
Ob tridesetletnici Ujme

Leta 2016 praznujemo 30. obletnico izida prve številke revije Ujma, ki 
jo izdaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ime revije je 
povedno, saj izraz ujma pomeni dogodek ali pojav, ki povzroči veliko škodo. 
Z dogodki in pojavi so mišljene predvsem naravne in druge nesreče, ki 
vplivajo na zdravje, bogastvo in delovanje družbe. Na začetku so pisci v Ujmi 
razpravljali o primernosti drugih izrazov, kot je na primer v tujini bolj uvelja-
vljen izraz »katastrofa«. Toda prevladal je prvi, čeprav iz njega ni mogoče 
izpeljati imena vede, kot ga lahko iz izraza katastrofa: katastrofistika. 

Cilj Ujme je vsako leto predstaviti pregled katastrofičnih dogodkov doma in 
v svetu. Poleg dokumentarne vloge jo zaznamuje še dvoje vsebin. Bralcem 
prinaša praktične in teoretske izkušnje ustanov in enot, ki se v Sloveniji 
ukvarjajo z zaščito in reševanjem ter tako povezuje različne stroke. Prinaša 
pa tudi najnovejša znanstvena spoznanja o tej aktualni temi, in to z različnih 
področij: od psihologije do geomehanike – vse to v poljudnem strokovnem 
jeziku, ki odraža tudi interdisciplinarnost. Ujma je v dobi velike specializacije 
po vsebinski zasnovi že postala svetovni unikum. Le redke strokovne revije 
prinašajo bralcem tako celovit pogled na naravne in druge nesreče. V prete-
klosti so bile takšne revije Natural hazards observer, Disaster research 
in Civil protection, danes pa prevladujejo bolj specializirane (znanstvene) 
revije, kot so Journal of civil defence, International journal of disaster risk 
reduction in Natural hazards and Earth system sciences.

Poglavitni namen Ujme je predstaviti prizadevanja za zmanjšanje ogrože-
nosti, kar je v pokrajini vidno predvsem na tri načine, ki jih je akad. Gams 
izpostavil v drugi številki: preprečevanje nastanka pojavov, prilagajanje ogro-
ženemu okolju in izogibanje nevarnim območjem. V treh desetletjih Ujme 
lahko prek člankov nekako v enakem vrstnem redu tudi sledimo razvoju 
razmerja družbe do nesreč. Nesreče so najprej želeli preprečiti v maniri 
obvladovanja narave, kar je Orožen Adamič kritično ponazoril v uvodniku 
v 4. številko: »/…/ obvladovanje narave je samo po sebi prazna beseda, 
spočeta v neznanju in porojena v kamenodobni filozofiji, ko je človek še mislil, 
da je narava ustvarjena zato, da mu služi.« Sledilo je obdobje prilagajanja 
naravnim procesom, ki se v Ujmi kaže predvsem prek poročil o nastajajoči 
zakonodaji in vzpostavljanju sil zaščite in reševanja, predvsem pa v številnih 
člankih, ki predstavljajo vzroke ter zakonitosti prostorskega in časovnega 
pojavljanja nesreč. Nazadnje se ob nekaterih velikih pojavih v zadnjem času 
(drobirski tok v Logu pod Mangartom, poplave na kraških poljih in v Ljubljani) 
že sprašujemo o možnosti izogibanja nevarnim območjem. Vsa ta priza-
devanja za zmanjšanje ogroženosti različno omogočajo sobivanje z nesre-
čami, spadajo pa v področje preventive. To pa je način mišljenja in delovanja, 
ki je nekakšna duhovna podstat revije Ujma.

Naša revija je namenjena zelo različnemu bralstvu. Po eni strani so to 
številni, ki so vsakodnevno vpeti v delovanje sistema zaščite in reševanja, 
po drugi pa tisti, ki se po strokovni ali znanstveni plati ukvarjajo z različnimi 
nesrečami in njihovim vplivom na družbo. Revija je pomembna tudi za širšo 
javnost, saj prispeva k ozaveščanju in izobraževanju. V tem smislu se avtorji 
in uredništvo posebej trudimo s pripravo slikovnega gradiva. Tako je Ujma 
eden temeljev preventivnega delovanja na področju nesreč, ki »zvoni pred 
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točo«. Kot kažejo analize, Ujma nekako uspešno združuje nezdružljivo, saj se 
avtorji povečini ukvarjajo z naravnimi procesi in o njih poročajo v reviji, bralci 
pa si bolj želijo člankov o industrijskih, prometnih in rudniških nesrečah ter 
sevanju. Ujma prispeva k razvoju obeh vsebinskih polj in je, kot je v prvi 
številki zapisal prof. Gams, kot most med znanostjo in prakso, ki ni senza-
cionalistična kot nekateri časopisi, temveč strokovno, toda poljudno objavi 
bilanco nezgod v naši domovini in pretrese načine, kako smo med njimi in po 
njih ukrepali. Tako je prispevala k varnejšemu prebivanju na našem lepem 
in nenadomestljivem, a nemirnem planetu. Ni slučajno, da je bila njena prva 
številka razprodana.

Več kot dovolj je razlogov, da vsem avtorjem, bralcem, članom uredni-
škega odbora in tistim, ki kakor koli drugače sodelujete pri nastanku revije, 
iskreno čestitam ob okrogli obletnici.

dr. Blaž Komac
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Povzetek
Ujma je strokovna revija za vprašanja naravnih in drugih nesreč. Izhaja od leta 1987, izdaja pa jo 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Revija izide vsako leto, le v letih 2001 in 2003 sta 
izšli dvojni številki. Letos je izšla 30. številka in temu jubileju je posvečen ta prispevek. V 30 številkah 
je izšlo več kot 1600 člankov, skupaj več kot 8000 strani. Revija izhaja v tiskani obliki, letos pa je bila 
tudi v celoti digitalizirana; v elektronski obliki je dostopna na spletni strani www.sos112.si/ujma.

Abstract
Ujma is a professional journal devoted to the issues of natural and other disasters. It has been published 
since 1987 by the Administration for Civil Protection and Disaster Relief. The journal is published annually, with 
the exception of the years 2001 and 2003 when double issues came out. This year marks the publication 
of issue no. 30, and the anniversary is the subject of this article. Over 1600 articles extending over more 
than 8000 pages in total were featured in the 30 issues. The journal is published in printed form, and 
this year, it was completely digitised and is also available in electronic form at www.sos112.si/ujma. 

Zgodovina

Ujma ni nastala slučajno, temveč je plod sinergije državnih 
in znanstvenih ustanov. Nekoliko pred začetkom njenega 
izhajanja sta bila v Ljubljani posveta o naravnih nesrečah, 
ob katerih sta leta 1983 pod vodstvom Oddelka za 
geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in 
Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU izšli 
tudi znanstveni monografiji Naravne nesreče v Sloveniji 
kot naša ogroženost in Naravne nesreče v Jugoslaviji s 
posebnim ozirom na metodologiji geografskega preu-
čevanja. Leta 1992 je kot krona dolgoletnega prouče-
vanja poplavnih območij v Sloveniji izšla še knjiga Poplave 
v Sloveniji. V teh publikacijah se kaže narava naravnih 
nesreč, ki posebno v sodobnem svetu velike soodvisnosti 
in prepletenosti zahtevajo interdisciplinarni pristop. Na 
tem temelju je pod vodstvom Bojana Ušeničnika, nekda-
njega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje ter nestorja proučevanja naravnih nesreč 
pri nas, ter ob sodelovanju akad. dr. Ivana Gamsa ter 
dr. Milana Orožna Adamiča z Geografskega inštituta 
Antona Melika ZRC SAZU nastala zamisel o povezovanju 
vseh, ki se v Sloveniji ukvarjajo s preventivnimi in kurativ-
nimi dejavnostmi na področju naravnih in drugih nesreč.

Ujma, slovenska revija za naravne in druge nesreče, je 
ena prvih takšnih v Evropi. Nastala je v času, ko so se na 
svetovni ravni, znotraj Združenih narodov, ravno začeli 
pogovarjati o velikem gospodarskem pomenu naravnih 
nesreč ter za njihovo preprečevanje in večje prilagajanje 
družbe ustanovili mednarodni odbor Združenih narodov 
za naravne nesreče (ISDR) oziroma oblikovali desetletje 
boja proti naravnim nesrečam (1999–2010).

Večina podobnih tujih strokovnih in posebej znan-
stvenih revij je namenjena le eni vrsti naravnih nesreč 
ali pa obravnavajo naravne in druge nesreče le z enega, 
konkretnega vidika, kot so znanstveni, gospodarski, 
naravoslovni ali zavarovalniški. Revija Ujma pa je v treh 
desetletjih obstoja uspela povezati različne akterje. Ni 
odveč opomba, da so pri njenem nastajanju sodelovali 
nekateri, ki so pomembno prispevali k slovenski osamo-
svojitvi. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami je bil namreč pomembno preizkusno polje delovanja 
različnih sistemov, kar kažejo uvodniki iz prvih številk. 
Avtorji v njih govorijo o preventivi (Ivan Gams), solidar-
nosti (Viktor Žakelj), okoljskih vidikih nesreč (Milan Orožen 
Adamič), pomenu znanja za varnost (Bojan Ušeničnik), 
politiki obrambnih in zaščitnih priprav (Janez Janša), 
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sistemu zaščite in reševanja (Miran Bogataj), mednaro-
dnem sodelovanju (Ivan Gams), stoletnici ljubljanskega 
potresa (Janez Lapajne), ukrepanju ob potresu v Posočju 
(Milan Kučan), pregledu prvega desetletja Ujme (Jelko 
Kacin), preventivi (Miran Bogataj), varstvu pred nesre-
čami (Marjan Malešič in Franci Demšar) ter o globali-
zaciji tveganj in novih dokumentih o nacionalni varnosti 
(Bojan Ušeničnik), novi zakonodaji, podnebnih spre-
membah, pomanjkljivi pripravljenosti na nesreče, o pitni 
vodi in skrbi za vodotoke (Miran Trontelj) ter o pomenu 
revije Ujma, preventivi in nekaterih sodobnih vprašanjih 
upravljanja nesreč (Blaž Komac).

Uredniški odbori 

in avtorji člankov

Revijo je najprej šestnajst let urejal Bojan Ušeničnik, 
za njim pa Miran Trontelj in Blaž Komac. Do zdaj je v 
uredniškem odboru sodelovalo 15 članov, danes pa 
jih je v njem sedem. Člani uredniškega odbora prve 
številke so bili Bojan Ušeničnik, Janko Stušek, dr. Milan 
Orožen Adamič, dr. Ivan Gams, dr. Janez Lapajne in 
Janko Pristov. Naslednjih deset številk so v uredni-
škem odboru sodelovali Bojan Ušeničnik, Vekoslav 
Rajh, dr. Milan Orožen Adamič, dr. Ivan Gams, dr. Janez 
Lapajne in Janko Pristov. Od 12. do 16. številke so bili 
člani uredniškega odbora Bojan Ušeničnik, dr. Milan 
Orožen Adamič, dr. Ivan Gams, dr. Janez Lapajne, dr. 
Marjan Malešič, Miran Trontelj (in pri dvanajsti številki 
še Milena Dobnik). Pri številki 17 je urejanje prevzel 
Miran Trontelj, poleg njega pa so sodelovali še dr. Milan 
Orožen Adamič, dr. Ivan Gams, dr. Janez Lapajne, dr. 
Marjan Malešič in dr. Aleš Horvat. Po Horvatovi smrti 
so v odbor vstopili dr. Lučka Kajfež Bogataj, dr. Franci 
Steinman in Srečko Šestan. Po smrti Mirana Trontlja 
se je uredniškemu odboru pridružil Blaž Komac, ki je 
leta 2013 tudi prevzel urednikovanje.

Pri nastajanju revije je doslej sodelovalo skoraj 500 
(473) avtorjev. Največ člankov so kot prvi avtorji napisali 
Renato Vidrih (71 v 22 letih), kar je več kot tri na številko, 
Janez Lapajne je v 24 letih napisal 46 člankov, Pavle 
Šegula 38 v 23 letih, Marko Polič 36 v 22 letih in Andrej 
Gosar 33 v 26 letih.

Avtorja z najdaljšim stažem sta seizmologa Andrej 
Gosar, ki z Ujmo sodeluje že 26 let, in Ina Cecić, ki članke 
za Ujmo piše že četrt stoletja. Janez Lapajne je pisal 
članke za Ujmo 24 let, Pavle Šegula 23 let, 22 let pa sta 
sodelovala Renato Vidrih in Marko Polič.

Najbolj plodoviti pisci, ki so povprečno napisali več kot 
članek na številko, so Renato Vidrih (2,4), Janez Lapajne 
(1,5), Pavle Šegula (1,3), Marko Polič (1,2) in Andrej Gosar 
(1,1). Največjo pozornost piscev je pritegnila dvojna 
številka leta 2000/2001, ki je bila posvečena drobir-
skemu toku v Logu pod Mangartom, ko je bilo objavljeno 
skoraj sto člankov. Število člankov je z začetnih 23 v 
prvih petih številkah naraščalo tudi do 60, vrhunec pa je 
bil leta 2000 z 90 članki, pozneje se je število ustalilo pri 
okrog 40 (slika 1). Počasi, a vztrajno se povečuje število 
člankov, ki jih za posamezno številko v povprečju napiše 
en avtor: od 1,00 leta 1987 do 1,33 leta 2015. Posebno 
v zadnjem času se povečuje tudi obseg revije, prve tri 
številke so obsegale nekaj več kot 100 strani, naslednje 
štiri med 200 in 300, osma številka pa je že presegla 
300 strani.

Vsebinska podoba revije 

Revija je od začetka zasnovana dvojno. Dobršen del 
obsega pregled nesreč preteklega leta, sledijo pa 
vsebinski sklopi, ki so od osme številke samostojna 
poglavja: odpravljanje posledic, varstvo pred nesrečami, 
informatika, izobraževanje, tuje izkušnje in pregledi. 
Ujma je izredno pomembna, ker so v njenih člankih shra-
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njeni podatki o vseh pomembnejših naravnih, tehno-
loških in drugih nesrečah od leta 1986. Izhaja v visoki 
nakladi, 1800 barvno tiskanih izvodov, dostopna je tudi 
na spletnih straneh. Ob njeni tridesetletnici smo poskr-
beli za digitalizacijo starih številk. Odslej so vsi članki 
v pdf obliki prosto dostopni na spletni strani revije 
www.sos112.si/ujma.

V tem poglavju predstavljamo pregled vsebinskih 
poudarkov 1591 člankov, ki so doslej izšli v Ujmi. Članke 
smo razvrstili glede na različne vsebinske kategorije 
(slika 2). Če jih razvrstimo glede na krog upravljanja 
naravnih nesreč (angl. risk management cycle), ugoto-
vimo, da največ (37 %) člankov obravnava naravne in 

druge nesreče, se pravi dogodke. Gre za opise dogodkov, 
ki obsegajo tudi predstavitev njihovih vzrokov in posledic. 
Približno četrtino (24 %) člankov uvrščamo v preven-
tivo, saj obravnavajo dejavnosti, s katerimi poskušamo 
vnaprej zmanjšati ogroženost, kot so izobraževanje, vaje, 
strokovna srečanja in mednarodno sodelovanje. Sem 
spadajo tudi članki o ogroženosti nekega območja in 
terminologiji. 14 odstotkov člankov obravnava pripravlje-
nost na nevarne dogodke oziroma varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, 12 odstotkov je razprav 
o intervenciji (obveščanje, ukrepanje in odpravljanje 
posledic), osem odstotkov člankov pa obravnava odziv 
(članki o civilni zaščiti, ocenjevanju škode ter o socialnih 
in psiholoških vidikih).

  informacijski sistem (17 %)
  obveščanje javnosti (2,6 %)
  civilna zaščita (2,9 %)
  druge poklicne in prostovoljne organizacije (4,7 %)
  sile ZAR za pomoč v tujini (2,4 %)
  ocenjevanje škode (2,4 %)
  izobraževanje in uspostabljanje (6,2 %)
  vaje (8,0 %)
  socialni in psihloški vidiki (10,7 %)
  mednarodno sodelovanje (4,8 %)
  poročila s strokovnih srečanj (10,4 %)
  terminologija (4,3 %)
  pregled literature (13,5 %)
  uvodniki (10 %)

Slika 2:  
Delež člankov glede na vsebino
Figure 2:  
Share of articles with regard to 
content

 Slika 3: Sklep o ustanovitvi revije Ujma, ki ga je sprejel Republiški štab za civilno zaščito 12. junija 1986
 Figure 3: Decision to create the Ujma journal, taken on 12 June 1986 by the Civil Protection Headquarters of the Republic 

of Slovenia
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(42 %), sledijo članki o bioloških nesrečah in boleznih 
(13 %) ter plazovih (13 %) in potresih (11 %). Požare vseh 
vrst v tujini obravnava osem odstotkov člankov, poplave v 
tujini sedem in terorizem trije odstotki člankov. Varstvu 
pred naravnimi nesrečami je posvečenih 240 (14 %) 
člankov. Večina jih (22 %) obravnava potrese, saj je tema 
potresno varne gradnje kljub dolgoletnim prizadevanjem 
na tem področju še vedno aktualna. Posebno to seveda 
velja v luči potresov v Zgornjem Posočju, ki jih je pogosto 
obravnaval najbolj pišoči sodelavec Ujme. Presenetljivo 
veliko (21 %) je člankov o humanitarnih izzivih in tero-
rizmu ter industrijskih nesrečah (21 %). Večja pozornost 
je namenjena še poplavam (11 %), požarom (10 %) ter 
plazovom in podorom (9 %). Preostali članki obravna-
vajo varstvo pred sušo (2 %) in neurja (3 %). Velik delež 
takšnih člankov potrjuje usmerjenost revije k preventivi 
in utrjuje njen pomen v prizadevanjih za varnejšo družbo. 
Ukrepanje in odpravljanje posledic po nesrečah obrav-
nava pet odstotkov člankov. Med 99 članki na to temo 
prevladujejo članki na temo naravnih nesreč, ki so v 
Sloveniji najpogostejše: poplave obravnava 13 odstotkov 
člankov, potrese 12, plazove in podore pa 11 odstotkov. 
Večina (63 %) člankov v tem razdelku je splošne narave 
in na primer obravnava sistem ukrepanja ob naravnih 
nesrečah ali podobno. Med preostalimi članki prevladu-
jejo članki o obveščanju in informacijskem sistemu (113 
člankov), 72 člankov obravnava civilno zaščito, druge 
poklicne in prostovoljne organizacije, sile ZAR za pomoč 
v tujini in ocenjevanje škode, 170 člankov obravnava 
izobraževanja in vaje. 25 je člankov o terminologiji, ki 
jih posebej izpostavljamo, ker je ta tema za Ujmo zelo 
pomembna z vidika njene interdisciplinarne zasnove. Tej 
temi so na začetku namenjali več pozornosti kot danes 
in izšlo je nekaj temeljnih člankov z različnih področij.

V nadaljevanju prinašamo še vsebinski pregled člankov o 
nekaterih naravnih in drugih nesrečah, ne obravnavamo 
pa člankov, ki poročajo o vajah ali literaturi. Naj nam 
bralci oprostijo, ker zaradi velikega števila člankov nismo 
navedli vseh omenjenih enot. So pa po novem vsi članki 
dostopni na spletni strani www.sos112.si/ujma.

Poplave so že vse od začetka pomembna tema Ujme. 
Na temelju raznolikih člankov lahko dobimo dober 
prostorski in časovni pregled nad tem pojavom v Slove-
niji, veliko pa izvemo tudi o zgodovini in razvoju razmerja 
družbe do poplav. V prvih letih je bilo težišče Ujme pred-
staviti poplavno nevarnost v raznolikih slovenskih pokra-
jinah in tudi na vsem državnem ozemlju. Bralci so se 
lahko seznanili z različnimi tipi poplav, med katerimi 
izstopajo hudourniške, ki v hribovitih pokrajinah povzro-
čajo veliko škodo, nižinske poplave z velikim prostorskim 
obsegom in kraške poplave, ki so značilnost kraških polj 
in jih zaradi periodičnosti niti ne moremo prištevati k 
naravnim nesrečam, zato se avtorji sprašujejo tudi o 
upravičenosti regulacij vodotokov na kontaktnem krasu.

Drugo pomembno vsebinsko težišče je bilo na preven-
tivi, kar pomeni predvsem razprave o vzrokih poplav in 
pripravljenosti družbe nanje. V tem smislu je revija orala 

Na temelju analize člankov lahko ugotovimo, da razi-
skovalce (in bralce) najbolj zanimajo članki o naravnih 
in drugih nesrečah v Sloveniji in tujini. Takšnih je več kot 
tretjina (37 %) vseh v Ujmi. Med 539 članki v uvodnem 
razdelku revije, ki obravnavajo naravne in druge 
nesreče v Sloveniji, prevladujejo članki o naravnih 
nesrečah (75 %). Med temi je največ prispevkov o neurjih 
in poplavah (po 20 %), sledijo članki o potresih (15 %) 
ter plazovih in podorih (8 %), sušah (6 %) in požarih 
(3 %). Med drugimi nesrečami prednjačijo industrijske 
(13 %). Tudi med 96 članki v razdelku revije, ki obravnava 
naravne in druge nesreče v tujini, močno prevladujejo 
članki o naravnih nesrečah (75 %). Med temi je daleč 
največ prispevkov o potresih (44 %), ki so na svetovni 
ravni ena najbolj smrtonosnih naravnih nesreč. Sledijo 
članki o poplavah (16 %) in pozebah (14 %). Članki obrav-
navajo še industrijske nesreče (1 %) in terorizem (3 %). 
Rečemo lahko, da je Ujma pomemben dokument časa, 
saj vsako leto prinaša relevanten (recenziran) pregled 
takšnih dogodkov doma in po svetu. V nasprotju z razme-
roma razširjenim mnenjem analiza člankov potrjuje 
velik pomen narave tudi za sodobno družbo. Kar 75 
odstotkov člankov obravnava naravne dogodke, ki lahko 
v izjemni podobi povzročijo škodo ali žrtve. Nadalje skoraj 
desetina člankov obravnava ogroženost. V tem razdelku 
je položaj obrnjen, saj večina člankov obravnava druge 
nesreče, predvsem tiste, ki jih povzroči človek. Med 158 
članki jih 62 odstotkov obravnava druge nesreče, med 
njimi so najpogostejši članki o industrijskih nesrečah 
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ledino. Že leta 1992 so se bralci lahko seznanili z rezultati 
analiz vpliva naravnih nevarnosti na prebivalstvo, ki so 
bile za celotno slovensko ozemlje pripravljene z geograf-
skim informacijskim sistemom. Rezultati takšnih analiz 
so omogočili tudi zanesljive statistične ocene pojavov.

V prvih letih je Ujma prinesla obsežen zgodovinski pregled 
poplav in povodnji na Slovenskem, ves čas pa poročila o 
poplavah, njihovih vzrokih in posledicah v določenem letu. 
Sčasoma je postala pomemben arhiv strokovnih člankov 
o poplavah, ki so prizadele Slovenijo v zadnjih desetletjih. 
Med drugimi so podrobno opisane poplave na Goriškem 
oktobra 1987, visoke vode leta 1989, večji sklop člankov 
obravnava poplave 1990, opisane so poplave na Krki 
leta 1991, visoke vode leto pozneje ter poplave v letih 
1998, 2004, 2005, velike poplave v Železnikih leta 2007, 
poplave v Ljubljani 2010 in na Dravi leta 2012, poplave 
v Pomurju leta 2013 in na Planinskem polju leta 2014. 
Že leta 1993 so bile izpostavljene poplave morja. Opise 
posameznih poplav dopolnjujejo članki o odpravi posledic, 
eroziji tal in prenosu sedimentov, vplivu poplav na rastje 
in prsti, o prostorskem načrtovanju ter higienskih 
razmerah ob poplavah, o odzivu nanje, pomoči in škodi.

Podrobneje so bili obravnavani tudi potresi, ki so bili izpri-
čani v posameznih zgodovinskih virih. V prvih prispevkih je 

podroben pregled velikih potresov na Slovenskem. Izpo-
stavljeni so prvi primeri zabeleženih potresnih dogodkov 
za območje Slovenije, posebej pa ti veliki potresi: beljaški 
potres leta 1348, idrijski potres leta 1511, ljubljanski 
potres leta 1895 in brežiški potres leta 1917 ter 
potresi v Tuhinjski dolini leta 1950. Kronološko so letni 
pregledi potresnih dogodkov v Sloveniji obravnavani vse 
od leta 1986. Kot je zapisal Ivan Gams, je bilo v potresno 
mirnih letih 1987–1996 v naši reviji kar precej člankov 
o potresni aktivnosti preprosto zato, ker potresne 
postaje pač morajo nekje objavljati zaznave seizmome-
trov; podobno velja tudi za nekatere druge teme. Podatki 
o potresnih dogodkih so v zgodnjih prispevkih predsta-
vljeni kot analize posameznih večjih potresnih sunkov. 
V novejšem obdobju se je zaradi natančnejšega spre-
mljanja potresne aktivnosti s seizmografi državne mreže 
potresnih opazovalnic ARSO uveljavila tudi statistična 
obravnava potresnih dogodkov. Tako je v prispevkih 
predstavljena časovna razporeditev različnih kategorij 
potresov med letom. Obravnavane so kategorije odda-
ljenih in bližnjih potresov, lokalnih potresov ter umetnih 
dogodkov. Statistično in prostorsko so predstavljeni 
podatki o nadžariščih, magnitudi ter globini potresov. 
Posebej so predstavljeni potresi z magnitudo, večjo ali 
enako 2,0, in potresi v sosednjih državah, ki so jih čutili 
prebivalci Slovenije. Podatki o potresih so predstavljeni 

 Slika 4: Dopis Tiskovnemu svetu Republiške konference SZDL s prošnjo za mnenje o pobudi za ustanovitev revije Ujma
 Figure 4: Memorandum sent to the Press Council of the Republican Conference of the Socialist Alliance of Working People, 

requesting opinion on the initiative to create the Ujma journal
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tudi v obliki grafov, ki prikazujejo porazdelitev potresov 
glede na magnitudo, intenziteto in globino potresov.

Poseben poudarek pri obravnavi potresnih dogodkov 
je bil namenjen potresoma v Zgornjem Posočju v letih 
1998 in 2004. Potres pa ni bil obravnavan zgolj s 
stališča seizmoloških značilnosti, ampak tudi precej 
širše. Prispevki se tako podrobneje ukvarjajo s temami, 
kot so instrumentalna opazovanja popotresov, ukre-
panje ob potresu, geološke zgradbe v povezavi s poškod-
bami objektov in posledicami v naravi, učinki potresa na 
gladino podzemne vode, posledice potresov na kamnitih 
zidanih hišah in spominskih obeležjih, pričevanja ljudi o 
potresu in njihovo vedenje.

V Ujmi so bili objavljeni članki o treh različnih tipih 
požarov: v naravi in objektih ter na prometnih sredstvih. 
Prispevke o problematiki požarov odlikuje podatkovno in 
statistično podprta analiza. Večji del člankov o požarih 
je iz devetdesetih let preteklega stoletja, prek njih pa 
lahko spremljamo požarno nevarnost, ki se spreminja 
skladno z višanjem temperature in intenzivnostjo suše 
ter vrsto rabe zemljišč. Prevladujejo pregledni članki, 
požari večjega obsega so predstavljeni v samostojnih 
prispevkih.

Prispevki so obravnavali podatke o številu in vrsti 
požarov. Podrobneje je bila opredeljena njihova časovna 
(ura, dan, mesec) in prostorska pojavnost na ravni občin. 
Velik del analiz je bil namenjen oceni materialnih stroškov 
ter stroškov intervencij. Požari so bili razdeljeni tudi po 
vzrokih in načinu povzročitve. Podatki so vključevali tudi 
vrsto rabe tal (požari v naravi), vrsto objektov (požari v 
objektih) in prometnih oblik (požari na prometnih sred-
stvih).

Obravnavani so bili tudi večji požari v naravi. Med njimi 
velja izpostaviti požar na Kopi (1992), nad Breginjem 
(1992), na Goriškem Krasu (1994), pri Selih na Krasu 
(2004) ter požar pri Šumki na Krasu (2006). Pri požarih 
na Kopi in nad Breginjem so izpostavili težave s težkim 
pristopom, saj so gorele površine na velikih nadmorskih 
višinah. Na Kopi so pri gašenju prvič v Sloveniji uporabili 
helikopterje. Požari na pobočjih gora so poleg dostopa 
težavni tudi zaradi spreminjajoče se dnevne dinamike 
vetra, ki razširja območje požara. Na Breginju, pa tudi v 
požarih na Krasu, so večkrat izpostavili težave z neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi, ki so ostale iz prve svetovne 
vojne in ob gorenju pogosto eksplodirajo. Posebnost 
kraških pokrajin je zagotovo tudi težko prehoden teren.

Med večjimi požari na objektih so bili v Ujmi podrobneje 
obravnavani požari v steklarni Hrastnik (1990), v podjetju 
Dar v Kopru (1999) ter na ladji Atlantic Star v ladjedel-
nici Izola (2001). Značilnosti požarov na objektih so 
predvsem velika gmotna škoda in ogroženost delavcev. 
Pomemben segment preventive sta tudi ustrezna proti-
požarna zaščita in zasnova gradbenih objektov.

Poznamo tri vrste suše, in sicer meteorološko, hidro-
loško in kmetijsko. Meteorološka suša pomeni, da je na 

 Slika 6: Dopis mestnima in občinskim upravnim organom 
za ljudsko obrambo za prevzem izvodov prve 
številke Ujme

 Figure 6: Memorandum sent to city and municipality 
administrative authorities of people’s defence on 
delivery of the first issue of Ujma

 Slika 5: Lista prisotnosti na svečani seji ob izidu prve 
številke Ujme 21. maja 1987

 Figure 5: List of presence at the ceremonial meeting at 
the publication of the first issue of Ujma on 21 
May 1987
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nekem območju v določenem letnem času večji primanj-
kljaj padavin glede na običajno vrednost. Ob dolgotrajnem 
pomanjkanju padavin nastopi hidrološka suša, zaradi 
katere se močno zniža raven stoječih in tekočih voda ter 
podtalnice. Kmetijska suša je takrat, ko v nekem vege-
tacijskem obdobju rastlinam primanjkuje talne vlage za 
normalen razvoj. Suša v kmetijstvu je odvisna od številnih 
dejavnikov, predvsem pa od padavin, temperatur zraka, 
zračne vlažnosti, evaporacije, evapotranspiracije, 
vlažnosti tal ter stopnje razvoja rastline. Kmetijske suše 
so pogosto odvisne tudi od sposobnosti zadrževanja 
vode v tleh, zaradi česar je njihova pojavnost na peščenih, 
glinastih ali kamnitih kraških tleh zelo različna.

Poleg kmetijskih suš, ki so najbolj izrazita in tudi najpo-
gosteje opisana pojavna oblika suše, so prispevki obrav-
navali tudi pomanjkanje zalog pitne vode in zniževanje 
podtalnice ter s tem povezane težave z vodno oskrbo. 
Te težave so bile najbolj izrazite ob sušah v letih 1992, 
1993, 1994, 2002 in 2012. Poleg tega lahko dolgo-
trajna suša močno vpliva tudi na biodiverziteto posa-
meznih območij, predvsem takrat, ko pride do izsušitve 
vodotokov. Pomanjkanje vode in temperaturni stres 
imata prav tako vpliv na debelinski prirast dreves, kar 
je pomembno z vidika gospodarstva in kakovosti lesne 
mase. V povezavi s sušo so pogosti tudi članki o škodah 
v kmetijstvu in o pozebah.

Glede na razporeditev padavin in temperaturnih 
vrednosti se na območju Slovenije suše največkrat 
pojavljajo v obpanonskih, obsredozemskih ter dinarsko-
-kraških pokrajinah. Prvi pokrajinski enoti sta obenem 
tudi območji večje intenzivnosti kmetijske pridelave. V 
obpanonskih pokrajinah so tudi večji prodonosni vodono-
sniki, zaradi česar so vplivi suš tu bolj vsestranski in izra-
zitejši. Večina zabeleženih suš v prispevkih se je pojavila 
v poletnih oziroma poznopomladanskih mesecih (1988, 
1992, 1993, 1994, 2000, 2002, 2003, 2007, 2011, 
2012 in 2014), medtem ko so leta 1988 opisali sušo, ki 
je vplivala predvsem na zaloge dostopne pitne vode.

Pri obravnavi suš se v prispevkih pojavlja tudi vpliv 
podnebnih sprememb na njihovo pojavnost. Prve omembe 
te aktualne teme segajo že v leto 1989, ko je Orožen 
Adamič opredelil vzroke za sušo v Sloveniji in Jugoslaviji. V 
poznejših razlagah so podnebne spremembe le posredno 
prisotne v nekaterih prispevkih o suši, medtem ko nepo-
sredne vplive podnebnih sprememb opisuje prispevek 
Podnebne spremembe v Sloveniji in suša.

Čeprav se avtorji prispevkov večinoma dotikajo vzrokov 
in posledic suš, je mogoče najti tudi različne pozive k 
rešitvam težav z njimi. Poudarjena sta predvsem posta-
vitev novih namakalnih sistemov in povečanje učinkovi-
tosti sedanjih, več je tudi prispevkov o možnostih zadr-
ževanja namakalnih voda v obdobjih obilnih padavin. 
Med primernimi preventivnimi ukrepi so omenjeni 
pravilna obdelava kmetijskih zemljišč ter gojenje in pride-
lava kulturnih rastlin, ki so bolj prilagojene podnebnim 
razmeram in sušam. Velik napredek pri obravnavi suše v 
obdobju izhajanja Ujme kažejo novejši prispevki o modeli-
ranju rastlinskih potreb po vodi na posameznih območjih 
in v različnih obdobjih ter poglobljene raziskave talne 
vode. Večkrat so omenjene tudi prepotrebne sistemske 
rešitve na ravni države in pristojnih ministrstev ter 
izboljšave pri zavarovanju kmetijskih pridelkov. Članki 
kažejo, da ima slovenska družba z vidika vodne oskrbe 
še veliko možnosti pri optimizaciji in posodabljanju zasta-
relih vodovodnih sistemov ter določanju različnih stopenj 
omejitve porabe vode ob izrednih sušah.

Revija Ujma je pogosto poročala tudi o pobočnih 
premikih oziroma zemeljskih plazovih, skalnih podorih in 
drobirskih tokovih. V drugi številki je bila najavljena serija 
treh člankov z naslovom Zemeljski plazovi v Sloveniji, ki 
bi pregledno osvetlili vprašanje geomorfnih procesov 
na pobočjih (pobočnih premikanj in pobočnih procesov). 
Žal je ostalo le pri najavi in enem preglednem članku 
z zgodovinskim pregledom skalnih podorov v Slove-
niji. Avtor postreže tudi z razlago zemeljskega plazu in 
skalnega podora, pri čemer prvi nastajajo v »zemljinah« 

Slika 7:  
Grafična podoba prve številke Ujme
Figure 7:  
Graphical image of the first issue of 
Ujma
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in drugi v »hribinah«. Leto pozneje je bil objavljen termi-
nološki članek, ki je imel v naslovu termin »premikanje 
zemeljskih gmot«, da bi se izognil neenotnemu poime-
novanju zemeljskih plazov. V besedilu je bil izpostavljen 
leto starejši članek, v katerem med zemeljske plazove 
poleg »običajnih« zemeljskih plazov prištevajo tudi skalne 
podore in blatne tokove, nato pa dobro desetletje 
podrobnejših terminoloških razprav ne najdemo. Te je 
spodbudil šele drobirski tok v Logu pod Mangartom, saj 
so se pojavili številni strokovni izrazi za ta dogodek. Obja-
vljena sta bila dva takšna prispevka. V enem je bila med 
drugim ponovno izpostavljena neenotnost poimeno-
vanja vrst zemeljskih plazov, tako v domači kot tuji litera-
turi, pri drugem pa se v naslovu pojavi termin »pobočna 
premikanja«, ki obsega različna geomorfna dogajanja 
na pobočjih – padanje (skalni podor), plazenje (zemeljski 
plaz) in tokove (gravitacijski tok). S tokom se v Ujmi sicer 
seznanimo že v drugi številki, v kateri je opisan blatni tok 
iz jalovine v Zagorju.

Članki, povezani s pobočnimi premikanji, predstavljajo 
posamezne dogodke in ogroženost ter varstvo in ukre-
panje ob takšnih dogodkih. Med dogodki so podrobneje 
predstavljeni usadi v Halozah leta 1989, s poudarjeno 
vlogo človeka pri njihovem pojavljanju, in usadi v okolici 
Laškega istega leta. Obilne padavine jeseni 1990 so 
poleg obsežnih poplav sprožile tudi številne zemeljske 
plazove v Zgornji Savinjski dolini, leto pozneje pa povzro-
čile plazenje v Zasavju in delih Štajerske. Slabo deset-
letje pozneje so obilne padavine sprožile dva velika 
plazova – Slano blato v Vipavski dolini ter plaz Stože 
(Stovžje) oziroma drobirski tok v Logu pod Mangartom. 
Temu je, poleg že omenjenih terminoloških prispevkov 
in prispevka, ki osvetljuje značilnosti drobirskih tokov, v 
številkah 14, 15 in 16 namenjenih še enajst prispevkov, ki 
obravnavajo pojav z različnih strokovnih področij – geolo-
gije, geografije, vodarstva in gozdarstva, dotikajo pa se 
tudi ogroženosti, alarmiranja, ukrepanja in sanacije. Gre 
za edini pobočni proces, ki je v reviji predstavljen s skoraj 
vseh vidikov upravljanja naravnih nesreč.

Med zemeljskimi plazovi v Posočju sta predstavljena še 
zemeljski plaz pri vasi Krn ter splet pobočnih premikanj 
nad vasjo Koseč, v drugi delih Slovenije pa fosilni pobočni 
procesi v Spodnji Savinjski dolini in plazovi v občini Litija.

Skalni podori se v reviji omenjajo že vse od prve 
številke, ko se kot posledica beljaškega potresa omenja 
»zemeljski plaz« z Dobrača. Tudi pozneje se skalni podori 
omenjajo v povezavi s potresi, na primer ob potresu v 
Posočju leta 1998. V Posočju so obravnavani še podora 
»dvojčka« v Trenti ter skalni podor z Mangarta. Revija 
obravnava tudi delno uničenje kulturne dediščine zaradi 
podora – delno zasutje bolnice Franja ter »izgubo« 
naravne dediščine – podrtje najvišjega slovenskega 
slapa Čedca. V  širšem alpskem kontekstu so pred-
stavljani večji podori v Alpah ter nevarnost, ki jo v viso-
kogorju predstavlja odmrzovanje permafrosta zaradi 
globalnega segrevanja ozračja.

Več člankov je namenjenih zemljevidom ogroženosti 
zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov na regi-
onalni – Zgornja Savinjska dolina, občinski – občina 
Bovec – oziroma lokalni ravni – več prispevkov o ogro-
ženosti odsekov cest. Pri ogroženosti velja omeniti 
prispevek o sistemu napovedovanja verjetnosti proženja 
zemeljskih plazov ob pričakovanih večjih količinah padavin 
ter prispevek o spremljanju plazenja z moderno tehnolo-
gijo. Nekaj člankov je namenjenih sanaciji večjih zemelj-
skih plazov.

V sklop pobočnih premikanj avtorji omenjenih terminolo-
ških prispevkov ne uvrščajo snežnih plazov. Ti so v reviji 
prisotni vse od njenih začetkov. Pojav spoznamo že v prvi 
številki in tudi več kot dvesto znanih plazov kot: »/…/ 
izhodišče za izdelavo katastra snežni plazov v Sloveniji 
/…/«, ter več sto smrtnih žrtev od druge polovice 18. 
do druge polovice 20. stoletja. O smrtnih žrtvah in škodi 
beremo tudi slabo desetletje pozneje, pa tudi o ogrože-
nosti zaradi snežnih plazov na podlagi katastra snežnih 
plazov z več kot 1200 vnosi, ki pa (žal) ni zajel celotnega 

Slika 8: 
Z 11. številko je Ujma začela izhajati v 
barvah.
Figure 8: 
From its eleventh issue onwards, the 
Ujma journal has been published in 
colour

Blaž Komac, Jure Tičar, Matija Zorn: ZGODOVINA REVIJE UJMA



16 UJMA | številka 30 | 2016

območja, nevarnega zaradi proženja snežnih plazov. Za 
osrednje Karavanke je bil dopolnjen desetletje in pol 
pozneje. V reviji je bil objavljen tudi zemljevid snežnih 
plazov v dolinah Kot in Vrata.

V prvi številki Ujme beremo o ogroženosti infrastruk-
ture zaradi snežnih plazov in ustanovitvi službe, ki pozimi 
izdaja opozorila pred snežnimi plazovi. Dve leti pozneje 
beremo o možnostih ocenjevanja njihovega proženja 
in izdelavi ocen nevarnosti. Na temo organiziranega 
varstva pred snežnimi plazovi je bilo v poznejših številkah 
objavljenih še več prispevkov, njihov namen pa bi lahko 
strnili v besedah avtorja: »Kaže, da smo glede varstva 
pred plazovi Slovenci nekoliko premalo resni.« V primer-
javi z zemeljskimi plazovi je v reviji malo opisov posame-
znih snežnih plazov. Predstavljeni so snežni plazovi v 
Julijskih Alpah pozimi 1990/1991 ter za širšo Slovenijo 
pozimi 1995/1996. Od konkretnih dogodkov so podrob-
neje obravnavani le plazovi, ki so spomladi 2009 poško-
dovali planinsko kočo na Doliču. Da so snežni plazovi 
nevarni tudi zunaj visokogorja, opozarja članek o smrtni 
nesreči v Zasavju decembra 1994. Nekaj člankov govori 
o gradbenih posegih zaradi snežnih plazov, predvsem v 
povezavi s cestami. Dva prispevka govorita o namernem 
proženju snežnih plazov, nekaj prispevkov pa o cestnih in 
železniških službah ter snežnih plazovih, o lavinskih psih, 
možnostih preživetja pod plazom in o postopkih za iskanje 
zasutega. Prispevki o snežnih plazovih so predvsem po 
zaslugi enega avtorja nadpovprečno zastopani pri pred-
stavitvah nove strokovne literature s tega področja.

V ta sklop prispevkov lahko uvrstimo tudi sicer redke 
članke o eroziji (v ožjem pomenu besede, saj lahko v 
širšem pomenu zajema tudi vse zgoraj opisane pobočne 
procese), tako o sproščanju erodiranega gradiva na 
pobočjih kot tudi o njegovem odplavljanju v vodotokih. V 
9. številki se seznanimo z erozijsko ogroženimi območji, 
desetletje pozneje pa z dostopnimi podatki o eroziji prsti 
v Sloveniji, s poudarkom na kmetijskih zemljiščih. Nekaj 
prispevkov je namenjenih meritvam suspendiranega 

gradiva v vodotokih, le en prispevek pa postreže z izra-
čunom sproščanja in odplavljanja na podlagi empirič-
nega erozijskega modela.

Pomemben sklop člankov obravnava požare – predvsem 
požare v mestnem okolju in njihove normativne vidike, v 
zadnjem času pa tudi večje požare v naravnem okolju.

Ujma namenja veliko pozornosti onesnaževanju okolja. 
Članki obravnavajo kemijsko onesnaževanje vode in 
prsti, ogroženost podtalnice in zraka ter posamezne 
dogodke, kot je onesnaženje pitne vode na Dravskem 
polju leta 1989 ali onesnaženje morja in krasa. Pozor-
nost je usmerjena tudi v odlaganje odpadkov. Kakovost 
voda je pogosto predstavljena v regionalnem smislu, 
posebej pa z ozirom na sušo. Z njo je povezanih tudi več 
člankov, ki jih v Ujmi najdemo že od prvih številk, obravna-
vajo pa varnost velikih pregrad.

Številni so članki o zdravstvenih vidikih nesreč. V Ujmi 
so že od njenih začetkov obravnavani psihološki vidiki 
naravnih nesreč, bodisi na splošno bodisi s predstavi-
tvami primerov, kot so plaz v Zagorju ali posledice rudar-
jenja v Šaleški dolini, bodisi s predstavitvami raziskav, kot 
je na primer raziskava o zaznavanju.

Ob posameznih humanitarnih krizah, kot je bilo večje 
število beguncev iz Bosne in Hrvaške v začetku devetde-
setih let ali ob zadnji begunski krizi, je v Ujmi objavljenih 
več člankov, ki tudi te teme obravnavajo z več vidikov: 
humanitarnega, odzivnega in varnostnega.

Prispevki obravnavajo še škodo zaradi naravnih nesreč, 
sistem varstva pred nesrečami z vidika varstva, zaščite, 
opozarjanja in odprave posledic, informatiko, kakovost 
živil, ogroženost zaradi bolezni, pomen cepljenja, odstra-
njevanje min, popotresno obnovo stavb, varovanje okolja 
v slovenski industriji, krizno upravljanje in vlogo humani-
tarnih organizacij, poročajo pa tudi o različnih raziskavah 
in projektih. Za revijo značilna vsebinska dvojnost je 

Slika 9:  
Dvojna številka 17-18 je izšla v 
novi grafični podobi, ki jo je revija z 
manjšimi spremembami ohranila do 
danes. 
Figure 9:  
Double issue no. 17-18 was published 
with new graphics, which the journal 
has kept with minor changes to the 
present.
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hkrati tudi njena največja odlika: poročilom o posameznih 
dogodkih dodaja vsebinsko podprte analize, ki olajšajo 
razumevanje dogodkov in omogočajo boljše odzivanje v 
prihodnje. Resnici na ljubo je zaradi večjih možnosti obja-
vljanja v drugih publikacijah zadnje čase takšnih analiz 
manj. V uredništvu si bomo v prihodnosti zato prizade-
vali za okrepitev tega dela revije.

Sklepne misli

Po treh desetletjih spremljanja in raziskovanja naravnih 
in drugih nesreč že lahko rečemo, da je Ujma pomemben 
dokument časa, saj vsako leto prinaša relevanten 
(recenziran) pregled dogodkov te vrste doma in po 
svetu. V začetku je bila, tudi zaradi manjšega števila 
specializiranih revij, pomemben prostor strokovne 
diskusije. V njej so izšli nekateri temeljni članki (na primer 
Kolbeznov pregled poplav in povodnji na Slovenskem, ki 
je izšel kar v šestih delih). Izjemen je prispevek k termi-
nologiji premikanja zemeljskih gmot in snežnih plazov. 
Poleg tega je Ujma že precej preden je tema prodrla v 
širšo javnost (leta 1988) predstavila članek o »napove-
dani podnebni spremembi (ednina!) in njenem vplivu na 
naravne nesreče v Sloveniji«.

V nasprotju z razmeroma razširjenim mnenjem analiza 
člankov potrjuje velik pomen narave tudi za sodobno 
družbo. Kar 75 odstotkov člankov obravnava naravne 
dogodke, ki lahko v izjemni podobi povzročijo škodo ali 
žrtve. Narava je očitno kljub tehnološki razvitosti še 
vedno velik izziv za raziskovanje in pogosto pomeni večjo 
nevarnost, kot smo ljudje sami sebi. Takšen položaj je 
deloma tudi odsev časa in stanja v znanosti.

Več raziskav je na temo naravnih procesov, manj pa se jih 
ukvarja s psihološkimi in družbenimi vidiki nesreč. Eden 
prvih evropskih projektov o družbenih vidikih naravnih 
nesreč, CapHaz-Net, je bil dejaven šele od leta 2012. Ta 

tema ostaja tudi v svetovnem (in evropskem) merilu izziv 
za prihodnje raziskave. Večja neznanka, kot je ogrože-
nost zaradi naravnih nesreč, ostaja ogroženost zaradi 
pojavov, ki jih povzroči človek.

Velik delež člankov o varstvu pred nesrečami potrjuje 
usmerjenost revije k preventivi in utrjuje njen pomen v 
spektru prizadevanj za varnejšo družbo. Obveščanje je 
tudi na svetovni ravni vedno pomembnejša tema, saj 
ugotavljamo, da naša družba pogosto šepa prav na tem 
področju. Sodeč po člankih o komuniciranju ostaja kljub 
visoki tehnološki razvitosti komunikacijskih sredstev 
pravi izziv, kako pravočasno pravi publiki podati pravo 
informacijo, da bo ta dosegla vse in da jo bodo vsi vsaj 
približno razumeli (pravilno ali vsaj tako, da bodo znali 
pravočasno in pravilno ukrepati). Razmeroma malo je 
člankov o sistemu zaščite in reševanja, izpostavili pa smo 
že članke o terminologiji, kar je za Ujmo zelo pomembna 
in žal ne dovolj izkoriščena tema z vidika njene interdisci-
plinarne zasnove.

Ponosni smo na revijo, ki ji je uspelo združiti pogosto 
nezdružljivi ravni: teoretsko s praktično. Dokazuje, da 
raziskovanje ni in ne more biti samo sebi namen, temveč 
ima tudi čisto konkretno, praktično vrednost. Z nada-
ljevanjem širokega, interdisciplinarnega pogleda na 
problematiko ter umeščanjem novih vsebinskih polj bo 
Ujma ostala ogledalo tehničnega in spoznavnega pa 
tudi etičnega napredka v spoprijemanju z naravnimi in 
drugimi nesrečami, kot je bila do zdaj.

Ujma v prihodnje? Še večja prepoznavnost revije in 
širjenje zavedanja o njenem pomenu za širšo družbo, 
več člankov o preventivi, varstvu ter odpravi posledic 
naravnih in drugih nesreč. 

Vsakomur, ki deluje na področju zaščite in reševanja v 
naši deželi, priporočamo, da prelista vsaj kazala revije 
Ujma in se tako seznani s stanjem tega področja pri nas.
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PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2015
CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2015

UDK 551.582(497.4)"2015"

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

Povzetek 
Po nižinah je bilo leto 2015 drugo ali tretje najtoplejše doslej, odklon se je večinoma gibal med 2 in 3 °C, v 
visokogorju pa je bilo rekordno toplo. Padavine so bile najobilnejše v Zgornjem Posočju in delu Julijskih Alp, 
najmanj pa jih je bilo v Slovenskem Primorju in na severovzhodu države. Po izrazito namočenem letu 2014 je 
leta 2015 padavin večinoma opazno primanjkovalo. Dolgoletno povprečje je bilo preseženo le v Beli krajini. Za 
dolgoletnim povprečjem so padavine najbolj zaostajale na Primorskem in v večjem delu Notranjske. Sončnega 
vremena je bilo v visokogorju toliko kot običajno, drugod je bilo bolj sončno kot v dolgoletnem povprečju. 

Abstract
In the lowlands the year 2015 was the second or third warmest ever, the anomaly was mostly between 
2 and 3 °C; in the high mountains it was the warmest ever. Precipitation was most abundant in the Upper 
Soča Valley and part of the Julian Alps; on the other hand, precipitation was modest in the Littoral and in the 
northeast of Slovenia. In the Littoral 595 mm fell, which is 60 % of the normals and the smallest amount 
over the entire data set for this location. Long-term precipitation average was exceeded only in Bela krajina. 
Sunshine duration in the high mountains was equal to long-term average, elsewhere above the normals.

Uvod

Za primerjalno obdobje smo ohranili obdobje 1961–1990, 
ki po priporočilih Svetovne meteorološke organizacije še 
ostaja primerjalno podnebno obdobje za leto 2015, v tem 
obdobju učinki naraščajoče vsebnosti toplogrednih plinov 
v ozračju še niso bili tako opazni, kot so v zadnjih deset-
letjih. Veliko naše infrastrukture še vedno temelji na 
podatkih iz tega obdobja, a podatki zadnjih desetletij jasno 
kažejo, da se podnebje spreminja in se temu prilagajajo 
tudi standardi. Za prikaz podnebnih razmer smo izbrali 
podatke devetih meteoroloških merilnih postaj, podatki 
so značilni tudi za njihovo širšo okolico. V pregled nicah 
od 1 do 6 so prikazani mesečni podatki za povprečno 
temperaturo zraka, najvišjo in najnižjo temperaturo, 
višino padavin, število dni z vsaj 1 mm padavin in trajanje 
sončnega obsevanja. Za opis razmer v visokogorju smo 
uporabili podatke naše najvišje meteorološke postaje na 
Kredarici. Če ni drugače označeno, smo za padavinski 
dan upoštevali dan z vsaj 1 mm padavin.

Na sliki 1 je prikazan odklon povprečne letne temperature 
od povprečja primerjalnega obdobja. Trajanje sončnega 
obsevanja v primerjavi s primerjalnim obdobjem je prika-
zano na sliki 2, slika 3 pa prikazuje višino padavin v primer-
javi z dolgoletnim povprečjem. Na sliki 4 je število toplih 
(z najvišjo dnevno temperaturo vsaj 25 °C) in hladnih dni 
(z negativno najnižjo dnevno temperaturo). Na sliki 5 je 
prikazan potek povprečne letne temperature v Ljubljani 
v obdobju 1951–2015. S to sliko želimo poudariti, da so 
se v zadnjih desetletjih zelo topla leta kar vrstila in smo 
priča pomembnim podnebnim spremembam.

Število dni s snežno odejo ob sedmi uri zjutraj in največja 
debelina snežne odeje sta prikazana na sliki 6. Največja 
debelina snežne odeje na Kredarici, prikazana za celotno 
obdobje delovanja te postaje, je na sliki 7. Razmere po 
mesecih v primerjavi s povprečjem primerjalnega obdobja 
za šest krajev smo prikazali na slikah 8, 9 in 10, prva prika-
zuje temperaturni odklon, druga odklon trajanja sončnega 
obsevanja in tretja odklon višine padavin od dolgoletnega 
povprečja. 

Podnebne razmere

Podnebne značilnosti leta 2015 v celoti

Po nižinah je bilo leto 2015 drugo ali tretje najtoplejše 
doslej, odklon se je večinoma gibal med 2 in 3 °C, le na 
Goriškem, Obali, Kočevskem in v širši okolici Celja je bil 
odklon med 1 in 2 °C. Na Kredarici je bila povprečna 
letna temperatura 0,6 °C, kar je 2,1 °C nad dolgoletnim 
povprečjem in največ, odkar na Kredarici neprekinjeno 
spremljamo vremenske razmere. 

Letno povprečje najnižje dnevne temperature zraka je 
dolgoletno povprečje na večini merilnih mest preseglo 
za 1,5 do 2,5 °C. Večji odklon so zabeležili v Godnjah, in 
sicer 2,7 °C, manjšega pa v Kočevju, kjer je bilo dolgo-
letno povprečje preseženo le za 1,2 °C.

Tudi odkloni letnega povprečja najvišje dnevne tempera-
ture so bili pozitivni, večinoma so bili od 2 do 3 °C. Manjši 
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presežek nad dolgoletnim povprečjem obdobja 1961–
1990 je bil le v Biljah, in sicer 1,8 °C.

Rekordno visoko se najvišja dnevna temperatura leta 
2015 ni povzpela, čeprav nas je poleti zajelo nekaj vročin-
skih valov. V Biljah je temperatura dosegla 38,0 °C, na 
Letališču Portorož so namerili 37,4 °C, najvišja tempe-
ratura v Godnjah in Črnomlju pa je bila 37,0 °C. V večini 
nižinskih krajev se je ogrelo na 35 do 37 °C. Na Kredarici 
je bila najvišja temperatura 18,1 °C, v Ratečah 32,4 °C, v 
Slovenj Gradcu 34,4 °C in v Postojni 34,5 °C.

Daleč od absolutno najnižje temperature so bile najnižje 
dnevne vrednosti leta 2015. Na Kredarici se je ohladilo 
na –19,3 °C, še nekoliko nižjo temperaturo so izmerili v 
Kočevju, in sicer –19,6 °C. V Črnomlju se je ohladilo na 
–18,0 °C, v Celju na –15,5 °C, na Bizeljskem na –15,4, v 
Novem mestu pa na –14,8 °C. V Ljubljani se je tempera-
tura spustila na –9,6 °C, v Mariboru pa na –9,7 °C. Manj 
mraz je bilo v nižinskem svetu Primorske, najnižja tempe-
ratura na Letališču Portorož je bila –3,5 °C, v Godnjah 
–5,0 °C in v Biljah –5,4 °C.

Vroči so dnevi, ko temperatura doseže vsaj 30 °C; leta 
2015 je bilo največ vročih dni v Biljah in na Letališču 
Portorož, našteli so jih 52. V Ljubljani in Cerkljah jih je 
bilo po 44, dan več pa v Novem mestu in Godnjah. 

Največ padavin je leta 2015 padlo v Zgornjem Posočju in 
delu Julijskih Alp, namerili so več kot 1700 mm. Najmanj 
padavin je bilo v Slovenskem Primorju in na seve-
rovzhodu države, kjer jih je padlo od 500 do 900 mm. 
Približno polovica Slovenije je poročala o padavinah od 
900 do 1300 mm.

Po izrazito namočenem letu 2014 je leta 2015 večinoma 
opazno primanjkovalo padavin. Dolgoletno povprečje je 
bilo preseženo le v Beli krajini. V Črnomlju so namerili 
1366 mm, kar je 8 % več od dolgoletnega povprečja. 
Največji zaostanek v primerjavi z dolgoletnim povpre-
čjem je bil na Primorskem in v večjem delu Notranjske. 
Na Obali, na Letališču Portorož, so namerili le 595 mm, 
kar je le 60 % dolgoletnega povprečja in najmanj v 
celotnem nizu podatkov za to lokacijo. Tako je najbolj 
suho leto sledilo najbolj mokremu (2014). 

V Postojni je bilo s 1010 mm doseženih 64 % dolgole-
tnega povprečja, v Godnjah pa 949 mm ustreza 67 %. 
V Kobaridu je bilo doseženih 65 %, v Kneških Ravnah 
68 % in v Logu pod Mangartom 69 % dolgoletnega 
povprečja. Tudi na Kočevskem so padavine precej 
zaostajale za povprečnimi količinami, s 1175 mm je bilo 
doseženih 77 %. V dobri polovici Slovenije so padavine 
presegle tri četrtine dolgoletnega povprečja.

Leta 2015 je sonce na Kredarici sijalo 1696 ur, kar je 
enako dolgoletnemu povprečju. Drugod po državi je bilo 
več sončnega vremena kot običajno. Z izjemo Obale je bilo 
v jugozahodni četrtini Slovenije, večjem delu Štajerske, v 
osrednji Sloveniji in na Notranjskem dolgoletno povprečje 

 Slika 1: Letni odklon temperature leta 2015 v °C
 Figure 1: Annual temperature anomaly in the year 2015 (°C).

 Slika 3: Padavine leta 2015 v primerjavi s povprečjem 
obdobja 1961–1990

 Figure 3: Precipitation in the year 2015 compared to the 
1961-1990 normals.

 Slika 2: Trajanje sončnega obsevanja leta 2015 v 
primerjavi s povprečjem obdobja 1961–1990 

 Figure 2: Sunshine duration in the year 2015 compared 
to the 1961-1990 normals.
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Na Kredarici je bila leta 2015 največja debelina snežne 
odeje skromnih 245 cm. V Ratečah je leta 2015 sneg 
tla prekrival 87 dni, največja debelina je bila 40 cm. Na 
Obali in v Biljah snežne odeje ni bilo. V Murski Soboti je 
bilo 14 dni s snežno odejo, dosegla je 8 cm; v Mariboru 
je sneg prekrival tla 22 dni, največja debelina je bila 
14 cm. V Novem mestu je bilo 35 dni s snežno odejo, 
njena največja debelina pa je bila 49 cm, v Celju 30 dni, 
največja debelina je bila 16 cm. V Ljubljani je sneg ležal 
31 dni, največja debelina je bila 28 cm.

Podnebne značilnosti po letnih časih

Zima 2014/15 je bila toplejša kot v dolgoletnem 
povprečju, v večini krajev je bilo dolgoletno povprečje 
preseženo za 2 do 3 °C. V Kočevju, na Goriškem in v 
večjem delu severozahodne Slovenije je bil odklon med 1 
in 2 °C, v visokogorju Julijskih Alp pa je odklon ostal pod 
1 °C, na Kredarici je bilo dolgoletno povprečje preseženo 
za 0,9 °C.

 Slika 4: Število toplih in hladnih dni leta 2015
 Figure 4: Number of warm and cold days in the year 2015.
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.

Kredarica
2015 –6,9 –8,1 –6,1 –3,0 2,3 5,2 10,3 9,0 2,2 0,1 0,3 0,7
1961–90 –8,2 –8,6 –7,1 –4,5 –0,2 3,2 5,8 5,8 3,8 0,8 –4,0 –6,8

Rateče
2015 –1,6 –1,4 2,5 7,2 12,8 16,4 19,8 17,5 11,7 7,0 3,0 –0,7
1961–90 –4,7 –2,5 0,8 5,1 10,2 13,8 15,7 14,8 11,4 6,6 0,9 –3,7

Bilje
2015 4,6 5,1 9,2 11,8 17,6 21,5 25,4 23,0 18,4 13,1 7,9 4,7
1961–90 2,7 4,1 7,2 11,0 15,7 19,2 21,4 20,5 16,8 12,3 7,5 3,5

Ljubljana
2015 2,8 2,4 7,6 11,8 17,0 20,6 24,3 22,3 16,5 11,0 6,9 2,6
1961–90 –1,1 1,4 5,4 9,9 14,6 17,8 19,9 19,1 15,5 10,4 4,6 0,0

Novo mesto
2015 2,3 1,8 7,2 11,3 16,8 20,2 23,8 22,0 16,5 10,8 7,2 3,2
1961–90 –1,3 1,1 5,0 9,6 14,3 17,5 19,3 18,4 14,9 9,9 4,5 0,1

Maribor
2015 2,7 2,0 7,0 11,6 15,9 19,9 23,2 22,2 16,2 10,3 7,5 2,6
1961–90 –1,3 1,1 5,2 10,0 14,7 17,9 19,6 18,7 15,2 10,1 4,5 0,1

Slovenj 
Gradec

2015 0,6 0,8 4,8 9,5 14,7 18,1 21,6 20,2 14,5 9,2 4,3 –0,5
1961–90 –3,4 –0,6 3,2 7,8 12,8 16,0 17,6 16,8 13,6 8,5 2,6 –2,2

Murska 
Sobota

2015 2,4 2,0 6,4 11,3 16,0 19,9 23,0 22,1 16,4 10,1 6,4 1,8
1961–90 –2,3 0,5 4,8 9,7 14,5 17,6 19,2 18,3 14,7 9,3 4,1 –0,6

Letališče 
Portorož

2015 6,3 5,7 9,2 12,1 18,0 21,9 25,9 23,7 19,4 14,0 9,1 6,7
1961–90 3,4 4,2 7,0 11,7 16,2 20,1 22,4 21,1 17,5 13,7 8,3 4,4

 Preglednica 1: Povprečna mesečna temperatura zraka v °C leta 2015 in povprečje obdobja 1961–1990
 Table 1: Average monthly air temperature in °C in the year 2015 and the 1961/90 normals. 

 Preglednica 2: Najvišja temperatura zraka v °C leta 2015 
 Table 2: Maximum air temperature in °C in the year 2015.

