija covida-19

Zgodaj spomladi leta 2020 je Slovenijo zajel prvi val ko-
ronavirusne bolezni SARS-CoV-2 oziroma covida-19. Po-
sebnost zadnje naravne nesreče je bilo predvsem vpra-
šanje, kako ravnati in pomagati med pandemijo. Glede na 
to, da ZSKSS nima specifičnega zdravstvenega osebja 
(imamo sicer bolničarje, ki delujejo v drugih strukturah, 
ter študente in dijake zdravstvenih ved, ki so bili v od-
ziv že vključeni po »šolski liniji«), smo pomagali predvsem 
pri logistiki − prevoz opreme in hrane (Državni logistični 
center Uprave RS za zaščito in reševanje Roje, Črnomelj, 
Lenart v Slovenskih Goricah, Ljubljana Ježica, Metlika, 
Škofja Loka). Pozneje smo se vključevali tudi v delo zdra-
vstvenih domov (Maribor, Slovenj Gradec) in domov sta-
rejših občanov (Kamnik, Ljubljana Bežigrad, Novo mesto, 
Postojna, Preddvor). Vse naše dejavnosti je koordinirala 
štiričlanska skupina skavtov na državni ravni. Med prvim 
valom covida-19 je sodelovalo 177 prostovoljk in prosto-
voljcev, ki so opravili 572 ur prostovoljnega dela. Med 
drugim valom covida-19 je pomagalo 111 prostovoljk in 
prostovoljcev, ki so opravili 651,3 ure prostovoljne-
ga dela. Skupno je sodelovalo 288 oseb, ki so opravile 
1223,5 ure prostovoljnega dela (Letno poročilo, 2020).

Anketa med skavti

Spomladi leta 2020 smo izvedli prvo spletno anketo, ki 
smo jo poslali vsem stegovodjem (vodje lokalnih podru-
žnic ZSKSS). V anketi smo spraševali o: 
• osnovnih podatkih stega (naziv, število voditeljev, 

število polnoletnih članov ipd.), 
• osnovnem sodelovanju s Civilno zaščito (ali sodelu-

jejo z njo ter s katero njeno ravnjo; ali imajo podpi-
san dogovor ali pogodbo o sodelovanju; kolikokrat 
na leto sodelujejo s Civilno zaščito ter kako),

• sodelovanju z drugimi silami zaščite, reševanja in 
pomoči (s katerimi organizacijami sodelujejo in ali 
so člani v kateri izmed njih),

• dogodkih, pri katerih so sodelovali (kako, s kolikšnim 
številom oseb; katera izmed intervencij je bila naj-
zahtevnejša ter kje so bile največje težave).

Odzvalo se je 47 stegovodij, kar predstavlja 71,21 od-
stotka vseh stegov v Slovenij (66 stegov). Na podlagi 
ankete smo ugotovili:
• Povprečno število polnoletnih voditeljev v stegu je 

12. 
• Povprečna starost skavtskega voditelja je okoli 22 

let, aktivno obdobje voditeljstva pa traja v povpre-
čju štiri leta.

• V povprečju se je odzvalo pozivu za pomoč od štiri 
do šest prostovoljcev iz posameznega stega. Števi-
lo je odvisno tudi od bližine kraja nesreče ter obse-
ga nesreče.

• Slaba četrtina stegov (okoli 23 odstotkov) ne so-
deluje s Civilno zaščito, slaba četrtina (okoli 23 
odstotkov) pa sodeluje z njo samo takrat, ko jih ta 
potrebuje. Polovica stegov (dobrih 50 odstotkov) 
sodeluje primarno z lokalno skupnostjo, od tega jih 
manjši del sodeluje tudi z državno (regijsko) ravnjo.

• 44 odstotkov vprašanih ima sklenjene pogodbe o 
sodelovanju in financiranju (primarno tisti, ki imajo 
redne stike z občinsko Civilno zaščito).

 Slika 10:  Pomoč v logaškem kriznem centru v domu 
starejših občanov (foto: Logatec 1)

 Figure 10:  Assistance provided in the Logatec nursing 
home crisis centre (Photo: Logatec 1)
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• Slabih 60 odstotkov vprašanih sodeluje s Civilno 
zaščito pri naravnih in drugih nesrečah ter uspo-
sabljanjih. Manjši del jih sodeluje le pri organizaciji 
občinskih dogodkov in pri proslavah (20 odstotkov). 
Preostalih 20 odstotkov pa s Civilno zaščito ne so-
deluje ali zelo poredko.

• 60 odstotkov vprašanih sodeluje z župnijskimi ka-
ritas, 40 odstotkov vprašanih sodeluje s taborniki 
in gasilci, 25 odstotkov jih sodeluje z Rdečim kri-
žem Slovenije, manjši del (posamezen steg ali dva) 
pa sodeluje tudi s kinologi, jamarji in radioamaterji. 
Nekateri stegi sodelujejo z več organizacijami, kar 
je spodbudno.

• 92 odstotkov vprašanih ima v svojih vrstah tudi 
pripadnike prostovoljnih gasilcev oziroma so člani 
obeh organizacij. 34 odstotkov je pripadnikov hu-
manitarne organizacije Karitas, 20 odstotkov čla-
nov pa deluje v Rdečem križu.

• Večina vprašanih je sodelovala pri odzivu na pande-
mijo covida-19 ter med migrantsko krizo leta 2015. 
Manjši del je sodeloval tudi med žledolomom leta 
2014. S časovno oddaljenostjo se zmanjšuje vede-
nje in poznavanje ali izkušnje pri odzivih na dogod-
ke (poplave v letih 2007, 2009, 2010 in 2012 so le 
bežen spomin). To je pričakovano, saj je povprečna 
starost skavtskega voditelja okoli 22 let, aktivno 
obdobje voditeljstva pa traja v povprečju štiri leta.

• Delo vprašanih je obsegalo predvsem postavljanje 
šotorov, delitev ali prevoz hrane in pijače, odpravlja-
nje posledic nesreč, polnjenje protipoplavnih vreč, 
varstvo otrok, manjši del je tudi podpiral druge 
službe Civilne zaščite in enote za zaščito, reševanje 
in pomoč ipd. 

Vsi vprašani, ki so kakor koli sodelovali s pripadniki Ci-
vilne zaščite, so potrdili, da je bila pomoč osebno za-
doščenje in stvar moralnega vprašanja, vsaj kar zadeva 
pomoč ob nesreči.

Dobra polovica je izpostavila predvsem slabo ali po-
manjkljivo komunikacijo oziroma prenos informacij med 
deležniki. Tako je osem odstotkov vprašanih izpostavilo, 
da ob prihodu na teren niso vedeli, kdo je vodja inter-
vencije. Pomembna je torej pravočasna in točna infor-
macija, od katere sta odvisna nadaljnje delo ter tudi 
izkušnja posameznika in enote.

Slaba tretjina vprašanih je priznala, da ne poznajo do-
volj dobro sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Prav tako tretjina vprašanih meni, da pri-
padniki Civilne zaščite ne poznajo delovanja ZSKSS ter 
našega poslanstva oziroma niti ne vedo, kako bi si lahko 
s skavti pomagali. Na podlagi teh rezultatov bo ZSKSS 
zagotovilo v okviru poletnih tabornih šol za voditelje 
osnovni oris delovanja sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami ter Civilne zaščite.

Na podlagi rezultatov analize ter dosedanjih inter-
vencij lahko rečemo, da so za uspešnost dejavnosti 

najpomembnejši izobrazba oziroma usposobljenost 
sodelujočih, sodelovanje ter poznavanje med delež-
niki, dobra in jasna komunikacija, izkušnje na podla-
gi preteklih dogodkov ter ne nazadnje tudi zavzetost 
posameznika.

Sklepne misli

V dobrih treh desetletjih je bilo veliko intervencij in 
drugih dejavnosti, na katere je lahko ZSKSS upraviče-
no ponosno, del dejavnosti pa lahko uvrstimo v katego-
rijo »dobra šola za naprej«. V zadnjih 14 letih se je zgodi-
lo več naravnih nesreč, ki so po zahtevnosti in obsegu 
vedno zahtevnejše z vidika logistike, povezovanja med 
različnimi deležniki, trajanja intervencije ipd. Poplave 
smo kot sistem varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami že nekako »posvojili« in »usvojili«, čeprav to ne 
sme biti izgovor, da ne bi naredili nič glede preventi-
ve. Nesreče zadnjih šestih let kažejo na kompleksnost, 
zahtevnost in potrebo po interdisciplinarnosti ter digi-
talizaciji za uspešno pomoč sočloveku.

Na podlagi izkušenj, ki jih sproti pridobivamo, posku-
šamo svoje delovanje izboljševati. Izkušnje ob popla-
vah v letih 2010 in 2012 so nas naučile, da sta prenos 
informacij (od skavtskega vodstva do enot na terenu 
ter obratno) ali poročanje ekip s terena do skavt-
skega vodstva, ki koordinira odziv ZSKSS ob nesre-
či, najtežja po telefonu. Velikokrat so bile telefonske 
zveze pre obremenjene. Zato smo se odločili, da bomo 
oblikovali enotne poročevalske obrazce v MS Word. 
Ob žledolomu leta 2014 se je ta rešitev pokazala kot 
korak naprej v primerjavi s telefonskim poročanjem. 
Še vedno pa je bila težavna analiza podatkov (npr. 
število sodelujočih, opravljenih ur in prevoženih kilo-
metrov, izluščiti priporočila za vnaprej po opravlje-
nih aktivnostih ipd.), posledično je bilo tudi poročanje 
zainteresirani javnosti (skavtskemu vodstvu, Upravi 
RS za zaščito in reševanje, drugim enotam na tere-
nu) občasno prepočasno. Dolgotrajno prepisovanje iz 
Worda v Word ali Excel je bilo glavni vzrok za to, da 
smo poročanje preselili na splet v spletni obrazec, ki 
omogoča hiter in enostaven pregled nad poročili ter 
hitrejšo analizo podatkov.

Še vedno ostajata odprti vprašanji poročanje s terena 
in spremljanje ekip na terenu v živo. V prihodnjih letih 
nameravamo preizkusiti brezplačen odprtokodni pro-
grama Sahana Foundation (2021). Čas in dogodki bodo 
pokazali, ali bo to korak v pravo smer.

Na podlagi opravljene ankete državno vodstvo enot za 
postavljanje začasnih prebivališč čaka še veliko dela pri 
informiranju notranje skavtske javnosti in deležnikov 
v sistemu varstva pred naravnimi nesrečami, prvih o 
tem sistemu, drugih pa o delovanju našega združenja. 
Morda je ta članek dobra odskočna deska. V okviru po-
letnih tabornih šol za voditelje bomo namenili krajši del 
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programa tudi predstavitvi delovanja sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ožje vodstvo 
ZSKSS bomo glede na zmožnosti napotili tudi na uspo-
sabljanja Izobraževalnega centra za zaščito in reševa-
nje Uprave RS za zaščito in reševanje.

Pomemben je torej nadaljnji razvoj zmožnosti enot za 
postavljanje začasnih prebivališč za delovanje med večjo 

naravno ali drugo nesrečo. Vsekakor ta proces, na podla-
gi izkušenj iz migrantske krize leta 2015 ter covida-19 in 
tujine, zahteva interdisciplinaren pristop vseh deležnikov 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

»Pustite svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.«
Lord Baden-Powell
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Predstavitev Izobraževalnega 

centra za zaščito in reševanje 

RS – začetek delovanja

Prve zamisli o posebnem centru za zaščito in reševanje 
segajo v čas pred osamosvojitvijo, ko se je načrtovala 
razširitev zmogljivosti tudi za potrebe civilne zaščite, 
in sicer v takratnem Republiškem centru za obrambno 

usposabljanje v Poljčah. Po osamosvojitvi države so bila 
preučena različna področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami s ciljem, da se v novi državi postavi 
učinkovit, celovit, potrebam in možnostim prilagojen 
sistem odzivanja na naravne in druge nesreče. Spre-
jete so bile rešitve, kako naprej. Sestavni del teh pod-
lag je bila tudi odločitev takratne vlade, ki je leta 1992 
podprla gradnjo posebnega centra za izvajanje najzah-
tevnejših oblik usposabljanja kadrov s področja varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

25 LET IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZA ZAŠČITO IN 
REŠEVANJE RS
25 YEARS OF THE TRAINING CENTRE FOR CIVIL 
PROTECTION AND DISASTER RELIEF OF THE REPUBLIC OF 
SLOVENIA

Janez Petrovič
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Zabrv 12, Ig,  

janko.petrovic@urszr.si

Povzetek
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS je posebna izobraževalna ustanova na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje že od leta 1994. V ICZR 
ugotavljamo potrebe po usposabljanjih, pripravljamo programe in organiziramo izvedbo programov usposabljanj 
sil za zaščito, reševanje in pomoč. V vseh letih delovanja se je različnih usposabljanj in drugih dejavnosti v ICZR Ig 
in enotah v Sežani, Pekrah in Logatcu udeležilo več kot pol milijona udeležencev iz domovine in tujine. V ICZR smo 
opremljeni s sodobnimi učnimi sredstvi, tehnologijo in simulatorji. Pri pripravi in izvedbi usposabljanj ter drugih 
dejavnosti sodelujemo z več kot 150 zunanjimi strokovnjaki – predavatelji, inštruktorji in drugimi sodelavci iz 
Uprave RS za zaščito in reševanje, Ministrstva za obrambo in drugih ministrstev, poklicnih ter prostovoljnih 
gasilskih enot, občin, podjetij, univerz, inštitutov in raziskovalnih organizacij, Slovenske vojske, Policije ter drugih 
organizacij. ICZR je s svojim dosedanjim delom postal središče usposabljanja s področja zaščite in reševanja 
v državi in je prepoznaven tudi v mednarodnem okolju. Vse doseženo želimo v prihodnosti še utrjevati in izpo-
polnjevati, tako usposabljanje vseh sil za zaščito, reševanje in pomoč kakor tudi mednarodne dejavnosti, za kar 
imamo v sestavi Uprave RS za zaščito in reševanje razumevanje, podporo in dobre pogoje. 

Abstract 
The Training Centre for Civil Protection and Disaster Relief of the Republic of Slovenia is a special educational 
institution for protection against natural and other disasters, which has been operating under the Admini-
stration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (ACPDR) since 1994. The Centre 
identifies training needs, develops programmes, and organizes the implementation of training programmes 
for all protection, rescue and relief forces. In all the years of its operation, over half a million participants from 
Slovenia and abroad have attended the different training courses and other activities in the Ig Centre, as well 
as in the Sežana, Pekre and Logatec units. The Centre is equipped with modern learning aids, technology and 
simulators. In the preparation and implementation of training courses and other activities, it cooperates with 
over 150 external experts – lecturers, instructors and other co-workers from the ACPDR, the Ministry of 
Defence and other ministries, professional and voluntary fire brigades, municipalities, companies, universities, 
institutes, research organizations, the Slovenian Armed Forces, the police, and other organizations. With its 
work so far, the Centre has become a national training hub for protection and rescue, and is also recognized in 
the international environment. We wish to further strengthen and upgrade all of its achievements, both in the 
training of all protection, rescue and relief forces and in international activities, something for which we at the 
ACPDR have understanding, support, and favourable conditions. 

mailto:janko.petrovic@urszr.si
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Ta vladna odločitev je bila formalizirana v Zakonu o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečam, ki je v 113. 
členu določil, da se »za izobraževanje in usposabljanje s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
pri Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
ustanovi Izobraževalni center za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije« (Zakon o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, Uradni list RS, št. 64/94). Sedež 
ima na Igu, njegove enote pa delujejo v Logatcu, Pekrah 
in Sežani.

Gradnja Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje 
se je začela po uspešno končanem javnem razpisu leta 
1993 na zemljišču, ki ga je Ministrstvo za obrambo pri-
dobilo z menjavo zemljišč z Mestom Ljubljana, na Igu. 
Ker smo začenjali na novo, smo lahko v novem centru 
uresničili izkušnje, ki so jih imele podobne, zlasti gasilske, 
ustanove oziroma centri v razvitih evropskih državah.

V omejenem obsegu smo začeli delovati že leta 1994. 
Takrat se je usposabljala prva generacija kandidatov za 
pridobitev poklica »gasilec – tehnični reševalec«. Izve-
denih je bilo tudi nekaj najnujnejših programov usposa-
bljanj pripadnikov Civilne zaščite, za katere je bilo dovolj 
primernega učnega kadra, učnih sredstev ter vadbenih 
objektov in poligonov. Usposabljanja smo izvajali v sta-
rih objektih, ki smo jih prevzeli od Mesta Ljubljana, saj je 
projekt gradnje novih nastanitvenih in šolskih objektov, 
upravne stavbe ter vadbenih poligonov še potekal.

Zaposlenih je bilo manj kot deset delavcev. Da smo lah-
ko izvedli načrtovana usposabljanja, smo sodelovali z 
dvajsetimi zunanjimi sodelavci – predavatelji in inštruk-
torji. Prehrano je udeležencem usposabljanj zagotavljal 
zunanji pogodbeni dobavitelj.

Do konca leta 1994 so bili končani in prevzeti nasta-
nitveni, šolski in upravni objekt v zgornjem delu ICZR. 
Po pridobitvi uporabnega dovoljenja smo se decembra 
1994 vselili v nove učilnice, kabinete, pisarne in začeli 
uporabljati kuhinjo, jedilnico, klub in druge nove pro-
store. Po končani gradnji in delni adaptaciji sedanjih 
vadbenih objektov v ICZR so bile konec leta 1996 zago-
tovljene razmere za izvedbo večine nujnih programov 
usposabljanj sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Hkrati z gradnjo smo začeli izpopolnjevati kadrovske 
načrte polnjenja predvidenih delovnih mest in prip-
ravljati strokovne podlage ter usmeritve za nadaljnje 
delo ICZR. Zaradi vseh, ki smo delo v ICZR začeli zelo 
motivirani, predvsem pa zaradi strokovne, finančne, 
moralne in vsestranske podpore Bojana Ušeničnika, 
direktorja Republiške uprave za zaščito in reševanje, 
Mirana Bogataja, poveljnika Civilne zaščite RS, mnogih 
sodelavcev takratne uprave ter odličnega sodelovanja 
z Gasilsko zvezo Slovenije in drugimi prostovoljnimi 

 Slika 1:  Objekti po prevzemu zemljišča in pred začet-
kom gradnje (foto: arhiv URSZR)

 Figure 1:  The existing facilities after the takeover of 
the land and prior the commencement of the 
construction (Photo: ACPDR archive)

Slika 2:  
Nastanitveni, šolski in 
upravni objekti ICZR (foto: 
J. Oražem)

Figure 2:  
The accommodation, 
education and 
administrative facilities 
of the Training Centre 
for Civil Protection and 
Disaster Relief of the 
Republic of Slovenia 
(Photo: J. Oražem)
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sestavi, nam je uspelo postaviti vizijo delovanja ter 
razvoja ICZR in zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo 
usposabljanj.

Uspešen razvoj ICZR dokazuje tudi podatek, da se je 
v začetku delovanja, leta 1994, za potrebe zaščite in 
reševanje usposabljalo 1441 posameznikov oziroma 
povprečno 15 udeležencev na delovni dan. Leto 1995 je 
zaznamovala kadrovska popolnitev ICZR, naslednjega 
leta pa je bil dograjen poligonski del, zaključevala se je 
gradnja vadbenega bazena, center pa se je vsebinsko 
izpopolnjeval. Poleg gasilcev in pripadnikov enot ter 
štabov CZ so se tam usposabljali kinologi, jamarji, gor-
ski reševalci, potapljači, radioamaterji ter prostovoljci 
Rdečega križa.

Leta 1996, ko sta bila končana gradnja vadbenih objek-
tov in poligonov ter kadrovska popolnitev, je bilo v ICZR 
izvedenih že 240 različnih usposabljanj in drugih dejav-
nosti, ki se jih je udeležilo 7244 udeležencev oziroma 
povprečno 83 udeležencev na delovni dan. Potem so 
števila izvedenih oblik usposabljanj in drugih dejavnosti 
ter udeležencev naraščala do leta 2019, ko se je uspo-
sabljanj in drugih dejavnosti v ICZR in enotah udeležilo 
27.717 udeležencev, izmed njih 17.756 v ICZR na Igu, 
oziroma povprečno 120 na delovni dan.

Ker je bila želja URSZR in seveda tudi ICZR, tudi pri naj-
mlajših generacijah, začeti s preventivnim usposablja-
njem in ozaveščanjem o naravnih in drugih nesrečah, 
smo v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije na Mini-
strstvu za izobraževanje, znanost in šport, verificirali 
in v program izbirnih predmetov umestili tudi izbirni 
predmet o varstvu pred nesrečami, s katerim posku-
šamo učencem zadnje triade devetletke posredovati 
temeljno znanje s tega področja ter jih ozavestiti o ne-
varnosti naravnih in drugih nesreč.

V 25 letih delovanja je ICZR postal središče usposa-
bljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Sloveniji. Usposabljanj in drugih dejavnosti 
se je v ICZR in njegovih enotah od leta 1994 do danes 
udeležilo več kot pol milijona udeležencev – izmed njih 
okoli 450 tisoč v ICZR na Igu. Skoraj tretjina vseh je 
bila gasilcev (prostovoljnih in poklicnih).

S posredovanjem izkušenj, kadrovskimi in material-
nimi zmogljivostmi ICZR sodeluje tudi pri organizaciji 
ter izvedbi mednarodnih dejavnosti Uprave RS za zaš-
čito in reševanje. Vse od začetka delovanja smo se za-
vedali, da v današnjem svetu ni več mogoče samostoj-
no oziroma avtonomno odkriti in razviti vseh novosti. 
Zato smo se tudi mednarodno povezali, predvsem s 
sorodnimi ustanovami, ki so ne glede na organizira-
nost in ureditev bolj ali manj podobne. Naša dejavnost 
je humanitarne narave, povsod so ljudje ogroženi in 
v vsaki izmed držav se trudijo, da bi omogočili zašči-
to ljudi ter premoženja oziroma reševanje, kadar se 
nesreča resnično zgodi. Zato je ICZR tudi aktivni član 
»Združenja evropskih gasilskih izobraževalnih usta-
nov« (European Fire Service Colleges Association 
– EFSCA). 

Ustanovno listino Združenja evropskih gasilskih šol in 
posledično članstvo v združenju je po pooblastilu Vlade 
Republike Slovenije 6. junija 2005 v Inštitutu za gasil-
ska usposabljanja Nizozemske podpisal Janez Petrovič, 
vodja ICZR.

Zaradi organizacijskih namenov se nacionalni pred-
stavniki, ki sestavljajo EFSCA, sestajajo enkrat na leto, 
v eni izmed držav članic. Leta 2020 je bilo načrtovano 
srečanje predstavnikov vseh 26. članic v Sloveniji, ven-
dar je zaradi pandemije covida-19 odpadlo oziroma se 
je prestavilo v leto 2023. 

Slika 3:  
Končana gradnja s 
projektom predvidenih 
objektov ICZR (foto: J. 
Oražem)

Figure 3:  
The construction of all the 
facilities of the Training 
Centre for Civil Protection 
and Disaster Relief of 
the Republic of Slovenia, 
envisaged by the project, 
is completed. (Photo: J. 
Oražem)
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ICZR se vključuje tudi v mednarodne dejavnosti Uprave 
RS za zaščito in reševanje. Večinoma pripravlja, izvaja 
oziroma sodeluje pri izvedbi različnih oblik usposabljanj 
za udeležence iz drugih držav in zagotavlja pogoje za 
njihovo izvedbo znotraj:
• bilateralnega sodelovanja,
• EU, in sicer Mehanizma Unije na področju civilne 

zaščite,
• zveze Nato – v okviru sodelovanja v dejavnostih 

kriznega načrtovanja,
• pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo 

preprečevanje v JV Evropi,
• izvedbe drugih mednarodnih projektov oziroma 

dejavnosti.

Medtem so se – zaradi klimatskih in drugih sprememb 
– spremenili tudi možnosti oziroma tveganja, ranljivost 
in odpornost zaradi naravnih in drugih nesreč, strate-
gija ter pristopi pri vodenju in izvedbi intervencij, zako-
nodaja, opremljenost enot ter odnos do nesreč. Temu 
so se prilagajali programi ter pristopi in metode uspo-
sabljanj, dograjevali smo potrebne vadbene objekte in 
poligone ter simulatorje za izvajanje praktičnega dela 
usposabljanj.