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

Kredarica 2015 4,6 2,2 2,8 7,3 10,8 14,8 18,1 17,0 14,1 8,2 13,0 10,2
Rateče 2015 8,6 10,0 15,0 22,2 26,8 27,8 32,4 31,0 27,7 18,6 19,9 11,0
Bilje 2015 14,9 14,8 18,4 24,3 28,7 33,5 38,0 37,3 30,7 22,6 23,9 15,6
Ljubljana 2015 13,2 11,6 17,7 25,2 27,8 32,2 36,5 35,0 31,6 21,6 21,5 13,3
Novo mesto 2015 16,8 13,2 18,3 25,8 30,4 31,5 36,6 34,3 33,1 20,7 23,2 15,2
Maribor 2015 15,6 12,4 20,8 26,6 29,1 31,9 35,2 35,4 33,5 22,6 23,9 14,2
Slovenj Gradec 2015 11,7 12,0 17,3 24,6 27,5 30,0 34,4 33,5 31,6 19,4 20,0 14,7
Murska Sobota 2015 13,7 11,5 18,8 26,3 28,4 31,7 35,6 35,7 33,1 22,5 24,4 13,3
Letališče Portorož 2015 15,8 16,0 19,0 24,0 28,9 35,0 37,4 36,2 32,2 23,6 20,7 16,2
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Popoldnevi so bili v povprečju v večjem delu države od 
1,5 do 3 °C toplejši kot običajno; o največjem pozitivnem 
odklonu so poročali v Murski Soboti, kjer je znašal 3,3 °C. 
Z majhnim odklonom je spet izstopalo visokogorje, 
na Kredarici je bil odklon le 1,2 °C. Tudi jutra so bila v 
povprečju toplejša kot v dolgoletnem povprečju, v večini 
krajev je bilo dolgoletno povprečje preseženo za 2 do 3 °C.

Hladnih dni je bilo manj kot v dolgoletnem povprečju. 
V Ratečah so našteli 79 hladnih dni, ledenih dni pa je bilo 
opazno manj kot v dolgoletnem povprečju. 

Dolgoletno povprečje trajanja sončnega obsevanja je 
bilo najbolj preseženo v Ljubljani in na Sv. Florjanu, kjer 
je sonce sijalo tretjino več časa kot običajno. Prese-
ženo je bilo tudi na severovzhodu in v osrednjem delu 
Slovenije, od meje s Hrvaško do meje z Avstrijo. Manj kot 
tri četrtine običajne osončenosti so imeli na skrajnem 
severozahodu, v Ratečah je 189 ur enako 74 % dolgo-
letnega povprečja, in na Lisci, kjer je bilo 66 % običajne 
osončenosti. Za dolgoletnim povprečjem je trajanje 

sončnega obsevanja zaostajalo na zahodu Slovenije in v 
pasu od Koroške prek dela Štajerske proti jugu, vse do 
Bele krajine.

Več kot 290 mm padavin je padlo v delu Posočja in 
na območju Nove vasi, Kočevja in Bele krajine. Največ 
padavin je bilo v delu Posočja in delu Bele krajine, kjer so 
izmerili več kot 350 mm, v Črnomlju 359 mm. Na Obali 
in na severovzhodu države je padlo od 110 do 170 mm 
padavin. V Velikih Dolencih jih je bilo 122 mm, v Murski 
Soboti 139 mm, v Portorožu pa 141 mm. V prete-
žnem delu države pa so namerili od 170 do 290 mm. 
Največji relativni presežek v primerjavi z dolgoletnim 
povprečjem je bil v Beli krajini in v Novomeško-Brežiški 
kotlini, kjer je bilo dolgoletno povprečje preseženo vsaj 
za četrtino, največji presežek je bil v Novem mestu, kjer 
je padlo 51 % več padavin kot v dolgoletnem povprečju. 
Dolgoletno povprečje je bilo preseženo vzhodno od črte, 
ki je potekala od ilirskobistriškega območja vzhodno 
od Ljubljane vse do Koroške. Izjemi sta bili Lendava in 
Slovenske Konjice.

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.
Kredarica 2015 –16,0 –19,3 –15,1 –15,0 –5,0 –2,8 0,8 –0,1 –7,5 –8,1 –14,4 –8,5
Rateče 2015 –13,6 –13,0 –6,7 –5,6 –0,6 3,9 6,9 6,7 –0,2 –3,0 –8,6 –8,4
Bilje 2015 –5,4 –4,5 –1,8 –0,5 6,3 10,3 14,3 12,2 6,5 1,8 –4,8 –4,2
Ljubljana 2015 –9,6 –8,8 –1,1 –0,1 7,7 9,5 13,0 11,3 7,0 2,6 –1,5 –4,7
Novo mesto 2015 –14,8 –11,0 –3,9 –0,5 5,7 8,5 12,2 11,3 5,6 1,7 –2,2 –7,4
Maribor 2015 –9,7 –8,7 –2,1 –0,5 5,4 7,8 12,4 11,3 6,2 1,7 –3,2 –8,2
Slovenj Gradec 2015 –11,0 –12,5 –5,0 –4,1 3,7 5,4 9,8 6,6 2,4 –0,6 –5,0 –7,3
Murska Sobota 2015 –11,7 –6,6 –5,0 –2,2 3,6 8,0 11,5 10,3 3,9 0,7 –3,5 –9,1
Letališče Portorož 2015 –2,7 –3,1 –0,3 0,0 7,9 9,9 14,1 13,2 8,2 3,5 –3,0 –3,5

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

Kredarica
2015 103 56 98 30 197 217 188 202 352 258 55 1
1961–90 104 98 124 152 169 213 202 228 197 187 199 120

Rateče
2015 90 33 64 15 163 141 105 115 287 188 32 0
1961–90 85 78 99 135 144 149 149 158 156 136 175 99

Bilje
2015 50 11 88 61 74 184 96 177 175 248 18 4
1961–90 106 93 103 116 109 140 107 131 140 143 150 118

Ljubljana
2015 70 64 105 47 115 150 118 96 152 144 45 1
1961–90 81 80 98 109 121 155 122 144 130 115 135 101

Novo mesto
2015 87 107 59 54 165 86 86 61 67 262 49 1
1961–90 51 54 78 93 95 127 120 127 110 98 109 74

Maribor
2015 53 48 35 35 160 82 87 67 93 185 27 0
1961–90 49 50 68 80 94 119 118 128 98 87 93 60

Slovenj 
Gradec

2015 81 37 57 47 150 114 93 45 139 167 28 0
1961–90 51 51 68 90 103 141 141 129 117 101 103 60

Murska 
Sobota

2015 36 40 23 17 123 72 114 21 91 143 10 1
1961–90 37 38 49 59 73 98 105 102 76 62 69 45

Letališče 
Portorož

2015 45 30 42 29 39 72 61 48 70 134 25 0
1961–90 70 63 76 81 83 95 79 101 112 98 107 81

 Preglednica 3: Najnižja temperatura zraka v °C leta 2015
 Table 3: Minimum air temperature in °C in the year 2015.

 Preglednica 4: Višina padavin v mm leta 2015 in povprečje obdobja 1961–1990
 Table 4: Precipitation in mm in the year 2015 and the 1961/90 normals. 
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Trajanje snežne odeje je zaostajalo za dolgoletnim povpre-
čjem.

Pomlad 2015 je bila nadpovprečno topla, k temu so 
nekoliko več prispevali nadpovprečno topli popoldnevi kot 
pa nadpovprečno topla jutra. V pretežnem delu Slovenije je 
bil odklon med 1 in 2 °C, le v precejšnjem delu Gorenjske, v 
osrednji Sloveniji, delu Notranjske, v Novem mestu z okolico 
in vzhodnem delu Bele krajine je odklon presegel 2 °C.

Odklon povprečne jutranje temperature je bil pozitiven, 
večinoma se je gibal med 1 in 2 °C, največjega pa so 
zabeležili v Godnjah (2,4 °C) in Novi vasi (2,2 °C). Odkloni 
povprečne najvišje dnevne temperature so bili prav tako 
pozitivni in so po vsej državi presegli 1,5 °C, večinoma 
odklon ni presegel 2,5 °C, le v Godnjah je bilo dolgoletno 
povprečje preseženo za 2,6 °C.

Toplih dni je bilo več kot v dolgoletnem povprečju, 
ledenih dni pa spomladi 2015 po nižinah ni bilo.

V Ljubljani so izmerili najvišjo temperaturo pomladi 
2015, in sicer 27,8 °C 6. in 19. maja; 8. in 10. marca 
pa je bilo z –1,1 °C najbolj mrzlo pomladno jutro. Na 
Kredarici je to pomlad najvišja temperatura dosegla 
10,8 °C, in sicer 12. maja. Najbolj mrzlo je bilo 6. 
marca z –15,1 °C. V Murski Soboti je bilo z 28,4 °C 
najtopleje 6. maja, najhladneje pa je bilo 8. marca z 
–5,0 °C. V Biljah je bilo najbolj mrzlo jutro 13. marca, 
izmerili so –1,8 °C, najvišjo temperaturo pa so izmerili 
18. maja, ko se je živo srebro povzpelo na 28,7 °C.

Sončnega vremena je bilo povsod več kot v dolgo-
letnem povprečju. Največjo relativno osončenost, 
dolgoletno povprečje so presegli več kot za petino, 

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

Kredarica
2015 9 8 9 6 13 15 14 11 12 18 4 0
1961–90 10,2 10,1 11,7 14,4 15,0 16,1 14,3 12,9 10,1 9,4 11,3 10,2

Rateče
2015 9 7 7 6 9 8 9 11 9 12 3 0
1961–90 7,0 7,2 8,8 10,8 12,1 13,4 11,7 10,6 8,8 8,1 9,3 7,6

Bilje
2015 6 3 6 6 6 10 8 10 9 13 4 1
1961–90 7,6 7,3 8,3 9,4 10,1 10,6 8,1 8,9 8,0 8,3 8,6 7,9

Ljubljana
2015 5 9 6 6 9 6 7 8 8 14 2 0
1961–90 9,0 8,3 9,1 10,8 11,6 12,2 9,8 9,5 8,2 8,4 9,4 8,6

Novo mesto
2015 8 9 7 6 9 8 6 6 6 15 2 0
1961–90 7,5 7,7 9,1 10,1 10,8 11,7 9,2 9,2 8,0 7,7 9,4 8,9

Maribor
2015 6 6 5 5 11 8 7 7 8 11 2 0
1961–90 6,8 7,0 7,8 9,1 10,0 10,2 10,2 9,6 7,3 6,9 8,4 7,1

Slovenj 
Gradec

2010 7 5 6 6 10 8 11 7 9 11 2 0
1961–90 6,9 6,6 7,6 10,2 11,1 12,1 10,1 9,9 7,7 7,2 8,4 6,7

Murska 
Sobota

2015 6 5 5 2 11 5 8 4 8 12 2 0
1961–90 6,2 5,9 7,0 7,8 9,4 10,6 9,6 9,1 7,5 6,4 7,6 6,5

Letališče 
Portorož

2015 3 6 5 6 5 5 4 5 5 13 3 0
1961–90 7,6 7,2 7,9 7,9 9,1 8,1 6,0 6,8 7,3 7,5 8,4 7,4

 Slika 5: Povprečna letna temperatura v °C v Ljubljani v obdobju 1951–2015
 Figure 5: The annual mean air temperature in °C in Ljubljana in the period 1951-2015.
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 Preglednica 5: Število dni z vsaj 1 mm padavin leta 2015 in povprečje obdobja 1961–1990
 Table 5: Number of days with precipitation at least 1 mm in the year 2015 and the 1961/90 normals.
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so imeli v delu Štajerske, v Ljubljani ter v krajih 
zahodno in južno od Ljubljane, izjema je bila le Obala. 
Na približno polovici ozemlja je bil zabeležen presežek 
med desetino in dvema desetinama, v Ratečah in 
Novem mestu pa ni dosegel desetine dolgoletnega 
povprečja.

Spomladi 2015 je bilo največ padavin v alpskem svetu, 
ponekod so presegle 420 mm. Najmanj padavin je bilo 
v Slovenskem Primorju in na severovzhodu države, 
kjer so namerili med 100 in 180 mm. Na veliki večini 
ozemlja je padlo od 180 do 340 mm padavin.

Na Kredarici so namerili 325 mm, kar je 73 % dolgo-
letnega povprečja, v Ratečah pa 242 mm, kar je 64 % 
dolgoletnega povprečja. V Murski Soboti so poročali o 
164 mm padavin, kar je 68 % dolgoletnega povprečja. 
V Portorožu je padlo 110 mm oziroma 49 % dolgo-
letnega povprečja. Tudi v Ljubljani so količine opazno 
zaostajale za dolgoletnim povprečjem, padlo je 
267 mm padavin, kar je 81 % tega povprečja.

Dolgoletno povprečje padavin je bilo preseženo le na 
majhnem delu Slovenije, in sicer v Novem mestu in 
Črnomlju, a tudi na teh dveh merilnih mestih presežek 
ni bil večji od 5 %. Pod petino dolgoletnega povprečja 
je bil primanjkljaj v večjem delu vzhodne polovice Slove-
nije in v Ljubljanski kotlini. Med 40 in 60 % dolgole-
tnega povprečja so namerili v večjem delu Posočja, na 
Krasu in v Slovenski Istri. Dni s padavinami vsaj 1 mm 
je bilo manj kot običajno.

V Ratečah je snežna odeja tla prekrivala 11 dni, kar je 
precej manj od dolgoletnega povprečja, njena največja 
debelina v pomladnih mesecih je bila skromnih 9 cm. 
V Kočevju je bil en dan s snežno odejo, debela je bila 
3 cm. Debelina snežne odeje na Kredarici je za dolgo-
letnim povprečjem najbolj izrazito zaostajala aprila in 
maja, največja je bila marca, in sicer 245 cm.

Povprečna poletna temperatura zraka je opazno 
presegla dolgoletno povprečje, odklon je bil med 2 
in 4 °C, kar poletje 2015 uvršča na drugo ali tretje 
mesto med najbolj vročimi poletji. Podobno vroče 
poletje je bilo leta 2013; rekordno vroče ostaja 
poletje 2003. Poletje 2014, ki je bolj kot z vročino 
postreglo z oblaki in dežjem, je bilo po povprečni 
temperaturi zraka okoli 2 °C hladnejše od poletja 
2015.

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

Kredarica
2015 91 89 139 202 134 154 195 188 84 94 144 181
1961–90 133 117 136 130 159 164 194 171 159 149 107 107

Rateče
2015 66 91 160 221 166 207 241 230 144 96 126 104
1961–90 87 114 147 157 181 191 233 224 196 142 95 57

Bilje
2015 94 129 193 240 225 293 334 293 204 143 145 99
1961–90 102 123 145 155 200 214 262 249 190 157 113 101

Ljubljana
2015 69 76 188 230 202 275 295 250 163 84 128 75
1961–90 46 85 127 162 209 221 260 230 163 115 56 37

Novo mesto
2015 48 72 153 208 191 265 284 252 143 72 146 93
1961–90 69 91 133 163 213 222 268 236 177 130 70 60

Maribor
2015 72 76 167 244 194 270 278 286 152 98 147 105
1961–90 70 90 133 159 206 213 249 224 174 140 79 61

Slovenj 
Gradec

2015 68 91 153 246 181 246 265 254 129 96 124 106
1961–90 79 104 142 161 205 208 244 218 167 143 83 69

Murska 
Sobota

2015 67 81 167 235 197 275 283 281 139 91 114 64
1961–90 58 86 136 172 220 225 261 237 177 135 72 51

Letališče 
Portorož

2015 97 124 178 251 249 331 373 304 212 148 130 87
1961–90 101 125 170 199 263 275 315 292 236 201 114 94

 Slika 6: Število dni s snežno odejo in njena največja 
debelina leta 2015

 Figure 6: Number of days with snow cover and maximum 
snow cover depth in the year 2015.
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 Preglednica 6: Trajanje sončnega obsevanja v urah leta 2015 in povprečje obdobja 1961–1990
 Table 6: Bright sunshine duration in hours in the year 2015 and the 1961/90 normals.
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Dolgoletno povprečje je presegla tudi povprečna 
najnižja dnevna temperatura, odklon od povprečja se 
je večinoma gibal med 2 in 3,3 °C, največjega pa so 
izmerili v Godnjah, kjer je znašal 3,4 °C. K nadpovprečno 
visoki povprečni poletni temperaturi so bolj kot topla 
jutra prispevali nadpovprečno topli popoldnevi. Odklon 
povprečne najvišje dnevne temperature je bil med 2,6 
in 4,0 °C, le v Godnjah je dosegel 4,3 °C.

V vseh treh poletnih mesecih so bila daljša vroča 
obdobja, zato je bilo tudi vročih dni neobičajno veliko. 
Po nižinah smo jih večinoma našteli od 30 do 50, kar 
je druga do četrta najvišja vrednost v nekaj deset let 
dolgem merilnem nizu. 

Rekordno visoko se temperatura v poletju 2015 ni 
povzpela. Poleti 2015 je bilo dolgoletno povprečje 
vročih dni opazno preseženo po vsej državi. 

V večjem delu države smo glede na dolgoletno 
povprečje opazili padavinski primanjkljaj; marsikje v 
vzhodni polovici države je bilo padavin mnogo manj, 
ponekod na zahodu pa tudi precej več od dolgoletnega 
povprečja. V Biljah pri Novi Gorici je bilo poletje 2015 
s 457 mm tretje najbolj namočeno v zadnjih 20 letih, 
v Šmartnem pri Slovenj Gradcu pa je padlo skromnih 
252 mm, kar je celo druga najmanjša vrednost od leta 
1961. Še manj dežja je bilo v Murski Soboti (207 mm), 
na Letališču Portorož (181 mm) in v Velikih Dolencih 
(180 mm).

Največ padavin je bilo v delu Julijskih Alp, kjer so 
padavine presegle 640 mm. Najmanj dežja je padlo na 
Obali, v manjšem delu Notranjske in Dolenjske ter delu 
Štajerske, v Prekmurju in na Koroškem, namerili so od 
160 do 280 mm. Na Koroškem in na severovzhodu 
države ter v pasu od Obale do Novomeške kotline je bilo 
doseženega le od 50 do 75 % dolgoletnega povprečja. 
Več padavin kot v dolgoletnem povprečju pa so namerili 
na območju od Goriške do Lesc.

Sončnega vremena je bilo povsod več kot običajno. Na 
severozahodu države je bil odklon manjši od desetine 
dolgoletnega povprečja. Na Kredarici je bilo dolgoletno 
povprečje preseženo le za odstotek, v Ratečah pa za 
dva. Večina Slovenije je bila obsijana 10 do 20 % bolj kot 
običajno, največ sončnega vremena je bilo na Obali, kjer 
je sonce sijalo 1008 ur, kar je 15 % več kot običajno. 
Na treh merilnih mestih je odklon za spoznanje presegel 
petino dolgoletnega povprečja, to so Lavrovec, Lisca in 
Maribor, v slednjem je sonce sijalo 834 ur, kar je 121 % 
dolgoletnega povprečja.

Jesen 2015 je bila toplejša kot v dolgoletnem povprečju, 
večinoma je bil odklon med 1 in 2 °C, na severozahodu, 
Goriškem in Kočevskem ni presegel 1 °C. V Ljubljani je 
bila jeseni 2015 povprečna temperatura zraka 11,4 °C, 
kar je 1,3 °C nad dolgoletnim povprečjem.

Odklon povprečne najnižje dnevne temperature je bil po 
vsej državi pozitiven, večinoma je presegel 1 °C, manjši 
je bil le v Kočevju (0,3 °C) in na Kredarici (0,9 °C). Največji 
odklon je dosegel 2 °C v Murski Soboti in Godnjah. Tudi 
popoldnevi so bili povsod toplejši kot običajno, najmanjši 
odklon je bil v Biljah in na Kredarici (0,4 °C), v Portorožu je 
bilo dolgoletno povprečje preseženo za 0,7 °C, v Ratečah 
in Lescah za 0,9 °C. Drugod je bil odklon večji kot 1 °C, 
največji je bil v Murski Soboti z 1,9 °C.

V gorah so bile jeseni štiri izrazite ohladitve, najbolj je 
izstopalo nadpovprečno toplo obdobje v zadnji tretjini 
oktobra in prvih dveh tretjinah novembra. V nižinskem 
svetu so bile ohladitve kratkotrajnejše, izstopalo je 
občutno nadpovprečno toplo obdobje sredi septembra. 
Po nižinah se je povprečna dnevna temperatura v 
začetku novembra za nekaj dni spustila pod dolgoletno 
povprečje, nato pa je bilo tudi po nižinah občutno topleje 
vse do konca druge tretjine novembra.

Jeseni 2015 je bilo največ padavin v delu Posočja in Julij-
skih Alp, kjer so padavine presegle 650 mm, na manjšem 

 Slika 7: Najvišja snežna odeja na Kredarici v obdobju 1955–2015
 Figure 7: Maximum snow cover depth on Kredarica in the period 1955-2015.
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delu pa celo 800 mm. Najmanj padavin je padlo na jugo-
zahodu države, v Ljubljani in na severovzhodu države. 
Dolgoletno povprečje padavin je bilo preseženo na seve-
rozahodu Slovenije in v vzhodni polovici države. Za več 
kot petino je bilo dolgoletno povprečje preseženo v Beli 
krajini in na Gorjancih. V Črnomlju je bil presežek 30 %, v 
Novem mestu 19 %, v Murski Soboti 18 %, na Lisci 17 % 
in v Soči 15 %. Med območja z največjim zaostankom 
za dolgoletnim povprečjem spadajo Slovensko Primorje, 
del Notranjske ter območje Tolmina, v teh krajih je bilo 
doseženega od 60 do 80 % dolgoletnega povprečja. 
V Postojni so padavine za dolgoletnim povprečjem 
zaostajale za 33 %, v Kneških Ravnah za 25 %, na leta-
lišču v Portorožu za 24 %, v Kočevju je bil zaostanek 
17 %, na Zgornjem Jezerskem 13 %, v Kobaridu in 
Godnjah 12 % ter v Ljubljani 11 %.

Jeseni je trajanje sončnega vremena za dolgoletnim 
povprečjem najbolj zaostajalo v visokogorju, na Kreda-
rici je za običajno osončenostjo zaostajalo za 22 %, v 
Ratečah za 11 %, v Slovenj Gradcu za desetino, na Lisci 
za 8 % in v Novem mestu za 5 %. Dolgoletno povprečje 
je bilo preseženo, z izjemo Obale, na jugozahodu države, 
v Vipavski dolini in v osrednji Sloveniji ter ponekod 
na Štajerskem. V Ljubljani je bilo 12 % več sončnega 
vremena kot običajno, v Postojni 8 %, v Biljah 5 %, na Sv. 
Florjanu 3 %. V Mariboru in Celju je bil presežek komaj 
omembe vreden.

Na Kredarici so namerili do 50 cm snega, v Ratečah 
je debelina snežne odeje dosegla 12 cm, tla je sneg 
prekrival 8 dni. V Kočevju je bila višina snežne odeje 16 
cm, sneg je ležal sedem dni, v Novem mestu pa je snežna 
odeja, ki je dosegla 13 cm, obležala tri dni. V Ljubljani 
je bila snežna odeja debela 2 cm, kar je 2 cm manj od 
povprečja, obležala pa je dva dni.

Podnebne značilnosti po mesecih

Čeprav ne tako izjemno kot leta 2014, je bil tudi januar 
2015 opazno toplejši od dolgoletnega povprečja. 
Najmanjši odklon je bil v visokogorju, tudi na Goriškem ni 
presegel 2 °C. Na Obali in v večjem delu zahodne Slove-
nije je bil odklon med 2 in 3 °C. V dobri polovici Slovenije 
je bilo dolgoletno povprečje preseženo za 3 do 4 °C, še 
večji pa je bil odklon na severovzhodu države in v Beli 
krajini. K velikemu odklonu je najbolj prispevala druga 
tretjina meseca.

Največ padavin je bilo v Posočju, v zgornjem delu so 
namerili tudi nad 190 mm, v Logu pod Mangartom pa kar 
201 mm. Večina Slovenije je poročala o 30 do 110 mm, 
na Obali, Goriškem, v severnem delu Ljubljanske kotline 
in na severovzhodu države pa niso presegle 70 mm. 
Dolgoletno povprečje je bilo preseženo na severozahodu 
Slovenije, vzhodnem delu Notranjske, na Dolenjskem in 
v Beli krajini, na Koroškem, v večjem delu Štajerske in 
južnem delu Prekmurja. Največji presežek je bil v delu 
Dolenjske, saj so padavine v Novem mestu dolgoletno 
povprečje presegle kar za 71 %. Velik presežek, 59 %, 
je bil tudi na Koroškem. Za dolgoletnim povprečjem so 
padavine najbolj zaostajale na Goriškem, kjer je bilo le 
45 % pričakovanih, drugod so presegle polovico dolgolet-
nega povprečja. V prvi tretjini januarja ni bilo omembe 
vrednih padavin, obilne pa so bile v zadnji tretjini meseca.

Dolgoletno povprečje osončenosti je bilo preseženo na 
severovzhodu države, Obali in v osrednjem delu Slove-
nije, od meje z Avstrijo prek Ljubljanske kotline do meje 
s Hrvaško. V Ljubljani in Halozah je odklon presegel 
četrtino dolgoletnega povprečja. Največji primanjkljaj 
je bil na območju Novega mesta in dela Zasavja, kjer je 
sonce sijalo le od 50 do 75 % toliko časa kot običajno.
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 Slika 8: Odklon povprečne mesečne temperature leta 2015 v °C od povprečja 1961–1990 
 Figure 8: Monthly mean temperature anomaly in the year 2015 in °C.
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Povprečna februarska temperatura je v pretežnem 
delu države presegla dolgoletno povprečje, odklon 
večinoma ni presegel 1 °C. Večji odklon, in sicer do 
1,5 °C, so zabeležili na Koroškem, ponekod na severu 
Gorenjske, na severovzhodu države, Obali in deloma 
na Krasu. Za dolgoletnim povprečjem so temperature 
zaostajale na Kočevskem in v Beli krajini.

Februarja je bilo na zahodu Slovenije in v večjem delu 
ozemlja vzdolž meje z Avstrijo do 40 mm padavin. Na 
večini ozemlja jih je padlo od 40 do 120 mm, največ 
padavin pa je bilo v Kočevju in Beli krajini, kjer so 
presegle 120 mm. V Črnomlju je padlo 156 mm, v Novi 
vasi 126 mm in v Kočevju 128 mm padavin. Dolgoletno 
povprečje je bilo preseženo v približno polovici države, 
kar dvakratna običajna količina padavin je padla v Beli 
krajini, v Črnomlju so dosegle 214 % dolgoletnega 
povprečja. Meja nadpovprečno namočenega območja 
je potekala od jugozahoda proti severovzhodu države, 
in sicer od Ilirske Bistrice južno od Ljubljane proti seve-
rovzhodu, vse do krajev malo severneje od Murske 
Sobote. Na Krasu, v Vipavski dolini, Posočju in na prete-
žnem delu Gorenjske ni bila dosežena niti polovica 
dolgoletnega povprečja. V Biljah je padlo 11 mm, kar je 
le 12 % dolgoletnega povprečja. Druga tretjina meseca 
je v Sloveniji minila brez omembe vrednih padavin.

Bolj sončno kot običajno je bilo na Obali, Krasu in 
v Vipavski dolini ter na manjšem delu Notranjske. 
Odklon je le v Postojni presegel desetino dolgolet-
nega povprečja. Drugod je število sončnih dni za dolgo-
letnim povprečjem zaostajalo, na večini ozemlja je 
trajanje sončnega vremena preseglo 75 % dolgole-
tnega povprečja. Nekoliko manjši delež dolgoletnega 
povprečja so zabeležili v Novi vasi in na spodnjem 
Štajerskem. V prvi in zadnji tretjini meseca je sončnega 

vremena izrazito primanjkovalo, v osrednji tretjini 
februarja pa je bilo dolgoletno povprečje opazno prese-
ženo.

Snežna odeja je bila v gorah skromna, na Kredarici 
je največja debelina dosegla le 205 cm. Na Obali in 
v spodnji Vipavski dolini snežne odeje niso zabeležili, 
najdebelejša pa je bila na Kočevskem in v Beli krajini 
ter Novi vasi, kjer je dosegla od 60 do 70 cm.

Marec je bil povsod vsaj 1 °C toplejši kot v dolgolet nem 
povprečju. Odklon od 2 do 3 °C so dosegli v delu 
Dolenjske, na Obali in Krasu ter od tam v ozkem pasu 
nad osrednjo Slovenijo in severno od Ljubljanske 
kotline, vse do meje z Avstrijo.

Največ padavin je bilo na območju Posočja in na Postojn-
skem, padlo jih je od 130 do 140 mm, najmanj pa na 
Obali, v večjem delu Štajerske in na Krško-Brežiškem 
polju ter v Prekmurju, namerili so do 50 mm. V Prek-
murju niso dosegle niti 25 mm, v Celju jih je padlo 
29 mm, na Bizeljskem 30 mm, 35 mm pa v Mariboru 
in Slovenskih Konjicah. Večina padavin je padla v zadnji 
tretjini marca. Dolgoletno povprečje je bilo prese-
ženo na območju osrednje Slovenije in večjega dela 
Notranjske, v Novi vasi za 22 %, v Postojni za 16 % 
in v Ljubljani za 7 %. Drugod je bilo padavin manj kot 
v dolgoletnem povprečju. V delu Štajerske in v Prek-
murju ni padla niti polovica dolgoletnega povprečja.

Sončnega vremena je bilo povsod več kot običajno, 
na severozahodu države in na Obali je bil presežek 
do desetine. Od četrtine do polovico več sončnega 
vremena kot običajno so imeli v delu Štajerske in 
osrednji Sloveniji ter od tam proti jugu do meje s 
Hrvaško in proti zahodu do meje z Italijo.
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 Slika 9: Mesečna osončenost leta 2015 v primerjavi s povprečjem obdobja 1961–1990 
 Figure 9: Monthly sunshine radiation in the year 2015 compared to the 1961-1990 normals.
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April je bil od dolgoletnega povprečja večinoma 
toplejši za 1 do 2 °C, le na Obali, območju Kočevja, Bilj 
in Lendave odklon ni dosegel 1 °C. Najmanj padavin je 
bilo v Zgornjesavski dolini, na severovzhodu države in v 
Portorožu, kjer je padlo manj kot 30 mm dežja. V večini 
krajev so namerili od 30 do 75 mm padavin, največ pa v 
Beli krajini, delu Notranjske in na Goriškem, vendar tudi 
tam niso presegle 75 mm.

Povsod so padavine opazno zaostajale za dolgolet nim 
povprečjem, saj nikjer niso presegle 70 % tega 
povprečja. Polovica dolgoletnega povprečja je bila 
presežena v večjem delu Dolenjske, v Beli krajini in na 
Koroškem. V primerjavi z dolgoletnim povprečjem so 
bile padavine najbolj skromne v Ratečah, saj so dosegle 
le 11 % povprečja, in na Kredarici z 20 %. Na Kreda-
rici je bila snežna odeja 1. aprila debela 215 cm, kar 
je opazno manj od dolgoletnega povprečja in četrti 
najmanj zasnežen april.

Sončnega vremena je bilo opazno več kot običajno, 
saj je bilo dolgoletno povprečje povsod preseženo 
vsaj za petino, sonce je sijalo od 200 do 260 ur. Na 
večini ozemlja je bil zabeležen od 40 do 50 % presežek. 
Več kot za polovico je bilo dolgoletno povprečje prese-
ženo v delu Gorenjske, na Koroškem in manjšem delu 
Štajerske ter Notranjske. V Ljubljani je bil april 2015 
tretji najbolj sončen doslej.

Povprečna majska temperatura je bila nad dolgolet nim 
povprečjem, večinoma je bilo 2 do 3 °C topleje. V Kočevju 
je bil maj 2 °C toplejši, odklon med 1 in 2 °C pa je bil 
na Obali, Goriškem in Trnovski planoti, v Vipavski dolini, 
na Koroškem ter v pretežnem delu Štajerske in Prek-
murja.

Najmanj padavin je bilo na Obali in Krasu, pa tudi na 
Goriškem in Postojnskem, kjer jih je padlo od 30 do 
90 mm. Najobilnejše padavine so bile v delu Julijskih 
in Kamniško-Savinjskih Alp, kjer so presegle 210 mm. 
Dolgoletno povprečje padavin je bilo preseženo v 
večjem delu države, več kot za polovico v Beli krajini, 
Novem mestu, delu Štajerske in Prekmurja. Na območju 
zahodno od ločnice, ki je potekala od izvira Soče do 
Ljubljane in od tam proti jugu do meje s Hrvaško, je 
bilo padavin manj kot v dolgoletnem povprečju. Večina 
Primorske in zahodni del Notranjske sta dosegla med 
polovico in tremi četrtinami dolgoletnega povprečja. 
Na letališču v Portorožu je bilo doseženega 51 % dolgo-
letnega povprečja, v Godnjah 53 %, Kobaridu 61 %, 
Postojni 63 % in Biljah 68 %. Snežna odeja v gorah je 
bila skromna.

V pretežnem delu države je bilo manj sončnega 
vremena kot običajno; dolgoletno povprečje je bilo 
preseženo le v jugozahodni četrtini države, z izjemo 
Portoroža, odklon je presegel de setino na manjšem 
območju Notranjske. Največji zaostanek, in sicer med 
10 in 20 %, je bil v večjem delu Prekmurja, na severu 
Gorenjske, na Koroškem in v zahodnem delu Štajerske.

Prva polovica junija je bila poletno vroča in sončna, 
dežja je bilo malo. V Ljubljani se je temperatura šest dni 
dvignila na vsaj 30 °C, v Murski Soboti, Celju in Mariboru 
so bili štirje taki dnevi, v Novem mestu pet, v Biljah 
enajst in na Obali devet. Povprečna junijska tempera-
tura je opazno presegla dolgoletno povprečje primer-
jalnega obdobja. Na Obali, Kočevskem, v delu Štajerske 
in Gorenjske je bil odklon med 1 in 2 °C, v pretežnem 
delu države med 2 in 3 °C, v Postojni je dosegel 3,1 °C.

V južni, vzhodni in severovzhodni Sloveniji je padlo od 
40 do 120 mm padavin, drugod večinoma od 120 
do 200 mm, le v delu Posočja in Julijskih Alp so bile 
padavine obilnejše. Dolgoletno povprečje je bilo prese-
ženo na območju, ki se začenja na Goriškem in sega 
prek spodnjega Posočja proti vzhodu nad Polhograjsko 
hribovje in severni del Ljubljanske kotline ter širše 
območje Celja. Drugod so padavine za dolgoletnim 
povprečjem zaostajale, v delu severovzhodne Slovenije, 
ponekod na Dolenjskem, na Krasu in delu Notranjske 
niso dosegle niti 70 % dolgoletnega povprečja.

Osončenost je junija za dolgoletnim povprečjem 
nekoliko zaostajala le v Julijskih Alpah, drugod je bilo 
več sončnega vremena kot običajno; na večini ozemlja 
je sonce sijalo od 115 do 130 % dolgoletnega povprečja, 
večina Notranjske pa je dolgoletno povprečje presegla 
vsaj za 30 %.

Na Kredarici je bila snežna odeja junija 2015 10 dni, 
tudi debelina je bila skromna, najdebelejša je bila prvi 
dan meseca s 70 cm.

Julij je bil od 3 do 5 °C toplejši od dolgoletnega 
povprečja. Zaznamovala sta ga dva vročinska vala, 
v katerih se je temperatura večkrat povzpela nad 
35 °C. Rekordno veliko je bilo tudi dni s temperaturo 
nad 30 °C. Prvi julijski vročinski val je Slovenijo zajel v 
prvi tretjini meseca, iztekel se je z občutno ohladitvijo 
ob koncu prve tretjine. Drugi vročinski val je bil daljši, 
zato smo ga težje prenašali. Toplotna obremenitev je 
bila zelo velika tako med prvim kot tudi drugim julij-
skim vročinskim valom. Najtežje smo vročino prena-
šali v urbanem okolju, ker so se stavbe pregrele in 
se ponoči ozračje pogosto ni ohladilo pod 20 °C. Ob 
vročem in sončnem vremenu se je zvišala koncentra-
cija ozona, vrednost UV-indeksa pa je bila 9 po nižinah 
in 10 v gorah. Vročinski val je spremljalo ekstremno 
visoko izhlapevanje. Temperatura morja se je približala 
rekordni vrednosti. Osvežitev zadnjo nedeljo julija je bila 
težko pričakovana, ozračje se je ohladilo za 10 do 20 °C 
v primerjavi z vrhuncem vročinskega vala. Ohladitev je 
bila najmanj izrazita v Primorju. Tako izrazita in hitra 
ohladitev je nekaterim občutljivim ljudem povzročila 
težave.

Večina dežja je julija padla v zadnji tretjini meseca. 
Naj obilnejše so bile padavine v Julijskih Alpah in na 
Zgornjem Jezerskem, kjer so presegle 180 mm. 
Najmanj dežja je bilo na jugozahodu Slovenije, na 
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Letališču Portorož ga je padlo le 61 mm. Dolgoletno 
povprečje padavin je bilo preseženo le na manjših 
območjih na severu države, v večjem delu Slovenije 
so presegle 80 % dolgoletnega povprečja, v Slovenj 
Gradcu in Logu pod Mangartom pa le 66 %.

Sončnega vremena je bilo julija več kot običajno, v dobri 
polovici Slovenije odklon ni presegel desetine dolgolet-
nega povprečja, za 10 do 20 % je bila običajna oson-
čenost presežena na severu Štajerske, v Posavju, 
Ljubljanski kotlini, večjem delu Notranjske, na Krasu, 
Obali in Goriškem.

Povprečna avgustovska temperatura je v večini krajev 
presegla dolgoletno povprečje za 2 do 4 °C. Največji 
presežek je bil na Goričkem v Prekmurju, kjer je bil avgust 
več kot 4 °C toplejši od povprečja primerjalnega obdobja. 
Čeprav avgusta nismo dosegli rekordno visoke tempera-
ture, je bil mesec po zaslugi dveh vročinskih valov opazno 
toplejši od dolgoletnega povprečja, tudi število vročih dni 
je to povprečje opazno preseglo. Izstopala je izrazita 
ohladitev v začetku druge polovice meseca.

Dolgoletno povprečje padavin je bilo preseženo le v 
manjšem delu države, in sicer v Beli krajini, na Goriškem, 
v Vipavski dolini in na Krasu. Drugod so za dolgoletnim 
povprečjem zaostajale. Manj kot polovico dolgoletnega 
povprečja padavin so namerili na Koroškem, severnem 
Štajerskem, severovzhodu Slovenije in Letališču 
Portorož. Sončnega vremena je bilo več kot običajno, 
največji presežek je bil na severovzhodu države in na 
jugu Štajerske, kjer je bilo dolgoletno povprečje prese-
ženo za več kot petino. Na jugu države, v Ljubljanski 
kotlini in na severozahodu Slovenije odklon ni presegel 
desetine dolgoletnega povprečja.

Povprečna temperatura je septembra v Julijskih Alpah 
zaostajala za dolgoletnim povprečjem, odklon na Kreda-
rici je bil –1,6 °C. Drugod je bilo dolgoletno povprečje 
preseženo, večina južne in severovzhodne Slovenije je 
bila 1 do 2 °C toplejša kot v dolgoletnem povprečju, k 
pozitivnemu odklonu mesečnega povprečja so prispe-
vala nadpovprečno topla jutra in toplo obdobje sredi 
meseca.

Padavine so bile najobilnejše na območju Julijskih Alp, 
ponekod jih je padlo več kot 500 mm. V večini Slove-
nije je bilo med 60 in 160 mm padavin. V primerjavi z 
dolgoletnim povprečjem izstopa severozahodna Slove-
nija, ponekod so padavine presegle dvojno povprečno 
količino. Južna Slovenija in večina Štajerske dolgo-
letnega povprečja padavin nista dosegli, v Novem 
mestu so zabeležili le 60 % dolgoletnega povprečja. Na 
Goriškem in v Ljubljani je bilo sončnega vremena toliko 
kot običajno, drugod je osončenost za dolgolet nim 
povprečjem zaostajala. Primanjkljaj večinoma ni 
presegel 25 %, le na severozahodu države je bila oson-
čenost skromnejša, le od 50 do 75 % dolgoletnega 
povprečja, na Kredarici s 84 urami sončnega vremena 
pa le 53 % običajne osončenosti.

Povprečna oktobrska temperatura je bila blizu dolgo-
letnega povprečja, odkloni so bili v mejah ±1 °C. Po 
nižinah je bil odklon pozitiven, v gorah pa negativen.

Padavine so bile najobilnejše v večjem delu Posočja 
in Julijskih Alp ter v Beli krajini, ponekod jih je padlo 
do 330 mm. Najmanj padavin, in sicer med 130 in 
180 mm, je bilo v pasu od Obale prek osrednje Slovenije 
do Koroške in severovzhodne Slovenije. Večina padavin 
je bila zbrana v drugi tretjini meseca. Dolgoletno 

 Rateče           Bilje           Ljubljana           Novo mesto           Maribor           Murska Sobota

Pa
da

vin
e 

(%
)

januar februar maj avgustmarec junij september novemberapril julij oktober december

200

150

100

50

0

–50

–100

 Slika 10: Odklon padavin leta 2014 v odstotkih povprečja obdobja 1961–1990 
 Figure 10: Precipitation in the year 2014 compared to the 1961–1990 normals
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povprečje padavin je bilo povsod preseženo, večina 
zahodne polovice Slovenije je zabeležila presežek do 
50 % dolgoletnega povprečja, le v Biljah, Godnjah in 
Lescah je odklon presegel 50 %. Največji presežek je bil 
na območju od Bele krajine, vzdolž meje s Hrvaško vse 
do Prekmurja, padavin je bilo več kot dvakrat toliko kot 
v dolgoletnem povprečju. Visoko v gorah je bila večino 
meseca že snežna odeja, na Kredarici je njena debelina 
dosegla 30 cm.

Sončnega vremena je primanjkovalo. Še najbližje dolgo-
letnemu povprečju je bila osončenost v Slovenskem 
Primorju, na Krasu in Goriškem, kjer so presegli 80 % 
običajne osončenosti. V večjem delu Slovenije so imeli 
od 65 do 80 % običajnega sončnega vremena. Med 50 
in 65 % dolgoletnega povprečja so zabeležili na severo-
zahodu Slovenije, v Beli krajini, na Kočevskem, v večjem 
delu Dolenjske in na jugu Štajerske.

November je bil toplejši od dolgoletnega povprečja, 
najbolj v visokogorju. Velika večina ozemlja je bila od 1 
do 3 °C toplejša kot v dolgoletnem povprečju; na Obali, 
v Biljah in Kočevju odklon ni dosegel 1 °C. Povsod je bilo 
vsaj za četrtino več sončnega vremena kot običajno, 
v primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil presežek 
najmanjši na zahodu države, kjer odklon ni presegel 
50 %. Največji presežek je bil v Ljubljanski kotlini in delu 
Dolenjske, kjer je sonce sijalo vsaj dvakrat toliko časa 
kot običajno.

Padavine so bile v primerjavi z dolgoletnim povpre-
čjem skromne. Večina padavin je padla v zadnji tretjini 
meseca. Največ jih je bilo v delu Notranjske, kjer so 
presegle 80 mm. Na večini ozemlja jih je padlo od 20 
do 60 mm. Najbolj skromne so bile na Goriškem, v 
zahodnem delu Zgornjega Posočja in na severovzhodu 
države, kjer niso dosegle 20 mm. Nikjer niso dosegle niti 
treh petin dolgoletnega povprečja. Manj kot desetino 
so jih namerili v Velikih Dolencih, Kobaridu, Soči in Logu 
pod Mangartom, le malo večji delež, do petine dolgo-
letnega povprečja, so izmerili v Murski Soboti, Biljah, 
Ratečah in Kneških Ravnah. Ob ohladitvi s pa davinami 
v začetku zadnje tretjine meseca je sneženje v večjem 
delu notranjosti seglo do nižin, a je snežna odeja kmalu 
skopnela.

December 2015 je bil toplejši od dolgoletnega 
povprečja. V pretežnem delu države je bil odklon med 
1 in 3 °C. Na severozahodu Slovenije, zahodnem delu 

Gorenjske in v širokem pasu vzdolž alpsko-dinarske 
pregrade, vse do meje s Hrvaško, je bil odklon med 3 in 
5 °C, največji pa je bil v visokogorju. Na Kredarici je bila 
povprečna decembrska temperatura rekordnih 0,7 °C 
in je dolgoletno povprečje presegla kar za 7,5 °C.

December je bil skoraj povsem brez padavin, večinoma 
niso presegle 1 mm. Izjema so bili Bilje s 4 mm, Lendava 
s 3 mm in Bizeljsko z 2 mm. V primerjavi z dolgoletnim 
povprečjem so v pretežnem delu države beležili 0 ali 1 % 
dolgoletnega povprečja, 2 % so dosegli v Novem mestu 
in Murski Soboti, po 3 % pa v Biljah in na Bizeljskem.

Na Kredarici je debelina snežne odeje dosegla komaj 
30 cm, sneg je tla prekrival le prve štiri dni meseca. 
To je najmanj, odkar neprekinjeno spremljamo snežno 
odejo na Kredarici.

Dvakratna običajna osončenost je bila presežena v 
Ljubljani, delu Štajerske in manjšem delu Notranjske. 
Večina krajev je zabeležila od 150 do 200 % dolgolet-
nega povprečja. V Pomurju odklon ni presegel 50 %, 
v Biljah in na Obali pa je sonce sijalo toliko časa kot v 
dolgoletnem povprečju.

Sklepne misli

Ogrevanje ozračja na svetovni ravni se je nadalje-
valo s presenetljivim presežkom glede na dolgo-
letno povprečje. Tudi razmere v Sloveniji so sovpa-
dale s svetovnim trendom, saj je bilo v visokogorju leto 
2015 najtoplejše doslej, po nižinah pa drugo ali tretje 
naj toplejše (1). Presenetila sta izjemno topel december 
v višjih legah in pomanjkanje snežne odeje. Mila zima in 
poletje z vročinskimi valovi sta potrdila trend ogrevanja 
ozračja (2). Leto 2015 je znova opozorilo na narašča-
jočo spremenljivost podnebja, kar nas bi moralo prav 
tako ali pa še bolj skrbeti, kot naraščajoče temperature. 
Posebno se velika spremenljivost odraža na porazdelitvi 
padavin. Leto 2014 je bilo na marsikateri merilni postaji 
najbolj namočeno doslej, sledilo pa mu je leto 2015, ki 
je bilo skromno s padavinami, na Obali, ki jo že tako ali 
tako pogosto pesti suša, pa je bilo najbolj suho doslej. 
Na srečo se z obsežnimi naravnimi nesrečami, kot so 
jih prinašale poplave po obilnem deževju leta 2014 (3), 
nismo srečali, a to naših prizadevanj za izboljšanje odpor-
nosti in pripravljenosti na take razmere ne bi smelo 
upočasniti ali celo zaustaviti. 
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Povzetek
V prispevku so predstavljeni prostorski in časovni pregled vodnatosti in temperature površinskih vod 
za leto 2015. Pregled je sestavljen iz povzetkov mesečnih spremljanj in analiz, ki so večinoma prikazane 
s primerjavo statističnih vrednosti pretokov in temperatur rek leta 2015 in dolgoletnem primerjalnem 
obdobju. Hidrološka dogajanja, količinske ocene pretokov in značilnosti ter posebnosti obravnavanega 
obdobja so poleg opisov dodatno prikazane s hidrogrami, kartami, grafi, preglednico in fotografijami. 

Abstract
This article gives a spatial and temporal review of river water levels and temperature of surface 
water in 2015. The review is a summary of monthly monitoring and analyses, which are presented 
mostly on the basis of statistical values of river discharges, and river temperatures in 2015 
compared to statistical values of long-term data sets. Descriptions of hydrological events, quantitative 
estimates of river discharges and characteristics, and specific features of the period under 
consideration are illustrated with hydrographs, maps, graphs, photographs and a table.

Vodnatost rek 

Po izredno vodnatem letu 2014, v katerem je bila 
pogostost in intenzivnost poplav zelo velika, je bilo leto 
2015 hidrološko suho leto. Vodnatost rek je bila okoli 
23 odstotkov manjša kot navadno, reke so v nekoliko 
večjem obsegu poplavljale le oktobra. Značilno je bilo 
poletno sušno obdobje, v katerem so bile izpostavljene 
predvsem reke v jugozahodnem delu države, in izrazito 
sušno stanje rek konec decembra. 

Dnevni pretoki na reprezentativni lokaciji Save v 
Hrastniku dobro predstavljajo časovni razpored 

pretokov leta 2015 (slika 3). Sušno obdobje je bilo najbolj 
izrazito avgusta in konec decembra.

Kronološki pregled 

hidroloških razmer

Leto 2015 se je začelo s precej neenakomerno 
prostorsko porazdeljenostjo vodnatosti. Januarja so 
bili pretoki rek v zahodnem delu države na reki Reki, 
Idrijci in Vipavi ter osrednjem delu države na Ljubljanici 
okoli polovico manjši kot v dolgoletnem primerjalnem 
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Slika 1: 
Razmerja med srednjimi pretoki rek 
leta 2015 in povprečnimi srednjimi 
pretoki v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1971–2000
Figure 1: 
Ratios between mean discharges of 
rivers in 2015 and mean discharges 
for the period 1971-2000
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obdobju. Na severozahodu države je bila vodnatost rek 
večja kot navadno v tem času. Najbolj vodnati reki sta 
bili Mura in Dravinja. Januarja se vodnatost rek čez 
mesec ni preveč spreminjala, občasni porasti rek so bili 
majhni. Pretoki so bili najmanjši v prvem delu in največji v 
drugem delu meseca. Najmanjši pretoki v mesecu so bili 
večinoma povprečno veliki, visokovodne konice pretokov 
rek so bile, razen visokovodnih konic Mure in Dravinje, 
večinoma majhne.

Februarja je bila vodnatost rek nekoliko nadpovprečna. 
V zahodnem delu države so bili pretoki rek manjši, v 
vzhodnem delu pa večji kot navadno v tem času. Najmanj 
vodnata je bila reka Reka, najbolj pa Kolpa. Večji del meseca 
so se pretoki le malo spreminjali, ob koncu meseca se je 
vodnatost rek povečala. Pretoki so bili najmanjši od 7. do 
13. februarja in največji od 23. do 27. februarja.

Marca vodnatost rek ni preveč odstopala od dolgole-
tnega povprečja. Pretoki rek so bili najmanjši v severnem 
delu države in v goratih povirjih rek. Glede na dolgoletno 
obdobje je najmanj vode preteklo po Savinji in največ po 
Vipavi. Večji del meseca so se pretoki le malo spremi-
njali, ob koncu meseca pa so se povečali. Visokovodne 
konice so bile povprečno velike in reke niso poplavljale. 

Aprila so bili pretoki rek manjši od običajnih za ta letni 
čas. Pretoki rek so se večino meseca zmanjševali, vodna-
tost so nekoliko povečevale občasne krajevne padavine. 
Reke so imele večinoma male pretoke, le večje reke so 
večinoma ohranjale srednje pretoke. Najmanj vode je 
preteklo po Idrijci in največ po Muri. 

Večji del maja je bila vodnatost rek srednja in mala. V noči 
na 23. maj so reke ob močnejših krajevnih nalivih popla-

Slika 2: 
Razmerja med malimi (Qnp), 
srednjimi (Qsr) in velikimi (Qvk) 
mesečnimi pretoki leta 2015 in 
pretoki v obdobju 1971–2000 
(sQnp, sQsr, sQvk). Razmerja so 
izračunana kot povprečja razmerij na 
izbranih merilnih postajah (glej nabor 
vodomernih postaj na sliki 1).
Figure 2: 
Ratios between low (Qnp), mean 
(Qsr), and high (Qvk) monthly 
discharges in 2015 and discharges 
for the period 1971-2000 (sQnp, 
sQsr sQvk). The ratios are calculated 
as an average of ratios at selected 
gauging stations (see set of gauging 
stations in Figure 1).
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 Slika 3: Dnevni pretoki leta 2015 ter srednji (zelena linija) in mali (rjava linija) povprečni pretoki v dolgoletnem obdobju 
1971–2000 na reki Savi v Hrastniku 

 Figure 3: Daily discharges of the Sava River at Hrastnik in 2015, and the mean (green line) and low (brown line) average 
discharges for the period 1971-2000
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 Slika 4: Pretoki rek leta 2015
 Figure 4: River discharges in 2015
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vljale. Najprej so se hitro povečali pretoki manjših vodo-
tokov, pozneje pa so narasle tudi večje reke. Vodnatost 
rek se je povečala predvsem v vzhodnem delu države. V 

večinoma vsakoletnem obsegu so poplavljale Ščavnica, 
Pesnica, Dravinja, Rogatnica, Mestinjščica, Mirna in 
Sotla. V manjšem obsegu je v spodnjem toku poplavljala 

 Slika 5: Suhi koriti rek Bele v Vipavi in Branice v Braniku (arhiv ARSO)
 Figure 5: Dry riverbeds of the Bela River at Vipava and the Branica River at Branik (ARSO Archives)
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tudi Mura. Krka se je po visokovodni konici 24. maja v 
celoti vrnila v strugo 26. maja. Po prehodu visokovodnih 
valov se je vodnatost rek do konca meseca zmanjše-
vala. V celoti je bil maj hidrološko nekoliko suh mesec, po 
koritih rek je preteklo okoli 20 odstotkov manj vode kot 
navadno maja.

Junija je bila vodnatost rek za okoli 30 odstotkov 
manjša, kot je to običajno za ta čas. Vse do 24. ju nija 
je bila vodnatost rek majhna in srednja. 24. junija so se 
pretoki prehodno povečali in ponekod presegli opozo-
rilne vrednosti pretokov. Visokovodne konice so bile v 
celoti okoli 20 odstotkov višje od junijskega dolgoletnega 
povprečja največjih pretokov.

Tudi julija je bila vodnatost rek podpovprečna, manjše 
kot običajno so bile tudi visokovodne konice in najmanjši 
mesečni pretoki rek. Prve dni julija so bili pretoki rek 
večinoma majhni in so upadali. 8. julija se je vodnatost 
rek povečala predvsem v severnem delu države, kjer so 

 Slika 7: Poplavljene ceste v Kostanjevici 16. oktobra 
2015 (vir: zurnal24.si)

 Figure 7: Flooded roads in Kostanjevica on 16 October 
2015 (Source: zurnal24.si)
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Slika 8: 
Razmerja med srednjimi pretoki 
rek decembra 2015 in povprečnimi 
srednjimi decembrskimi pretoki v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju. 
Vodnatost rek je bila decembra 
izredno majhna.
Figure 8: 
Ratios between mean discharges 
of rivers in December 2015 and 
average mean December discharges 
over the long-term period. Water 
levels were extremely low in 
December.

Slika 6: 
Razmerja med srednjimi pretoki rek 
septembra 2015 in povprečnimi srednjimi 
septembrskimi pretoki v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju. Vodnatost rek je 
bila prostorsko zelo različno porazdeljena. 
Po rekah na jugu in vzhodu države je 
preteklo več kot pol manj vode kot po 
navadi. Izjema na vzhodu je Mura, ki se 
napaja v avstrijskem visokogorju.
Figure 6: 
Ratios between mean discharges of 
rivers in September 2015 and average 
mean September discharges over the 
long-term period. Water levels were 
very diverse across different areas. The 
volume of water in rivers in the south and 
east of the country was less than half 
of normal. The exception was the Mura 
River in the east, which is supplied with 
water from Austrian mountain ranges.
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 Slika 9: Letna povprečja malih (Qnp), srednjih (Qs) in največjih (Qvk) mesečnih pretokov leta 2015 na različnih vodomernih 
postajah (temni stolpci) v primerjavi z malimi, srednjimi in velikimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju 
(svetli stolpci). Pretoki so podani relativno glede na srednje obdobne vrednosti pripadajočih pretokov v 
dolgoletnem obdobju 1971–2000.

 Figure 9: Annual averages of low (Qnp), mean (Qs) and high (Qvk) monthly discharges in 2015 at different gauging 
stations (dark columns), compared to low, mean and high discharges over the long-term period (light columns). 
Discharges are relative to the mean period values of corresponding discharges for the period 1971-2000.
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 Preglednica 1: Mali, srednji in veliki pretoki leta 2015 in v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju

 Table 1: Low, mean and high discharges in 2015 and 
over the long-term period

Reka Postaja

Qnp
2015
m3/s dan

sQnp
1971–2000

m3/s
MURA G. RADGONA 56,0 28. 12. 62,1
DRAVA BORL+FORMIN 120 27. 12. 164
DRAVINJA VIDEM 1,1 3. 9. 2,1
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 6,1 2. 9. 9,5
SAVA RADOVLJICA 5,9 25. 12. 8,4
SAVA ŠENTJAKOB 27,9 29. 12. 27,1
SAVA HRASTNIK 44,5 16. 11. 45,6
SORA SUHA 5,2 14. 8. 3,8
KRKA PODBOČJE 10,2 31. 12. 10,4
KOLPA RADENCI 6,3 15. 8. 5,8
LJUBLJANICA MOSTE 7,5 23. 9. 7,7
SOČA SOLKAN 19,0 5. 8. 19,6
VIPAVA DOLENJE 1,6 22. 7. 1,8

Qs sQs
MURA G. RADGONA 137 153
DRAVA BORL+FORMIN 265 284
DRAVINJA VIDEM 9,6 11,2
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 28,9 44
SAVA RADOVLJICA 28,3 43,1
SAVA ŠENTJAKOB 62,3 85,1
SAVA HRASTNIK 122 158
SORA SUHA 13,5 19,3
KRKA PODBOČJE 49,2 51,9
KOLPA RADENCI 44,2 50,7
LJUBLJANICA MOSTE 32,2 55,6
SOČA SOLKAN 71,6 89,8
VIPAVA DOLENJE 7,0 12,1

Qvk sQvk
MURA G. RADGONA 553 16. 10. 735
DRAVA BORL+FORMIN 840 15. 10. 640
DRAVINJA VIDEM 197 16. 10. 151
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 525 24. 6. 717
SAVA RADOVLJICA 332 15. 9. 411
SAVA ŠENTJAKOB 593 15. 10. 861
SAVA HRASTNIK 831 15. 10. 1202
SORA SUHA 162 15. 10. 329
KRKA PODBOČJE 382 16. 10. 289
KOLPA RADENCI 606 23. 12. 669
LJUBLJANICA MOSTE 226 28. 3. 282
SOČA SOLKAN 759 15. 10. 1391
VIPAVA DOLENJE 152 15. 10. 152

Legenda: 
Qnp mali (najmanjši) pretoki v letu – srednje dnevne vrednosti
sQnp srednji (povprečni) mali pretoki v dolgoletnem obdobju
Qs srednji pretoki v letu – srednje dnevne vrednosti
sQs srednji pretoki v dolgoletnem obdobju
Qvk veliki (največji) pretoki v letu – opazovana konica
sQvk srednji (povprečni) veliki pretoki v dolgoletnem obdobju

bili pretoki prehodno tudi veliki. V naslednjih dneh so se 
pretoki zmanjševali, nato pa so se prehodno ponovno 
povečali predvsem v severnem delu države. Krajevni 
nalivi niso povzročali večjih porastov rek. Na jugozahodu 
države so bili pretoki rek manjši od običajnih za ta letni 
čas. Korita nekaterih presihajočih rek so bila suha. Ob 
koncu meseca so pretoki nekoliko porasli, le na jugu in 
jugozahodu so reke ohranile majhne pretoke. Zadnji dan 
julija so se pretoki rek povečali v večjem delu države. 

Avgusta se je podpovprečna vodnatost na slovenskih 
rekah nadaljevala. V povprečju je po koritih rek preteklo 
okoli 30 odstotkov manj vode kot po navadi v tem 
mesecu. Visokovodne mesečne konice pretokov rek so 
bile več kot polovico manjše kot v primerjalnem obdobju. 
Mali in le ponekod srednji pretoki rek so v prvi polovici 
meseca večinoma postopoma upadali. Po 18. avgustu 
so se pretoki rek prehodno povečali. Visokovodne konice 
niso bile velike, pretoki so se hitro povrnili na prejšnje 
nizkovodno stanje.

V večjem delu države so imele reke septembra polovico 
manjše srednje mesečne pretoke kot je to običajno. 
Vodnatost rek je bila prostorsko zelo raznoliko porazde-
ljena. Večje reke, kot so Soča, Sava in Drava, ter reke 
na severozahodu so imele nadpovprečno velike pretoke.

Vodnatost rek je bila oktobra v povprečju polovico večja 
kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Predhodna 
velika vodnatost rek, nasičenost tal z vodo in pogoste 
padavine so od 10. do 15. oktobra povzročile popla-
vljanje rek v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji. V največjem 
obsegu je poplavljala reka Krka 16. ok tobra. Poplavljene 
so bile večinoma kmetijske površine in ceste, popla-
vljenih objektov je bilo na srečo malo. 

November je bil hidrološko izredno suh mesec. Po koritih 
rek je preteklo 37 odstotkov povprečne količine vode iz 
dolgoletnega primerjalnega obdobja. Večji del novembra 
so pretoki rek upadali, večinoma so bili najmanjši med 
16. in 22. novembrom. V povprečju so bili najmanjši 
pretoki 40 odstotkov manjši od povprečnih malih novem-
brskih pretokov iz dolgoletnega primerjalnega obdobja. 
22. novembra se je vodnatost rek prehodno povečala. 
Pretoki so, iz večinoma malih pretokov, porastli na 
srednje pretoke. Največji mesečni pretoki rek so bili 
novembra približno štirikrat manjši kot običajno.

Tretjina običajne vodnatosti, pol manjši najmanjši pretoki 
rek in okvirno petkrat nižje visokovodne konice so značil-
nost decembra. Novembrsko hidrološko sušno stanje 
na rekah se je decembra nadaljevalo in prešlo v zimsko 
sušno obdobje. V celoti sta bili decembra najbolj vodnati 
Mura in Drava, katerih povprečni mesečni pretok je bil 
za okoli 35 odstotkov manjši kot navadno. Po Savi, Krki, 
Sori in Kolpi je preteklo okvirno tretjino, po drugih rekah 
pa le okoli dvajset odstotkov običajne količine vode. Po 
manjšem porastu rek v začetku meseca so se v nada-
ljevanju pretoki rek zmanjševali vse do konca decembra. 
Glede na letno statistiko je imela večina rek male pretoke 
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že po prvih desetih dneh decembra. Že sredi meseca 
so imele nekatere reke predvsem na zahodu in vzhodu 
države pretoke, manjše od običajnih malih pretokov za 
ta letni čas. Nekatere manjše reke, predvsem na zahodu 
države, so presahnile. Ob koncu meseca so bili nekateri 
pretoki podobni najmanjšim decembrskim pretokom v 
dolgoletnem obdobju (zgornji del Save, Vipava).

Primerjava karakterističnih 

pretokov leta 2015 s pretoki 

v obdobju 1971–2000

Največji pretoki so bili leta 2015 v povprečju okoli 
12 odstotkov manjši kot v dolgoletnem primerjalnem 

obdobju. Pretoki so bili največji večinoma v času okto-
brskih poplav. Med najvišjimi je bila visokovodna konica 
382 m3/s na Krki v Podbočju 16. oktobra. Višje od 
povprečnih so bile v letu tudi visokovodne konice na 
Dravi, Dravinji, Vipavi (slika 7 in preglednica 1).

Srednji mesečni pretoki rek so bili v celoti 23 odstotkov 
manjši kot v dolgoletnem obdobju. Vodnatost rek je bila 
manjša kot običajno na vseh obravnavanih rekah. Še 
najbolj vodnate so bile Krka, Mura, Drava, Dravinja in 
Kolpa (slika 7 in preglednica 1).

Pretoki rek so bili najmanjši v poletnih mesecih in zadnje 
dni leta. Poletno sušno stanje je bilo precej dolgotrajno, 
nekatere reke so presušile (slika 7 in pre gled nica 1). 
Neobičajno nizki so bili novembrski in decembrski mali 
pretoki rek.
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Slika 10: 
Odstopanja temperature vod na 
rekah in jezerih leta 2015 in v 
primerjalnem obdobju. Uporabljeni so 
podatki jutranjih meritev.
Figure 10: 
Deviations in river and lake 
temperatures in 2015 and over the 
long-term period, using data from 
morning measurements.

 Slika 11: Srednje mesečne temperature na rekah in jezerih leta 2015 in v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Uporabljeni 
so jutranji podatki meritev. 

 Figure 11: Mean monthly temperatures of rivers and lakes in 2015 and over the long-term period, using data from morning 
measurements.

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

24

16

20

12

5

23

15

8

19

11

4

22

14

7

18

10

3

21

13

6

17

9

2
1
0

1 73 95 11 122 84 106
 Reke obdobje      Reke 2015      Jezera obdobje      Jezera 2015

Igor Strojan: HIDROLOŠKO SUHO IN TOPLO LETO 2015



37UJMA | številka 30 | 2016

Slika 12: 
Jutranje temperature na rekah in 
jezerih leta 2015
Figure 12: 
Morning temperatures of rivers and 
lakes in 2015
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Temperature rek

Leta 2015 so bile površinske vode toplejše kot v primer-
jalnem obdobju. Povprečna letna temperatura rek na 
izbranih merilnih mestih je bila med 9 in 13 °C ter 0,7 °C 
višja kot v dolgoletnem obdobju. Odstopanje je bilo manjše 
na zahodu in jugu ter v alpskem visokogorju. Vode so bile 
najbolj tople julija, ko so bile nekatere temperature vod 
med najvišjimi v dolgoletnem primerjalnem obdobju.

Značilno za leto 2015 je bilo preseganje povprečnih 
mesečnih temperatur vse do avgusta. V naslednjih 
mesecih leta so bile srednje mesečne temperature na 
rekah podobne ali nekoliko nižje kot navadno. Na obeh 
jezerih, predvsem na Bohinjskem jezeru, je bila tempe-
ratura vode v tem času še nekoliko nižja kot na rekah 
(slika 2). 

Temperaturna nihanja so bila tudi leta 2015 manjša v 
hladnejšem delu leta do aprila in maja, ko so bile tempe-
rature vod pod okvirno 10 °C, ter jeseni in v začetku zime, 
ko so se vode večinoma ohlajale in se je povečala tudi 
vodnatost rek. V toplejših mesecih leta so bila nihanja 
temperature poleg vremenskih vplivov višja tudi zaradi 
manjše vodnatosti rek (slika 3).

Ob majhnih pretokih rek in visokih temperaturah zraka 
so se reke najbolj ogrele poleti, ko smo spremljali zelo 
visoke temperature rek v večjem delu države (slika 3). 
Marsikje so bile temperature rek med najvišjimi v dolgo-
letnih obdobjih. Vode so bile najbolj tople v dneh okoli 
20. julija. Na Krki v Soteski je bila najvišja temperatura 
18,5 °C, v Gorenji Gomili 28,1 °C in na Kolpi v Metliki 
30,1 °C. Soča je imela v Logu Čezsoškem najvišjo tempe-

raturo 16,4 °C in v Solkanu 20,6 °C. Med najtoplejšimi 
so bili tudi Nadiža v Potokih s 24,7 °C ter Sava Bohinjka 
in Blejsko jezero, kjer je temperatura vode presegla 
25 °C. Leto 2015 je bilo ugodno za kopalne temperature 
v rekah in jezerih. 

Sklepne misli

Leto 2015 je bilo v celoti sušno leto. V njem sta bili 
sušni obdobji najbolj izraziti v poletnih mesecih in ob 
koncu jeseni ter v začetku zime. Zadnja dva meseca 
v letu sta pokazala, kako različno je lahko razpore-
jena vodnatost čez leto. Leta 2015 so reke poplavljale 
v manjšem obsegu, močni krajevni nalivi maja in zapo-
redne padavine oktobra pa so pokazale, kako hitro lahko 
sušne razmere preidejo v poplavne razmere. Na Vipavi je 
tako v poplavnem dogodku 14. in 15. oktobra na povodju 
zgornjega toka Vipave najprej padlo od 115 do 135 mm 
v 24 urah, nato pa dodatno še 50 mm v 3 urah. Tako 
tudi dogajanja leta 2015 lahko prepoznamo v scena-
rijih podnebnih sprememb. Pomen hidroloških služb je 
pomemben tudi v razmerah, kakršne so bile leta 2015. 

Reke so bile leta 2015 v celoti gledano toplejše kot 
navadno. Julijske najvišje temperature rek so bile med 
najvišjimi v obdobju. Opozoriti je treba na kakovost 
meritev ob nizkih poletnih pretokih. Tako so v tem 
prispevku uporabljeni podatki le na najbolj zanesljivih 
merilnih mestih. Visoke temperature rek, ki jih do neke 
mere lahko ocenjujemo kot skladne s splošnim trendom 
zviševanja temperature, so imele vpliv na vegetacijo in 
ribogojstvo. Leto je bilo ugodno za kopanje v naravnem 
okolju.

Viri in literatura 

1. Hidrološki arhiv Agencije RS za okolje. 
2. Mesečni bilteni ARSO, Naše okolje. http://www.arso.gov.si/O Agenciji/knjižnica/mesečni bilten. 

Slika 13: 
Visoke temperature vod 22. oktobra 
2015. Uporabljeni so podatki najvišjih 
dnevnih temperatur. 
Figure 13: 
High water temperatures on 
22 October 2015, using data from 
morning measurements.
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VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2015
HIGH WATERS IN SLOVENIA IN 2015

UDK 556.166(497.4)"2015"
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Janez Polajnar
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Povzetek
Leto 2015 po rekordnem letu 2014, v katerem smo zabeležili kar nekaj meteoroloških in 
hidroloških rekordov ter na žalost tudi veliko škodo zaradi posledic poplav, ni izstopalo od povprečja 
dolgoletnega niza izrednih hidroloških dogodkov. Skladno s klimatološkim povprečjem najvišjih 
zabeleženih količin padavin se je večina visokovodnih dogodkov zgodila v spomladanskem in jesenskem 
obdobju, natančneje maja in oktobra. Pozimi in zgodaj spomladi sta dvakrat v manjšem obsegu 
poplavljali kraški reki Ljubljanica in Krka. V poletnem času so ob dveh ločenih nevihtnih dogodkih 
z intenzivnimi nalivi poplavljali hudourniki v goratem in hribovitem svetu severne Slovenije. 

Abstract
Following the record year of 2014, when we noted several meteorological and hydrological 
records and, unfortunately, enormous damage caused by floods, 2015 did not stand out from 
the long-term average of a series of extreme hydrological events recorded over many years. In 
accordance with the climatological average of the highest volumes of precipitation recorded, 
the majority of high-water events occurred during spring and autumn, specifically in May and 
October. In winter and early spring, minor flooding occurred on the Karst rivers of Ljubljanica and 
Krka on two occasions. During the summer, there were two separate storm events with heavy 
rain which caused torrents to flood in the mountain and hill areas of northern Slovenia.

Pregled visokih vod leta 2015

Velika večina visokih vod se je leta 2015 zgodila 
spomladi in jeseni. Skupno je bilo zaznanih 63 primerov, 
ko so reke na posameznih avtomatskih vodomernih 
postajah presegle opozorilne pretoke, in 11 primerov, 
ko je gladina morja na mareografski postaji v Kopru 
presegla opozorilni vodostaj (slika 1). Opozorilni pretok 
je bil največkrat, in sicer petkrat, presežen na Dravinji 
na vodomerni postaji Videm. Prav reki Dravinja in Krka 
sta leta 2015 največkrat poplavljali, vendar vsakokrat 
le v obsegu, pri katerem so bile poplavljene in zaprte 
posamezne ceste. Opozorilni vodostaji so bili skupno 
preseženi na 42 avtomatskih vodomernih postajah 
državnega hidrološkega monitoringa, večinoma v 
vzhodni polovici države. Na 12 vodomernih postajah 
v zahodni Sloveniji so bile opozorilne vrednosti, razen 
poplav ob Vipavi, presežene le za krajši čas in posle-
dično so se reke v tem delu države razlivale le v 
manjšem obsegu.

Na oddelku za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje 
se ob napovedanih pretokih, ki lahko presežejo opozo-
rilne vrednosti, začneta izredno spremljanje in obve-
ščanje pred morebitnim poplavljanjem. Med poplavnimi 

dogodki je zagotovljeno stalno spremljanje in izdajanje 
napovedi ter opozoril o razvoju dogodkov. Leta 2015 je 
bilo skupno 25 dni, ko so na vsaj enem porečju v Slove-
niji veljale visokovodne hidrološke razmere (slika 2). 
Za primerjavo je bilo leta 2014 teh dni kar 83, med 
katerimi so bile šest dni vsaj na enem porečju poplave 
večjega obsega. V teh dneh so bila izdana grafična 
hidrološka opozorila z najvišjo, rdečo stopnjo ogrože-
nosti, ki jih leta 2015, na srečo, ni bilo treba izdati.

Reke, hudourniki in morje so leta 2015 poplavili 55-krat. 
Največ visokih vod, ki so poplavljale, je bilo oktobra (13) 
in maja (8). 

Med 19. in 23. majem je v večjem delu jugovzhodne 
in vzhodne Slovenije ter v Slovenskih goricah padla 
količina padavin, ki sicer ustreza celotnemu majskemu 
povprečju. Največje intenzitete so bile zaznane prav 
ob koncu večdnevnega dogodka, kar je povzročilo še 
večji odtok in poplavljanje Dravinje, Krke, Ščavnice in 
številnih njihovih hudourniških pritokov. 

Predhodna velika vodnatost rek, zasičenost tal z vodo 
in pogoste padavine od 10. do 15. oktobra so povzročile 
poplavljanje rek v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji, med 
katerimi je v največjem obsegu v petek, 16. oktobra, 
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poplavljala reka Krka. Poplavljene so bile večinoma 
kmetijske površine in ceste, poplavljenih objektov je bilo 
na srečo malo. 

Reka Krka je postopno naraščala v treh valovih. 
V večjem obsegu je začela poplavljati 15. oktobra 
popoldne, kmalu za tem pa so močno narasli tudi manjši 
vodotoki v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji. Več potokov 
se je razlilo zunaj strug in poplavilo posamezne ceste in 
objekte. Razlivanj je bilo največ na območju Gorjancev in 
Krškega hribovja. 

Močan porast pritokov Krke z Gorjancev in sočasno poto-
vanje visokovodnega vala dolvodno je v nočnem času 
povzročilo dodatno naraščanje Krke v spodnjem toku.

Pretok Krke v spodnjem toku se je ustalil v petek, 
16. oktobra, ob 11. uri. Na vodomerni postaji v Podbočju 
je dosegel 376 m3/s. V soboto, 17. oktobra, je Krka 
upadala, vendar je še poplavljala v širšem obsegu.

V istem času kot Krka je konico pretoka dosegla tudi 
reka Sotla. Poplavljene so bile obsežne neposeljene 

Andrej Golob, Janez Polajnar: VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2015

Slika 1:  
Število preseženih opozorilnih pretokov 
slovenskih rek na vseh samodejnih 
vodomernih postajah in gladine morja 
ob slovenski obali leta 2015
Figure 1:  
Number of Slovenian river discharges 
that exceeded the flood warning level 
at all automatic gauging stations, and 
sea levels along the Slovenian coast 
in 2015
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Bistrica (Sotla)
Dravinja  
Kolpa
Krka  
Lahinja
Ljubljanica
Mestinjščica
Medija
Mura
Rogatnica
Sava
Savinja
Sušica (Dolenjske Toplice)
Sotla
Ščavnica
Vipava
Hudourniki s povirjem na Gorjancih
Hudourniki s povirjem na Kozjanskem
Hudourniki s povirjem na Pohorju in Kozjaku
Hudourniki v Alpskem gorovju
Manjši vodotoki s povirjem v Slovenskih goricah
Morje ob slovenski obali       

 Preglednica 1: Visoke vode in njihova razlivanja leta 2015 (ARSO, CORS)
 Table 1: High water and its inundation in 2015 (Slovenian Environment Agency, Emergency Notification Centre of the 

Republic of Slovenia)
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urah padlo tudi več kot 50 mm padavin, je imel drugi 
poplavni val v spodnjem toku višjo konico, vendar je 
hitreje upadel. Največji izmerjeni pretok na vodomerni 
postaji Zalošče je ob 13.30 znašal 190 m3/s.

V preostalih mesecih so posamezne reke poplavile v 
manjšem obsegu. Ob rekah večjih poplav ni bilo. Morje je 
poplavilo nižje dele obale enajstkrat: februarja in oktobra 
štirikrat ter januarja, februarja in aprila po enkrat.

V preglednici 1 so opisani reke in nekateri potoki, ki so 
se razlili iz strug in poplavljali leta 2015, ter poplavljanje 
morja ob slovenski obali. Poplavljanje manjših potokov in 
hudournikov v preglednici ni navedeno.

Sklepne misli

Leto 2015 je ponovno potrdilo usmeritve in pomemb-
nost operativne hidrološke prognostične službe, saj 
so se zgoraj navedeni poplavni dogodki zgodili v sicer 
sušnem hidrološkem letu glede na statistike vodna-
tosti rek. Velik delež k razvoju in novih možnosti za izbolj-
šave sistema zgodnjega opozarjanja, ki bo ob poplavnih 
dogodkih omogočal čim bolj natančne in pravočasne 
napovedi, pomeni modernizacija meteorološke in hidro-
loške merilne mreže, ki je intenzivno potekala leta 2015 
in se je, s še zadnjimi novozgrajenimi postajami, končala 
julija 2016.

Spremljanje pretoka na reki Krki je bilo ravno ob okto-
brskem poplavnem dogodku prvič omogočeno na štirih 
novih samodejnih vodomernih postajah v Podbukovju, 
Soteski, Gorenji Gomili in Podbočju, ki jih je Agencija 
RS za okolje postavila v sklopu evropskega projekta 
Bober. Prenova postaje v Podbočju se je končala prav 
sredi poplavnega dogodka, pred poplavljanjem Krke v 
spodnjem toku. Nove postaje bodo pripomogle k izbolj-
šanju analiz in napovedi hidroloških razmer v prihodnje, 
javno objavljeni podatki v realnem času pa bodo name-
njeni tudi obveščanju in spremljanju razmer, tako prebi-
valcev kot služb za zaščito in reševanje.

površine ob reki in tudi nekaj cestnih odsekov, med njimi 
tudi tisti bolj pomembni, ki vodijo do mejnih prehodov s 
sosednjo Hrvaško. 

Skupna količina padavin je bila sicer največja na Goriškem 
in v Posočju. V zaledju reke Vipave je v tridnevnem obdobju, 
od 13. do 15. oktobra, padlo tudi do okoli 240 mm dežja. 
Ob močnejših nalivih so se razlivali manjši vodotoki in na 
izpostavljenih mestih ogrožali posamezne objekte.

Vipava s pritoki je v tem obdobju dvakrat poplavila na 
območjih pogostih poplav v srednjem in spodnjem toku. 
Poplavni val je bil višji 15. oktobra v primerjavi s tistim 
prejšnji dan. Zaradi kratkotrajnejših padavin, ki so bile 
sicer zelo intenzivne, v zgornjem toku Vipave je v treh 
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  manjša razlivanja (19)
  poplave (6)
  obsežne, silovite poplave (0)

 Slika 2: Število dni leta 2015 z visokovodnimi hidrološkimi 
razmerami, ko je bila dosežena posamezna 
stopnja nevarnosti na vsaj enem porečju.

 Figure 2: Number of days in 2015 with high water such 
that individual hazard categories were observed 
in at least one river basin
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VIHARNI VETROVI V SLOVENIJI LETA 2015
STORM WINDS IN SLOVENIA IN 2015
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Povzetek
V Sloveniji je bila vetrovnost leta 2015 v večjem delu države povprečna, na vzhodu Krško-Brežiške 
ravni in nad Bizeljskimi goricami nadpovprečna, okrog Kraškega roba in v delih Zgornjesavske doline 
pa podpovprečna. Kot že nekaj let zapored je bila škoda, ki je nastala zaradi vetra, lokalna in manjša. 
Med 4. in 7. februarjem je nastala orkanska burja, ki pa ni naredila obsežne škode. Škodo je veter 
povzročal predvsem med 19. in 24. majem in med neurji 8. in 9. julija ter 25. in 26. julija.

Abstract
In 2015, wind speed was average in the majority of Slovenia, but it was above average in the eastern 
part of the Krško-Brežice Plain and the Bizeljske gorice hills, and below average in the areas surrounding 
the Karst Edge and in parts of the Upper Sava valley. As had been the case for several years in a row, 
the extent of damage caused by winds was minor and limited locally. A hurricane-force bora wind 
occurred between 4 and 7 February, but did not result in extensive damage. The majority of wind 
damage occurred between 19 and 24 May and during storms on 8–9 July and 25–26 July.

Uvod

Vetrovnost je bila leta 2015 v večini Slovenije v mejah 
povprečja, odmiki povprečne hitrosti od dolgoletnega 
povprečja niso presegali standardnega odklona. 
Nadpovprečno vetrovno je bilo edino na vzhodu Krško-
-Brežiške ravni in nad Bizeljskimi goricami, podpov-
prečno pa okrog Kraškega roba in v delih Zgornjesa-
vske doline. Tam so odmiki povprečne hitrosti od dolgo-
letnega povprečja presegali dolgoletni standardni 
odklon. Že nekaj let v Sloveniji ni bilo dogodka z močnim 
vetrom, ki bi delal obširno škodo po vsej Sloveniji. Škodni 
dogodki so bili lokalno omejeni in manj obsežni. V Slove-
niji je leta 2015 največ škode zaradi vetra nastalo v 
štirih dogodkih: med orkansko burjo med 4. in 7. febru-
arjem, od 19. do 24. maja in med neurji 8. in 9. julija ter 
25. in 26. julija. Med 9. in 12. januarjem smo na višje 
ležečih merilnih mestih izmerili rekordno močan veter.

Vetrovnost leta 2015

Pregled vetrovnih razmer v Sloveniji leta 2015 in 
primerjavo s preteklimi leti predstavljamo na podatkih 
20 izbranih samodejnih meteoroloških merilnih postaj. 
Tako kot v zadnjih treh številkah Ujme smo tudi zdaj 
primerjali podatke tekočega leta s 15-letnim obdobjem 
1998–2012 (referenčno obdobje), v katerem že obstaja 
večje število postaj z zveznim merjenjem hitrosti vetra. 
Pred letom 1995 smo hitrosti vetra merili zvezno samo 
na nekaj merilnih postajah. Od izbranih 20 merilnih 
postaj pet merilnih postaj zaradi okvar ali nadgradnje 
ni delovalo od meseca dni do pol leta. Te postaje so 

Bovec, Kredarica, Novo mesto, Rogla in Šmartno pri 
Slovenj Gradcu.

Ker je veter hitro spreminjajoča se meteorološka 
spremenljivka, za njegov opis potrebujemo stalne in 
zvezne meritve, zaradi vpliva okolice na tok vetra pa 
želimo tudi, da se merilna postaja čim manj premika. 
Take meritve potekajo na samodejnih meteoroloških 
postajah, na katerih merimo z elektronskimi anemo-
metri z Robinsonovim križem, v zadnjih letih pa tudi z 
ultrazvočnimi anemometri. Vsake pol ure, na novejših 
merilnih postajah pa vsakih deset minut, shranimo v 
arhiv podatke o desetminutnem oziroma polurnem 
povprečju, povprečju zadnjih desetih minut (terminska 
hitrost) in največjih sunkih vetra. Sunek vetra določimo 
kot tri- ali enosekundno drsečo povprečno hitrost vetra. 
Za nekatere merilne postaje z elektronskim zapisoval-
nikom, kot je na primer v Kočevju, je interval shranje-
vanja ena ura. Ker se hitrost vetra z višino spreminja, 
je višina meritev standardna in na vseh postajah znaša 
10 metrov, razen v Ljubljani, kjer je zaradi okoliških ovir 
instrument na stavbi na višini 22 metrov, in na Kredarici, 
kjer je na višini 6 metrov. Meritve na izbranih postajah 
smo poskušali ves čas opravljati na istem kraju in so 
zato primerne za časovno analizo ter primerjavo hitrosti 
vetra v daljšem časovnem obdobju. V zadnjem času se 
merilniki zamenjujejo z ultrazvočnimi. Ti so občutljivejši 
in nimajo mehanskih delov, zato v praksi pri meritvah 
hitrosti vetra prihaja do višjih izmerjenih povprečnih 
hitrosti vetra. Te vrste težav je zelo težko odpraviti, ker 
je podatke treba homogenizirati. Objavljamo dejansko 
izmerjene vrednosti hitrosti vetra, razen v grafu letnih 
odstopanj od dolgoletnega povprečja, v katerem so 
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podatki za postaje z velikim odklonom zaradi menjave 
instrumenta homogenizirani (npr. za Mursko Soboto). 
Lega merilne postaje Dolenje za meritve najmočnejšega 
vetra v Vipavski dolini ni najprimernejša. Julija smo začeli 
hitrost vetra meriti na novi samodejni postaji Podnanos, 
ki ima za oceno najmočnejših sunkov burje primernejšo 
lego. Omenjamo tudi meritve na oceanografski boji Vida 
pred Piranom, ki jih opravlja Nacionalni inštitut za biolo-
gijo na Morski biološki postaji Piran. Tam merijo hitrost 
vetra na višini 6 metrov nad gladino morja. 

V zadnjih letih je Agencija RS za okolje (ARSO) poso-
dabljala mrežo samodejnih meteoroloških postaj in 
jo nadgrajevala z mrežo BOBER. Ta je namenjena 
nadgraditvi sistema za spremljanje in analiziranje 
stanja vodnega okolja v Sloveniji. Večje število postaj 
je bilo nadgrajenih tudi z meteorološkimi instrumenti, 
zato je prišlo do izpada podatkov na štirih meteorolo-
ških postajah: na Kredarici (od avgusta do oktobra), v 
Novem mestu (od junija do oktobra), na Rogli (od julija do 
decembra) in v Šmartnem pri Slovenj Gradcu (od julija 
do decembra). Opisne statistike za te merilne postaje 
so zato okrnjene in ne dajejo popolne slike vetrovnosti 
leta 2015. Nekatere merilne postaje mreže BOBER 
so nove in prinašajo nove podatke o hitrosti vetra. To 
so postaje Velike Lašče (od 11. novembra), Vrhnika (od 
16. decembra), Pasja ravan v Polhograjskem hribovju (od 
6. januarja), Podnanos (od 22. julija), Zgornja Kapla na 
Kozjaku (od 30. julija) in Tolmin Volče (od 11. septembra). 
Poleg njih so bile še pred letom 2015 posodobljene in 
vključene v mrežo BOBER postaje Bilje, Iskrba, Gačnik 
in Otlica, leta 2015 pa sta bili posodobljeni še postaji 
Kočevje in Rogaška Slatina.

Povprečno vetrovnost v letu opisujemo z odmikom 
povprečne letne hitrosti od povprečja referenčnega 
obdobja. Povprečna letna hitrost se med leti zelo malo 
spreminja, njen standardni odklon znaša od 0,1 km/h v 
Ratečah do 1,1 km/h na Kredarici (preglednica 1). Vzrok 
še večjega standardnega odklona na Letališču Portorož je 
v spremenjeni mikrolokaciji meritev v letih 2006 in 2007.

Leta 2015 je bila hitrost vetra glede na referenčno 
obdobje v večini države blizu povprečja, odmik letne 
povprečne hitrosti vetra od povprečja referenčnega 
obdobja je večinoma znašal do enega standardnega 
odklona (slika 1). Pri tem je bila hitrost v severovzho-
dnem delu, južni polovici in severozahodnem delu države, 
na Obali in v Vipavski dolini nekoliko pod povprečjem 
referenčnega obdobja, na severu in vzhodu države ter 
na Notranjskem pa nekoliko nad povprečjem. Na vzhodu 
Krško-Brežiške ravni in nad Bizeljskimi goricami je bila 
hitrost nadpovprečna, do dva standardna odklona od 
povprečja referenčnega obdobja, podpovprečna pa še 
okrog Kraškega roba in v delih Zgornjesavske doline. 
Odklon povprečne hitrosti je na sliki prikazan v enotah 
standardnega odklona. Za normalno porazdelitev 
pade v interval med enim standardnim odklonom pod 
povprečno hitrostjo in nad njo 68 odstotkov vseh let, 
dva odklona zajemata 95 odstotkov let in trije odkloni 
99,7 odstotka let. Odmik dveh standardnih odklonov je 
torej precej redek. Slika je shematska, zaradi velike spre-
menljivosti hitrosti vetra prihaja lokalno do razlik glede 
na sliko. Upoštevane so samo merilne postaje z vsaj 
devetimi leti popolnih letnih podatkov, torej vsaj polovico 
obdobja meritev. Najmanjši odklon je bil v pristanišču 
Koper (–1,5), Ratečah (–1,1), Ilirski Bistrici (–1,0), Sotin-
skem bregu (–0,9) in Ptuju (–0,9), največji pa v Brežicah 
(1,6), Mariboru Centru (0,9), Postojni (0,9), Letališču 
Jožeta Pučnika Ljubljana (0,8) in Letališču Cerklje (0,6).

Preglednica 1 prikazuje opisne statistike hitrosti vetra v 
referenčnem obdobju in leta 2015 za izbranih 20 merilnih 
postaj. Prikazani so obdobje meritev v letih, povprečna 
hitrost in največja 10-minutna, polurna oziroma urna 
povprečna hitrost, povprečje najvišjih dnevnih sunkov 
hitrosti in njihove najvišje izmerjene vrednosti ter stan-
dardni odklon letne povprečne hitrosti. Leta 2015 smo 
na nekaterih postajah izmerili najvišje vrednosti hitrosti 
vetra v vsem obdobju meritev. Te rekordne vrednosti so 
označene s poudarjenim tiskom. Zaradi majhnega stan-
dardnega odklona so razlike v povprečni letni hitrosti 
med leti navadno statistično značilne. Merilni podatki 

Slika 1:  
Odklon povprečne letne hitrosti 
leta 2015 od povprečja obdobja 
1998–2012, merjeno v enotah 
standardnega odklona. Slika je 
shematska, lokalno lahko pride do 
razlik. 
Figure 1:  
Deviation of the annual mean speed 
in 2015 from the mean value for the 
period 1998–2012, measured in 
standard deviations. Since the image 
is schematic only, local discrepancies 
can occur.
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se preverjajo tudi za leta nazaj, zato lahko prihaja do 
razlik med številkami v tabeli in tistimi iz prejšnjih številk 
Ujme. Nekatere vrednosti za postaje Bovec, Kredarica, 
Novo mesto, Rogla in Slovenj Gradec so rezultat daljših 
obdobij brez meritev.

Rekordna vrednost 10-minutne, polurne oziroma urne 
povprečne hitrosti, ki je merilo za dalj časa trajajoč 
močan veter, je bila leta 2015 presežena na treh 
merilnih postajah: na Kredarici, v Murski Soboti in Velenju 
(slika 2). Razen za Kredarico razlika glede na prejšnji 
rekord ni velika, saj znaša okrog 2,0 km/h. Na Kreda-
rici pa je razlika okrog 10 odstotkov. Na drugih merilnih 
postajah največja povprečna hitrost vetra ni presegla 
najvišje vrednosti referenčnega obdobja. Največja 
razlika je bila na Letališču Portorož (29 km/h), v Bovcu 
(20 km/h), pristanišču Koper (20 km/h) in v Dolenjah 
pri Ajdovščini (18 km/h). Povprečna hitrost je presegla 
povprečje referenčnega obdobja na devetih merilnih 
postajah: v Gačniku, na Kredarici, Letališču Edvarda 
Rusjana Maribor, Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, 
v Malkovcu, Murski Soboti, Novem mestu, na Ptuju in 

v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Razlike so manjše kot 
pri največji povprečni hitrosti. Največja razlika je bila 
izmerjena na merilnih postajah Letališče Jožeta Pučnika 
Ljubljana (1,6 km/h), Letališče Edvarda Rusjana Maribor 
(1,5 km/h), Šmartno pri Slovenj Gradcu (1,1 km/h), Rogla 
(–2,1 km/h), pristanišče Koper (–1,4 km/h) in na Leta-
lišču Portorož (–0,9 km/h).

Povprečje največjih dnevnih sunkov vetra leta 2015 
je bilo večje od povprečja v referenčnem obdobju 
na sedmih izbranih merilnih postajah: na Kredarici, 
Letališču Edvarda Rusjana Maribor, Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana, v Ljubljani, Malkovcu, Murski Soboti, 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu in Velenju. Razlike znašajo 
od 4,2 km/h v Murski Soboti in 3,7 km/h v Šmartnem 
pri Slovenj Gradcu do 0,2 km/h v Gačniku in 0,1 km/h 
v Velenju. Na drugih merilnih postajah povprečje najve-
čjih dnevnih sunkov ni preseglo povprečja referenčnega 
obdobja, razlike pa znašajo od 5,7 km/h na Kredarici, 
4,5 km/h na Rogli in 4,4 km/h na Letališču Portorož, do 
0,8 km/h v Ratečah, 0,6 km/h v Novem mestu in 0,4 
km/h v Ljubljani.

Merilna postaja
Obdobje 
meritev

10-minutna*, polurna oziroma 
urna** povprečna hitrost Največji dnevni sunek

Standardni odklon 
povprečne letne 

hitrosti
 1998–2012 2015 1998–2012 2015 1998–2012

pov. maks. pov. maks. pov. maks. pov. maks. 
 leta km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h km/h
Dolenje pri Ajdovščini 18 6 72 6 54 34 134 32 120 0,6
Bilje 18 7 46 7 44 30 113 29 101 0,4
Bovec 17 6 64 5 44 31 179 27 90 0,4
Dobliče pri Črnomlju 13 3,3 41 3 37 25 93 23 86 0,2
Gačnik* 16 3 28 3,9 25 22.0 72 22,2 51 0,2
Kočevje** 12 3 39 3 30 24 76 22 64 0,3
Koper, pristanišče 18 8 59 7 39 32 108 29 105 0,6
Kredarica 18 18,5 116 18,6 129 67 191 62 221 1,1
Letališče Edvarda Rusjana Maribor 15 7,6 56 9,1 54 29,5 111 31,2 87 0,8
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 18 4,6 43 6,2 42 24,2 99 26,8 81 0,3
Ljubljana 18 5 36 5 29 26 79 25 69 0,2
Malkovec 18 5,8 45 6,3 34 26,6 93 27,3 72 0,2
Murska Sobota 18 5,9 44 6,9 46 27,1 101 31,3 106 0,4
Novo mesto 18 5,0 40 5,1 34 26 98 25 99 0,6
Portorož, letališče 18 11 71 10 42 35 131 30 123 1,5
Ptuj 18 4,8 47 5,1 35 27,2 99 26 74 0,6
Rateče 16 3 31 3 22 23,2 94 22 55 0,1
Rogla 18 14 66 12 49 44 166 40 89 0,5
Šmartno pri Slovenj Gradcu 18 5,0 42 6,0 31 27 99 31,0 79 0,4
Velenje 18 3 24 3 26 23 69 23,3 63 0,4

 Preglednica 1: Opisne statistike povprečne polurne oziroma urne hitrosti in največjih dnevnih sunkov vetra v referenčnem 
obdobju 1998–2012 in leta 2015: število let z meritvami, povprečna vrednost (pov.) in največja izmerjena 
vrednost (maks.) ter standardni odklon povprečne letne hitrosti. Rekordne vrednosti, izmerjene leta 2015, so 
označene krepko. Za postaje Bovec, Kredarica, Novo mesto, Rogla in Šmartno pri Slovenj Gradcu manjkajo 
podatki za obdobje od meseca dni do pol leta.

 Table 1: Descriptive statistics of 30-minute or hourly mean wind speeds and the strongest daily wind gusts for the 
1998–2012 reference period and for 2015: the duration of measurement periods (in years), mean values 
(“pov.”), maximum recorded values (“maks.”), and standard deviations from annual mean speed. Record 
values for 2015 are given in bold. Data from measuring stations at Bovec, Kredarica, Novo mesto, Rogla and 
Šmartno pri Slovenj Gradcu are unavailable for periods ranging from one to six months.
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Večje razlike pa so bile pri največjih izmerjenih sunkih, 
ki so na večini merilnih postaj dosegli viharno jakost (8 
boforov oziroma 62 km/h ali več, slika 3). Veter viharne 
jakosti lomi veje na drevju, hoja proti vetru pa v splošnem 
ni mogoča. Največji izmerjeni sunki vetra leta 2015 so na 
treh merilnih postajah presegli rekordne vrednosti refe-
renčnega obdobja: na Kredarici (221 km/h), v Murski 
Soboti (106 km/h) in Novem mestu (99 km/h). Največji 
izmerjeni sunek na Kredarici je nasploh največja izmer-
jena hitrost vetra v merilni mreži ARSO. Drugod največji 
sunek vetra ni presegel rekordnih vrednosti referenč-
nega obdobja. Največja razlika glede na referenčno 
obdobje je bila v Bovcu (89 km/h), na Rogli (77 km/h), v 
Ratečah (39 km/h) in na Ptuju (25 km/h), drugje so bile 
razlike manjše. Od izbranih merilnih postaj smo najšib-
kejši sunek vetra izmerili v Gačniku (51 km/h), najve-
čjega na Kredarici (221 km/h), med postajami v nižinah 

na Letališču Portorož (123 km/h) in v Dolenjah pri Ajdo-
vščini (120), med postajami, ki niso v preglednici 1, pa še 
v Škocjanu (125 km/h).

Ker je mreža merilnih postaj za hitrost vetra v Sloveniji 
precej redka, so lahko hitrosti vetra v krajih, v katerih 
ne merimo, večje, kot so prikazane. V Sloveniji je vetrov-
nost navadno največja v začetku leta okrog marca in 
na koncu leta okrog novembra, leta 2015 pa je bila ob 
koncu leta, podobno kot leto prej, občutno manjša kot 
običajno (slika 4). Vzrok je lahko v večmesečnem manku 
podatkov za omenjenih pet merilnih postaj. Nadpov-
prečno vetrovni so bili april, tudi januar in marec, ter 
september. Oktobra in decembra je bila povprečna 
hitrost vetra za Slovenijo med najnižjimi od leta 1998. 
V uvodu omenjenih pet dogodkov z viharnim vetrom, ki je 
povzročal škodo, je na sliki označenih.

Slika 2:  
Največja 10-minutna, polurna 
oziroma urna povprečna hitrost 
vetra v km/h leta 2015. Za merilno 
postajo Podnanos so podatki samo 
od 22. julija naprej. Za postaje Bovec, 
Kredarica, Novo mesto, Rogla in 
Šmartno pri Slovenj Gradcu manjkajo 
podatki za obdobje od meseca dni do 
pol leta.
Figure 2:  
Maximum 10-minute, 30-minute 
and hourly mean wind speeds (in 
km/h) recorded in 2015. Data 
from measuring stations at Bovec, 
Kredarica, Novo mesto, Rogla and 
Šmartno pri Slovenj Gradcu are 
unavailable for periods ranging from 
one to six months.

Slika 3:  
Največji izmerjeni sunki vetra v km/h 
leta 2015. Na večini merilnih postaj 
smo izmerili sunek vetra, ki je dosegel 
viharno jakost (8 boforov ali več). Viharni 
sunki vetra (z jakostjo 8 boforov ali več) 
so prikazani z rdečo. Za merilno postajo 
Podnanos so podatki samo od 22. julija 
naprej. Za postaje Bovec, Kredarica, 
Novo mesto, Rogla in Šmartno pri Slovenj 
Gradcu manjkajo podatki za obdobje od 
meseca dni do pol leta.
Figure 3:  
Strongest wind gusts (in km/h) recorded 
in 2015. The majority of measuring 
stations recorded storm-force gusts 
(rated 8 or more on the Beaufort scale), 
which are displayed in red. Data from the 
Podnanos measuring station are available 
from 22 July onwards. Data from 
measuring stations at Bovec, Kredarica, 
Novo mesto, Rogla and Šmartno pri 
Slovenj Gradcu are unavailable for periods 
ranging from one to six months.
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Pregled najmočnejših 

vetrov v Sloveniji

Predstavljamo pet meteoroloških dogodkov leta 2015, ki 
so zanimivi zaradi visoke hitrosti vetra, ki smo jo izmerili na 
ARSO, ali zaradi škode, ki je nastala.

Močan veter med 9. in 12. januarjem: med 7. in 10. janu-
arjem je bilo nad severno polovico Evrope in severovzho-
dnim Atlantskim oceanom obsežno in globoko ciklonsko 
območje, nad jugozahodno Evropo je bilo območje visokega 
zračnega tlaka. Nad srednjo Evropo in Alpami so zaradi 
razlike v zračnem tlaku pihali zelo močni zahodni in seve-

rozahodni vetrovi. 9. januarja je ponekod že zapihal jugo-
zahodni veter, ki se je stopnjeval, posebej v visokogorju 
je zgodaj zjutraj 10. januarja dosegal rekordno hitrost. 
11. januarja je bilo nad severno polovico Evrope še 
vedno obsežno in globoko ciklonsko območje. Slovenijo je 
popoldne ob zahodnih višinskih vetrovih hitro prešla hladna 
fronta. Ob prehodu hladne fronte so bile tudi posamezne 
nevihte. 12. januarja se je prek srednje Evrope pomikala 
topla fronta, ki je s svojo oblačnostjo vplivala tudi na vreme 
pri nas. Popoldne je v višjih legah in po nekaterih nižinah 
vzhodne Slovenije zapihal jugozahodni veter.

V tem obdobju smo v merilni mreži ARSO izmerili največje 
sunke vetra najprej na Lisci, že 9. januarja popoldne. 

 Slika 4: Časovni potek povprečne dnevne hitrosti, največje dnevne polurne povprečne hitrosti, povprečnega dnevnega 
sunka in največjega dnevnega sunka za merilne postaje ARSO leta 2015. Povprečja so izračunana iz podatkov 
vseh merilnih postaj ARSO z dovolj podatki. Označeni so dogodki z najmočnejšim vetrom, ki so obravnavani v 
nadaljevanju.

 Figure 4: Timeline of daily mean wind speed, maximum daily 30-minute mean wind speed, mean daily wind gust speed and 
maximum daily wind gust speed recorded by measuring stations of the Slovenian Environment Agency (ARSO) 
in 2015. Mean values are provided for all ARSO measuring stations with sufficient data. The events with the 
strongest winds, which are discussed in detail below, are indicated.
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Merilna postaja
Največja polurna povprečna 

hitrost (km/h)
Največji sunek  

(km/h)
Datum  

največjega sunka
Čas  

največjega sunka
Kredarica 129 221 10. 1. 2.41
Krvavec 41 97 10. 1. 5.15
Lisca 47 97 9. 1. 16.45
Letališče ER Maribor 47 84 11. 1. 15.24
Rogla 36 84 10. 1. 1.17
Sotinski breg 31 69 11. 1. 14.46
Bovec, letališče 34 64 11. 1. 15.40
Dobliče pri Črnomlju 35 62 10. 1. 11.24, 11.30

 Preglednica 2: Podatki o najmočnejšem vetru med 9. in 12. januarjem 2015 za merilne postaje ARSO z viharnimi sunki vetra 
(največja povprečna polurna hitrost vetra, največji sunek vetra in čas največjega sunka). Rekordne vrednosti 
so označene krepko. Podatki so urejeni po velikosti največjega sunka vetra.

 Table 2: Data o the strongest winds between 9 and 12 January 2015 from ARSO measuring stations with storm-
force gusts (maximum 30-minute mean wind speed, and the strongest wind gust and its time). Record 
values are given in bold. Data are ranked by gust strength.
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V višinah je veter dosegal največje sunke naslednji dan, 
10. januarja zgodaj zjutraj. 10. januarja pred poldnevom so 
sunki dosegali največjo jakost v Beli krajini, drugod se je to 
zgodilo 11. januarja. 

Najvišjo polurno povprečno hitrost vetra, ki je merilo za 
dalj časa trajajoč močan veter, smo v tem obdobju izmerili 
na višje ležečih merilnih postajah, v severovzhodni Slove-
niji, Beli krajini, ponekod na Dolenjskem, Gorenjskem in v 
dolini Soče (Bovec). Daleč največjo polurno hitrost smo 
izmerili na Kredarici (129 km/h), kjer je to v obdobju delo-
vanja merilne postaje od septembra 1994 največja izmer-
jena hitrost (prej 116 km/h 27. januarja 2007), drugod 
polurno povprečje ni preseglo 47 km/h (letališče Maribor 
in Lisca). Polurno povprečje hitrosti vetra je preseglo 30 
km/h še v Bovcu, Lescah, na Krvavcu, Rogli, v Dobličah 
pri Črnomlju, na Letališču Cerklje, Lisci, Letališču Edvarda 
Rusjana Maribor, v Radencih in na Sotinskem bregu.

Največje sunke vetra v teh dneh smo izmerili na višje ležečih 
merilnih postajah (Kredarica 221 km/h, Krvavec 97 
km/h, Rogla 84, slika 5). Na Kredarici je to do zdaj največji 
izmerjeni sunek vetra od začetka meritev (prej 191 km/h 
6. januarja 2012). Viharne sunke vetra (z jakostjo 8 boforjev 

ali več oz. 62 km/h ali več) smo izmerili še v Bovcu (64 
km/h), na Lisci (97 km/h), na Letališču Edvarda Rusjana 
Maribor (84 km/h) in Sotinskem bregu (69 km/h). Na teh 
merilnih postajah so izjemno hitrost dosegali sunki edino 
na Kredarici, drugod niso bili neobičajni.

Podatki o vetru med 9. in 12. januarjem za osem merilnih 
postaj ARSO, na katerih smo izmerili viharne sunke vetra, 
so zbrani v preglednici 2. Podani so največja izmerjena 
polurna povprečna hitrost v tem obdobju, največji sunek 
vetra in čas, ko je nastopil. 

Časovni potek največjih sunkov vetra od 9. do 12. januarja 
2015 za šest izbranih merilnih postaj prikazuje slika 6.

O večji škodi niso poročali. V občinah Žalec, Prebold, Gornji 
Grad, Kočevje in Maribor je veter podrl nekaj dreves in 
odnašal strešnike s stanovanjskih hiš.

Močan veter med 4. in 7. februarjem: med 4. in 6. 
februarjem se je nad severnim Sredozemljem poglobilo 
ciklonsko območje, ki se je južno od nas pomikalo proti 
vzhodu in krojilo vreme po Sredozemlju in okolici. Od 3. 
februarja se je nad severozahodno Evropo krepilo območje 

Slika 5:  
Največji izmerjeni sunki vetra v km/h 
na merilnih postajah ARSO in merilnih 
postajah, s katerih podatki razpolaga 
ARSO, od 9. do 12. januarja 2015
Figure 5:  
Maximum wind gusts (in km/h) 
recorded between 9 and 12 January 
2015 at ARSO measuring stations 
and measuring stations whose data 
are available to ARSO.

Slika 6:  
Časovni potek največjih sunkov vetra 
med 9. in 12. januarjem na merilnih 
postajah Kredarica, Krvavec, Lisca, 
Letališče Edvarda Rusjana Maribor, 
Rogla in Sotinski breg
Figure 6:  
Timeline of the strongest wind gusts 
recorded between 9 and 12 January 
at measuring stations at Kredarica, 
Krvavec, Lisca, Maribor Edvard Rusjan 
Airport, Rogla and Sotinski breg
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visokega zračnega tlaka, ki se je 5. februarja razširilo nad 
večji del srednje Evrope. Nad Jadranskim morjem in Italijo 
je 6. februarja nastalo še eno kratkoživo jedro ciklona. 
7. februarja je ciklon skupaj s frontami močno oslabel, 
iznad zahodne Evrope se je nad Alpe in zahodni Balkan 
širilo območje visokega zračnega tlaka. Naši kraji so bili 
predvsem 5. in 6. februarja na ostrem prehodu med anti-
ciklonom na severozahodu Evrope in ciklonom nad Sredo-
zemskim morjem. Predvsem v višinah je pihal zmeren do 
močan vzhodni veter, na Primorskem pa je nastala zelo 
močna burja. ARSO je izdal opozorilo najvišje stopnje pred 
burjo. V noči na 5. februar se je burja krepila, njeni sunki so 
čez dan presegali hitrost 100 km/h.

Vrednost največjih izmerjenih sunkov vetra v merilni mreži 
ARSO se je počasi povečevala od 4. do 5. oziroma 6. febru-
arja na skoraj vseh merilnih postajah (sliki 7 in 8). 4. febru-
arja smo izmerili največji sunek vetra v Dolenju pri Ajdo-
vščini (60 km/h), 5. februarja prav tako v Dolenju (120 
km/h), 6. februarja ob 4.30 v Škocjanu (125 km/h), 7. 
februarja, ko je burja že začela slabeti, pa na oceanografski 
boji Vida pred Piranom (89 km/h). Veter je bil najmočnejši 
6. februarja zjutraj med 1. in 8. uro, v Vipavski dolini in nad 
njo pa že prej, 5. februarja pred polnočjo.

Najvišjo polurno povprečno hitrost vetra smo v tem 
obdobju izmerili med burjo na merilnih postajah na Primor-
skem, še posebej v Vipavski dolini (Dolenje 54 km/h) in nad 

morjem (oceanografska boja pred Piranom 79 km/h). 
Močne sunke vetra smo izmerili na istem območju (slika 9), 
poleg tega pa še v Bovcu (80 km/h), na postajah v višinah 
(Krvavec 76 km/h, Rogla 67 km/h, Lisca 76 km/h) in v 
Šmartnem pri Slovenj Gradcu (69 km/h). Tam so sunki 
dosegali viharno jakost. Največje sunke vetra smo v teh 
dneh izmerili na merilnih postajah Škocjan (125 km/h) in 
Dolenje pri Ajdovščini (120 km/h). Sunke nad 100 km/h 
smo izmerili še v Biljah pri Novi Gorici (101 km/h), prista-
nišču v Kopru (105 km/h) in na oceanografski boji pred 
Piranom (113 km/h). Na Kredarici največji izmerjeni sunek 
zaradi okvare merilnika, ki je nastala 4. februarja po 20. 
uri, ne odraža dejanskega stanja. 

V Škocjanu smo izmerili največji sunek vetra, ki je po 
vrednosti izenačen s prejšnjo najvišjo izmerjeno vredno-
stjo (125 km/h). Tako močan sunek smo izmerili tudi med 
orkansko burjo 11. februarja 2012. Na postaji je 6. febru-
arja po 8.30 odpovedal merilnik, vendar je izmerjeni sunek 
glede na meritve okoliških merilnih postaj največji sunek 
vetra na tej postaji v tem obdobju. 

Močna burja je povzročala težave v občinah Ajdovščina. 
Vipava, Nova Gorica, Piran, Koper, Komen in Ilirska Bistrica. 
Poškodovala je strehe in rastlinjake, podrla drevesa ter 
telefonske drogove in prevračala zabojnike za odpadke. 
Močan veter je nevšečnosti povzročal še v občinah Sežana, 
Postojna, Sevnica in Straža.

Slika 7:  
Časovni potek največjih sunkov vetra 
med 4. in 7. februarjem na merilnih 
postajah Bilje, Dolenje, Nova Gorica in 
Otlica
Figure 7:  
Timeline of the strongest wind gusts 
recorded between 4 and 7 February 
at measuring stations at Bilje, Dolenje, 
Nova Gorica and Otlica

Slika 8:  
Časovni potek največjih sunkov vetra 
med 4. in 7. februarjem na merilnih 
postajah Koper Luka, oceanografska 
boja Vida pred Piranom in Škocjan
Figure 8:  
Timeline of the strongest wind gusts 
recorded between 4 and 7 February 
at measuring stations at Port of 
Koper, oceanographic buoy Vida near 
Piran, and Škocjan
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Močan veter med 19. in 24. majem: 19. in 20. maja je 
bilo nad južno Skandinavijo, srednjo Evropo in severnim 
Sredozemljem ciklonsko območje s tremi jedri, na Alpah 
se je zadrževala vremenska fronta. Pred njo je z jugoza-
hodnimi vetrovi pritekal topel in vlažen zrak. Popoldne so 
nastajale plohe in nevihte, ki so bile pogostejše drugi dan 
in so se nadaljevale tudi v noč. Od 21. do 23. maja je bilo 
nad Alpami, severnim Sredozemljem, Italijo in Jadranom 
višinsko jedro hladnega in vlažnega zraka. 21. maja se 
je dež od vzhoda širil proti zahodu. V zahodni Sloveniji je 
bilo še povečini suho. 22. in 23. maja je pogosto deževalo, 
drugi dan je ponekod pihal severovzhodni veter, na Primor-
skem šibka burja. 24. maja so bili naši kraji na obrobju 
višinskega jedra hladnega in vlažnega zraka. Prevladovali 
so vzhodni vetrovi. Na Primorskem je bilo občasno delno 
jasno, drugod je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, 
pojavljale so se krajevne padavine, deloma plohe. V seve-
rovzhodni Sloveniji je pihal severni do severovzhodni veter, 
na Primorskem pa šibka burja. Zlasti 22. maja je ponekod v 
višjih legah in v nižinskem svetu vzhodne Slovenije ter v delu 
Primorske pihal močan veter severne do vzhodne smeri.

V tem obdobju smo v merilni mreži ARSO največje sunke 
vetra izmerili skoraj na vseh izbranih merilnih postajah 
22. maja, razen na Kredarici in v Biljah, kjer je bil največji 
izmerjeni sunek vetra izmerjen dva dneva prej. V Biljah 
je bil vzrok v nevihtni celici, ki je 20. maja nekaj po 19. uri 
prinesla nevihto z močnim vetrom, na Kredarici pa zaradi 
okvare merilnika manjkajo podatki 22., 23. in del 24. maja. 
Viharne sunke smo v tem obdobju izmerili samo 22. maja, 
razen na Kredarici, na Krvavcu pa smo jih namerili še 
naslednji dan. 

Najvišjo polurno povprečno hitrost vetra smo v tem 
obdobju izmerili v višinah (Kredarica 55 km/h, Rogla 35 
km/h), na Primorskem (oceanografska boja pred Piranom 
54 km/h, Letališče Portorož 41 km/h, Bilje pri Novi Gorici 
32 km/h, Ilirska Bistrica 32 km/h, Škocjan 31 km/h), v 
vzhodni (Lisca 42 km/h) in severovzhodni Sloveniji (Leta-
lišče Maribor 35 km/h, Murska Sobota 30 km/h). Viharne 
sunke vetra smo med 19. in 24. majem izmerili na manj 

merilnih postajah, predvsem na tistih v višinah (Kreda-
rica 109 km/h, Krvavec 76 km/h in Rogla 77 km/h, 
slika 10), pod Karavankami (Lesce 65 km/h), v Bovcu 
(63 km/h), na Lisci (109 km/h) in na Primorskem (Bilje 
pri Novi Gorici in Dolenje pri Ajdovščini 78 km/h, Škocjan 
76 km/h, Ilirska Bistrica 75 km/h, boja pred Piranom 77 
km/h in Letališče Portorož 65 km/h). Nikjer nismo izmerili 
rekordnih vrednosti hitrosti vetra, še najbliže temu je bil 
največji sunek vetra na Lisci, ki je z vrednostjo 109 km/h 
nekoliko pod rekordno vrednostjo 112 km/h, izmerjeno 
19. januarja 2007.

O škodi zaradi vetra so poročali iz občin Metlika, Novo 
mesto, Krško, Sevnica, Rogatec, Rogaška Slatina, 
Bizeljsko, Slovenske Konjice, Žalec, Šoštanj, Ptuj, Murska 
Sobota, Ormož, Trbovlje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Kranj, 
Tolmin in Nova Gorica. Veter je največkrat podrl drevesa, 
ki so ovirala promet.

Močan veter med neurji 8. in 9. julija: 8. in 9. julija je 
bilo nad južno Skandinavijo in srednjo Evropo ciklonsko 
območje. Sekundarno ciklonsko območje je nastalo tudi 
nad severno Italijo in severnim Jadranom. Čez Slove-
nijo se je zvečer in v noči na 9. julij ob jugozahodnih do 
zahodnih višinskih vetrovih pomikala hladna fronta. Za 
njo se je nad Alpami krepilo območje visokega zračnega 
tlaka. Zaradi zelo tople in vlažne zračne mase pri tleh ter 
nekoliko hladnejšega zraka v višinah je bilo ozračje nesta-
bilno. 8. julija je bilo sprva delno jasno. Sredi dneva so se 
na severu začele pojavljati prve plohe in nevihte, ki so se 
zvečer in ponoči razširile na večji del države. Nekatere 
nevihte so spremljali nalivi, močnejši sunki vetra, ponekod 
na Koroškem in v Prekmurju je padala toča. Zapihal je 
severni do severovzhodni veter, ponoči na Primorskem 
burja. Neurja z nalivi, točo in močnim vetrom so povzročala 
škodo na severu in severovzhodu države. 9. julija je bilo na 
Primorskem precej jasno, pihala je šibka do zmerna burja. 
Drugod je bilo sprva oblačno, zjutraj in zgodaj dopoldne so 
padavine povsod ponehale. Čez dan se je delno zjasnilo. 
Pozno zvečer so bile v severovzhodni Sloveniji krajevne 
plohe. 

Slika 9:  
Največji izmerjeni sunki vetra v km/h 
na merilnih postajah ARSO in merilnih 
postajah, s katerih podatki razpolaga 
ARSO, od 4. do 7. februarja 2015. 
Na Kredarici je prišlo 4. februarja 
po 20. uri do okvare merilnika, tako 
da označena številka ne odraža 
dejanskega stanja.
Figure 9:  
Maximum wind gusts (in km/h) 
recorded between 4 and 7 February 
2015 at ARSO measuring stations and 
measuring stations whose data are 
available to ARSO. The anemometer 
at the Kredarica measuring station 
broke down after 8 pm on 4 February, 
and so the indicated number does not 
reflect the actual situation.
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V merilni mreži ARSO smo v teh dveh dneh izmerili najvišjo 
polurno povprečno hitrost vetra na Kredarici (39 km/h) 
in na Primorskem (oceanografska boja Vida pred Piranom 
55 km/h, Koper Kapitanija 51 km/h, Letališče Portorož 40 
km/h). Viharne sunke vetra smo izmerili poleg Kredarice in 
Primorja še v severovzhodni Sloveniji in na Koroškem (slika 
11). Največje sunke smo izmerili na Primorskem (Koper 
Kapitanija 91 km/h, Pristanišče Koper 83 km/h, boja 
Vida pred Piranom 79 km/h, Letališče Portorož 72 km/h 
in Koper Markovec 65 km/h) in v Prekmurju (Lendava 
84 km/h, Murska Sobota 81 km/h in Sotinski breg 68 
km/h). Viharne sunke vetra smo izmerili še na Koroškem 
(Šmartno pri Slovenj Gradcu 79 km/h), pod Karavankami 
(Lesce 62 km/h) in na Kredarici (81 km/h). Največji sunek 
vetra smo izmerili na merilni postaji Koper Kapitanija.

V obdobju od 8. do 9. julija do 8. ure smo največje sunke 
vetra izmerili med poldnevom 8. julija in zgodaj zjutraj 
9. julija. V Prekmurju je bil veter med neurji najmočnejši 
8. julija med 15.30 in 16.00 zaradi nevihtne celice, ki je 
nastala že na severu Koroške in se južno od Murske 
Sobote pomikala na vzhod nad Madžarsko. Na Primor-
skem sta vidna dva vrhova največjih sunkov vetra, eden 8. 

julija okrog 21. ure, drugi okrog enih naslednjega dne. Na 
Obali je prišlo do največjih sunkov vetra 9. julija okrog enih 
zjutraj. Nad morjem so največji sunek vetra izmerili 8. julija 
okrog 21. ure, v Šmartnem in Lescah pa istega dne med 
19. in 20. uro. Nikjer hitrosti vetra niso presegle do zdaj 
največjih izmerjenih vrednosti.

Veter je med neurji povzročil največ škode v občinah Lendava, 
Črenšovci, Beltinci, Razkrižje, v Mariboru in širši okolici, v 
občinah Piran in Ankaran. Veter je odkril nekaj streh, podiral 
drevesa ter nagibal in podiral električne stebre. Največ 
škode je med neurji povzročila meteorna voda.

Močan veter med neurji 25. in 26. julija: 25. in 26. julija 
je bilo nad južno Skandinavijo in severnim delom srednje 
Evrope ciklonsko območje. Čez Slovenijo se je ponoči med 
25. in 26. julijem pomikala hladna fronta. Pred njo je z jugo-
zahodnimi vetrovi še pritekal topel in vlažen zrak. 26. julija 
je v spodnjih plasteh ozračja pihal hladnejši severovzhodni 
veter. 25. julija je bilo spremenljivo do pretežno oblačno, do 
jutra je dež ponehal tudi v severovzhodni Sloveniji. Pozno 
dopoldne in sredi dneva so se nevihte z nalivi in močnimi 
sunki vetra iznad Italije pomaknile nad zahodno Slovenijo in 

Slika 10:  
Največji izmerjeni sunki vetra v km/h 
na merilnih postajah ARSO in merilnih 
postajah, s katerih podatki razpolaga 
ARSO, od 19. do 24. maja 2015. Na 
Kredarici je prišlo 21. maja po 20. uri 
do okvare merilnika, tako da označena 
številka ne ustreza dejanskemu stanju.
Figure 10:  
Maximum wind gusts (in km/h) 
recorded between 19 and 24 May 
2015 at ARSO measuring stations and 
measuring stations whose data are 
available to ARSO. The anemometer 
at the Kredarica measuring station 
broke down after 8 pm on 21 May, 
and therefore, the indicated number 
does not reflect the actual situation.

Slika 11:  
Največji izmerjeni sunki vetra v km/h 
na merilnih postajah ARSO in merilnih 
postajah, s katerih podatki razpolaga 
ARSO, od 8. do 9. julija 2015
Figure 11:  
Maximum wind gusts (in km/h) 
recorded between 8 and 9 July 2015 
at ARSO measuring stations and 
measuring stations whose data are 
available to ARSO
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nato proti vzhodu države. Popoldne se je vreme prehodno 
umirilo, ponoči pa so Slovenijo znova zajele nevihte z nalivi, 
sunki vetra, padala je tudi toča. V drugi polovici noči se je v 
notranjosti Slovenije vreme umirjalo, v jugozahodni Slove-
niji, predvsem v bližini morja, pa so se še pojavljale močne 
nevihte. Zapihala je močna tramontana, nato je začela 
pihati burja. 26. julija je bilo na Primorskem občasno delno 
jasno, pihala je šibka do zmerna burja.

V meteorološki mreži ARSO smo v tem obdobju najvišjo 
polurno oziroma desetminutno povprečno hitrost vetra 
izmerili na Obali (letališče Portorož 64 km/h, na oceano-
grafski boji Vida pred Piranom 58 km/h), v vzhodnem delu 
Vipavske doline (Podnanos 51 km/h), na letališču Maribor 
(41 km/h) in na Lisci (39 km/h). Drugod največja polurna 
oziroma desetminutna povprečna hitrost vetra ni presegla 
40 km/h. Viharne sunke vetra smo izmerili na Obali (leta-
lišče Portorož 120 km/h, boja pred Piranom 93 km/h, slika 
12), v vzhodnem delu Vipavske doline (Podnanos 88 km/h), 
Postojni (88 km/h), Ljubljani in okolici (Ljubljana Bežigrad 69 
km/h, Brinje 76 km/h), Celju Medlogu (63 km/h), Posavskem 
hribovju (Malkovec 71 km/s, Lisca 84 km/h/s) in na Ptujsko-
-Dravskem polju (letališče Maribor 67 km/h). Na Kredarici so 
sunki vetra dosegali največjo hitrost v noči s 26. na 27. julij 
(68 km/h 27. julija okrog 0.45). Največji sunek vetra v tem 
obdobju smo izmerili na merilni postaji na letališču Portorož.

25. in 26. julija smo največje sunke vetra izmerili okrog 
poldneva, 25. julija v Postojni, popoldne istega dne v 

Slika 12:  
Največji izmerjeni sunki vetra v km/h 
na merilnih postajah ARSO in merilnih 
postajah, s katerih podatki razpolaga 
ARSO, 25. in 26. julija
Figure 12:  
Maximum wind gusts (in km/h) 
recorded on 25 and 26 July 2015 
at ARSO measuring stations and 
measuring stations whose data are 
available to ARSO

osrednji Sloveniji, na Dravsko-Ptujskem polju in v Celjski 
kotlini, na Obali pa zjutraj 26. julija, ko so drugi največji vrh 
dosegli tudi sunki na drugih merilnih postajah v notranjosti 
države. Nikjer hitrosti vetra niso presegle dosedanjih 
največjih izmerjenih vrednosti.

Največ škode med neurji je veter naredil v občinah Sevnica, 
Kostanjevica na Krki, Brežice, Krško, Črnomelj, Mokronog-
-Trebelno, Trebnje, Žalec, Celje, Laško, Štore, Rogatec, 
Šmarje pri Jelšah, Dobrna, Ljubljana, Sveta Trojica v Sloven-
skih Goricah, Ljutomer, Šalovci, Majšperk, Hrastovec, Sveti 
Tomaž, Videm, Ravne na Koroškem, Zagorje ob Savi, Piran, 
Domžale in Ljubljana. Veter je poškodoval in odkril strehe, 
podiral drevesa, kozolce, nekaj naselij je ostalo brez elek-
trične energije.

Sklepne misli

V Sloveniji je bila vetrovnost leta 2015 v večjem delu 
države povprečna. Že nekaj let zaporedoma ni nastala 
burja, ki bi povzročila večjo škodo, prav tako veter ni 
povzročal katastrofalne škode niti med neurji. Kot že 
nekaj let zapored je bila škoda, nastala zaradi vetra, 
lokalna in manjša, več škode je ob nevihtah povzročala 
meteorna voda. Škodo je veter povzročal predvsem med 
4. in 7. februarjem, 19. in 24. majem in med neurji 8. in 9. 
julija ter 25. in 26. julija. Na Kredarici smo med 9. in 12. 
januarjem izmerili rekordni sunek vetra. 
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Povzetek 
Leta 2015 je državna mreža potresnih opazovalnic zabeležila 2886 potresov v Sloveniji ali bližnji okolici, 25 jih 
je imelo lokalno magnitudo, večjo ali enako 2,0. Prebivalci so čutili vsaj 116 potresnih sunkov, med katerimi 
sta dva povzročila poškodbe. Največjo intenziteto, VII EMS-98, je imel potres, ki se je zgodil 1. novembra 
ob 7.52 po univerzalnem koordiniranem času (UTC) oziroma ob 8.52 po srednjeevropskem času (SEČ) na 
Gorjancih. Z lokalno magnitudo 4,2 je bil tudi najmočnejši potres v Sloveniji leta 2015. Nekaj škode je povzročil 
tudi potres, ki se je zgodil 29. avgusta 2015 pri Bovcu. Imel je lokalno magnitudo 3,9 in učinke V EMS-98.