Statistika in praksa kažeta, da je potreb po usposa-
bljanju kadrov za varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami dovolj oziroma zaradi pogostosti ter novih 
groženj naravnih in drugih nesreč vedno več. Za ures-
ničitev vseh potreb je nujna zagotovitev zadostnih fi-
nančnih sredstev in kadrovskih virov za kakovostno 
pripravo ter izvedbo usposabljanj vseh sil za zaščito, 
reševanje in pomoč.

Predstavitev poligonskih, 

učilniških in nastanitvenih 

zmogljivosti ICZR ter enot

ICZR Ig

Za potrebe usposabljanj imamo:
• približno osem hektarjev uporabnih površin,
• 40 dvoposteljnih sob za namestitev (80 ležišč),
• avditorij in šest predavalnic (približno 350 sedežev) 

s sodobno opremo,
• knjižnico (polnopravna članica sistema Cobiss),
• sejno sobo (14 sedežev) in zbornico (osem sedežev)
• kuhinjo z jedilnico s 70 sedeži (zmogljivost kuhinje je 

500 obrokov),
• zaklonišče (dvonamensko – učilnice in štabna soba 

kot rezervna lokacija za delo poveljnika in štaba CZ 
RS ter center za obveščanje za potrebe usposab-
ljanj; pri delu štaba CZ RS na tej lokaciji prevzame 
vlogo podpore oziroma Centra za obveščanja RS),

• poligonski del z vadbenimi objekti (visoka ruševina, 
vadbeni cestni predor, stolp za reševanje z višin, 
pokriti bazen, naravni bajer, trimski kabinet, steza 
za praktično delo z izolirnimi dihalnimi aparati, po-
žarna hiša in gasilski poligoni, plinske hiše in simula-
torji za izvedbo vročih vaj – HFT, ruševinski poligon, 
kinološka vas, garaže in drugo).

ICZR – enota Sežana

Enota v Sežani je namenjena predvsem usposabljanju 
gasilcev za gašenje požarov v naravi, pa tudi drugih 
prostovoljcev, kot so jamarji, pripadniki Državne eno-
te za varstvo pred NUS in drugi. Enota je začela de-
lovati leta 2011, ko je bila dokončana dograditev novih 
in adaptacija starih objektov. Za potrebe usposabljanj 
imamo:
• približno 1800 m2 uporabnih površin v stavbah na 

približno treh hektarjih,
• dve predavalnici (skupaj 68 sedežev), sejno sobo 

(16 sedežev) in zbornico (deset sedežev), 
• 20 sob (50 ležišč),
• kuhinjo (do 1000 obrokov) in jedilnico (80 sedežev), 
• poligona za gašenje notranjih požarov (modul A),
• asfaltno površino za praktično delo in pristanek 

helikopterja,
• garderobni objekt in tuše na poligonskem delu.

 Slika 4:  Usposabljanje gasilcev v ICZR (foto: J. Oražem)
 Figure 4:  Firefighter training at the Training Centre 

for Civil Protection and Disaster Relief of the 
Republic of Slovenia (Photo: J. Oražem)
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Z gradnjo servisnega objekta v ICZR – enoti Sežana, za 
katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, in po-
zneje še poligonskega dela, se bodo pogoji za izvedbo 
različnih oblik usposabljanj še povečali.

V enoti Sežana zagotavljamo tudi pogoje za usposa-
bljanje in nastanitev udeležencem usposabljanj ter iz-
vajanje dežurstva gasilcev ob razglašeni veliki požarni 
ogroženosti naravnega okolja – Krasa.

ICZR – enota Pekre

Enota v Pekrah pri Mariboru je bila ustanovljena leta 
2008, ko smo nekdanji obrambni dom mesta Maribor 
obnovili in preuredili v objekt, namenjen usposablja-
nju gasilcev, pripadnikov CZ in drugih prostovoljcev s 
področja zaščite in reševanja. Za potrebe usposabljanj 
imamo:
• avditorij (140 sedežev),
• štiri predavalnice (skupaj 150 sedežev),
• računalniško učilnico za 15 udeležencev,
• sejno sobo (30 sedežev),
• stezo za usposabljanje nosilcev IDA in 
• jedilnico (120 sedežev).

Naraščajoče potrebe po usposabljanjih gasilcev (pred-
vsem prostovoljnih) in novih oblikah ter programih 
usposabljanj zahtevajo uporabo kapacitet v enoti Pekre. 
Gre predvsem za del starih oblik usposabljanj in nove 
programe, delno tudi drugih sestavov, ki sodelujejo v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi (kinologi, gorski reševalci, nujna medicinska pomoč, 
potapljači, RKS, Slovenska vojska in drugi), predvsem iz 
severovzhodne Slovenije. Ob tem je v prostorih enote 
Pekre tudi sedež Izpostave URSZR Maribor, po dogo-
voru z URSZR pa uporabljajo prostore tudi posamezna 
društva, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in 

pomoči (sedeži Zveze radioamaterjev Slovenije, Kluba 
radioamaterjev Maribor in GRS – postaja Maribor).

ICZR – enota Logatec

Leta 2011 je bila ustanovljena enota Logatec. Nekdaj 
vojaško vadbišče z več objekti smo delno obnovili in pre-
uredili v center za potrebe usposabljanj sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. Za potrebe usposabljanj imamo:
• približno 20 hektarjev zemljišča in 4500 m² upo-

rabnih površin v objektih,
• tri nastanitvene objekte (120 ležišč),
• upravno stavbo,
• dve predavalnici,
• telovadnico,
• urejen prostor za postavitev začasnih bivališč (bi-

valne zabojnike ali šotore),
• kuhinjo in jedilnico s 100 sedeži,
• rekreacijske objekte,
• vadbene površine in parkirni prostor,
• poligon z ruševinami.

Uprava RS je v tem obdobju pripravila koncept razvoja 
in dejavnosti v ICZR – enoti Logatec ter ob izvedbah 
usposabljanj kadrov s področja zaščite in reševanja 
(enote CZ za tehnično reševanje, kinologi z reševalnimi 
psi, državna enota za hitre intervencije, poklicni in pro-
stovoljni gasilci, člani Rdečega križa itn.) zagotavljala 
tudi možnosti za uporabo zmogljivosti za potrebe Slo-
venske vojske in različnih občinskih organizacij (loko-
strelci, OZVVS Logatec, društvo upokojencev in druga 
društva ter organizacije).

Zaradi ustreznih pogojev za bivanje in delo z migranti 
je 22. februarja 2016 Vlada RS sprejela sklep, da se v 
ICZR – enoti Logatec ustanovi Izpostava azilnega doma 
MNZ (danes Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo 

Slika 5:  
Usposabljanje pripadnikov 
Civilne zaščite v ICZR 
(foto: J. Oražem)

Figure 5:  
Training of the civil 
protection members 
at the Training Centre 
for Civil Protection and 
Disaster Relief of the 
Republic of Slovenia 
(Photo: J. Oražem)
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migrantov), v katerem so nastanjeni prosilci za azil, 
predvsem družine z mladoletnimi otroki. Izpostava bo 
delovala v teh prostorih do preklica sklepa vlade. S tem 
pa so se omejile zmogljivosti in možnosti za izvedbo 
usposabljanj drugih struktur s področja zaščite in re-
ševanja, vendar še vedno izvajamo del teh usposabljanj 
tudi v tej enoti.

Ciljne skupine in programi 

usposabljanj od začetka do 

danes

Leta 1994 smo začeli usposabljati po treh programih, 
ki jih je potrdil pristojni minister. Danes imamo podpi-
sanih 106 programov usposabljanj.

V ICZR se izvajajo različni programi usposabljanja pri-
padnikov Civilne zaščite, članov enot, služb in drugih 
operativnih sestavov društev ter drugih nevladnih or-
ganizacij, gospodarskih družb, zavodov in drugih orga-
nizacij, in sicer:
• programi usposabljanj poklicnih gasilcev,
• programi uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega 

usposabljanja organov, enot in služb Civilne zaščite, 
ki so v državni pristojnosti,

• zahtevni programi usposabljanja pripadnikov Civil-
ne zaščite, zlasti poveljnikov, namestnikov in članov 
štabov Civilne zaščite, vodij intervencij, radiološke, 
biološke in kemijske zaščite, varstva pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi, tehničnega reševanja, 
informacijske in komunikacijske podpore in logistike,

• programi usposabljanja pripadnikov enot in služb 
za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči z uporabo 
zrakoplovov,

• programi usposabljanja gasilskih enot za opravlja-
nje nalog širšega pomena (prometne nesreče, ne-
varne snovi, reševanje na vodi in iz nje itn.),

• zahtevnejši programi usposabljanja prostovoljnih 
gasilcev v dogovoru z Gasilsko zvezo Slovenije,

• programi usposabljanja enot, služb in centrov, ki 
se organizirajo v sodelovanju z državnimi organi ali 
gospodarskimi družbami, zavodi in drugimi organi-
zacijami, za opravljaje določenih nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči, ki so v državni pristojnosti,

• programi usposabljanja na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih organizirajo 
in izvajajo posamezna ministrstva ali drugi državni 
organi,

• programi usposabljanja, ki so dogovorjeni v okviru 
mednarodnih organizacij ali mednarodnega sodelo-
vanja (EU, Nato, OZN, DPPI),

• programi usposabljanja za predavatelje in inštruk-
torje, ki sodelujejo v procesu izobraževanja in uspo-
sabljanja na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami,

• programi usposabljanja za javne uslužbence na po-
dročju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Sodelovanje z organizacijami 

in lokalno skupnostjo oziroma 

okolji

ICZR se je od vsega začetka razvijal, izpopolnjeval in 
napredoval s sodelovanjem z vsemi organi ter organi-
zacijami, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja, 
občinami ter lokalno skupnostjo oziroma okoljem, v ka-
terem delujemo.

Ob ustanavljanju ICZR smo upoštevali oceno ogrože-
nosti Slovenije glede naravnih in drugih nesreč, da bi 
lahko zagotovili razmere za usposabljanje za ukrepanje 
ob vseh večjih nesrečah. Ker sistem varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami vključuje tudi veliko raz-
ličnih struktur – prostovoljnih, poklicnih in dolžnostnih, 
smo sodelovali z vsemi.

Kot organizacija, ki predstavlja številčno največji del sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, je Gasilska zveza Slove-
nije aktivno sodelovala pri nastajanju in graditvi ICZR v 
programskem delu ter pri načrtovanju vadbenih objek-
tov, simulatorjev in drugih učnih sredstev. Tako je še 
danes, saj je tretjina udeležencev usposabljanj v ICZR 
iz gasilskih vrst. Zakonodaja in vsakodnevno delo zah-
tevata sodelovanje, saj le, če je to dobro in korektno 
izvedeno, je mogoče zagotoviti uspešna usposabljanja 
ICZR in Gasilske zveze Slovenije. Programi so enotni, 
predavatelji in inštruktorji so skupni, vadbenih objektov, 
učnih sredstev in logistike, nujne za usposabljanje, je v 
ICZR dovolj. Na področju priprave in izvedbe usposab-
ljanj poklicnih gasilcev dobro in učinkovito sodelujemo 

 Slika 6:  Podpis ustanovne listine Združenja evropskih 
gasilskih šol (foto: arhiv URSZR)

 Figure 6:  Signing of the Charter of the European Fire 
Service Colleges’ Association (Photo: ACPDR 
archive)
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z Združenjem slovenskih poklicnih gasilcev, saj so naša 
izhodišča podobna, kot so z Gasilsko zvezo Slovenije. Ve-
liko predavateljev in inštruktorjev v ICZR prihaja iz po-
klicnih ter prostovoljnih gasilskih enot.

Sodelovanje poteka ves čas delovanja ICZR tudi z Gor-
sko reševalno zvezo, Jamarsko reševalno službo, Ki-
nološko zvezo, Potapljaško zvezo, Rdečim križem, Slo-
vensko vojsko, Policijo, Policijsko akademijo, občinami 
in drugimi pripadniki sistema varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Sodelujemo pri ugotavljanju po-
treb po usposabljanjih, pripravah programov usposab-
ljanj, zagotavljanju predavateljev in udeležencev uspo-
sabljanj ter pri izvedbi usposabljanj.

Od začetka našega delovanja si tudi prizadevamo za 
korektno sodelovanje s prebivalci in Občino Ig. Zave-
damo se, da z našimi dejavnostmi obremenjujemo 
okolje, hkrati pa vanj prinašamo dodano vrednost 

– prepoznavnost Iga v domačem in mednarodnem oko-
lju, saj je delovanje ICZR poneslo ime občine daleč po 
Evropi in svetu, s čimer ob svojem delu skrbimo tudi 
za svojevrstno promocijo kraja. V ICZR so zaposleni 
tudi domačini – občani Iga. Ves čas delovanja ICZR se 
trudimo vklopiti v okolje in temu okolju tudi nekaj dati. 
Sodelovanje z občino v obojestranskem interesu oce-
njujemo kot dobro, seveda pa se pojavijo še dogodki, ki 
niso v zadovoljstvo ICZR ali občanov. Te sproti rešuje-
mo in z dobrim ter korektnim sodelovanjem z županom 
tudi večinoma uspešno rešimo.

Pri svojem delu smo odprti za sodelovanje z vsemi, ki 
delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami oziroma s svojim delom prispevajo k zaščiti 
in reševanju ljudi, njihovega premoženja, živali, naravne 
in kulturne dediščine ob naravnih in drugih nesrečah, 
tako doma kot v tujini.

Slika 9:  
ICZR danes (foto: J. 
Oražem)

Figure 9:  
The Training Centre 
for Civil Protection and 
Disaster Relief of the 
Republic of Slovenia today 
(Photo: J. Oražem)

 Sliki 7 in 8: Mednarodna dejavnost v ICZR (foto: J. Oražem)
 Figures 7 and 8: International activity in the Training Centre for Civil Protection and Disaster Relief of the Republic of 

Slovenia (Photo: J. Oražem)
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ICZR danes in pogled v 

prihodnost

Leta 2020 je na naše delo in izvedbo načrtovanih uspo-
sabljanj ter drugih dejavnosti močno vplivala pandemi-
ja covida-19 in z njo povezani ukrepi za preprečitev šir-
jenja. V tem letu se je usposabljanj in drugih dejavnosti 
lahko udeležilo le 11.658 udeležencev, izmed teh 7308 
v ICZR na Igu oziroma povprečno 90 na delovni dan. 
Podobno število udeležencev bo najbrž tudi letos, po 
tem pa bomo verjetno lahko ponovno načrtovali izved-
bo usposabljanj in drugih dejavnosti, skladno s potre-
bami in prostorskimi ter kadrovskim možnostmi ICZR.

To obdobje je pospešilo uvedbo sodobnih tehnologij in 
pristopov za izvedbo usposabljanj ter drugih dejavnosti 
»na daljavo« in povečalo uporabo e-učilnice, kar je pred-
stavljeno v drugih člankih te revije.

Hkrati pospešujemo tudi razvoj usposabljanj z infor-
macijsko tehnologijo, ki omogoča izvedbo dela usposa-
bljanj tudi v virtualni resničnosti. Virtualno resničnost 
na področju usposabljanj uporabljamo že nekaj časa. V 
prejšnjih letih se je tehnologija skokovito razvila. Zaradi 
vse večje tehnološke dovršenosti, cenovne dostopnos-
ti, stroškovne učinkovitosti in prilagodljivosti jo v razvoj 
vključuje vse več izobraževalnih organizacij doma in v 
tujini, tudi ICZR. V prihodnosti načrtujemo izpopolnitev 
scenarijskih vaj na področju operativnega vodenja, ne-
varnih snovi in drugih programov z uporabo program-
skega okolja »XVR ON SCENE«. S tem programom, ki 
omogoča predstavitev scenarija v virtualnem okolju, 
bomo udeležence soočili z njihovimi sprejetimi odločit-
vami na virtualni intervenciji, odkrivali mogoče načine 
izvedbe scenarija, vključevali tudi druge intervencijske 
službe in izvajali hitrejše ponovitve v primerjavi z izved-
bo na poligonu. Glavna značilnost virtualnih centrov je, 
da dajejo neomejene možnosti preigravanja najkomple-
ksnejših scenarijev izrednih dogodkov in nesreč v re-
alnih razmerah, brez negativnih učinkov na ljudi, okolje 
in premoženje, ter z minimalnimi stroški in logističnimi 
potrebami. Projekt zahteva višji začetni finančni vložek, 
predvsem pa ustrezno izobražene sodelavce za uspeš-
no delovanje.

Danes so v okviru ICZR organizirani oddelki za uspo-
sabljanje, gasilstvo – Gasilska šola, in za podporo 
usposabljanju.

V ICZR je sistemiziranih 47 delovnih mest, trenutno 
jih je zapolnjenih 31 oziroma 66 odstotkov. Pri pripravi 

in izvedbi programov usposabljanj ter drugih dejavno-
stih sodelujemo z več kot 150 zunanjimi predavatelji, 
inštruktorji in drugimi strokovnjaki iz Uprave RS za 
zaščito in reševanje, univerze, posameznih inštitutov 
in raziskovalnih ustanov, poklicnih in prostovoljnih ga-
silskih enot, občin, podjetij ter drugih organizacij.

S sprotnim učenjem, sledenjem evropskim in svetov-
nim trendom razvoja pristopov, metod, učnih sredstev 
in tehnologij ter njihovo uvedbo v proces načrtovanja 
in izvedbe usposabljanj, kakovostnimi kadri in nujnimi 
finančnimi sredstvi bo ICZR tudi v prihodnosti opravljal 
vlogo vodilne ustanove za usposabljanje vseh sil za zaš-
čito, reševanje in pomoč v državi ter prepoznavne in 
priznane izobraževalne organizacije na tem področju v 
mednarodnem okolju.

Sklepne misli

ICZR je v vseh letih svojega delovanja naredil veliko gle-
de pripravljenosti ter usposobljenosti sil za zaščito, re-
ševanje in pomoč, pa tudi za prepoznavnost URSZR ter 
Slovenije v mednarodnem okolju. Leta 1992 smo začeli 
razvijati sistem izobraževanja in usposabljanja sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljati temeljne 
razmere za pripravo in izvedbo njihovih usposabljanj v 
ICZR. Te smo izboljševali in izpopolnjevali, glede na pot-
rebe in razvoj ter skladno s finančnimi in kadrovskimi 
možnostmi.

Slogan »Življenja rešujemo skupaj« smo v ICZR izpopol-
nili še z besedama »z znanjem«, kar pomeni, da moramo 
opraviti še veliko nalog, poleg tega pa razvijati zamisli, 
kako te naloge v prihodnosti uresničiti. Zavedamo se, 
da je treba razvijati vse, kar pri reševanju uporabimo, 
torej sredstva, taktiko, pristope, zahteve od izvajalcev 
in strokovno znanje. Skladno s tem želimo razvijati po-
dročje usposabljanja tudi v prihodnosti.

Razvoj zaščitnih reševalnih konceptov v novih družbe-
nih in okoljskih razmerah zahteva uporabo sodobnih 
pristopov, metod in tehnologij tudi na področju uspo-
sabljanja kadrov za potrebe varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. Samo to nam bo omogočilo racio-
nalno in kakovostno delo na področju usposabljanja ter 
nadaljnji razvoj ICZR, ki bo tako prispeval tudi h krepitvi 
odpornosti na naravne in druge nesreče. Vizijo in ener-
gijo imamo, potrebujemo pa ustrezne strokovne mlade 
kadre in finančna sredstva. Pri zagotavljanju teh dveh 
pogojev pričakujemo, tako kot do zdaj, podporo URSZR. 
Le tako nam bo uspelo.
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Uvod

Naravne in druge nesreče so že od nekdaj redne spre-
mljevalke naših življenj. V zadnjem času so pogostejše, 
posledice velikokrat bolj uničujoče, prav tako je povzro-
čena škoda večja kot kadar koli prej v preteklosti. Pod-
nebne spremembe, odmik človeka od narave ter njeno 
pogosto nekontrolirano in nesorazmerno izrabljanje 
skupaj z globalizacijo tako rekoč dnevno zahtevajo svoj 
davek. 

Globalne pobude v okviru Organizacije združenih na-
rodov, predvsem Sendajski okvir za zmanjšanje tve-
ganj nesreč 2015–2030, želijo skozi sistematičen 
pristop nasloviti vse deležnike k svojemu prispevku za 

zmanjšanje tveganj nesreč v svetu. V Sloveniji je Uprava 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje nacionalna 
kontaktna točka za Sendajski okvir za zmanjšanje tve-
ganj nesreč. Odlična mednarodna dejavnost URSZR v 
obdobju 2018–2020 je bila prepoznana pri uspešnem 
poročanju v spletni poročevalski sistem Sendajski mo-
nitoring in pri povezovanju z Agendo 2030 s cilji traj-
nostnega razvoja, kar postavlja Slovenijo v družbo tis-
tih držav, ki se zavedajo svoje odgovornosti in vloge pri 
zmanjševanju tveganj nesreč in odnosu do varovanja 
okolja. 

MEDNARODNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE V OKVIRU 
SENDAJSKEGA OKVIRA ZA ZMANJŠANJE TVEGANJ 
NESREČ ZA OBDOBJE 2015–2020
SLOVENIA’S INTERNATIONAL ACTIVITIES WITHIN THE SENDAI 
FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2020

Katja Banovec Juroš
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, katja.banovec.juros@urszr.si

Povzetek
Sendajski okvir za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015–2030, sprejet na tretji svetovni konferenci 
Združenih narodov v Sendaju na Japonskem marca 2015, predstavlja 15-letni prostovoljni, nezavezujoč spo-
razum s širokim, na ljudi usmerjenim pristopom do zmanjševanja tveganj nesreč. Okvir določa sedem globalnih 
ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2030, ter štiri prednostne naloge za doseganje teh ciljev. Uprava Republike Slo-
venije za zaščito in reševanje kot nacionalna točka za Sendajski okvir v Sloveniji se uspešno vključuje v medna-
rodne aktivnosti na tem področju, kar je bilo prepoznano tudi s strani Urada Združenih Narodov za zmanjšanje 
tveganj nesreč za Evropo in centralno Azijo – UN DRR for Europe and Central Asia. Slovenski predstavniki smo 
bili v zadnjemu obdobju tako večkrat povabljeni k aktivnemu sodelovanju in predstavitvi svojih izkušenj na glo-
balnih dogodkih v okviru implementacije Sendajskega okvira. Leta 2015 sta bila polega omenjenega sporazuma 
sprejeta še dva, in sicer Agenda 2030 s cilji trajnostnega razvoja in Pariški podnebni sporazum. Medsebojna 
povezanost in skladnost vseh treh sporazumov predstavlja zavezo in upanje, da bo življenje na našem planetu 
nekoč prijaznejše, trajnostno naravnano in varno za njegove prebivalce.

Abstract
The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 was adopted at the Third United Nations World 
Conference in Sendai, Japan in March 2015. It represents a 15-year, voluntary, non-binding agreement with a 
broad, on people-oriented approach to disaster risk reduction. The framework sets seven global objectives to 
be achieved until 2030 and 4 priorities for achieving these objectives. The Administration of the Republic of 
Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief serves as a national point for the Sendai framework in Slovenia 
and is successfully involved in international activities in this area, which has also been identified by the United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction for Europe and Central Asia – UN DRR. In the last period, Slovenian 
representatives have been invited to actively participate and present their experience at global events in the 
context of the implementation of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. In 2015, also the Agenda 
2030 with sustainable development goals and the Paris Climate Agreement were adopted besides the afore-
mentioned agreement. Interconnectedness and coherence of all three agreements represents a commitment 
and hope that life on our planet will someday be more friendly, sustainable and safe for its inhabitants.

mailto:katja.banovec.juros@urszr.si
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Šesti Globalni forum za 

zmanjšanje tveganj nesreč

V Ženevi je od 13. do 17. maja 2019 potekal 6. global-
ni forum za zmanjšanje tveganj nesreč. Udeležilo se 
ga je več kot 4000 udeležencev iz 182 držav, med nji-
mi tudi trije slovenski predstavniki, od katerih sva na 
dogodku dva tudi dejavno sodelovala. Dr. Blaž Komac 
je predstavnikom evropskih držav predstavil poročilo 
evropske skupine strokovnjakov Evropske skupine za 
znanost in tehnologijo pri UNDRR (E-STAG) o socioe-
konomskih in podatkovnih vidikih zmanjševanja tveganj 
v Evropi (Sparf in Migliorini, 2019) ter sodeloval na 
plenarnem zasedanju skupine. Člani E-STAG so se na 
pobudo dr. Komaca srečali tudi s člani drugih delov-
nih skupin STAG (Južna Amerika, Globalni, Norveška). 
Katja Banovec Juroš sem v okviru sekcije Učnih labo-
ratorijev (angl. Learning Labs) predstavila slovenske 
izkušnje pri poročanju v spletni poročevalski sistem 
Sendajski monitoring. V okviru Foruma je Mami Mi-
zutori, posebna odposlanka generalnega sekretarja ZN 
za zmanjšanje tveganj nesreč, na delovnem kosilu go-
stila več kot 80 predstavnikov nacionalnih kontaktnih 

točk za Sendajski okvir z vsega sveta. Poudarila je po-
membnost dela nacionalnih kontaktnih točk in dejstvo, 
da nacionalni predstavniki predstavljamo neposredno 
povezavo med Združenimi narodi in državami članicami 
ter se vsem zahvalila za opravljeno delo. Mami Mizutori 
je na delovnem sestanku nagovorila tudi člane E-STAG 
in se jim zahvalila za njihov prispevek k povezovanju 
znanosti in prakse.