Abstract
In 2015 the Seismic Network of the Republic of Slovenia (SNRS) recorded 2886 local earthquakes, 25 of which 
had a local magnitude equal or higher than 2.0. The inhabitants felt at least 116 earthquakes, 2 among them 
caused minor damage. The maximum intensity in Slovenia in 2015, VII EMS-98, was observed on 1 November 
at 7:52 UTC (8:52 Central European Time (CET)) in the villages in Gorjanci Mountains. It was the strongest 
earthquake in 2015, with local magnitude 4.2. An earthquake that also caused minor damage happened on 
29 August with the epicentre near Bovec. Its local magnitude was 3.9, and the maximum intensity V EMS-98. 

Uvod 

V prvem delu prispevka je predstavljena potresna 
dejavnost v Sloveniji leta 2015, v drugem pa so opisani 
nekateri močnejši potresi. Predvsem je opisano, kako so 
jih ljudje zaznali in kakšni so bili učinki. Najmočnejši potres 
1. novembra na Gorjancih, ki je imel tudi največje učinke, 
je obširneje obravnavan v samostojnem prispevku (Šket 
Motnikar in sod., 2016) v tej številki Ujme.

Potresna dejavnost 

v Sloveniji leta 2015

Prebivalci Slovenije so leta 2015 čutili najmanj 113 potre-
snih sunkov z žariščem v Sloveniji oziroma njeni bližnji okolici 

in tri bolj oddaljene potrese. Natančnejšega števila ni bilo 
mogoče določiti, saj so opazovalci v svojih opisih včasih 
podali le opažanja, ki jih ni bilo mogoče pripisati točno dolo-
čenemu dogodku, ali pa so navedli le število potresov, ki so 
jih čutili v nekem dnevu, ne pa tudi njihovega časa. 

Januarja so prebivalci v Sloveniji čutili potrese pri Cerkvi-
ščah, Obirskem (Ebriach) na avstrijskem Koroškem, 
Planini, Poljani, Pribincih, Strahomeru in Trenti. Čutili so 
tudi potres z žariščem na območju Karnijskih Alp v Italiji. 
Februarja se je zatreslo pri Bojancih, Bukovem Vrhu, 
Lepeni, Praprečah (pri Trbovljah) in Praprečah pri Šentjer-
neju. Marca so se zgodili potresi pri Bojancih, Jelšah, 
Kraški vasi, Mirni Peči, Mrzli vasi, Orehovcu, Otoščah, Stan-
kovem, Trbovljah in Velikih Malencah. Aprila so prebivalci 
čutili potrese z nadžariščem pri Dolnji Stari vasi, Starem 
Gradu (Altfinkenstein) na avstrijskem Koroškem, Ojstrem, 



53UJMA | številka 30 | 2016

 Slika 1: Nadžarišča potresov leta 2015, ki smo jim določili žariščni čas, koordinati nadžarišča in globino žarišča. Barva 
simbola ponazarja žariščno globino, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV. 

 Figure 1: Distribution of epicentres in 2015 with calculated hypocentral time, epicentral coordinates and focal depth; 
coloured symbols of varying sizes give information on focal depth and local magnitude MLV.

Mesec
Oddaljeni 
potresi

Bližnji 
potresi

Lokalni 
potresi

Umetni 
dogodki Skupaj

Januar 44 26 151 103 324
Februar 50 22 191 64 327
Marec 45 23 216 87 371
April 59 32 159 53 303
Maj 89 26 150 70 335
Junij 71 20 135 103 329
Julij 89 30 174 106 399
Avgust 57 32 199 146 434
September 55 13 177 128 373
Oktober 41 18 128 65 252
November 66 29 894 61 1050
December 52 16 312 53 433
Skupaj 718 287 2886 1039 4930

Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Ina Cecić, Matjaž Godec, Tatjana Prosen, Mladen Živčić:  
POTRESI V SLOVENIJI LETA 2015

 Preglednica 1: Potresi in umetno povzročeni dogodki 
leta 2015, ki jih je zaznala državna mreža 
potresnih opazovalnic Republike Slovenije

 Table 1: Earthquakes and man-made events in 2015 
recorded by the Seismic Network of the 
Republic of Slovenia.

Škocjanu, Šmarjeti in Zagorju ob Savi. Maja so prebivalci 
čutili potrese pri Orehovcu, Podstrmu, Seču, Škocjanu, 
Trbovljah in Viškorši (Monteaperta) v Furlaniji, junija pa 
pri Vrhovcih in Zloganju. Julija se je zatreslo pri Čezsoči, 
Gabrju, Geršičih, Kvasici, Pahi, Samotorici, Trbovljah ter 
avgusta pri Dvoru, Kalu-Koritnici in Senožetih. Posamezni 
prebivalci Pirana so čutili tudi bolj oddaljen potres, ki se 
je 18. avgusta zgodil pri Bellunu (Italija). Septembra so se 
poleg potresa, ki se je zgodil pod morskim dnom zahodno 
od Umaga, zgodili še potresi pri Balkovcih, Gornjem 
Prilišću na Hrvaškem, Kalu-Koritnici, Preloki, Spodnji Idriji 
in Vrhovcih. Oktober so zaznamovali potresi pri Brveh, 
Javorju pri Gabrovki, Meji, Poljanah (Marcottini) v Furla-
niji, Samotorici in Šentjoštu nad Horjulom. Potres, ki se 
je zgodil 1. novembra ob 7.52 po UTC oziroma ob 8.52 
po SEČ na območju Gorjancev blizu Vinjega Vrha, je bil 
najmočnejši potres leta 2015 (lokalna magnituda potresa 
je bila 4,2). Bil je tudi potres z največjo ocenjeno intenzi-
teto leta 2015, in sicer VII EMS-98. Kratica EMS-98 je 
okrajšava za zadnjo različico evropske potresne lestvice 
iz leta 1998 (Grünthal, 1998). Potres so čutili prebivalci 
celotne Slovenije, zahodne Hrvaške, Istre ter ponekod 
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v Italiji in Avstriji. Povzročil je tudi gmotno škodo (Šket 
Motnikar in sod., 2016). Poleg potresov z nadžariščem 
na območju Gorjancev so se novembra zgodili potresi še 
pri Borovnici, Cerovcu Stanka Vraza, pri Logu pri Mlinšah, 
Sromljah, Šmarjeških Toplicah, Trbovljah ter na Hrvaškem 
pri Kravljaku in Miladinih. Decembra so prebivalci čutili 
potres pri Čužnji vasi, Gorenjem Grčevju, Gorenji Pirošici, 
Posavcu, Lepeni, Niževcu, Seču, Soči in Veliki Strmci.

Poleg naštetih potresov, ki so jih čutili prebivalci Slove-
nije, so opazovalnice državne mreže leta 2015 zaznale 
2886 lokalnih potresov. Mesečna statistika potresov, 
ki so jih zapisali seizmografi državne mreže potre-
snih opazovalnic Agencije Republike Slovenije za okolje, 
Urada za seizmologijo in geologijo, je predstavljena v 
preglednici 1. Kot oddaljene potrese obravnavamo tiste, 
katerih žarišče je oddaljeno več kot 11 stopinj (nekaj 
več kot 1200 km) od Ljubljane (1° ≈ 111 km). Žarišča 
bližnjih (regionalnih) potresov so od Ljubljane oddaljena 
od 1,5° (oziroma približno 165 km) do 11°. Lokalni potresi 
so potresi, ki nastanejo v Sloveniji ali njeni neposredni 
okolici, žarišče pa je od Ljubljane oddaljeno manj kot 1,5° 
ali približno 165 km. Seizmografi so zapisali tudi številna 
(1039) umetno povzročena tresenja tal zaradi razstre-
ljevanja ali rudarske dejavnosti. 

Za 2533 lokalnih potresov smo zbrali dovolj podatkov, 
torej podatke z vsaj treh opazovalnic, da smo lahko izra-
čunali lokacijo žarišča, 2525 izmed njih smo lahko določili 
tudi magnitudo (slika 1). Na sliki predstavlja velikost kroga 
lokalno magnitudo, barva pa označuje globino potre-
snega žarišča. 25 potresov je imelo lokalno magnitudo, 
večjo ali enako 2,0, od tega dva večjo ali enako 3,0. Po 
podatkih za obdobje 1991–2014 se v Sloveniji vsako leto 
v povprečju zgodi 42 potresov z lokalno magnitudo, večjo 
ali enako 2,0, in štirje potresi z lokalno magnitudo, večjo 
ali enako 3,0 (ARSO, 2016). Po močnejših potresih v bližini 
nadžarišča postavimo še dodatne, začasne potresne 
opazovalnice, ki nam omogočijo natančnejši izračun 

osnovnih parametrov potresa, kot sta lokacija žarišča 
in globina potresa. Tako je bilo tudi v primeru potresa na 
Gorjancih. Na Gorjancih bi novembra in decembra leta 
2015 brez podatkov iz začasnih opazovalnic lahko izra-
čunali lokacijo nadžarišča za le 31 odstotkov potresov 
(246 od 781), saj je bila večina tako šibkih, da sta jih 
zaznali le najbližji opazovalnici državne mreže pri Cirniku 
(GCIS) in pri Črešnjevcu pri Oštrcu (CRES).

V preglednici 2 so osnovni podatki za 25 lokalnih potresov 
z opredeljeno lokalno magnitudo, večjo ali enako 2,0, od 
katerih so jih prebivalci Slovenije čutili 19. Poleg teh je nave-
denih še 92 šibkejših potresov, ki so jih prebivalci Slove-
nije čutili in smo jim lahko izračunali lokacijo nadžarišča. 
Za vsak potres posebej so navedeni datum (leto, mesec, 
dan), žariščni čas po UTC (ura, minuta, sekunda), koordinati 
nadžarišča (zemljepisna širina °N, zemljepisna dolžina °E), 
globina žarišča (km), povprečna vrednost lokalne magni-
tude (MLV) in največja intenziteta (Imax EMS-98), ki jo je 
potres dosegel v Sloveniji. V stolpcu Potresno območje 
je za večino nadžarišč v Sloveniji podano ime naselja, ki 
je najbližje nadžarišču in je navedeno v seznamu naselij 
Geodetske uprave RS (RGU, 1995). Če podatki niso zado-
ščali za nedvoumno določitev intenzitete, smo potresu 
pripisali razpon mogočih vrednosti (npr. IV–V). Prebivalci 
Slovenije so čutili še dva zelo šibka potresna sunka, ki pa 
ju je zaznala le ena opazovalnica in jima zato nismo mogli 
določiti njunih temeljnih parametrov (žariščni čas, koordi-
nati nadžarišča itn.).

Za opredelitev temeljnih parametrov potresov, nave-
denih v preglednici 2, smo uporabili analize potresov, zapi-
sanih na potresnih opazovalnicah državne mreže v Slove-
niji (ARSO, 2015–2016), Avstriji (ZAMG, 2015–2016), na 
Hrvaškem (GEOF-PMF, 2015–2016), v Italiji (OGS, 2015) 
in na Madžarskem (Tóth in sod., 2016). Žariščni čas, to je 
čas, ko je potres nastal, koordinati nadžarišča in žariščno 
globino smo določili iz časa prihodov vzdolžnega (P) in 
prečnega (S) valovanja na potresno opazovalnico. Potrese 

Leto Mesec Dan
Žariščni čas 

(UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Območje

h min °N °E km ML EMS-98
2015 1 3 13 32 46,46 14,54 10 1,8 III Ebriach (Obirsko), Avstrija
2015 1 5 2 57 45,54 14,77 16 2,2 Borovec pri Kočevski Reki
2015 1 6 16 20 45,58 15,27 4 1,3 III Cerkvišče
2015 1 14 11 10 46,27 14,72 17 2,5 III Poljana
2015 1 15 8 14 46,26 14,72 15 1,9 III Poljana
2015 1 15 23 48 45,52 15,25 8 1,5 III Pribinci
2015 1 22 14 1 46,40 13,78 9 1,1 čutili Trenta
2015 1 25 15 7 45,93 14,48 5 0,4 III–IV Strahomer
2015 1 27 21 56 46,38 14,89 9 1,7 IV Planina
2015 2 3 0 10 45,69 15,65 15 2,1 Zdihovo, Hrvaška
2015 2 10 7 37 45,85 15,29 9 2,1 III–IV Prapreče pri Šentjerneju
2015 2 11 12 12 46,10 14,21 5 1,5 IV Bukov Vrh
2015 2 13 1 19 46,15 15,03 10 1,5 IV Prapreče
2015 2 13 10 14 46,15 15,02 10 2,4 IV–V Prapreče
2015 2 14 9 31 46,28 13,68 13 1,8 III Lepena
2015 2 16 6 45 45,50 15,28 4 0,9 III Bojanci
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Leto Mesec Dan
Žariščni čas 

(UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Območje

h min °N °E km ML EMS-98
2015 3 1 6 13 45,89 15,47 7 1,4 III–IV Jelše
2015 3 8 18 31 45,86 15,07 6 0,9 IV Mirna Peč
2015 3 12 9 23 45,52 15,25 1 1,1 III–IV Bojanci
2015 3 15 5 57 46,15 15,06 9 0,8 III Trbovlje
2015 3 22 14 40 45,87 15,57 6 1,3 III–IV Kraška vas
2015 3 22 15 46 45,76 14,04 10 2,1 III–IV Otošče
2015 3 23 17 4 45,87 15,56 4 1,4 IV Stankovo
2015 3 24 1 45 45,88 15,56 2 0,6 III–IV Velike Malence
2015 3 25 10 54 45,88 15,58 5 1,2 III–IV Mrzlava vas
2015 3 25 12 24 45,82 15,43 2 0,8 III Orehovec
2015 3 27 11 53 46,09 14,45 15 2,0 Dvor
2015 4 8 0 0 45,91 15,29 5 1,5 III–IV Škocjan
2015 4 9 8 21 45,89 15,30 3 1,3 III Dolnja Stara vas
2015 4 9 8 32 45,89 15,26 4 0,5 III Šmarjeta
2015 4 15 19 22 46,14 15,00 7 <0,1 III Zagorje ob Savi
2015 4 18 5 5 45,75 15,13 6 1,3 IV Veliki Podljuben
2015 4 25 5 51 46,53 13,88 11 1,7 III Altfinkenstein (Stari Grad), Avstrija
2015 4 29 8 24 46,16 15,06 9 1,1 IV Ojstro
2015 5 7 16 20 46,04 15,85 16 2,2 Jalšje, Hrvaška
2015 5 14 15 27 45,81 15,41 1 1,5 III Podstrm
2015 5 17 21 35 46,29 13,36 16 1,8 III Monteaperta (Viškorša), Italija
2015 5 20 4 40 45,76 14,84 0 0,6 čutili Seč
2015 5 22 23 56 45,41 15,38 1 2,1 Protulipa, Hrvaška
2015 5 23 20 25 45,76 14,85 0 0,6 III Seč
2015 5 24 6 33 46,15 15,05 7 0,9 III–IV Trbovlje
2015 5 25 18 42 45,83 15,42 5 1,2 III Orehovec
2015 5 25 18 44 45,82 15,42 0 0,6 III Orehovec
2015 5 25 20 20 45,82 15,42 0 0,3 zvok Orehovec
2015 5 31 23 10 45,91 15,28 6 2,2 IV Škocjan
2015 6 5 0 49 45,51 15,32 6 1,1 III Vrhovci
2015 6 6 16 53 45,92 15,29 1 1,2 III Zloganje
2015 6 22 6 43 45,45 15,35 9 2,0 Vukova Gorica, Hrvaška
2015 7 7 15 18 45,63 15,25 8 0,4 III Geršiči
2015 7 16 12 12 46,08 14,41 18 2,3 III–IV Gabrje
2015 7 23 20 42 46,04 14,28 7 < 0,1 II Samotorica
2015 7 24 6 35 46,30 13,60 7 1,5 čutili Čezsoča
2015 7 26 23 16 45,85 15,21 6 1,3 III–IV Paha
2015 7 27 14 49 46,15 15,06 8 1,0 III Trbovlje
2015 7 28 2 5 45,55 15,16 7 0,6 III Kvasica
2015 8 23 13 5 46,11 14,93 12 2,2 III–IV Senožeti
2015 8 23 20 44 46,10 14,45 12 1,5 III Dvor
2015 8 29 18 47 46,32 13,62 7 3,9 V Kal-Koritnica
2015 8 29 19 29 46,32 13,61 8 1,6 III Kal-Koritnica
2015 8 29 20 1 46,31 13,60 8 0,8 III Kal-Koritnica
2015 9 22 20 30 46,04 14,04 19 1,3 III Spodnja Idrija
2015 9 23 1 53 46,32 13,60 10 2,1 III–IV Kal-Koritnica
2015 9 26 16 28 45,46 15,34 3 1,2 III Gornje Prilišće, meja Slovenija-Hrvaška
2015 9 27 15 14 45,50 15,32 1 0,5 III Vrhovci
2015 9 27 17 50 45,48 15,35 1 1,0 III Preloka
2015 9 28 3 18 45,46 15,33 7 0,9 III Balkovci
2015 10 14 5 52 46,03 14,25 9 2,0 III–IV Samotorica
2015 10 22 23 40 46,18 14,38 18 1,9 III Meja
2015 10 28 20 11 46,03 14,96 7 0,9 zvok Javorje pri Gabrovki
2015 10 30 13 4 45,87 15,54 6 1,4 III Brvi
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Leto Mesec Dan
Žariščni čas 

(UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Območje

h min °N °E km ML EMS-98
2015 10 31 18 26 45,85 13,55 15 1,4 III Marcottini (Poljane), Italija
2015 10 31 23 31 46,02 14,23 15 1,6 III Šentjošt nad Horjulom
2015 11 1 7 52 45,86 15,54 6 4,2 VII Vinji Vrh
2015 11 1 8 8 45,87 15,52 9 2,9 IV Bušeča vas
2015 11 1 8 10 45,85 15,54 6 1,1 III Vinji Vrh
2015 11 1 8 14 45,86 15,53 7 1,8 III Vinji Vrh
2015 11 1 8 48 45,86 15,55 4 1,1 čutili Izvir
2015 11 1 12 24 45,88 15,54 6 1,2 III Gorenja Pirošica
2015 11 1 17 44 46,14 14,86 9 1,5 III Log pri Mlinšah
2015 11 2 12 46 45,86 15,23 1 0,7 čutili Šmarješke Toplice
2015 11 3 8 50 45,86 15,51 6 2,1 IV Vrhovska vas
2015 11 3 8 54 45,87 15,53 5 0,5 III Gorenja Pirošica
2015 11 3 21 17 45,87 15,53 5 0,6 III Gorenja Pirošica
2015 11 4 5 21 45,86 15,55 6 1,7 III Stojanski Vrh
2015 11 4 5 22 45,86 15,53 7 2,2 IV Vinji Vrh
2015 11 4 5 53 45,87 15,55 5 1,1 zvok Brvi
2015 11 4 6 21 45,86 15,54 5 1,3 III Stojanski Vrh
2015 11 4 20 4 46,15 15,05 8 1,0 III–IV Trbovlje
2015 11 5 9 47 45,86 15,54 5 1,2 III Poštena vas
2015 11 5 17 35 45,87 15,53 6 0,7 III Poštena vas
2015 11 6 8 48 45,93 14,37 6 0,6 III Borovnica
2015 11 7 3 48 45,86 15,54 6 1,2 III Stojanski Vrh
2015 11 7 19 52 45,87 15,53 6 0,8 III Poštena vas
2015 11 8 3 47 45,98 15,61 6 1,2 III–IV Sromlje
2015 11 8 19 49 46,48 16,18 8 1,6 III–IV Cerovec Stanka Vraza
2015 11 9 0 16 45,86 15,53 5 < 0,1 zvok Poštena vas
2015 11 13 14 3 45,86 15,54 5 1,0 III Stojanski Vrh
2015 11 13 15 26 45,86 15,54 5 1,4 zvok Poštena vas
2015 11 17 17 27 45,86 15,52 7 1,9 IV Vrhovska vas
2015 11 18 17 40 45,87 15,53 5 0,7 III Bušeča vas
2015 11 20 5 14 45,69 15,61 10 2,7 III–IV Miladini, Hrvaška
2015 11 24 8 16 45,87 15,52 6 1,7 III–IV Bušeča vas
2015 11 24 19 4 45,87 15,52 8 2,5 IV Bušeča vas
2015 11 24 19 21 45,87 15,54 6 0,5 III Gorenja Pirošica
2015 11 24 21 35 45,86 15,54 6 1,0 III–IV Stojanski Vrh
2015 11 27 12 25 45,87 15,54 6 1,0 čutili Gorenja Pirošica
2015 11 29 10 52 45,82 15,55 4 1,4 III Kravljak, Hrvaška
2015 11 29 21 47 45,82 15,55 4 0,7 III Kravljak, Hrvaška
2015 12 2 0 29 45,92 15,20 9 1,7 III Čužnja vas
2015 12 4 9 58 46,33 13,69 9 1,5 III–IV Soča
2015 12 6 18 30 45,90 15,21 7 0,7 III–IV Velika Strmica
2015 12 6 21 13 45,86 15,18 5 0,4 III Gorenje Grčevje
2015 12 11 15 58 45,75 14,86 9 2,4 IV Seč
2015 12 15 5 6 46,30 13,67 9 2,2 III–IV Lepena
2015 12 17 7 30 45,87 15,53 6 1,1 III Gorenja Pirošica
2015 12 18 15 18 45,91 14,40 14 2,7 III–IV Niževec
2015 12 30 4 2 46,31 14,25 9 1,3 III–IV Posavec

 Preglednica 2: Seznam potresov leta 2015, ki imajo lokalno magnitudo, večjo ali enako 2,0, in smo jim lahko izračunali 
žariščni čas, koordinati nadžarišča (epicentra) ter globino žarišča. Pri zaznanih potresih je navedena še 
največja intenziteta. V preglednici je tudi 92 potresov s sicer manjšo lokalno magnitudo, vendar so jih 
prebivalci Slovenije čutili in smo jim tudi lahko določili njihove temeljne parametre.

 Table 2: List of earthquakes with MLV ≥ 2.0 in 2015, for which the hypocentral time, coordinates of the epicentre 
and the focal depth were calculated; the maximum intensity of felt earthquakes is also provided. Information 
about 92 earthquakes with lower magnitude felt by the inhabitants of Slovenia and for which we also 
calculated the hypocentral time, coordinates of the epicentre and the focal depth is also included.
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smo locirali s programom HYPOCENTER (Lienert in sod., 
1988, Lienert, 1994). Uporabili smo povprečni hitrostni 
model za ozemlje Slovenije, določen iz tridimenzionalnega 
modela za prostorsko valovanje (Michelini in sod., 1998) 
in modela za površinsko valovanje (Živčić in sod., 2000). 
Potresom, ki smo jim lahko določili le koordinati nadža-
rišča, smo za žariščno globino privzeli sedem kilometrov. 
Lokalno magnitudo MLV 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 MLV za opazovalnice v Sloveniji. Največja intenzi-
teta (Imax), ki jo je potres dosegel na ozemlju Slovenije, je 
opredeljena po evropski potresni lestvici (EMS-98).

V preglednici 3 so navedeni trije bolj oddaljeni potresi, ki 
so jih čutili tudi v Sloveniji. Konec januarja se je zatreslo 
v Italiji na območju Karnijskih Alp. Po zbranih podatkih so 
ga v Sloveniji precej močno čutili prebivalci Volarij, zelo 
rahlo pa posamezniki v visokih nadstropjih v Ljubljani, ki 
so bili ob tem času budni. Posamezni prebivalci Lucije so 
čutili potres, ki se je 18. avgusta zgodil pri Bellunu v Italiji. 
Prav tako so posamezniki v Piranu čutili tudi potres, ki 
se je 18. septembra zgodil v Jadranskem morju, 30 km 
zahodno od Umaga.

Podatki o nekaterih močnejših 

potresih, ki so jih čutili 

prebivalci Slovenije 

Leta 2015 so prebivalci v Sloveniji čutili vsaj 116 
potresov, 113 lokalnih in tri bolj oddaljene. Nadžarišča 
potresov so prikazana na sliki 2. Velikost kroga označuje 
lokalno magnitudo, barva pa največjo doseženo intenzi-
teto potresa v Sloveniji.

 Preglednica 3: Seznam bližnjih (regionalnih) potresov, ki so 
jih čutili prebivalci Slovenije leta 2015 

 Table 3: List of regional earthquakes that were felt 
by the inhabitants of Slovenia in 2015.

Datum
Žariščni 
čas (UTC) Intenziteta Potresno območje

Leto h.min EMS-98

30. 1. 2015 0.45 III–IV Moggio Udinese (Možac), 
Italija

18. 8. 2015 20.10 III Belluno, Italija

18. 9. 2015 17.53 II pod morskim dnom, 
zahodno od Umaga

 Slika 2: Nadžarišča potresov, ki so jih leta 2015 čutili prebivalci Slovenije. Barva simbola ponazarja največjo doseženo 
intenziteto v Sloveniji, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV.

 Figure 2: Epicentre of earthquakes felt in Slovenia in 2015. The size of symbols represent local magnitude, while the colour 
represents maximum intensity in Slovenia.
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V nadaljevanju so opisani tisti potresi, ki so dosegli 
učinke vsaj IV–V EMS-98. En potres je dosegel intenzi-
teto VII EMS-98, eden intenziteto V EMS-98, eden pa 
IV–V EMS-98. Za vsakega izmed teh potresov je prika-
zana karta intenzitete po naseljih (slike 3–5) z vrisanim 
instrumentalno določenim nadžariščem. Intenziteta 
potresa v posameznem naselju je ocenjena na podlagi 
vprašalnikov o učinkih potresa ter terenskih ogledov 
poškodb. Vprašalnike po potresu pošiljamo prosto-
voljnim poročevalcem ali pa jih občani sami izpolnijo na 
spletni strani ARSO (http://www.arso.gov.si/potresi/
vprašalnik) in evropske seizmološke organizacije EMSC 
(http://www.emsc-csem.org). Na sliki 6 so prikazana 
vsa naselja, od koder smo dobili podatke, da so ljudje 

čutili učinke katerega izmed teh 116 potresov. Barva 
in oznaka na sliki opredeljujeta največjo intenziteto, 
doseženo v posameznem naselju leta 2015. V nadalje-
vanju so vse navedene magnitude lokalne.

13. februar 2015 ob 10.14 po UTC (slika 3). Ob 
1.19 po UTC je posamezne prebivalce Trbovelj, Zagorja 
ob Savi, Ravenske vasi in Kisovca zbudil šibek potres z 
magnitudo 1,5 in največjimi učinki IV EMS-98. Dopoldne 
(ob 11.14 po lokalnem času) je sledil zmernejši sunek z 
magnitudo 2,4. Oba potresa sta nastala pri Trbovljah na 
globini 10 km. Dopoldanski potres je v Trbovljah, Ravenski 
vasi in Ojstrem dosegel učinke IV–V EMS-98. Prebi-
valci so se prestrašili, čutili so močno tresenje pohištva 
in celotne stavbe. Prejeli smo tudi podatek o lasasti 
razpoki v ometu na enem objektu. Učinke IV EMS-98 smo 
ocenili v naseljih Čolnišče, Zagorje ob Savi, Potoška vas, 

 Slika 3: Intenziteta potresa 13. februarja 2015 ob 10.14 
po UTC v posameznih naseljih

 Figure 3: Intensity of earthquake on 13 February 2015 at 
10:14 UTC in individual settlements.

 Slika 4: Intenziteta potresa 29. avgusta 2015 ob 18.47 
po UTC v posameznih naseljih

 Figure 4: Intensity of earthquake on 29 August 2015 at 
18:47 UTC in individual settlements.

 Slika 5: Intenziteta potresa 1. novembra 2015 ob 7.52 
po UTC v posameznih naseljih

 Figure 5: Intensity of earthquake on 1 November 2015 at 
7:52 UTC in individual settlements.

 Slika 6: Največja intenziteta potresa izmed vseh, ki so se 
zgodili leta 2015, ocenjena v posameznih naseljih

 Figure 6: Overall map of the maximum intensity of all 
earthquakes in 2015 felt by the inhabitants of 
Slovenia in individual settlements.
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 Slika 7: Porazdelitev potresov v Sloveniji leta 2015 glede 
na magnitudo MLV

 Figure 7: Distribution of earthquakes in Slovenia in 2015 
with respect to MLV magnitude.
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 Slika 8: Porazdelitev potresov v Sloveniji leta 2015 glede 
na največjo intenziteto EMS-98

 Figure 8: Distribution of earthquakes in Slovenia in 2015 
with respect to maximum EMS-98 intensity.
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 Slika 9: Porazdelitev potresov leta 2015 glede na globino 
žarišča (v kilometrih)

 Figure 9: Distribution of earthquakes in Slovenia in 2015 
with respect to focal depth (in kilometres).
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stenah, prevračali so se nestabilni predmeti. V Žagi so 
opazili prelivanje vode v akvariju. Na ožjem nadžariščnem 
območju se je veliko ljudi prestrašilo in zbežalo na prosto. 
Manjše poškodbe so opazili na objektih v prej omenjenih 
krajih z največjo zabeleženo intenziteto, poleg teh pa še v 
Brodu, Drežnici in Kobaridu. Nastale so lasaste razpoke 
ali pa se povečale obstoječe, ponekod so odpadli manjši 
kosi ometa. V okolici Soče in Lepene so opazili tudi 
učinke potresa na naravo. S hribov se je valilo kamenje. 
Mnogo ljudi je omenilo, da je bilo potres čutiti kot krat-
kotrajno navpično nihanje, slišati pa je bilo hrumenje. 
Potres so čutili celo v Jesenicah na Dolenjskem, ki so od 
nadžarišča oddaljene 170 km, in v 161 km oddaljenem 
Mariboru. Iz tujine smo dobili podatke o učinkih potresa 
v Italiji (Videm (Udine), Tržič (Monfalcone), Trbiž (Tarvisio)) 
in Avstriji (Beljak (Villach), Celovec (Klagenfurt)).

1. november 2015 ob 7.52 po UTC (slika 5). Najmoč-
nejši potres v Sloveniji leta 2015 je imel nadžarišče na 
severni strani Gorjancev. Kljub zmerni magnitudi (4,2) 
je potres zaradi plitvega žarišča (6 km) povzročil tudi 
gmotno škodo. Največje poškodbe (učinki VII EMS-98) 
so nastale v neposredni bližini nadžarišča, v naseljih 
Stojanski Vrh in Vinji Vrh. Znatne poškodbe so bile tudi v 
naseljih Dobrava ob Krki (VI–VII EMS-98), Bušeča vas (VI 
EMS-98) in Hrastje pri Cerkljah (VI EMS-98). Posamezne 
zmerne nekonstrukcijske poškodbe so se pojavile tudi v 
naseljih Globočice, Krška vas, Cerklje ob Krki, Poštena 
vas, Vrhovska vas in Pristava ob Krki, kjer smo ocenili 
učinke V–VI EMS-98. Manjše poškodbe na posameznih 
zgradbah in drugi učinki stopnje V EMS-98 so nastali v 
številnih do 15 km oddaljenih naseljih, učinke IV EMS-98 
pa smo zabeležili še približno 45 km od nadžarišča. 
Potres so čutili skoraj po vsej Sloveniji, najbolj odda-
ljeno poročilo je prišlo iz Bovca (163 km). Poškodbe na 
posameznih stavbah je potres povzročil tudi v okolici 
Žumberačke gore na Hrvaškem (največja ocena učinkov 
na Hrvaškem je V EMS-98), nekaj posameznih vprašal-

Prapreče, Izlake in Klek. Najbolj oddaljen kraj, v katerem 
so ga po podatkih poročevalcev še zaznali, je bilo 22 km 
oddaljeno Mozirje.

29. avgust 2015 ob 18.47 po UTC (slika 4). Drugi 
najmočnejši potres leta 2015 v Sloveniji je imel magni-
tudo 3,9. Nadžarišče potresa je bilo v bližini Bovca, 
globina pa je bila 7 km. Ocenili smo, da so učinki potresa 
dosegli V EMS-98 v Volarjah, Soči in Lepeni. Tam so 
ljudje zaznali močno tresenje tal, žvenketanje steklovine, 
nihala so odprta okna in vrata, nihali so predmeti na 
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nikov pa je prišlo tudi iz Bosne, Italije in Avstrije. Potres je 
podrobneje opisan v Šket Motnikar in sod. (2016).

Prebivalci so živo opisali, kako so doživeli potres: »Zelo, 
zelo slab občutek, preplavi te grozen strah, srce začne 
močno utripati« (Gorenja Pirošica, 2 km od nadžarišča). 
»Kar naenkrat je začelo vse »plavati«. Vsi v cerkvi smo bili 
zbegani, saj je s stropa padal omet. Hitro smo začeli teči 
proti izhodnim vratom. Pri vratih smo se vsi rinili, saj je 
vse zgrabila panika« (Leskovec pri Krškem, 10 km).

Sklepne misli

Po številu potresov z lokalno magnitudo, večjo ali enako 
2,0, leto 2015 ne odstopa od povprečja med letoma 
1994 in 2014. Histogram na sliki 7 kaže porazde-
litev lokalne magnitude (MLV), ki smo jo določili 2525 
potresom. 99 odstotkov teh potresov je imelo lokalno 
magnitudo, manjšo od 1,7.

Makroseizmični podatki za potrese bi bili zelo pomanj-
kljivi ali celo nedostopni, če nam ne bi pomagali številni 
prostovoljni poročevalci (po trenutnih podatkih jih 3239 
izpolnjuje papirne vprašalnike, 1204 pa spletne vprašal-
nike), za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Prostovoljnim 
opazovalcem smo leta 2015 poslali 7411 makroseiz-
mičnih vprašalnikov za 30 potresov (4360 papirnih 
in 3051 elektronskih vprašalnikov). Poročevalci so 
izpolnili 65 odstotkov poslanih papirnih vprašalnikov. 
Deleža vrnjenih spletnih vprašalnikov ne poznamo, saj 
na spletnih vprašalnikih osebni podatki niso obvezni. 
Skupaj (zaprošenih ali poslanih na lastno pobudo) smo 
prejeli 5484 izpolnjenih spletnih vprašalnikov, med 

katerimi je bilo: 
 – 4054 poročil, da so zaznali potres;
 – 1325 poročil, da niso zaznali potresa;
 – 95 prebivalcev je čutilo nekaj drugega (rudniški 

dogodek, promet, veter itn.);
 – 10 izpolnjenih vprašalnikov nima navedene lokacije 

oziroma naselja, zato jih pri ocenjevanju potresnih 
učinkov nismo mogli upoštevati.

V Sloveniji so leta 2015 prebivalci čutili vsaj 116 potresov 
(sliki 2 in 6). En potres je dosegel intenziteto VII EMS-98, 
eden V EMS-98, eden IV–V EMS-98, 14 potresov intenzi-
teto IV EMS-98, 27 potresov III–IV EMS-98, 58 potresov 
III EMS-98, trije potresi pa intenziteto II EMS-98. Za preo-
stale potrese (11) nam opazovalci niso posredovali dovolj 
informacij o učinkih, zato jim ni bilo mogoče določiti inten-
zitete po evropski potresni lestvici. Intenziteta je v tem 
primeru opredeljena samo opisno, in sicer z oznako čutili 
(6 potresov), oziroma zvok (5 potresov), če tresenja niso 
čutili, ampak so le slišali bobnenje (slika 8). 

Porazdelitev potresov glede na globino žarišč (slika 9) 
kaže, da so imeli leta 2015 vsi potresi na območju Slove-
nije in bližnje okolice (2533) žarišča do globine 24 km. 54 
odstotkov potresov je imelo žariščno globino enako ali 
manjšo od 6 km, 41 odstotkov potresov se je zgodilo na 
globini med 6,1 in 15 km, 84 potresov je imelo žarišče v 
globini med 15,1 in 18 km, 22 potresom pa smo določili 
žariščno globino, večjo od 18 km. 

Tudi leta 2015 smo pri zbiranju in izmenjavi podatkov 
sodelovali s seizmologi iz sosednjih držav. Zahvaljujemo 
se jim za poslane oziroma na spletu objavljene makrose-
izmične podatke.
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Povzetek
Največji potres v Sloveniji leta 2015 z magnitudo 4,2 je 1. novembra ob 8.52 po lokalnem času stresel 
Gorjance, čutili pa so ga skoraj po vsej Sloveniji. Na nekaterih stavbah so nastale široke in globoke 
razpoke v nosilnih zidovih, s streh so drseli strešniki, poškodovani so bili mnogi dimniki. Na podlagi več 
kot 3700 poročil o učinkih potresa in terenskega ogleda nadžariščnega območja smo ocenili intenziteto 
po naseljih. Največja ocenjena intenziteta je bila VII EMS-98, in sicer na Stojanskem Vrhu in Vinjem Vrhu. 
Do konca leta 2015 smo locirali še 837 popotresov, od katerih so jih prebivalci zaznali najmanj 31.

Abstract
The strongest earthquake in Slovenia in 2015 with magnitude 4.2 shook Gorjanci Mountains on 1 November 
at 8:52 CET and was felt almost across the entire Slovenia. Some buildings suffered extensive damage: 
wide and deep cracks appeared in the walls, roof tiles slipped off, many chimneys were damaged. Intensities 
were estimated based on more than 3700 macroseismic questionnaires and data from field investigations 
in the epicentral area. The maximum intensity was estimated at VII EMS-98 at Stojanski Vrh and Vinji 
Vrh. By the end of 2015, 837 aftershocks were located. The inhabitants felt at least 31 aftershocks.

Uvod

Najmočnejši potres leta 2015 v Sloveniji se je zgodil na 
Gorjancih 1. novembra 2015 ob 7. uri, 52 minut in 32 
sekund po univerzalnem koordiniranem času (UTC), ki 
se od lokalnega, srednjeevropskega, časa razlikuje za 
eno uro. Potresu smo opredelili koordinate nadžarišča 
45,86° N in 15,54° E, kar je približno 3 kilometre jugo-
vzhodno od Cerkelj ob Krki. Žarišče potresa je bilo 6 kilo-
metrov globoko. Lokalno magnitudo potresa, MLV = 4,2, 
smo izračunali iz največje amplitude hitrosti navpične 
komponente nihanja tal na slovenskih opazovalnicah.

Učinki potresa 

Podatke o učinkih potresa so nam posredovali številni 
prostovoljni poročevalci, ki smo jim poslali 2396 vpra-

šalnikov, in sicer 922 po elektronski ter 1474 po 
navadni pošti. Dobili smo 1032 vrnjenih klasičnih »papir-
natih« vprašalnikov, kar je 70 odstotkov. Poleg tega so 
prebivalci samoiniciativno ali pa kot odgovor na naš 
poziv izpolnili še 2562 vprašalnikov na spletni strani 
http://www.arso.gov.si/potresi/vprašalnik/, prejeli pa 
smo tudi veliko telefonskih klicev (ARSO, 2016). Na sliki 1 
je prikazan spletni odziv prebivalcev, ki so čutili potres, 
in sicer število vprašalnikov po občinah ter normirano 
število vprašalnikov glede na število prebivalcev občine.

Prek spletne strani evropsko-sredozemske seizmološke 
organizacije EMSC smo dobili 77 vprašalnikov o učinkih 
v Sloveniji in 42 odzivov z mobilne aplikacije LastQuake. 
Takoj po potresu smo v treh dneh terenskega dela sode-
lavci Urada za seizmologijo in geologijo obiskali 23 naselij 
na nadžariščnem območju, kjer smo raziskovali učinke 
potresa in si ogledali poškodovane objekte.



62 UJMA | številka 30 | 2016

Barbara Šket Motnikar, Martina Čarman, Matjaž Godec, Polona Zupančič, Ina Cecić:  
POTRES 1. NOVEMBRA 2015 NA GORJANCIH

Na prejetih vprašalnikih je 2699 oseb napisalo, da so 
potres čutili sami ali nekdo v njihovi neposredni okolici, 
988 ljudi pa potresa ni zaznalo. Zaradi neuporabnosti 
(vožnja z avtom, neznana lokacija, tujina, neznan naslov) 
57 vprašalnikov nismo upoštevali. Na podlagi vseh 
zbranih podatkov smo ocenili učinke potresa po Evropski 
potresni lestvici EMS-98 (Grünthal, 1998). Intenziteta za 
posamezna naselja je prikazana na sliki 2.

Potres je na širšem nadžariščnem območju povzročil 
preplah in poškodoval stavbe. Največjo intenziteto VII 
EMS-98 je potres dosegel na Stojanskem Vrhu in Vinjem 
Vrhu, kjer so na mnogih nosilnih zidovih nastale široke 
in globoke razpoke, s streh pa so odpadali strešniki, 
odlomili so se tudi dimniki. Stanovalci so poročali, da je 
omare prestavilo za 10 cm, da je s stene odtrgalo nosilec 
TV-zaslona ter dvignilo radiatorje z nosilcev (slika 3).

Poškodbe malo manjšega obsega so nastale v naseljih 
Dobrava ob Krki (VI-VII EMS), Bušeča vas (VI EMS) in 

Hrastje pri Cerkljah (VI EMS). Ocenjujemo, da je v 41 
slovenskih in petih hrvaških naseljih potres dosegel 
stopnjo V ali V-VI EMS-98, ki že lahko povzroči manjšo 
gmotno škodo. Prebivalci teh naselij so poleg poškodb na 
posameznih stavbah navajali močno tresenje, prestra-
šenost, znatno nihanje visečih predmetov, žvenket 
steklenine in porcelana, premikanje pohištva, štedilnikov 
na trdo gorivo in nestabilnih predmetov. V številnih zida-
nicah so se potopili pokrovi sodov za vino. Ob cesti na 
Izvir je v manjšem opuščenem kamnolomu nastal podor 
večje količine kamenja in skal (slika 4). 

Največje poškodbe so nastale na območju do 10 km od 
nadžarišča (slika 5), manjše poškodbe pa so nastale v 
naseljih, oddaljenih do 35 km. Posamezne poškodbe so 
navajali celo v zelo oddaljenih naseljih (tudi do 90 km), a 
ne morejo biti posledica tega potresa. Če je potres tako 
močan, da povzroči poškodbe, bi morali nujno opaziti tudi 
druge močnejše učinke, obenem pa bi potres zaznala 
večina prebivalcev, česar pa pri tem potresu ni bilo.

 Slika 1: Število spletnih vprašalnikov s pozitivnimi odgovori (čutili potres) po občinah: celotno število (levo) in normirano 
število na 10.000 prebivalcev (desno)

 Figure 1: Number of web questionnaires by municipalities (felt): total number (left) and normalized to 10.000 inhabitants 
(right)

Slika 2:  
Intenziteta potresa 1. novembra 
2015 po naseljih
Figure 2:  
Intensity map of 1 November 2015 
earthquake by settlements.
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so ga čutili v Prijedoru in Cazinu, v Italiji v Trstu, Gradežu 
in Červinjanu, v Avstriji pa v Gradcu. 

Opis poškodb

Potresni sunek je na območju Gorjancev poleg preplaha 
povzročil tudi gmotno škodo. Zmerne konstrukcijske 
poškodbe in velike nekonstrukcijske poškodbe (3. stopnje 
po petstopenjski klasifikaciji poškodb v EMS) smo opazili 
na nekaterih starejših stavbah v naseljih Stojanski 
Vrh, Vinji Vrh, Dobrava ob Krki, Bušeča vas, Hrastje pri 
Cerkljah, Pristava ob Krki ter Vrhovska vas. 

Največji obseg poškodb je nastal v vaseh Stojanski Vrh 
in Vinji Vrh (slike 6–11). Obseg poškodb je vsaj v enem 
primeru takšen, da bi bila nadaljnja uporaba objekta 
lahko nevarna oziroma da bi bili prebivalci ogroženi. 
V vseh prostorih več kot 100 let stare kamnite hiše na 
Stojanskem Vrhu so nastale globoke in široke razpoke 
v nosilnih zidovih, odpadli so večji kosi ometa, močno 
je bil poškodovan strop nad kletjo, s strehe je zdrselo 
mnogo strešnikov, dimnik je bil poškodovan. Na še štirih 
starejših objektih Stojanskega vrha in na petih stavbah 
Vinjega Vrha (vse ranljivostnega razreda B po EMS) 
smo ugotovili poškodbe 3. kategorije po EMS (globoke 
in široke razpoke v nosilnih stenah in ometu, odpadanje 
strešnikov, odlomi, rotacije in porušitve dimnikov).

Manjše poškodbe (manjše razpoke, odpadanje večjih kosov 
ometa, drsenje ali premik posameznih strešnikov) smo 
opazili celo na posameznih novejših potresno odporno 
grajenih objektih (ranljivostnega razreda D po EMS). 

V Dobravi ob Krki so bile na dveh objektih globoke 
in široke razpoke nosilnih zidov, s treh pa so odpadali 
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 Slika 3: V novejši hiši na Vinjem Vrhu je z nosilcev 
odtrgalo radiator. (foto: J. Kodrič)

 Figure 3: A detached radiator in a new house at Vinji Vrh 
(Photo J. Kodrič).

 Slika 4: Posledice potresa v naravi: podor kamenja pri 
naselju Izvir (foto: M. Godec)

 Figure 4: Earthquake effects on nature: a rockfall near 
Izvir (Photo M. Godec).

 Slika 5: Intenziteta potresa v naseljih na širšem 
nadžariščnem območju v Sloveniji. Imena so 
napisana pri naseljih, kjer so bili učinki potresa 
ocenjeni z intenziteto V-VI EMS-98 ali več.

 Figure 5: Intensity in extended epicentral area. Only the 
names of the settlements with intensity V-VI 
EMS-98 or more are written in the map.

Učinke IV EMS-98 smo ocenili v krogu polmera približno 
45 kilometrov od nadžarišča. Posamezna sporočila 
o zaznavanju potresa so prišla iz vse Slovenije, najbolj 
oddaljeno celo iz 163 kilometrov oddaljenega Bovca. 

Potres so čutili tudi v približno 50 km širokem obmejnem 
pasu na Hrvaškem od Karlovca do Varaždina pa tudi 
v Puli. Najmočneje so ga zaznali v okolici Žumberačke 
gore, kjer so bili učinki V EMS-98. V Bosni in Hercegovini 
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 Slika 6: Široke in globoke razpoke na stikih nosilnih zidov 
in stropa na Stojanskem Vrhu (foto M. Godec)

 Figure 6: Large and extensive cracks in the joints of walls 
and ceiling in Stojanski Vrh (Photo M. Godec).

 Slika 8: Poškodovani strešniki na Stojanskem Vrhu 
(foto M. Godec)

 Figure 8: Damaged roof tiles in Stojanski vrh  
(Photo M. Godec).

 Slika 10: Široke in globoke razpoke nosilnega zidu na 
Vinjem Vrhu (foto M. Godec)

 Figure 10: Large and extensive cracks in bearing wall in 
Vinji Vrh (Photo M. Godec).

 Slika 7: Široke in globoke razpoke nosilnih zidov na 
Stojanskem Vrhu (foto M. Godec)

 Figure 7: Large and extensive cracks in bearing walls in 
Stojanski Vrh (Photo M. Godec).

 Slika 9: Zasukan dimnik v Vinjem Vrhu  
(foto M. Godec)

 Figure 9: Rotated chimney in Vinji Vrh  
(Photo M. Godec).

 Slika 11: Odpadli večji kosi ometa na stropu v Vinjem Vrhu 
(foto M. Godec)

 Figure 11: Large pieces of plaster falling off the ceiling in 
Vinji Vrh (Photo M. Godec).
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strešniki. Strešniki so zdrsnili na še enem objektu, na 
katerem so nastale tudi razpoke dimnika. Na novejši hiši 
je nastala razpoka na stiku armirano-betonske plošče in 
plavajočega poda (slika 12). 

V Bušeči vasi je največ poškodb nastalo v cerkvi: široke in 
globoke razpoke v stenah, stropu in zvoniku, odpadanje 
strešnikov ter večjih kosov ometa (slika 13). Streha je 
bila poškodovana še na treh stavbah, porušen dimnik 
na stari osnovni šoli je padel na parkiran avto. Na poko-
pališču je na več mestih počil zid, nekateri nagrobniki so 
se prevrnili in plošče so se premaknile (slika 14). Zaradi 
1. novembra, dneva spomina na mrtve, je bilo v cerkvi 
in na pokopališču veliko ljudi, ki so imeli težave z ravno-
težjem. 

Za Hrastje pri Cerkljah je bilo značilno drsenje stre-
šnikov, kar smo opazili na petih stavbah. Na stari hiši se 

je zrušil dimnik in poškodoval streho (slika 15). Na neka-
terih hišah so nastale lasaste razpoke. 

Široke in globoke razpoke v zidovih smo opazili tudi 
na enem objektu v Vrhovski vasi in v Pristavi ob Krki. 
Manjše poškodbe na posameznih stavbah smo videli še 
v naseljih Krška vas, Cerklje ob Krki, Poštena vas, Boršt, 
Dolenja Pirošica, Izvir, Leskovec pri Krškem ter Kosta-
njevica na Krki.

Potresna nevarnost 

na Gorjancih

Po uradni karti potresne nevarnosti Slovenije za povratno 
dobo 475 let (Lapajne in sod., 2011) se mora na območju 
nadžarišča tega potresa za projektiranje upoštevati 

 Slika 12: Razpoka na stiku armirano-betonske plošče in 
plavajočega poda na novejši hiši v Dobravi ob 
Krki (foto M. Godec)

 Figure 12: A crack in the joint of reinforced concrete slab 
and floating floor in a new house in Dobrava ob 
Krki (Photo M. Godec).

 Slika 13: Obnovljeno okno – odpadanje pozidave polnila 
pod prvotnim obokom v cerkvi v Bušeči vasi 
(foto M. Godec)

 Figure 13: Reconstructed window –stones falling from fill 
wall under original arch of the church in Bušeča 
vas (Photo M. Godec).

 Slika 14: Premaknjena nagrobna plošča na pokopališču v 
Bušeči vasi (foto M. Godec)

 Figure 14: Displaced gravestone atthe cemetery in Bušeča 
vas (Photo M. Godec).

 Slika 15: Odlom dimnika na Hrastjah pri Cerkljah  
(foto I. Cecić)

 Figure 15: Detached chimney in Hrastje pri Cerkljah  
(Photo I. Cecić).
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projektni pospešek tal 0,225 g. Med potresom je bil 
najbližji akcelerograf nameščenem v Jedrski elektrarni 
Krško, ki je od nadžarišča potresa oddaljen 9 km. Zabe-
ležil je maksimalni pospešek tal 0,08 g (Prosen, 2016).

Za potrebe zaščite in reševanja uporabljamo karto 
potresne intenzitete za povratno dobo 475 let (Šket 
Motnikar in Zupančič, 2011), po kateri lahko za to območje 
pričakujemo potrese z učinki VIII EMS-98. Takšen potres 
se je pri Brežicah zgodil leta 1917 in je imel magnitudo 
5,7. S spletno aplikacijo POTROG za hiter odziv po potresu 
(Lutman in sod., 2014) lahko ocenimo, kakšne učinke bi 
imel tako močan potres danes. Pri tem poteku bi učinke 
stopnje V EMS-98 (tudi zanemarljive poškodbe na posa-
meznih zelo ranljivih stavbah) pričakovali od Maribora na 
severu do Ogulina (Hrvaška) na jugu in od Grosuplja na 
zahodu do Ivanić Grada (Hrvaška) na vzhodu. Aplikacija 
temelji na Registru nepremičnin, zato lahko ocenjujemo 
le poškodbe stavb na območju Slovenije. Predvidevamo, 
da bi bilo na najbolj prizadetem območju (na slovenski 
strani) 11 stavb tako hudo poškodovanih, da jih ne bi bilo 
mogoče sanirati. V teh stavbah živi 90 prebivalcev, ki bi 
zato potrebovali stalno namestitev drugje. Poleg tega 
bi bilo treba poskrbeti za začasno namestitev 3685 
prebivalcev iz 1729 objektov. Ti objekti bi imeli majhne 
do zmerne konstrukcijske poškodbe in bi jih bilo mogoče 
sanirati. 

Popotresi

Takoj po glavnem potresu so opazovalnice državne 
mreže potresnih opazovalnic (DMPO) zabeležile številne 
popotrese. Za boljšo opredelitev njihovih potresnih para-
metrov smo na nadžariščnem območju še isti dan posta-
vili dve začasni potresni opazovalnici. Opazovalnica na 
Stojanskem Vrhu z oznako STVP je začela delovati ob 12. 
uri in 30 minut po UTC, medtem ko je imela opazoval-
nica v Župeči vasi z oznako ZPVE prva dva dneva previ-
soko nastavljen prag proženja in je zato akcelerograf po 
novih nastavitvah začel potrese beležiti šele 3. novembra 
2015 ob 8. uri in 50 minut po UTC. Ker je bil glavni potres 
le kilometer od državne meje in so ga čutili tudi prebi-
valci obmejnih predelov Hrvaške, je Hrvaška seizmološka 
služba na svoje obmejno ozemlje postavila dve začasni 
potresni opazovalnici, in sicer v Stojdragi (STJD) in v Želje-
znem Žumberačkem (ZLZM). Prvi potres je opazoval-
nica v Stojdragi zabeležila 1. novembra 2015 ob 16. uri 
in 55 minut po UTC, potresna opazovalnica v Željeznem 
Žumberačkem pa isti dan ob 22. uri in 1 minuto po UTC. 

Potresom smo določili bistvene parametre. Pri redni 
obdelavi potresov, pri kateri vsak dan analiziramo 
dogodke prejšnjega dne, uporabljamo program Hypo-
center 3.2 (Lienert, 1994). Ta program na podlagi odči-
tanih časov vstopa vzdolžnih oziroma longitudinalnih (P) 
in prečnih oziroma transverzalnih (S) potresnih valov, 
podatkov o hitrostih valovanja na različnih globinah 
(enodimenzionalni hitrostni model) in podatkov o loka-
cijah opazovalnic numerično reši kinematične enačbe in 

tako določi čas ter kraj nastanka posameznega potresa 
in njegovo magnitudo. Točnost, ki jo navadno dosežemo, 
je nekaj kilometrov za lego žarišča, nekaj desetink 
sekunde za čas nastanka potresa in nekaj desetink za 
magnitudo.

Pri redni obdelavi seizmoloških podatkov smo na območju 
45,80-45,95° N in 15,45-15,60° E od 1. novembra do 
31. decembra 2015 iz zapisov na opazovalnicah DMPO 
in zapisov prenosnih opazovalnic uspeli locirati 837 
potresov (ARSO, 2015), od katerih so prebivalci čutili 
najmanj 31 popotresov. Potresi in najbližje potresne 
opazovalnice so prikazane na sliki 16. Površina nadža-
riščnega območja meri približno 5 km x 3 km. Večina 
žarišč je na globinah med 4 in 6 kilometri. Opredelitev 
globin je z redno analizo manj zanesljiva, še posebno, ko v 
neposredni bližini potresa ni potresnih opazovalnic. Tako 
smo pri redni analizi za žarišče glavnega potresa opre-
delili globino 10 km, z nadaljnjimi analizami zapisov popo-
tresov na začasnih opazovalnicah pa smo ga popravili na 
6 kilometrov.

 Slika 16: Karta nadžarišč 837 potresov na Gorjancih, 
zabeleženih novembra in decembra 2015, ter 
lokacije potresnih opazovalnic (ARSO, 2015)

 Figure 16: Epicentres of 837 earthquakes recorded in 
Gorjanci region in November and December 
2015 and locations of seismic stations  
(ARSO, 2015).
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Slika 17 prikazuje povečanje števila potresov med 1. 
novembrom 2015 do konca istega leta. Kar 15 % od 
837 potresov se je zgodilo že prvi dan, tj. v obdobju 16 
ur po glavnem potresu, 50 % prvi teden in 86 % vseh 
potresov novembra 2015. Ker je popotresna dejav-
nost hitro pojemala, je bila po glavnem potresu zelo 
pomembna hitra postavitev začasnih potresnih opazo-
valnic. Na sliki 17 je označena tudi največja lokalna 
magnituda popotresa v posameznem dnevu. Glavnemu 
potresu z magnitudo 4,2 je 1. novembra 2015 ob 8.08 
UTC sledil najmočnejši popotres z magnitudo 2,9.

Histogram na sliki 18 prikazuje porazdelitev lokalnih 
magnitud (MLV) popotresov. Petim od skupno 837 

potresov nismo uspeli opredeliti lokalne magnitude. Le 
26 od skupno 837 lociranih potresov je imelo magni-
tudo 1,0 in večjo, preostali popotresi pa so bili šibkejši. 
Večina lociranih, tj. med 10. in 90. percentilom, je v 
magnitudnem razponu med –0,9 in 0,4.

Žariščni mehanizmi treh najmočnejših potresov v 
obravnavanem nizu potresov, določenih iz smeri 
prvih premikov ob prihodu vzdolžnega valovanja na 
potresno opazovalnico, kažejo na narivanje bodisi 
proti jugozahodu s smerjo preloma vzhod–zahod 
bodisi proti severu s smerjo preloma severozahod–
jugovzhod. 

Opazovalnici na Stojanskem vrhu (STVP) in v Župeči 
vasi (ZPVE) sta na Gorjancih delovali do 14. januarja 
2016. Opazovalnica STVP je med delovanjem zabele-
žila 807 potresov, opazovalnica ZPVE pa 24 potresov z 
žariščem na Gorjancih. 

Sklepne misli

Na Gorjancih so se 1. novembra 2015 ob 7.52 UTC tla 
močno zatresla. Glavnemu potresu z lokalno magni-
tudo 4,2 in z žariščem na globini 6 kilometrov so sledili 
številni šibkejši popotresi. Takoj po glavnem potresu 
smo za boljšo opredelitev globin potresov in njihovih 
lokacij na nadžariščno območje teh potresov postavili 
prenosne potresne opazovalnice Stojanski vrh (STVP) 
in Župeča vas (ZPVE).

Potres je imel na ožjem nadžariščnem območju 
učinke VII EMS-98. Na posameznih hišah je povzročil 
zmerne konstrukcijske poškodbe, na 15-kilometrskem 
območju pa je nastalo veliko manjših poškodb; največ 
je bilo razpok v ometu in zidovih, drsenja strešnikov in 
poškodb dimnikov. 
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 Slika 17: Časovna porazdelitev 837 lociranih potresov. Kumulativno število popotresov po dnevih (leva os) in največja 
lokalna magnituda v posameznem dnevu (desna os, rdeče pike). 

 Figure 17: Time distribution of 837 located earthquakes. Cumulative number of aftershocks which occurred on individual 
days (left axis) and maximum magnitude of an earthquake in a day (right axis, red dots).
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 Slika 18: Porazdelitev 832 popotresov na Gorjancih 
novembra in decembra 2015 glede na lokalno 
magnitudo. 

 Figure 18: Distribution of local magnitude for 832 
aftershocks at Gorjanci Mountains in Novembea 
in December 2015.
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Zahvale

Zapise opazovalnic seizmoloških mrež Hrvaške, Avstrije 
in Italije smo dobili v okviru sodelovanja Srednjee-
vropske in Vzhodnoevropske seizmološke raziskovalne 

mreže (CE3RN, 2016). Za podatke o učinkih potresa na 
Hrvaškem se zahvaljujemo seizmologu Ivici Soviću, še 
nekaj informacij o učinkih v sosednjih državah pa smo 
dobili na spletni strani EMSC. Zahvaljujemo se številnim 
prostovoljcem, ki so izpolnili vprašalnik o učinkih potresa.
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VPLIV POLETNE VROČINE, SUŠE,  
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IMPACT OF SUMMER HEAT, DROUGHT, WET AUTUMN  
AND MILD WINTER ON VEGETATION IN THE YEAR 2015
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Povzetek
Po dveh sušnih letih in enem deževnem letu so leto 2015 najbolj zaznamovali toplota v zimskem mirovanju, 
topla in ponekod padavinsko podhranjena pomlad ter poletje s štirimi vročinskimi valovi s primanjkljaji 
padavin, ki so bili časovno in prostorsko neenakomerno razporejeni. Prvi vodni primanjkljaji so nastali 
že spomladi, preskrbljenost tal z vodo pa je bila najslabša na Obali in v delu Primorske, v Podravju in v 
severovzhodni Sloveniji. Poletni meseci so bili zelo vroči, primanjkljaj padavin je bil velik v vzhodni polovici 
Slovenije, najslabše stanje je bilo na Obali, kjer so se sušne razmere stopnjevale do ekstremne kmetijske 
suše s primanjkljajem vode čez 460 mm. Rastline je prizadel sušni stres različnih jakosti v odvisnosti 
od razporeditve padavin. Jesen je zaznamovala oktobrska moča, jesenska dela so zamujala.

Abstract
After two successive dry years and one wet year, 2015 was marked by the warmth during the winter dormancy, 
the warm spring with low precipitation in some areas, and summer with four heat waves and rainfall deficit, which 
were irregularly distributed over space and time. The first water deficit occurred as early as in the spring period, 
and the water supply was very limited in the Littoral, parts of Primorska and Podravje regions, and in south-
eastern Slovenia. Summer months were very hot, and rainfall deficit was very high in the eastern part of Slovenia, 
with the worst situation being in the Littoral, where dry periods developed into extreme agricultural drought and 
the water deficit of more than 460 mm. Crops were affected due to different stress severity levels dependent 
on precipitation distribution. Autumn was marked by wetness in October, and autumn works were delayed.

Toplo zimsko mirovanje

Vremenske razmere leta 2015 so bile za kmetijsko 
pridelavo ugodnejše od predhodnih treh let, a težave so 
se kljub temu pojavljale. Jesensko setev 2014 je oteže-
valo obilno deževje z nadpovprečnimi temperaturami 
zraka. Obdobje zimskega mirovanja rastlin od oktobra 
2014 do marca 2015 je bilo nadpovprečno toplo, tla so 
bila le redko zmrznjena, malo je bilo dni s snežno odejo. 
Akumulacija temperature zraka nad pragom 5 °C je za 
to obdobje povsod presegla dolgoletno povprečje za od 
40 do 50 % (slika 1).

Po ugodni oskrbi prezimnih rastlin z vodo med miro-
vanjem so večji del marca prevladovale sušne razmere, 
a te niso vplivale na spomladanski razvoj rastlin in potek 
spomladanskih del. V drugi polovici marca so marsikje 
posejali jarine. Ozimna žita so ob koncu marca v seve-
rovzhodni Sloveniji že prehajala v kolenčenje. Posevki 

so bili v dobrem stanju, uspeli so nadoknaditi zamudo v 
razvoju, ki je v jeseni nastala zaradi pozne setve. Slabše 
so prezimili posevki oljne ogrščice, detelje in trave, ki 
so bili prepozno dosejani v zbita in neprezračena tla. 
Obilneje je deževalo šele med 26. in 28. marcem, kar je 
v večjem delu države prispevalo k pozitivni vodni bilanci. 
Izjeme so bili le Štajerska, Obala in Prekmurje, kjer so se 
primanjkljaji vode gibali med 25 in 40 mm. 

Začetek spomladanske rasti ni prehiteval, saj so 
prezgoden razcvet sadnega drevja zadrževale razme-
roma hladne noči (ARSO, 2015). Zaskrbljujoče so bile 
minimalne temperature zraka v prvi aprilski dekadi, ko 
je veter na Goriškem preprečil, da niso pozebli odprti 
cvetovi zgodnjih koščičarjev. Tudi ponekod drugje po 
Sloveniji so bili v zavetrnih in toplih legah v prvih dneh 
aprila že odprti najzgodnejši cvetovi marelic. Ker te 
večinoma uspevajo v zavetnih legah, se hujše poškodbe 
zaradi mraza niso zgodile. 
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Vročina in prvi sušni 

stres že spomladi

Meteorološko pomlad so ponekod v vzhodnem delu Slove-
nije spremljale podpovprečne padavine. Marca je padlo 
med 20 in 40 mm dežja, podobno tudi aprila. Primanjkljaj 
padavin je bil tako velik, da je ponekod (na primer v Murski 
Soboti, slika 2) standardizirani padavinski indeks (SPI) 
tudi za daljše, 3-mesečno in 6-mesečno, obdobje dosegel 
vrednosti, nižje od –1. SPI je brez dimenzije in opisuje 
odmik količine padavin od dolgoletnega povprečja v enotah 
standardnega odklona (vrednosti, nižje od –1, pomenijo 
uvrstitev med 33 % let z najmanj padavinami). Med rastno 
sezono lahko pomenijo vrednosti SPI za 2- ali 3-mesečno 
obdobje, nižje od –1, težave rastlin s sušnim stresom.