Ob robu Foruma smo se slovenski predstavniki v pro-
storih Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri 
Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih or-
ganizacijah v Ženevi sestali na delovnem obisku z Jelko 
Travnik, namestnico stalne predstavnice in pooblašče-
no ministrico ter njenimi sodelavci. V delovnem pogo-
voru smo se neuradno dotaknili tudi teme bližajočega 
se predsedovanja Slovenije Svetu EU v drugi polovici 
leta 2021 in kot eno izmed mogočih tem na področju 
trajnostnega razvoja, zmanjšanja tveganj nesreč in 
prilagajanja podnebnim spremembam prepoznali po-
men povečanja skladnosti med tremi mednarodnimi 
sporazumi, sprejetimi leta 2015: Sendajskim okvirom 
za zmanjšanje tveganj nesreč 2015–2030, Agendo 
2030 za trajnostni razvoj in Pariškim sporazumom o 
podnebnih spremembah.

Tretji Tehnični forum Urada 

Združenih narodov za 

zmanjšanje tveganj nesreč 

UNDRR: Prispevek poročanja 

v Sendajski monitoring k 

zmanjšanju tveganj nesreč 

najbolj ranljivih

Med 5. in 7. novembrom 2019 je v Bonnu potekal tre- 
tji Tehnični forum Urada Združenih narodov za zmanj-
šanje tveganj nesreč z naslovom Prispevek procesa 
poročanja v Sendajski monitoring (SFM) k zmanjšanju 
tveganj nesreč najbolj ranljivih (angl. Contribution of 
the Sendai Framework Monitoring Process to Redu-
cing the Risk of the Most Vulnerable). Na forum sem 
bila kot evropska predstavnica povabljena k aktivnemu 
sodelovanju s predstavitvijo v okviru panela z naslovom 
Monitoring in poročanje v okviru Sendajskega okvira. 
Udeleženci foruma smo bili uvodoma seznanjeni, da je 
Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganj nesreč 
(UNDRR) začel aktivneje sodelovati z nacionalnimi sta-
tističnimi uradi pri pridobivanju t. i. podatkov na temo 
zmanjšanja tveganj nesreč. Na pomembnost tovrstne-
ga sodelovanja, v Evropi predvsem prek Evropskega 
statističnega urada Eurostat, smo nekateri nacionalni 
predstavniki že večkrat opozarjali.

 Slika 1:  Slovenska delegacija na obisku na Stalnem 
predstavništvu Republike Slovenije pri Uradu 
Združenih narodov in drugih mednarodnih 
organizacijah

 Figure 1: Slovenian delegation visiting the Permanent 
Representation of the Republic of Slovenia to 
the United Nations and other international 
organizations
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Tudi v Sloveniji se lahko pohvalimo z dobrim strokov-
nim sodelovanjem URSZR in Statističnega Urada Re-
publike Slovenije. Tudi v tej luči sem bila avtorica članka 
28. januarja 2020 povabljena k sodelovanju na okrogli 
mizi v okviru posveta Statistični dan, z naslovom: Pod-
nebna kriza – vroči podatki. Glavna tema posveta so 
bili podnebne spremembe in  ukrepi za zmanjšanje in 
blaženje njihovih vplivov ter podatki, potrebni za spre-
mljanje teh sprememb in pripravo ukrepov. Predvsem 
pri vsakoletnih metapodatkih URSZR pri poročanju 
v Sendajski monitoring uporablja podatke, ki jih zbira 
Statistični Urad RS, verjamem pa, da si bomo na obeh 
straneh prizadevali okrepiti sodelovanje tudi na drugih 
področjih.

Evropska strokovna skupina za 

znanost in tehnologijo E-STAG 

Evropska skupina za znanost in tehnologijo E-STAG 
pri UNDRR je bila ustanovljena v Sofiji aprila 2018 in 
je del globalnega Partnerstva za znanost in razvoj pri 
Uradu Združenih narodov za zmanjšanje tveganj ne-
sreč UNDRR (angl. UNDRR Science and Technology 
Partnership). Skupina E-STAG se povezuje z drugimi 
skupinami, med katerimi je zelo aktivna azijska, in z 
globalno svetovalno skupino za znanost in tehnologijo 
(angl. Global Science & Technology Advisory Group). V 
obdobju 2018–2019 je imel E-STAG 14 članov iz Arme-
nije, Azerbajdžana, Belgije, Črne gore, Hrvaške, Italije, 
Izraela, Nemčije, Nizozemske, Rusije, Slovenije, Španije, 
Švedske in Združenega kraljestva. Slovenijo v E-STAG 
zastopa dr. Blaž Komac, vodja Oddelka za naravne 
nesreče na Geografskem inštitutu Antona Melika pri 
Znanstvenoraziskovalnem centru slovenske akademije 
znanosti in umetnosti.

Glavni cilji skupine E-STAG so podpirati znanstvene 
raziskave in vrednotenje zmanjšanja tveganj nesreč, 
širjenje informacij, znanja in ozaveščanje z uporabo 
geoinformacijskih tehnologij, prispevati k metodam 
in standardom za ocenjevanje tveganj, podpirati mo-
deliranje in uporabo podatkov za zmanjšanje tveganj 
nesreč in škode ter prispevati k povečanju odporno-
sti družbe na nesreče. Prav tako naj bi njihovo skupno 
sodelovanje prispevalo k zgodnjemu prepoznavanju vr-
zeli in dajalo priporočila za prednostne teme, podpiralo 
uporabo znanstveno-tehnoloških izsledkov pri odloča-
nju, evropske in srednjeazijske države pri razvoju na-
cionalnih politik na področju znanosti in tehnologije in 
diseminacijo informacij in dobrih praks z objavami. Čla-
ni E-STAG so do zdaj pripravili poročilo o družbenoeko-
nomskih in podatkovnih izzivih pri upravljanju tveganj v 
Evropi (Sparf in Migliorini, 2019), na začetku leta 2020 
pa je bilo pripravljeno poročilo za Evropo o novem iz-
zivu obsežnih in dolgotrajnih požarov v naravi. V delu 
sta tudi analiza načinov, mehanizmov in novih možnosti 
prenosa znanstvenih spoznanj v strateške dokumente 

in prakso ter analiza znanstvenih, razvojnih in uprav-
ljavskih vrzeli v zvezi z novo globalno krizo, povezano s 
koronavirusom.

Odpornost lokalnih skupnosti 

na nesreče – kampanja 

Združenih narodov: Odporni 

na nesreče, moje mesto se 

pripravlja

Leta 2014 se je kampanji Združenih narodov Odpor-
ni na nesreče, moje mesto se pripravlja kot prva slo-
venska občina pridružila Občina Kamnik, ki z napredno 
organiziranostjo sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami predstavlja vzorčni primer dobro 
urejenega sistema na lokalni ravni. Občini Kamnik so 
sledile občine Kobarid,  Murska Sobota, Velenje in Lo-
gatec. Na URSZR spodbujamo lokalne skupnosti k so-
delovanju in jim pomagamo pri vključevanju h kampanji. 
Omenjene občine s svojim sodelovanjem v kampanji 
in sistematičnim delom pri zmanjšanju tveganj pred-
stavljajo primer dobre prakse preostalim slovenskim 
občinam.

Trenutno je v svetu v kampanjo vključenih že več kot 
4300 mest in lokalnih skupnosti. Kampanja, katere za-
četki segajo v leto 2010, se je leta 2020 končala, in 
se nadaljuje v prenovljeni obliki, saj je odpornost lokal-
nih skupnosti kot nosilk aktivnosti zmanjšanja tveganj 
nesreč pomembna za dvig odpornosti celotne družbe 
na nesreče. Ob tem je treba omeniti, da že več kot 50 
odstotkov svetovnega prebivalstva živi v urbanih nase-
ljih, zato je tovrstno delovanje še toliko bolj pomembno. 
Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganj nesreč 
je leta 2021 vzpostavil novi okvir za spodbujanje od-
pornosti lokalnih skupnosti na nesreče do leta 2030 z 
naslovom Naredimo mesta odporna na nesreče 2030 
(angl. Making cities resilient 2030).

Povezovanje Sendajskega 

okvira z Agendo 2030 za 

trajnostni razvoj

Vlada Republike Slovenije je 7. decembra 2017 spreje-
la Strategijo razvoja Slovenije 2030, osrednji razvoj-
ni okvir države, ki s petimi strateškimi usmeritvami 
in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji 
postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije. 
Ti obsegajo tudi uresničevanje ciljev trajnostnega ra-
zvoja. V Strategijo razvoja Slovenije 2030 je tako vklju-
čeno tudi uresničevanje globalnega razvojnega načrta 
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Agende 2030 za trajnostni razvoj do leta 2030. Veseli 
nas, da Organizacija združenih narodov zaradi aktivne-
ga pristopa k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja 
uvršča Slovenijo med države, ki so prepoznale pomen 
globalne odgovornosti do okolja in družbe, čeprav nas 
tudi na tem področju, tako državo kot družbo, čaka še 
veliko dela in izzivov.

Sendajski okvir, ki predstavlja enega od treh globalnih 
sporazumov iz leta 2015, se z Agendo 2030 in njenimi 
sedemnajstimi cilji trajnostnega razvoja neposredno 
povezuje s tremi, posredno pa kar z desetimi cilji. 

Drugi prostovoljni nacionalni 

pregled ciljev trajnostnega 

razvoja za Slovenijo v New 

Yorku, jesen 2020

Leta 2020 je Slovenija načrtovala predstavitev dru-
gega nacionalnega prostovoljnega pregleda doseganja 
ciljev trajnostnega razvoja. Predstavitev je potekala v 
okviru Visokega političnega foruma za trajnostni razvoj 
na sedežu Organizacije Združenih narodov, junija 2020 
v New Yorku. Za spremljanje in izvajanje ciljev trajno-
stnega razvoja Agende 2030 je v Sloveniji pristojna 
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politi-
ko (SVRK). Upravo RS za zaščito in reševanje je aprila 
2020 SVRK zaprosila za posredovanje podatkov, ki jih 
vodi v okviru kazalnikov Sendajskega monitoringa in se 
neposredno povezujejo s cilji trajnostnega razvoja, in 
sicer:
 Cilj   1:  Odprava revščine: odpraviti vse oblike 

revščine povsod po svetu;
 Cilj 11:  Trajnostna mesta in skupnosti: poskrbe-

ti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna 
mesta in naselja;

 Cilj 13:  Podnebni ukrepi: sprejeti nujne ukrepe za 
boj proti podnebnim spremembam in njiho-
vim posledicam.

Za potrebe predstavitve drugega nacionalnega pro-
stovoljnega pregleda doseganja ciljev trajnostnega ra-
zvoja je URSZR Službi Vlade RS za razvoj in kohezijsko 
politiko posredovala podatke za poročanje v okviru prej 
omenjenih ciljev:
• število mrtvih, pogrešanih in ljudi, prizadetih ob ne-

srečah na 100.000 prebivalcev;
• neposredna ekonomska škoda zaradi nesreč v dele-

žu globalnega bruto domačega proizvoda;
• število držav z nacionalnimi in lokalnimi strategijami 

za zmanjšanje tveganj nesreč;
• delež lokalnih skupnosti, ki sprejemajo in izvajajo lo-

kalne strategije za zmanjševanje tveganja nesreč v 
skladu s Sendajskim okvirom za zmanjšanje tvega-
nja nesreč 2015–2030;

• neposredna gospodarska škoda zaradi nesreč v 
primerjavi z globalnim BDP, vključno s poškodba-
mi kritične infrastrukture in motnjami osnovnih 
storitev.

Vsi našteti podatki se iz spletnega poročevalskega sis-
tema za Sendajski monitoring samodejno prenašajo v 
podatkovni sistem Agende 2030. 

Epidemija bolezni covida-19 je posegla tudi v sistem 
poročanja v Sendajski monitoring in od leta 2021 dalje 
moramo države poročati tudi o umrlih in obolelih za co-
vidom-19 v posameznem letu. Podatki se morajo uje-
mati s tistimi, ki jih država poroča Svetovni zdravstve-
ni organizaciji. V Sloveniji smo marca 2021 ustrezno 
pripravili informacijsko podlago za poročanje, podatke 
bomo predvidoma vnesli najpozneje do konca sep-
tembra 2021, ko nam bo Nacionalni inštitut za javno 
zdravje posredoval pričakovane podatke.

Spletni poročevalski sistem 

Sendajski monitoring

Leta 2018 je UNDRR uvedel spletni sistem za poroča-
nje o implementaciji Sendajskega okvira za zmanjšanje 
tveganja nesreč za obdobje 2015–2030. 179 držav 
članic Združenih narodov v spletni poročevalski sistem 
Sendajski monitoring poroča na podlagi sedmih ciljev 
in 38 indikatorjev, ki jih je določila odprta medvladna 
strokovna delovna skupina za kazalnike in terminologijo 
za zmanjšanje tveganja nesreč, ki jo je prav v ta na-
men ustanovila Generalna skupščina Združenih naro-
dov. Slovenija je do oktobra 2018, in sicer za leta 2015, 
2016 in 2017 poročala na osnovni, pričakovani, ravni 
v približno 80-odstotnem obsegu, leta 2020 pa prav 
tako pravočasno oddala podatke za vse kazalnike, za 
katere obstajajo podatki v RS. Prepoznavanje nosilcev 
manjkajočih uradnih podatkov, pridobivanje podatkov 
in vnašanje se nadaljuje. Veliko podatkov je bilo v Sen-
dajski monitoring vneseno iz slovenske Aplikacije za 
ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih in na stva-
reh – AJDA, dejavno pa pri poročanju in posredovanju 
zahtevanih podatkov sodelujejo tudi druge ustanove in 
ministrstva v Sloveniji. 

Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganj nesreč 
priporoča uporabo nacionalnih metodologij, če te že 
obstajajo in se uporabljajo, ali strategije Združenih na-
rodov. Pri poročanju Slovenije, ki spada med razvite in 
registrsko orientirane države, uporabljamo nacionalne 
metodologije oziroma že precej uveljavljene državne 
registre in baze podatkov. Tudi zato imamo pri poroča-
nju prednost pred mnogimi državami članicami Zdru-
ženih narodov. 

Pristop, s katerim smo se v Sloveniji lotili organizaci-
je poročanja v Sendajski monitoring, se je pokazal za 
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praktičnega in je vzbudil veliko zanimanje pri drugih 
državah. Za poročanje je bilo izdelanih sedem matrik, 
vsaka za svoj sendajski cilj, v katerih smo za vsak po-
samezni kazalnik znotraj cilja poiskali vir v državi. Po-
datki za nekatere kazalnike se z nacionalnimi podatki ne 
pokrivajo povsem, česar tudi nismo pričakovali, saj ni 
namen monitoringa poseganje v uveljavljene nacionalne 
metodologije zbiranja podatkov ter njihovo spreminja-
nje. Največji izziv je bila priprava povezljivosti sendajskih 
kazalnikov in obrazcev z atributi, ki jih za poročanje o 
škodi uporablja aplikacija za ocenjevanje škode AJDA, 
ki je tudi najpomembnejši vir podatkov za sendajsko 
poročanje. 

Podatki iz Sendajskega monitoringa so med drugim 
objavljeni tudi v Poročilu o globalni oceni zmanjšanja 

tveganj nesreč GAR (Global Assessment Report on Di-
saster Risk Reduction).

Sklepne misli

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje se 
kot nacionalna kontaktna točka za Sendajski okvir za 
zmanjšanje tveganj nesreč 2015–2030 dejavno vklju-
čuje v mednarodne dejavnosti na področju implemen-
tacije Sendajskega okvira in njegovega povezovanja s 
preostalima globalnima sporazumoma iz leta 2015, 
Agendo 2030 s cilji trajnostnega razvoja in Pariškim 
podnebnim sporazumom. 

Delovanje in dobro sodelovanje vseh deležnikov, ki v 
Republiki Sloveniji vsak na svojem področju in v skla-
du s pristojnostmi prispevamo k uresničevanju za-
vez globalnih sporazumov, kljub majhnosti postavlja 
našo državo na zemljevid držav, ki dejavno prispevajo 
k zmanjševanju tveganj nesreč, uresničevanju ciljev 
trajnostnega razvoja in prilagajanju podnebnim spre-
membam, čeprav nas pri tem čaka še veliko dela. Pred-
sedovanje Slovenije Svetu EU v drugi polovici 2021 
daje priložnost, da okrepimo delovanje na prej naštetih 
področjih in dejavno prispevamo k oblikovanju politik 
za zmanjšanje tveganj nesreč in prilagajanje podneb-
nim spremembam. V tem obdobju bo potekal tudi 26. 
svetovni podnebni vrh, COP26, pri čemer bo imela Slo-
venija kot predsedujoča v imenu EU vodilno vlogo pri 
pogajanjih. Prav v času pisanja tega članka se ves svet 
bori z znanim, vendar kljub vsemu s še precej neznanim 
globalnim sovražnikom, novim koronavirusom. Pande-
mija vpliva na vse vidike našega življenja in nas med 
drugim opominja na našo krhkost in ranljivost. Kljub 
strahu, ki je, nekje bolj, drugje manj, zavladal svetu, 
nas trenutni položaj opozarja tudi na naš nepravilen in 
prepogosto nepravičen odnos do narave. Nekaj, česar 
s prostim očesom niti videti ne moremo, je praktično 
ustavilo svet. Morda tudi zato, da si končno vzamemo 
čas in razmislimo ter v naših življenjih postavimo pred-
nostne naloge, kot so solidarnost do sočloveka, skro-
mnost našega delovanja in bivanja ter spoštljiv odnos 
do narave. Tudi tako bo vsak od nas lahko prispeval k 
varnejšemu in lepšemu svetu. Vse, kar nam bo uspe-
lo narediti in premakniti kot posamezniku, se bo, v to 
verjamem, odrazilo tudi v svetu in ga naredilo boljše-
ga in prijaznejšega do vseh. Tudi tako bomo s svojim 
delovanjem prispevali k uresničevanju zavez vseh prej 
naštetih globalnih sporazumov.

 Slika 2:  Ekranska slika poročanja Slovenije v Sendajski 
monitoring za leto 2018

 Figure 2:  Screen capture of Slovenia’s reporting to the 
Sendai Framework Monitor for 2018
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Uvod

Vpogled v vsebino revije Ujma v prvih tridesetih letih 
njenega izhajanja (Ujma, 2020), to je za obdobje 1987–
2016, pokaže, da so avtorji v 30 letih izhajanja revije v 
njej objavili skupaj 60 poročil s strokovnih srečanj ali v 
povprečju dve poročili na številko. Gre za zanimiv del 
vsebine revije Ujma, zato v nadaljevanju objavljamo po-
ročilo s svetovnega gradbenega foruma v Ljubljani, or-
ganiziranega aprila 2019, z vsebino tudi o obvladovanju 
tveganj ob nesrečah.

Zakaj Svetovni gradbeni forum 

2019 v Ljubljani?

Zamisel organizirati svetovni gradbeni forum v Ljubljani 
leta 2019 se je pojavila na Inženirski zbornici Slovenije 
(IZS) ter Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univer-

ze v Ljubljani (UL FGG). IZS je zelo uspešno leta 2012 
organizirala prvi svetovni inženirski forum (WEF 2012) 
v Ljubljani med 17. in 21. septembrom, na njem pa so in-
ženirji, politiki, raziskovalci, znanstveniki in podjetniki z 
vsega sveta predstavili in izmenjali izkušnje ter mnenja 
o vzdržnem načrtovanju in gradnji stavb ter infrastruk-
ture kot glavnem izzivu v 21. stoletju. UL FGG je skupaj 
z Geološkim zavodom Slovenije leta 2017 zelo uspeš-
no organizirala 4. svetovni forum o zemeljskih plazovih 
(WLF4), ki je potekal od 29. maja do 2. junija in na ka-
terem so inženirji, politiki, raziskovalci, znanstveniki in 
študentje iz Slovenije in tujine predstavili in izmenjali 
znanje iz raziskovanja zemeljskih plazov ter zmanjše-
vanja tveganj zaradi njihovega delovanja kot prispevek 
k Sendajskemu okviru za zmanjševanje tveganj zaradi 
nesreč (2015–2030). Na obeh dogodkih je sodelovalo 
več kot 600 udeležencev iz približno 50 držav v prijet-
nem in delovnem vzdušju Cankarjevega doma v Ljublja-
ni. O 4. svetovnem forumu o zemeljskih plazovih smo 
poročali v reviji Ujma (Mikoš in Bezak, 2018).

POROČILO S SVETOVNEGA GRADBENEGA FORUMA V  
LJUBLJANI LETA 2019
REPORT FROM THE WORLD CONSTRUCTION FORUM, 
LJUBLJANA, 2019

Matjaž Mikoš
dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

Povzetek
Slovenija je v Ljubljani med 8. in 11. aprilom 2019 gostila Svetovni gradbeni forum 2019, glavna organizatorja pa sta 
bila Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani ter Inženirska zbornica Slovenije ob podpori Svetov-
ne zveze inženirskih organizacij (World Federation of Engineering Organisations – WFEO). Organizacijo foruma so 
podprle tudi številne mednarodne in slovenske strokovne organizacije. Na forumu je več kot 600 udeležencev iz 
50 držav razpravljajo o izzivih, ki jih pred stroko in družbo postavlja zahtevana odpornost stavb ter infrastrukture. 
Delo je potekalo najprej plenarno, nato pa v šestih sekcijah, v katerih je bila ena izmed njih usmerjena v obvladovanje 
tveganj ob nesrečah in obvladovanje tveganj za povečanje družbene odpornosti na nesreče. Udeleženci so sprejeli 
Ljubljansko izjavo o odpornosti stavb in infrastrukture kot prispevek k Agendi o trajnostnem razvoju do leta 2030 
Združenih narodov. Večina plenarnih in sekcijskih predavanj je bila posneta in je na voljo v izobraževalne namene, kar 
je še poseben prispevek tega foruma k učenju na daljavo in k odprto dostopnim izobraževalnim vsebinam.

Abstract
Slovenia hosted the World Construction Forum in Ljubljana between 8 April and 11 April 2019. The main orga-
nizers of the Forum were the Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University of Ljubljana, together 
with the Slovenian Chamber of Engineers, with the support of the World Federation of Engineering Organi-
sations (WFEO). The organization of the forum was also supported by numerous international and Slovenian 
professional organizations. With over 600 participants from 50 countries, the Forum discussed the challen-
ges posed by the required resilience of buildings and infrastructure. The work at the Forum was first plenary 
and then in six sessions, where one of the session focused on Disaster Risk Management and Governance for 
Resilient Communities. At the end the participants accepted the 2019 Ljubljana Declaration on Buildings and 
Infrastructure Resilience as a contribution to the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. 
Most of the plenary and session lectures were recorded and are being made available for educational purposes, 
which is a special contribution from this Forum to distance learning and open-access educational content.
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Leta 2019 sta ustanovi praznovali 100. obletnico za-
četka delovanja, zato sta na podlagi odličnih izkušenj 
s svetovnima forumoma združili moči ter skupaj orga-
nizirali Svetovni gradbeni forum 2019 v Ljubljani med 
8. in 11. aprilom. Dogodek je potekal v soorganizaciji 
Svetovne zveze inženirskih organizacij (World Federa-
tion of Engineering Organisations – WFEO) s sedežem 
v Parizu v Franciji (WFEO, 2020), ustanovljene leta 
1968 in delujoče pod vodstvom Unesca. Organizacija 
tako velikega dogodka v Sloveniji z naslovom Svetov-
ni gradbeni forum 2019, ki ga pod tem imenom še ni 
bilo v svetu, je priznanje slovenskemu inženirskemu 
znanju, predvsem na področju gradbeništva. Dogodek 
je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika 
Republike Slovenije Boruta Pahorja in pokroviteljstvom 
Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, zna-
nost in kulturo (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organisation – UNESCO) ter je bil svo-
jevrstnen prispevek inženirjev gradbeništva k dosega-
nju 17 ciljev Agende o trajnostnem razvoju 2030 Zdru-
ženih narodov (Agenda, 2015). 

K organizaciji Svetovnega gradbenega foruma 2019 je 
glavnima organizatorjema uspelo pritegniti še številne 
mednarodne organizacije:
• Evropski svet inženirskih zbornic (European Co-

uncil of Engineers Chambers – ECEC; http://www.
ecec.net/);

• Evropski svet gradbenih inženirjev (European 
Copuncil of Civil Engineers – ECCE; http://www.
ecceengineers.eu/);

• Evropsko zvezo nacionalnih inženirskih združenj 
(Federation Europeenne d‘ Associations Nationa-
les d‘Ingenieurs – FEANI ali European Federation 
of National Engineering Associations; https://www.
feani.org/);

• Zvezo afriških inženirskih organizacij (Federation of 
African Engineering Organisations – FAEO; https://
faeo.org/);

• Inženirsko združenje sredozemskih držav (Engi-
neering Association of Mediterranean Countries; 
https://www.eamc-engs.org/);

• Zvezo arabskih inženirjev (Federation of Arab Engi-
neers; https://www.eamc-engs.org/);

• Vseameriško zvezo inženirskih združenj (Unión Pa-
namericana de Asociaciones de Ingenieros – UPA-
DI; http://upadi.com/);

• Svetovni svet gradbenih inženirjev (World Council 
of Civil Engineers – WCCE; https://www.wcce.biz/).

Poleg njih sta privabila tudi slovenska strokovna zdru-
ženja in ustanove:
• Inženirsko akademijo Slovenije (IAS; www.ias.si);
• Slovensko inženirsko zvezo (SIZ; http://www.siz.

si/);
• Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS; 

http://www.zaps.si);
• Slovensko združenje za informacijsko modeliranje 

gradenj (SIBIM; http://sibim.si/);
• Slovensko društvo za potresno inženirstvo (SDPI);
• Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo 

in arhitekturo, Univerza v Mariboru (FGPA UM; 
http://www.fgpa.um.si/);

• Gradbeni vestnik, Zveza društev gradbenih inženir-
jev in tehnikov Slovenije (GV ZDGITS; http://www.
zveza-dgits.si/gradbeni-vestnik);

• Slovenski nacionalni komite za visoke pregrade 
(SLOCOLD; http://www.slocold.si/);

• UNESCO Katedra za zmanjševanje tveganj ob vod-
nih ujmah Univerze v Ljubljani (UNESCO WRDRR 
Chair; https://www.unesco-floods.eu/).

Delo je potekalo tri dni, na predvečer začetka foruma 
pa so v Cankarjevem domu tudi odprli priložnostno 
razstavo ob 100-letnici Inženirske zbornice Slovenije, 
za katero je kustos razstave Božo Zupančič pripravil 
monografijo (Zupančič, 2019). Pozneje so razstavo 
preselili na Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo.

Št. Naslov teme foruma Št.  
povzetkov

Št. 
posnetih 
predavanj

Komentar

0 Plenarno zasedanje 0 9 Pet uvodnih nagovorov in štiri uvodna plenarna 
predavanja

1 Energija v 21. stoletju – učinkovitost rabe 
virov v grajenem okolju 21 15 Dve plenarni predavanji in 13 sekcijskih predavanj 

2 Gradbeništvo 4.0 – napredno 
konstrukcijsko inženirstvo 17 13 Tri plenarna predavanja in deset sekcijskih predavanj

3 Kulturna dediščina v digitalnem svetu 18 16 Dve plenarni predavanji in 14 sekcijskih predavanj

4 Obvladovanje tveganj zaradi nesreč in za 
odpornejše skupnosti 24 22 Tri plenarna predavanja in 19 sekcijskih predavanj

5 Večanje zmogljivosti na področju inženirstva 11 6 Tri plenarna predavanja in tri sekcijska predavanja

6 Upravljanje nepremičnin in premoženja, 
integralno informacijsko modeliranje stavb 15 11 Dve plenarni predavanji in devet sekcijskih predavanj

 Preglednica 1:  Teme Svetovnega gradbenega foruma 2019 in število posnetih predavanj na njem (vir: WCF, 2019d)
 Table 1:  Themes of the World Construction Forum 2019 and the number of lectures recorded (Source: WCF, 

2019d)
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http://upadi.com/
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http://www.siz.si/
http://www.siz.si/
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http://www.slocold.si/
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Prvi dan foruma je potekal v obliki plenarnega zase-
danja, ki sta mu sledila še dva dneva foruma v obliki 
dela v šestih sekcijah, katerih tematike so prikazane 
v preglednici 1. Dejavni udeleženci foruma so morali 
poslati povzetke svojih ustnih predstavitev, ki smo 
jih zbrali, in 106 povzetkov tudi objavili v Zborniku 
povzetkov Svetovnega gradbenega foruma s pro-
gramom (Mikoš in Bezak, 2019). Poudarek je bil na 
plenarnih in sekcijskih predavanjih, kar je predsta-
vljeno tudi v preglednici 1. Na podlagi soglasij av-
torjev so posneli 92 predavanj v skupnem obsegu 
skoraj 25 ur.

Med štirimi glavnimi uvodnimi govorniki je na plenar-
nem zasedanju prvega dne foruma nastopil tudi slo-
venski vrhunski znanstvenik akademik prof. dr. Peter 
Fajfar, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Glavna 
predmeta njegovih dolgoletnih raziskovanj potresne-

ga inženirstva sta bila seizmična analiza in oblikovanje 
konstrukcij. V svojem uvodnem predavanju z naslovom 
Earthquake resistant structures – The key element of 
seismic resilience se je osredotočil na gradnjo potre-
sno odporne zgradbe in pomembne elemente potres-
ne odpornosti (Fajfar, 2019). 

V okviru sekcije Obvladovanje tveganj zaradi nesreč 
in za odpornejše skupnosti so imeli približno 25 mi-
nut dolga sekcijska vabljena predavanja naslednji trije 
strokovnjaki (WCF, 2019d):
• profesor Iunio Iervolino z Univerze Federico II iz Ne-

aplja v Italiji: Issues and strategies for earthquake 
resilience in Italy (Iervolino, 2019);

• profesor Johannes Hübl z Univerze za naravne vire 
in vede o življenju (BOKU) z Dunaja v Avstriji: New 
standardization of technical torrent control struc-
tures in Austria (Hübl, 2019);

 Slika 1:  Slavnostni sprejem Ljubljanske izjave na Svetovnem gradbenem forumu 11. aprila 2019, od leve proti desni 
Črtomir Remec, predsednik Inženirske zbornice Slovenije, Gong Ke, od novembra 2019 predsednik Svetovne 
zveze inženirskih organizacij, in Matjaž Mikoš, dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljublja-
ni (foto: Mediaspeed)

 Figure 1:  Formal adoption of the 2019 Ljubljana Declaration at the World Construction Forum, 11 April 2019. From left 
to right: Črtomir Remec (President of the Slovenian Chamber of Engineers), Gong Ke (from November 2019 
President of the World Federation of Engineering Organizations – WFEO) and Matjaž Mikoš (Dean of the 
Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University of Ljubljana) (Photo: Mediaspeed)
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• profesor Matjaž Mikoš s Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani: UNESCO Chair on Wa-
ter-related Disaster Risk Reduction (Mikoš, 2019).

Iz te sekcije je na svetovnem spletu na voljo še 19 po-
snetih predavanj, dolgih približno 15 minut, nastopili pa 
so naslednji strokovnjaki (WCF, 2019d):
• Tatjana Isaković (UL FGG, Slovenija): Recent advan-

cements in the seismic protection of rc precast 
industrial buildings;

• Janko Logar (UL FGG, Slovenija): LIQUEFACT: As-
sessment and mitigation of liquefaction potential 
across Europe;

• Primož Banovec (Inštitut za vodarstvo, Slovenija): 
Slovenia Earthquake Event Rapid Response Tool-
box – POTROG;

• Anže Babič (UL FGG, Slovenija): A risk-based gra-
ding system incorporating tolerance against short-
-term and long-term risk posed by natural hazards;

• Ashok Basa (Institution of Engineers, Indija, in Sve-
tovna zveza inženirskih organizacij – WFEO): En-
hancing resilience – a means of disaster risk ma-
nagement;

• Aris Chatzidakis (Evropski svet gradbenih inženir-
jev – ECCE): Structural Sustainability for existing 
Infrastructure and buildings;

• Konstantinos Tsalouchidis (Univerza v Innsbrucku, 
Avstrija): A ground motion selection approach ba-
sed on multiobjective optimization tailored to pro-
vide region specific record sets;

• Jošt Sodnik (TEMPOS, Slovenija): Debris flow ha-
zard assessment – from regional to basin scale;

• Tina Peternel (Geološki zavod Slovenije, Slovenija): 
Implementation of multidisciplinary approach for 
determination of landslide hazard;

• Georg Nagl (Univerza za naravne vire in vede o živ-
ljenju, Dunaj, Avstrija): Novel monitoring barrier to 
investigate the interaction of debris flows and miti-
gation structures;

• Matija Brenčič (UL NTF, Slovenija): Optimization of 
HPPs chain operation during flood waves;

• Janja Kramer Stajnko (Fakulteta za gradbeništvo, 
prometno inženirstvo in arhitekturo – FGPA, Uni-
verza v Mariboru, Slovenija): Impact of the struc-
tural flood protection measures on the activities of 
protection, rescue and relief forces;

• Tomas Sancho (Svetovni svet za gradbene inženirje 
– WCCE): Flood and Drought Management: Chal-
lenges for Civil Engineering;

• Nejc Bezak (UL FGG, Slovenija): The design rainfall 
issue: impact on the results of the hydraulic mo-
delling;

• Norbert Mayr (Thurriedl & Mayr, Avstrija): Deten-
tion basin „Krems-Au“as an example for flood pro-
tection in densely populated areas of Austrian mo-
untainous regions;

• Krištof Oštir (UL FGG, Slovenija): Application of 
Earth observation and 3D geospatial data in di-
saster monitoring;

• Dušan Žagar (UL FGG, Slovenija): Role of pollutant 
mass balances in environmental modelling;

• Simon Rusjan (UL FGG, Slovenija): More Room for 
Water;

• Marko Komac (UL FGG, Slovenia): The concept of a 
competent person in disaster risk management & 
governance for resilient communities.

Druga posneta predavanja drugih sekcij na forumu so 
na ogled na spletu (WCF, 2019d), povzetki pa v zbor-
niku povzetkov s programom Svetovnega gradbenega 
foruma 2019 (Mikoš in Bezak, 2019), ki je tudi prosto 
dostopen na svetovnem spletu.

Udeleženci foruma smo zadnji dan obravnavali in spre-
jeli Ljubljansko izjavo o odpornosti stavb in infrastruk-
ture 2019. Pripravljali smo jo pred forumom in jo uskla-
jevali z glavnimi organizatorji, predvsem s Svetovno 
zvezo inženirskih organizacij (WFEO), pri njeni pripra-
vi pa izhajali tudi iz predlogov, ki so jih udeleženci iz-
postavili v svojih povzetkih predavanj na forumu. Krat-
ka priporočila v Ljubljanski izjavi o odpornosti stavb in 
infrastrukture 2019 se nanašajo tudi na obvladovanje 
tveganj zaradi nesreč in za odpornejše skupnosti in so 
zanimiva za bralce revije Ujma.

Sklepne misli

V prispevku predstavljeni Svetovni gradbeni forum 
2019 lahko ocenimo kot zelo uspešen dogodek. Za UL 
FGG je bil to glavni strokovni dogodek ob 100. obletnici 
začetka delovanja fakultete, ki izhaja iz Tehniške fakul-
tete, ene izmed petih ustanovnih članic Univerze v Lju-
bljani, ustanovljene leta 1919. Začetki visokošolskega 
izobraževanja na Kranjskem segajo v začetek 18. stole-
tja, ko je v Ljubljani začel delovati jezuitski kolegij. Za IZS 
je bil dogodek tudi vrhunec dejavnosti ob 100. obletnici 
ustanovitve Ljubljanske inženirske zbornice, predho-
dnice IZS. Svetovni gradbeni forum je bil priložnost za 
izobraževanje inženirjev, članov IZS, kot tudi številnih 
študentov višjih letnikov UL FGG, ki so obiskali forum 
v okviru strokovnih predmetov višjih letnikov študij-
skih programov na UL FGG. Posneta video predavanja 
uporabljamo pri izvajanju akreditiranih študijskih pro-
gramov na UL FGG, še posebno za tuje študente na 
izmenjavi Erasmusa na UL FGG, saj z njimi poteka delo v 
angleškem jeziku. Svetovni gradbeni forum je bil dobra 
promocija slovenskega inženirskega znanja in prilož-
nost za dvigovanje zavesti o krepitvi odpornosti druž-
be na nevarnosti, ki delujejo tako na ljudi kot stavbe 
in (kritično) infrastrukturo, ter za izboljšanje zavedanja 
o pomenu vzdržnega razvoja za krepitev odpornosti 
družbe kot celote in vsakega posameznika ob naravnih 
in drugih nesrečah.
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Ljubljanska izjava o odpornosti stavb in infrastrukture 2019

1. Svetovni gradbeni forum 2019 je potekal v Ljubljani od 8. do 11. aprila 2019 v skupni organizaciji Svetov-
ne zveze inženirskih organizacij (WFEO), Inženirske zbornice Slovenije (IZS) ter Fakultete za gradbeni-
štvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG). IZS in UL FGG letos praznujeta stoto obletnico obstoja. 
Pri organizaciji dogodka so sodelovali še druge mednarodne inženirske organizacije ter slovenska stro-
kovna inženirska društva in zveze. Forum je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republi-
ke Slovenije Boruta Pahorja in pod pokroviteljstvom Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (UNESCO). Sponzorji foruma so bila tudi številna podjetja. Na forumu je sodelovalo 
več kot 600 udeležencev – znanstvenikov, raziskovalcev, inženirjev, podjetnikov, profesorjev, študentov, 
politikov, javnih uslužbencev in predstavnikov inženirskih in gradbenih podjetij – iz 50 držav in z vseh 
petih celin.

2. Udeleženci ugotavljajo, da: i) 7,5 milijarde Zemljanov potrebuje dom, delo, čisto vodo, ustrezno sani-
tarno ureditev, stavbe in infrastrukturo, ki so varne in funkcionalne; ii) je treba za zagotavljanje hrane 
svetovnemu prebivalstvu vlagati v namakanje in druge podporne sisteme v kmetijstvu; iii) podnebne 
spremembe zahtevajo ukrepe, ki vključujejo prilagajanje toplejšemu in bolj nestanovitnemu podnebju, 
ter ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov; iv) staranje prebivalstva, predvsem v zahodnih 
državah, zahteva spremembe v stanovanjski in prometni infrastrukturi.

3. Udeleženci se zavedajo, da predstavlja gradbeništvo, vključno z gradbenim inženirstvom, v katerem so 
udeleženci dejavni deležniki, bistveni element za reševanje teh težav, zato so odločeni, da bodo izobraže-
vanje, raziskave in industrijske strategije prilagodili tako, da bodo obravnavali te neizogibne izzive.

4. Udeleženci poudarjajo, da so gradbeni sektor in z njim povezane tehnične vede, predvsem gradbeno in-
ženirstvo, pomembno gibalo gospodarskega razvoja v različnih gospodarskih okoljih ter da pripomorejo 
h gospodarskemu razvoju z neposrednim prispevanjem k bruto domačemu proizvodu (BDP) oziroma 
posredno z zagotavljanjem odpornosti stavb in infrastrukture, kar omogoča rast v vseh drugih sektor-
jih.

5. Udeleženci zagotavljajo, da lahko gradbeni sektor, vključno z gradbenim inženirstvom, prispeva in tudi 
bo prispeval k mednarodnim razvojnim dogovorom, predvsem k Agendi za trajnostni razvoj do leta 
2030, Pariškemu sporazumu o podnebnih spremembah iz leta 2018 v okviru Konference Združenih na-
rodov o podnebnih spremembah ter ne nazadnje k Sendajskemu okviru za zmanjšanje tveganja nesreč 
2015–2030.

6. Skladno s strateškimi cilji Svetovne zveze inženirskih organizacij o spodbujanju ciljev Združenih naro-
dov k trajnostnemu razvoju s pomočjo inženirskih znanosti se udeleženci zavezujejo, da bodo prispevali 
k Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030 za obvladovanje podnebnih sprememb (Cilj 13 Podnebne 
spremembe). Tako je mogoče zmanjšati učinke podnebnih sprememb, na primer z vgradnjo pasivnega in 
aktivnega klimatskega nadzora v stavbah, s preprečevanjem poplav, izboljšanjem oskrbe z vodo itn. (Cilj 
6 Čista voda in sanitarije). Prispeva lahko tudi k zmanjšanju izpustov CO2 z gradnjo elektrarn s proizvo-
dnjo trajnostne energije (Cilj 7 Dostopna in čista energija), gradnjo trajnostne prometne infrastrukture 
(Cilj 9 Industrija, inovacije in infrastruktura) ter tesno povezavo konstrukcijske in energetske prenove 
stavb kot podpore pametnim mestom (Cilj 11 Trajnostna mesta in skupnosti). Udeleženci ugotavljajo, 
da je za doseganje teh ciljev potrebno tesno sodelovanje med različnimi deležniki (Cilj 17 Partnerstvo 
za cilje).

7. Udeleženci soglasno zagotavljajo, da so dolgoročno cilji trajnostnega razvoja dosegljivi, če se cilji traj-
nosti in odpornosti obravnavajo kot povezani izzivi, kar zahteva ustrezno razumevanje, komuniciranje in 
obvladovanje tveganj zaradi naravnih nesreč. Gradbeništvo, predvsem gradbeno inženirstvo, gradbe-
na industrija, področje priprave standardov ter enote civilne zaščite in tudi oblikovalci politike morajo 
sodelovati za izboljšanje odpornosti skupnosti proti neugodnim naravnim pojavom, predvsem ob zelo 
redkih dogodkih, ki jih deležniki še ne morejo predvideti.

8. Na Svetovnem gradbenem forumu 2019 so udeleženci razpravljali o temah, ki bodo v naslednjih dese-
tletjih vplivale na razvoj gradbeništva, vključno s posameznimi področji gradbenega inženirstva. Zave-
dajoč se bistvenega pomena gradbenih proizvodov in infrastrukture za življenje in delo, je bil poudarek 
Svetovnega gradbenega foruma 2019 na odpornosti družbe, predvsem odpornosti stavb in infrastruk-
ture. Skladno s tem so bila oblikovana naslednja priporočila:
Priporočila glede energije: Poraba električne energije po svetu narašča in bo naraščala še naprej, zato 
so in bodo potrebne proizvodne enote za obnovljive vire energije in vire energije, ki ne povzročajo toplo-
grednih plinov, da bi zadovoljili naraščajoče potrebe po električni energiji in novi elektrifikaciji in zagotovili 
stabilno električno omrežje ter delovanje energetskih sistemov. Povečati je treba svetovno proizvodnjo 
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električne energije iz obnovljivih in okolju prijaznih virov ter zmanjšati proizvodnjo električne energije iz 
fosilnih goriv. Vprašanja glede energije iz vetra, jedrske energije, energije iz vode, geotermalne in sončne 
energije, s posebnim poudarkom na tehnični in gospodarski izvedljivosti energetskih rešitev, so za druž-
bo izrednega pomena. Gradbeno inženirstvo mora razvijati nove rešitve za projektiranje in tehnologijo 
gradnje, ki bodo izboljšale odpornost vseh teh proizvodov in storitev, torej pametna električna omrežja 
na urbanih območjih ter na splošno v grajenem okolju. 
Priporočila za Gradbeništvo 4.0: S tehnološkega stališča svet vstopa v novo obdobje digitalne revolu-
cije, za katero bodo značilni internet vsega, robotika, umetna inteligenca, kibernetsko-stvarni sistemi, 
digitalni dvojčki itn. Gradbeništvo se mora odpreti tej revoluciji z združevanjem stvarnega in digitalnega 
sveta v eno, da ustvari ne le kakovostne, poceni in trajnostne, temveč tudi pametne, medsebojno pove-
zane in prilagojene gradbene proizvode za končnega kupca. K doseganju tega cilja in nadaljnjemu razvoju 
bi prispevali z izobraževanjem, raziskavami, poslovnimi strategijami in sistemi javnega naročanja.
Priporočila glede kulturne dediščine: Digitalne rešitve s področja kulturne dediščine odpirajo zelo različne 
možnosti v celovitem pristopu k razvoju politik in strategij varstva dediščine ter gospodarskega razvoja 
držav z bogato materialno in nematerialno kulturno dediščino. Direktiva 2013/37/EU določa splošna na-
čela, v skladu s katerimi bi morali dokumenti iz knjižnic, muzejev in arhivov omogočati ponovno uporabo za 
komercialne in nekomercialne namene, ter spodbuja razpoložljivost v odprtem, strojno berljivem formatu 
skupaj z meta podatki in uporabo odprtih standardov. Ta pristop se lahko uporabi kot primer dobre pra-
kse za drugi svet, saj lahko digitalizacija svetovne vire kulturne dediščine spremeni v pomemben steber 
digitalnega gospodarstva. Trajnostno ohranjanje in izboljševanje odpornosti sodobnih konstrukcij ter in-
frastrukture morata upoštevati lekcije, ki smo se jih naučili iz ohranjanja kulturne dediščine.
Priporočila glede obvladovanja tveganj zaradi nesreč in za odpornejše skupnosti: Udeleženci priporo-
čajo nove politike, prilagoditev izobraževanja in obširno raziskovanje in razvoj naslednjih posebnih ciljev: 
i) izboljšati zavedanje skupnosti glede tveganj zaradi naravnih in drugih nesreč z uvedbo konceptov 
kratkoročnega in dolgoročnega sprejemljivega tveganja; ii) razvoj in uvedba standardov gradbenega 
projektiranja in integriranih orodij za količinsko oceno tveganja in odpornosti na različne naravne in 
druge nevarnosti; iii) razvoj politik za vsestransko obnovo in posodabljanje svetovnega grajenega okolja 
z upoštevanjem dopustne družbene odgovornosti; iv) zagotavljanje novih vpogledov v vedenje stavb 
in infrastrukture, izpostavljenih naravnim in drugim nevarnostim, za izboljšanje odpornosti skupnosti.
Priporočila glede večanja zmogljivosti na področju inženirstva: Krepitev inženirskih zmogljivosti pri 
ustanovah in posameznikih z izobraževanjem, usposabljanjem, mentorskim vodenjem in mobilizacijo vi-
rov mora biti v oporo ciljem trajnostnega razvoja pri vseh temah Svetovnega gradbenega foruma 2019, 
kar bo inženirjem in tehnikom omogočilo voditi razvoj na različnih ravneh. Bistveni elementi reforme 
izobraževanja so: i) tehniško izobraževanje v osnovnih in srednjih šolah (npr. s predmeti s področja zna-
nosti, tehnologije, tehnike in matematike) je bistvenega pomena za uspešno visokošolsko izobraževanje 
na področju inženirskih in tehničnih znanosti na splošno ter za spodbujanje ustvarjalnega in prodor-
nega razmišljanja in inovacij pri mladih generacijah; ii) izobraževanje mora zagotoviti najnaprednejše 
teoretično in praktično znanje o inženirskih predmetih, edinstveno za gradbeništvo; iii) izobraževanje 
mora zagotoviti zdravo podlago za vseživljenjsko, neprekinjeno izobraževanje, ki bo nujno zaradi hitrega 
napredka in digitalizacije; iv) na vseh ravneh je treba dvigniti zavedanje o družbeni odgovornosti inženir-
skega poklica in njegovi vlogi pri zagotavljanju blagostanja.
Priporočila glede informacijskega modeliranja stavb (BIM), življenjske dobe, upravljanja nepremičnin in 
premoženja: Glavna opora digitalno oblikovanega grajenega okolja je združevanje informacij s povratno 
zanko, ki omogoča preplet fizičnih in digitalnih svetov. Kompleksnost življenjske dobe infrastrukturnih 
projektov je mogoče bolje upravljati, če razvoj projektov različnih obsegov, stopenj in področij poteka 
v sodelovanju kot soodvisni družbeno-tehnični sistemi. Informacijsko modeliranje stavb, ki omogoča 
podporo evoluciji aktivnih digitalnih dvojčkov, lahko razvije in spodbuja projektiranje, gradnjo in delovanje 
integralnih tehnologij projektiranja, upravljanja nepremičnin in premoženja z zaznavanjem v realnem 
času ter analizo konstrukcijskih in okoljskih podatkov za krepitev zmogljivosti ter odpornosti stavb in 
infrastrukture.