April je bil neobičajno suh tudi na Gorenjskem, saj je 
bilo dežja le od 15 do 35 mm. V začetku maja pa so bile 
skoraj poletne razmere. Prva tretjina maja je bila vsaj 
od 3 do 4,5 °C toplejša od povprečja 1981–2010. Tudi 
druga tretjina maja je bila toplejša kot običajno, nekoliko 
hladnejši so bili le zadnji dnevi maja. Kumulativna mete-
orološka vodna bilanca (razlika med padavinami in izhla-
pevanjem) meteorološke pomladi 2015 je bila najskro-
mnejša na Obali in v delu Primorske, v Podravju in 

 Slika 1: Kumulativne efektivne temperature zraka 
(> 5 °C) od 1. oktobra 2014 do 31. marca 2015 
v primerjavi s povprečjem 1981–2010  
(ARSO, 2016)

 Figure 1: Cumulative effective air temperature (> 5 °C) 
from 1 October 2014 to 31 March 2015 
in comparison to the 1981-2010 long-term 
average (ARSO, 2016).
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 Slika 2: Standardiziran padavinski indeks (SPI) za postajo Murska Sobota, izračunan za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2015. 
Na sliki so narisani poteki SPI za mesečno (30-dnevno), 3-mesečno (90-dnevno) in 6-mesečno (180-dnevno) obdobje.

 Figure 2: Standardized precipitation index (SPI) for Murska Sobota station, calculated for the period 1 January to 30 June 2015. 
SPI time series for monthly (30 days), 3-month (90 days) and 6-month (180 days) accumulation periods are given. 
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skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Junijska 
vročina je vodnobilančni primanjkljaj še povečala. Lokalno 
se je stanje nekoliko popravilo ob nalivih ponekod na 
Dolenjskem in v delu osrednje Slovenije (ARSO, 2015 a). 

Skupna padavinska slika od aprila do konca maja je bila 
podpovprečna v večjem delu obalnega pasu (47 % dolgo-
letnega povprečja 1981–2010), v osrednji Sloveniji in na 
Goriškem, kjer je padlo le okrog polovice običajne količine 
dežja. Boljše je bilo stanje na vzhodu ter na Celjskem, 
Dolenjskem in v severovzhodni Sloveniji, kjer je bila 
količina padavin blizu običajnih klimatoloških vrednosti. 

Prvi večji primanjkljaj vode je nastal zgodaj, že v zadnji dekadi 
aprila, ko so bila žita tik pred klasenjem. V Murski Soboti, 
kjer od srede marca do konca maja lahko govorimo o 
meteorološki suši (slika 2), so bila tla osušena bolj, kot je to 
običajno za ta letni čas (slika 3). Glede na meritve vodnosti 
tal (ARSO jih izvaja sicer šele od leta 2006, tako da ne 
moremo govoriti o standardnem dolgoletnem povprečju) 
je sicer običajno, da se vsednost vode v tleh od začetka 
marca do konca junija (ko običajno nastopijo obilnejše 
padavine v obliki poletnih ploh in neviht) zmanjšuje. Vendar 
pa so se aprila in v začetku maja tla na severovzhodu 
Slovenije osušila hitreje in bolj kot običajno (ARSO, 2015). 

V prvih dneh junija je bilo treba trajnim nasadom in zele-
njadnicam dodajati vodo z namakanjem. 

O prvi škodi zaradi slabe preskrbe tal z vodo so maja 
in junija poročali tudi oljkarji. Plodovi se niso razvijali 
ali pa jih je bilo zelo malo. Škoda je bila večja na mladih 
drevesih na plitvih tleh in tam, kjer je bilo padavin zelo 
malo (Ribolica in Vidrih, 2015).

Poletni vročinski in sušni stres

Meteorološko poletje se je začelo z vročino. Anticiklon v 
prvi dekadi junija nad zahodnim Sredozemljem in srednjo 
Evropo je prinesel blažji prvi vročinski val, med katerim se 
je oskrba rastlin z vodo zelo poslabšala. Še posebno so 
bile izpostavljene kmetijske kulture s plitvimi koreninami, 
med temi predvsem jara žita in mladi koruzni posevki 
(ARSO, 2015). Opaziti je bilo znake prisilnega zorenja. 
Ob koncu prve dekade junija so se že pokazali prvi znaki 
kmetijske suše tudi na travnikih, kjer so po košnji nastali 
ožigi na travni ruši. Vodo je bilo treba dodajati z nama-
kanjem tudi zelenjadnicam in trajnim nasadom breskev, 
hrušk in češenj na Goriškem. 

Slika 3: 
Meritve vsebnosti vode v tleh (ali 
vodnosti tal), izražene kot volumski 
odstotek, na postaji Murska 
Sobota na globini 30 cm, merjene 
z merilnikom na podlagi TDR (Time-
Domain-Reflectometry). Na sliki je 
narisan potek meritev leta 2015 in 
zglajen povprečni potek za obdobje 
2006–2015 (ARSO, 2016).
Figure 3: 
Soil moisture measurements 
(in volume percent) for Murska 
Sobota station in 30 cm depth, 
measured with TDR (Time-Domain-
Reflectometry) measuring device. 
Measured time series for year 2015 
as well as smoothed average for 
years 2006–2015 are given (ARSO, 
2016).
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 Slika 4: Nadpovprečno število dni v poletju 2015 z 
referenčno evapotranspiracijo ETo > 5 mm/dan

 Figure 4: The above average number of days 
in the summer 2015 with reference 
evapotranspiration ETo > 5 mm/day.
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Slika 5: 
Kumulativna meteorološka vodna 
bilanca od 1. aprila do 31. avgusta 
2015 v primerjavi s povprečjem 
1981–2010 ter percentilne 
meje (75. percentil – sušno, 95. 
percentil – zelo sušno in 98. 
percentil – ekstremno sušno) za 
Portorož , Mursko Soboto, Bilje in 
Novo mesto
Figure 5: 
Cumulative meteorological water 
balance from 1 April to 31 August 
2015 related to the average of the 
1981–2000 period and percentiles 
thresholds (75. percentile – dry, 
95. percentile – very dry and 98. 
percentile – extremely dry) for 
Portorož, Murska Sobota, Bilje and 
Novo mesto.
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Drugi, daljši, vročinski val, z najvišjimi temperaturami do 
37 °C, se je začel v začetku julija, z viškom od 6. do 8. julija. 
Tudi ponoči se ozračje ni ohladilo, noči so bile ponekod med 
najtoplejšimi v zadnjih 20 letih (ARSO, 2015 b). Razgreto 
ozračje je povzročalo visoko izhlapevanje iz rastlin in povr-
šinskega sloja tal, mogoče izhlapevanje je doseglo 7 mm 
vode na dan. Kmetijske rastline je poleg sušnega, ob visokih 
temperaturah zraka, obremenjeval še močan vročinski 
stres. 8. julija je državo prešla intenzivna hladna fronta, ki je 
prinesla dež, močan veter, marsikje tudi točo (ARSO, 2015 
b; Prlekija on-net, 2015). Okoli 60 mm dežja je v enem dnevu 
padlo na severu države, na Koroškem, na območju Pohorja, 
Kozjaka ter na območju Radencev in Murske Sobote, 
lokalno tudi med 70 in 100 mm. Vodna oskrba kmetij-
skih rastlin se je izboljšala v večjem delu Slovenije. Obala in 
Slovenska Istra sta ostali suhi (ARSO, 2015). 

Od 11. do 26. julija je bila Slovenija v primežu tretjega vročin-
skega vala, ki je bil nenavadno izrazit in dolgotrajen. V Kopru 
je bilo kar 13 zaporednih tropskih noči (noč, ko se tempe-
ratura ne spusti pod 20 °C), v Vedrijanu (Goriška brda) 12, 
v Ljubljani, Mariboru, v Sevnem nad Litijo in na Hočkem 
Pohorju 8. Tudi število dni z najvišjo temperaturo zraka 
nad 35 °C je bilo veliko: v Biljah pri Novi Gorici 7, v Ljubljani 
6 in v Dobličah pri Črnomlju 5 (ARSO, 2015 c). Vročina je 
popustila šele v zadnjem tednu julija, ko je tudi deževalo. 
Na presušen del Obale in Slovenske Istre je padlo med 25 
in 40 mm, kar je vsaj za nekaj dni omililo kmetijsko sušo. 
Nekoliko več dežja je padlo drugod po Sloveniji večinoma 
v obliki ploh, ki so bile pogosto krajevnega značaja, zato je 
bila prostorska slika padavin neenakomerna. 

Po 15. avgustu se je ohladilo. Najvišje temperature zraka 
so segle malo čez 28 °C le še na Primorskem. Ponekod 
na območju jugovzhodne Slovenije, na Notranjskem ter 
lokalno na Dolenjskem, Goričkem in Gorenjskem je do 
konca druge dekade avgusta padlo celo več kot 100 mm 

dežja (Črnomelj 136,6 mm, Ilirska Bistrica 119 mm), v 
osrednji Sloveniji pa med 40 in 70 mm. Skoraj pol manj 
dežja, od 20 do 40 mm, je padlo v pasu Koroške, delu 
Gorenjske in ponekod na Štajerskem in Primorskem. 
Najmanj dežja je padlo na območju Lendave in Murske 
Sobote, pod 20 mm. 

Po dežju sta vročinski in sušni stres popustila, sušno stanje 
kmetijskih rastlin se je popravilo, razen na Obali. Padavine 
so razmeroma dobro namočile vrhnji sloj tal v večjem delu 
osrednje in jugovzhodne Slovenije, v globljem sloju tal pa 
se talni vodni rezervoar ni zadovoljivo obnovil. Na seve-
rovzhodu države je bilo padavin premalo, zato je voda v tleh 
še naprej ostajala rastlinam manj dostopna. Na območjih, 
ki jih nista prizadela suša in vročina, so bili koruzni posevki 
v dobrem stanju, na plitvih in peščenih tleh, še posebno 
v Vipavski dolini, na Obali in v Slovenski Istri, pa so bile 
kmetijske rastline prizadete po suši in vročinskem stresu. 

Vročina ni popustila niti ob koncu poletja, saj je v obdobju 
od 18. avgusta do 1. septembra Slovenijo zajel zadnji, 
četrti vročinski val (ARSO, 2015 d). 

Vročinski valovi poleti 2015 so si sledili in skupno število 
vročih dni je bilo ekstremno visoko. V Portorožu smo od 
junija do sredine avgusta zabeležili kar 40 vročih dni, ko 
je temperatura zraka dosegla ali presegla 30 °C, v Biljah 
45, v Ljubljani 36, 10 jih je bilo celo v Ratečah. V primerjavi 
s preteklimi tremi leti so podobne razmere prevladovale 
leta 2013 (ARSO, 2015). 

Vročinski valovi in neenakomerna razporeditev padavin 
so povzročili, da je bilo nadpovprečno število dni z visokim 
izhlapevanjem: v Biljah 57, v Portorožu 68, v Murski 
Soboti 38, v Ljubljani 32, v Novem mestu 27 (slika 4). 
Kumulativna meteorološka vodna bilanca v vegetacijski 
sezoni (april–avgust) je bila najskromnejša na Obali in v 

Slika 6: 
Temperaturno-humidni indeks (THI) 
za postajo Murska Sobota za obdobje 
od 1. aprila do 30. septembra 2015. 
Označeni sta območji vrednosti THI, 
ki ustrezata zmernemu in močnemu 
vročinskemu stresu živali (predvsem 
govedi).
Figure 6: 
Temperature-humidity index (THI) 
for Murska Sobota station between 
1 April and 30 September 2015. 
Ranges of THI values that correspond 
to moderate and severe heat stress 
for cattle are depicted in red. 
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delu Slovenske Istre, v sredini avgusta pa se je poslab-
šala tudi v osrednjem in jugovzhodnem delu Slovenije. 
Krajša ekstremna sušna obdobja kot posledica vročine 
in neenakomerne razporeditve padavin so bila prisotna 
tudi drugod po Sloveniji, pogostejši so bili zmerne sušne 
razmere in močan vročinski stres. To se je odražalo na 
nihanjih vodnega primanjkljaja. Sredi avgusta je bil vegeta-
cijski vodni primanjkljaj (od 1. aprila dalje) največji v Porto-
rožu, 461 mm, nekoliko boljše stanje je bilo na Goriškem, 
in sicer 170 mm. Na Štajerskem je kumulativni vodni 
primanjkljaj dvakrat zdrsnil pod mejo hude suše in je 
ob koncu avgusta v Mariboru meril 155 mm. V Murski 
Soboti je bil vodni primanjkljaj ob koncu avgusta 270 mm, 
a je večji del poletja nakazoval zelo sušne razmere. Precej 
boljše stanje je bilo na Dolenjskem, kjer je bil primanjkljaj 
ekstremen le spomladi in nato ob koncu poletja, vmes pa 
je razporeditev padavin stanje izboljševala. Ugodnejša je 
bila razporeditev padavin tudi na Koroškem in v osrednji 
Sloveniji, kjer je bilo suho le spomladi, pozneje pa so deževni 
dogodki zadovoljivo oskrbovali kmetijska tla s padavinami. 
Tudi na Gorenjskem je kumulativna vodna bilanca glede na 
dolgoletno povprečje v treh obdobjih presegla ekstremno 
sušo. Na sliki 5 je prikazano stanje suše v Portorožu, 
Biljah, Murski Soboti in Novem mestu. Kumulativna mete-
orološka bilanca v vegetacijski sezoni je primerjana s 
statistiko dolgoletnega obdobja 1981–2010. 

Vročinski stres poleg rastlin prizadene tudi živali, zlasti 
govedo, ki mora zaradi lastnosti prebavnega sistema 
odvajati več energije. Pri živalih je treba ob visokih tempe-
raturah upoštevati tudi povišano zračno vlago. Povišana 
zračna vlaga zavira prenos energije iz živali v okolico 
ob dihanju in znojenju. Pri govedu lahko (po podatkih iz 
Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije) govorimo o 
začetku pojava vročinskega stresa pri temperaturi zraka 
24 °C ob relativni zračni vlagi 70 % (ob relativni zračni vlagi 
80 % se temperaturna meja spusti na približno 23 °C). 
Razvitih je bilo veliko indeksov, ki upoštevajo obe spremen-
ljivki pri določanju vročinskega stresa. Eden pogosteje 
uporabljenih indeksov je temperaturno-humidni indeks 
(angl. temperature-humidity index, THI). Indeks poskuša 

uravnoteženo upoštevati prispevka povišane temperature 
zraka in zračne vlage pri vročinskem stresu živali. Litera-
tura (Gantner in sod., 2011) navaja pragove THI: vrednost 
72 za začetek pojava vročinskega stresa (THI ima npr. 
vrednost 72 pri temperaturi zraka 24 °C in relativni zračni 
vlagi 70 %) in vrednost 78 za močan vročinski stres. Mejni 
vrednosti sta zlasti pomembni za govedo, saj se pri mejni 
vrednosti THI pojavi upad mlečnosti in vnosa hrane (pri 
močnem vročinskem stresu lahko tudi za 50 %). 

Na sliki 6 je prikazan potek vrednosti THI za postajo 
Murska Sobota. Poleg že opisanih štirih vročinskih 
valov je na sliki vidnih še nekaj krajših obdobij toplega in 
vlažnega vremena, ki so v prvi polovici maja, od junija do 
konca avgusta in tudi še septembra, presegla mejne 
vrednosti THI. Iz slike je tudi razvidno, da vročinski valovi 
niso v vremenskem smislu homogena obdobja. Zlasti 
ob prihodu in ob slabitvi anticiklonov lahko ob visokih 
temperaturah zraka nad naše kraje doteka vlažen zrak 
in povzroči soparno vreme ter vročinski stres pri živalih 
(avgusta lahko na primer v Murski Soboti taki dve obdobji 
opazimo v prvi polovici avgusta ob sicer močno povečanih 
vrednostih THI). 

Kmetijska suša je bila 

najhujša na Primorskem

Leto 2015 je prizadelo s kmetijsko sušo v glavnem obalni 
del Slovenije, preostali del Slovenije pa je pred sušo 
reševala primerna razporeditev padavin. Kljub vsemu 
je bila količina padavin v vegetacijskem obdobju (med 
aprilom in septembrom) podpovprečna v večjem delu 
Slovenije, dežja je bilo na Obali le okrog 320 mm, pod 400 
mm pa tudi na skrajnem severovzhodu Slovenije (Veliki 
Dolenci 356,7 mm, Lendava 396,7 mm) in malo nad 400 
mm v Pomurju ter na Bizeljskem. Na Obali je bilo dežja le 
65 % glede na dolgoletno povprečje 1981–2010, na seve-
rovzhodu okrog 80 %, drugod pa ga je padlo v običajnih 
mejah za ta čas. 

Slika 7:  
Kumulativna meteorološka vodna 
bilanca (padavine minus izhlapevanje) 
poleti 2015
Figure 7:  
Cumulative meteorological water 
balance (precipitation minus 
evapotranspiration) in summer 2015. 
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 Slika 8: Sušni stresni intervali in kumulativni vodni primanjkljaj pri koruzi na tleh s slabo vodno zadrževalno sposobnostjo v 
Biljah v vegetacijski sezoni 2015

 Figure 8: Drought stress intervals and maize cumulative water deficit in the soil with low water holding capacity in the 
Littoral in the 2015vegetation period.
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Primanjkljaj vode je na Obali in v Slovenski Istri ob koncu 
druge dekade julija že presegel klimatološko vrednost 
ekstremne kmetijske suše (z več kot 300 mm vodnega 
primanjkljaja, lokalno tudi do 347 mm). Na drugem koncu 
Slovenije, na skrajnem severovzhodu države, v Prekmurju, 
je bil v primerljivem obdobju primanjkljaj blizu 200 mm. 
Najbolj pozitivna je bila poletna vodna bilanca, kot običajno, 
na severozahodu (slika 7).

Bolj kot suša, ki je bila v ekstremnem stanju večji del 
vegetacijske sezone na Obali, v Slovenski Istri in na 
Goriškem, so težave kmetijskim rastlinam v večjem 
delu Slovenije povzročale visoke temperature zraka. 
Vročinski stres rastlin je povzročil venenje rastlin, ki je 
jasen pokazatelj izgube vode iz rastlin. Če rastlini v tem 
času ne dovajamo vode, se začne postopno sušiti in 
lahko v skrajnih razmerah tudi propade. Številne rastline, 
predvsem listnate trajne rastline, odvržejo liste in tako 
prihranijo del vode za preživetje. Rastline kot paradižnik, 
buče, paprika, bučke in fižol lahko odvržejo tudi cvetove, 
cvetovi lahko tudi gnijejo. Temperaturne šoke slabše 
prenašajo tudi plodovke.

Na območju Slovenske Istre so bili koruzni posevki v 
vegetacijski sezoni v sušnem stresu več kot 100 dni v 
dveh daljših in štirih krajših intervalih. Na Goriškem je 
bilo stanje koruze nekoliko boljše, z blažjim sušnim inter-
valom maja ter tremi poletnimi sušnimi intervali (slika 
8). V Vipavski in Soški dolini so poleg tega poročali še o 
težavah z veliko odraslimi koruznimi hrošči, ki so se zadr-
ževali v koruziščih. Rastline so marsikje prizadeli sončni 
ožigi. Vremenske razmere z visokimi poletnimi tempe-
raturami zraka in skoraj povprečno količino padavin so 
bile koruzi na težjih tleh naklonjene, medtem ko je koruza 
na plitvih, peščenih in prodnatih tleh slabše uspevala. 
Zaradi visokih temperatur se je tudi žetev koruze začela 
že zelo zgodaj.

Po začasnih podatkih Statističnega urada RS je bil 
hektarski pridelek koruze ocenjen na 8,6 t/ha, kar je 
6 % manj od rekordnega pridelka leta 2014 oziroma za 
desetino več od zadnjega petletnega obdobja (KIS, 2015). 

Na Obali, v Slovenski Istri in na Goriškem so bili nena-
makani sadovnjaki vsaj 40 dni v sušnem stresu, motena 
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Slika 9: 
Višina padavin v obdobju od 1. do 
20. oktobra 2015
Figure 9: 
Amount of precipitation in the period 
1 - 20 October, 2015.

je bila pridelava oljk. Z Vipavskega so poročali o sončnih 
ožigih na plodovih sadnega drevja, ponekod na Primor-
skem pa o rumenenju figovih dreves in odpadanju plodov. 
Pridelovalcem zelenjadnic je vročina onemogočala 
sajenje na prostem za jesensko pridelavo in večino zele-
njave je bilo treba namakati ter zaradi vročine pobirati že 
zelo zgodaj zjutraj. Moteno je bilo tudi izkopavanje krom-
pirja. V prevročih dneh, ko so gomolji segreti nad 18° C, 
izkopavanja ne priporočamo. Vroči gomolji so preobču-
tljivi na udarce, težko jih ohladimo in tudi ožigom zaradi 
sonca se težko izognemo (Poženel, 2015). Tudi melone in 
lubenice so se zaradi vročine pregrevale še pred dozore-
lostjo (Ribolica in Vidrih, 2015). 

Stalnica poletja je bil tudi boj z lubadarjem, ki je napadel 
oslabljena drevesa smrek, zlasti v gozdovih na območjih, 
ki jih je januarja 2014 prizadel žled. Vročina je inten-
zivno pospešila razvoj podlubnikov v nižinskih gozdovih, 
do približno 700 metrov nadmorske višine, pojavljati pa 
so se začeli tudi višje. Krošnje smrek, ki so jih lubadarji 
napadli aprila ali maja, so se v nižinah in na toplejših legah 
na hitro obarvale, iglice pa so začele odpadati. Drevo se 
pri navrtanju lubadarja brani z izločanjem smole. Večja, 
kot je suša, težje drevo proizvaja smolo, njegov obrambni 
mehanizem popušča (Jaksetič, 2015). 

Kljub vročini in suši pa je leto 2015 zaznamovalo manj 
težav z rastlinskimi boleznimi in posledično manj škro-
pljenji z zaščitnimi sredstvi in bolj zdrav pridelek kot v 
mokrem letu 2014. Suho in vroče vreme so najbolj izko-
ristile toploljubne kmetijske rastline z globljimi koreni-
nami na tleh z dobro vodno zadrževalno sposobnostjo. 
Trgatev je bila nekoliko zgodnejša od povprečne, pridelek 
večinoma nadpovprečen, z izjemno kakovostjo vinskega 
letnika. 

Mokra jesen

Po vročini in ponekod suši pa je oktober prinesel težave z 
močo. Zamujalo je spravilo pridelka in tudi setev oziroma 

ozelenitev njivskih površin. Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (MKGP) je zaradi obilnega 
deževja oktobra 2015 rok za setev v zvezi z zahtevama 
ozelenitev njivskih površin podaljšalo do 15. novembra 
2015 (MKGP, 2015). Za geografsko upravičena območja 
je bil podaljšan tudi rok, ko so morala biti tla prekrita s 
prezimno zeleno odejo, in sicer od 30. novembra 2015 
naprej. MKGP (2015) je dovolilo tudi setev mnogocvetne 
ljuljke za izpolnitev zahtev POZ_ZEL in VOD_ZEL. 

Največ padavin je v prvih dveh oktobrskih dekadah padlo 
na Goriškem in Bovškem, kjer je padlo od 200 do 380 
mm dežja (slika 9). Višina padavin je na vseh postajah 
presegla dolgoletno povprečje 1981–2010. 

Padavinskih dni je bilo med 1. in 20. oktobrom 2015 od 
13 do 16. Dnevna višina padavin je večkrat presegla 
15 mm. Največ padavin je bilo v obdobju od 14. do 17. 
oktobra, ko so se najvišje dnevne višine padavin gibale 
od okrog 20 mm (Portorož, Šmartno pri Slovenj Gradcu) 
do 40 mm, ponekod do 55 mm. Izjema so bile Bilje, kjer 
je 14. oktobra padlo 95,6 mm dežja. 

Moten vstop v mirovanje 

in mila zima

V zadnjih letih opažamo podaljšano rast jeseni. Vzroki 
so različni: pozno ali preobilno gnojenje, neprilagojeno 
dodajanje vode, poletno odpadanje listja zaradi tempe-
raturnega ali sušnega šoka, premočna poletna rez in 
poškodbe zaradi toče, bolezni ter škodljivcev. To vpliva 
na slabšo utrjenost rastlin na nizke temperature zraka 
pozimi. Le redko katera jesen pa mine v povsem opti-
malnih razmerah za utrjevanje posevkov. Ob dolgi in 
topli jeseni je proces utrjevanja počasnejši. Takšna je 
bila jesen 2015. V severovzhodnem delu Slovenije pa 
tudi drugod po Sloveniji so bile vse do zadnje dekade 
novembra temperature zraka nad povprečjem, med 
5 in 10 °C. Najvišje dnevne temperature zraka so bile 
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višje od 8 °C, v posameznih dneh so presegle 10 °C. 
Take temperaturne razmere so podnevi omogočale 
fotosintezo in kopičenje asimilatov v listih. Noči so bile 
večinoma dovolj hladne s temperaturami zraka med 1 
in 4 °C, da so asimilati lahko ostali v listih. Kljub temu 
je bilo utrjevanje rastlin moteno, ker se najnižje tempe-
rature zraka vse do sredine novembra niso posto-
poma spustile pod 0 °C, da bi se lahko še pred zimo 
posevki utrdili tudi za preživetje mraza. Temperaturne 
razmere, ki so jih zaznamovale pogosto nadpovprečne 
temperature zraka, tudi decembra niso bile ugodne za 
rastlinski svet. Za normalen razvoj potrebujejo trajne 
rastline zimsko mirovanje, to je določeno obdobje z 
nizkimi temperaturami, da pripravijo rodni nastavek za 
prihodnje leto. Kjer rast zaradi različnih vzrokov ni bila 
pravočasno zaključena, se je v sadovnjakih jeseni listje 
dlje časa zadržalo na drevesih. Sneženje in ohladitev 
v zadnji tretjini novembra ter decembrska otoplitev 
so motili zimsko mirovanje temperaturno najobčutlji-
vejših rastlin. Na to so opozarjali napeti brsti neka-
terih okrasnih rastlin, tudi odprti cvetovi travniških 
marjetic niso bili redki, toplota pa je predramila celo 
posamične regratove cvetove, odprli so se cvetovi 
forzicije, v gozdovih so ponekod presenečali popki 
teloha, na Vipavskem in Goriškem tudi prezgodnji 
mladi poganjki rožmarina. Predolgo obdobje toplega 
zimskega vremena ni bilo dobro niti za ozimna žita. Tudi 
ta potrebujejo nižje temperature zraka, da se utrdijo 
in pripravijo na morebitni poznejši vdor mrzlega zraka 
pozimi. Šele ob koncu decembra so ob ohladitvi žita 
ponovno prešla v mirovanje, večinoma v fenološki fazi 
tretjega lista oziroma razraščanja. Zaradi dolgotraj-
nega pomanjkanja padavin je bil površinski sloj golih tal 
izsušen zlasti na Vipavskem, kjer je bil večkrat v nevar-
nosti, da ga odnese burja.

Sklepne misli

Vreme in podnebje še vedno predstavljata največjo nego-
tovost kmetijske pridelave. S svojimi izrednimi pojavi 
omejujeta pridelavo in zmanjšujeta pridelek. Ob pove-
čanih neugodnih vremenskih razmerah in spremembah 
podnebja je treba še bolj strokovno kmetovati. V spreme-
njenem podnebju se spreminjajo vremenski in podnebni 
vzorci. Gre za porast ekstremnih dogodkov. Pogosti so 
vročinski stresi in druge poškodbe na kmetijskih rastlinah, 
kot so sončni ožigi ter pojav tistih škodljivcev in bolezni, ki 
jim prija vroče vreme. Vročina je v kombinaciji z neugodno 
prostorsko in časovno razporeditvijo padavin tudi sproži-
tveni dejavnik za nastanek suše. 

Ob vročih in suhih poletjih je postalo namakanje nujno za 
doseganje stalnega pridelka povsod, kjer je mogoče vzpo-
staviti ali uporabljati obstoječe namakalne sisteme. Kljub 
sušnemu stresu in vročini je bila pšenica leta 2015 požeta 
z okoli 30 tisoč ha njiv, kar je 8 % manj kot leta 2014 in 6 % 
manj od povprečne površine v zadnjem petletnem obdobju 
(2010–2014). Za dobra 2 % manjši hektarski pridelek 
(5,2 t/ha) kot leta 2014 in manjša površina sta vplivala 
na skupni pridelek pšenice, ki je bil od nadpovprečnega 
pridelka leta prej manjši za 10 % (155 tisoč ton) (KIS, 2015). 
Podobno je bilo tudi pri ječmenu. V primerjavi z rekordnim 
hektarskim pridelkom leta 2014 je bilo v povprečju pride-
lanega 5 % manj zrnja na ha (4,6 t/ha), letina pa je bila za 
dobre 3 % boljša od povprečja zadnjih petih let (KIS, 2015). 

Stalnost pridelka zahteva prilagajanje pri načrtovanju in 
izvajanju kmetijske pridelave. Z agrometeorološkimi stori-
tvami in meteorološkimi podatki bomo imeli boljši vpogled 
v razmere na kmetijskih zemljiščih ter lahko izboljšali 
kakovost in načrtovanje tehnoloških ukrepov.
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Tamara Jesenko
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo in geologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, tamara.jesenko@gov.si

Povzetek
Leta 2015 je bilo po svetu 58 potresov, ki so dosegli ali presegli navorno magnitudo (Mw) 6,5. Navorna 
magnituda enega potresa je bila večja ali enaka 8,0, osemnajst potresov je imelo magnitudo med 
7,0 in 7,9. Vsaj 17 potresov je zahtevalo človeška življenja, skupaj vsaj 9635 žrtev. Najmočnejši 
(Mw = 8,3) potres leta 2015 je nastal 16. septembra pod oceanskim dnom blizu obale Čila v globini 
22 km. Največ žrtev je zahteval potres, ki se je zgodil 25. aprila v Nepalu. Njegova magnituda je bila 
7,8, zahteval je vsaj 8964 življenj. Najgloblji močnejši potres z žariščem na globini 664 km in navorno 
magnitudo 7,8 se je zgodil 30. maja pod oceanskim dnom na območju otokov Bonin. Najmočnejši 
potres v Evropi je 17. novembra stresel grški otok Lefkada, njegova magnituda je bila 6,5.

Abstract
There were 58 earthquakes in the world in year 2015 that either reached or exceeded a moment 
magnitude (Mw) of 6.5. One earthquake had the moment magnitude greater than or equal to 8.0 and 
18 between 7.0 and 7.9. There were 17 earthquakes that claimed human lives; in total there were at 
least 9635 victims. The most devastating earthquake in 2015 happened on 25 April in Nepal, where 
at least 8964 people were killed. The 16 September earthquake offshore Chile ranked first in terms of 
the released energy, with a moment magnitude of 8.3. The deepest stronger earthquake happened on 
30 May near Bonin Islands with a hypocentre 664 km below the surface and the moment magnitude of 
7.8. The strongest earthquake in Europe with moment magnitude 6.5 struck Greece on 17 November.

Uvod

Zemljina trdna lupina, debela povprečno približno 100 km 
pod celinami in 50 pod oceani, se imenuje litosfera in jo 
sestavlja več tektonskih plošč (slika 1), največje so Tiho-
morska, Severnoameriška, Južnoameriška, Evrazijska, 
Afriška, Avstralska in Antarktična. Za svetovno potresno 
dejavnost so pomembne tudi številne manjše plošče. 
Tektonske plošče se zaradi konvekcijskih tokov v aste-
nosferi, viskozni plasti v Zemljinem plašču pod litosfero, 
nenehno počasi premikajo. Med seboj se lahko razmi-
kajo (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 razpoko med ploščama, pri čemer se 
iztisnjena magma strjuje v novo oceansko skorjo in nasta-
nejo oceanski grebeni) ali na celinah (tektonsko ugre-
zanje ob nastajanju razsežnega tektonskega jarka ali 
razpoke v celinski plošči, ki končno postane meja plošč). 
Pri primikanju 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, imenu-
jemo transformni prelom (Lapajne, 2013).

Posledice gibanja celinskih in oceanskih plošč oziroma 
tektonike litosferskih plošč so burni geološki pojavi, kot 

so vulkani in potresi, ki nastajajo predvsem na stikih in v 
bližini stikov plošč. Slika 1 kaže povezanost tektonike plošč 
s potresno dejavnostjo, saj je večina močnejših potresov 
nastala na stikih tektonskih plošč. Narisani so le tisti, ki so 
leta 2015 dosegli ali presegli navorno magnitudo 6,5 (6,0 
za evropsko-mediteransko območje), in 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 navorom. Ta je definiran 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). Če bi narisali nadžarišča oziroma epicentre vseh 
potresov, bi videli, da potresi nastajajo predvsem na stikih 
med posameznimi ploščami. Prav prostorska porazde-
litev potresov je tudi razkrila potek mej ali stikov med 
ploščami in je bila pred približno petdesetimi leti eden 
najpomembnejših podatkov pri oblikovanju teorije tekto-
nike litosferskih plošč. 

Pregled najmočnejših potresov

V preglednici 1 so podatki o najmočnejših potresih leta 
2015 (NEIC, 2015a; NEIC, 2016a; List of earthquakes 
in 2015, 2016; ARSO, Urad za seizmologijo in geologijo, 
2015). Našteti so tisti, ki so dosegli ali presegli navorno 
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 Slika 1: Porazdelitev najmočnejših potresov leta 2015 na Zemlji. Velikost krogov kaže potresno magnitudo, barva pa 
žariščno globino. Označene so tudi glavne tektonske plošče.

 Figure 1: Distribution of the strongest earthquakes in 2015. The size of the circle indicates the magnitude and the colour 
designates the focal depth. Main tectonic plates are also shown.

Datum Čas (UTC) Koordinati Magnituda Globina Št. žrtev Območje
ura.min širina (°) dolžina (°) Mw km

7. 1. 5.07 5,91 S 82,66 Z 6,5 8 pod morskim dnom, južno od Paname
23. 1. 3.47 17,03 J 168,52 V 6,8 220 pod morskim dnom, otočje Vanuatu
11. 2. 18.57 23,11 J 66,69 Z 6,7 223 provinca Jujuy, Argentuna
13. 2. 18.59 52,65 S 31,90 Z 7,1 17 pod morskim dnom, severni del Srednjeatlantskega hrbta
16. 2. 23.06 39,86 S 142,88 V 6,7 23 pod morskim dnom ob vzhodni obali Honšuja, Japonska
27. 2. 13.45 7,29 J 122,53 V 7,0 552 pod morskim dnom, Floreško morje
29. 3. 23.48 4,73 J 152,56 V 7,5 41 pod morskim dnom, med Novo Britanijo in Novo Irsko, Papua Nova Gvineja
30. 3. 8.48 15,50 J 173,03 Z 6,5 11 pod morskim dnom, območje Tongovskega jarka
16. 4. 18.07 35,14 S 26,83 V 6,0 20 pod morskim dnom, vzhodno od Krete
17. 4. 15.52 15,88 J 178,60 Z 6,5 10 pod morskim dnom, vzhodno od Fidžija
20. 4. 1.42 24,20 S 122,32 V 6,4 29 1 pod morskim dnom, vzhodno od Tajvana
25. 4. 6.11 28,23 S 84,73 V 7,8 8 8964 Nepal
25. 4. 6.45 28,22 S 84,82 V 6,6 10 Nepal
26. 4. 7.09 27,77 S 86,02 V 6,7 23 Nepal
30. 4. 10.45 5,38 J 151,77 V 6,7 31 Nova Britanija, Papua Nova Gvineja
1. 5. 8.06 5,20 J 151,78 V 6,8 44 Nova Britanija, Papua Nova Gvineja
5. 5. 1.44 5,46 J 151,88 V 7,3 55 Nova Britanija, Papua Nova Gvineja
7. 5. 7.10 7,22 J 154,56 V 7,1 10 pod morskim dnom, območje Papue Nove Gvineje



80 UJMA | številka 30 | 2016

Datum Čas (UTC) Koordinati Magnituda Globina Št. žrtev Območje
ura.min širina (°) dolžina (°) Mw km

12. 5. 7.05 27,81 S 86,07 V 7,3 15 218 Nepal
12. 5. 21.12 38,91 S 142,03 V 6,8 35 pod morskim dnom, vzhodno od obale prefekture Miyagi, Japonska
19. 5. 15.25 54,33 J 132,16 Z 6,7 7 pod morskim dnom, območje Tihooceansko-antarktičnega hrbta
20. 5. 22.48 10,88 J 164,17 V 6,8 11 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov
22. 5. 21.45 11,06 J 163,70 V 6,9 11 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov
22. 5. 23.59 11,11 J 163,22 V 6,8 10 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov
29. 5. 7.00 56,59 S 156,43 Z 6,7 73 pod morskim dnom, vzhodno od otoka Sutwik, Aljaska
30. 5. 11.23 27,84 S 140,49 V 7,8 664 pod morskim dnom, severozahodno od otokov Bonin
4. 6. 23.15 5,99 S 116,54 V 6,0 10 18 Ranau, Zvezna država Sabah, Malezija
17. 6. 12.51 35,36 J 17,16 Z 7,0 10 pod morskim dnom, južni del Srednjeatlantskega hrbta
23. 6. 12.18 27,74 S 139,73 V 6,5 460 pod morskim dnom, zahodno od otokov Bonin
3. 7. 1.07 37,46 S 78,15 V 6,4 20 3 Sinkiang, Kitajska
10. 7. 4.12 9,31 J 158,40 V 6,7 12 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov
16. 7. 15.16 13,87 S 58,55 Z 6,5 20 pod morskim dnom, severovzhodno od Barbadosa
18. 7. 2.27 10,40 J 165,14 V 7,0 11 pod morskim dnom, zahodno od Svetokriških otokov
24. 7. 20.59 33,86 S 73,19 V 5,1 17 3 Murree, Pakistan
27. 7. 4.49 52,38 S 169,45 Z 6,9 29 pod morskim dnom, območje Aleutov, Aljaska
27. 7. 21.41 2,63 J 138,53 V 7,0 48 1 Papua, Indonezija
7. 8. 1.25 2,14 J 28,90 V 5,8 11 1 jezero Kivu, Vzhodni Kongo

10. 8. 4.12 9,35 J 158,05 V 6,6 22 pod morskim dnom, blizu Salomonovih otokov
12. 8. 18.49 9,33 J 157,88 V 6,5 6 pod morskim dnom, blizu Salomonovih otokov
13. 9. 8.14 24,93 S 109,62 Z 6,7 10 pod morskim dnom, Kalifornijski zaliv, Mehika
16. 9. 22.54 31,57 J 71,67 Z 8,3 22 14 pod morskim dnom, ob obali regije Coquimbo, Čile
16. 9. 23.18 31,56 J 71,43 Z 7,0 28 Illapel, regija Coquimbo, Čile
17. 9. 3.55 31,42 J 71,69 Z 6,5 27 pod morskim dnom, ob obali regije Coquimbo, Čile
17. 9. 4.10 31,52 J 71,80 Z 6,7 23 pod morskim dnom, ob obali regije Coquimbo, Čile
21. 9. 17.40 31,73 J 71,38 Z 6,6 35 Illapel, regija Coquimbo, Čile
24. 9. 15.53 0,62 J 131,26 V 6,6 18 pod morskim dnom, severno od Soronga, Indonezija
17. 10. 11.33 25,47 J 64,48 Z 5,8 17 1 provinca Salta, Argentina
20. 10. 21.52 14,84 J 167,31 V 7,1 135 pod morskim dnom, blizu Vanuatuja
26. 10. 9.09 36,52 S 70,37 V 7,4 231 399 Farkhan, Hindukuš, Afganistan
4. 11. 3.44 8,34 J 124,88 V 6,5 20 otok Alor, Indonezija
7. 11. 6.58 8,47 S 71,40 Z 5,3 15 1 Lagunillas, Venezuela
7. 11. 7.31 30,89 J 71,45 Z 6,8 46 regija Coquimbo, Čile
8. 11. 16.47 6,84 S 94,65 V 6,6 10 pod morskim dnom, blizu Nikobarov
9. 11. 16.03 51,64 S 173,08 Z 6,5 15 pod morskim dnom, južno od otoka Atka, Aleuti, Aljaska
11. 11. 1.54 29,50 J 72,01 Z 6,9 12 pod morskim dnom, blizu obale čilske regije Coquimbo
11. 11. 2.46 29,51 J 72,06 Z 6,9 10 pod morskim dnom, blizu obale čilske regije Coquimbo
13. 11. 20.51 31,00 S 128,87 V 6,7 12 pod morskim dnom, jugozahodno od Kjušuja, Japonska
17. 11. 7.10 38,67 S 20,60 V 6,5 11 2 Nidri, grški otok Lefkada
18. 11. 18.31 8,90 J 158,42 V 6,8 13 pod morskim dnom, v bližini Salomonovih otokov
22. 11. 20.38 8,52 S 71,39 Z 5,1 10 1 Lagunillas, Venezuela
23. 11. 20.41 16,98 S 98,91 Z 5,6 34 2 Zvezna država Guerrero, Mehika
24. 11. 22.45 10,54 J 70,94 Z 7,6 606 regija Madre de Dios, Peru
24. 11. 22.50 10,06 J 71,02 Z 7,6 620 regija Ucayali, Peru
26. 11. 5.45 9,18 J 71,29 Z 6,7 602 zvezna država Acre, Brazilija
4. 12. 22.25 47,62 J 85,09 V 7,1 35 pod morskim dnom, območje Jugovzhodnega indijskooceanskega hrbta
7. 12. 7.50 38,21 S 72,78 V 7,2 22 2 regija Goro-Badakshan, Tadžikistan
9. 12. 10.21 4,11 J 129,51 V 6,9 21 pod morskim dnom, južno od otoka Maluku, Bandsko morje
17. 12. 19.49 15,80 S 93,63 Z 6,6 85 pod morskim dnom, Tehuantepeški zaliv, Mehika
25. 12. 19.14 36,49 S 71,13 V 6,3 206 4 Hindukuš, Afganistan

 Preglednica 1: Seznam potresov leta 2015, katerih navorna magnituda Mw je bila enaka ali večja od 6,5 (6,0 za evropsko-
mediteransko območje). Dodani so potresi, katerih magnituda je bila sicer manjša, a so zahtevali smrtne žrtve.

 Table 1: List of the earthquakes in 2015 with moment magnitude Mw equal to or greater than 6.5 (6.0 for European-
Mediterranean region). Earthquakes with magnitudes below 6.5 that claimed human lives are also included.
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magnitudo 6,5 (6,0 za evropsko-mediteransko območje), 
in tisti šibkejši (10), ki so zahtevali človeška življenja. 
Mw je oznaka za navorno magnitudo. Globina potresov je 
podana v kilometrih. V stolpcu o številu žrtev je navedeno 
skupno število žrtev in pogrešanih za posamezen potres. 
Preglednica se konča z imenom širšega nadžariščnega 
območja potresa. Svet je namreč za statistične potrebe 
seizmologije razdeljen na 729 Flinn-Engdahlovih geome-
trijskih območij (Young in drugi, 1996).

Leta 2015 je bilo 58 potresov, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5. Navorna magnituda enega 
potresa je bila večja oziroma enaka 8,0, osemnajst pa 
jih je bilo z magnitudo med 7,0 in 7,9, kar pomeni, da leto 
2015 ne odstopa od dolgoletnega povprečja. Po stati-
stičnih analizah, ki temeljijo na opazovanjih od leta 1900, 
se povprečno vsako leto zgodi en potres z magnitudo, 
večjo od 8,0 ali enako 8,0, 15 pa jih je z magnitudo med 
7,0 in 7,9 (NEIC, 2016b). Sedemnajst potresov je zahte-
valo človeška življenja, vsi skupaj pa so leta 2015 zahte-
vali vsaj 9635 življenj.

Največ potresov (približno 90 % vseh potresov) se zgodi 
v Obtihomorskem pasu, imenovanem tudi Ognjeni obroč, 
ki obkroža Tihi ocean. Med najmočnejšimi potresi na 
svetu se jih je 81 % zgodilo v tem pasu (NEIC, 2016c). 
Leto 2015 ni izjema, saj se je tu zgodila večina potresov 
z navorno magnitudo 6,5 ali več, med njimi tudi najmoč-
nejši. Ta je nastal 16. septembra ob 22.54 po svetovnem 
času – UTC (ob 19.54 po lokalnem času), njegova 
navorna magnituda je bila 8,3. Zgodil se je pod ocean-
skim dnom, 48 km zahodno od čilskega mesta Illapel. 
Točka, v kateri se je sevanje energije potresnega valo-
vanja začelo, imenovana tudi žarišče potresa, je bila 
22 km pod morskim dnom. Potres je nastal na območju, 
kjer se plošča Nazca podriva pod Južnoameriško. Podri-
vati se začne na območju Perujsko-čilskega jarka (85 km 
zahodno od žarišča potresa 16. septembra) in se 
premika proti vzhodu-severovzhodu s hitrostjo 74 mm 
na leto glede na južnoameriško ploščo. Pri potresu se 
je aktiviral prelom v dolžini okoli 230 km. Sledili so mu 

številni popotresi, najmočnejši 24 minut po glavnem 
potresu z navorno magnitudo 7,0 (NEIC, 2015a; NEIC, 
2015b). 

Potres je zahteval 14 življenj. V mestu Illapel, ki ima okoli 
30.000 prebivalcev, so ostali brez elektrike in oskrbe z 
vodo. Okoli 9000 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. 
Potres je povzročil tudi cunami, ki je nekaj minut po 
potresu zadel obalo pri mestu Coquimbo (največja višina 
valov je bila 4,5 metra). Potres so čutili tudi v Argentini in 
Braziliji (2015 Ilapel earthquake, 2016).

Potresni valovi P (vzdolžni ali longitudinalni valovi) so do 
potresne opazovalnice na Golovcu v Ljubljani (LJU), ene 
izmed 26 opazovalnic državne mreže potresnih opazo-
valnic (Vidrih in drugi, 2006), potovali približno 18 minut. 
Oddaljenost opazovalnice LJU od izvora potresa je 
približno 109,5 stopinje oziroma okoli 12.155 km 
(1° ≈ 111 km). Na sliki 2 je prikazan 150 minut dolg 
trikomponentni zapis tega potresa na potresni opazo-
valnici LJU in z označenimi prihodi nekaterih faz potre-
snega valovanja.

Največ žrtev leta 2015 je zahteval potres, ki se je zgodil 
25. aprila ob 6. uri in 11 minut po svetovnem času (ob 
11.56 po lokalnem času) v Nepalu. Magnituda potresa 
je bila 7,8. Nadžarišče potresa je bilo 36 km vzhodno od 
mesta Khudi oziroma 82 km severozahodno od Katman-
duja, nepalskega glavnega mesta z več kot 1,4 milijona 
prebivalcev. Žarišče je bilo na globini 8 km, kar ga uvršča 
med plitve in zato bolj uničujoče potrese v primerjavi z 
globljimi. Potres je zahteval 8964 življenj (8857 v Nepalu, 
78 v Indiji, 25 na Kitajskem in 4 v Bangladešu), ranjenih 
je bilo več kot 21 tisoč ljudi. Več sto tisoč ljudi je ostalo 
brez strehe nad glavo, cele vasi so bile zravnane z zemljo 
(slika 3). Potres je sprožil snežni plaz pod Mt. Everestom, 
pod katerim je življenje izgubilo 19 alpinistov (April 2015 
Nepal Earthquake, 2016). 

Potres je nastal na območju trka med Indijsko in Evra-
zijsko ploščo, katerega posledica je nastanek in dvigo-
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Slika 2: 
Trikomponentni zapis potresa 
16. septembra 2015 magnitude 
8,3 pod morskim dnom blizu obale 
Čila na potresni opazovalnici LJU 
državne mreže potresnih opazovalnic. 
Prikazan je 150 minut dolg zapis.
Figure 2: 
Three-component seismogram 
of earthquake on 16 September 
2015 (MW=8.3) offshore Chile, as 
recorded on LJU station. The figure 
shows a 150-minute long record.
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vanje Himalaje. Območje Himalaje je del Evropsko-
-Azijskega pasu, ki je v svetu na drugem mestu po 
potresni dejavnosti (v njem se zgodi 17 % vseh najmoč-
nejših potresov) (NEIC, 2016c). Pri potresu se je akti-
viral približno 120 km dolg prelom vzhodno od žarišča. 
Močnejši potresi so tu pogosto rušilni in zahtevajo 
človeška življenja, saj so zgradbe zaradi slabe gradnje 
zelo ranljive (slika 4). Sreča v nesreči je bila, da se je 
potres zgodil podnevi, ko je bila večina ljudi zunaj hiš 
oziroma na delu na poljih. Najmočnejši popotres se 
je zgodil 12. maja ob 7.05 po UTC (12.50 po lokalnem 
času) z magnitudo 7,3, njegovo žarišče pa je bilo 74 km 
vzhodno od Katmanduja (NEIC, 2015c).

Tridesetega maja ob 11. uri in 23 minut po svetovnem 
času (ob 20.23 po lokalnem času) je območje otokov 
Bonin stresel potres z navorno magnitudo 7,8. Z 
žariščem na globini 664 km je bil to leta 2015 najglo-
blji potres izmed tistih, ki so dosegli ali presegli navorno 
magnitudo 6,5. Nastal je na območju, kjer se Tihomorska 
plošča proti zahodu podriva pod Filipinsko s povprečno 
hitrostjo 39 mm na leto. O globokih potresih govorimo, 
kadar so žarišča potresov na globini večji kot 300 km. 
Ti so po navadi posledica deformacije znotraj plošče, 
ki tone, in ne deformacije na njenih robovih. Z globino 
postaja njena struktura vedno bolj zapletena, prisotne 
so lahko tudi interakcije med ploščo in njenimi odlomlje-
nimi deli. Globoki potresi v nasprotju s plitvimi navadno 
ne povzročijo veliko škode na površju Zemlje, se jih pa 

čuti na zelo velikih razdaljah od njihovega nadžarišča 
(NEIC, 2015d).

Na območju Evropsko-Azijskega pasu je bilo tudi žarišče 
najmočnejšega potresa v Evropi leta 2015. Zgodil se je 
17. novembra 10 minut čez 7. uro po svetovnem času 
(9.10 po lokalnem času), 10 km jugozahodno od mesta 
Nidri na otoku Lefkada. Magnituda potresa je bila 
6,5, globina žarišča pa 11 km (NEIC, 2014e). Potres je 
zahteval dve življenji.

Sklepne misli

Leta 2015 je bilo 69 potresov, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5 (6,0 za evropsko-mediteransko 
območje) ali pa zahtevali človeška življenja. Skupaj so 
zahtevali vsaj 9635 življenj. Najbolj neprizanesljivi so bili 
potresi v Nepalu, kjer so poleg velikega števila mrtvih 
za seboj pustili tudi veliko uničenje. Marsikje so ostali 
ljudje brez vsega in postali popolnoma odvisni od prejete 
pomoči. Ta, tudi po zaslugi številnih alpinistov in gornikov, 
ki se radi vračajo v ta konec sveta, prihaja. Vendar pa 
si bo Nepal, ena izmed najrevnejših azijskih držav, kljub 
mednarodni pomoči težko hitro opomogel.

 Slika 3: Uničeni Barpak (5 km S od žarišča) po potresu 
25. aprila 2015 v Nepalu (vir: http://www.bbc.
com/news/world-asia-india-32527727)

 Figure 3: Destructed Barpak (5 km N from epicentre), 
after the earthquake on 25 April 2015 in Nepal 
(Source: http://www.bbc.com/news/world-
asia-india-32527727).

 Slika 4: Poškodovana zgradba v mestu Madhyapur Thimi 
(88 km JV od žarišča) po potresu 25. aprila 
2015 v Nepalu (vir: http://www.emsc-csem.
org/Earthquake/233/M7-8-NEPAL-on-April-
25th-2015-at-06-11-UTC)

 Figure 4: Damaged building in Madhyapur Thimi (88 km 
SE from epicentre), after the earthquake on 25 
April 2015 in Nepal (Source: http://www.emsc-
csem.org/Earthquake/233/M7-8-NEPAL-on-
April-25th-2015-at-06-11-UTC).
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Povzetek
Leta 2015 je bilo na svetu 191 poplav večjega obsega, kar je več kot leto prej (179) in prejšnja leta, žrtev pa je 
bilo manj. Največ poplav je bilo v južni in jugovzhodni Aziji, največ v Indiji, na Filipinih in v Pakistanu. Leta 2015 je 
moralo zaradi naraslih vod zapustiti domove najmanj 5,5 milijona ljudi (kar je po oceni DFO manj kot prejšnje leto). 
Žrtev poplav je bilo 4293, poplave pa so prizadele 18,2 milijona kvadratnih kilometrov površja (ocena DFO).

Abstract
In 2015, 191 major floods occurred around the world, which is more than in the previous year (179) and in the 
years before that; however, they claimed fewer casualties in 2015 compared to previous years. Most floods were 
recorded in Southeast Asia, with the majority occurring in India, the Philippines and Pakistan. In 2015, floods 
triggered the migration of at least 5.5 million people, who were forced to leave their homes due to the high 
waters (which, according to Dartmouth Flood Observatory, was a lower number of people than the year before). 
The floods resulted in 4293 casualties, and affected 18.2 million square kilometres of land (DFO estimate).

Uvod

Poplave po svetu so reden naravni pojav, ki vsako leto 
prizadene zelo veliko ljudi po svetu. Tudi leto 2015 ni 
minilo brez velikih poplav, ki so eden najsilovitejših in 
najbolj uničujočih naravnih pojavov in močno spremi-
njajo podobo pokrajine. So pa bile poplave tega leta bolj 
prizanesljive do človeških življenj. Ena glavnih značilnosti 
poplav je velikost poplave, ki jo v članku ocenjujemo po 
lestvici Poplavnega observatorija v Dartmouthu (DFO – 
Dartmouth Flood Observatory, ZDA) z lestvico 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 boljše ocene površine 
obsega poplav, ki bi v kratkem času omogočala primer-
javo na globalni ravni, ni. Obširnejša razlaga o značilno-
stih poplav je opisana v članku Poplave po svetu leta 
2008 (Frantar, 2009).

Pregled poplav po svetu povzemamo po različnih inter-
netnih virih, ki so našteti v seznamu literature, najpo-
membnejši med njimi pa so Dartmouth Flood Observa-
tory (DFO), NASA Earth Observatory, Floodlist in Wiki-
pedija. V naslednjih poglavjih so opisane pomembnejše 
poplave po posameznih celinah.

Evropa

Leta 2015 je bilo v Evropi 32 pomembnejših poplav, ki so 
zahtevale 67 žrtev, preseljenih je bilo 65.234 ljudi. Priza-
detih je bilo skoraj 400.000 km2. Najvišjo magnitudo, 
6,4, so imele poplave konec leta 2014 in v začetku leta 
2015 v Severni Angliji, Severni Irski in na Škotskem.

Večje poplave v Evropi leta 2015 so se začele februarja 
na Balkanu. Močno deževje na začetku tega meseca je 
prizadelo Albanijo, Makedonijo, Grčijo, Bolgarijo in 
Turčijo. Na območju je padlo med 50 in 90 mm dežja. 
V Makedoniji so poplave prizadele 100.000 ljudi, v Albaniji 
sta utonili dve osebi, v Bolgariji pa štiri. V Grčiji je popla-
vilo več kot 30.000 ha kmetijskih zemljišč.

16. februarja so poplave prizadele Korziko. Največ dežja 
je padlo v kraju Campile, kjer je padlo 190 mm dežja v 24 
urah, drugje po Korziki pa je padlo med 70 in 90 mm. 
V dneh okoli 25. februarja so zaradi močnega dežja 
poplave prizadele osrednjo in južno Italijo, pa tudi jugo-
zahodno Francijo in zahodno ter osrednjo Grčijo. V Italiji 
je utonila ena oseba.

Konec februarja in v začetku marca je visoke vodo-
staje dosegla reka Ebro v severovzhodni Španiji. Reka je 

Razred Indeks resnosti poplave

1 velike poplave: velika škoda na objektih  
in v kmetijstvu, žrtve, 10- do 20-letni pojav

1,5 zelo velike poplave: pojavnost med 20 in 100 leti,  
krajevno pa na 10 do 20 let

2 izjemni dogodki: pojavnost nad 100 let

 Preglednica 1: Lestvica resnosti poplave loči tri razrede 
(DFO, 2009)

 Table 1: The severity rating scale is divided into 
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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Rusiji, kjer je v enem dnevu padlo 150 mm dežja, kar 
je celotna mesečna količina padavin. Vzrok za poplave v 
Sočiju so bile tudi višje temperature morja.

Julij je bil miren mesec, že v začetku avgusta pa so 
poplave najprej prizadele Makedonijo, kjer sta popla-
vljali reki Pena in Porojska ter zahtevali štiri žrtve. 
Avgusta je v Kalabriji v Italiji padlo 200 mm dežja v 24 
urah in povzročilo hudourniške poplave. Sredi meseca so 
prizadele nižinski severovzhod Nemčije in zahtevale eno 
žrtev. 23. in 24. avgusta so hudourniške poplave priza-
dele širše zaledje Genovskega zaliva, Francijo in Italijo.

Septembra so poplave prizadele osrednjo Švedsko in tudi 
južno Španijo, kjer so zahtevale štiri žrtve. 11. septembra 
so zajele Irsko, 14. septembra pa so močno prizadele 

 Slika 1: Poplave so februarja uničile 148 let star most 
čez reko Arachthos v Grčiji.  
(vir: epirusgate.blogspot.gr)

 Figure 1: In February, floods destroyed a 148-year-old 
bridge across the Arachthos River in Greece 
(Source: epirusgate.blogspot.gr).

 Slika 3: Posledice poplav v Tbilisiju junija 2015 – danes 
je med akumuliranimi zadevami ogromno 
odpadkov, še posebej vedno bolj problematične 
plastike. (vir: Z. Avaliani, wikimedia)

 Figure 3: Consequences of floods in Tbilisi in June 
2015 – today, huge quantities of waste can 
be found in the accumulated debris, especially 
the increasingly problematic plastic waste 
(Source: Z. Avaliani, Wikimedia)

 Slika 2: Poplave reke Ebro v Španiji  
(vir: UME, floodlist.com)

 Figure 2: Floods caused by the Ebro River, Spain 
(Source: UME, floodlist.com)

 Slika 4: Poplave v Montpellierju v Franciji 
(vir: Valerie34000, twitter)

 Figure 4: Floods in Montpellier, France 
(Source: Valerie34000, Twitter)

najvišje vodostaje dosegla 2. februarja, poplavljenih pa je 
bilo več 10.000 hektarov zemljišč.

Marca so bile v Evropi poplave v severnogrških regijah 
Evros in Serres ter v Makedoniji, kjer so poplavljale 
reke Luda, Mara, Crna reka in Slupčanka. Konec maja so 
poplave prizadele Bolgarijo in Romunijo. V Romuniji so 
poplave zahtevale eno žrtev.

Junij je bil mesec hudourniških poplav, ki so v Švici zahte-
vale dve življenji, še več žrtev, kar 20, pa so zahtevale 
poplave v Gruziji 13. in 14. junija. Konec junija je ena 
oseba utonila ob hudourniških poplavah tudi v Sočiju v 

http://epirusgate.blogspot.gr/2015/02/blog-post_32.html
http://epirusgate.blogspot.gr/2015/02/blog-post_32.html
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italijansko regijo Emilia-Romagna, kjer je v štirih urah 
padlo več kot 300 mm dežja. Proti koncu meseca so 
poplave prizadele otočno Grčijo in Turčijo.

V začetku oktobra so razglasili izredne razmere zaradi 
hudourniških poplav na Azurni obali v Franciji. Nalivi so v 
treh urah na obalno gorovje prinesli do 180 mm padavin. 
Nica je prejela v enem dnevu desetino letne količine 
padavin. V poplavah je bilo ogromno škode, utonilo pa je 

tudi 16 oseb. Oktobra so poplave zajele še južno Italijo 
ter zahodni Balkan s Hrvaško, Bosno, Srbijo, Romunijo, 
Makedonijo, Albanijo, Grčijo in Turčijo.

Južna Evropa je bila na udaru manjših poplav še ves 
november. Bile so na Portugalskem, v Italiji, Španiji 
v Kataloniji, Albaniji, Makedoniji, Bosni in Črni gori. 
Poplave so imeli tudi še v zahodni Angliji, predvsem v 
Cumbriji, Walesu in na Irskem. 

 Preglednica 1: Večje poplave leta 2015 v Evropi (vir: DFO, 2016)
 Table 1: Major floods in Europe in 2015 (Source: DFO, 2016)

Lokacija Začetek
Trajanje 

(dni)
Površina 

(km²) Žrtve Preseljeni Resnost Magnituda Vzrok
Albanija, Makedonija, Grčija, 
Bolgarija,Turčija 1. 2. 2015 9 151.105 6 500 1,5 6,3 močen dež

Gruzija 13. 6. 2015 3 13.023 20 200 1,5 4,8 nalivi
Francija 3. 10. 2015 5 2896 16 0 1,5 4,3 nalivi
Grčija, Makedonija 21. 10. 2015 8 129.125 1 0 1 6,0 močen dež
Albanija 21. 11. 2015 14 11.410 1 300 1 5,2 močen dež
Združeno kraljestvo, Irska 5. 12. 2015 33 36.750 3 64.000 2 6,4 močen dež
Vsota preostalih poplav število: 25 31.752 20 234      

 Slika 7: Poplave v Cumbriji v Angliji po rekordnem deževju 
(vir: Cumbria Police) 

 Figure 7: Floods in Cumbria, England after a record 
volume of rainfall (Source: Cumbria Police)

 Slika 5: Poplave v Malagi v Španiji  
(vir: Government of Torremolinos)

 Figure 5: Floods in Malaga, Spain  
(Source: Government of Torremolinos)

 Slika 8: Poplave reke Shannon na Irskem  
(vir: IDF)

 Figure 8: Floods caused by the Shannon River in Ireland 
(Source: IDF)

 Slika 6: Hudourniške poplave v Turčiji v mestu Bodrum 
(vir: Hürriyet Daily News)

 Figure 6: Flash floods in the city of Bodrum, Turkey 
(Source: Hürriyet Daily News)
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V začetku decembra so poplave močno prizadele najprej 
Irsko in nato še Cumbrijo v Angliji. Po namočenem 
koncu novembra je dež prinesel ciklon Desmond. V 24 
urah na 5. december je padlo v kraju Honister 340 mm 
dežja, kar je nov britanski rekord. Vodostaji rek so bili 
za 30 do 60 cm višji od najvišjih vrednosti. Poplave so 
zahtevale tri žrtve, poplavljenih je bilo več kot 3500 hiš 
s poslopji, največ v mestu Carlisle. Rekordno deževje je 
povzročilo poplave tudi v južni Norveški, kjer je nevihtni 
sistem Synne v treh dneh do 6. decembra prinesel 
300 mm dežja. Decembra so bile še poplave ob reki 
Shannon na Irskem in po severni Angliji v Yorkshiru.