9. Udeleženci pozivajo odgovorne vladne službe, da gradbenemu sektorju zagotovijo dolgoročno stabilno 
in delujoče okolje, kar bi preprečilo nihanja v delovanju sektorja in ponudilo oporo gradbenemu inže-
nirstvu pri zagotavljanju njegovega prispevka k trajnostnemu razvoju na različnih ravneh, od lokalne, 
regionalne in nacionalne do mednarodne ravni.

10. Udeleženci se zahvaljujejo Svetovni zvezi inženirskih organizacij (WFEO) za njeno neusahljivo podporo 
inženirskemu poklicu in njeno pomembno vlogo pri zagotavljanju okvira za mednarodno sodelovanje 
različnih povezanih deležnikov na področju gradbenega inženirstva.
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Zahvala

Avtor se zahvaljuje v imenu enega izmed organiza-
torjev, in sicer Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani, vsem posameznikom, ki so vložili 
veliko energije in znanja v organizacijo dogodka, tako 
strokovnjakom Inženirske zbornice Slovenije (IZS) kot 
sodelavcem Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani. Sofinanciranje dogodka upravnih 

odborov obeh ustanov je tudi vredno zahvale, saj sta 
organa prepoznala pomen dogodka za slovensko grad-
beništvo in uveljavljanje slovenskega znanja v svetu. 
Ustanovi sta svetovni gradbeni forum organizirali v 
letu praznovanja svoje 100. obletnice začetka delova-
nja, in sicer ustanovitev Ljubljanske inženirske zbornice 
kot predhodnice IZS (Zupančič, 2013) in ustanovitev 
Univerze v Ljubljani s Tehniško fakulteto kot eno izmed 
petih ustanovnih članic in predhodnice UL FGG. 
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Uvod

Z razvojem naravoslovnih znanosti in tehnike se je v zad-
njih desetletjih precej povečalo število senzorjev in naprav, 
s katerimi opazujemo površje Zemlje in geološke ter dru-
ge procese na površju ali pod njim. Pogosto so multidi-
sciplinarna opazovanja razdrobljena ne le med različnimi 
državami, ampak tudi med različnimi področji znanosti, 
kar zelo ovira pridobivanje celovite slike o številnih pro-
cesih, ki so v ozadju naravno pogojenih geoloških nevar-
nosti. Poleg tega je financiranje znanosti na nacionalnih 
ali evropski ravni pretežno kratkoročno v obliki projektov, 
ki redko trajajo več kot od treh do pet let. Zato so se na 
področju geoznanosti pojavila prizadevanja za zagotovitev 
stabilnega dolgoročnega programa, ki bo omogočil po-
vezovanje vse razdrobljene raziskovalne infrastrukture, 

njenih podatkov, produktov in zmogljivosti. V Evropi se to 
uresničuje v programu povezovanja raziskovalne infra-
strukture Sistem opazovanja Evropske plošče (European 
Plate Observing System – EPOS) (slika 1). Ker so številne 
storitve povezane z raziskovanjem in razumevanjem na-
ravnih nevarnosti in nesreč, je program EPOS v članku 
podrobneje predstavljen bralcem Ujme. Ime programa 
vključuje geološki termin Evropska plošča, ki je ena izmed 
dvanajstih večjih litosferskih plošč na površju Zemlje. Za-
radi medsebojnih premikov litosferskih plošč nastajajo 
številni geološki pojavi, kot so potresi in vulkanizem. Litos-
ferska plošča je osnovna geotektonska enota po teoriji 
o tektoniki litosferskih plošč (Gosar, 2010). Ime Sistem 
opazovanja Evropske plošče (EPOS) poudarja osredoto-
čenost programa na naravne značilnosti, ki ne poznajo 
nacionalnih in političnih delitev sveta.

EVROPSKI PROGRAM POVEZOVANJA RAZISKOVALNE 
INFRASTRUKTURE NA PODROČJU GEOZNANOSTI – 
EUROPEAN PLATE OBSERVING SYSTEM (EPOS)
EUROPEAN PROGRAMME OF RESEARCH 
INFRASTRUCTURE INTEGRATION FOR EARTH SCIENCES – 
THE EUROPEAN PLATE OBSERVING SYSTEM (EPOS)

Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
Program povezovanja raziskovalne infrastrukture Sistem opazovanja Evropske plošče (European Plate Observing 
System – EPOS) omogoča poglobljene multidisciplinarne raziskave za boljše razumevanje fizikalnih in geoloških pro-
cesov, ki so v ozadju različnih geoloških naravnih nesreč, kot so potresi, izbruhi ognjenikov in cunamiji, ter tistih, ki 
so gonilo tektonike in dinamike površja Zemlje in procesov pomembni za odkrivanje zemeljskih virov. Vodilno vlogo 
v programu imata tematski področji seizmologije in geodetskih GNSS-opazovanj, vključeni pa so tudi opazovanje 
vulkanov in geomagnetnega polja ter bližnje opazovanje prelomov. Dodatne storitve omogočajo področja satelitskih 
podatkov, geološke informacije in modeliranje ter večdimenzijski laboratoriji. Vključene so tudi antropogene nevar-
nosti in testna območja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Poudarek je na multidisciplinarnem pristopu in 
integraciji raziskovalnih področij ter odprti uporabi podatkov. Slovenija je zgodaj prepoznala prednosti geoznanosti 
pri razvoju raziskovalne infrastrukture in sodeluje v programu EPOS na številnih področjih prek konzorcija EPOS-SI.

Abstract
The European Plate Observing System (EPOS) within the programme of research infrastructure integration 
makes multidisciplinary research possible for a better understanding of the physical and geological processes 
controlling different geohazards such as earthquakes, volcanic eruptions and tsunamis, as well as those driving 
tectonics and Earth surface dynamics and those important for the exploration of the Earth’s resources. The the-
matic areas of seismology and geodetic GNSS observations have a leading role in the programme, and volcanic 
and geomagnetic observations and near-fault observatories are also included. Additional services are provided by 
the thematic areas of satellite data, geological information and modelling, and multi-scale laboratories. Anthropo-
genic hazards and geo-energy test beds for low carbon energy are also included. The emphasis is on a multidisci-
plinary approach, the integration of different scientific fields, and open source data. Slovenia early recognized the 
priority of geosciences in the development of research infrastructure, and collaborates in the EPOS programme 
in many relevant areas through the EPOS-SI consortium.



522 UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Andrej Gosar: EVROPSKI PROGRAM POVEZOVANJA RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE 
NA PODROČJU GEOZNANOSTI – EUROPEAN PLATE OBSERVING SYSTEM (EPOS)

Zakaj EPOS?

Razumevanje, kako deluje Zemlja kot celovit sistem, je 
bistveno za moderno družbo. Številni naravni pojavi in 
nevarnosti, kot so potresi, poplave, plazovi, cunamiji, 
vreme in podnebje, imajo velik vpliv na družbo. Tudi iz-
koriščanje naravnih virov lahko škodljivo vpliva na go-
spodarstvo, okolje, varnost in trajnostni razvoj.

Kako lahko torej bolje razumemo naravne pojave in fi-
zikalne, kemične ter geološke procese, ki so v njihovem 
ozadju? Kako jih merimo, da bi preprečili škodljive vplive 
na okolje in družbo? Ali jih lahko napovedujemo? Odgo-
vore na ta vprašanja daje znanost o trdni Zemlji, ki vklju-
čuje: geologijo, seizmologijo, geodezijo, vulkanologijo in 
geomagnetizem ter geofiziko in geokemijo. Bistven na-
predek na področju znanosti o trdni Zemlji je mogoč le 
s povezovanjem multidisciplinarnih podatkov in storitev 
različnih ved. Razumevanje zapletenih fizikalnih, kemičnih 
in geoloških procesov zahteva usklajene, prosto dosto-
pne podatke in metode ter navzkrižno povezovanje raz-
ličnih ved o trdni Zemlji. To se v Evropi uresničuje znotraj 
dolgoročnega programa EPOS, ki omogoča zbiranje po-
datkov, ki so preverjeni in usklajeni, ter metode in orodja 
za njihovo uporabo, analizo in modeliranje. Uporabniki 
teh podatkov in storitev pa niso le raziskovalci, ampak 
tudi druga strokovna javnost, gospodarstvo, odločeval-
ci, vladne organizacije ter izobraževalne ustanove.

Kako se je razvijal EPOS?

Pobudo za EPOS je dal italijanski Nacionalni inštitut 
za geofiziko in vulkanologijo (INGV), ki ima vodilno vlo-
go še danes (Cocco in sod., 2010). V tako imenovanem 

konceptualnem obdobju (2002–2008) se je ideja razvi-
jala znotraj številnih nacionalnih in evropskih projektov, 
osredotočenih na integracijo in distribucijo digitalnih 
geofizikalnih podatkov. Decembra 2008 je EPOS potrdil 
ESFRI (European Strategy Forum on Research Infra-
structures) in ga vključil v dolgoročni načrt (roadmap) 
raziskovalne infrastrukture v Evropi. Sledilo je priprav-
ljalno obdobje (2010–2014), v katerem je bil EPOS PP 
financiran znotraj sedmega okvirnega programa EC 
(Cocco in sod., 2011). Maja 2014 je ESFRI predlagal, da 
EPOS postane prioritetni program, saj omogoča bi-
stven napredek v znanstveni odličnosti na področju ved 
o trdni Zemlji in je strateško pomemben za Evropo. Na-
slednja faza implementacije (IP, 2014–2019) je potekala 
v okviru EC-programa Obzorje 2020 in je vključevala 46 
partnerjev iz 23 evropskih držav, tudi Slovenije. Znotraj 
nje je bil ustanovljen pravni subjekt EPOS ERIC (Kon-
zorcij evropske raziskovalne infrastrukture, European 
Research Infrastructure Consortium), v katerega je do 
maja 2021 vključenih 12 polnopravnih držav (tudi Slove-
nija) in dve opazovalki. EPOS ERIC ima sedež v Rimu na 
INGV, centralno podatkovno vozlišče pa gostuje na geo-
loških zavodih Velike Britanije (BGS) in Francije (BRGM) 
s tehnično pomočjo geološkega zavoda Danske (GEUS).

Leta 2020 se je začela pilotna operativna faza EPOS 
POP (2020–2022), ki prav tako poteka v okviru EC-
-programa Horizon 2020. Polna operativna faza pro-
grama EPOS pa je načrtovana od leta 2023 naprej.

Raziskovalna infrastruktura 

EPOS

Struktura delovanja programa EPOS je shematsko 
prikazana na sliki 2 (Cocco, 2013).

Osnovna ideja je, da se raziskovalni podatki v Evropi 
pridobivajo v okviru nacionalnih raziskovalnih infra-
struktur (National Research Infrastructures – NRI) 
in se stekajo znotraj EPOS. Upravljavci merilnih mrež 
so odgovorni za delovanje merilnih instrumentov in 
kakovost izmerjenih podatkov. EPOS torej nima in ne 
upravlja nadnacionalnih merilnih mrež na ravni Evrope, 
temveč le združuje podatke NRI znotraj desetih temat-
skih jedrnih storitev (Thematic Core Services – TCS). 
Integrirane jedrne storitve (Integrated Core Services 
– ICS) pa so skupek multidisciplinarnih orodij za dostop 
do teh podatkov, njihovih produktov in storitev ne le za 
raziskovalno skupnost, temveč tudi širše za vse more-
bitne uporabnike (Cocco in sod., 2013). Vstopni sple-
tni portal za zajem in vizualizacijo podatkov je https://
www.ics-c.epos-eu.org/data/search.

V nadaljevanju so predstavljene vse tematske jedrne 
storitve (TCS), pri čemer so obsežneje opisane le tiste, 
ki so pomembnejše za raziskovanje in razumevanje na-
ravnih nevarnosti in nesreč.

 Slika 1: Logo evropskega programa raziskovalne 
infrastrukture EPOS in 10 tematskih jedrnih 
storitev (TCS). (vir: EPOS)

 Figure 1: The logo of the European research infrastruc-
ture programme EPOS and 10 Thematic Core 
Services (TCS) (Source: EPOS)

https://www.ics-c.epos-eu.org/data/search
https://www.ics-c.epos-eu.org/data/search
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Tematske jedrne storitve EPOS

TCS EPOS Seizmologija

Mednarodna izmenjava seizmoloških podatkov ima zelo 
dolgo zgodovino, saj potresi in potresna valovanja ne 
poznajo državnih meja. Obenem državna in druga seiz-
mološka opazovanja praviloma niso tržna dejavnost in 
temeljijo na prosti in javni dostopnosti podatkov. Zato 
se je ideja programa EPOS razvila prav iz seizmologije in 
predhodnih izkušenj mednarodnega zbiranja podatkov 
o potresih. V Evropi deluje več kot 4500 potresnih opa-
zovalnic, ki zberejo na leto več kot 300 TB-podatkov.

Produkti TCS EPOS Seizmologija (sliki 3 in 4) se delijo 
v tri skupine:
1. Digitalni zapisi potresnega gibanja tal (seizmo-

grami) na potresnih opazovalnicah (waveforms) se 
zbirajo in izmenjujejo prek ORFEUS (Observatories & 
Research Facilities for European Seismology), EIDA 
(European Integrated Data Archive) in ESM (Euro-
pean Strong Motion Data Access). V njih so ločeni 
digitalni seizmični zapisi, ki se uporabljajo za dolo-
čanje osnovnih potresnih parametrov, kot so loka-
cija žarišča potresa, njegova magnituda ter žariščni 
mehanizmem, ter za različne raziskave notranjosti 
Zemlje (na primer za seizmično tomografijo) in ak-
celerometrov (pospeškometrov), ki so namenjeni 
opazovanju močnih potresnih gibanj tal in zelo po-
membni za analize v potresnem inženirstvu (Trani 
in sod., 2017). Pripadajoča zbirka podatkov (Station 
Book) obsega vse potrebne podatke o merilni opre-
mi na potresni opazovalnici in geološko-geofizikalni 
strukturi kamnin pod njo (na primer navpični profili 
seizmičnih hitrosti).

2. Seizmološki produkti so poleg raziskovalcem na-
menjeni tudi službam za zaščito in reševanje ter širši 

javnosti in obsegajo osnovne potresne parametre (lo-
kacija potresa, magnituda, intenziteta, podatki o učin-
kih potresov, žariščni mehanizmi itn.). V Evropi se ti 
podatki posredujejo predvsem prek EMSC (Evropsko-
-mediteranski seizmološki center), AHEAD (European 
Archive of Historical Earthquake Data) in s storitvami 
nekaterih spletnih portalov nacionalnih organizacij, ki 
posredujejo žariščne mehanizme potresov.

3. Produkti ocenjevanja potresne nevarnosti in 
ogroženosti so namenjeni potresno odpornemu 
projektiranju, službam za zaščito in reševanje, zava-
rovalnicam ter drugi strokovni in laični javnosti. Na 
evropski ravni se ocenjevanje potresne nevarnosti 
in ogroženosti koordinira v okviru EFEHR (European 
Facilities for Earthquake Hazard and Risk). Pri oce-
njevanju potresne nevarnosti se uporabljajo števil-
ne seizmološke in geološke strokovne podlage, od 
katalogov potresov do zbirk seizmogenih prelomov 
(European Database of Seismogenic Faults – EDSF).

Dodatno je med storitvami TCS EPOS Seizmologija 
tudi računalniška seizmologija (High Performance 
Computing), ki posreduje storitve specializiranih ra-
čunskih centrov (Bailo in Jeffery, 2014).

Primer uporabe storitev TCS EPOS Seizmologija je 
raziskava nastajanja potresov na tektonskih prelomih. 
Pri tem se uporabijo zbirka seizmogenih prelomov 
(EDSF), seizmogrami iz ORFEUS ter parametri potre-
sov iz EMSC in zbirk žariščnih mehanizmov (slika 4). Za 
izračun sintetičnih seizmogramov se uporabijo stori-
tve računalniške seizmologije. Pri analizi in interpreta-
ciji se uporabijo še podatki iz Station Book in geofizikal-
ni modeli zgradbe podpovršja, pri čemer se uporabijo 
tudi produkti drugih tematskih jedrnih storitev.

V Sloveniji sodeluje na področju EPOS Seizmologija 
predvsem ARSO, Urad za seizmologijo.

 Slika 2: Shema delovanja programa raziskovalne infrastrukture EPOS (vir: EPOS)
 Figure 2: Schematic presentation of the EPOS research infrastructure operation (Source: EPOS)
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TCS EPOS GNSS podatki in storitve

Globalni sistemi satelitske navigacije (GNSS) so omo-
gočili velik korak naprej v proučevanju aktivne tektonike 
in geodinamike. Danes lahko geodetsko merimo hitrosti 
premikov litosferskih plošč, regionalnih deformacij oze-
melj ali hitrosti aseizmičnih in koseizmičnih premikov ob 
tektonskih prelomih z natančnostjo, ki nikoli prej ni bila 

mogoča. V Evropi je stalno ali začasno nameščenih na 
tisoče sprejemnikov GNSS tako v okviru javnih služb kot 
v zasebnem sektorju. Integracija in harmonizacija vseh 
teh meritev na evropski ravni je zato velik izziv pro-
grama EPOS. Podatki satelitske geodezije pomembno 
izboljšajo seizmotektonske modele pri ocenjevanju 
potresne nevarnosti, saj omogočajo najbolj natančno 
oceno hitrosti premikov in deformacij ob prelomih. Ob 

Slika 3:
Sestavni deli in produkti 
tematske jedrne storitve 
TCS EPOS Seizmologija 
(vir: EPOS)

Figure 3:
Constitutive elements of 
the Thematic Core Ser-
vice (TCS) EPOS Seismol-
ogy (Source: EPOS)

 Slika 4: Primeri grafičnih prikazov podatkov v TCS EPOS Seizmologija. Zgoraj levo: digitalni seizmogrami v EIDA; 
zgoraj desno: katalog potresnih parametrov (EMSC); levo spodaj: seizmogeni prelomi v EDSF; desno spodaj: 
podatki močnih potresnih gibanj tal (ESM). (vir: EPOS)

 Figure 4: Examples of data in TCS EPOS Seismology. Top left: EIDA waveform access; Top right: parametric 
earthquake catalogue (EMSC); Bottom left: seismogenic faults (EDSF); Bottom right: strong motion data 
(ESM) (Source: EPOS)
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zelo močnih potresih zagotavljajo pomembne podatke 
o koseizmičnih premikih delov Zemljine skorje (slika 5). 
Podatki GNSS se uporabljajo tudi pri spremljanju de-
formacij površja, povezanih z vulkansko dejavnostjo. 
Portali TCS EPOS GNSS podatki in storitve omogočajo 
učinkovit dostop do časovnih nizov meritev (datoteke 
RINEX) ter položajev točk, vektorjev hitrosti premikov 
in deformacij z vsemi bistvenimi meta podatki.

V Sloveniji sodeluje v EPOS GNSS podatki in storitve 
predvsem UL FGG-Oddelek za geodezijo.

TCS EPOS Opazovanje vulkanov

Proučevanje vulkanske dejavnosti zahteva multidisci-
plinarno opazovanje številnih geoloških, fizikalnih in ke-
mijskih parametrov. Cilj je zmanjšati ogroženost prebi-
valstva z učinkovitim ocenjevanjem in napovedovanjem 
nevarnosti (slika 6). Večina evropskih držav sicer ni 
ogrožena, v nekaterih pa je to zelo upoštevanja vre-
dna naravna grožnja. V okviru TCS EPOS Opazovanje 
vulkanov se povezujejo znanje, raziskovalna oprema in 
izkušnje observatorijev, institutov in univerz teh držav:
• INGV v Italiji zelo intenzivno in dolgoročno opazuje 

Etno, Vezuv in Stromboli z drugimi Eolskimi otoki. 

Etna in Vezuv imata pri opazovanju status t. i. su-
persites, saj ogrožata veliko število prebivalcev.

• Islandski meteorološki urad (IMO) je odgovoren za 
opazovanje številnih ognjenikov na Islandiji, kjer ima 
cel otok status supersite.

• Španski raziskovalni svet (CSIC) vzdržuje opazoval-
ni sistem na Kanarskih otokih, predvsem za ognje-
nik Teide na Tenerifu.

• Francoski CNRS ter Inštitut in Observatorij za fizi-
ko Zemlje (IPG in OPG) koordinirajo opazovanja na 
francoskih čezmorskih ozemljih Martinique, Guade-
loupe in Reunion, kjer so vulkanski izbruhi pogosti.

• Grški inštitut za geologijo (IGME) natančno opazuje 
vulkanski otok Santorini, ki je znan po katastrofal-
nem izbruhu v zgodovini.

• Portugalska univerza na Azorih opravlja nadzor 
vseh vulkanov na tem območju.

Vse te organizacije skupaj pripravljajo številne pro-
dukte, ki so podlaga za oceno nevarnosti, kot so 
geo-vulkanološke karte, kemijsko-fizikalni podatki o 
kamninah, pepelu in tekočinah, podatki o izbruhih, 
termalne značilnosti lave in karte nevarnosti. Prou-
čevanja vulkanov so tesno povezana s seizmološkimi 
in geodetskimi opazovanji ter uporabo metod daljin-
skega zaznavanja.

Slika 5:
TCS EPOS GNSS podatki 
in storitve omogočajo 
podatke o vektorjih hitro-
sti vodoravnih premikov 
geodetskih točk (zgoraj) 
ali koseizmičnih navpičnih 
premikov ob močnih 
potresih (spodaj, primer 
L’Aquile leta 2009). (vir: 
EPOS)

Figure 5: 
TCS EPOS GNSS Data and 
Services provides veloc-
ity vectors of horizontal 
displacements of geodetic 
points (top) or coseismic 
vertical displacements 
related to strong earth-
quakes (bottom, L’Aquila 
earthquake in 2009) 
(Source: EPOS)
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TCS EPOS Bližnje opazovanje prelomov

Ker potresi nastajalo s premiki kamnin ob tektonskih 
prelomih, se na območjih z izrazito seizmičnostjo in 
znanimi močnimi potresi vzpostavljajo posebne opazo-
valne mreže številnih parametrov, ki pomagajo razu-
meti potresne cikle. Gre za izrazito interdisciplinarno 
področje, ki obsega seizmologijo, geodezijo, geologijo, 
geokemijo in raziskave kamnin v laboratorijih. Trenutno 
je v program TCS EPOS Bližnje opazovanje prelomov 
(NFO) vključenih sedem območij, na katerih lahko na-
stanejo veliki potresi magnitude nad 6,0 in predsta-
vljajo območja velike potresne nevarnosti (slika 7).

Corinth Rift Laboratory (CRL) v Grčiji proučuje obmo-
čje z eno največjih hitrosti deformacij na svetu s hit-
rostjo razpiranja 1,5 cm/leto v zapletenem sistemu 
normalnih prelomov. Po letu 1700 so tu nastali štirje 
potresi z magnitudo med 6,0 in 6,6. Zelo podrobno 
opazovanje seizmičnosti in geodetske meritve premi-
kov omogočajo proučevanje temeljnih vidikov dogajanja 
na seizmogenih prelomih.

Marmara Sea GEO Supersite v Turčiji je v zahodnem 
delu Severnoanatolskega preloma, ki kompenzira pre-
mike med Anatolsko in Evrazijsko ploščo, ki dosegajo 
2,5 cm/leto. Marmarski segment tega preloma je juž-
no od Istanbula in zato predstavlja veliko grožnjo temu 
mestu s 13 milijoni prebivalcev. Verjetnost nastanka 
potresa z magnitudo, večjo od 7,0, na tem območju je 
velika. Intenzivne raziskave temeljijo predvsem na zelo 
gosti mreži potresnih in geodetskih opazovalnih točk.

Južnoislandski seizmični observatorij (South Iceland 
Seismic Zone Observatory – SISZ) na Islandiji prou-
čuje eno redkih območij na svetu, kjer je na kopnem 
viden srednjeoceanski greben, ki ločuje Severnoame-
riško in Evrazijsko tektonsko ploščo. Za območje sta 
značilna visoka seizmičnost in vulkanizem. Na območju 
tektonskega jarka poteka razpiranje s hitrostjo 1,9 cm/
leto. Raziskave temeljijo na geoloških, seizmoloških, ge-
otermalnih in geodetskih opazovanjih.

Podobne raziskave kot na teh treh območjih z največji-
mi deformacijami in seizmičnostjo potekajo tudi v Italiji 
(observatorija Iripinia in Altotiberina), kantonu Valais v 
Švici in na območju Vrancea v Romuniji. Na vseh obmo-
čjih so bili v zgodovini že močni rušilni potresi, značilni 
pa sta tudi visoka potresna nevarnost in zapletena ter 
specifična geološka zgradba. Zato so območja primer-
na za testiranje različnih metod bližnjega opazovanja 
aktivnih prelomov.

V Sloveniji se program bližnjega opazovanja prelomov 
vzpostavlja na postojnsko-pivškem območju, za katerega 
je značilna razmeroma visoka recentna potresna dejav-
nost (Vičič in sod., 2019; Živčić in sod., 2011). Poleg tega 
je na območju zahodne Slovenije leta 1511 nastal najmoč-
nejši znani potres v Sloveniji (Košir in Cecić, 2011).

 Slika 6: TCS EPOS Opazovanje vulkanov zbira podatke 
o številnih nevarnostih, povezanih z vul-
kanskimi izbruhi. (vir: EPOS)

 Figure 6: TCS EPOS Volcano Observations collects 
data on numerous hazards related to volcan 
eruptions (Source: EPOS)

 Slika 7: TCS EPOS Bližnje opazovanje prelomov koor-
dinira interdisciplinarne raziskave predvsem 
na sedmih območjih v Evropi z izrazito poveča-
no potresno nevarnostjo. Simboli predstavljajo 
žariščne mehanizme potresov. (vir: EPOS)

 Figure 7: TCS EPOS Near-Fault Observatories coordi-
nates interdisciplinary investigations mostly at 
seven European sites with especially increased 
seismic hazard. The symbols indicate the focal 
mechanisms of earthquakes (Source: EPOS)
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V Sloveniji sodelujejo v EPOS na področju bližnjega 
opazovanja prelomov ZRC SAZU Inštitut za razisko-
vanje krasa, predvsem z opazovanjem mikropremikov 
ob prelomih in pri raziskavah plinov, ki izhajajo ob pre-
lomih, Institut Jožef Stefan, v seizmološkem delu pa 
ARSO, Urad za seizmologijo.

TCS EPOS Večdimenzijski laboratoriji

TCS EPOS Večdimenzijski laboratoriji povezuje raz-
iskovalno infrastrukturo v laboratorijih, ki eksperi-
mentalno raziskujejo vzorce kamnin v različnih meri-
lih, od nano- in mikrometrskega do centimetrskega. 
Opravljajo se geomehanske, fizikalne in reološke me-
ritve za potrebe strukturne geologije in analitične 
raziskave mineralne sestave, slednih prvin in izotop-
ske geokemije, tudi za potrebe geokronologije. Poleg 
tega v laboratorijih izvajajo tudi analogno modelira-
nje geoloških procesov in paleomagnetne meritve na 
vzorcih, ki so pomembne za rekonstrukcijo potovanja 
tektonskih plošč v geološki zgodovini in za datiranje 
vzorcev kamnin.

TCS EPOS Geomagnetna opazovanja

TCS EPOS Geomagnetna opazovanja koordinira glo-
balne meritve Zemljinega magnetnega polja, ki se dol-
goročno spreminja zaradi notranjih vzrokov (sekularne 
variacije) in dnevno (diurnalne variacije) zaradi vpliva 
Sonca na ionosfero. Sekularne variacije in obrati ma-
gnetnih polov so predmet paleomagnetizma in najpo-
membnejši za raziskave potovanja tektonskih plošč v 
geološki zgodovini. Diurnalne variacije pa imajo z ma-
gnetnimi nevihtami lahko velik vpliv na sodobno družbo, 
saj lahko negativno vplivajo na različne komunikacijske 
sisteme in elektronske naprave.

TCS EPOS Satelitski podatki

Danes si je težko zamisliti raziskave v geoznanosti 
brez satelitskih podatkov, še posebej pri proučevanju 
naravnih nesreč. TCS EPOS Satelitski podatki zdru-
žuje infrastrukturo, ki uporabnikom omogoča dostop 
do podatkov satelitskih opazovanj in orodij za njihovo 
obdelavo in analizo. Pri proučevanju koseizmičnih pre-
mikov ob močnih potresih so najpomembnejši podatki 
radarskega skeniranja površja (InSAR), ki dajejo kvan-
titativne podatke o pretrgih in premikih površja. Po-
leg tega se iz njih izdelujejo 3D-modeli površja in tek-
tonskih struktur.

TCS EPOS Geološke informacije in 
modeliranje

Geološki podatki so nepogrešljivi pri geofizikalnih raz-
iskavah procesov, ki so v ozadju geološko pogojenih 
nevarnosti, zato se v TCS EPOS Geološke informacije 
in modeliranje omogoča raziskovalcem dostop do pro-
duktov, kot so geološke karte, vrtine, 3D- in 4D-geo-
loški modeli (slika 8), mineralne surovine, podtalnica 
in podobno. Storitve so narejene na predhodnih pro-
gramih, kot je OneGeology, in prispevajo k uveljavljanju 
standardov za mednarodno izmenjavo podatkov.

V Sloveniji sodeluje na tem področju z geološkimi po-
datki Geološki zavod Slovenije.

TCS EPOS Antropogene nevarnosti

V okviru TCS EPOS Antropogene nevarnosti se razi-
skujejo predvsem nevarnosti, povezane z izkoriščanjem 
mineralnih surovin in energetskih virov. Dobro znano 
je, da lahko rudarjenje, črpanje ali vtiskanje tekočin in 
vodne akumulacije povzročajo inducirano seizmičnost 

 Slika 8: TCS EPOS Geološke informacije in modeliranje koordinira površinske in globinske geološke raziskave ter 
izdelavo 3D-geoloških modelov. (vir: EPOS)

 Figure 8: TCS EPOS Geological Information and Modelling coordinates surface and subsurface geological investiga-
tions and the derivation of 3D geological models (Source: EPOS)
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(Gosar, 2018), zato se to področje povezuje s področ-
jem seizmologije.

TCS EPOS Geoenergetske testne 
plasti za zmanjšanje emisij CO2

Ena izmed možnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov je tudi geološko odlaganje CO2 v globokih geolo-
ških plasteh (Gosar, 2005), kar se s testnimi in pilotni-
mi projekti intenzivno raziskuje po vsem svetu (slika 9). 
V TCS EPOS Geoenergetske testne plasti za zmanjša-
nje emisij CO2 se povezujejo testni projekti v različnih 
državah. Poleg geološkega odlaganja CO2 se proučujejo 
tudi različni vidiki okolju prijaznega izkoriščanja geoter-
malne energije.

EPOS v Sloveniji

V Sloveniji smo že razmeroma zgodaj prepoznali pomen 
programa EPOS in se vključili v njegove dejavnosti. V 
pripravljalnem obdobju je v projektu sedmega okvirne-
ga programa EC imela Slovenija status opazovalke, ZRC 
SAZU IZRK (Inštitut za raziskovanje krasa) pa je postal 
predstavnik za Slovenijo. Leta 2010 je bil tudi neformal-
no ustanovljen konzorcij EPOS za Slovenijo, v katerem 

so še danes ZRC SAZU IZRK, Geološki zavod Slovenije, 
Institut Jožef Stefan, Agencija RS za okolje – Urad za 
seizmologijo in Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – 
Oddelek za geodezijo. Skladno z uresničevanjem Razvoj-
ne in inovacijske strategije Slovenije (RISS) je bil EPOS 
vključen v Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 
2011–2020 (NRRI) kot prednostni mednarodni projekt 
na področju okoljskih ved. Oktobra 2013 je Ministrstvo 
za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) podpisalo 
pismo o nameri, da se Slovenija vključi v konzorcij ob 
ustanovitvi EPOS ERIC. Leta 2015 je ZRC SAZU postal 
partner v projektu EPOS IP v okviru Obzorja 2020.

Maja 2016 je pet zgoraj navedenih slovenskih razi-
skovalnih organizacij podpisalo sporazum o ustanovi-
tvi konzorcija EPOS-SI (slika 10) zaradi pospeševanja 
raziskovalnih dejavnosti na področju ved o Zemlji, ki 
ima za cilj dolgoročno zbiranje podatkov s področja 
seizmologije, geodezije, geologije in drugih podobnih 
ved, vzpostavitve in izpopolnjevanja raziskovalne in-
frastrukture za ugotavljanje premikov Zemljine skorje 
ter razvijanje inovativnih rešitev, konceptov in tehno-
logij. Člani konzorcija sestavljajo mrežo za opazovanje 
in zbiranje podatkov, ki so pridobljeni in obdelani z ana-
litičnimi in modelnimi orodji tako, da so dostopni širši 
zainteresirani javnosti. ZRC SAZU IZRK v okviru kon-
zorcija deluje kot organizacijski center, ki zagotavlja 

 Slika 9: TCS EPOS Geoenergetske testne plasti za zmanjšanje emisij CO2 koordinira raziskave odlaganja CO2 v po-
rozne geološke plasti globoko pod površjem. (vir: projekt Ketzin)

 Figure 9: TCS EPOS Geo-Energy Test Beds for Low Carbon Energy coordinates investigations for the storage of CO2 
in porous geological layers deep underground (Source: EPOS)
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storitve, opredeljene s statutom EPOS-SI. Konzorcij 
upravlja upravni odbor, sestavljen iz predstavnikov 
vseh petih članic.
 
Septembra 2017 je Slovenska vlada podpisala resolu-
cijo, da se Slovenija polnopravno vključi v EPOS IP, in 
pooblastila MIZŠ, da izpelje vse postopke za vključi-
tev Slovenije v EPOS ERIC. Ob ustanovitvi EPOS ERIC  
1. novembra 2018 je bila Slovenija ena od konstitutivnih 
članic in je na podlagi sklepa vlade začela plačevati čla-
narino, predvideno s statutom EPOS.

Leta 2019 je konzorcij EPOS-SI na podlagi razpisa 
MIZŠ pridobil sofinanciranje izvedbe operacije za ra-
zvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno kon-
kurenčnost slovenskega RRI-prostora – RI-SI-EPOS 
v okviru operativnega programa za izvajanje evrop-
ske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (Šebela, 
2021). V okviru triletnega izvajanja operacije je kuplje-
na in nameščena raziskovalna in računalniška oprema 
za opravljanje meritev in raziskav na področju geolo-
gije, geodezije, seizmologije, gravimetrije, radiometrije 
in aktivne tektonike. Seznam pridobljene raziskovalne 
opreme je objavljen na https://epos-ip.zrc-sazu.si/.

Sklepne misli

Evropa se zaveda pomena geoznanosti za razvoj druž-
be in zmanjšanje posledic naravnih nesreč, zato je kot 
prednostnega na področju okoljskih ved in ved o Zemlji 
potrdila program povezovanja raziskovalne infrastruk-
ture EPOS. Razvoj znanosti omogoča danes obsežno 

opazovanje Zemljinega površja in podpovršja s seiz-
mološkimi, geodetskimi, geološkimi in geofizikalnimi 
metodami. Velik izziv pa predstavlja povezovanje mul-
tidisciplinarnih podatkov, ki lahko le skupaj odgovorijo 
na številna znanstvena in družbena vprašanja, kar je 
glavni namen programa EPOS, ki je leta 2020 prešel 
v pilotno operativno fazo. Slovenija se prek konzorcija 
EPOS-SI enakopravno vključuje v večino dejavnosti, ki 
so bistvene za naše ozemlje.
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Uvod

Ob vpogledu v prvih 30 letnikov revije UJMA, ki so bili 
objavljeni med letoma 1987 in 2016 (UJMA, 2020), v 
naslovih objavljenih prispevkov ne najdemo besedne 
zveze Mednarodni hidrološki program ali kratice IHP. 
Avtorja tega prispevka zato želiva bralcem predsta-
viti nekaj dejstev o razvoju hidrološke znanosti v Slo-
veniji, ki je bila in je povezana tudi s sodelovanjem slo-
venskih hidroloških strokovnjakov in raziskovalcev pri 
delu Združenih narodov, konkretno pri Medvladnem 
hidrološkem programu UNESCO. Program je začel 
potekati leta 1975 kot mednarodno koordinirani hi-
drološki raziskovalni program in kot nadaljevanje so-
delovanja med hidrološkimi strokovnjaki posameznih 
držav v okviru Mednarodnega hidrološkega desetletja 
1965–1975. Program je do zdaj potekal v osmih fazah, 
zadnja, osma faza (IHP-VIII, 2014–2021, 8-letni cikel; 
IHP UNESCO, 2020) je usmerjena v vključitev znanosti 

za zagotavljanje varnosti vode, kar se kaže v šestih te-
matskih področjih osme faze IHP (IHP UNESCO, 2015):
• Vodne ujme in hidrološke spremembe,
• Podzemna voda v spreminjajočem se okolju,
• Pomanjkanje vode in kakovost voda,
• Voda in človeške naselbine v prihodnosti,
• Ekohidrologija, inženirsko sozvočje za vzdržni svet,
• Izobraževanje o vodah kot ključ za zagotavljanje var-

nosti voda.

Še pred osamosvojitvijo leta 1990 je Slovenija or-
ganizirala mednarodno srečanje Regionalisation in 
Hydrology v Ljubljani (Beran in sod., 1990). Leta 1997 
je bilo v Postojni organizirano mednarodno srečanje 
FRIEND97 (Gustard in sod., 1997) o rečnih režimih 
na podlagi podatkov mednarodnih eksperimentov in 
mrež (FRIEND – Flow Regimes from International 
Experimental and Network Data), leta 2008 pa je bila 
na Bledu XXIV. konferenca držav porečja reke Donave 

NACIONALNI ODBOR ZA MEDVLADNI HIDROLOŠKI 
PROGRAM UNESCO
NATIONAL COMMITTEE OF UNESCO INTERGOVERNMENTAL 
HYDROLOGIC PROGRAMME

Matjaž Mikoš
dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si

Mitja Brilly
dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, mitja.brilly@fgg.uni-lj.si

Povzetek
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) je bila ustanovljena leta 1982, v trenutni sestavi z okoli 25 
člani pa deluje od zadnjega sklepa Vlade Republike Slovenije iz leta 2019. Član SNKU po položaju je tudi predse-
dnik Nacionalnega odbora za Medvladni hidrološki program (do leta 2019 Mednarodni hidrološki program) (IHP) 
UNESCO. Odbor je bil na novo oblikovan za štiriletno obdobje 2019–2023 in potrjen na seji komisije decembra 
2019. V prispevku na kratko povzemamo zgodovino njegovega delovanja od ustanovitve leta 1992. Poseben 
poudarek dajemo tekočim letnim nalogam nacionalnega odbora s pregledom načrtovanega dela za leto 2021 
in prihajajočim spremembam, ki se kažejo v njegovem delu. Poseben izziv za IHP je priprava novega večletnega 
programa, imenovanega deveta faza Medvladnega hidrološkega programa (IHP-IX, 2022–2029). 

Abstract
The Slovenian National Commission for UNESCO (SNKU) was established in 1982 and has had a current 
membership of about 25 since the last Decision of the Government of the Republic of Slovenia in 2019. The 
Chair of the National Committee for the Intergovernmental Hydrological Programme (until 2019 the Inter-
national Hydrological Programme) (IHP) of UNESCO is also a member of SNKU. The IHP Committee was 
redesigned for the four-year period 2019-2023 and endorsed at the SNKU meeting in December 2019. This 
paper briefly summarizes the IHP’s history since its establishment in 1992. Particular emphasis is placed on 
the current annual tasks of the National Committee by reviewing the planned work in 2021 and the forthco-
ming changes that are indicated in its work. A particular challenge for the IHP is the preparation of the new 
multiannual programme called the Ninth Phase of the Intergovernmental Hydrological Programme (IHP-IX, 
2022-2029).



531UJMA | številka 34–35 | 2020/2021

Matjaž Mikoš, Mitja Brilly: NACIONALNI ODBOR ZA MEDVLADNI HIDROLOŠKI PROGRAM UNESCO

(Brilly in Šraj, 2008). S pomočjo programa IHP in sode-
lovanja z mrežo eksperimentalnih porečij v Evropi (ERB 
– Euromediterranean Network of Experimental and 
Representative Basins; ERB, 2020) smo razvili ekspe-
rimentalno hidrologijo v Sloveniji (Šraj in sod., 2008). 
Leta 2002 smo izdali hidrološki terminološki slovar v 
slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku 
(Mikoš in sod., 2002).

Slovenska hidrološka stroka se je ves čas od usta-
novitve programa IHP leta 1975 vključevala v njego-
vo delovanje. Do leta 1990 je sodelovanje Slovenije v 
mednarodnem okolju potekalo v okviru Jugoslavije in 
bilo večinoma usmerjeno v Podonavje ter mednarodno 
sodelovanje v njem, ki si ga danes deli 19 držav. Tako je 
slovenska hidrološka stroka ohranila neposreden stik z 
mednarodnim okoljem, ki ga je poglobila po osamosvo-
jitvi Slovenije, to je po letu 1991.

Regionalno sodelovanje v Podonavskem porečju (slika 
1) se je pokazalo v različnih dejavnostih, od leta 1975 
poteka to sodelovanje v okviru programa IHP – nave-
dimo le dve vrsti dejavnosti, pri katerih je sodelovala 
Slovenija:
• priprava več zvezkov monografske Hidrologije reke 

Donave (1974–1986),
• dejavna udeležba na dvostranskih podonavskih kon-

ferencah o hidroloških napovedih – 1. konferenca je 
bila leta 1961 v Budimpešti, sledile so 1963 v Grad-
cu, 1965 v Bukarešti, 1967 v Bratislavi, 1969 v Be-
ogradu, 1971 v Kijevu, 1973 v Varni, 1975 v Regen-
sburgu, 1977 v Budimpešti, 1979 na Dunaju, 1982 
v Bukarešti, 1984 v Bratislavi, 1986 v Beogradu, 
1988 v Kijevu, 1990 v Varni, 1992 v Kelheimu, 1994 

v Budimpešti, 1996 v Gradcu, 1998 v Osijeku, 2000 
v Bratislavi, 2002 v Bukarešti, 2004 v Brnu, 2006 
v Beogradu (Bruk in Petkovic, 2006), 2008 na 
Bledu (Brilly in Šraj, 2008), 2011 v Budimpešti (Ba-
lint in Domokos, 2011), 2014 v Deggendorfu, 2017 
v Sofiji (Ninov in Bojilova, 2017) in 2019 v Kijevu 
(28. konferenca po vrsti; Gorbachova in Khrystiuk, 
2019).

Podrobneje je zgodovina hidrološkega sodelovanja 
držav v podonavskem porečju in doseženih rezultatov 
tega sodelovanja za obdobje od 1971 do 2008 povze-
ta v prispevku Miklóša (2010). Raziskovalne dejavnosti 
potekajo nemoteno vsa leta, nazadnje smo v Sloveniji 
izvedli analizo značilnosti poplav v povodju reke Donave 
s pomočjo verjetnostne analize in analize sezonskosti 
(Morlot in sod., 2019).

Dolgoletno sodelovanje na različnih projektih Unesca je 
bilo nagrajeno leta 2016 z dodelitvijo naslova Unescove 
katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah Uni-
verzi v Ljubljani (UNESCO WRDDR Chair, 2020), ki ob 
znanstvenem raziskovanju skrbi tudi za izobraževanje. 
Rezultat dolgoletnega dobrega sodelovanja slovenske 
hidrološke stroke v mednarodnem okolju v okviru pro-
gramov IHP je tudi podpora uvedbi novega univerzite-
tnega študijskega programa Vodarstvo in komunalno 
inženirstvo (VKI), ki od leta 1998 poteka na Fakulteti za 
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG) 
(Mikoš in sod., 2015). Program se je medtem preime-
noval v program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (VOI) 
ter skladno s prenovo študijskih programov poteka po 
shemi 3 + 2 kot dvostopenjski študijski program na UL 
FGG (Mikoš in Istenič Starčič, 2014).

 Slika 1:  Pregledna karta Podonavja (vir: Morlot in sod., 2019)
 Figure 1:  Overview map of the Danube River Basin (Source: Morlot et al., 2019)
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Slovenska nacionalna komisija 

za UNESCO

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO (SNKU) 
je bila ustanovljena 18. februarja 1982 in ima precej 
nalog (glej ločeni okvir), kot so navedene v 2. členu 
zadnjega veljavnega Sklepa o ustanovitvi Slovenske 
nacionalne komisije za UNESCO (Sklep, 2019). Man-
dat članov je štiri leta, člani so neodvisni in svoje 
delo opravljajo kot častno funkcijo. Predsednica ko-
misije je od aprila 2021 red. prof. dr. Irena Mlinarič 
Raščan z Univerze v Ljubljani. Komisija ima približno 
25 članov, med njimi je tudi mesto za predsednika 
Nacionalnega odbora za Medvladni hidrološki pro-
gram UNESCO.

Strokovno-upravne naloge za SNKU opravlja Urad za 
UNESCO, ki deluje v okviru Ministrstva za izobraževa-
nje, znanost in šport (MIZŠ).

Kratka zgodovina dela 

slovenskega nacionalnega 

odbora za Medvladni hidrološki 

program IHP UNESCO

Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO je bil 
ustanovljen leta 1992 in od takrat deluje pod okriljem 
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Stalna na-
loga odbora je omogočiti slovenskim raziskovalcem so-
delovanje v programu IHP UNESCO, svetovati Slovenski 
nacionalni komisiji za UNESCO o zadevah, povezanih z 
delovnim področjem programa IHP, sodelovati s sekre-
tariatom Unesca, področnimi uradi in drugimi nacional-
nimi odbori IHP ter opravljati druge naloge, ki izhajajo iz 
sodelovanja Republike Slovenije v programu IHP.

V letih od 1992 do 2019 je bil sedež nacionalnega od-
bora na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Uni-
verze v Ljubljani (UL FGG), administrativno delo pa je 

Naloge Slovenske nacionalne komisije za UNESCO:

1. svetuje Vladi Republike Slovenije in njenim organom ter delegacijam ob generalni konferenci Unesca in 
drugih medvladnih sestankih o vseh zadevah s področja delovanja Unesca;

2. povezuje in pospešuje sodelovanje vladnih in nevladnih organov ter organizacij pri izvajanju program-
skih dejavnosti Unesca v Republiki Sloveniji ter njihovo sodelovanje pri dejavnostih zunaj države, vključ-
no s strokovnim svetovanjem in pomočjo Unescu ter drugim nacionalnim komisijam;

3. skrbi za uresničevanje ciljev Unesca v Republiki Sloveniji in za predstavljanje slovenskih interesov pri 
oblikovanju ter izvajanju programa in dejavnosti Unesca;

4. spodbuja izmenjavo izkušenj in znanja, ki ga omogoča Unesco prek svojih širokih mednarodnih 
dejavnosti;

5. pospešuje sodelovanje pri izvajanju programskih dejavnosti z drugimi nacionalnimi komisijami, sede-
žem Unesca in regionalnimi uradi Unesca;

6. izvaja druge dejavnosti, za katere meni, da so povezane s splošnimi Unescovimi cilji;
7. obravnava možnosti sodelovanja Republike Slovenije z Unescom na področju izobraževanja, znano-

sti, kulture, komunikacij in drugih programskih nalog ter o svojih predlogih obvešča Vlado Republike 
Slovenije; 

8. obravnava programe, projekte in druge Unescove dejavnosti ter pripravlja predloge za njihovo iz-
vajanje in vključevanje Republike Slovenije v te dejavnosti oziroma prek svojih delegatov sodeluje na 
mednarodnih seminarjih, konferencah, simpozijih in drugih srečanjih, organiziranih v okviru programov 
Unesca doma in v tujini;

9. pripravlja izhodišča za nastop vladne delegacije na zasedanjih generalne konference Unesca in pred-
laga sestavo delegacij in udeležencev na drugih Unescovih sestankih ter predstavnike Republike Slo-
venije v organih Unesca;

10. pripravlja mnenja o sklepanjih in izvajanju konvencij in priporočil ter drugih dokumentov, sprejetih v 
okviru pristojnosti Unesca, ter daje pobude za njihovo izvajanje v Republiki Sloveniji;

11. daje pobude in predloge za pripravo poročil in drugih informativnih gradiv, ki seznanjajo Unesco o polo-
žaju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, komunikacij in drugih področij v pristojnosti Unesca 
v Republiki Sloveniji, ter za pripravo statističnih in drugih podatkov s teh področij;

12. daje pobude za vključevanje organizacij, strokovnih društev in posameznikov s področij pristojnosti 
Unesca v njegove dejavnosti;

13. obvešča javnost o ciljih in akcijah Unesca, obravnava vprašanja, povezana s predstavljanjem najpo-
membnejših dokumentov, sprejetih v Unescu, širši javnosti ter z njihovim prevajanjem v slovenščino;

14. obravnava druga vprašanja s področja sodelovanja Republike Slovenije z Unescom.
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opravljala Katedra za splošno hidrotehniko (KSH) iste 
fakultete. Predsednik nacionalnega odbora je bil od 
njegove ustanovitve leta 1992 redni profesor na UL 
FGG in predstojnik KSH dr. Mitja Brilly. Pregled delo-
vanja zadnjih nekaj let si je mogoče ogledati na sple-
tnih straneh KSH (SNO, 2020). Delovanje slovenske-
ga nacionalnega odbora je tesno povezano z razvojem 
slovenske hidrologije v zadnjih nekaj desetletjih, pred-
vsem v obdobju slovenske samostojne države, torej po 
letu 1991. V okviru priprav na praznovanje 100-letni-
ce ustanovitve Univerze v Ljubljani, ki je potekalo leta 
2019, in katere ustanovna članica je bila tudi Tehniška 
fakulteta, predhodnica UL FGG, smo pripravili pregled 
hidroloških študij z vidika napredka hidrološke znanosti 
v Sloveniji (Šraj in sod., 2016) in ob slavnostni akademi-
ji 25-letnice delovanja Slovenske zveze za geodezijo in 
geofiziko (SZGG) pregledni članek o razvoju hidrologije 
v Sloveniji (Brilly in sod., 2020).