Azija

Leta 2015 je bilo v Aziji 59 večjih poplavnih dogodkov. 
Zahtevali so 2105 žrtev, preseljenih je bilo 4,6 milijona 
ljudi, enkrat ali večkrat pa je poplavljalo na 4,4 milijona 
km2. Najvišjo magnitudo, in sicer 7,7, so imele monsunske 
poplave julija in avgusta v Indiji.

V Aziji so se leta 2015 poplave iz predhodnega leta nada-
ljevale v Maleziji, na Filipinih, na Tajskem in na Šrilanki. 
V poplavah je umrlo 126 oseb. Brez žrtev so bile poplave 
na Filipinih v drugem tednu januarja, več težav pa so 
povzročile sredi januarja v Maleziji in Indoneziji.

Februarja in marca so močni nalivi prizadeli Džakarto v 
Indoneziji. Lokalne razlike v padavinah so bile ogromne, 
v Džakarti je tako padlo med 80 in 370 mm v 24 urah 
na 9. februar, poplava je mesto zalila do 80 cm visoko. 
V podobnem terminu so poplave prizadele tudi Malezijo, 
poplave pa so posledica nenadzorovanega krčenja 
gozda. Februarja so prizadele še gorati severozahod 
Pakistana in sosednje predele v Afganistanu. Poplave 
in plazovi so zahtevali več kot 400 žrtev.

Marca so poplave prizadele Iran, Bangladeš, Savdsko 
Arabijo in Indonezijo. Konec marca in aprila so bile tudi 
v Kašmirju v Indiji in Pakistanu.

Močno deževje je v začetku aprila povzročilo poplave po 
južni in vzhodni Kitajski. Najbolj sta bili prizadeti provinci 
Hunan in Jiangxi. V mestu Yueyang v provinci Hunan je 
padlo 220 mm dežja v 24 urah na 4. april. Poplave so 
povzročile škodo v 52 krajih po provinci Hunan in po 
več deset krajih province Jiangxi. Evakuirali so 12.000 
ljudi. Kitajsko so poplave prizadele ponovno med 18. in 
20. aprilom, tokrat šest provinc v južnem delu osrednje 
Kitajske in na njenem jugovzhodu: provinco Hunan, kjer 
je umrla ena oseba, uničenih je bilo več kot 100 stavb, 
3000 pa poškodovanih; province Guangdong, Guangxi, 
Guizhou in Chongqing, kjer je bilo prizadetih 1,1 milijona 
ljudi, poškodovanih pa več kot 6000 hiš; in provinco 
Shaanxi.

Visoke temperature konec marca so povzročile 
povečano taljenje snega, kar je povzročilo obsežne 
poplave po štirih regijah v vzhodnem Kazahstanu. 
Zaradi poplav so evakuirali 15.000 ljudi. Aprila so poplave 
prizadele še Pakistan.

Maja so poplave prizadele Indonezijo, hudourniške 
poplave so zajele Afganistan.

 Slika 10: Poplave v Kašmirju aprila 2015  
(vir: pressenza.com)

 Figure 10: Floods in Kashmir in April 2015  
(Source: pressenza.com)

 Slika 9: Poplave v mestu Sipitang v Maleziji sredi januarja 
2015 (vir: sabahkini.com)

 Figure 9: Floods in the city of Sipitang, Malaysia, in mid-
January 2015 (Source: sabahkini.com)

 Slika 11: Poplave v okolici vasi Koktas 13. aprila 2015  
(vir: KazEOSat-1, tengrinews.kz)

 Figure 11: Floods in the vicinity of the village of Koktas on 13 
April 2015 (Source: KazEOSat-1, tengrinews.kz)
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Hudourniške poplave so južno Kitajsko bičale še ves 
maj. V 24 urah na 11. maj je padlo do več kot 100 mm 
dežja. Novi val padavin je bil med 19. in 20. majem, ko 
je izredno močno nalivalo provinco Guangdong, v 24 
urah do 180 mm. Zadnji majski poplavni val je bil po 
padavinah 26. maja. Poplave, ki so jih povzročile super 
nevihtne celice, so maja zahtevale 58 življenj, preselili pa 
so več kot 250.000 ljudi. Maja so naravne nesreče na 
Kitajskem zahtevale skupaj 123 žrtev in maj je bil najbolj 
namočen maj v zadnjih 40 letih.

Maja so poplave v Aziji zajele še Indijo in Turčijo, v 
začetku junija pa Pakistan in Tajsko.

V drugem tednu junija so se začele redne monsunske 
poplave tudi v indijski državi Assam ob reki Bramaputra. 
Poplave so do konca junija prizadele več kot 300.000 
ljudi in poplavile več kot 11.000 ha kmetijskih površin. 
Poplavljen je bil tudi Mumbay v Indiji, poplave pa so bile 
posledica visoke plime in velike količine padavin, med 
200 in 300 mm v 24 urah. Konec meseca so poplave 
zaradi monsuna zahtevale 81 življenj na zahodu Indije 
v državi Gujarat in še tri žrtve v Assamu. Monsunske 
poplave so prizadele tudi Nepal.

Tudi junija se Kitajska poplavam ni izognila. Manjše 
poplave so se nadaljevale še iz maja, intenzivnejše pa so 
se zgodile v dneh po 15. juniju v južni, osrednji in vzhodni 
Kitajski. Poplavilo je tudi Shanghai. Mesta Shanghai, 
Nanjing, Changzhou, Wuxi, Suzhou, Huanggang in Anqing 
so prejela med 200 in 347 mm dežja v dneh od 16. do 
18. junija, Guizhou, Chongqing, Hubei, Henan, Anhui, 
Jiangsu, Jiangxi in Zhejiang pa od 100 do 180 mm.

Junija so poplave prizadele še severozahodni Pakistan, 
Vietnam, Bangladeš (v kraju Cox’s Bazar je v treh dneh 
padlo skoraj 700 mm dežja) in Mjanmar.

Julija so poplave zajele Filipine in Indonezijo, hudour-
niške poplave so zajele sever Indije, Pakistana in Afga-
nistana ter Iran. Julija so poplave prizadele tudi Tadži-
kistan, glavni vzrok zanje pa je bilo hitro taljenje ledu in 
snega. V četrtem tednu so se poplave razširile še na 
osrednji in južni Pakistan, do začetka avgusta so v tej 
državi zahtevale skupaj 166 žrtev. Tudi v sosednjem 
Kazahstanu so 23. julija izselili okoli 1000 oseb zaradi 
blatnih tokov in visokih pretokov rek. V začetku avgusta 
so poplave zaradi nalivov zahtevale osem žrtev na Kitaj-
skem.

Konec meseca julija in avgusta so monsunske poplave 
zajele Indijo in Indokino. V Mjanmarju so poplave priza-
dele več kot 1 milijon ljudi in zahtevale 103 žrtve, uničile 
pa so tudi 30.000 ha akvakultur morskih rakcev in rib. 
Monsunske poplave so v teh dveh mesecih v Vietnamu 
zahtevale 30 žrtev, v Indiji so v več »valovih« najbolj 
prizadele njen severovzhod. Monsunske poplave so se 
nadaljevale v september, ko so najbolj prizadele predele 
ob Bramaputri. Avgusta so poplave samo v Indiji zahte-
vale 206 žrtev.

 Slika 12: Količina padavin od konca aprila do 26. maja 
v mm (vir: floodlist.com po NMC)

 Figure 12: Precipitation (in mm) from late April to 26 May 
2015 (Source: floodlist.com, NMC)

 Slika 14: Poplave v Indiji  
(vir: Indian Air Force, thehindu.com)

 Figure 14: Floods in India  
(Source: Indian Air Force, thehindu.com)

 Slika 13: Odpravljanje posledic hudourniških poplav v 
Yunnanu na Kitajskem maja 2015  
(vir: xinhuanet.com)

 Figure 13: Dealing with the consequences of flash floods in 
Yunnan, China, in May 2015  
(Source: xinhuanet.com)
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 Preglednica 2: Večje poplave leta 2015 v Aziji (vir: DFO, 2016)
 Table 2: Major floods in Asia in 2015 (Source: DFO, 2016)

Lokacija Začetek
Trajanje 

(dni)
Površina 

(km²) Žrtve Preseljeni Resnost Magnituda Vzrok
Filipini 10. 12. 2014 23 63.967 53 80.186 1,5 6,3 tropska nevihta
Malezija, Tajska 20. 12. 2014 13 90.680 34 215.000 2 6,4 monsun
Šrilanka 20. 12. 2014 13 50.317 39 1.000.000 1,5 6,0 monsun
Kazahstan 23. 3. 2015 24 213.897 0 5600 1 6,7 taljenje snega
Kitajska 4. 4. 2015 12 145.835 0 12.000 1,5 6,4 tropska nevihta
Kitajska 13. 5. 2015 48 247.570 58 82.000 1,5 7,3 močen dež
Rusija 15. 5. 2015 19 242.622 0 1200 1 6,7 močen dež
Indija 24. 6. 2015 6 43.782 81 9.000 1,5 5,6 monsun
Iran 14. 7. 2015 8 776.608 20 0 1 6,8 nalivi
Indija 15. 7. 2015 36 629.962 206 300.000 2 7,7 monsun
Mjanmar 15. 7. 2015 36 296.424 103 85.400 2 7,3 monsun
Pakistan 15. 7. 2015 36 137.040 166 803.000 1,5 6,9 monsun
Tadžikistan 15. 7. 2015 7 56.196 0 10.000 1,5 5,8 taljenje snega
Vietnam 25. 7. 2015 12 24.337 30 3000 2 5,8 nalivi
Indija 13. 8. 2015 30 69.190 5 18.000 1 6,3 monsun
Japonska 9. 9. 2015 3 52.859 7 100.000 2 5,5 tropska nevihta
Filipini 22. 10. 2015 7 80.272 60 60.000 2 6,1 tropska nevihta
Indija, Šrilanka 10. 11. 2015 25 93.202 508 1.800.000 2 6,7 tropska nevihta
Katar, Savdska Arabija 25. 11. 2015 10 402.660 1 0 1 6,6 nalivi
Filipini 12. 12. 2015 26 6148 42 20.000 1,5 5,4 tropska nevihta
Vsota preostalih poplav število: 36 663.267 692 38.183    

 Slika 15: Poplave v mestu Chennai v južni Indiji konec leta 
2015 so preplavile tudi letališče.  
(vir: Indian Air Force, thehindu.com)

 Figure 15: Floods in the city of Chennai, South India, flooded 
the airport at the end of 2015  
(Source: Indian Air Force, thehindu.com).

Tropski ciklon Goni je sredi in konec avgusta povzročal 
poplave po Severni Koreji in na daljnem vzhodu Rusije 
v bližini Vladivostoka. V Severni Koreji je avgusta utonilo 
61 oseb. Konec avgusta so hudourniške poplave (padlo 
je 220 mm dežja v 24 urah) prizadele še severovzhod 
Turčije.

Poleg monsunskih poplav v jugovzhodni Aziji so 
septembra hudourniške poplave zahtevale več življenj 
v Omanu, Iranu in na Šrilanki. Na Japonskem je sredi 
septembra močno deževje prineslo 500 mm dežja v 
dveh dneh na osrednji del države in zahtevalo sedem 
žrtev.

18. oktobra je tropski ciklon Koppu prizadel Filipine. 
Močne petdnevne padavine so prinesle do 900 mm 
dežja in povzročile plazove ter poplave na Luzonu. Priza-
detih je bilo več kot 1,4 milijona ljudi, preseljenih je bilo 
110.000 oseb, poplave pa so zahtevale 60 življenj. Konec 
oktobra so zajele še Sumatro v Indoneziji.

Območje bližnjega vzhoda je konec oktobra in v začetku 
novembra zajelo vremensko poslabšanje ob tropskem 
ciklonu Chapla. V Iranu, Iraku in Savdski Arabiji so 
bile tako nekajdnevne hudourniške poplave, v začetku 
novembra pa še v Jemnu, Jordaniji in Turčiji. Skupaj so 
te poplave zahtevale 82 življenj.

Tropska depresija je v drugem tednu novembra 
dosegla Indijo. Močne padavine v državah Tamil Nadu, 
Andhra Pradesh in Puducherry so prinesle poplave, ki 
so se nadaljevale vse do sredine decembra. Količine 

padavin so bile res velike. V nekaterih predelih države 
Tamil Nadu je v tednu med 9. in 16. novembrom padlo 
550 mm dežja. V tem prvem tednu je v Indiji zaradi 
poplav utonilo več kot 70 oseb. Poplave so prizadele 
tudi bližnji Cejlon, najbolj severni del otoka, in so na 
Šrilanki zahtevale tri življenja, preselili pa so 17.000 
oseb. Val poplav se je nadaljeval tudi v tretjem tednu 
meseca, ko je 23. novembra v 24 urah padlo ponekod 
od 130 do 200 mm padavin. Poplavne vode niso še niti 
odtekle, ko se je v začetku decembra spet začelo močno 

Peter Frantar: POPLAVE PO SVETU LETA 2015



90 UJMA | številka 30 | 2016

deževje. V mestu Chennai je 1. decembra v 24 urah 
padlo 275 mm dežja in ga dobesedno zalilo, letališče 
je poplavilo z dvema metroma vode. Poplave po južni 
Indiji so se tako nadaljevale še vse do 14. decembra, 
spotoma je zalivalo tudi Šrilanko, vendar manj. Poplave 
konec leta so na tem območju Indije tako zahtevale 
505 žrtev, preseljenih je bilo več kot 1,8 milijona ljudi, 
gmotna škoda pa je neuradno ocenjena na okoli 15 
milijard evrov.

Konec novembra so bile poplave v Aziji še v Savdski 
Arabiji, Katarju in na Maldivih. Decembra so bile 
poplave v Maleziji, Indoneziji in na osrednjih Filipinih. 
Ob poplavah so na Filipinih evakuirali 750.000 oseb, 42 
oseb pa je utonilo.

Afrika

Leta 2015 je bilo v Afriki 32 večjih poplavnih dogodkov. 
Poplave so zahtevale 1173 žrtev, preseljenih je bilo 
približno pol milijona ljudi, zajele pa so 3 milijone km2. 
Najvišjo magnitudo, in sicer 7,6, so imele poplave v jugo-
vzhodni Afriki januarja in februarja (DFO, 2016).

Leta 2015 so prve večje poplave Afriko prizadele na 
njenem jugovzhodu. Povzročal jih je monsun. Že takoj 
v prvih dneh januarja so poplave zajele širše območje 
Zimbabveja. Ob poplavah so se rušile hiše, odnašalo je 
ceste, utonilo pa je 18 oseb. Poplave so potem zajele še 
sosednji Malavi in Mozambik. 

V Malaviju je bilo poplavljenih več kot 60.000 ha kmetij-
skih površin, prizadele so od 15 od 28 državnih okrožij, 
predvsem na jugu in severu države. Poplave so priza-
dele več kot 600.000 ljudi, evakuirati so morali 174.000 
oseb, zahtevale pa so 79 življenj. Glavni vzrok za hude 
poplave pripisujejo golosekom in izsekavanju gozda.

V Mozambiku so se poplave začele v drugem tednu 
januarja in so trajale vse do konca meseca. Najbolj je priza-
delo provinco Zambezijo, kjer je poplavljala reka Licungo in 
je zahtevala 49 življenj. Močno so poplave prizadele tudi 
provinci Nampula in Niassa, kjer je umrlo 18 oseb. Skupaj 
so v Mozambiku zahtevale 117 življenj, uničenih je bilo 
11.000 hiš, prizadetih pa je bilo več kot 150.000 oseb.

Močno deževje je sredi januarja prizadelo še Zambijo in 
Madagaskar, kjer pa ni bilo obsežnejših poplav. 

Poplave v Malaviju in Mozambiku so se nadaljevale še v 
začetku februarja. Povzročali so jih posamezni močnejši 
dnevni nalivi, ki so še dodatno krepili že polne reke. 
V Malaviju je zaradi poplav, ki so trajale še ves februar, 
izbruhnila tudi kolera. Do konca marca je zaradi poplav v 
tej državi umrlo 276 oseb, 230.000 pa jih je bilo razse-
ljenih. Prav tako je bil s poplavnimi vodami v začetku febru-
arja prizadet tudi še Zimbabve, kjer so imeli poplave v 

 Slika 16: Ljudje hitijo k rešilnemu čolnu, 17. januarja 2015 
v Malaviju.  
(vir: A. van de Merwe/UNDP, flickr.com)

 Figure 16: People hurrying to a lifeboat in Malawi on 17 
January 2015  
(Source: A.van de Merwe/UNDP, Flickr.com)

 Slika 18: Poplave marca 2015 v glavnem mestu 
Madagaskarja Antananarivo  
(vir: Malagasy Red Cross Society, 2015)

 Figure 18: Floods in Madagascar's capital city, 
Antananarivo, in March 2015  
(Source: Malagasy Red Cross Society, 2015)

 Slika 17: Poplave v Malaviju januarja 2015  
(vir: malawivoice.com)

 Figure 17: Floods in Malawi in January 2015  
(Source: malawivoice.com)
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 Preglednica 3: Večje poplave leta 2015 v Afriki (vir: DFO, 2016)
 Table 3: Major floods in Africa in 2015 (Source: DFO, 2016)

Lokacija Začetek
Trajanje 

(dni)
Površina 

(km²) Žrtve Preseljeni Resnost Magnituda Vzrok
JV Afrika 1. 1. 2015 40 485.939 490 336.000 2 7,6 močen dež
Madagaskar 5. 1. 2015 36 277.595 0 20.000 1,5 7,2 tropska nevihta
Madagaskar 26. 2. 2015 49 68.755 39 40.000 1,5 6,6 močen dež
Angola 9. 3. 2015 15 12.133 62 1000 1,5 5,4 nalivi
Kenija, Tanzanija 5. 4. 2015 11 32.935 47 6500 1,5 5,7 močen dež
Tanzanija 7. 5. 2015 15 194.129 12 5000 1,5 6,6 močen dež
Gana, Togo, Benin 2. 6. 2015 14 266.950 150 5300 1,5 6,7 nalivi
Niger 25. 7. 2015 26 686735 17 3000 1,5 7,4 močen dež
Nigerija 30. 8. 2015 13 186.816 30 2000 1,5 6,6 močen dež
Somalija, Etiopija 15. 10. 2015 14 438.557 0 0 1 6,8 močen dež
Kenija, Somalija, Burundi, Tanzanija 5. 11. 2015 37 103.770 130 104.000 1,5 6,8 močen dež
Vsota preostalih poplav število: 21 199.091 196 10.006    

 Slika 19: Poplave marca 2015 v glavnem mestu 
Madagaskarja Antananarivo  
(vir: flying4life, twitter)

 Figure 19: Floods in Madagascar's capital city, 
Antananarivo, in March 2015  
(Source: flying4life, Twitter)

 Slika 20: Poplave konec marca v glavnem mestu Tanzanije 
(vir: alenwex@iAlen, twitter)

 Figure 20: Floods in Tanzania’s capital city at the end of 
March 2015 (Source alenwex@iAlen, Twitter)

Harareju. 1. februarja je namreč v predelu Mabelreign v 
Harareju padlo 158 mm dežja. 

26. februarja je deževje povzročilo hudourniške poplave 
na Madagaskarju. V glavnem mestu Antananarivo je v 
24 urah padlo 75 mm dežja. Poplavljale so tri reke, med 
njimi najbolj reka Ikopa, podrlo se je tudi nekaj manjših 
jezov. V prvem poplavnem dogodku so preselili 16.000 
oseb, 14 pa jih je utonilo. Že v začetku marca so poplave 
zaradi nalivov prizadele tudi sever otoka, porečje reke 
Sava, kjer je v 24 urah na 1. marec padlo 53 mm dežja. 
V 24 urah na 4. marec je padlo okoli 90 mm padavin 
v regijah Vatovavy-Fitovinany in Alaotra-Mangoro na 
vzhodu osrednjega dela otoka. Predvsem v regiji Anta-
nanarivo se je zaradi nepremišljene gradnje in izseka-
vanja sprožilo tudi veliko zemeljskih plazov. Skupaj so 
madagaskarske poplave zahtevale 39 življenj.

Močno deževje je 27. in 28. februarja povzročilo poplave 
reke Oued Medjerda, ki je poplavila mesto Jendouba 
na severozahodu Tunizije. V začetku marca so poplave 
prizadele tudi Tanzanijo in zahtevale 38 življenj. Marca 
je poplavljalo še v Mozambiku. Večje poplave so priza-
dele Angolo, kjer so hudourniške poplave močno priza-
dele obalno mesto Lobito in sosednja mesta, kjer je voda 
segala 3 m visoko, utonilo pa je 62 oseb.

V zadnji tretjini marca so po različnih predelih Afrike 
škodo povzročale hudourniške poplave: v Tanzaniji, Alžiriji, 
Burundiju, DR Kongo in Angoli.

V začetku aprila je močno deževje povzročilo, da sta 
popustila dva jezova v zahodni Keniji. Voda jezov Miruka 
in Ochot je preplavila sosednje vasi in zahtevala pet 
življenj. Kenijo so poplave pestile še ves april. Konec 
prvega tedna so imeli tako poplave še na jugu in jugo-
zahodu države, kjer je umrla ena oseba, odneslo pa je 
tudi avtobus, v katerem je bilo več kot 40 žrtev. Prese-
liti so jih morali več kot 2000. Poplave so prizadele tudi 
sosednjo Tanzanijo z eno žrtvijo. Konec aprila so hudo-
urniške poplave močno prizadele tudi mesto Narok v 
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Keniji, kjer je odnašalo avtomobile in podiralo zgradbe. 
V poplavah v tem mestu je umrlo 15 oseb.

Kenijo in Tanzanijo so poplave po nekaj dneh miru priza-
dele spet v dneh po 11. maju.

V začetku junija so poplave prizadele zahodno Afriko, 
Gano, Togo in Benin. V dneh med 2. in 4. junijem je padlo 
od 70 do 100 mm padavin v 24 urah. Konec julija je v treh 
dneh v Gvineji padlo 450 mm dežja in poplavilo glavno 
mesto Conakry, poplave pa so imeli še v Kamerunu. 
Avgusta so poplave prizadele Burkino Faso, Mali in 
Niger in zahtevale 17 življenj. Na severu so hudourniške 
poplave v Maroku 12. avgusta zahtevale pet žrtev, 24. 
avgusta v Alžiriji pa tri.

Večdnevno deževje je tudi septembra prizadelo zahodno 
Afriko. V Gvineji je umrlo sedem oseb, v Nigeriji pa je 
bilo 30 žrtev. V Nigeriji je bilo tudi zaradi okvare na jezu 
prizadetih 300.000 oseb. V Sierri Leone so v hudourni-
ških poplavah 16. septembra umrli štirje ljudje.

Začetek oktobra je v Afriki minil mirno, konec oktobra 
pa se je zvrstilo več poplav. V DR Kongo so zahtevale 
30 žrtev. Hudourniške poplave v Alžiriji in Egiptu so 
oktobra in v začetku novembra zahtevale več kot 30 
žrtev. Večdnevno deževje je povzročalo poplave tudi po 
Somaliji, Burundiju, Keniji in Tanzaniji. Poplave na tem 
delu so do konca leta zahtevale 130 žrtev, največ, 112, 
v Keniji, kjer so poplave trajale vse do januarja. V Keniji 
so od oktobra do novega leta zaradi poplav prese-
lili 104.000 oseb. V začetku decembra so poplave po 
različnih delih DR Kongo zahtevale 47 žrtev.

Severna Amerika

V Severni Ameriki je bilo leta 2014 18 večjih poplav. 
Poplave so zahtevale 138 življenj, preseljenih je bilo 
5700 ljudi, poplavno ogroženo območje pa je merilo 2,2 
milijona km2. Najvišjo magnitudo, in sicer 8,0, je imela 

poznopomladanska poplava na južnih prerijah ZDA 
(Teksas, Oklahoma, Kansas) (DFO, 2016).

Poplave v severni Ameriki so leto začele konec januarja s 
poplavami zaradi zajezitve reke z ledom. Miljo dolg »ledeni 
jez« se je pomikal po reki Platte v Nebraski in povzročal 
poplave. Hkrati so plimne poplave prizadele severovzhod 
ZDA, najbolj državo Massachusetts. Marca je v ZDA 
najbolj poplavljala reka Ohio, ki je 15. marca dosegla 
rekordne vodostaje. Taljenje snega in močno deževje je 
povzročilo naraščanje reke po vsej njeni dolini, po državah 
Kentucky in Ohio, pozneje pa je narastel tudi Mississippi, 
katerega pritok je ta reka. Zaradi dobrih protipoplavnih 
ukrepov je bila škoda minimalna. 

Aprila so bile poplave v Kentuckyju in Teksasu.

V začetku maja je močno deževje prineslo poplave 
srednjega in osrednjega dela ZDA. 4. in 5. maja so 
poplave najprej prizadele Kansas in Teksas. Rekordna 
količina padavin je padla v kraju Manhattan v Kansasu 

 Slika 21: Hudourniške poplave v mestu Narok v Keniji  
(vir: S. Kusimba, coastweek.com) 

 Figure 21: Flash floods in the city of Narok, Kenya  
(Source: S. Kusimba, coastweek.com)

 Slika 22: Poplave maja v mestu Dar es Salaam v Tanzaniji 
(vir: DarPost, youtube.com)

 Figure 22: Floods in the city of Dar es Salaam, Tanzania in 
May 2015 (Source: DarPost, youtube.com)

 Slika 23: Poplavljanje reke Ohio marca  
(vir: Nasa Earth Observatory)

 Figure 23: Floods caused by the Ohio River in March 2015 
(Source: NASA Earth Observatory)
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 Slika 24: Količina padavin v osrednjem delu ZDA (vir: climate.gov)
 Figure 24: Precipitation in central parts of the US (Source: climate.gov)

 Slika 25: Poplave junija v Missouriju  
(vir: kbia.org)

 Figure 25: Floods in Missouri in June 2015  
(Source: kbia.org)

 Slika 26: Posledice poplav v mestu Jackson v Kentuckyju 
(vir: A. Hiller, National Guard)

 Figure 26: Consequences of floods in the city of Jackson, 
Kentucky (Source: A. Hiller, National Guard)

4. maja, ko je padlo 75 mm, ponekod severno od mesta 
celo več kot 105 mm. Rekordna količina padavin je padla 
tudi v teksaškem mestu Lubbock. 7. maja so razglasili 
izredne razmere v Oklahoma cityju v državi Oklahoma, 
kjer je 6. maja padlo 175 mm padavin v 24 urah. Poplavni 
dogodki so se vrstili več tednov, v Teksasu je 7. maja 
utonila ena oseba. Ogromne količine padavin so padle v 
kraju Corsicana v Teksasu z 10. na 11. maj, v treh urah 
so prejeli 250 mm padavin.

Več kot 100 mm padavin je povzročalo poplave 11. maja 
v Arkansasu, poplave so onemogočale promet tudi na 
severozahodu Kolorada, prva tropska nevihta, Ana, pa 
je prav 10. maja dosegla obalo obeh Karolin in prinesla 
75 mm dežja v 24 urah. Močan naliv je 18. maja povzročil 
poplave v severni Louisiani, kjer so hudourniške poplave 
odnesle avto s tremi ljudmi. 

Hudourniške poplave zaradi neviht so prizadele južne 
in osrednje ZDA spet konec maja. Poplavna opozo-
rila so bila razglašena v državah Teksas, Kolorado, 
Arkansas, Louisiana, Missouri in Kansas. Poplave so 

bile res hudourniške, saj so reke narasle tudi za 10 m v 
samo nekaj urah, marsikateri vodostaji so bili rekordni. 
Uničenih je bilo več domov, poplave pa so zahtevale 
tudi 31 življenj. Padavine, ki so povzročile poplave, so 
bile hkrati večdnevne in vmes tudi izjemne – v mestu 
Houston je popoldne 25. maja padlo več kot 250 mm 
dežja. 29. maja je 178 mm dežja v 24 urah prejelo mesto 
Dallas. Teksas je dosegel padavinski mesečni rekord, saj 
so posamezni predeli dobili tudi več kot 500 mm dežja. 
Na posameznih območjih Teksasa so razglasili izredne 
razmere.

V prvi polovici junija je zaradi majskega dežja v zgornjem 
in srednjem delu porečja v Louisiani poplavljala Red 
River, ki je dosegla najvišji vodostaj v 70 letih. Poleg 
tega je v dneh po 18. juniju močno deževje s poplavami 
prizadelo Teksas, Oklahomo, Louisiano, Missouri in 
Arkansas, konec junija pa še Ohio.

Julija so imeli poplave v vzhodnem Kentuckyju, kjer 
so imeli rekordne padavine, ter v Ohiu, Kaliforniji in 
Arizoni.
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so prizadele njen osrednji del, od Wisconsina do 
Teksasa, sredi meseca pa območje meje med Utahom 
in Arizono, kjer so vzele 20 žrtev. Konec septembra je 
visoka plima skupaj z deževjem poplavila obalna območja 
Alabame in Floride.

Tisočletno deževje med 2. in 4. oktobrom je prineslo 
izredne poplave v Južni in Severni Karolini. V mestu 
Columbia sta bila to najbolj namočen dnevni in dvodnevni 
dogodek od začetka meritev leta 1887. V več krajih 
je v teh dneh padlo od 500 pa vse do 700 mm dežja. 
Ob poplavah se je podrlo več jezov, zahtevale pa so 15 
življenj.

V Teksasu so bile poplave med 22. in 26. oktobrom, 
hujše pa med 30. oktobrom in 1. novembrom (30. 
oktobra je Austin v 24 urah prejel 250 mm padavin, 
Houston pa 300 mm). Konec oktobra so bile še poplave 
zaradi visokih plim v Južni Karolini in na Floridi.

Državo Washington so poplave prizadele v tednu po 
13. novembru. Tudi tu so povzročile rekordne dnevne 
padavine. Konec novembra so poplave pestile Teksas, 
Kansas in Oklahomo. V začetku decembra so bile v 
južnem delu države Washington in v Oregonu.

 Preglednica 4: Večje poplave leta 2015 v Severni Ameriki (vir: DFO, 2016)
 Table 4: Major floods in North America in 2015 (Source: DFO, 2016)

Lokacija Začetek
Trajanje 

(dni)
Površina 

(km²) Žrtve Preseljeni Resnost Magnituda Vzrok

ZDA 5. 5. 2015 56 849.465 38 600 2 8,0 močen dež

ZDA 27. 6. 2015 3 161.573 2 0 1 5,7 močen dež

ZDA 17. 7. 2015 5 109.391 0 0 1,5 5,9 nalivi

ZDA 1. 10. 2015 13 61.355 15 800 2 6,2 tropska nevihta

ZDA 26. 11. 2015 9 439.382 14 300 1 6,6 močen dež

ZDA 15. 12. 2015 23 526.835 31 4000 2 7,4 močen dež

ZDA 10. 9. 2015 21 ni podat. 20 0 ni podat. ni podat.  

Vsota preostalih poplav število: 11 101.132 18 0    

 Slika 27: Poplave po rekordnem deževju v Južni Karolini 
oktobra 2015  
(vir: South Carolina Department of Public Safety)

 Figure 27: Floods in South Carolina after a record volume 
of rainfall in October 2015 (Source: South 
Carolina Department of Public Safety)

 Slika 28: Poplave ob visoki plimi v Južni Karolini  
(vir: postandcourier.com)

 Figure 28: Floods caused by high tides in South Carolina 
(Source: postandcourier.com)

 Slika 29: Poplavljeno območje ob reki Mississippi  
(vir: US Department of Defense)

 Figure 29: Flooded area next to the Mississippi River 
(Source: US Department of Defense)

Konec julija in v začetku avgusta so poplave prizadele 
Florido, konec avgusta pa Južno Karolino. Septembra 
so bile po ZDA predvsem hudourniške poplave. Najprej 
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 Slika 30: Poplave v začetku februarja so močno 
prizadele sever revnega Haitija.  
(vir: mnnonline.org)

 Figure 30: Floods hit the poor areas of northern Haiti 
severely in early February 2015  
(Source: mnnonline.org).

 Slika 32: Poplave v brazilski zvezni državi Acre marca 
2015 (vir: Angela Peres, Agencia de Noticas de 
Acre, floodlist.com)

 Figure 32: Floods in the Brazilian federated state of Acre in 
March 2015 (Source: Angela Peres, Agencia de 
Noticas de Acre, floodlist.com)

 Slika 31: Poplave v brazilskem mestu Rio Branco 
3. marca (vir: Sérgio Vale, Secom)

 Figure 31: Floods in the Brazilian city of Rio Branko on 
3 March 2015 (Source: Sérgio Vale, Secom)

V dneh po 24. decembru so poplave zajele osrednji del 
ZDA, večje poplave so bile v državah Illinois, Missouri, 
Mississippi in Tennessee, območje pa se je v nasle-
dnjih dneh razširilo še na državo Arkansas. V poplavah 
je utonilo 31 oseb. Nadaljevale so se še v začetek leta 
2016, reka Mississippi je v kraju Thebes dosegla rekord 
2. januarja 2016. Največ škode so poplave povzročile v 
državi Missouri, kjer je bilo poškodovanih več kot 7000 
domov.

Južna Amerika

Leta 2015 je bilo v Južni Ameriki 41 velikih poplav. Po 
obsegu so zajele 5,7 milijona km2, ob dogodkih so morali 
preseliti več kot 230.000 ljudi, zahtevale pa so 799 
žrtev. Najvišjo magnitudo, 7,6, so imele poplave junija in 
julija v porečju reke Paragvaj v Paragvaju, Urugvaju in 
Argentini (DFO, 2016).

Leta 2015 so poplave v južni Ameriki najprej prizadele 
Bolivijo. V departmaju Santa Cruz so v začetku januarja 
imeli večdnevne močne padavine z vrhuncem 66 mm v 
24 urah na 5. januar v mestu San Ignacio de Velasco 
in 100 mm v mestu Riberalta. V poplavah, ki so državo 
pestile vse do februarja, je utonilo 23 oseb. Poplave in 
plazovi so obenem prizadele še Peru.

Dvodnevno deževje je močno povišalo vodostaje reke 
Uruguaj v Urugvaju v drugem tednu januarja, poplave pa 
so prizadele tudi Argentino in Brazilijo. Konec januarja 
in februarja so prizadele Peru in Haiti.

Februarja so bile poplave v Peruju, kjer je v provinci 
Cordoba padlo v 12 urah do 320 mm dežja, v Argentini 
in Dominikanski republiki. Hudourniške poplave so 25. 
februarja prizadele tudi Sao Paulo v Braziliji. V istih dneh 
so imeli poplave v severni Boliviji, kjer je poplavljala reka 

Acre, ki je imela vodostaj 14 m nad normalnim stanjem. 
Poplave so se širile naprej v Brazilijo, kjer so bile hude 
poplave v zvezni državi Acre, še posebej v glavnem mestu 
Rio Branco. Poplavljalo je več andskih rek, Rio Branco, 
Rio Acre, Rio Iaco. Prizadetih naj bi bilo skoraj 90.000 
oseb. Poplave v Braziliji so se nadaljevale še marca.

V začetku marca so večdnevne poplave močno priza-
dele osrednjo Argentino, province Cordoba, Santa 
Fe in Santiago del Estero. Nekoliko pozneje so poplave 
prizadele tudi severni del osrednje Argentine, provinco 
Tucuman. Marca so imeli več poplav v Mehiki, Ekva-
dorju, Kolumbiji in Peruju.

Močno deževje je konec marca povzročilo velike 
poplave v severnem Čilu. Najbolj so bile prizadete 
province Atacama, Antofagasta in Coquimbo, kjer so 
bili posamezni predeli 1,5 m pod vodo. V mestu Copiapo 
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je istoimenska reka prvič po 17 letih spet dobila vodo 
in povzročila obsežne poplave. Padavin je bilo za naše 
razmere razmeroma malo, v mestu Antofagasta je 
padlo 24,4 mm dežja v 24 urah med 25. in 26. marcem, 
kar pa je enako sedemletni količini padavin na teh 
območjih.

Poplave v Čilu so po ocenah povzročile za 1,5 milijarde 
dolarjev škode, umrlo je 27 ljudi, 2500 je bilo preseljenih, 
30.000 prizadetih. Uničenih je bilo več kot 2000 hiš, 
poškodovanih pa več kot 6000.

Poplave v brazilski državi Amazonas so se po marcu 
nadaljevale še v april. Reka Solimões je konec aprila 
dosegla skoraj rekordne vodostaje v kraju Tabatinga. 
Poplave v Amazoniji so od februarja prizadele že več 
kot 100.000 ljudi. Na drugem koncu Brazilije, v mestu 
Salvador, pa so poplave in plazovi po deževju med 26. in 
28. aprilom, ko je padlo več kot 200 mm dežja, zahtevali 
14 žrtev.

V začetku aprila so bile poplave na Haitiju, na Kubi pa 
so jih imeli na zadnji dan aprila v Havani. Poplave so se po 
Kubi nadaljevale še ves teden, mesto Baracoa na vzhodu 
je 2. in 3. maja prejelo 351 mm padavin. 

Poplave in plazovi so zahtevali 78 žrtev v mestu Antio-
quia v severozahodni Kolumbiji. Hudourniške poplave je 
povzročila reka Liborania, ki je narasla po močnih nalivih 
ponoči na 18. maj.

V začetku junija so bile poplave v Gvatemali in ob reki 
Paragvaj v Paragvaju, sredi meseca v Nikaragvi in 
Hondurasu, proti koncu meseca je v Gvajani po obilnih 
padavinah zalilo glavno mesto Georgetown, konec 
meseca pa so bile poplave v Kostariki.

Julija so se poplave nadaljevale sprva v Venezueli in 
Kolumbiji, nato pa še po srednji Ameriki v Kosta-
riki, Nikaragvi, Hondurasu in Gvatemali. Dvodnevno 

 Slika 33: Mesto Copiapo je 25. marca 2015 preplavila 
istoimenska puščavska reka, ki je vodo spet 
dobila po 17 letih. (vir: M.F. Bruna, twitter)

 Figure 33: The city of Copiapo was flooded on 25 March 
2015 by the overflowing desert river of Copiapo, 
whose riverbed had filled with water for the first 
time in 17 years (Source: M.F. Bruna, Twitter)

 Slika 34: Posledice poplav v regiji Atacama v Čilu  
(vir: AGodoyl, flickr.com)

 Figure 34: Consequences of floods in the Atacama Region 
of Chile (Source: AGodoyl, Flickr.com)

 Slika 35: Hudourniške poplave v Kolumbiji so pustile pravo 
razdejanje.  
(vir: Fuerza Aérea Colombiana, elhorizonte.mx)

 Figure 35: Flash floods in Columbia left utter devastation in 
their wake (Source: Fuerza Aérea Colombiana, 
elhorizonte.mx).

 Slika 36: Poplave ob tropski nevihti Erika konec avgusta 
v Dominikanski republiki  
(vir: hurricanesolution.co)

 Figure 36: Floods caused by tropical storm Erika in the 
Dominican Republic in late August  
(Source: hurricanesolution.co)
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 Preglednica 5: Večje poplave leta 2015 v Južni Ameriki (vir: DFO, 2016)
 Table 5: Major floods in South America in 2015 (Source: DFO, 2016)

Lokacija Začetek
Trajanje 

(dni)
Površina 

(km²) Žrtve Preseljeni Resnost Magnituda Vzrok
Bolivija 5. 1. 2015 36 137.630 23 1000 1,5 6,9 močen dež
Argentina 15. 2. 2015 10 349.365 7 700 1,5 6,7 močen dež
Bolivija, Peru 20. 2. 2015 5 487.371 6 4000 1,5 6,6 monsun
Dominikanska r. 20. 2. 2015 5 11.588 0 12.000 1 4,8 močen dež
Brazilija 23. 2. 2015 52 173.697 0 10.000 1 7,0 močen dež
Čile 25. 3. 2015 15 154.773 27 2514 2 6,7 močen dež
Brazilija 1. 4. 2015 32 450.354 5 1000 1,5 7,3 močen dež
Kolumbija 1. 5. 2015 21 140.969 78 200 2 6,8 močen dež
Brazilija 10. 7. 2015 12 690.931 3 1000 1 6,9 močen dež
Argentina 10. 8. 2015 10 133.853 3 11.000 1 6,1 močen dež
Gvatemala 2. 10. 2015 2 6023 500 433 2 4,4 plaz
Urugvaj, Brazilija 14. 10. 2015 15 392.899 0 10.000 2 7,1 močen dež
Mehika, ZDA 23. 10. 2015 6 1.432.950 0 0 1,5 7,1 tropska nevihta
Paragvaj 1. 12. 2015 37 574.057 12 170,000 2 7,6 močen dež
Vsota preostalih poplav število: 27 602.431 135 11,038    

deževje je povzročilo poplave 16. julija v Gvajani. Konec 
julija so poplave v Ekvadorju zahtevale pet življenj, v 
Braziliji pa so bile tri žrtve.

V zadnjih dneh julija in začetku avgusta so poplave 
povzročale preglavice v Paragvaju in Argentini, sredi 
meseca pa še v Urugvaju. Konec avgusta je tropska 
nevihta Erika prizadela Dominikansko republiko in 
vzhodne Karibe, kjer je ob poplavah umrlo 44 ljudi.

Veliko tragedijo s poplavami in plazovi, v katerih je izgubilo 
življenje 500 ljudi, je povzročilo močno deževje v začetku 
oktobra v Gvatemali. Sredi oktobra so imeli smrtonosne 
poplave tudi v Hondurasu, kjer je utonilo sedem oseb, 
poplave pa so bile tudi v sosednjih državah, v Belizeju, 
Salvadorju in Mehiki. V dneh po 15. oktobru je deževje 
povzročilo poplave na jugu Brazilije in v Urugvaju, ki so 
se nadaljevale še v november.

V brazilski zvezni državi Minas Gerais sta se 5. novembra 
nad manjšim mestom Bento Rodrigues porušila dva 
rudarska jezova, v katerih je bilo več kot 60 milijonov 
kubičnih metrov odplak in strupenega blata. Strupene 
poplavne vode in blato so mesto preplavile in zahtevale 
17 življenj. Strupene vode so onesnažile tudi reko Rio 
Doce, v katero se stekajo vode jezu vse do Atlantskega 
oceana, ki so ga dosegle 23. novembra. Katastrofa tako 
ni le poplavna, temveč tudi okoljska, po besedah strokov-
njakov bo potrebnih več desetletij, da se bodo vrednosti 
strupenih snovi v morju spustile na normalne vrednosti. 
Zaradi suše v tem delu Brazilije sta bila redčenje in odna-
šanje strupenega blata močno upočasnjena.

Decembra so bile v južni Ameriki poplave v Peruju, 
Hondurasu, Mehiki, Urugvaju, Paragvaju, Argentini 
in Braziliji. Največ škode in težav so poplave povzročile v 
Urugvaju, in to prav v glavnem mestu Asuncion.

 Slika 37: Posledice poplav v Dominikanski republiki 
(vir: Vlada Dominikanske republike)

 Figure 37: Consequences of floods in the 
Dominican Republic  
(Source: Government of the Dominican Republic)

 Slika 38: S strupeno vodo in blatom preplavljeno 
mesto Bento Rodrigues v Braziliji po porušitvi 
rudarskega jezu (vir: Senado Federal, Flickr)

 Figure 38: The city of Bento Rodrigues, Brazil, flooded by 
contaminated water and mud after the collapse 
of a mining dam (Source: Senado Federal, Flickr)
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Avstralija in Oceanija

Na območju Avstralije in Oceanije je bilo leta 2015 9 
večjih poplavnih dogodkov, 11 žrtev poplav, 1550 prese-
ljenih ter ogroženega dobrega 2,5 milijona km2 ozemlja. 
Najvišjo magnitudo, 7,2, so imele januarske poplave v 
Zahodni Avstraliji (DFO, 2016).

Poplave na tem odročnejšem koncu sveta so se začele 
letos nekoliko z zamudo, saj se niso, kot po navadi, 
časovno nadaljevale iz prejšnjega leta. Tropska depresija 
je prešla osrednjo in vzhodno Avstralijo v drugem tednu 
januarja. Aridni predeli severa države Južne Avstralije so 
bili poplavljeni od 9. januarja naprej, prav tako osrednji 
deli celine, kjer je v Alice Springsu utonila ena oseba. 
Poplavljalo je tudi v mestu Bendigo v Viktoriji in po jugo-
vzhodnem Queenslandu, kjer je na območju Gold Coasta 
v 24 urah na 12. januar padlo 213 mm dežja.

Maršalove otoke je 21. januarja prizadela močna plima. 
Povprečna nadmorska višina otočja je namreč 2 m nad 
morjem in je zelo občutljivo na višanje gladine morja. 

Slab teden po močnih poplavah so Gold Coast v Queen-
slandu v Avstraliji ponovno prizadele poplave.

Močno deževje je povzročilo poplave in plazove konec 
januarja in v začetku februarja na Papui Novi Gvineji, 
predvsem v provinci Zahodna Nova Britanija. Izseka-
vanje in plantaže povečajo moč poplav na tem območju. 
Ponovno so Papuo Novo Gvinejo poplave prizadele konec 
februarja in v začetku marca.

Srednji del obale Novega Južnega Walesa so močne 
nevihte prizadele v dneh okoli 20. aprila. V kraju Dungog 
pri Newcastlu je padlo 312 mm padavin v 24 urah, kar je 
dobesedno zalilo poplavno območje reke Hunter. Poplave 
so zahtevale štiri življenja.

 Preglednica 6: Večje poplave leta 2015 po Avstraliji in Oceaniji (vir: DFO, 2016)
 Table 6: Major floods in Australia and Oceania in 2015 (Source: DFO, 2016)

Lokacija Začetek
Trajanje 

(dni)
Površina 

(km²) Žrtve Preseljeni Resnost Magnituda Vzrok
Avstralija 5. 1. 2015 7 1.519.623 1 0 1,5 7,2 močen dež
Avstralija 22. 2. 2015 3 445.273 0 350 1,5 6,3 tropska nevihta
Avstralija 20. 4. 2015 9 175.487 4 1000 2 6,5 močen dež
Avstralija 1. 5. 2015 2 192.631 5 0 2 5,9 nalivi
Vsota preostalih poplav število: 5 206.128 1 200    

 Slika 39: Poplave zaradi visoke plime na Maršalovih otokih 
januarja 2015, ki postajajo pogostejše  
(vir: clarksmarshalls.blogspot.com)

 Figure 39: Floods caused by high tides in the Marshall 
Islands in January 2015, where the number of 
floods has been increasing  
(Source: clarksmarshalls.blogspot.com)

 Slika 40: Poplave reke Hunter v kraju Dungog so naredile 
pravo razdejanje aprila 2015.  
(vir: H. Rose, flickr.com)

 Figure 40: Floods caused by the Hunter River in the town 
of Dungog in April 2015 left devastation in their 
wake (Source: H. Rose, Flickr.com).

 Slika 41: Poplave sredi maja v glavnem mestu Nove 
Zelandije Wellingtonu  
(vir: KarlDotKiwi.nz, twitter)

 Figure 41: Mid-May floods in Wellington, the capital of New 
Zealand (Source: KarlDotKiwi.nz, Twitter)
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V začetku maja je v državi Queensland zaradi poplav 
umrlo pet ljudi, ki so utonili v vozilih. Poplave hudourni-
škega tipa so povzročile padavine severno od Brisbana, 
kjer je v kraju Caboolture padlo v 24 urah na 1. maj 
333 mm padavin, od teh 277 mm v samo treh urah. 
Večina okolice tega mesta je prejela več kot 300 mm 
padavin, Brisbane pa je prejel »le« 183 mm padavin.

Dva tedna pozneje so nevihte povzročile poplave v okolici 
mesta Wellington na Novi Zelandiji. Novo Zelandijo so 
poplave ponovno prizadele na prehodu v zimo, 20. junija.

Julija so poplave prizadele več kot 10.000 ljudi na Salo-
monovih otokih, avgusta pa okolico Sydneyja v Novem 
Južnem Walesu v Avstraliji, kjer so v 24 urah dobili 
212 mm dežja. Septembra je poplavljalo v Novi Zelan-
diji, decembra pa so hudourniške poplave prizadele 
državo Viktorijo v Avstraliji.

Sklepne misli

Leta 2015 je bilo po svetu skupaj 191 večjih poplav. 
Zahtevale so 4293 žrtev. Največ jih je bilo ob poplavah 
zaradi tropske nevihte Rovan novembra in decembra 
v Indiji in Šrilanki, ko je življenje izgubilo 508 ljudi. Leta 
2015 se je moralo zaradi poplav začasno preseliti 5,5 
milijona ljudi, od teh v Aziji 4,4 milijona. Največ preseljenih 
je bilo 1,8 milijona ob že omenjenih poplavah v Indiji in 
Šrilanki. Največjo magnitudo, 8,0, so imele poplave maja 
in junija v južnih prerijah ZDA, ki so bile prav tako najdalj 
časa trajajoče poplave tega leta in so trajale 56 dni.

Glavni vzrok poplav so bili največkrat močno deževje 
in nalivi, sledijo poplave zaradi monsunov in tropskih 
ciklonov, ena poplava je nastala zaradi porušitve jezu. 
To leto so poplave prizadele 12 odstotkov kopenskega 
ozemlja ali 18,24 milijona km2, več kot en milijon ozemlja 

 Slika 42: Trajanje poplav v dneh (leva slika) in prizadeta površina (desna slika) ob poplavnih dogodkih leta 2015
 Figure 42: Duration of floods in days (left image) and affected areas (right image) during flood events in 2015

 Slika 43: Število žrtev (leva slika) in število preseljenih ljudi (desna slika) ob poplavnih dogodkih leta 2015
 Figure 43: The number of casualties (left image) and the number of displaced people (right image) during flood events in 2015

 Slika 44: Ocena resnosti (leva slika) in magnitude (desna slika) ob poplavnih dogodkih leta 2015
 Figure 44: An estimate of severity (left image) and magnitude (right image) of flood events in 2015
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so prizadele januarske poplave v Avstraliji in oktobrske 
v Mehiki in ZDA. Po podatkih AON (AON, 2015) so bile 
poplave leta 2015 dejavnik, ki so med vsemi naravnimi 

nesrečami prizadejale tudi največ ekonomske škode (27 
milijard dolarjev), največ, 1,3 milijarde dolarjev, poplave 
decembra v Združenem kraljestvu.
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Povzetek
Število tropskih viharjev je bilo leta 2015 nadpovprečno, nastalo jih je 95. Nad Atlantskim, severnim in južnim 
Indijskim oceanom je nastalo podpovprečno, nad zahodnim Tihim oceanom precej povprečno, nad vzhodnim in 
južnim Tihim oceanom pa nadpovprečno število tropskih viharjev. Najmočnejši tropski cikloni leta 2015 so bili 
hurikan Patricia, tajfun Soudelor in ciklon Pam. Največ škode sta naredila tajfuna Koppu in Melor na Filipinih 
ter Pam na arhipelagu Vanuatu. Za posledicami tropskih ciklonov je po svetu umrlo več kot 881 ljudi. Tornadi 
so po svetu zahtevali 109 žrtev. V ZDA je bilo število tornadov prvič po letu 2011 rahlo nadpovprečno.

Abstract
There were 95 tropical storms in 2015, which is above the annual average. A below-average number of tropical 
storms developed over the Atlantic and the North and South Indian Oceans, and a fairly average number of 
tropical storms formed over the West Pacific Ocean, but the average was exceeded in the East and South 
Pacific. The strongest tropical cyclones in 2015 were Hurricane Patricia, Typhoon Soudelor and Cyclone Pam. 
Most damaging were Typhoons Koppu and Melor in the Philippines, and Cyclone Pam, which devastated the 
archipelago of Vanuatu. More than 881 people died globally due to tropical cyclones. Tornadoes claimed 109 
lives worldwide. For the first time since 2011, the number of tornadoes in the USA was slightly above average.

Uvod

Močan veter je meteorološki pojav, ki pogosto povzroča 
škodo. Če je uničenje obsežno ali nastanejo celo človeške 
žrtve, je škoda lahko katastrofalna. V svetu se najmočnejši 
veter pojavlja ob ciklonih, posebno močan pa je v tropskih 
ciklonih. Ti so glede na hitrost vetra imenovani tropske 
depresije, tropski viharji in močni tropski cikloni, ki jih 
glede na območje nastanka imenujejo hurikani nad Atlant-
skim in vzhodnim Tihim oceanom, tajfuni nad zahodnim 
Tihim oceanom ali cikloni nad južnim Tihim in Indijskim 
oceanom. V tropskem viharju doseže veter enominutno 
povprečno hitrost vsaj 62 km/h, v močnem tropskem 
ciklonu vsaj 119 km/h in v intenzivnem vsaj 179 km/h. 
Močni tropski cikloni pogosto v središču razvijejo oko, ki je 
razmeroma mirno območje. Meteorološke službe dodelijo 
tropskim viharjem in tropskim ciklonom vnaprej določena 
imena. Močan veter nastane tudi ob nevihtah, posebno 
uničevalni nevihtni vetrovi pa so tornadi. Nad Evropo lahko 
v zimskih mesecih nastanejo cikloni zmernih geografskih 
širin z orkanskim vetrom.

Leta 2015 je nastalo 95 tropskih viharjev (AON Benfield, 
2016), kar je porast od lanskih 83 in za desetino nad 
dolgoletnim povprečjem, ki znaša 86 (preglednica 1). 
53 tropskih viharjev je bilo močnih tropskih ciklonov 
(hurikanov, tajfunov oziroma ciklonov), kar je šest več 
od dolgoletnega povprečja (Wikipedia, 2016c). To je 
največje število močnih tropskih ciklonov od leta 1997. 
39 tropskih ciklonov je bilo intenzivnih, vsaj tretje 
stopnje po Saffir-Simpsonovi lestvici (SSL, v nadalje-

vanju stopnja; Bertalanič, 2004). To je za 70 odstotkov 
več od dolgoletnega povprečja, ki znaša 23. To število je 
največje od leta 1980, odkar obstajajo zanesljivi podatki 
za ves svet. Na severni polobli je nastalo 31 intenzivnih 
tropskih ciklonov, kar daleč prekaša rekord iz leta 2004, 
ko jih je nastalo 23. Hkrati je 26 teh tropskih ciklonov 
doseglo moč četrte ali pete stopnje, kar je tudi največ, 
odkar obstajajo podatki. 21 močnih tropskih ciklonov po 
svetu je doseglo kopno, v povprečju 16, med njimi je bilo 
11 intenzivnih, v povprečju pet. 

Tropske ciklone spremlja več meteoroloških služb, ki 
imajo različne metodologije, zato se ocene iz različnih 
virov lahko nekoliko razlikujejo. Najmanj tropskih ciklonov 
nastane maja in največ septembra. Največ, 26 na leto, 
jih nastane nad zahodnim Tihim oceanom, nad Atlant-
skim oceanom pa 12. Za posledicami tropskih ciklonov 
je leta 2015 umrlo najmanj 881 ljudi (Wikipedia, 2016c), 
kar je skoraj desetina več kot leto prej. Število žrtev je le 
približno, saj se med različnimi viri razlikuje.

Sezona tropskih ciklonov 

in tornadov leta 2015

Nad Atlantskim oceanom traja sezona tropskih ciklonov 
od 1. junija do 30. novembra, vrh pa doseže v prvi polovici 
septembra. Leta 2015 je nastalo 11 tropskih viharjev, 
kar je tri več kot leto prej, vendar so se le štirje okrepili v 
hurikane, leto prej pa šest. Od teh štirih sta se dva okrepila 
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 Preglednica 1: Dolgoletna povprečja in skrajnosti v številu tropskih viharjev na posameznih območjih sveta ter število 
tropskih viharjev leta 2015. Statistični podatki se nanašajo na obdobje 1981–2010 oziroma 1981/1982–
2010/2011 za južno poloblo. (vir: Wikipedia, 2016c; AON Benfield, 2016; Unisys Weather, 2016; NOAA, 
2015a)

 Table 1: Long-term average and extreme numbers of tropical storms in different parts of the world, and the 
number of tropical storms in 2015. Statistical data refer to the 1981–2010 period and the 1981/1982–
2010/2011 period for the southern hemisphere. (Source: Wikipedia, 2016c; AON Benfield, 2016; Unisys 
Weather, 2016; NOAA, 2015a)

Tropski viharji Hurikani, tajfuni ali cikloni
povprečje najmanj največ 2015 povprečje 2015

Atlantski ocean 12,1 4 28 11 6,4 4
vzhodni Tihi ocean 16,6 8 29 26 8,9 16
zahodni Tihi ocean 26,0 14 39 27 16,5 18
južni Tihi ocean 9,9 4 20 12 5,2 6
severni Indijski ocean 4,8 2 10 4 1,5 2
južni Indijski ocean 16,8 > 7 < 30 15 8,6 7
svet 86 69 102 95 46,9 53

v intenzivna hurikana, torej taka, z najmanj tretjo stopnjo. 
Število tropskih viharjev je bilo nekoliko pod povprečjem 
obdobja 1980–2010, ki je 12,1, prav tako število hurikanov, 
saj povprečje znaša 6,4. Število intenzivnih hurikanov 
je bilo blizu povprečja, ki znaša 2,7. Največ hurikanov je 
nastalo leta 2005, ko jih je bilo 15. Šibka intenzivnost huri-
kanov nad Atlantskim oceanom je povezana s pojavom 
El Ninja v vzhodnem Tihem oceanu. Pojav povzroči nad 
Atlantskim oceanom in Mehiškim zalivom vetrno stri-
ženje, zaradi česar se tropski cikloni težko razvijejo. Leta 
2015 je bilo zato njihovo število podpovprečno (slika 1).

Aktivnost oziroma intenzivnost sezone izražajo s skupno 
akumulirano energijo ciklonov, ki jo merijo z indeksom 
ACE (angl. Accumulated Cyclone Energy; Bertalanič, 
2007). Indeks ACE je odvisen od hitrosti vetra in časa 
trajanja tropskih ciklonov. Leta 2015 je imel severnoa-
tlantski indeks ACE vrednost 60 (NOAA, 2016a), kar je 
precej pod povprečjem obdobja 1981–2010, ki znaša 

104 (slika 2), in nekoliko manj od leta 2014, ko je nastalo 
manj tropskih ciklonov večje intenzivnosti. Skoraj 
polovico indeksa ACE je prispeval najmočnejši hurikan v 
sezoni, Joaquin. 

Najpomembnejši tropski viharji leta 2015 so bili Ana, Bill, 
Erika, Fred in Joaquin. Dva tropska viharja sta dosegla 
kopno ZDA. Zgodaj maja je tropski vihar Ana dosegel 
Severno in Južno Karolino ter prinesel nad njiju močne 
padavine, junija pa je tropski vihar Bill prinesel obilno 
deževje nad južne prerije in srednji vzhod ZDA. Ana je 
nastala skoraj mesec dni pred začetkom sezone, kar 
je precej nenavadno. Je najbolj zgoden tropski vihar, ki 
je dosegel ZDA. Noben hurikan ali intenziven hurikan 
ni dosegel kopnega ZDA. Zadnji intenzivni hurikan, ki 
je dosegel ZDA, je bil hurikan Wilma leta 2005. Drugo 
tako najdaljše obdobje sega daleč nazaj, v obdobje 
1861–1868. V povprečju doseže obalo ZDA en inten-
ziven hurikan v treh letih. Eden najbolj opaznih tropskih 

 Slika 1: Število tropskih viharjev in hurikanov nad Atlantskim oceanom v obdobju 1950–2015 (vir: NOAA, 2016a)
 Figure 1: Number of tropical storms and hurricanes over the Atlantic Ocean between 1950 and 2015 (Source: NOAA, 2016a)
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 Slika 2: Severnoatlantski indeks ACE v obdobju 1950–2015. Rdeča črta označuje povprečno vrednost v obdobju 1980–
2010. (vir: NOAA, 2016a)

 Figure 2: North Atlantic ACE for the 1950–2015 period. The red line indicates the average value for the 1980-
2010 period. (Source: NOAA, 2016a)
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 Slika 3: Število tropskih viharjev in hurikanov nad vzhodnim Tihim oceanom v obdobju 1970–2015  
(vir podatkov: Wikipedia, 2016c)

 Figure 3: Number of tropical storms and hurricanes over the East Pacific Ocean between 1970 and 2015  
(Source: Wikipedia, 2016c)
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ciklonov leta 2015 je bil hurikan Erika, ki je naredil največ 
škode in zahteval največ življenj. Pustošil je po Karibih 
in še posebej v Dominikanski republiki, kjer je umrlo 36 
ljudi. Najmočnejši in najdlje trajajoč tropski ciklon je bil 
Joaquin, ki je nastal septembra. Največ škode je naredil 
na Bahamskih otokih, kjer je imel moč četrte stopnje. 
Zahteval je 35 življenj. Obale ZDA ni dosegel, je pa 
prinesel nad jugovzhod države dovolj vlage, da so nad deli 
Južne in Severne Karoline nastale rekordne padavine 
in poplave. V celotni sezoni je za posledicami tropskih 
ciklonov nad Atlantskim oceanom umrlo 89 ljudi, kar je 
štirikrat več kot leta 2014 (Wikipedia, 2016c).

Nad vzhodnim Tihim oceanom traja sezona tropskih 
ciklonov od 15. maja do 30. novembra, z vrhom pozno 

avgusta in v začetku septembra. Sezona je bila po 
številu tropskih viharjev nadpovprečna, še bolj kot leta 
2014. Leta 2014 je nastalo največ tropskih ciklonov po 
letu 1992, ko jih je nastalo 27, leto 2015 pa je to še 
preseglo (slika 3). Nastalo je 26 tropskih viharjev, 16 se 
jih je okrepilo v hurikane, kar 11 izmed njih pa je doseglo 
moč intenzivnega hurikana. V povprečju je nastalo v 
obdobju 1981–2010 nad vzhodnim Tihim oceanom 
skoraj 17 tropskih viharjev na leto, devet hurikanov 
in štirje intenzivni hurikani. Število tropskih viharjev je 
bilo leta 2015 drugo največje, odkar obstajajo podatki. 
Število hurikanov je bilo enako kot v letih 1990, 1992 in 
2014 ter je največje, odkar obstajajo zanesljivi podatki. 
Število intenzivnih hurikanov je bilo največje do zdaj, 
prejšnji rekord je bil deset iz leta 1992. Indeks ACE je bil 
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 Slika 4: Indeks ACE za vzhodni Tihi ocean v obdobju 1970–2015. Rdeča črta označuje nekoliko prenizko označeno 
povprečno vrednost v obdobju 1980–2010, ki znaša 132. (vir: NOAA, 2016a)

 Figure 4: East Pacific ACE for the 1970–2015 period. The red line should indicate the rather low average value of 132 in 
the 1980–2010 period (Source: NOAA, 2016a).
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158, kar je nad povprečno vrednostjo obdobja 1981–
2010, ki je 132 (NOAA, 2016a, slika 4). Indeks ACE je 
ponovno največji po letu 2006, saj je presegel vrednost 
150 iz leta 2014.