Leta 2021 Slovenija skrbi za delovanje koordinacije na-
cionalnih odborov IHP porečja reke Donave. Koordina-
cija je na 28. konferenci v Kijevu 2019 sprejela seznam 
hidroloških raziskav, ki so nujne za razvoj hidrologije v 
porečju Donave, in poseben poziv vladam držav porečja 
Donave za zaustavitev krčenja mreže hidroloških po-
staj v posameznih državah (glej ločeni okvir). 

Delovanje Katedre za 

splošno hidrotehniko pri 

opravljanju nalog Slovenskega 

nacionalnega odbora za 

Mednarodni hidrološki program 

IHP UNESCO leta 2019

Leta 2019 so bile redno vzdrževane spletne strani 
nacionalnega odbora s pregledom dejavnosti (SNO, 
2020), še posebej delovanja Unescove katedre za 
zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah, ki od ustano-
vitve 2016 deluje na Univerzi v Ljubljani, in sicer na UL 
FGG (UNESCO WRDRR Chair, 2020).

Katedra za splošno hidrotehniko se je leta 2019 vklju-
čila v akcijo Unesco pri ocenjevanja tveganj na po-
dročju izobraževanja, in sicer z uporabo metodologije 
VISUS za vizualno oceno varnosti šolskih objektov in 
naprav na regionalni ravni pred različnimi naravni-
mi nevarnostmi (potres, poplava, plaz, požar) (VISUS, 
2020). Metodologijo VISUS je razvila Unescova kate-
dra za medsektorsko varnost za zmanjševanje tveganj 
nesreč in za odpornost na Univerzi v Vidmu (SPRINT, 
2020), s katero Katedra za splošno hidrotehniko dob-
ro sodeluje. Podrobneje je metodologija VISUS opisana 
v treh zvezkih, ki jih je v angleškem jeziku izdal Unesco 
(Grimaz in Malisan, 2019a; 2019b; Torres in sod., 
2019). Metodologija VISUS pomaga odločevalcem (npr. 
na ministrstvih za izobraževanje oz. šolstvo ali v držav-
ni administraciji, odgovorni za upravljanje tveganj) pri 
razumevanju, kateri šolski kompleksi zahtevajo pred-
nostno posredovanje, katero posredovanje je nujno in 

Poziv vladam držav Podonavskega porečja

Vpogled v kroženje vode v naravi smo dobili s terenskimi meritvami posameznih sestavnih delov vodnega 
kroga: padavin, gladine, hitrosti in pretoka površinskih vod, temperature zraka in vode, gladine podzemne 
vode, evapotranspiracije, izhlapevanja, vlažnosti tal itn. Daljinsko zaznavanje je dalo nov zagon in omogoči-
lo oceno prostorske razporeditve različnih hidroloških pojavov in procesov. Najsodobnejša tehnologija je 
zagotovila merilne sonde, opremljene z računalniškim pomnilnikom in brezžično povezavo. Ta razvoj nam je 
omogočil izvajanje kompleksnih hidroloških meritev in opazovanj s precej manjšimi sredstvi kot v preteklosti. 
Varstvo okolja in podnebne spremembe predstavljajo nove izzive in zahtevajo dodatne, podrobnejše meritve. 
Žal smo bili v porečju reke Donave priče zmanjšanju merilnih mest za hidrološke in meteorološke meritve. 
Med gospodarsko krizo, ki se je začela pred desetletjem, je prišlo do zmanjšanja finančnih virov v nacionalnih 
službah, ki so pristojne za omenjene meritve. Veliko merilnih mest je bilo opuščenih. Zahteve za spremljanje 
različnih antropogenih vplivov, varstva okolja in podnebnih sprememb določajo povečanje števila merilnih 
mest in uvedbo novih merilnih tehnologij.
Udeleženci 28. konference držav Podonavja IHP UNESCO zato pozivajo vlade držav v porečju Donave, naj us-
tavijo zmanjševanje števila merilnih mest in ga raje povečajo. Brez dodatnih merilnih mest bodo naše ocene 
antropogenih vplivov in napovedi vpliva podnebnih sprememb na vodni režim vsebovale večjo negotovost, 
kar lahko vodi tudi do napačnih odločitev. Poleg tega potrebujemo več hidroloških postaj in natančnih meri-
tev za boljše razumevanje in upravljanje čezmejnih vplivov in skupno sodelovanje pri upravljanju vod.
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koliko bi tako posredovanje stalo ter kateri posegi za 
povečanje odpornosti šolskih kompleksov so mogoči 
glede na razpoložljive vire. Pilotni projekti za uporabo 
metodologije VISUS so bili opravljeni v več državah: 
Italija (2010), Salvador (2013), Laos (2015), Indonezi-
ja (2015/16), Peru (2016), Haiti (2017) in Mozambik 
(2017), v katerih so ocenili 1700 šolskih kompleksov 
z 11.000 stavbami, v katerih se izobražuje več kot pol 
milijona šolarjev, dijakov, študentov in izobraževalne-
ga osebja. V Ljubljani je 29. in 30. oktobra 2019 na UL 
FGG potekala 2. delavnica strokovnjakov za Unescovo 
metodologijo VISUS (MUVEX, 2020). Strokovnjaki so 
sprejeli Ljubljansko izjavo (glej okvir za glavne poudarke 
izjave). 

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport Republike Slovenije bi lahko omenjeno metodo-
logijo testirali tudi na pilotnem projektu v Sloveniji. Pri 
tem bi upoštevali izkušnje, ki so v Sloveniji na visoki 
ravni, in sicer rezultate razvojno-raziskovalnih nalog, 
ki jih financira Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (URSZR) Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije (MO RS) s področja varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami, ki so pomembne za metodolo-
gijo VISUS:
• Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe civilne 

zaščite (2011–2013) (Potrog, 2013),
• Nadgradnja sistema za določanje potresne ogrože-

nosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v 
Sloveniji (2015–2016) (Potrog, 2016),

• Nadgradnja sistema za določanje potresne ogrože-
nosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v 
Sloveniji (2017–2018) (Potrog, 2018),

• Sistem zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti 
proženja zemeljskih plazov (2011–2013) (Masprem, 
2013), 

• Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v 
primeru plazov (2015–2016) (Masprem, 2016),

• Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v 
primeru plazov (2017–2018) (Masprem, 2018),

• Zemeljske in betonske vodne pregrade strateškega 
pomena v Republiki Sloveniji (2011–2012) (Vodpreg, 
2012), 

• Zemeljske in betonske vodne pregrade strate-
škega pomena v Republiki Sloveniji (2015–2016) 
(Vodpreg, 2016). 

Udeleženci drugega srečanja strokovnjakov UNESCO-VISUS smo se zbrali, da bi predstavili različne stra-
tegije za oceno varnosti šol na območjih z več nevarnostmi, analizirali vidike, povezane z vodnimi ujmami in 
z njihovo uporabo v postopkih ocenjevanja VISUS, ter pospešili uporabo metodologije VISUS za doseganje 
ciljev trajnostnega razvoja, zlasti tistih, ki se nanašajo na varnost v šoli (tj. SDG4, SDG4.a in SDG11), in ci-
ljev Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030, Pariškega sporazuma in nove Mestne 
agende.
Pozdravljamo nedavno uvedbo Unescovih smernic za ocenjevanje učnih zmogljivosti v okviru zmanjšanja 
tveganja nesreč in prilagajanja podnebnim spremembam, ki opisujejo metodologijo VISUS. Smernice so na 
spletu prosto dostopne oblikovalcem politik in odločitev, akademikom, organizacijam civilne družbe in vsem 
drugim, ki se ukvarjajo z varnostjo šol po vsem svetu.
Še posebej želimo povabiti Vlado Republike Slovenije, da skupaj z Univerzo v Ljubljani, Unescovim regionalnim 
uradom za znanost in kulturo v Evropi (Benetke) in Univerzo v Vidmu preveri možnost izvesti pilotni pro-
jekt UNESCO-VISUS v Sloveniji. Podobno pozivamo vlade po vsem svetu, da skupaj z Unescovimi partnerji, 
katedrami in Unescovimi centri, Univerzo v Vidmu in/ali Globalnim zavezništvom za zmanjšanje tveganja in 
odpornosti v izobraževalnem sektorju (GADRRRES) preverijo možnosti za izvajanje metodologije VISUS v 
svojih državah. Izmenjali smo poglede na različne vidike metodologije, povezane z vodnimi ujmami in njihovo 
uporabo v postopkih ocenjevanja, in razumemo, da triažni pristop metodologije VISUS valorizira razpoložlji-
vo lokalno znanje in trenutne metode ter jih uporablja v postopku prilagajanja kot vhodne informacije.
Zavedamo se posebne vrednosti, ki jo ima metodologija za krepitev lokalnih zmogljivosti, zato pozivamo 
k preučitvi možnosti za razvoj akademskih dejavnosti, kot so poletne šole, akreditirani tečaji, konference 
in raziskovalne dejavnosti itn., o metodologiji VISUS ter njenih aplikacijah po vsem svetu. Te dejavnosti bi 
morale biti usmerjene na različne deležnike glede varnosti v šoli, vključno z oblikovalci politik in odločitev, 
organizacijami civilne družbe, zasebnim sektorjem in akademskimi ustanovami.
Potrjujemo svojo zavezanost k nadaljevanju znanstvenega izboljševanja metode z vidika več nevarnosti, ob 
upoštevanju trenutnih izzivov, ki jih prinaša pomanjkanje podatkov o nevarnosti in izpostavljenosti, informa-
cij, zemljevidov itn.
Pozivamo tudi vlade po vsem svetu, naj se pridružijo svetovni pobudi za varne šole, ki je bila sprožena leta 
2015 v Sendaju v okviru 3. svetovne konference za zmanjšanje tveganja ob nesrečah in ki jo UNDRR (United 
Nations Office for Disaster Risk Reduction) promovira prek programa GADRRRES.
Zahvaljujemo se Unescovi katedri za zmanjšanje tveganj ob vodnih ujmah z Univerze v Ljubljani, Slovenija, 
za organizacijo in gostovanje srečanja, ki je potekalo v tesnem sodelovanju z Unescovo katedro za medsek-
torsko varnost za zmanjšanje in odpornost na nesreče, SPRINT-Lab, Univerza v Vidmu, Italija; GADRRRES; 
in UNESCO.

http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_100.pdf
http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_100.pdf
http://www.sos112.si/slo/tdocs/naloga_100.pdf
file:///Projects/UJMA/Oblikovanje/UJMA2012_015%20mikos_brilly/mikos_brilly/../../../za lekt/Stari EROSION/doc/Revije_Journals/Ujma/UJMA 2020/Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov - MASPREM 2 – (2015-2016)
file:///Projects/UJMA/Oblikovanje/UJMA2012_015%20mikos_brilly/mikos_brilly/../../../za lekt/Stari EROSION/doc/Revije_Journals/Ujma/UJMA 2020/Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov - MASPREM 2 – (2015-2016)
file:///Projects/UJMA/Oblikovanje/UJMA2012_015%20mikos_brilly/mikos_brilly/../../../za lekt/Stari EROSION/doc/Revije_Journals/Ujma/UJMA 2020/Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov - MASPREM 3 – (2017-2018)
file:///Projects/UJMA/Oblikovanje/UJMA2012_015%20mikos_brilly/mikos_brilly/../../../za lekt/Stari EROSION/doc/Revije_Journals/Ujma/UJMA 2020/Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov - MASPREM 3 – (2017-2018)
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Pomembni so tudi rezultati ciljnega raziskovalnega 
projekta, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za okolje in 
prostor (MOP) in Javna agencija za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije (ARRS):
• Razvoj enotne metode za oceno koristi gradbenih in 

negradbenih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogro-
ženosti (2018–2019).

Pri delu na tem ciljnem raziskovalnem projektu je bilo 
razvito programsko orodje KRPAN (Kumulativni Raču-
ni Poplavnih škod in ANalize), ki omogoča izračunava-
nje pričakovanih poplavnih škod v okoljih GIS (Zabret 
in sod., 2018; Vidmar in sod., 2019). Izračuni so lahko 
kot podpora za ocenjevanje in primerjavo koristi pred-
videnih protipoplavnih ukrepov v postopkih priprave 
ekonomskega dela investicijske dokumentacije na po-
dročju javnih financ.

Slovenski Nacionalni odbor za 

Medvladni hidrološki program 

UNESCO (2019–2023)

Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je skladno s 
svojimi pristojnostmi decembra 2019 ustanovila Na-
cionalni odbor mednarodnega hidrološkega programa 
(IHP) v novi sestavi, ki deluje kot strokovno in posveto-
valno telo SNKU, ter za predsednika odbora imenovala 
prof. dr. Matjaža Mikoša. Sestava dvanajstčlanskega 
odbora, z možnostjo ponovnega imenovanja, za obdob-
je 2019–2023, je naslednja:
• dr. Mihael Brenčič (Naravoslovnotehniška fakulteta 

Univerze v Ljubljani),
• dr. Mitja Brilly (prejšnji predsednik NO IHP, upokoje-

ni profesor UL FGG),
• Mojca Deželak (Sektor za nove izzive in grožnje, Mi-

nistrstvo za zunanje zadeve),
• mag. Lara Flis (Direktorat za vode in investicije, Mi-

nistrstvo za okolje in prostor),
• dr. Lidija Globevnik (Društvo vodarjev Slovenije),
• Gašper Hrastelj (Urad za UNESCO, MIZŠ),
• dr. Janja Kramer Stajnko (Fakulteta za gradbeni-

štvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Univerza 
v Mariboru),

• dr. Matjaž Mikoš (predsednik NO IHP),
• dr. Metka Petrič (Inštitut za raziskovanje krasa, 

Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska akade-
mije znanosti in umetnosti),

• dr. Mojca Šraj (Unescova katedra za zmanjševanje 
tveganj ob vodnih ujmah, Univerza v Ljubljani),

• dr. Mihael Jožef Toman (Biotehniška fakulteta Uni-
verze v Ljubljani),

• dr. Mira Kobold (Agencija Republike Slovenije za 
okolje, Ministrstvo za okolje in prostor).

Člani NO IHP so pri svojem delu neodvisni in ga op-
ravljajo kot častno funkcijo. Sedež je na Fakulteti za 

gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Jamova 
cesta 2, 1000 Ljubljana.

Sklep o ustanovitvi NO IHP določa nacionalnemu odbo-
ru naslednje naloge:
• širjenje vedenja o vsebini in pomenu programa IHP,
• svetovanje Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO 

v zadevah, povezanih z delovnim področjem progra-
ma IHP,

• določanje srednjeročnih prednostnih nalog in 
usmeritev sodelovanja Slovenije v programu IHP,

• priprava in potrjevanje programa dela in finančne-
ga načrta v okviru programa IHP, 

• izvajanje sprejetega programa dela, 
• sodelovanje s sekretariatom Unesca, področnimi 

uradi in drugimi nacionalnimi odbori IHP,
• druge naloge, ki izhajajo iz sodelovanja Slovenije v 

programu IHP.

NO IHP je decembra 2020 sprejel letni program dela za 
2021 in na poziv SNKU za predlaganje projektov in de-
javnosti SNKU za leto 2021 oblikoval sedem zaokroženih 
projektov ter jih predložil v potrditev in sofinanciranje:
• Sodelovanje nacionalnih odborov IHP UNESCO po-

rečja reke Donave ter pri raziskavah koordinacije 
IHP-odborov,

• Sodelovanje pri delu Biroja IHP in Sveta IHP v Parizu,
• Vzdrževanje eksperimentalnih porečij in sodelova-

nje v evropskem združenju Experimental and Re-
presentative Basins (ERB),

• Sodelovanje UNESCO Katedre za zmanjševanje 
tveganj ob vodnih ujmah na Univerzi v Ljubljani pri 
izvajanju projektov UNESCO,

• Sodelovanje pri projektih IHP UNESCO v sodelova-
nju z IAHS in EGU,

• Vodenje IHP in podpora delu Sekretariata IHP,
• Distribuirani hidrološki model Notranjske Reke. 

NO IHP je sledil razpisnim usmeritvam Slovenske naci-
onalne komisije za Unesco, predvsem uresničevanjem 
ciljev trajnostnega razvoja (SDG) na izbranih področjih 
Agende 2030, predvsem cilja 6. čista voda in sanitar-
na ureditev ter ciljev 13. podnebni ukrep, 4. kakovostno 
izobraževanje in 17. partnerstva za doseganje ciljev ter 
ciljev Sendajskega okvira za zmanjševanje tveganj za-
radi naravnih nesreč 2015–2030.

Nekatere dejavnosti, v katere se lahko vključi NO IHP, 
leta 2021:
• Svetovni dan voda (22. 3. 2021),
• Blejski vodni festival (Bled Water Festival, 10. in 11. 

6. 2021),
• sodelovanje pri predlogu programa IHP-IX 

(2021–2029),
• sodelovanje pri pripravah in dejavnostih Slovenije 

ob njenem predsedovanju Svetu EU v drugi polovici 
leta 2021, 

• priprave na 3. slovenski kongres o vodah (načrto-
van za leto 2022).
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Sklepne misli

Delovanje Slovenskega nacionalnega odbora za Med-
vladni hidrološki program IHP UNESCO na področju 
raziskovanja in izobraževanja v preteklih letih in de-
setletjih lahko ocenimo kot uspešno in pomembno, 
kar velja tako za prepoznavnost Republike Slovenije v 
svetu kot za delovanje Slovenske nacionalne komisi-
je za Unesco (SNKU). V okviru slednje deluje NO IHP, 
ki omogoča slovenskim hidrološkim strokovnjakom in 
raziskovalcem medsebojno povezovanje in vstopanje 
v mednarodni prostor v okviru dejavnosti Mednaro-
dnega hidrološkega programa UNESCO. Preoblikova-
nje Mednarodnega v Medvladni hidrološki program in 
sprememba osredotočenosti s hidroloških vprašanj 
na širšo problematiko voda (od hidroloških osnov za 
gospodarjenje z vodami do zagotavljanja varne pitne 
vode in zadostnih količin kakovostne vode za druge 
uporabnike in naravo (okolje) do politike odnosa do 
vod in vodne diplomacije) daje delovanju Medvladne-
ga hidrološkega programa IHP v njegovi 9. fazi (IHP-IX, 
2022-2029) nov zagon in še večjo odgovornost, kot 
jo je imel v svoji bogati zgodovini od ustanovitve leta 
1975. 

Slovenski NO IHP UNESCO bo tudi v prihodnje s pod-
piranjem raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v 
Sloveniji in z razvejenim in poglobljenim mednarodnim 
sodelovanjem bogatil zakladnico svetovnega znanja na 
področju hidroloških znanosti in dejavno sodeloval pri 
reševanju vprašanj vzdržnega razvoja, ki se nanašajo 
na problematiko vode v 21. stoletju, ko ta postaja stra-
teška surovina in neprecenljiv vir življenja na Zemlji. S 
svojim poslanstvom in dejavnostmi na področju znano-
sti in izobraževanja bo NO IHP pomembno prispeval k 
delu Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

Zahvala

Delo Nacionalnega odbora IHP UNESCO leta 2021 sofi-
nancira Slovenska nacionalna komisija za UNESCO. Neka-
tere druge dejavnosti na raziskovalnem področju hidro-
logije, predvsem delo Unescove katedre za zmanjševanje 
tveganj ob vodnih ujmah Univerze v Ljubljani sofinancira 
Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost 
(ARRS) v okviru večletnega raziskovalnega programa 
P2-0180 Vodarstvo in geotehnika: orodja in metode za 
analize in simulacije procesov ter razvoj tehnologij.
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Evropska vesoljska agencija 

(ESA) 

Evropska vesoljska agencija (European Space Agen-
cy – ESA) je odgovorna za izvajanje evropskega vesolj-
skega programa. Agencija s sedežem v Parizu je bila 
ustanovljena leta 1975, ko sta se združila dva glavna 
evropska vesoljska programa, in sicer Evropska organi-
zacija za vesoljske raziskave (European Space Resarch 
Organization – ESRO) in Evropska organizacija za razvoj 

izstrelitve (European Launcher Development Organisa-
tion – ELDO). Ob združitvi se je okrepilo sodelovanje z 
ameriško vesoljsko agencijo NASA (National Aeronauti-
cs and Space Administration) in drugimi vesoljskimi pro-
grami po svetu. Združitvi je prisostvovalo deset evrop-
skih držav, danes pa ESA združuje že 22 članic in pet 
opazovalk (slika 1), med katerimi je tudi Slovenija. Glavni 
cilji delovanja agencije so poleti v vesolje s človeško po-
sadko, sodelovanje v projektih mednarodne vesoljske 
postaje, raziskovanje Zemlje, Lune, Marsa in preosta-
lega vesolja, raziskave na področju vesoljske znanosti 

CAVES: PROJEKT EVROPSKE VESOLJSKE AGENCIJE ZA 
URJENJE ASTRONAVTOV V SLOVENSKEM PODZEMLJU
CAVES: THE EUROPEAN SPACE AGENCY’S PROJECT FOR 
TRAINING ASTRONAUTS IN SLOVENIA’S UNDERGROUND 
WORLD

Maks Merela
izr. prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva ulica 101, Ljubljana; Jamarska reševalna služba Slovenije, Lepi 

pot 6, Ljubljana, maks.merela@bf.uni-lj.si

Povzetek
Septembra 2019 je slovensko »podzemlje« gostilo šest astronavtov iz petih vesoljskih agencij. V okviru projekta 
CAVES so pod okriljem Evropske vesoljske agencije (ESA) opravili zahtevno tritedensko urjenje in ga končali v 
več kot 200 metrov globoki podzemni jami. ESA v okviru mednarodnega projekta CAVES že nekaj let združu-
je astronavte ameriške vesoljske agencije Nasa, kanadske vesoljske agencije (CSA), ruske vesoljske agencije 
(ROSCOSMOS), japonske vesoljske agencije (JAXA) in Evropske vesoljske agencije (ESA). Po napornih pripravah 
in spoznavanju jamarske tehnike je bil glavni cilj šestčlanske mednarodne ekipe preživeti pet dni v podzemlju, 
kjer so ob skrbi za preživetje morali opravljati različne znanstvenoraziskovalne naloge. Jamsko okolje zaradi 
odrezanosti od civilizacije, stalne teme, visoke vlage, nizkih temperatur, razvejanega in razgibanega ter težko 
prehodnega terena predstavlja odličen približek razmeram v vesolju ali na drugih planetih. Pri projektu CAVES 
je sodelovala tudi Jamarska reševalna služba Slovenije. Poleg tehnične podpore za pripravo in izvedbo treningov 
je bila glavna naloga slovenskih jamarskih reševalcev stalna pripravljenost na lokaciji izvedbe treningov za kar 
najhitrejše posredovanje ob jamarski nesreči. Sodelovanje Jamarske zveze Slovenije z Evropsko vesoljsko agen-
cijo je bilo zelo uspešno.

Abstract
In September 2019, Slovenia’s underground cave systems hosted six astronauts from five space agencies. Un-
der the auspices of the European Space Agency (ESA), they underwent a demanding three-week training com-
pleted at a depth of more than 200m, as part of the CAVES project. In the context of the CAVES international 
project, the ESA has been bringing together astronauts from the American space agency NASA, the Canadian 
Space Agency (CSA), the Russian Space Agency ROSCOSMOS, the Japanese Space Agency JAXA, and the 
European Space Agency (ESA). After strenuous preparations and learning caving techniques, the six-member 
international team had to spend five days underground, where they had to survive as well as complete various 
scientific and research tasks. Due to its isolation from civilization, the constant darkness, high humidity, low 
temperatures and complex, varied and difficult terrain, the cave environment represents an excellent approxi-
mation to circumstances in space or on other planets. The Slovenian Cave Rescue Service also took part in the 
CAVES project; in addition to providing technical support in the preparation and implementation of the training, 
the main task of the Slovenian cave rescuers was to be on constant standby at the training site in order to be 
able to react quickly in case of a cave accident. The cooperation of the Slovenian Cave Rescue Service and the 
European Space Agency was very successful.

mailto:maks.merela@bf.uni-lj.si
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in komercialne izstrelitve telekomunikacijskih satelitov. 
Center vesoljskih poletov je v Francoski Gvajani, drugi 
raziskovalni centri pa so razporejeni po celotni Evropi 
in drugod po svetu. Celoten evropski vesoljski program 
temelji na raketi tipa Ariane, ki je bila razvita konec se-
demdesetih in v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, 
trenutno pa ESA za vesoljske polete uporablja raketo 
Ariane 5 (Wikipedija, 2020) (slika 1). V zgodovini plovila 
Ariane je bilo opravljenih že več kot 110 poletov, od tega 
je le dvakrat prišlo do odpovedi oziroma zamika poleta 
zaradi manjših napak na sistemu (ESA int., 2020). 
 
Evropska vesoljska agencija je v začetku svojega de-
lovanja večji del dejavnosti usmerila v vesoljske, znan-
stvene in komercialne raziskave in malo vlagala v razvoj 
plovil s človeško posadko. Program je večinoma pote-
kal v sodelovanju z Naso, ki je imela na tem področju 
ogromno izkušenj. Tako je prvi astronavt ESA (Nemec 
Ulf Merbord) v vesolje poletel leta 1983 na Nasinem 
vesoljskem plovilu Columbia. Odprava je testirala ve-
soljski laboratorij, ki je bil produkt evropskih znanstve-
nikov. Prelomna odprava je oznanila začetek tesnega 
sodelovanja med Evropsko vesoljsko agencijo in Naso 
na področju človeških vesoljskih raziskav (Wikipedija, 
2020). Zaradi tesnejšega sodelovanja je bil leta 1990 v 
Kölnu v Nemčiji ustanovljen center za astronavte, ki se 
ukvarja z izbiranjem, izobraževanjem in usposabljanjem 
astronavtov. Ta center je tudi odgovoren za sodelova-
nje z drugimi vesoljskimi agencijami.

ESA za prevoz astronavtov nima svojih raket. Po uki-
nitvi programa Space Shuttle (2011) se za prevoz 
astronavtov na mednarodno vesoljsko postajo zanaša 
le na Rusko vesoljsko agencijo (plovila Sojuz). Program 
je tesno povezan z mednarodno vesoljsko postajo, saj 
je ESA vložila veliko znanja in prispevala astronavte za 
njeno gradnjo, razvoj in vzdrževanje. Njen največji pri-
spevek je vesoljski laboratorij Columbus, ki je bil med-
narodni vesoljski postaji dodan leta 2008 (Wikipedija, 
2020, ESA int., 2020). ESA poleg lastnih opravlja tudi 
mednarodne projekte v sodelovanju z drugimi vesolj-
skimi agencijami in eden takih je tudi CAVES.

Projekt CAVES: kooperativna 

pustolovščina za ovrednotenje 

in treniranje človekovega 

vedenja in spretnosti

CAVES (kooperativna pustolovščina za ovrednotenje 
in treniranje človekovega vedenja in spretnosti, (Co-
operative Adventure for Valuing and Exercising human 
behaviour and performance Skills) je oznaka za projekt 
mednarodnega tečaja za urjenje astronavtov, ki ga vodi 
Evropska vesoljska agencija za simulacijo poletov v ve-
solje. Za Evropsko vesoljsko agencijo je CAVES izjemno 

 Slika 1:  a) Zemljevid, ki prikazuje članstvo Evropske vesoljske agencije; b) vesoljsko plovilo ESA – Ariane 5 in c) logotip 
ESA (vir: Wikipedija, 2020; ESA int., 2020)

 Figure 1:  a) Map showing membership status of the European Space Agency; b) The ESA space shuttle – Ariane 5; 
and c) The ESA logo (Source: Wikipedia, 2020; ESA int., 2020)
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pomemben, saj pri projektu sodelujejo tudi vse večje 
svetovne vesoljske agencije. Na tečaju sodelujejo izku-
šeni astronavti Mednarodne vesoljske postaje in novi 
astronavti. Tritedenski tečaj pripravlja astronavte na 
varno in učinkovito delo v večkulturnih skupinah v oko-
lju, kjer je varnost najpomembnejša; zato so izbrali edin-
stveno okolje – podzemne jame. Pred vstopom v jame 
se astronavti dva tedna izobražujejo na teoretično teh-
ničnih predavanjih in praktičnih vajah, na katerih spoz-
navajo jamsko okolje, tehnike pozemnega raziskovanja, 
sisteme komunikacij, postopke v sili in druge pomembne 
znanosti na področju speleologije (slika 2).

Teoretičnim delavnicam sledita učenje in treniranje 
vrvne tehnike, ki je nujna podlaga za napredovanje in 
varno gibanje v jamah. CAVES velja za zelo intenziven 
in teoretično ter tehnično zahteven trening, pri čemer 
je med drugim potrebna tudi odlična psihofizična prip-
ravljenost astronavtov. Pred prvimi obiski jame so se 
astronavti spoznavali z vrvno tehniko na poligonu in v 
plezalnih stenah (slika 3).

Poleg individualnih spretnosti, ki jih morajo posame-
zni tečajniki oziroma astronavti obvladati, CAVES 
uči astronavte, da morajo v podzemlju delovati kot 

 Slika 2:  Astronavti med spoznavanjem jamarske opreme, ki so jo uporabljali za premagovanje ovir v jamah (vir: ESA, 2019)
 Figure 2:  Astronauts learning about the climbing equipment used to overcome obstacles in caves (Source: ESA, 2019)

 Slika 3:  Astronavti med usposabljanjem vrvne tehnike v plezalni steni v bližini Divače (vir: ESA, 2019)
 Figure 3:  Astronauts during rope techniques training on a cliff near Divača (Source: ESA, 2019)
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popolnoma usklajena ekipa. To je pogoj, da v sobiva-
nju lahko varno in uspešno raziskujejo sisteme glo-
boko pod zemljo, opravljajo znanstvene poskuse ter 
načrtujejo, dokumentirajo in poročajo o svojih dejav-
nostih. Udeleženci se morajo zato prilagoditi življe-
nju in sodelovanju v edinstvenem okolju, da dosežejo 
zahtevane znanstvene in raziskovalne cilje. Stalna 
koncentracija, pozornost in upoštevanje varnostnih 
pravil, postopkov in pravilna uporaba zaščitne varo-
valne opreme so zelo pomembni za uspešno končano 
misijo CAVES.

Zakaj prav jame?

Sklepni del celotnega usposabljanja projekta CAVES 
je petdnevno preživetje in raziskovanje ekipe šestih 
astronavtov iz vsega sveta v podzemni jami. Med uspo-
sabljanjem v jami so astronavti seznanjeni z okoljem in 
situacijami, ki so zelo podobne vesoljskim poletom in 
bivanju v vesolju. Jamsko okolje je sodobnemu človeku 
tuje, neudobno, klimatsko neugodno, kompleksno ter 
včasih nevarno za preživetje. S temi lastnostmi zago-
tavlja ustrezne pogoje, potrebne za trening. Povezani 

so s prostorom, vključno z izolacijo od zunanjega sveta, 
zaprtostjo, minimalno zasebnostjo, tehničnimi izzivi in 
omejeno opremo ter potrebščinami za higieno in udo-
bje (Merela, 2014; 2017).

V tečaj so vključene tudi vedenjske dejavnosti za spod-
bujanje učinkovite komunikacije, odločanja, reševanja 
problemov, vodenja in krepitev timske dinamike dela. 
Dnevna rutina tečajnikov mora biti organizirana po 
natančno določenih časovnih okvirih in seznamih de-
javnosti. V času priprav na zaključno petdnevno misijo 
v podzemlje je posadka vsak dan obiskala novo jamo, 
v kateri so se spoprijemali z novimi izzivi pri prema-
govanju terena v jamskem okolju (navpična brezna, 
jezera, ožine, skalni podori) (slika 4). Za premagovanje 
ovir so bili prisiljeni uporabiti novo pridobljeno znanje 
in jamarske spretnosti. Premagovanje ovir pri giba-
nju v jamah, merjenje in kartiranje jam, fotografiranje 
in znanstveno vzorčenje so bili del njihovega vsakdana 
med usposabljanjem.

Pomembna elementa odprave sta tudi vsakodnev-
na refleksija in poročanje o uspehih in napakah. Raz-
prave pomagajo najti načine, kako uporabiti uspešne 

 Slika 4:  Premagovanje različnih ovir med raziskovanjem v slovenskih jamah (vir: ESA, 2019)
 Figure 4:  Overcoming different obstacles during research in the Slovenian caves (Source: ESA, 2019)
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strategije ali izboljšati učenje z napakami. Učenje je bilo 
okrepljeno s prisotnostjo izkušenih astronavtov, ki so 
svoje izkušnje letenja in bivanja v vesolju delili z drugimi 
astronavti (slika 5).

Izvedba projekta CAVES v 

Sloveniji

Slovenija je kraška dežela z več kot 14.000 znanimi 
podzemnimi jamami in zelo bogato zgodovino razvoja 
jamarstva, ki sega celo do Valvasorjevih časov (Kata-
ster JZS, 2021; Merela, 2016). Zato ni naključje, da je 
Evropska vesoljska agencija Slovenijo izbrala za svojo 
destinacijo, kjer se je leta 2019 končal pomemben del 
projekta CAVES. Prvič je bil izveden leta 2016, in sicer 
trikrat na Sardiniji, v Italiji. Do vključitve Slovenije je 
prišlo, ker je Slovenija postala pridružena članica ESA 

in je na poti k polnopravnemu članstvu. Po proučevanju 
različnih lokacij in možnosti nastanitve ter logističnih 
zmogljivosti so se pri ESA odločili za jame v okolici Di-
vače oziroma za Škocjanske jame. 

V projekt CAVES je bilo vključenih več slovenskih 
ustanov, ki so morale prispevati vsaka svoj delež k 
uspešni realizaciji projekta. Tako so v Sloveniji sode-
lovali Agencija Republike Slovenije za okolje in pros-
tor (ARSO), Inštitut za raziskovanje krasa (IZRK) ZRC 
SAZU, Občina Divača, Jamarski klub Divača, Park 
Škocjanske jame in seveda Jamarska zveza Slovenije 
z Jamarsko reševalno službo. Ta je bila v pripravljal-
nem delu udeležena predvsem pri zbiranju poročil in 
analiz preteklih jamarskih nesreč na tem območju. 
Analize so bile pomemben vir podatkov, ki jih je ESA 
potrebovala pri snovanju potrebne projektne doku-
mentacije za svoje protokole, postopke ter ocene 
tveganj in nevarnosti.

 Slika 5:  Vsakodnevni refleksija in razprava po končanem delovnem dnevu terenskega dela usposabljanja (vir: ESA, 2019)
 Figure 5:  Daily reflection and discussion at the end of the working day during training in the field (Source: ESA, 2019)

 Slika 6:  Komunikacijski sistemi Jamarske reševalne službe Slovenije, ki so bili testirani in izpopolnjeni v pripravljalni 
fazi ESA projekta CAVES (foto: M. Merela)

 Figure 6:  Communication systems of the Cave Rescue Service of Slovenia, which were tested and refined in the 
preparatory phase of the ESA CAVES project (Photo: M. Merela)
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Vloga Jamarske reševalne 

službe Slovenije pri projektu 

CAVES

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slove-
nije ima na mednarodnem področju pomembno vlo-
go, saj je odlično razvita in je bila tudi prva jamarska 
reševalna služba, ki je v obliki Enote za iskanje in re-
ševanje iz jam (Cave Search And Rescue – CaveSAR) 
registrirana v sistemu mehanizma Civilne zaščite EU 
(Merela, 2018). Ta dejstva in uvodna predstavitev Ja-
marske reševalne službe (JRS) na sestanku z ESA so 
bili glavni dejavniki, ki so jo prepričali, da bo ustrezno 
poskrbljeno za varnost. Za organizatorje treninga je 
bilo namreč pomembno, da bo ob kakršnih koli zapletih 
ali nesrečah med pripravami ali med treningom dobro 
poskrbljeno za hiter odziv in reševanje. O sodelovanju 
se je JRS pogovarjala že več kot leto dni pred izvedbo. 
V pripravljalni fazi je bila pomoč JRS nujna pri logistič-
ni podpori, spoznavanju jamskih objektov, zgodovini 
jamarskih nesreč in pri pridobivanju vseh dovoljenj, ki 
jih je ESA potrebovala zaradi razmeroma stroge slo-
venske okoljske zakonodaje. 

V pripravljalni fazi usposabljanja je Jamarska reševalna 
služba dala ESI na razpolago in testiranje svoj žični ko-
munikacijski sistem za jamski telefon in sistem za pre-
nos podatkov (Video-VOX), ki je bil razvit in narejen v 
obdobju certifikacije enote CaveSAR (slika 6).

V jami, ki je bila načrtovana za izvedbo glavnega dela 
treninga CAVES, je Jamarska reševalna služba izvedla 
reševalno vajo in se tako dobro pripravila na morebi-
tno posredovanje ob nesreči v jami. Gre za večjo kra-
ško jamo z velikim vhodnim navpičnim breznom, globo-
kim okoli 200 m. Zaradi velike globine in primernega 

dostopa so se jamarski reševalci odločili, da je najboljši 
transport s pomočjo motornega vitla.

Pri tovrstnem transportu je zelo pomembna zanes-
ljiva komunikacija med spremljevalcem nosil in ope-
raterjem vitla ob vhodu v jamo. Komunikacija je bila 
zagotovljena s pomočjo radijskih postaj z dodatnimi 
zunanjimi antenami, ki so zagotavljale pokritost si-
gnala od vhoda v jamo do dna vhodnega brezna, od 
koder je potekal navpični transport z vitlom. Po testi-
ranjih je bilo ugotovljeno, da s to tehniko lahko tran-
sport iz 200 metrov globokega brezna izvedemo v 
20 minutah, kar je bistveno hitreje kot dvigovanje po 
ustaljenih načinih vrvne tehnike z uporabo protiteže. 
To je namreč način, ki se redno uporablja pri prema-
govanju navpičnih brezen pri jamarskem reševanju 
(slika 7).

 Slika 7:  Izvedba jamarske reševalne vaje pred 
usposabljanjem astronavtov v jami  
(foto: Arhiv JRS)

 Figure 7:  Carrying out a cave rescue exercise before 
training the astronauts in the cave (Photo: 
Archive of the Cave Rescue Service)

Slika 8:
Ekipa Jamarske reševalne 
službe Slovenije med enim 
izmed pripravljalnih uspos-
abljanj z astronavti  
(foto: M. Merela)

Figure 8:
The Cave Rescue Service 
of Slovenia team during 
one of its preparatory 
training sessions with the 
astronauts  
(Photo: M. Merela)
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Slika 9:  
Astronavti --  tečajniki 
projekta CAVES 2019 v 
Sloveniji. Od leve proti 
desni: Alexander Gerst, 
Takuya Onishi, Joe Acaba, 
Joshua Kutryk, Jeanette 
Epps in Nikolaj Čub (vir: 
ESA, 2019)

Figure 9:  
The astronauts – the 
participants in the CAVES 
2019 project in Slovenia. 
From left to right: Alexan-
der Gerst, Takuya Onishi, 
Joe Acaba, Joshua Kutryk, 
Jeanette Epps and Nikolaj 
Čub (Source: ESA, 2019)

 Slika 10:  Astronavti vesoljskih agencij med izvajanjem raziskovalnih nalog v slovenskem podzemlju (vir: ESA, 2019)
 Figure 10:  Astronauts from different space agencies performing research tasks in the Slovenian cave system  

(Source: ESA, 2019)
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Za potrebe aktivnosti ESA CAVES je imela Jamarska 
reševalna služba med pripravami maja in junija 2019 
na različnih lokacijah na območju Divače in Škocjanskih 
jam ekipo v stalni pripravljenosti. Ekipa bi se ob nesreči 
odzvala zelo hitro in bi prispela na kraj nesreče najmanj 
v pol ure po obvestilu.

Septembra 2019 so bila taka stanja pripravljenosti vsa-
kodnevna, na dneve, ko so bili astronavti v jamah in na 
plezalnih stenah, pa smo imeli na lokaciji pred jamo vedno 
po dva jamarska reševalca in enega zdravnika JRS (slika 
8). Tako smo med aktivnostmi CAVES lahko opazovali de-
lovanje sistema ESA in tudi posamezne astronavte.

Ekipa Jamarske reševalne službe, ki jo je vodil in koor-
diniral Maks Merela, je v celotnem projektu CAVES leta 
2019 skupno sodelovala s 2833 urami opravljenega 
dela (75 ur administrativnega dela, 279 ur stanja prip-
ravljenosti na lokaciji in 2479 ur dežurstev na domu 
med izvajanjem pripravljalnih aktivnosti). Jamarska re-
ševalna služba je z ESA podpisala pogodbo za sodelova-
nje v okviru projekta CAVES do leta 2024.

Sklepno petdnevno usposa-

bljanje astronavtov v jami

Pri projektu CAVES je sodelovalo šest astronavtov, ki 
so septembra 2019 v Sloveniji preživeli tri tedne. To 
so bili Joshua Kutryk iz kanadske vesoljske agencije 
(CSA), Nikolaj Čub iz ruskega ROSKOSMOSA, Takuya 
Onishi iz japonske vesoljske agencije (JAXA), Jea-
nette Epps in Joe Acaba iz Nase ter Nemec Alexan-
der Gerst iz Evropske vesoljske agencije (ESA) (slika 
9). Vse priprave in izvedba projekta so potekale v strogi 
tajnosti in so bile javnosti razkrite šele po koncu skle-
pnega dela usposabljanja.

Po štirinajstdnevnem pripravljalnem delu usposablja-
nja se je šest astronavtov skozi 200 m globoko vhodno 
brezno spustilo v kraško jamo in tam preživelo pet dni. 
Njihove najpomembnejše naloge v jami so bile posta-
vitev tabora, raziskovanje kraškega podzemlja, iskanje 
človeških sledi, preučevanje tamkajšnje življenjske ob-
like, iskanje izvora vodnega toka, preiskava kakovosti 
vode, iskanje sledi mikroplastike v vodi, fotografiranje, 
meritve in kartiranje podzemnega sveta (slika 10).

Poleg raziskovalnih nalog je bila zelo pomembna tudi 
vsakodnevna komunikacija ekipe v jami z bazo misije. 
ESA je za lažjo komunikacijo in dokumentiranje razvila 
aplikacijo, imenovano Electronic Field Book (slika 11). Z 
njo astronavti zbirajo vse informacije odprave na enem 
mestu, kot so znanstveni in komunikacijski dnevnik, fo-
tografije in druge vizualne informacije. Posnamejo lah-
ko svojo okolico v 3D-tehniki in na te podlage dodajajo 
zaznamke o poti in lokaciji opravljenih eksperimentov. 
Sistem komunikacije, ki so ga uporabljali v jami, je delo-
val na brezžičnem sistemu visoko zmogljivih usmerje-
valnikov, ki so bili nameščeni na določenih razdaljah po 
jami. Ti usmerjevalniki so skupaj tvorili brezžično komu-
nikacijsko pot do simuliranega »nadzornega središča«, 
ki je bil zunaj jame. Pri uporabi tovrstnih tehnologij v 
okolju z nizkimi temperaturami je zelo pomembna tudi 
vzdržljivost baterij. Ker je bil namen simulirati odpravo 
na oddaljene planete, je bila komunikacija omejena, toč-
no določena po časovnem protokolu, ob vprašanjih pa 
je bil odgovor baze posredovan z ustreznim z zamikom.

Odzivi astronavtov po 

končanem treningu 

Po uspešno končanem petdnevnem trenin-
gu v jami je podporna ekipa šest astronavtov s 

 Slika 11:  Brezžična komunikacijska oprema EFB (Electronic Field Book); spoznavanje z opremo in uporaba 
komunikacijskega sistema v jami (vir: ESA, 2019)

 Figure 11:  The wireless communication equipment, the Electronic Field Book (EFB); getting acquainted with the 
equipment and learning how to use the communication system in the cave (Source: ESA, 2019)
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pomočjo električnega vitla dvignila nazaj na površje 
skozi 200-metrsko brezno. Nasin astronavt Joa Aca-
ba, ki je pravi veteran vesoljskih potovanj, je dejal, da je 
bila izkušnja edinstvena, pridobljeno znanje pa jim bo v 
veliko pomoč pri odkrivanju vesolja. Ob slabi vidljivosti 
jo v jami zagodejo še neravna, spolzka tla z globokimi 
prepadi: »Ko v vesolju krožiš okoli Zemlje in ves čas pa-
daš, te to ne skrbi. V jami pa te vsak dan skrbi, da boš 
padel,« je izjavil Joe.

»Dobro smo sodelovali. Po tej izkušnji vem, da se lah-
ko zanesem nanje, oni pa name, da tako skupaj lahko 
uspešno opravimo delo,« je povedala Jeanette Epps o 
sodelavcih (Nasa). Najtežje jim je bilo zaradi teme, ki je 
v jami popolna. Ni zvezd ali mesečine, le trda črnina, ki 
jo lahko odženejo le svetilke. Vidljivost je slaba, vir ener-
gije je omejen in kmalu lahko človek izgubi občutek za 
čas. Podobno velja za Mednarodno vesoljsko postajo, 
kjer se sončni vzhod in zahod zgodita v uri in pol.  Tak 
podvig ni za tiste, ki imajo klavstrofobijo. V jami se lahko 
človek hitro dezorientira in ne ve, kako nazaj. »Najtežje 
se je spopadati s strahom in tesnobo. V jami velja pra-
vilo visokega tveganja z občutnimi posledicami. Napake 
vas lahko zelo veliko stanejo,« je povedal Joshua Krutyk 
(CSA). 

Po pogovorih z astronavti po končanem treningu smo 
ugotavljali, da so bili s celotno izvedbo treninga zelo 

zadovoljni, slovensko podzemlje in bivanje v njem pa jim 
bo  zagotovo ostalo v spominu, saj so vsi priznali, da je 
bila preizkušnja naporna, ampak za njihov razvoj izje-
mno pomembna in pozitivna. 

Sklepne misli

Izvedba projekta Evropske vesoljske agencije CAVES je 
zelo pomembna mednarodna referenca našega dela. 
Slovenija je ESO prepričala ne le z ustreznimi jamami, 
ampak tudi z znanjem, usposobljenostjo in potrebno 
infrastrukturo, ki omogoča izvedbo tako zahtevnega in 
celovitega projekta na najvišji ravni, kot je CAVES. Vsi 
slovenski deležniki oziroma partnerji projekta smo se 
potrudili in pri Jamarski reševalni službi po najboljših 
močeh poskrbeli za varnost pri izvedbi treninga. Glede 
na izkušnje lahko v prihodnje pričakujemo še več tovr-
stnih projektov. 

Za tiste, ki vas zanima več o projektu CAVES, je 
predsta  vitveni film treninga CAVES 2019 na voljo na 
http://blogs.esa.int/caves/2019/11/08/cave-life- 
for-space, delo med treningi je opisano na http://
blogs.esa.int/caves/, zbirka fotografij priprav in iz-
vedbe treninga pa je na voljo na https://www.
flickr.com/photos/europeanastronauttraining/
albums/72157710174067521.
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