Sezona se je začela z intenzivnima hurikanoma Andresom 
in Blanco ter hurikanom Carlosom, ki so nastali maja 
in junija. Čeprav je nastalo veliko hurikanov, je le eden, 
Patricia, dosegel kopno. Dosežena sta bila dva nova 
rekorda nad vzhodnim Tihim oceanom. Hurikan Patricia 
je bil najmočnejši hurikan na zahodni polobli, odkar obsta-
jajo zanesljivi podatki. Veter je dosegal hitrost 345 km/h. 
Hurikan Sandra je nastal ob koncu sezone, novembra. 
Veter je dosegal hitrost 240 km/h, zato je Sandra 
najmočnejši hurikan nad vzhodnim Tihim oceanom tako 
pozno v sezoni. Ostanki nekaj tropskih ciklonov so dosegli 
ZDA, kamor so prinesli obilne padavine, ki so povzročale 
poplave, še posebej nad deli južne Kalifornije, jugozaho-
dnimi ZDA in južnimi prerijami. Konec avgusta so bili nad 
vzhodnim Tihim oceanom aktivni trije intenzivni hurikani 
hkrati: Kilo, Ignacio in Jimena. To je prvi pojav istočasnih 
intenzivnih hurikanov nad tem območjem od leta 1949, 
odkar obstajajo zanesljivi podatki. Do konca septembra 
je nad osrednjim severnim Tihim oceanom, ki obsega 
območje med 140° in 180° zahodne zemljepisne širine, 
nastalo 11 tropskih viharjev in hurikanov. Pet tropskih 
viharjev in dva hurikana je nastalo nad tem območjem, 
štirje hurikani pa so nad to območje prišli z vzhodnega 
Tihega oceana. Toliko jih ni bilo že od leta 1994. Do 
konca oktobra je nad tem območjem nastalo rekordnih 
14 tropskih ciklonov. V celotni sezoni je za posledicami 
divjanja tropskih ciklonov nad vzhodnim Tihim oceanom 
umrlo 44 ljudi, kar je eden manj kot leto prej (Wikipedia, 
2016c). 

Sezona tropskih ciklonov nad zahodnim Tihim oceanom 
traja vse leto. Največ ciklonov nastane od julija do 
novembra, z vrhom konec avgusta in v začetku 

septembra. Nad tem območjem navadno nastane veliko 
silovitih neurij. Leto 2015 je bilo glede tega povprečno, 
nastalo je 27 tropskih viharjev, kar je eden več od dolgole-
tnega povprečja. Moč tajfuna jih je doseglo 18 (povprečje 
je 17), kar 16 pa je bilo intenzivnih (v povprečju devet). 18 
nastalih tajfunov je največ po letu 2004, 16 intenzivnih 
tajfunov pa je eno najvišjih števil po letu 1950. 

Največ škode so povzročili tajfuni Soudelor, Mujigae 
in Chan-hom, vsi na Kitajskem. Najsmrtonosnejši so 
bili tajfuni Koppu, ki je zahteval 58 življenj, Melor z 42 
žrtvami, Soudelor, v katerem je umrlo 38 ljudi, in Goni s 
34 žrtvami. Filipine so dosegli trije tropski viharji in štirje 
tajfuni, dva izmed njih z močjo intenzivnih tajfunov. Noul 
in Koppu sta Filipine dosegla maja in oktobra, Mekkhala 
in Melor pa januarja in decembra. Največ škode je 
povzročil Koppu, ki se je nad filipinskim otokom Luzon 
zadrževal kar štiri dni. Najmočnejši tajfun v sezoni je 
bil Soudelor, ki je nastal avgusta. Dosegel je moč pete 
stopnje, veter pa je pihal s hitrostjo do 285 km/h. Poleg 
njega so nastali še štirje tajfuni pete stopnje. V celotni 
sezoni je nad zahodnim Tihim oceanom za posledicami 
divjanja tajfunov umrlo 254 ljudi, kar je manj od polovice 
leta prej (Wikipedia, 2016c). Indeks ACE leta 2015 je bil 
za zahodni Tihi ocean 478, kar je za 60 odstotkov več od 
povprečja v obdobju 1981–2010, ki znaša 302 (Maue, 
2016). 

V severnem Indijskem oceanu nastajajo tropski viharji 
vse leto, največ pa med aprilom in decembrom. Leto 
2015 je bilo po številu tropskih ciklonov rahlo podpov-
prečno, po intenzivnosti pa nadpovprečno. Nastali so 
štirje tropski viharji, kar je eden manj od povprečja v 
obdobju 1980–2013. V ciklone, kot imenujejo močne 
tropske ciklone v tem delu sveta, sta se razvila dva 
tropska viharja, ki sta bila oba intenzivna, dosegla sta 
moč četrte in tretje stopnje. V povprečju nastaneta dva 
ciklona moči prve stopnje na leto, le eden pa se razvije 
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Tropski ciklon Območje
Škoda na 
kopnem

Največja hitrost 
vetra v km/h Datum

Moč po 
SSL

Število 
žrtev

Danny Atlantski ocean manjša 205 18.–24. avgust 3 0
Joaquin Atlantski ocean da 250 28. september–8. oktober 4 34
Andres vzhodni Tihi ocean ne 230 28. maj–4. junij 4 0
Blanca vzhodni Tihi ocean da 230 31. maj–9. junij 4 4
Dolores vzhodni Tihi ocean da 215 11.–19. julij 4 0
Hilda vzhodni Tihi ocean ne 230 6.–14. avgust 4 0
Kilo vzhodni Tihi ocean ne 220 20. avgust–1. september 4 0
Ignacio vzhodni Tihi ocean ne 230 25. avgust–5. september 4 0
Jimena vzhodni Tihi ocean ne 250 26. avgust–10. september 4 0
Linda vzhodni Tihi ocean da 205 6.–10. september 3 22
Olaf vzhodni Tihi ocean ne 240 15.–27. oktober 4 0
Patricia vzhodni Tihi ocean da 345 20.–24. oktober 5 13
Sandra vzhodni Tihi ocean manjša 240 23.–28. november 4 4
Higos zahodni Tihi ocean ne 195 6.–12. februar 3 0
Maysak zahodni Tihi ocean da 260 26. marec–7. april 5 5
Noul zahodni Tihi ocean da 205 2.–12. maj 5 2
Dolphin zahodni Tihi ocean da 260 6.–20. maj 5 0
Chan-hom zahodni Tihi ocean da 220 29. junij–13. julij 4 6
Nangka zahodni Tihi ocean da 250 2.–18. julij 4 2
Soudelor zahodni Tihi ocean da 285 29. julij–11 avgust 5 38
Goni zahodni Tihi ocean da 215 13.–25. avgust 4 34
Atsani zahodni Tihi ocean ne 260 14.–25. avgust 5 0
Kilo zahodni Tihi ocean ne 195 1.–11. september 3 0
Krovanh zahodni Tihi ocean ne 195 13.–21. september 3 0
Dujuan zahodni Tihi ocean da 230 19.–30. september 4 3
Mujigae zahodni Tihi ocean da 215 30. september–5. oktober 4 29
Koppu zahodni Tihi ocean da 240 12.–21. oktober 4 58
Champi zahodni Tihi ocean ne 240 13.–25. oktober 4 0
In-fa zahodni Tihi ocean ne 215 16.–27. november 4 0
Melor zahodni Tihi ocean da 230 10.–17. december 4 42
Lam južni Tihi ocean da 185 13.–20. februar 3 0
Marcia južni Tihi ocean da 215 15.–26. februar 4 0
Pam južni Tihi ocean da 270 6.–15. marec 5 16
Ula južni Tihi ocean neznano 220 26. december–12. januar 2016 4 1
Bansi južni Indijski ocean minimalna 240 10.–18. januar 4 0
Eunice južni Indijski ocean ne 260 26. januar–1. februar 5 0
Quang južni Indijski ocean minimalna 213 27. april–1. maj 4 0
Chapala severni Indijski ocean neznano 250 28. oktober–4. november 4 9
Megh severni Indijski ocean neznano 205 5.–10. november 3 18

do moči tretje stopnje. Oba ciklona, Chapala in Megh, 
sta v začetku novembra dosegla Jemen. Odkar obsta-
jajo podatki, se še ni zgodilo, da bi dva tropska ciklona v 
tem delu sveta v eni sezoni dosegla isto državo. Chapala 
je dosegla moč četrte stopnje, kopno pa z močjo prve 
stopnje. Megh je sledila teden dni pozneje in dosegla ob 
prečkanju otoka Sokotra moč tretje stopnje. Preden je 
dosegla Jemen, je oslabela v tropski vihar. Nad Sokotro 

in jemensko mesto Mukalla je prinesla uničenje. Indeks 
ACE je bil leta 2015 za severni Indijski ocean 39, kar je 
dvakratnik povprečnega, ki znaša 18. V celotni sezoni je 
za posledicami divjanja tropskih ciklonov umrlo najmanj 
363 ljudi (Wikipedia, 2016c). 

V južnem in jugozahodnem Indijskem oceanu je nastalo 
15 tropskih viharjev, kar je nekoliko manj od dolgoletnega 

 Preglednica 2: 39 (lani 28) intenzivnih tropskih ciklonov z močjo vsaj tretje stopnje leta 2015, ocean, nad katerim so nastali, 
največja hitrost vetra, datum nastanka, moč po SSL in približno število žrtev (Wikipedia, 2016c). Kjer ni podatka 
o minutni povprečni hitrosti, so hitrosti preračunane na minutno povprečno hitrost (Wikipedia, 2016d).

 Table 2: The thirty-nine (compared to 28 in the previous year) intensive tropical cyclones in 2015 with a minimum 
intensity of Category 3; the ocean over which the cyclones formed; maximum wind speed; date of formation; 
category on the the Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale; and the approximate number of casualties 
(Wikipedia, 2016c). Where data on the one-minute average speed were unavailable, speed values have been 
calculated (Wikipedia 2016d).
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povprečja, ki znaša 17. Od teh se jih je sedem razvilo v 
ciklone, štirje med njimi pa v intenzivne ciklone. Avstra-
lijo sta dosegla dva tropska ciklona z zahoda: Quang in 
Olwyn. Leta 2015 je za posledicami divjanja ciklonov v 
južnem Indijskem oceanu umrlo 111 ljudi, kar je za 100 
več kot leto prej (Wikipedia, 2016c). 

V južnem Tihem oceanu so opazili 12 tropskih viharjev, 
kar je več od dolgoletnega povprečja, ki znaša deset. 
Šest od njih se je razvilo v ciklone, kar je prav tako nad 
povprečnimi petimi. Štirje cikloni, Lam, Marcia, Pan in Ula, 
so postali intenzivni. Avstralijo so z vzhoda dosegli trije 
tropski cikloni. Lam je bil najmočnejši ciklon, ki je v zadnjih 
devetih letih dosegel Severni teritorij. Kopno je dosegel 
februarja z močjo tretje stopnje, z vetrom s hitrostjo do 
185 km/h. Isti mesec je kopno z močjo četrte stopnje 
nad Queenslandom dosegel ciklon Marcia. Marcia se je 
pred prihodom na kopno močno okrepila in je od vseh 
ciklonov naredila največ škode. Najmočnejši tropski 
ciklon na južni polobli leta 2015 je bila Pam. Je tudi eden 
najmočnejših tropskih ciklonov, ki so nastali nad južnim 
Tihim oceanom. Pam je marca dosegla otok Vanuatu z 
močjo pete stopnje. Veter je takrat dosegal hitrost do 
270 km/h. Na arhipelagu Vanuatu je povzročila razde-
janje. Leta 2015 je nad južnim Tihim oceanom za posledi-
cami divjanja tropskih ciklonov umrlo 19 ljudi (Wikipedia, 
2016c).

Vseh 39 intenzivnih hurikanov, tajfunov in tropskih 
ciklonov leta 2015 prikazuje preglednica 2, poti izbranih 
najmočnejših pa sliki 5 in 6.

Najbolj uničevalni tornadi nastanejo v ZDA, Bangla-
dešu in vzhodni Indiji. V ustreznih razmerah se lahko 
pojavijo kjerkoli. Pogosto se pojavijo v Kanadi, tudi v 
zahodni Evropi, zahodni Aziji, na Japonskem, v Avstra-
liji, na Novi Zelandiji in v severni Argentini. Leta 2015 je 
zaradi tornadov umrlo 109 ljudi, kar je dvakrat več kot 
leta 2014. Večina žrtev je bila iz Pakistana, v primerjavi s 
preteklimi leti, ko je bila iz ZDA. V Pakistanu je umrlo 45, 
v ZDA pa 36 ljudi. Poročali so še o 14 žrtvah iz Mehike, 
sedmih iz Kitajske, treh iz Mjanmara, dveh iz Brazilije in 
po eni iz Italije ter Rusije (Wikipedia, 2016č).

V ZDA in Kanadi uporabljajo za označevanje moči 
tornadov razširjeno Fujitovo lestvico (angl. Enhanced 
Fujita Scale ali EF, glej Bertalanič, 2007), drugod pa še 
vedno starejšo Fujitovo lestvico z oznako F. 

V Evropi nastane na leto okrog 300 tornadov. V Nemčiji 
so jih leta 2015 potrdili 38, kar je manj kot leto prej 
(52). Na leto tam opazijo od 30 do 60 tornadov (Sävert, 
2016). V Evropi so bili najodmevnejši dogodki s tornadi 5. 
maja v severni Nemčiji (Mecklenburg-Predpomorjanska), 
ko so opazili šest tornadov, 12. maja v osrednji Nemčiji 

Slika 5:  
Poti najmočnejših hurikanov v 
Atlantskem in vzhodnem Tihem 
oceanu leta 2015  
(vir: Unisys Weather, 2016)
Figure 5:  
Paths of the strongest hurricanes 
over the Atlantic and East Pacific 
Oceans in 2015  
(Source: Unisys Weather, 2016)

Slika 6:  
Poti najmočnejših tajfunov v zahodnem 
Tihem oceanu ter ciklonov v južnem 
Tihem in Indijskem oceanu leta 2015 
(vir: Unisys Weather, 2016)
Figure 6:  
Paths of the strongest typhoons 
over the West Pacific Ocean, and the 
strongest cyclones over the South 
Pacific and Indian Oceans in 2015 
(Source: Unisys Weather, 2016)
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(Turingija, Hesse in Saška-Anhalt), ko so opazili tri, 13. 
maja v južni Nemčiji (Bavarska, Baden-Württemberg), 
8. julija v Italiji (Rivier del Brenta), ko je nastal izjemno 
močan tornado stopnje F4, ki je odgovoren za smrt 
enega človeka, 72 pa jih je poškodoval, in 16. septembra 
v Franciji, ko je tornado moči F2 na svoji 70-kilometrski 
poti poškodoval nekaj vasi, še posebej močno v skupnosti 
Sonnac.

Sezona tornadov v ZDA traja od marca do avgusta, 
čeprav se lahko pojavljajo vse leto. Leta 2015 so prvič po 
letu 2011 poročali o več kot tisoč tornadih. Opazili so jih 
namreč 1285, od teh pa so jih trenutno uradno potrdili 
1179 (NOAA, 2016b). To je nekoliko manj od dolgoletnega 
povprečja. Povprečno število tornadov na leto v ZDA v 
obdobju 1991–2014 je 1223. Opazili so 21 tornadov s 
stopnjo vsaj EF-3, kar je pet manj kot leta 2014. Noben 
tornado že drugo leto zapored ni dosegel najvišje stopnje 
EF-5, trije pa so bili stopnje EF-4. Največ tornadov so 
opazili v Teksasu (228), Kansasu (178), Oklahomi (111), Illi-
noisu (82), Misisipiju (63) in Koloradu (52; NOAA, 2016b). 
Skoraj celotno prvo polovico leta 2015 je bila aktivnost 
tornadov rekordno nizka, nekaj posamičnih je nastalo 
konec marca in v začetku aprila. Maja je nastalo nekaj 
močnih izbruhov tornadov, kar uvršča ta mesec ob bok 
zelo aktivnega aprila 2011 in med najaktivnejše maje po 
letu 2008. Zaradi močnega pojava el ninjo je novembra in 
decembra nastalo izjemno število tornadov. Decembra 
so poročali o 93 tornadih, kar je močno nad povprečjem 
tega meseca. 13 tornadov je zahtevalo smrtne žrtve. Do 
decembra je bilo število žrtev zelo nizko, najnižje sploh in 
enako kot leta 1986. Največ žrtev je nastalo decembra, 
ko je umrlo 24 ljudi. Žrtve so bile še marca, aprila in 
maja. Najmočnejši in najbolj smrtonosen posamičen 
tornado je nastal 23. decembra v Misisipiju in Tennes-
seeju. Imel je moč stopnje EF-4, med njegovim divjanjem 
je umrlo devet ljudi. Drugi najsmrtonosnejši tornado je 
bil nad širšim območjem Dallasa v Teksasu, ko je umrlo 
osem ljudi. Število žrtev po državah in mesecih je nasle-
dnje: maja in decembra v Teksasu 17, decembra v Misisi-
piju 11, decembra v Tennesseeju 2, maja v Arkansasu 2, 
marca in maja v Oklahomi 2 ter aprila v Illinoisu 2.

Kronološki pregled in kratek 

opis katastrofalnih vetrov 

po svetu leta 2015

Pri kronološkem pregledu katastrofalnih vetrov po 
svetu se v prispevku omejujemo na tiste, ki so zahtevali 
človeške žrtve, povzročili veliko škodo ali so kako drugače 
zanimivi.

15. februar–1. marec: ciklon Lam, ki je nastal nad 
Karpentarijskim zalivom, je 20. februarja dosegel 
avstralski Severni teritorij. Veter je takrat dosegal 
hitrost 185 km/h. Ciklon je nad zahodno Avstralijo in 
velik del Severnega teritorija prinesel obilne padavine. 

Lam je povzročil precejšnjo škodo, najbolj prizadet je bil 
otok Elcho Island, na katerem je bilo uničenih 16 domov, 
130 pa je bilo poškodovanih. Le šest ur po tistem, ko 
je Avstralijo dosegel ciklon Lam, je Queensland dosegel 
ciklon Marcia, ki je nastal nad Koralnim morjem. Kopno 
je dosegel pri zalivu Shoalwater Bay s svojo največjo 
močjo. Ta je bila četrte stopnje, veter pa je takrat 
dosegal hitrost do 210 km/h. Nad južni Queensland in 
severne dele Novega Južnega Walesa je prinesel obilne 
padavine. V Queenslandu so močan veter, razbitine, ki jih 
je nosil, in hudourniške poplave poškodovali okrog 1500 
domov, poškodovane so bile tudi kmetijske površine. 
100.000 gospodinjstev je ostalo brez elektrike.

6.–15. marec: 8. marca je vzhodno od Salomonovih 
otokov nastala tropska depresija, ki se je naslednji 
dan okrepila v ciklon Pam. Pri gibanju na jugozahod se 
je Pam nad območjem z ugodnimi razmerami v nasle-
dnjih dneh krepila in 12. marca dosegla največjo moč 
pete stopnje. Veter je takrat dosegal hitrost 270 km/h. 
Nekaj ur pozneje je z največjo močjo udarila nad otoško 
državo Vanuatu. Je največja naravna katastrofa, ki je 
prizadela otok. Škoda na otočju je bila velika in obsežna. 
Najmanj 30.000 domov je bilo močno poškodovanih, kar 
je 90 odstotkov zgradb, prav tako drevesa, kmetijske 

 Slika 7: Škoda 14. marca po ciklonu Pam v glavnem 
mestu Vanuatuja Port Villi  
(vir: Graham Crumb/Imagicity.com)

 Figure 7: Damage caused by Cyclone Pam in Vanuatu's 
capital of Port Villa on 14 March 2015  
(Source: Graham Crumb/Imagicity.com)
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površine, električni drogovi, infrastruktura in vozila 
(sliki 7). Najmanj 16 ljudi je pri tem umrlo, veliko jih je bilo 
poškodovanih. Pri gibanju na jug je Pam počasi slabela in 
15. marca na poti mimo Nove Zelandije oslabela v zunaj-
tropski ciklon. Škoda je nastala tudi na drugih otokih 
južnega Tihega oceana, kot so Fiji, Kiribati, Nova Zelan-
dija, Salomonovi otoki in Tuvalu. Tam je poplavljalo, poško-
dovalo obalno infrastrukturo, škoda je bila na poljščinah, 
prekinjalo je električne in telekomunikacijske povezave. 
Po ciklonu Zoe leta 2002 je to najmočnejši ciklon nad 
južnim Tihim oceanom in tretji najmočnejši na južni 
polobli, odkar obstajajo podatki.

29. marec–1. april: 30. marca se je nad delom Evrope 
zadrževal ciklon zmernih zemljepisnih širin Mike, ki 
je prinesel nad Nemčijo orkanski veter. Na merilni 
postaji Zugspitze so namerili sunke vetra s hitrostjo do 
140 km/h, na postaji Brocken pa 150 km/h. Miku je 
sledil še močnejši ciklon Niklas (Wikipedia, 2016a). Ta 
se je začel razvijati 29. marca pred obalo Nove Fundlan-
dije. Močan vetrni tok v višini okrog 2,5 km zaradi velikih 
temperaturnih razlik nad Evropo in dolina nizkega 
zračnega tlaka sta nad Škotsko skupaj ustvarila poglo-
bljeno polje nizkega zračnega tlaka, ki se je v naslednjih 
dneh razvijalo na poti čez Veliko Britanijo, nad Severnim 
morjem, Dansko in naprej nad Baltskim morjem. 30. in 
31. marca je viharen veter dosegel Nizozemsko in velik 
del Nemčije. V Nemčiji so na vrhu Zugspitze namerili 
sunke vetra s hitrostjo do 190 km/h. V Veliki Brita-
niji so v Walesu namerili sunke vetra do 155 km/h, ob 
obali Severnega morja pa so poročali o sunkih vetra do 
140 km/h. Orkanske sunke vetra so izmerili še v Švici, 
Avstriji in na Poljskem.

Viharja Mike in Niklas sta povzročila obsežno škodo in 
umrlo je najmanj 11 ljudi. Iz Nemčije so poročali o devetih 
žrtvah, o še dveh pa iz Avstrije in Švice. Najhuje je bilo v 
Nemčiji, kjer je močan veter podiral drevesa, prevračal 
avtomobile, padavine pa so povzročale poplave. V Veliki 
Britaniji je močan veter prevračal vozila, zapirali so 
mostove, v Essexu je veter odnašal strehe, v Londonu pa 
je poškodoval eno osebo. Na Nizozemskem so odpove-
dali 80 letov, zaprli so pristanišče v Rotterdamu, okrog 
25 tovornjakov pa je močan veter prevrnil. Škoda je bila 
še v Švici, Avstriji, na Češkem in Poljskem. 

5. maj: med nevihtami, ki so 5. maja sledile neobičajno 
toplemu vremenu, je v severni Nemčiji nastalo veliko 
škode. V mestu Bützov v Mecklenburgu-Predpomorjan-
skem je nastal tornado moči F3. Na zgradbah je naredil 
veliko škodo, odnašal strehe, prevračal avtomobile in 
na ulice pometal razbitine. Poročali so o avtu, ki ga je 
odneslo 70 m daleč. Ulice so bile prekrite s strešno 
opeko. Močan veter in obilne padavine so delali škodo 
na širšem območju. V Hamburgu je en človek umrl, ena 
oseba pa je bila poškodovana, ko so razbitine, ki jih je 
raznašal nevihtni veter, zadele njun avto. V pristanišču 
se je pet kontejnerskih ladij odvezalo s sidrišč, nekatere 
med njimi so trčile. Med Hamburgom in Lübeckom je bil 
zaradi podrtih dreves moten cestni in železniški promet.

7.– 10. maj: ob obali Južne Karoline je v začetku maja 
nastal tropski vihar Ana. Ana je nastala 7. maja severno 
od Bahamov ob jugovzhodni obali Floride v začetku še 
kot zunajtropski vihar. 8. in 9. maja se je pomikala seve-
rozahodno prek območja s toplim morjem, povezanim z 
zalivskim tokom, in prešla v tropski vihar. Ana je dosegla 
največjo moč 9. maja, ko je bila še nad morjem. Veter 
je takrat dosegal največjo hitrost 100 km/h. Kopno 
je dosegla 10. maja v Južni Karolini pri mestu Myrtle 
Beach. Veter je takrat dosegal hitrost 75 km/h. Ana 
je v naslednjih osmih urah oslabela v tropsko depresijo. 
Veter in visoki valovi so v delih Severne in Južne Karoline 
povzročili močno spodjedanje obale. Pri tem je ena oseba 
izgubila življenje. Ana se je nato pomikala severovzhodno 
ob obali Severne Karoline in Virginije, kamor je prinesla 
obilne padavine. V nekaterih območjih je dež prekinil 
sušne razmere, ki so vladale pred tem. Tropski vihar Ana 
je najzgodnejši tropski ciklon, ki je dosegel ZDA, odkar 
obstajajo podatki. V zgodovini je nastalo še nekaj bolj 
zgodnjih tropskih viharjev, ki pa niso dosegli ZDA.

30. maj– 4. junij: nekaj sto kilometrov južno od mehiške 
obale je nastal hurikan Andres. Hurikan ni dosegel 
kopnega, na obali je povzročil le velik nevihtni val. 30. maja 
je Andres dosegel moč hurikana. Andres se je krepil in 
dosegel 1. junija največjo moč četrte stopnje. Veter je 
takrat dosegal hitrost 240 km/h. Pri pomikanju na seve-
rozahod in sever je 4. junija oslabel v območje nizkega 
tlaka. Ostanki Andresa so dosegli jugozahod ZDA, kjer so 
nad puščavsko območje prinesli padavine. V Phoenixu v 
Arizoni so namerili 4 mm padavin, kar je bilo prvič na ta 
datum od začetka meritev leta 1896. Andres je šele peti 
intenziven hurikan, ki so ga opazili nad vzhodnim Tihim 
oceanom maja.

31. maj–9. junij: iz tropskega vala je 31. maja južno od 
mehiškega mesta Acapulco nastala tropska depresija, 
ki se je naslednji dan okrepila v tropski vihar Blanca. Ob 
ugodnih razmerah se je Blanca do 2. junija hitro okrepila 
in postala hurikan. V naslednjih dneh se je pomikala počasi 
na severozahod in 3. junija dosegla največjo moč četrte 
stopnje. Veter je takrat dosegal hitrost 230 km/h. Pot 
je nadaljevala na sever, kjer je nad hladnejšimi vodami 4. 
junija hitro oslabela. Kopno je kot tropski vihar dosegla 
8. junija nad polotokom Nizka Kalifornija pri kraju Puerto 
Cortes. Veter je takrat dosegal hitrost do 75 km/h. 
Blanca je najzgodnejši tropski ciklon, ki je dosegel 
Nizko Kalifornijo od leta 1949, odkar obstajajo podatki. 
Povzročila je visok plimni val, ki je na delih mehiške obale 
povzročal poplave. Umrli so štirje ljudje. Več kot 100.000 
ljudi je ostalo brez elektrike. Ostanki Blance so nad južno 
Kalifornijo prinesli težko pričakovan dež.

10.–17. junij: 10. junija je 470 km jugovzhodno od mesta 
Puerto Escondido v mehiški zvezni državi Oaxaca nastala 
tropska depresija, ki se je pri počasnem pomikanju na 
severozahod okrepila v tropski vihar Carlos. Čeprav sta 
vetrno striženje in suh zrak na začetku Carlosu prepre-
čevala krepitev, se je 13. junija okrepil v hurikan. Pot je 
nadaljeval vzporedno z mehiško obalo in 16. junija dosegel 
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največjo moč z vetrovi s hitrostjo do 150 km/h. 17. junija 
je oslabel. Carlos je med 11. in 19. junijem nad območji 
južne in zahodne Mehike povzročil močno lokalno deževje. 
Visoko valovanje vzdolž obale je povzročilo obsežno škodo. 
V pristanišču območja Playa Manzanillo se je potopilo 12 
ladij. Močni vetrovi so podirali drevje in električne stebre, 
še posebej v Acapulcu. V Acapulcu so valovi odnesli 16 
domov. V mehiški zvezni državi Michoacan so močni valovi 
in deževje poškodovali obrambne nasipe.

14.–20. junij: 14. junija je iz območja nizkega zračnega 
tlaka, ki se je pomikalo blizu polotoka Jukatan nad Mehiški 
zaliv, nastal tropski vihar Bill. V Srednji Ameriki je zaradi 
močnih padavin povzročil poplave in zemeljske plazove, 
v katerih so v Gvatemali in Hondurasu umrli štirje 
ljudje. Moč tropskega viharja je Bill dosegel 15. junija, 
16. junija pa je dosegel kopno v Teksasu nad območjem 
otoka Matagorda Island. Veter je takrat dosegal hitrost 
100 km/h. Nad Teksas je prinesel obilne padavine, ki so 
povzročale poplave. Padlo je do 300 mm padavin. Bill se je 
počasi pomikal na severozahod nad Teksas in Oklahomo, 
nato pa severovzhodno nad dolino Ohio Valley. Na poti 
je sprožil tudi nekaj tornadov. Vlažna zemeljska površina 
od predhodnih padavin maja je ohranjala Billove tropske 
značilnosti vse do 20. junija, ko je prodrl že 1500 km v 
notranjost ZDA nad Kentucky. Pojav, da tropski vihar nad 
vlažno zemeljsko površino ohrani značilnosti tropskega 
ciklona dlje časa po dosegu kopnega, imenujejo pojav 
rjavega oceana. Bill se je razpršil 21. junija nad Zahodno 
Virginijo. Nad Južne prerije in v dolino Ohio Valley je 
prinesel obilne padavine, ki so povzročale poplave. Med 
poplavami v Oklahomi sta umrli dve osebi. 

29. junij–13. julij: 30. junija je iz tropske motnje pri 
mikronezijskem otoku Kosrae nastala tropska depre-
sija, ki se je še istega dne okrepila v tropski vihar Chan-
hom. 1. julija je Chan-hom za kratek čas dosegel moč 
tajfuna prve stopnje, pri pomikanju proti otoku Gvam pa 
je spet oslabel. 5. julija se je začel pomikati na sever in 
severozahod in naslednji dan spet dosegel moč tajfuna. 
9. julija je dosegel moč tajfuna četrte stopnje, veter je 
takrat dosegal hitrost 220 km/h. 10. julija je oslabel, ko 
se je pomikal proti Kitajski, ki jo je dosegel istega dne 
severovzhodno od Šanghaja. Zaradi hladnega morja je 
oslabel v tropski vihar, postal 12. julija zunajtropski ciklon 
in se naslednji dan nad Severno Korejo razpršil.

Tajfun Chan-hom je 4. in 5. julija še kot tropski vihar 
prinesel obilne padavine in poplave na otok Gvam. Od 
9. do 11. julija je dosegel japonske Okinavske otoke in 
prinesel močan veter ter obilne padavine. Pri tem je bilo 
27 ljudi poškodovanih. Na Tajvanu je bilo poškodovanih 
šest ljudi. Na Kitajskem so v provinci Žedžiang evaku-
irali 1,4 milijona ljudi, žrtev ni bilo. Okrog 1100 domov 
je bilo porušenih, 3600 pa poškodovanih, moten je bil 
promet. Na kmetijskih površinah in namakalnih sistemih 
je nastala škoda. Promet je bil moten tudi v Južni 
Koreji. Čeprav ni dosegel Filipinov, je okrepil jugozahodni 
monsun, v katerem so umrli štirje ljudje, nastala pa je 
tudi gmotna škoda.

8. julij: območje beneških mest Pianiga, Dolo in Mira 
v italijanski regiji Riviera del Brenta je prizadel močan 
tornado stopnje F4. Povzročil je veliko škodo na območju, 
znanem po beneških vilah in kanalih. Okrog 500 zgradb 
je bilo porušenih ali močno poškodovanih. Tornado 
je podiral drevesa, prevračal avtomobile, nekaj jih je 
pristalo v kanalih. Ker je območje ruralno, so bile močno 
poškodovane kmetije in kmetijske površine. Pri tem je 
umrla ena oseba, 72 pa je bilo poškodovanih.

29. julij–11. avgust: 29. julija je 1800 km vzhodno 
od otoka Gvam nastala tropska depresija, ki se je 
pomikala na zahod. 30 julija se je depresija bliskovito 
krepila in postala naslednji dan tropski vihar Soudelor. 
2. avgusta je Soudelor postal tajfun prve stopnje, se 
hitro krepil in prečil Mariansko otočje kot tajfun četrte 
stopnje. Tam je povzročil veliko škodo. Stotine domov je 
bilo poškodovanih ali uničenih. Veter je dosegal hitrost 
do 290 km/h. 3. avgusta se je Soudelor nad Filipinskim 
morjem okrepil vse do pete stopnje. Veter je takrat 
dosegal hitrost do 285 km/h in Soudelor je postal 
najmočnejši tajfun po tajfunu Vongfong leta 2014 ter 
najmočnejši tajfun leta 2015. Največjo moč je Soudelor 
ohranil 18 ur, preden je začel postopno slabeti. 
4. avgusta je dosegel Filipinsko morje, kjer je imel še 
vedno moč tretje stopnje. 8. avgusta je dosegel Tajvan 
in Kitajsko kot tajfun tretje stopnje (slika 8). Padavine 

 Slika 8: Tajfun Soudelor 8. avgusta 2015 nad Tajvanom 
(slika: MODIS image captured by NASA’s Aqua 
satellite, Rapid Response – LANCE)

 Figure 8: Typhoon Soudelor over Taiwan on 8 August 
2015 (Photo: MODIS image captured by NASA’s 
Aqua satellite, Rapid Response – LANCE)
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in veter so povzročili obširno škodo (slika 9). Pri tem je 
umrlo 41 ljudi (AON Bedinfeld, 2016), več kot 125.000 
domov pa je bilo poškodovanih. Predvsem na Kitajskem 
je nastala ogromna škoda na poljščinah, na energetski 
infrastrukturi in v prometu. 4,8 milijona ljudi na Tajvanu 
je ostalo brez elektrike.

24.–28. avgust: 24. avgusta je 1700 km vzhodno od 
Odvetrnih otokov nastal tropski vihar Erika. Erika se 
je gibala na zahod in se kljub ugodnim razmeram ni 
krepila. 27. avgusta je prečkala Odvetrne otoke severno 
od otoka Guadeloupe. Veter je dosegal največjo hitrost 
85 km/h, zaradi neugodnih razmer nad vodami Karib-
skega morja pa se ni več krepil. 28. avgusta je južno od 
Hispaniole oslabel v območje nizkega zračnega tlaka, 
njegovi ostanki pa so nadaljevali pot čez Hispaniolo in 
Kubo v Mehiški zaliv. 2. septembra so dosegli Florido 
in se naslednji dan nad Georgio razpršili. Na Odvetrne 
otoke, še posebej Dominico in Guadeloupe, je vihar 
prinesel obilne padavine, ki so povzročale katastrofalne 
poplave in zemeljske plazove. Okrog 900 domov je bilo 
poškodovanih ali uničenih, nekaj vasi je bilo zravnanih z 
zemljo, domove pa je izgubilo okrog 14.000 ljudi. Umrlo 
je 30 ljudi. Erika je največja naravna nesreča na teh 
otokih od hurikana David leta 1979. Škoda je nastajala 
tudi v Portoriku, kjer so bile uničene poljščine, 200.000 
ljudi pa je ostalo brez elektrike, in v Dominikanski repu-
bliki, kjer je poškodovalo več kot 800 domov. Na Haitiju 
je umrlo pet ljudi.

13.–25. avgust: 13. avgusta je 685 km jugovzhodno 
od otoka Gvam nastala tropska depresija, ki se je nasle-
dnjega dne okrepila v tropski vihar Goni. 16. avgusta je 
Goni razvil oko in se okrepil v tajfun. Naslednji dan se je 
hitro krepil in prvič dosegel največjo moč tajfuna četrte 
stopnje. Pri pomikanju na zahod je nekoliko oslabel in 
dosegel Filipinsko morje. 19. avgusta je spet dosegel 
območje z ugodnimi razmerami in naslednji dan pri pribli-
ževanju severovzhodnim Filipinom že drugič dosegel 
moč četrte stopnje.

Po poti nad Mariansko otočje in po povzročeni škodi na 
Filipinih, Kitajskem in na Korejskem polotoku je tajfun 
Goni 25. avgusta dosegel Japonsko. Najmanj 34 ljudi 
je pri tem umrlo (33 na Filipinih, eden na Japonskem), 
več kot 200 pa je bilo poškodovanih. Goni je japonsko 
obalo dosegel pri mestu Arao v prefekturi Kumamoto 
na otoku Kjušu. Uničil ali poškodoval je več kot 1600 
domov. Na Filipinih je poškodoval najmanj 5700 domov, 
preplavil pa velika kmetijska območja in infrastrukturo. 
Nad Korejo so njegovi ostanki sprožili močne padavine, 
v katerih je bilo poškodovanih na desettisoče domov, 12 
ljudi pa je pri tem umrlo.

30. avgust–6. september: 300 km od obale Gvineje je 
30. avgusta nastala tropska depresija, ki se je okrepila 
v tropski vihar Fred. Naslednji dan se je Fred ob gibanju 
proti Zelenortskim otokom okrepil v hurikan prve stopnje, 
z vetrovi s hitrostjo do 140 km/h. Nad Zelenortskimi 
otoki je oslabel in 1. septembra izgubil status hurikana. 
Ob gibanju na severozahod je zaradi močnega vetrnega 
striženja in hladnih oceanskih voda ves čas nihal med 
močjo tropske depresije in viharja. 4. in 5. septembra je 
ostro zavil na sever, 6. septembra pa oslabel, in njegove 
ostanke je absorbirala fronta. Zelenortski otoki so prvič v 
zgodovini izdali opozorilo pred hurikanom, saj se hurikan 
otokom ni približal že od leta 1892. Viharni veter je 31. 
avgusta podiral drevje in električne stebre, odkrival 
strehe in uničeval telefonske drogove. Na nekaterih otokih 
je uničeval ceste in poljščine. Največ škode je povzročil na 
otoku Boa Vista. Visoki valovi so na zahodnoafriški obali 
uničili nekaj vasi, v Senegalu pa potopili obsežna kmetijska 
območja. Skupno je zaradi hurikana Fred umrlo devet ljudi.

28. september.– 8. oktober: 28. septembra je 650 km 
jugozahodno od Bermudskih otokov nastala tropska 
depresija. Ta se je pomikala jugozahodno nad toplimi 
vodami Atlantskega oceana in se kljub zmernemu 
vetrnemu striženju krepila. 30. septembra se je okrepila 
v hurikan Joaquin, ki se je zelo hitro krepil in 1. oktobra 
dosegel moč četrte stopnje. Pri pomikanju nad Baham-
skimi otoki je oslabel, nato pa se je ponovno okrepil na moč 
četrte stopnje in zavil na jugovzhod. Veter je dosegal takrat 
hitrost do 250 km/h. Pri bližanju Bermudskim otokom 
je hitro slabel, zavil na vzhod in ohranil moč hurikana do 
7. oktobra. Naslednji dan je 700 km severozahodno od 
Azorov postal zunajtropski ciklon, njegovi ostanki pa so 
prešli Portugalsko in se nad Kadiškim zalivom razpršili.

Joaquin se je nad Bahamskimi otoki zadrževal dobra dva 
dneva in tam povzročil obsežno uničenje. Najhuje je bilo 
na otokih Acklins, Crooked Island, Long Island, Rum Cay 
in San Salvador Island (slika 10). Obsežen plimni val, ki 
je dosegel višino med štirimi in petimi metri, je poplavil 
naselja in ujel stotine ljudi v njihovih domovih. Poplave 
so trajale še nekaj dni po umiku hurikana. Dolgotrajen 
viharni veter je podiral drevesa in električne stebre ter 
odkrival strehe. Poplavilo je ceste in podrlo zaščitne 
nasipe. Umrla je ena oseba. Joaquin je najmočnejši 
hurikan od leta 1866, ki je oktobra prizadel Bahamske 
otoke. Na oceanu se je potopila ameriška tovorna ladja El 

 Slika 9: Škoda v Tajpeju 9. avgusta po tajfunu Soudelor 
(slika: FramaKa)

 Figure 9: Damage caused by Typhoon Soudelor in Taipei 
on 9 August 2015 (Photo: FramaKa)
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Faro in umrlo je 33 ljudi. Škoda je nastala tudi na vzhodu 
Kube in Haitiju. Hurikan ni dosegel kopnega ZDA, je pa 
s skupnim vplivom močnega višinskega sistema nizkega 
zračnega tlaka nad jugovzhodom ZDA nad Severno in 
Južno Karolino prinesel rekordne padavine. Poročali so 
o kar 650 mm padavin na območju Charlestona v Južni 
Karolini. Padavine so povzročale rekordne poplave, tudi 
na obali, kjer je visok plimni val okrepila še zelo visoka 
plima. Zaprli so več kot 400 cest, tudi avtocesto Inter-
state Highways. Umrlo je najmanj 25 ljudi.

30. september–3. oktober: 30. septembra je pri otočju 
Palau v zahodnem Tihem oceanu nastala tropska depre-
sija, ki se je naslednji dan okrepila v tropski vihar Mujigae. 
2. oktobra je Mujigae dosegel vzhodni del filipinskega 
severnega otoka Luzon in oslabel v tropsko depresijo. Nad 
Južnokitajskim morjem se je nad toplimi vodami ponovno 
okrepil v tropski vihar in naslednji dan postal tajfun. 
4. oktobra se je Mujigae okrepil v tajfun druge stopnje, 
nato pa bliskovito v tajfun četrte stopnje. Takrat je dosegel 
Kitajsko pri mestu Candžiang v provinci Guangdong in za 
kratek čas dosegel največjo moč. Veter je dosegal hitrost 
do 215 km/h. Nad kopnim je hitro slabel in 5. oktobra 
postal tropski vihar, potem pa tropska depresija.

Tajfun Mujigae je 2. oktobra dosegel Filipine z močjo 
tropskega viharja. Tam je povzročil dve žrtvi in povzročil 
škodo zaradi poplav. Poškodovanih je bilo več kot 700 
domov, skoraj 100 vasi pa je bilo poplavljenih. Na Kitaj-
skem je bila škoda veliko večja. Okrog 8600 domov je bilo 
uničenih, 17.500 pa poškodovanih (AON Benfield, 2016). 
Na kmetijskih območjih je nastala velika škoda, prav tako 
na infrastrukturi. V provinci Guangdong je v mestu Fošan 
nastal tornado. Na Kitajskem je umrlo najmanj 20 ljudi.

12.–21. oktober: 13. oktobra je 530 km severno od 
mikronezijskega otoka Pohnpei nastala tropska depre-
sija, ki se je na poti na zahod okrepila v tropski vihar 
Koppu. 15. oktobra se je Koppu okrepil v tajfun in nasle-
dnji dan dosegel moč druge stopnje. Nad toplimi vodami 

Filipinskega morja se je krepil še naprej in 17. oktobra 
dosegel največjo moč četrte stopnje. Dosegel je vzhodne 
Filipine. Pri tem je umrlo najmanj 62 ljudi, 83 pa je bilo 
ranjenih. Vihar se je ustalil nad severnim otokom Luzon, 
kamor je prinesel izjemne padavine, ki so povzročale 
poplave. Prizadetih je bilo več kot 3,1 milijona ljudi, skoraj 
138.000 domov in še 1000 drugih nepremičnin je bilo 
poškodovanih ali uničenih (AON Benfield, 2016).

20.–24. oktober: ob zahodni obali Mehike je iz območja 
nizkega zračnega tlaka 20. oktobra nastal tropski vihar 
Patricia. Že ob tvorbi tropske depresije 18. in 19. oktobra 
so se nad Srednjo Ameriko sprožile obilne padavine, 
v katerih je v Gvatemali, Salvadorju in Nikaragvi med 
poplavami in zaradi zemeljskih plazov umrlo šest ljudi. 
Patricia se je prva dva dneva nad Tihim oceanom le 
počasi krepila do moči tropskega viharja, 22. oktobra 
pa se je izredno hitro okrepila do hurikana najvišje, pete 
stopnje. Največjo moč je dosegla 23. oktobra, ko je veter 
dosegal hitrost do 345 km/h. Z najnižjim izmerjenim 
tlakom v središču ciklona 879 hPa je najgloblji tropski 
ciklon na zahodni polobli v zgodovini meritev. Do tedaj je 
bil to hurikan Wilma iz leta 2005 z 882 hPa. 23. oktobra 
je Patricia na redko poseljenem območju Cuixmala 
dosegla mehiško obalo. Ob stiku s kopnim je oslabela, 
vendar je imela še vedno moč pete stopnje in veter je 
dosegal hitrost do 240 km/h. To je šele drugi hurikan 
nad vzhodnim Tihim oceanom pete stopnje, ki je dosegel 
kopno, odkar obstajajo zanesljivi podatki. Nazadnje se je 
to zgodilo leta 1959. Glede na moč je naredila razme-
roma malo škode, večinoma na posevkih. Nad srednjo 
Ameriko je povzročila obilne padavine, zaradi katerih so 
bile poplave. Sto tisoče ljudi je bilo prizadetih, posebej v 
Gvatemali. Pri tem je umrlo osem ljudi. V Mehiki je močan 
veter odnašal strehe in podiral drevesa (slika 11). Na 
srečo se je to dogajalo nad redko poseljenim kmetijskim 
območjem. Stotine domov je bilo uničenih, škoda je bila 
na poljščinah. Nad kopnim je Patricia ob stiku z goratim 
območjem hitro oslabela, od 24. oktobra pa so se njeni 

 Slika 10: Hurikan Joaquin 1. oktobra nad Bahami  
(slika: NOAA National Weather Service, National 
Hurricane Center)

 Figure 10: Hurricane Joaquin over the Bahamas on 
1 October 2015 (Photo: NOAA National 
Weather Service, National Hurricane Center)

 Slika 11: Škoda zaradi hurikana Patricia v Colimi na 
mehiški obali  
(slika: Presidencia de la Republica Mexicana) 

 Figure 11: Damage caused by Hurricane Patricia in Colima 
on the coast of Mexico  
(Photo: Presidencia de la Republica Mexicana)
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ostanki še več dni pomikali proti jugu ZDA, kjer so obilne 
padavine v Teksasu in ob obali Mehiškega zaliva povzro-
čale močne poplave. Patricia je najmočnejši hurikan, ki je 
kdaj prizadel Mehiko od zanesljivih podatkov leta 1949.

28. oktober–4. november: nad Arabskim morjem 
je 20. oktobra nastala tropska depresija, ki se je še 
isti dan okrepila v tropski vihar Chapala. 30. oktobra je 
Chapala dosegla največjo moč četrte stopnje, veter je 
takrat dosegal hitrost do 250 km/h, in 3. novembra 
dosegla Jemen (slika 12). Je prvi zabeleženi tropski 
ciklon, ki je dosegel to državo z orkansko močjo. Chapala 
je nad goratim območjem hitro oslabela. V Jemnu, na 
otoku Sokotra in v somalijski regiji Puntland je povzročila 
obsežno razdejanje. Močan veter, obilne padavine in visoki 
valovi so prizadeli obalo južnega Jemna. Najmanj osem 
ljudi je pri tem umrlo, več kot 200 pa je bilo poškodovanih. 
Pristaniško mesto Mukalla je bilo po obilnih padavinah, ki 
so presegale 600 mm, poplavljeno. Poplave so odnašale 
avtomobile in uničile na tisoče domov. O podobni škodi so 
poročali še iz provinc Hadramawt in Shabwa. V Jemnu in 
na otoku Sokotra je bilo prizadetih 1,1 milijona ljudi. 

5.–10. november: 5. novembra je nad vzhodnim Arabskim 
morjem nastal ciklon Megh. Orisal je pot, podobno kot 
nekaj dni pred njim ciklon Chapala. 8. novembra je dosegel 
največjo moč tretje stopnje, veter je pihal takrat s hitro-
stjo do 205 km/h. Kmalu zatem je oplazil severno obalo 
jemenskega otoka Sokotra. Nato je počasi slabel, še 
posebej, ko je zadel severno obalo Somalije. Po vstopu nad 
Adenski zaliv je pot nadaljeval na severozahod in dosegel 
jugozahodno obalo Jemna kot tropska depresija. 

Ko je Megh 8. in 9. novembra dosegla jemenski otok 
Sokotra, je umrlo najmanj 18 ljudi. Nad otokom je imel 
orkansko moč in je prinesel obilne padavine. Desetine 
ljudi je bilo poškodovanih. Najmanj 3000 domov je bilo 
uničenih ali poškodovanih. Zapreti so morali pristanišče, 
saj je bilo uničenih na stotine ribiških plovil. 80 odstotkov 

cest na otoku je bilo neprevoznih. Po vsem otoku je 
zmanjkalo elektrike. Nad severno Somalijo je Megh 
prinesla obilne padavine in visoke valove. Uničevala je 
kmetijske površine in poškodovala črede.

23. november: iz tropske depresije ob zahodni obali 
Mehike je 23. novembra nastal tropski vihar Sandra, 
ki se je ob pomikanju na severovzhod naslednji dan 
okrepil v hurikan. Topla voda oceana in nizko vetrno stri-
ženje sta ustvarila razmere za izjemno hitro krepitev 
ciklona, ki je 25. novembra dosegel moč tretje stopnje 
in postal intenziven hurikan. Sandra je bila že 11. inten-
ziven hurikan nad vzhodnim Tihim oceanom leta 2015. 
Največjo moč četrte stopnje je dosegla 26. novembra, ko 
je veter dosegal hitrost 240 km/h. Naslednje štiri dni je 
zaradi vetrnega striženja Sandra oslabela, še preden je 
dosegla obalo Mehike. Tam ni povzročila znatne škode in 
se je do 28. novembra razpršila. Njena moč je bila glede 
na pozni letni čas nastanka nenavadno visoka. Sandra je 
najpozneje nastali intenziven hurikan, ki so ga opazili nad 
zahodno poloblo. Hitrost vetra je bila najvišja novembrska 
nad vzhodnim Tihim oceanom, enaka kot pri hurikanu 
Kenneth novembra 2011. Sandra je bila tudi 25. tropski 
ciklon vsaj četrte stopnje nad severno poloblo leta 2015. 
Prejšnji rekord je bil 18 v letih 1997 in 2004.

10.–17. december: 9. decembra je 120 km od mikro-
nezijskega otoka Truk nastala tropska depresija, ki se 
je okrepila v tropski vihar Melor. 13. decembra je Melor 
postal tajfun in naslednji dan prvič dosegel kopno nad 
filipinsko provinco Severni Samar. Preden je oslabel, je 
prizadel še provinco Sorsogon ter otoke Burias, Romblon 
in Mindoro. Pri tem je umrlo najmanj 42 ljudi, 24 pa je bilo 
poškodovanih. Vihar je prinesel obilne padavine in močan 
veter. Nad delom otočja je imel moč četrte stopnje. Skoraj 
280.000 domov je bilo poškodovanih ali uničenih. Največ 
škode je bilo na otokih Mindoro in Romblon. Škoda je bila 
na kmetijskih površinah in infrastrukturi, poplave so priza-
dele promet. Na otoku Luzon je poplavljalo, najbolj priza-
deta je bila upravna enota Calumpit, v kateri so evakuirali 
430 družin. 17. decembra je nad Južnokitajskim morjem 
oslabel in se nad Suluškim morjem razpršil.

23.–25. december: 23. decembra zvečer je močan 
izbruh tornadov prizadel Srednji zahod in jug ZDA. 
V zveznih državah Illinois, Michigan, Indiana, Misisipi, 
Alabama in Tennessee so nastajali tornadi. Nastalo je 
36 tornadov, največji je bil moči EF4. Nastal je v okolici 
mesta Holly Springs v Misisipiju in je bil širok 1,5 km. 
V Holly Springsu sta umrli dve osebi. Tornado je pot 
nadaljeval proti mestoma Ashland in Canaan in se še 
krepil. Na svoji poti je domove zravnal z zemljo. Pri tem je 
umrlo nekaj ljudi, ena oseba je umrla še v kraju Walnut, 
tornado pa je pot nadaljeval v Tennessee, kjer je uničeval 
zgradbe v okolici krajev Middleton in Selmer. Skupno je 
umrlo devet ljudi. Nastala sta še dva tornada moči EF3, 
eden v Clarksdalu v Misisipiju, kjer sta umrli dve osebi, 
15 domov pa je bilo uničenih, drugi pa v skupnosti Lutts v 
Tennesseeju (slika 13). Ta je uničil nekaj domov, cerkev in 
pošto. Skupno je v tem izbruhu umrlo 13 ljudi.

 Slika 12: Tropski ciklon Chapala 3. novembra nad 
Jemnom  
(slika: NASA, LANCE/EOSDIS Rapid Response)

 Figure 12: Tropical Cyclone Chapala over Yemen on 3 
November 2015  
(Photo: NASA, LANCE/EOSDIS Rapid Response)

Renato Bertalanič: KATASTROFALNI VETROVI V SVETU LETA 2015



113UJMA | številka 30 | 2016

26.–28. december: 26. decembra zvečer je skupina 
tornadov prizadela območje okrog Dallasa in Forth 
Wortha v severnem Teksasu. Nastalo je 32 tornadov. 
Najmočnejši je imel moč EF4 in je nastal v severovzho-
dnem delu okraja Dallas. Največ škode je nastalo v mestih 
Garland in Rowlett (slika 14). Na svoji poti je tornado uničil 
nekaj zgradb in vozil, pri tem je umrlo deset ljudi. Tornado 
moči EF3 je v krajih Ovilla in Glenn Heights uničil številne 
hiše in dve cerkvi ter močno poškodoval šolo. Tornado 
moči EF2, ki je nastal ponoči, je odgovoren za smrt še 
dveh ljudi v Copevillu, v bližini Blue Ridgea pa je ena oseba 
izgubila življenje med divjanjem tornada moči EF1. Skupno 
je med dogodki umrlo 13 ljudi. Od leta 1957 je to največje 
razdejanje zaradi tornadov na tem območju. 

Sklepne misli

Število tropskih viharjev je bilo leta 2015 nadpovprečno. 
Nastalo jih je 95 in med njimi je bilo 39 intenzivnih, kar 
je največ, odkar obstajajo zanesljivi podatki. Nad Atlant-
skim, severnim Indijskim ter južnim in jugozahodnim Indij-
skim oceanom je nastalo podpovprečno, nad zahodnim, 
vzhodnim in južnim Tihim oceanom pa nadpovprečno 
število tropskih viharjev. Za posledicami tropskih ciklonov 
je po svetu umrlo več kot 881 ljudi. Tornadi so zahtevali 
dvakrat več žrtev kot leto prej, prvič po dolgem času 
največ zunaj ZDA, v Pakistanu. Po svetu so zahtevali 109 
žrtev. V ZDA se je končalo triletno obdobje podpovpreč-
nega števila tornadov.

 Slika 13: Zaradi tornada poškodovana cerkev v Luttsu v 
Tennesseeju (slika: NWS Nashville)

 Figure 13: Church in Lutts, Tennessee, damaged by a 
tornado (Photo: NWS Nashville)

 Slika 14: Škoda zaradi tornada v mestu Garland v Teksasu 
(slika: Volkan Yuksel)

 Figure 14: Tornado damage in Garland, Texas  
(Photo: Volkan Yuksel)
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Povzetek
Območje Republike Slovenije je bilo od jeseni 2015 do spomladi 2016 del obsežne migracijske poti prek 
Balkana. V tem času je Slovenijo prešlo več kot 480.000 beguncev in migrantov. Opravljanje varnostih in 
humanitarnih 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. Uprava 
RS za zaščito in reševanje in Civilna zaščita na državni ravni sta dodeljeno nalogo začasnega sprejema 
ter oskrbe beguncev in migrantov opravili z vključevanjem celotnega sistema varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami oziroma njegovega ožjega področja zaščite in reševanja. Ta odziv je temeljil na nevladnih 
prostovoljnih organizacijah ter podpori drugih humanitarnih organizacij zunaj sistema. Takšna dejavnost 
v sistemu zaščite in reševana oziroma v civilni zaščiti sicer nima posebej pripravljenih načrtov, zato so 
se pri opravljanju teh nalog smiselno upoštevale rešitve iz posameznih načrtov zaščite in reševanja, ki 
se nanašajo na namestitev ter oskrbo ogroženega prebivalstva ob naravnih in drugih nesrečah. 

Abstract
In the period from the autumn of 2015 to the spring of 2016, the territory of the Republic of Slovenia 
was part of the Balkan route of mass migrations. More than 480,000 refugees and migrants crossed 
Slovenia at that time. During these large movements of people, different national authorities and non-
governmental organizations involved were confronted with a serious challenge of providing safety and 
humanitarian assistance The RS Administration for Civil Protection and Disaster Relief and the Civil 
Protection national bodies which were responsible for the reception and support of the refugees and 
migrants, engaged in their work the whole of the protection and rescue system, which is based on non-
governmental volunteer organizations and support of other humanitarian organizations operating outside 
the system. Although the plans of the protection and rescue system and the Civil Protection do not 
provide for this type of activity, the relevant solutions dealing with the accommodation and support of the 
population at risk during natural and other disasters could nevertheless be applied appropriately.

Uvod

Geografska lega Republike Slovenije in preusmeritev 
toka beguncev in migrantov zaradi zapore madžarskih 
mej sta Slovenijo soočili z varnostnimi in humanitar-
nimi izzivi, kakršnih doslej v takem obsegu še ni izkusila. 
V prvem valu septembra 2015 je sprejela več kot 3600 
migrantov v enem tednu. Po vmesni prekinitvi, ki je 
vzbujala lažno upanje o koncu krize, se je v tako imeno-
vanem drugem valu, ki se je začel v noči s 16. na 17. 
oktober, ko je Madžarska zaprla mejo, migrantski tok 
usmeril čez Hrvaško in Slovenijo ter dosegel številke, ki 
so bistveno presegle pripravljene sprejemne in nastani-
tvene zmogljivosti, pa tudi celoten državni načrt obvla-
dovanja tega toka. Največji val migrantov in beguncev je 
bil na območju Brežic, kjer sta bila poleg sprejemnega 
centra v Brežicah urejena še dva sprejemna centra 
v Dobovi. Po opravljeni registraciji je Ministrstvo za 

notranje zadeve organiziralo prevoze migrantov v nasta-
nitvene centre, predvsem v Gornjo Radgono (deloval do 
januarja 2016), Šentilj (postavljen oktobra 2015) in na 
Vrhniko. Od tam so jih po predhodnem usklajevanju vozili 
v Avstrijo. Število migrantov in beguncev je bilo v posa-
meznih centrih velikokrat večje kot 2000, kar je poleg 
logističnih zahtev povzročalo tudi varnostne težave, ko 
so migranti na različne načine izražali svoje nezadovolj-
stvo ob čakanju na nadaljevanje poti. Največji pritiski na 
delovanje sistema so bili v dneh okoli 21. oktobra, ko je 
v Slovenijo prispelo več kot 12.000 ljudi v enem dnevu, 
ter sredi novembra, ko je bilo število novih migrantov in 
beguncev med 6000 in 10.000 na dan. Skupaj je tako po 
podatkih Ministrstva za notranje zadeve od 16. oktobra 
2015 do marca 2016 slovensko državo prešlo več kot 
477.000 migrantov. Tej številki je treba prišteti še več 
kot 3600 migrantov in beguncev v prvem valu med 18. 
in 22. septembrom 2015. 
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Priprave na sprejem večjega 

števila migrantov

V Republiki Sloveniji je za urejanje področja migrantske 
politike pristojen Direktorat za upravne notranje zadeve, 
migracije in naturalizacijo Ministrstva za notranje 
zadeve. Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je 
bila vključena v pripravo tako imenovanega kontingen-
tnega načrta za zagotovitev nastanitve in oskrbe ob 
povečanju števila prosilcev za mednarodno zaščito, ki ga 
je sprejela vlada junija 2015. 

V kontingentnem načrtu so bili načrtovani scenariji 
in naloge različnih deležnikov, URSZR naj bi se v izva-
janje načrta vključila v fazi, ko bi število prosilcev za azil 
preseglo 500 in bi se dodatno aktivirala enota Izobra-
ževalnega centra za zaščito in reševanje v Logatcu, ki 
omogoča nastanitev 100 ljudi v stacionarnih in do 300 
v začasnih objektih.

Zaradi velike verjetnosti, da se bo begunski tok preu-
smeril prek naše države, je URSZR poleti preverila zaloge 
materialnih sredstev v državnih rezervah ter na podlagi 

načrtov zaščitnega ukrepanja ob evakuaciji, nastanitvi 
in oskrbi prebivalcev ob naravni in drugi nesreči pripra-
vila operativni načrt za takšen dogodek. Dodatno so bili 
opravljeni prvi usklajevalni sestanki z Rdečim križem 
Slovenije, Karitas, taborniki, skavti, Unicefom in gasilci o 
enotnem odzivu vseh nevladnih in drugih organizacij, ki 
delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. 

Ob prihodu prvih migrantov v Slovenijo se je pokazalo, 
da jih večina ne želi zaprositi za azil v Republiki Sloveniji, 
temveč želijo priti čim prej do meje z Avstrijo. Kontin-
gentni načrt zato ni bil aktualen, odziv sistema zaščite 
in reševanja pa je bilo treba prilagoditi novim razmeram. 
Tako je Vlada RS 20. 9. 2015, torej že po prihodu prvih 
migrantov, sprejela sklep o zadolžitvi Civilne zaščite za 
postavitev in oskrbo začasnih nastanitvenih centrov. 
Sklep je predvideval smiselno izvajanje zaščitnih ukrepov 
in nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki se nanašajo 
na nastanitev in oskrbo ogroženega prebivalstva ter 
usklajevalno vlogo Civilne zaščite ob vključevanju drugih 
pristojnih ministrstev, nevladnih in drugih organizacij 
pri izvajanju teh ukrepov. Hkrati s tem je bila posta-
vljena ločnica med pristojnostmi Policije, ki je skrbela za 
organizacijo in delovanje sprejemnih centrov, ter Civilne 

 Slika1: Podatki o migracijah prek Slovenije po mesecih (vir: MNZ)
 Figure1: Data on migrations across Slovenia by month (Source: Ministry of the Interior)
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zaščite, ki je bila odgovorna za organizacijo, delovanje 
in oskrbo nastanitvenih centrov. Delitev pristojnosti 
Policije in Civilne zaščite glede na vrsto centra (sprejemni 
ali nastanitveni) pa ni bistveno vplivala na naloge posa-
meznih humanitarnih organizacij. Najširše bi te naloge 
lahko razdelili na varnostne (izvajalca Policija in deloma 
Slovenska vojska) ter zagotavljanje začasne nastanitve 
in osnovnih življenjskih razmer ter humanitarne pomoči 
beguncem in migrantom (Civilna zaščita in humanitarne 
organizacije).

Pripravljenost sistema zaščite, reševanja in pomoči 
na sprejem in nastanitev večjega števila ljudi je del 
zakonsko predpisanih zaščitnih ukrepov. Leta 2000 so 
bila na URSZR skupaj z zunanjim partnerjem Urbani-
stičnim inštitutom RS oblikovana navodila za postavitev 
začasnih bivališč. Kot pripravo za organiziranje nasta-
nitve lahko štejemo tudi mednarodno terensko vajo 
IPA CAMPEX 2015 neposredno pred začetkom pove-
čanja migrantskih prihodov v Slovenijo in prek nje. Vajo 
je URSZR kot vodilni partner v EU-projektu pripravila 
in izvedla maja 2015 v Makedoniji, v okolici Skopja. Za 
številne operativne člane Civilne zaščite in zaposlene v 

URSZR je bila to prva praktična izkušnja z organizacijo 
nastanitve ljudi v praksi ter z različnimi mednarodnimi 
standardi in priporočili, ki veljajo na tem področju. Med 
najpomembnejše spada projekt SPHERE – Listina o 
humanitarni pomoči in minimalnih standardih pri odzi-
vanju na nesreče. Projekt SPHERE se je začel leta 1997 
na pobudo skupine nevladnih organizacij ter Medna-
rodne federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
z namenom, da bi razvili skupne minimalne standarde 
na glavnih področjih odzivanja na nesreče ter tehnične 
standarde za zagotavljanje različnih ukrepov in nalog ob 
začasni nastanitvi ogroženih ljudi. 

Naloge sistema zaščite 

in reševanja

Migrantski tok se je potem, ko je Madžarska zaprla mejo 
s Srbijo, preusmeril na Hrvaško in od tam v Slovenijo. 
Ob prvem valu je bil za izvajanje varnostnih in humani-
tarnih nalog postavljen sistem sprejemnih centrov na 
meji in nastanitvenih centrov, v katerih so se begunci 

Slika 2:  
Lokacije nastanitvenih in sprejemnih 
centrov (vir: URSZR)
Figure 2:  
Locations of accommodation and 
reception centres  
(Source: RS Administration for Civil 
Protection and Disaster Relief)
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in migranti zadrževali krajši čas, preden so nadaljevali 
pot do mejnih prehodov z Avstrijo. Za vstop v državo in 
registracijo migrantov je Policija postavila tri sprejemne 
centre, in sicer v Brežicah, na Gruškovju in v Lendavi, 
URSZR pa nastanitvene centre v Mariboru, Lenartu, 
Celju, Gornji Radgoni, Logatcu in Postojni. Ob drugem 
valu migrantov in beguncev so bili urejeni novi nastani-
tveni centri, med katerimi je najpomembnejši in največji 
v Šentilju, hkrati pa so se zapirali manjši, ki so zaradi 
manjše nastanitvene zmogljivosti in oddaljenosti povzro-
čali prevelike logistične obremenitve. Skupno so nasta-
nitveni in sprejemni centri lahko sprejeli do 8500 ljudi.

Pristojnost pri postavitvi začasnih nastanitvenih centrov 
in oskrbi v širšem sistemu zaščite in reševanja oziroma 
Civilni zaščiti opredeljuje sklep Vlade RS z dne 20. 9. 
2015. S sklepom, ki se je začel uresničevati naslednji 
dan, so bili določeni pogoji za izvajanje zaščitnih ukrepov 
in nalog zaščite, reševanja in pomoči, ki se nanašajo na 
namestitev in oskrbo ogroženega prebivalstva. Aktiv-
nosti je usklajeval in vodil poveljnik CZ RS, v njih so sode-
lovali celotna URSZR in službe za podporo. Z zadolžitvijo 
Civilne zaščite za organizacijo humanitarne dejavnosti 
so se hkrati tudi razmejile pristojnosti med varnostnim 
in obrambnim sistemom ter sistemom zaščite in reše-
vanja pri reševanju migrantskih in begunskih vprašanj.

Celostno bi naloge Civilne zaščite oziroma sistema 
zaščite, reševanja in pomoči v migrantski krizi, ki sta 
jih usklajevala URSZR in poveljnik CZ RS, opredelili kot: 

 – izvajanje in usklajevanje humanitarnih dejavnosti 
(nastanitev in oskrba) v sprejemnih in nastani-
tvenih centrih;

 – logistično oskrbo sprejemnih in nastanitvenih 
centrov;

 – podporo poveljniku in štabu CZ RS;
 – izvajanje javnih naročil oziroma interventnih 

nakupov;
 – sodelovanje pri pripravi projektov za pridobivanje 

sredstev za izboljšanje sprejemnih in nastanitvenih 
zmogljivosti;

 – sodelovanje pri razvoju novih rešitev za sprejem in 

začasno nastanitev;
 – mednarodne dejavnosti;
 – vodenje nastanitvenih centrov.

Poveljnik Civilne zaščite RS je 23. oktobra 2015 sprejel 
sklep o aktiviranju državnega načrta ob potresu, s 
katerim je še operacionaliziral septembrski sklep 
vlade, da se za pomoč smiselno izvajajo zaščitni ukrepi 
in naloge zaščite, reševanja in pomoči, ki se nanašajo 
na namestitev ter oskrbo ogroženega prebivalstva. 
S temi odločitvami je bila zagotovljena pravna podlaga 
za aktiviranje reševalnih enot, zavarovanje pripadnikov, 
plačilo neposrednih stroškov in refundacij, preme-
ščanje reševalnih enot po vsej državi ter za hitrejšo 
izvedbo javnih naročil. 

Ob izvajanju nalog, povezanih z migranti, se je sistem 
zaščite in reševanja soočal z razmerami, ki so delno 
primerljive razmeram ob velikih naravnih in drugih 
nesrečah. Predvsem je njihova značilnost, da je po 
pojavu dogodka čas za načrtovanje vseh nujnih ukrepov 
in njihovo izvedbo omejen in da je stopnja obremenje-
nosti ter stresa med odločevalci in izvajalci povečana, 
ker morajo sprejemati odločitve v negotovih razmerah, 
v katerih dogodki prehitevajo drug drugega. Razlike 
pa so se pokazale predvsem v delno nejasni vlogi vseh 
deležnikov, v medsebojnem usklajevanju in njihovi komu-
nikaciji, kar je posledica sistemske (normativne, orga-
nizacijske, komunikacijske, finančne ipd.) neurejenosti 
širšega nacionalnovarnostnega sistema in njegove 
nepripravljenosti na nove grožnje, med katere prav 
gotovo spada migrantska problematika. Ne nazadnje 
je takšna sistemska neurejenost posledica neskladij 
v tako imenovanem kriznem upravljanju v Sloveniji, ki 
je bilo v preteklosti deležno akademske (glej Prezelj v 
Ujma, 2005: 190–195; Malešič, 2004), ne pa tudi širše 
javne in strokovne obravnave ter dodatne sistemske 
opredelitve, ob hkratni utrditvi in izboljšanju sedanjega 
sistema in delujočih podsistemov nacionalne varnosti. 
Dodaten stresor in hkrati dodatna razlika med delo-
vanjem ob nesreči in v migrantskih razmerah je bila 
navzočnost grožnje temeljnim vrednotam in normam 

Slika 3:  
Prihod migrantov (foto: J. Oražem)
Figure 3:  
Arrival of migrants (Photo: J. Oražem)
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družbenega sistema. Takšne grožnje so del vseh (še 
tako različnih) definicij krize in so bile kljub organizi-
ranosti pretoka migrantov v Sloveniji prisotne v širši 
družbi in politiki, nekoliko manj pa tudi med izvajalci 
pomoči. 

Organiziranje in delovanje 

nastanitvenih centrov

Na podlagi sklepa Vlade RS o pristojnosti Civilne zaščite 
za organiziranje nastanitvenih centrov je URSZR takoj 
začela aktivnosti za namestitev in oskrbo množice 
migrantov in beguncev. Nastanitveni centri so namenjeni 
začasni nastanitvi migrantov, v njih so jim zagotovljeni 
začasna nastanitev, hrana, sanitarije in druge osnovne 
življenjske razmere, dokler ne nadaljujejo svoje poti. 

Naloge Civilne zaščite in različnih humanitarnih orga-
nizacij v nastanitvenih centrih so bile: načrtovanje in 
postavitev centrov ter organiziranje dela v njih, sprejem 
in nastanitev migrantov, zagotovitev in razdeljevanje 
hrane, razdeljevanje humanitarne pomoči, postavitev 

sanitarnih zmogljivosti, zdravstvena pomoč, psihoso-
cialna pomoč, čiščenje, varovanje, ogrevanje, izpolnitev 
drugih zahtev ter usklajevanje dela vseh deležnikov 
oziroma izvajalcev nalog v centrih. Dodatni nalogi vodstva 
v nastanitvenih centrih sta bili odpravljanje pomanjklji-
vosti ter razvoj delovanja posameznega centra, upošte-
vajoč pridobljene izkušnje. 

Za določanje in poenotenje aktivnosti v nastanitvenih 
centrih je URSZR pripravila navodila za njihovo organiza-
cijo in delovanje. Navodila se nanašajo na naloge, ki so v 
pristojnosti Civilne zaščite pri izvajanju zaščitnih ukrepov 
ter zaščite, reševanja in pomoči. Navodila predpisujejo:

 – namen in lokacijo nastanitvenih centrov,
 – naloge v nastanitvenih centrih,
 – organizacijsko strukturo in pristojnosti posameznih 

članov vodstva ter izvajalcev nalog v centrih,
 – shemo postavitve centrov, 
 – navodila za ravnanje ob obisku medijev,
 – zagotavljanje razmer za delo v centrih,
 – navodila za delov prostovoljcev ter navodila za vključe-

vanje tujih organizacij in prostovoljcev v delo centrov,
 – način poročanja o aktivnostih in potrebah v nastani-

tvenem centru.

Slika 4:  
Nastanitveni center je pripravljen. 
(foto: J. Oražem)
Figure 4:  
The accommodation centre is ready 
(Photo: J. Oražem)

Slika 5:  
Sanitarni del sprejemnega centra 
(foto: J. Oražem)
Figure 5:  
Sanitary facilities at the reception 
centre (Photo: J. Oražem)
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Navodila za delo predstavnikov Civilne zaščite in različnih 
humanitarnih organizacij so se smiselno uporabljala tudi 
v sprejemnih centrih, v katerih je bilo vodenje v pristoj-
nosti Policije, Civilna zaščita pa je izvajala logistično 
podporo ter usklajevala humanitarno pomoč.

Organizacije, vključene 

v zagotavljanje 

humanitarne pomoči

Pri delovanju sprejemnih in nastanitvenih centrov se je obli-
kovala zapletena mreža razmerij med različnimi organizaci-
jami in njihovimi pristojnostmi ter posamezniki. Ta razmerja 
temeljijo na medsebojni komunikaciji, izmenjavi informacij, 
organizaciji dela in jasno določenih pristojnostih. Poveljnik 
Civilne zaščite RS je s sklepi imenoval vodje in njihove name-
stnike v nastanitvenih centrih. Ti so usklajevali delovanje 
centrov, izvajanje posameznih nalog v njih pa je temeljilo 
predvsem na posameznih organizacijah in njihovih članih.

Organizacije, ki so zagotavljale humanitarno pomoč, 
začasne nastanitve in oskrbo migrantov: 

 – URSZR (vodenje centrov, služba za podporo, logi-
stična oskrba, izvajanje javnih naročil),

 – enote Civilne zaščite (vodenje centrov, logistična 
oskrba),

 – Rdeči križ Slovenije (logistična in neposredna 
oskrba migrantov s hrano, vodo, higienskimi in 
drugimi najnujnejšimi pripomočki, obleko, odejami in 
drugimi potrebščinami, priprava hrane, sortiranje 
humanitarne pomoči, prva pomoč, združevanje 
družin, čiščenje),

 – Slovenska Karitas (logistična in neposredna 
oskrba migrantov s hrano, vodo, higienskimi in 
drugimi najnujnejšimi pripomočki, obleko, odejami in 
drugimi potrebščinami, priprava hrane, sortiranje 
humanitarne pomoči, čiščenje),

 – Slovenska filantropija (razdeljevanje humanitarne 
pomoči, psihosocialna pomoč, logistična pomoč, 
čiščenje),

 – Slovenska vojska (logistična pomoč, priprava in 
razdeljevanje hrane, dezinfekcija in deratizacija, 
pralnica, zdravstvena pomoč, varovanje),

 – ADRA Slovenija (logistična in neposredna oskrba 
migrantov s hrano, vodo, higienskimi in drugimi 
najnujnejšimi pripomočki, obleko, odejami in drugimi 
potrebščinami, priprava hrane, sortiranje humani-
tarne pomoči, čiščenje),

 – Evangeličanska humanitarna organizacija 
Podpornica (prevoz obolelih oseb v bolnišnice, 
pomoč v materialnih sredstvih in sodelovanje pri 
opremljanju kotičkov za otroke v nastanitvenih 
centrih ter delo v njih),

 – Zveza tabornikov Slovenije in Združenje sloven-
skih katoliških skavtinj in skavtov (postavljanje 

 Preglednica 1: Seznam sodelujočih organizacij in angažiranih oseb med 17. 10. 2015 in 31. 3. 2016 (vir: URSZR)
 Table 1: Accommodation and reception centre capacity as of 1 February 2016 (Source: RS Administration for Civil 

Protection and Disaster Relief)
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ReŠCZ 0 0 0 6 0 0 127 0 0 18 107 145 45 0 27 475
OŠCZ 0 0 0 58 1 0 58 0 0 1 2 10 81 16 25 252
CZ 0 0 0 101 62 0 287 0 50 3 12 41 82 9 46 693
delavci URSZR 5 0 13 2.315 20 7 4.799 46 2.395 16 4.445 2.301 2.784 874 221 20.241
občine 0 0 2 37 0 0 59 0 3 3 11 16 91 0 18 240
ZKSS 0 0 0 45 0 0 44 0 0 0 22 3 10 0 15 139
ZTS 0 0 0 7 0 0 37 0 0 0 45 0 1 0 7 97
RKS 0 0 0 378 2 0 2.583 0 99 0 663 78 1.045 0 310 5.158
Slovenska Karitas 0 0 0 152 0 0 1.024 0 116 0 595 60 509 0 172 2.628
Filantropija 0 0 0 91 0 0 1.641 0 10 0 933 26 205 0 77 2.983
javne službe 0 0 0 162 0 0 1.152 0 83 0 838 12 284 0 188 2.719
gasilci GEŠP 0 0 4 18 0 1 2 0 6 1 2 0 33 0 2 69
gasilci PGD 0 0 1 21 16 15 411 1 9 11 594 50 65 10 87 1.291
ADRA 0 0 0 0 1 0 413 0 0 0 26 0 0 0 7 447
EHO Podpornica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 2 18 0 0 104
NMP 0 0 0 13 0 0 368 0 0 0 138 3 20 0 0 542
UNICEF 0 0 0 61 0 0 128 0 0 0 88 5 1 0 0 283
UNHCR 0 0 0 72 2 0 334 0 0 0 417 20 92 0 0 937
WAHA 0 0 0 13 0 0 71 0 0 0 7 0 0 0 0 91
drugo 0 0 2 752 34 0 2.016 0 98 18 1.926 201 1.577 8 467 7.099
SKUPAJ 5 0 22 4.302 138 23 15.554 47 2.869 71 10.955 2.973 6.943 917 1.669 46.488
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šotorov oziroma šotorišč v sprejemnih in nastani-
tvenih centrih),

 – Gasilska zveza Slovenije in posamezna gasilska 
društva (tehnična in logistična pomoč, požarno varo-
vanje, osvetljevanje),

 – nujna medicinska pomoč (v krajih sprejemnih in 
nastanitvenih centrov),

 – Zveza slovenskih častnikov (logistična pomoč, 
pomoč pri vodenju centrov),

 – druge manjše organizacije ter številni nepovezani 
prostovoljci.

S predstavniki humanitarnih in nevladnih organizacij so 
bili na državni ravni vsak teden redni sestanki na URSZR. 
Sestankov so se udeleževali predstavniki vključenih huma-
nitarnih in nevladnih organizacij, občasno pa sodelovali 
tudi predstavniki Ministrstva za notranje zadeve ter 
drugih državnih in mednarodnih organizacij. Teme so bile 
predvsem seznanitev z aktualnimi razmerami in načrti, 
izmenjava izkušenj ter obravnava problematike, s katero 
so se srečevali prostovoljci na terenu. Naloga URSZR je 
bila, da o sklepih teh sestankov obvesti druge pristojne 
organe oziroma da na posamezna vprašanja zunaj svoje 
pristojnosti pridobi odgovore pristojnih organov.

Za zdravstveno oskrbo v centrih je bilo pristojno Mini-
strstvo za zdravje, naloge pa so opravljale enote prve 
pomoči Rdečega križa ter lokalna nujna medicinska 
pomoč. Dodatna pomoč obolelim je bila organizirana v 
lokalnih zdravstvenih domovih ter v bolnišnicah, pri delu 
pa so pomagale tudi tuje zdravstvene enote. 

Dobrodošla pomoč za razbremenitev številnih prosto-
voljcev so bili tudi udeleženci javnih del, ki so se v delo vklju-
čili novembra 2015, ko je Ministrstvo za delo družino in 
enake možnosti zagotovilo sredstva za izvajanje javnih del 
in so bili na Ministrstvu za obrambo oziroma URSZR ter 
na Zavodih za zaposlovanje izvedeni postopki (napotitve 
na predhodni zdravniški pregled, priprava sistemizacije 
delovnih mest in pogodb o zaposlitvi) za zaposlitev. Do 
konca leta 2015 je bilo v tem programu zaposlenih 259 
posameznikov, ki so delovali v vseh centrih ter v državnem 

logističnem centru CZ. Po novem letu se je število pogodb 
o zaposlitvi za določen čas z dolgotrajno brezposelnimi 
osebami za izvajanje programa javnih del Pomoč pri obvla-
dovanju migracijskih tokov zmanjšalo na 225. Po marcu 
2016 pa je bilo za vzdrževanje pripravljenosti nastani-
tvenih centrov na lokacijah Šentilj, Lendava in Dobova ter 
zaradi zapiranja manjših centrov za migrante podaljšanih 
le še 20 pogodb za izvajanje javnih del. 

Udeleženci javnih del so v izmenskem delu opravljali te 
naloge:

 – razdeljevanje humanitarne pomoči v nastanitvenih 
centrih,

 – urejanje humanitarnih zalog v nastanitvenih centrih,
 – občasni prevozi humanitarnih zalog iz logističnih 

centrov CZ ali vanje,
 – čiščenje in urejanje nastanitvenih centrov,
 – usklajevanje dela v nastanitvenih centrih.

Med sodelujoče organizacije v posameznih sprejemnih 
in nastanitvenih centrih je treba prišteti še različne 
mednarodne organizacije, ki so prav tako sodelovale pri 
zagotavljanju različnih storitev za begunce in migrante. 
Med pomembnejšimi, s katerimi je sodelovala Civilna 
zaščita, so: 

 – UNHCR – Visoki komisariat Združenih narodov za 
begunce (Office of the United Nations High Commis-
sioner for Refugees, materialna pomoč, prevajanje, 
logistična pomoč, skrb za ranljive skupine oseb),

 – UNICEF – Sklad Združenih narodov za otroke (United 
Nations Children's Fund, skrb za ranljive skupine oseb),

 – IOM – Mednarodna organizacija za migracije (Inter-
national Organization for Migration, materialna 
pomoč, spremljanje migrantskih poti, psihosocialna 
podpora in druge oblike pomoči ranljivim skupinam 
beguncev in migrantov),

 – WAHA – Mednarodna organizacija za zaščito žensk 
(Women and Health Alliance International, zdra-
vstvena oskrba in skrb za ranljive skupine oseb).

Skupaj je v nastanitvenih in sprejemnih centrih od 
oktobra 2015 od konca marca 2016 delovalo skoraj 

Slika 6:  
Sodelovanje Policije in zdravstva  
(foto: J. Oražem)
Figure 6:  
Cooperation of the Police and health 
professionals (Photo: J. Oražem)
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46.500 oseb (sešteto število angažiranih po posame-
znih dnevih) iz državnih organov, javnih služb, nevladnih 
organizacij in javnih del. Analiza aktivnosti je pokazala, da 
so se ljudje na najodgovornejših mestih v centrih kljub 
velikemu številu vključenih prepočasi menjali, zato so bili 
podvrženi prevelikemu stresu.

Pri logistični podpori je sodelovala tudi Slovenska vojska, 
ki je skrbela za prevoze, predvsem opreme in mate-
riala, pripravljala in razdeljevala tople obroke, pomagala 
pri postavljanju centrov ter zagotovila primarno zdra-
vstveno oskrbo, vključno z reševalnimi vozili, dezinfekcijo 
in deratizacijo centrov, tuširnico, pralnico in druge logi-
stične zmogljivosti.

V celotno mrežo izvajalcev je treba všteti tudi številne 
gospodarske družbe, ki so prek postopkov javnih naročil 
zagotavljale različne storitve in dobave v nastanitvenih 
in sprejemnih centrih. Zunanji izvajalci so tako sodelovali 
pri postavitvi sanitarij in kopalnic, čiščenju, odvozu smeti, 
različnih popravilih ipd. 

Podporna služba poveljniku 

in štabu CZ RS

Služba za podporo poveljniku in štabu CZ RS se aktivira 
ob vsaki večji nesreči oziroma ob aktiviranju držav-
nega načrta ob posamezni nesreči. Naloga službe je, 
da podpira poveljnika in štab CZ RS ter generalnega 
direktorja URSZR pri izvajanju nalog iz pristojnosti CZ in 
URSZR. Služba za podporo je bila oblikovana že takoj na 
začetku, to je 18. septembra 2015, in je ves čas delovala 
neprekinjeno, torej 24 ur vse dni v tednu. Naloge so 
opravljali zaposleni URSZR v izmenskem delu. Za boljšo 
usklajenost odziva in olajšano komunikacijo med različ-
nimi akterji so kot častniki za povezavo v njej delovali tudi 
pripadniki Policije in Slovenske vojske. 

Širše so naloge podporne skupine predpisane v 10. členu 
Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 

za zaščito, reševanje in pomoč – službe za podporo, 
delno tudi v 13. členu – info centri. 

Naloge službe za podporo poveljniku so bile predvsem: 

1. zagotavljanje enotne stične točke za pomoč štabu 
CZ RS in CORS:

 – članstvo v službi (evidenca prisotnosti, telefonski 
imenik članov),

 – lokacija, oprema in druge razmere za delo,
 – administrativna podpora in pisarniško poslovanje;

2. nadzor in analiza komunikacij: 
 – vodenje operativnega dnevnika, 
 – elektronska pošta PodporaStabCZ@urszr.si,
 – vodenje imenika oseb in organizacij za stike;

3. priprava poročil o dogodku in ukrepanju:
 – zbiranje in združevanje poročil o opravljenih nalogah 

(nastanitveni in sprejemni centri),
 – priprava situacijskega poročila,
 – priprava gradiva za izredni bilten CORS;

4. pomoč poveljniku CZ RS in CORS pri pripravi gradiva:
 – priprava odredb poveljnika CZ RS (175 odredb v 

kriznem obdobju) o interventnih nakupih materialnih 
sredstev, vključevanju SV, aktiviranju državnega 
načrta in državnih rezerv, drugih ministrstev ter 
nevladnih organizacij ipd.,

 – usklajevanje s pristojnimi organizacijskimi enotami 
URSZR,

 – usklajevanje z drugimi pristojnimi organi; 

5. pregled nad razmerami:
 – preglednica vključenih v izvajanje nalog,
 – pregled nad zahtevami po materialno-tehničnih sred-

stvih, hrani, zaščitnih sredstvih in drugi opremi v centrih,
 – preglednica stanja in izdaje sredstev in opreme;

6. obveščanje javnosti: 
 – priprava gradiva,
 – komuniciranje z javnostjo (po pooblastilu);

Slika 7:  
Po prihodu (foto: J. Oražem)
Figure 7:  
Upon arrival (Photo: J. Oražem)
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7. mednarodna pomoč: 
 – obveščanje tujine in priprava predloga zaprosila za 

mednarodno pomoč,
 – usklajevanje mednarodne pomoči,
 – podpora pri obiskih predstavnikov mednarodnih 

organizacij. 

Druge naloge 

URSZR je bila poleg naštetega zadolžena tudi za podporo 
delovanju, med drugim za finančno upravljanje in izva-
janje javnih naročil. Celotna intervencija je proračun 
URSZR obremenila za več kot pet milijonov evrov, kar 
ne vključuje sredstev drugih ministrstev in Slovenske 
vojske. Ministrstvo za finance je decembra 2016 izdalo 
navodilo za povračilo stroškov, nastalih kot posledica 
migrantskega toka, kar je bil temelj za povračilo stroškov 
različnim sodelujočim humanitarnim organizacijam ter 
občinam. Skupaj je finančna služba URSZR obravnavala 
več kot 1200 različnih plačilnih nalogov, povezanih z 
aktivnostmi za migrante. 

Celoten odziv Civilne zaščite je temeljil na zagotavljanju 
logistične podpore in materialno-tehničnih sredstev za 
humanitarno delovanje v centrih. Skupaj je bilo v URSZR 
opravljenih 445 različnih postopkov javnih naročil, 
skladnih z zakonom o javnih naročilih. Za vsako naročilo 
sta bila potrebna soglasje Ministrstva za notranje 
zadeve in pisna odredba poveljnika CZ RS. V začetni fazi 
organiziranja centrov so bili ti postopki gotovo ozko grlo 
pri zagotavljanju nujne opreme, predvsem pri manjših 
nakupih, in posebne opreme za posamezne centre. 
Logistična oskrba se je nato ustrezno uredila, dodatno 
olajšavo pri izvajanju javnih naročil pa je omogočilo tudi 
aktiviranje državnega načrta. V aktivnosti je bil vključen 
tudi Zavod za blagovne rezerve Republike Slovenije, ki 
je iz svojih skladišč zagotavljal hrano, vodo, materialno-
-tehnična sredstva in drugo opremo. Najbolj zahtevna in 
najdražja so bila javna naročila za zagotavljanje šotorov, 
kontejnerskih zmogljivosti in sanitarij. Postopke večjih 
naročil so gotovo olajšale tudi generalne pogodbe, ki jih 

je za daljše obdobje z izvajalci in dobavitelji sklenilo Mini-
strstvo za obrambo. 

Sklepne misli

S pojavom migrantov in beguncev med septembrom 
2015 in marcem 2016 smo se v Sloveniji spoprijeli s 
povsem novimi nalogami, s katerimi doslej nismo imeli 
izkušenj. Izziv je dodobra preizkusil ves nacionalnovar-
nostni sistem, saj so bili v delovanje vključeni vsi njegovi 
(pod)sistemi: varnostni, obrambni in (pod)sistem varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerega del so 
tudi dejavnosti zaščite in reševanja. Aktivnost vseh naci-
onalnovarnostnih struktur je preizkusila prilagodljivost 
(posamično in skupno) novim izzivom in grožnjam. Na 
področju zaščite in reševanja oziroma civilne zaščite, 
kot izhaja iz širše definicije pojma civilna zaščite, ki je 
uporabljena tudi v Sklepu Vlade RS o pristojnosti Civilne 
zaščite za organiziranje nastanitvenih centrov, je bil 
odziv podoben, kot je ob vsaki veliki nesreči (npr. žled leta 
2014) oziroma kot bi bil pri zagotavljanju nastanitve in 
ureditve osnovnih življenjskih razmer prizadetim ob veliki 
naravni ali drugi nesreči. Hkrati pa so se pojavila nova 
tveganja in izzivi, s katerimi se ob nesrečah še nismo 
srečali. Prva taka drugačnost je bilo težje načrtovanje 
intervencije, saj je bilo predvidevanje pritoka migrantov 
in beguncev zelo oteženo in odvisno od drugih dejavnikov. 
Dodatno so se odločevalci in izvajalci srečevali z novimi 
izzivi, kot so nepoznavanje kulture in navad migrantov 
ter varnost in z njo povezan strah, ki je v širši javnosti 
že mejil na občutek ogrožanja temeljnih vrednot naše 
družbe. Največji izziv pri delovanju Civilne zaščite pa sta 
bila pomanjkljivo predhodno načrtovanje takšnih nalog 
ter normativna nedorečenost pristojnosti posameznih 
dejavnikov v načrtovanju in ukrepanju. 

Kljub vsem izzivom, s katerimi se v preteklosti še nismo 
srečevali, in precedensom v opravljanju nalog lahko 
sklenemo, da se je sistem zaščite, reševanja in pomoči 
izkazal kot dovolj trden in hkrati prilagodljiv za netipične 
naloge zagotavljanja pomoči prizadetim in da je bilo 

Slika 8:  
Osvetljeno šotorišče (foto: J. Oražem)
Figure 8:  
Illuminated camp area  
(Photo: J. Oražem)
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zagotavljanje humanitarne pomoči uspešno. Migranti 
in begunci ozemlja Republike Slovenije niso neorga-
nizirano in nenadzorovano prehajali, za vse je bilo tudi 
poskrbljeno, tako da so jim bile zagotovljene osnovne 
življenjske razmere ter humanitarna pomoč. 

Sklepi različnih analiz opravljenih nalog Civilne zaščite v 
migranski situaciji so poudarili velik pritisk na izvajalce, 
predvsem zaradi pomanjkanja časa za priprave in odlo-
čitve ter obremenjenosti in podvrženosti stresu, in težko 
načrtovanje zaradi nejasnih napovedi dogodkov. Ob pono-
vitvi dogodka sta nujni pravočasni delitev pristojnosti 
in nalog na ministrski ravni (določitev lokacije centrov, 
dogovori z lokalnimi skupnostmi, obveščanje javnosti) in 
priprava nalog Civilne zaščite (delitev pristojnosti s Policijo, 
načrtovanje, logistična podpora, javna naročila), jasnejša 
pa mora biti tudi delitev nalog in pristojnosti Civilne zaščite 
v sprejemnih centrih (priprava nalog in pristojnosti pri 
postavitvi in delovanju nastanitvenih centrov ter delitev 
nalog različnih sodelujočih organizacij). 

Dodatno je bila v analizah poudarjena uspešnost skupne 
logistične podpore delovanju v centrih, predvsem 
po začetnem kriznem obdobju. V URSZR je v priho-
dnje treba zagotoviti hitrejše izvajanje javnih naročil. 
Postopek zanje bi moral biti decentraliziran in olajšan pri 
nakupih malih vrednosti za posamezne centre, ki so imeli 
različne potrebe. Vsaka analiza večjih intervencij poziva 
k boljšemu usklajevanju sodelujočih na vseh ravneh, 
migrantska situacija je to samo potrdila. Nujno je stra-
teško usklajevanje na ravni Sveta za nacionalno varnost 

Slika 9:  
Sodelovanje Policije in Slovenske 
vojske (foto: J. Oražem)
Figure 9:  
Cooperation of the Police and the 
Slovenian Armed Forces  
(Photo: J. Oražem)

(SNAV) in usklajevalne skupine Ministrstva za notranje 
zadeve za taktično usklajevanje v Civilni zaščiti, z vklju-
čenimi nevladnimi organizacijami ter na operativni ravni 
v posameznih centrih. Uspešno usklajevanje temelji na 
dobri komunikaciji, jasni delitvi pristojnosti med vključe-
nimi, na učinkovitem vodenju sestankov, pripravljenih in 
posredovanih zapisnikih in še bi lahko naštevali. 

Vsak sistem in odziv ob izzivih sta odvisna od ljudi 
oziroma temeljita na upravljanju človeških virov. Samo 
usposobljeni, opremljeni ter dobro vodeni in usklajeni 
sodelavci, reševalci in drugi vključeni so ob nesrečah 
lahko uspešni in učinkoviti. Za vse sodelujoče poklicne 
in prostovoljne sodelavce v centrih in vodstvenih struk-
turah je bila migrantska problematika zelo velika preiz-
kušnja. Dolgotrajnost dogodka je pokazala na pomanj-
kanje kadrovskih virov, kar se je odrazilo v utrujenosti, 
iztrošenosti in stresu vključenih. Ob ponovitvi situacije 
bi bilo treba za pomoč izvajalcem nalog vključevati tudi 
strokovnjake za psihološko pomoč reševalcem, ki pogod-
beno sodelujejo z URSZR. Pri upravljanju moštva in tudi 
pri usklajevanju vseh dejavnosti so bili dodaten izziv tudi 
različni aktivisti, ki se niso podrejali enotnemu sistemu 
humanitarne pomoči. Izkušnja je pokazala pomanjkanje 
zaposlenih in pripadnikov CZ za podporo v regijskih 
enotah. Zelo pozitivna pa je izkušnja vključevanja javnih 
uslužbencev z drugih ministrstev in udeležencev javnih 
del. Ti so lahko uspešno nadomestili preutrujene delavce 
URSZR, pripadnike CZ ter prostovoljce pri zagotavljanju 
humanitarne pomoči, ponekod pa so prevzeli tudi naloge 
zunanjih izvajalcev. 
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Povzetek
Nastanitveni center Vrhnika je med 19. 10. 2015 in 20. 11. 2015 sprejel in oskrbel približno 
11.000 migrantov, ki so v centru le prespali ter potem nadaljevali svojo pot v Republiko 
Avstrijo. Med 19. 2. in 21. 3. 2016 je v centru bivalo 226 migrantov, povratnikov iz drugih 
držav, predvsem ranljivih skupin (družine z otroki, nosečnice, starejši in osebe s posebnimi 
potrebami). Od teh je 109 migrantov prostovoljno zapustilo center, dvanajst je bilo vrnjenih v 
Republiko Hrvaško, 115 jih je zaprosilo za azil in bilo premeščenih v Azilni dom Ljubljana. Center 
je od druge polovice marca 2016 v stanju pripravljenosti za sprejem novih migrantov. 

Abstract
Between 19 October 2015 and 20 November 2015, the Vrhnika accommodation centre received 
and serviced some 11,000 migrants who only stayed at the centre overnight and then continued 
their journey to the Republic of Austria. In the period from 19 February to 21 March 2016 there 
were 226 migrants staying at the centre; these were returnees from other countries, particularly 
members of vulnerable groups (families with children, pregnant women, the elderly and people with 
disabilities). Of these, 109 migrants left the centre voluntarily, twelve were returned to the Republic 
of Croatia, and 115 applied for asylum and were transferred to the Ljubljana asylum centre. From the 
second half of March 2016, the Vrhnika accommodation centre is ready to accept new migrants. 

Uvod

Vlada Republike Slovenije je na 53. redni seji dne 20. 9. 
2015 sprejela sklep, v katerem je določila, da se zaradi 
možnosti množičnega prihoda migrantov za posta-
vitev začasnih nastanitvenih centrov in njihovo oskrbo 
zadolži Civilna zaščita Republike Slovenije.

Za izvajanje zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči pri organiziranju in zagotavljanju logi-
stične podpore v nastanitvenih centrih, sile za zaščito, 
reševanje in pomoč niso imele pripravljenih posebnih 
postopkov, zato so se pri izvajanju smiselno uporabljale 
rešitve iz posameznih načrtov zaščite in reševanja, ki 
so se nanašale na nastanitev in oskrbo ogroženega 
prebivalstva.

Pri izvajanju zaščitnih ukrepov in nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči ter drugih podpornih nalog so sode-
lovali tudi pristojna ministrstva, občine, nevladne in 
druge organizacije, skladno s svojimi pristojnostmi in 
po usmeritvah Civilne zaščite.

Namen, organizacija in lokacija 

nastanitvenega centra Vrhnika 

Odločitev pristojnih organov države, da se za namene 
začasne nastanitve migrantov določi lokacija Stare voja-
šnice 27. oktober na Vrhniki, je zahtevala hitro in odločno 
ukrepanje. Nastanitveni center smo začeli vzposta-
vljati 18. septembra, ko so taborniki in skavti postavili 
postelje v objektu in ko je pooblaščeno podjetje posta-
vilo kemična stranišča. V popoldanskih urah 20. 9. 2015 
je bil sklican sestanek predstavnikov Izpostave Uprave 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ljubljana z 
županom Občine Vrhnika, poveljnikom Civilne zaščite 
Občine Vrhnika, komandirjem Policijske postaje Vrhnika, 
s predstavnico Območnega združenja Rdečega Križa 
Vrhnika, Župnijske Karitas Vrhnika, Zdravstvenega 
doma Vrhnika in Komunalnega podjetja Vrhnika. Civilna 
zaščita občine Vrhnika je bila od začetka aktivnosti vklju-
čena v delo pri vzpostavljanju delovanja nastanitvenega 
centra. Poveljnik Civilne zaščite Vrhnika je takoj sklical 
informativne sestanke z ravnatelji osnovnih šol in vrtcev 
ter vodjo Centra za socialno delo Vrhnika. 
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Opis glavnih aktivnosti v centru 

Delovanje centra lahko razdelimo na tri dele. Prvi del je 
predstavljal zagotavljanje materialnih in drugih razmer 
za sprejem migrantov ter vzdrževanje stanja pripravlje-
nosti. 

Drugi del je bil v znamenju sprejemanja velikega števila 
migrantov, predvsem ponoči, ko smo zagotavljali njihov 
sprejem, nastanitev po sobah, hrano, obutev, oblačila in 
medicinsko oskrbo. V tej fazi so migranti prišli, se nasta-
nili in so bili oskrbljeni ter so v nekaj urah tudi organizi-
rano odšli. V centru so se po njihovem odhodu izvajale 
obsežne aktivnosti za vzpostavitev stanja za nov sprejem. 
V tem delu je bilo veliko udarniškega dela, improvizacij, 
ker nereden prihod migrantov ni omogočal vzpostavitve 
bolj načrtovanega in organiziranega načina dela. Veliko 
energije je bilo vložene v zagotavljanje zadostnega števila 
prostovoljcev, ki smo jih ob sprejemih po 1000 migrantov 
na noč zelo potrebovali. Vendar pa so bila vmes tudi 
večdnevna obdobja, ko migrantov ni bilo in je bilo veliko 
prostovoljcev, predvsem ponoči, na čakanju v centru. 

V tretjem delu govorimo o migrantih, ki so ostali v 
centru dalj časa, nekateri tudi 14 dni, in ta del je zahteval 
popolnoma drugačen pristop ter organizacijo dela. 
Pojavila so se vprašanja glede enoličnosti suhih obrokov, 
animacije velikega števila otrok, pranja in sušenja oblačil, 
prevozov bolnikov na zdravniške preglede, vzpostavitev 
trgovine v centru, verske oskrbe in podobno. 

Aktivnosti in naloge sodelujočih

Policija je zagotavljala spremstvo ob prihodu, odhodu 
in prevozu migrantov, varnostne preglede in registra-
cijo ter skrb za varnost med bivanjem migrantov. Zunaj 
centra so zagotavljali nenehno prisotnost policistov 
zaradi bližine šole in vrtca.

Slovenska vojska je izvajala deratizacijo, dezinfekcijo 
in dezinsekcijo objektov vsake tri dni. Med bivanjem 
migrantov je zagotavljala tople obroke, čaj, kruh in toplo 
vodo. V začetnem obdobju postavljanja centra so zago-
tavljali prevoze postelj iz Državnega logističnega centra 

Slika 2:  
Upravna stavba centra, stanje brez 
migrantov (foto: B. N. Rajakovič)
Figure 2:  
Centre's administrative building, 
situation with no migrants  
(Photo: B. N. Rajakovič)

Slika 1:  
Vhod v namestitveni center  
(foto: B. N. Rajakovič)
Figure 1:  
Entrance to the accommodation 
centre (Photo: B. N. Rajakovič)
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Roje in pomoč pri postavljanju ležišč. Marca 2016 pa so 
postavili avtonomno pralnico in sušilnico perila, ki so jo 
tudi upravljali.

Aktivnosti prostovoljcev

Za pomoč pri nastanitvi oseb v centru smo zaprosili 
občine v naši regiji, ki so po en dan v tednu zagotavljale 
ekipe pripadnikov Civilne zaščite, gasilcev, tabornikov, 
skavtov in drugih prostovoljcev za sprejem migrantov 
med 20. in 8. uro. 

Prvo pomoč so izvajale ekipe prve pomoči Rdečega križa 
Slovenije, ki so organizirane pri Območnih združenjih. 
Njihovo sodelovanje je usklajevala sekretarka Rdečega 
križa z Vrhnike. 

Slovenska filantropija je zagotavljala pomoč pri čiščenju 
in delitvi pomoči. Izvedli so usposabljanje za udele-
žence javnih del. V sodelovanju z Unicefom so zagotovili 
preskrbo z igračami in izvajali dnevno animacijo otrok. 

Rdeči križ Slovenije in Karitas sta ob pomoči Slovenske 
filantropije zagotavljala preskrbo s hrano, oblačili, 
obutvijo in nujnimi higienskimi potrebščinami. Omenjene 
organizacije so skrbele tudi za razdeljevanje hrane. 

Nosilec zdravstvene oskrbe je bil Zdravstveni dom 
Vrhnika, ki je usklajeval sodelovanje zdravstvenih ekip iz 
drugih zdravstvenih domov. V nastanitvenem centru je 
bila organizirana ambulanta in zagotovljena je bila zaloga 
najnujnejših zdravil iz državnih blagovnih rezerv.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
so sklenili pogodbo o izvajanju programa javnega dela 
»Pomoč pri obvladovanju migracijskih tokov«. Na podlagi 
tega je bila sklenjena pogodba z 31. udeleženci javnih del, 
ki so od sredine novembra 2015 in do konca marca 2016 

zagotavljali koordinacijo dela med udeleženci, admini-
stracijo, vzdrževanje, skrb za nastanitev oseb, preskrbo 
z oblačili in nujnimi higienskimi potrebščinami, razdelje-
vanje hrane, čiščenje, vzdrževanje in popravilo objektov, 
zamenjavo posteljnine ter pripravo vseh zmogljivosti za 
ponovni sprejem novih skupin migrantov. Ko v centru 
ni bilo migrantov, so zagotavljali pomoč v Sprejemnem 
centru Dobova in Državnem logističnem centru  Roje. 

Nastanitveni center je vodilo vodstvo centra v sestavi 
vodje, namestnika vodje, vodje izmene in članov vodstva 
(predstavnik Policije, Štaba CZ Občine Vrhnika, pred-
stavnik Območnega združenja RKS Vrhnika, Župnijske 
Karitas in Zdravstvenega doma Vrhnika). Vodja in name-
stnik sta skupaj z vodstvom zagotavlja namestitvene 
pogoje in logistično podporo za nemoteno delovanje 
vseh služb nastanitvenega centra v celoti, organizirala 
delo ter usklajevala sodelovanje vseh sodelujočih prosto-
voljcev in služb, omogočala posredovanje pravočasnih in 
verodostojnih informacij medijem in migrantom, orga-
nizirala sprejem in nastanitev migrantov, zagotavljala 
vsa nujna materialno-tehnična sredstva za delovanje, 
prehrano, oblačila, zdravstveno oskrbo migrantom ter 
nujno medicinsko pomoč. 

Vodstvo se je potrudilo za izboljšanje razmer za bivanje 
migrantov. Zato so bili zagotovljeni sanitarni kontejnerji 
za umivanje in tuširanje ter priklop na kanalizacijsko 
omrežje, improvizirano ogrevanje z električnimi konvek-
torji in puhalniki toplega zraka v prehodnem obdobju, 
vzpostavitev centralnega ogrevanja, vkop vodovodne 
cevi v zemljo zaradi zavarovanja pred zmrzaljo, postavitev 
šotorov pri umivalnici na prostem, pri policiji za izvajanje 
varnostnih pregledov in za zbiranje humanitarne pomoči 
v prijavnici pred nastanitvenim centrom. Ob tem smo 
dosledno spoštovali usmeritve in zahteve Zdravstvene 
inšpekcije Republike Slovenije. Postavljena je bila tudi 
notranja varnostna ograja in nameščeni so bili dodatni 
reflektorji za osvetlitev. Poleg omenjenega je bilo zagoto-
vljenih več dodatnih skladiščnih kapacitet, nameščena je 
bila tudi točka WiFi. V nastanitvenem centru smo zago-

Slika 3:  
Iz dejavnosti centra  
(foto: B. N. Rajakovič)
Figure 3:  
Activities in the centre  
(Photo: B. N. Rajakovič)
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Zap. št. Organizacija Število oseb

1. Štab Civilne zaščite za ljubljansko regijo 2
2. Štab Civilne zaščite Občine Vrhnika 106
3. Civilna zaščita Občine Vrhnika 20
4. Gasilska zveza Vrhnika 36

5.
Zveza slovenskih katoliških skavtinj in 
skavtov Vrhnika, pomoč skavtinj in skavtov 
iz drugih lokalnih skupnosti

103

6. Zveza tabornikov Vrhnika 37
7. Območno združenje RKS VRHNIKA 477
8. Slovenska Karitas Vrhnika 149
9. Slovenska Filantropija 155

10.
UNHCR – Urad visokega komisariata 
Združenih narodov za begunce – Nacionalna 
pisarna Ljubljana

96

11. Unicef – Organizacija v okviru Združenih 
narodov, ki je posvečena izključno otrokom 64

12. Humanitarno društvo ADRA Slovenija 2

13.
WAHA – Mednarodna, neprofitna, nevladna 
organizacija s splošnim ciljem reševanja 
mater in novorojenčkov

40

14. NETHOPE FREE WIFI – zagotovitev 
internetnih povezav 2

15. Društvo UP 4

16. Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij Ljubljana 8

17. Zavod Krog, Internacionalna organizacija za 
migracije – IOM, OIM 16

18. Študentski klub Zakon Vrhnika 12
19. Delavci javne uprave – prostovoljci 11
20. Zveza šoferjev in avtomehanikov Vrhnika 4
21. Zveza slovenskih častnikov 6
22. Medobčinski inšpektorat in redarstvo Vrhnika 4
23. Mediji, domači in tuji 42
24. Civilna zaščita Mestne občine Ljubljana 20
25. Civilna zaščita Občine Logatec 29
26. Civilna zaščita Občine Kočevje 7
27. Civilna zaščita Občine Brezovica 7
28. Civilna zaščita Občine Log-Dragomer 7
29. Center za socialno delo Vrhnika 3

 Preglednica 1: Podatki o številu vključenih izvajalcev v centru na podlagi dnevne evidence
 Table 1: Data on the number of different service providers at the centre based on daily records

Zap. št. Organizacija Število oseb

30. Območno združenje RKS Cerknica 
(vključena tudi ekipa prve pomoči) 15

31. Območno združenje RKS Ljubljana 
(vključena tudi ekipa prve pomoči) 51

32. Območno združenje RKS Grosuplje 
(vključena tudi ekipa prve pomoči) 28

33. Območno združenje RKS Domžale 
(vključena tudi ekipa prve pomoči) 10

34. Območno združenje RKS Horjul 6
35. Območno združenje RKS Idrija 6

36. Območno združenje RKS Logatec (vključena 
tudi ekipa prve pomoči) 43

37. Območno združenje RKS Tolmin 3
38. Območno združenje RKS Sežana 4
39. Ekipa PP Območnega združenja RKS Koper 7
40. Pedagoška fakulteta Ljubljana 9
41. Društvo psihologov 4
42. Skavti Občine Kranj 4
43. Karitas Tržič 2
44. Karitas Domžale 3
45. Karitas Preska 4
46. Prostovoljci 155

47.
Udeleženci javnih del (v nadaljevanju: JD) 
Vrhnika (do 31.12. – 31 oseb, do 31.3. – 23 
oseb)

1918

48. Udeleženci JD Celje 181
49. Udeleženci JD Logatec 46

50. Zdravstveni dom Vrhnika  
(NMP – pomoč sosednjih ZD in PHE) 72

51. Slovenska vojska 174
52. Policija 480

53.
Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje 
Ljubljana (2 pogodbena pripadnika Civilne 
zaščite)

210

54. Šola Voduna 35
55. Društvo Hudo 1

56. Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje 
Koper 14

57. Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje 
Novo mesto 12

tovili tudi sobe za igralnico, za dojenje, za ženske molil-
nico in prostor RKS, namenjen druženju družin, prostor 
za prevajalce UNHCR, garderobe za udeležence javnih 
del, prostor za ambulanto ter poseben prostor za bolni-
čarje RKS. Med bolj izpostavljene naloge sta spadala tudi 
nadzor nad izvajanjem nalog v centru ter dnevno poro-
čanje Službi za podporo na Upravi RS za zaščito in reše-
vanje. V to skupino nalog je spadalo tudi sodelovanje z 
Občino Vrhnika in predstavniki domačih ter tujih medijev. 
Center je obiskalo več kot 40 domačih in tujih predstav-
nikov medijev.

Ideja, da bi Mobilna trgovina Orel zagotavljala cigarete 
in druge priboljške za migrante, se ni uresničila zaradi 
premajhnega števila migrantov in administrativnih ovir.

V nastanitvenem centru sta se vodili evidenca prosto-
voljcev in dnevna evidenca prisotnih izvajalcev nalog. Iz 
spodnje tabele sta razvidna struktura in število sodelu-
jočih, ki so se zvrstili v nastanitvenem centru na podlagi 
dnevne evidence pristojnosti. 

Poleg omenjenih organizacij so bila v nastanitvenem 
centru angažirana tudi različna podjetja: Elektro 
Ljubljana okolica, ki je zagotavljalo preskrbo z elek-
trično energijo, Komunalno podjetje Vrhnika za zago-
tavljanje komunalnih storitev, Manicom, podjetje za 
čiščenje prostorov, Usluga Šiška za pranje odej in rjuh, 
Podjetje Dixi za zagotavljanje in vzdrževanje kemičnih 
stranišč, Vigrad za zagotovitev sanitarnih kontej-
nerjev, Podjetje Mivšek, d. o. o., za vzpostavitev vodo-
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vodne napeljave do sanitarnih kontejnerjev, Pizzerija 
Cankarjev hram Vrhnika za zagotavljanje prehrane 
pripadnikom Civilne zašite in prostovoljcem ter 
Mobilna trgovina Orel za zagotovitev nujnih potreb-
ščin migrantom. 

Opis pozitivnih izkušenj

Vodstvo Civilne zaščite v nastanitvenem centru je 
pridobilo popolnoma nove izkušnje in znanje pri obvla-
dovanju problemov, povezanih z migranti, kot tudi pri 
obvladovanju množice prostovoljcev in drugih udele-
žencev. Pri tem izpostavljam, da smo v prvih dneh 
delovanja od 497 skupaj vpisanih prostovoljcev imeli v 
centru 120 do 130 prostovoljcev in pripadnikov drugih 
služb na dan ter občasno več kot 1000 migrantov. 
V prvih dveh tednih smo doživeli praktični test delo-
vanja pod hudimi psihofizičnimi obremenitvami pripa-
dnikov CZ in prostovoljcev ter ustrezno ukrepanje ob 
ugotovljenem izgorevanju posameznikov. Priča smo bili 
izjemni solidarnosti in požrtvovalnosti prostovoljcev, 
medicinskega osebja in drugih sodelujočih v centru. 
Izjemen je bil tudi odziv občanov pri darovanju huma-
nitarne pomoči in pri vključevanju v delo centra. Veliko 
prostovoljcev se je prvič srečalo s sistemom zaščite, 
reševanja in pomoči, pokazali so veliko zaupanje, izrekli 
pohvale in izrazili pripravljenost za nadaljnje sodelo-
vanje tudi v našem sistemu. Podobna izkušnja je tudi z 
udeleženci javnih del. Izpostavljam pozitiven odziv občin 
ljubljanske regije ob prošnji za pomoč in dobre izkušnje 
sodelovanja z mediji. 

Menim, da smo v kratkem času pridobili veliko novih 
spoznanj in izkušenj na področju delovanja sistema 
zaščite, reševanja in pomoči ter posameznikov znotraj 
njega. 

V preteklem obdobju smo pokazali izjemno sposobnost 
hitrega prilagajanja na stalno spreminjajoče se zahteve 
oziroma pogoje dela.

Opis zelo dobrih vsebinskih 
in izkustvenih rešitev

Hiter odziv sistema in uporaba praktičnih izkušenj ter 
materialno-tehničnih sredstev iz načrta za potres.

Medsebojna pomoč in sodelovanje (znotraj URSZR, 
lokalnih skupnosti ter organov in organizacij na lokalni 
ter državni ravni).

Usklajenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 
z zunanjimi pogodbenimi in drugimi partnerji (RKS, 
Slovenska Karitas, Taborniki, Slovenska Filantropija, 
UNHCR, Unicef itn.).

Zelo dobro sodelovanje z Občino Vrhnika – županom, 
občinskim svetom, Civilno zaščito, prostovoljnimi in 
drugimi organizacijami, Osnovno šolo Antona Martina 
Slomška, VVZ Antonije Kucler ter Našim časopisom. 
Manjšim težavam in strahovom na terenu je sledilo hitro 
in ustrezno odzivanje odgovornih oseb in organov. Leta 
2016 je potekala nastanitev družin in ranljivih skupin, 
kar je vplivalo na umirjanje negativnih teženj iz oktobra 
in novembra 2015.

Opis zelo dobrih tehničnih rešitev

Kot zelo dobra tehnična rešitev se je izkazala zagotovitev 
zadostnega števila funkcionalnih in skladiščnih prostorov 
za nemoteno delovanje vseh služb in dejavnosti v centru. 
Pravočasno napisane table s prevodi v arabščino in jezik 
farsi so zagotavljale seznanitev migrantov s pravimi infor-
macijami in navodili. Zagotovitev dodatnih vreč za smeti 
v nastanitvenih prostorih in vnaprejšnje pakiranje suhih 
obrokov v vrečke sta bistveno pripomogla k lažjemu in 
hitrejšemu pospravljanju in večji čistoči. Vrečke s pripra-
vljenimi suhimi obroki so bistveno skrajšale čas delitve 
hrane. Ena izmed dobrih rešitev je bila tudi uporaba 
kemičnih stranišč. Glede na navade migrantov smo zelo 
hitro ugotovili, da je to boljša rešitev, kot če bi imeli stra-

Slika 4:  
Prihod največjega števila avtobusov 
(foto: B. N. Rajakovič)
Figure 4:  
Arrival of the maximum number of 
buses (Photo: B. N. Rajakovič)
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nišča v objektih. Ob večdnevnem bivanju migrantov leta 
2016 je Slovenska vojska omogočila možnost pranja in 
sušenja perila.

Opis težav, ki smo jih reševali v 

centru, in predlogi za izboljšave

Vodenje centra oziroma delo vodje centra in namestnika 
vodje je bilo oteženo, ko sta vodja in namestnik hkrati 
delala v turnusih kot vodji izmen in kot vodja ter namestnik 
vodje centra. Menim, da bi bilo treba zagotoviti funkcijo 
vodenja oziroma delovanje vodje centra osem ur na dan, 
kar pa zaradi kadrovskega primanjkljaja ni bilo mogoče. V 
prihodnosti bo treba zagotoviti delovanje ustrezne admi-
nistrativne službe za podporo zaradi obsežne administra-
cije, kar pa nam ni popolnoma uspelo zaradi kadrovskih 
težav in različnih obdobij ter nihanj v delovanju centra. 

Nereden prihod migrantov ni omogočal vzpostavitve 
bolj organiziranega in utečenega načina dela. Bila so 

velika nihanja, od evforičnega stanja ob sprejemih po 
1000 migrantov na noč do popolnega zatišja, ki je lahko 
trajalo od več dni do več tednov, v katerem smo morali 
vzdrževati stanje pripravljenosti na najvišji ravni. 

Popolnoma drugačna organizacija dela se je začela 
februarja 2016, ko so migranti ostali več dni. Pojavila so 
se vprašanja glede enoličnosti suhih obrokov, animacije 
veliko otrok, pranja in sušenja oblačil, prevozov bolnikov 
na zdravniške preglede, vzpostavitev trgovine, verske 
dejavnosti. Pojavila se je tudi potreba po zobozdra-
vstveni oskrbi, zato bi ob ponovnem delovanju nastani-
tvenega centra morali zagotoviti tudi tovrstno storitev.

Pomanjkanje našega osebja, da bi učinkoviteje usmerjali 
in vodili veliko prostovoljcev in drugih, ki so predvsem v 
začetku sprejema migrantov želeli pomagati.

Preobremenjenost nekaterih posameznikov (prosto-
voljci, pripadniki Civilne zaščite in drugi ter tudi delavci 
URSZR) zlasti na začetku sprejemanja in nastanitve 
migrantov. 

Slika 5:  
Čakanje na varnostni pregled  
(foto: B. N. Rajakovič)
Figure 5:  
Waiting for a security search  
(Photo: B. N. Rajakovič)

Slika 6:  
Odhod migrantov iz centra  
(foto: B. N. Rajakovič)
Figure 6:  
Departure of migrants from the 
centre (Photo: B. N. Rajakovič)
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Delo v turnusih posameznih vodilnih delavcev Uprave Repu-
blike Slovenije za zaščito in reševanje na daljše časovno 
obdobje je onemogočalo opravljanje temeljne funkcije. 

Ob ponovnem delovanju bo treba organizirati stalno 
delujočo prijavnico oziroma službo za administrativno 
podporo, ki bo spremljala prihode in odhode iz centra ter 
tako zagotavlja stalno obveščenost o osebah, ki v center 
vstopajo in iz njega izstopajo ter zagotoviti dnevno 
osemurno prisotnost vodje centra.

Sklepne misli

Težko je verjeti, da se bodo v naši državi še kdaj ponovile 
razmere iz leta 2015. Verjetnejša se zdi možnost 
predaje nastanitvenega centra Ministrstvu za notranje 
zadeve zaradi morebitne zagotovitve dodatnih kapacitet 
za potrebe Azilnega doma v Ljubljani.

Vsem sodelujočim se iskreno zahvaljujem. Sklepam, da 
nam je pri izvedbi naloge uspelo. 

Viri in literatura

1. Navodilo Uprave RS za zaščito in reševanje za organizacijo in delovanje nastanitvenih centrov, št. 225-1/2015-115 – DGZR z dne 14. 10. 2015.
2. Odredba Poveljnika Civilne zaščite o imenovanju vodje in namestnika začasnega nastanitvenega 

centra za migrante na Vrhniki, št. 225-1/2015-36 – DGZR z dne 21. 9. 2015.
3. Poročilo vodje centra o izvedenih aktivnostih – sprejem in oskrba migrantov v sprejemnih 

in namestitvenih centrih, Rajakovič, Božič, Majcen in Iglič (8. 4. 2016).
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ZDRAVSTVENA OSKRBA V NASTANITVENEM 
CENTRU VRHNIKA
MEDICAL CARE IN A MIGRANT ACCOMMODATION CENTRE 
IN VRHNIKA 
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Zdravstveni dom Vrhnika, Cesta 6. maja 11, Vrhnika, in Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino, 
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Povzetek
Migranti so ranljiva skupina prebivalstva in so upravičeni do posebno pozorne zdravstvene oskrbe. 
V Nastanitvenem centru Vrhnika smo izvajali zdravstveno oskrbo od oktobra 2015 do marca 2016. 
Zdravstvena oskrba je bila organizirana ločeno od zdravstvene oskrbe za lokalno prebivalstvo. Migrantom 
smo zagotavljali nujno medicinsko pomoč, oskrbeli poškodbe, zdravili bolezni, preprečevali širjenje okužb ter 
zagotavljali zdravstveno oskrbo nosečnic, otrok in ljudi s posebnimi potrebami. Leta 2015 je bila zaradi velikega 
števila in obrata migrantov v ospredju oskrba akutnih stanj in preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Leta 
2016 so migranti ostajali v centru več tednov, zato smo lahko zagotovili celostno zdravstveno oskrbo. 

Abstract
Migrants are a vulnerable population group and have the right to receive particularly attentive medical 
care. In an accommodation centre in Vrhnika, medical care was provided from October 2015 to March 
2016. It was organised separately from the medical services provided to the local population. We 
provided migrants with emergency medical care, treated injuries and diseases, prevented infections 
from spreading, and provided medical care to pregnant women, children, and people with special needs. 
Due to the large number and circulation of migrants in 2015, we focused primarily on treating acute 
medical conditions and preventing contagious diseases from spreading. In 2016, migrants remained in 
the centre for several weeks at a time, which made it possible to provide integrated medical care.

Zdravstvena oskrba v 

Nastanitvenem centru Vrhnika

Begunci in migranti spadajo po definiciji Svetovne zdra-
vstvene organizacije med ranljive skupine prebivalstva, 
zato so upravičeni do posebno skrbne in pozorne zdra-
vstvene oskrbe. 

Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije je ob odprtju 
nastanitvenega centra Vrhnika (NC Vrhnika) septembra 
2015 pooblastilo Zdravstveni dom Vrhnika za organiza-
cijo zdravstvene oskrbe migrantov na primarni ravni in 
določilo vodjo Nujne medicinske pomoči Vrhnika kot koor-
dinatorico zdravstvene oskrbe za NC Vrhnika. Za logi-
stično pomoč in organizacijo dela je Štab civilne zaščite 
Vrhnika imenoval glavno medicinsko sestro Zdravstve-
nega doma Vrhnika. Zdravstveno oskrbo migrantov smo 
izvajali do konca marca 2016. 

Na Vrhniki smo se spoprijeli z zdravstveno oskrbo večjega 
števila migrantov, za katere smo želeli organizirati učin-
kovito zdravstveno oskrbo, hkrati pa obdržati dosedanjo 
raven zdravstvene oskrbe prebivalcev občin Vrhnika, Log - 

Dragomer in Borovnica. Za migrante smo zato organizi-
rali ločeno zdravstveno oskrbo. Zagotovili smo jim nujno 
medicinsko pomoč, oskrbeli poškodbe, zdravili akutne in 
kronične bolezni, katerih opustitev zdravljenja bi lahko 
povzročila poslabšanje stanja, zdravili okužbe in prepre-
čili njihovo širjenje ter zagotavljali osnovno zdravstveno 
oskrbo nosečnic, otrok in ljudi s posebnimi potrebami. 

Organizacija zdravstvene 

oskrbe v NC Vrhnika

Organizacija prostorov 
in materiala za izvajanje medicinske 
oskrbe v NC Vrhnika

Organizacijo medicinske oskrbe v NC Vrhnika smo začeli 
prvi dan odprtja NC Vrhnika, 20. septembra 2015, ko so 
nas pristojna ministrstva obvestila, da bodo do večera v 
opuščene prostore vojašnice nastanili 400 migrantov. 
Za prostore medicinske oskrbe smo izbrali pritlični 
in z zunanje strani dostopen trakt stavbe vodstva, ki 
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je omogočal ločen vhod, možnost izolacije ter ločene 
prostore za ambulanto, opazovalnico, izolirni prostor in 
skladišče medicinskega materiala.

Prostori niso zagotavljali niti minimalnega standarda za 
izvajanje zdravstvene oskrbe, saj v objektu ni bilo tekoče 
vode in ogrevanja, vendar smo z veliko samoiniciativnosti 
in prostovoljnega sodelovanja vseh služb ter prosto-
voljcev prostore in opremo organizirali tako, da je bila 
medicinska oskrba varna in izvedljiva. 

Sestavili smo seznam nujno potrebnih zdravil, medicin-
skega materiala in pripomočkov za delo v ambulanti. Prva 
zdravila za delo nam je iz njim dodeljenih blagovnih rezerv 
odstopila Služba za nujno medicinsko pomoč Ljubljana, 
medicinski material in osnovno ambulantno opremo pa 
smo vzeli iz lastnih zalog zdravstvenega doma. V nasle-
dnjih tednih smo dobili zdravila in medicinski material iz 
blagovnih rezerv Ministrstva za zdravje. Nastavili smo 
dokumentacijo za zapisovanje bolnikov, bolezni, opra-
vljenih storitev in porabe materiala. 

Zaradi velikega števila migrantov, ki so prihajali v NC 
Vrhnika, so vse migrante nastanili v zgornjih objektih 
nekdanje vojašnice, zato smo oktobra tja preselili tudi 
ambulanto. Sprva smo bili v manjši sobi, nato v svetlem, 
velikem in ogrevanem prostoru. V spodjem, vodstvenem 
objektu je tako ostalo le skladišče zdravil in materiala.

Delo z migranti od oktobra 
do decembra 2015

Prvi migranti so priši v NC Vrhnika v drugi polovici 
oktobra 2015. Prihajale so različno velike rizične skupine 
migrantov, ki niso bili sposobni prenočevanja v šotorih ali 
na prostem, torej družine z otroki, nosečnice in starejši. 
Vsem migrantom smo ponudili medicinsko oskrbo, vsi 
pregledi so bili prostovoljni. 

Medicinsko oskrbo v NC Vrhnika smo izvajali zdravniki in 
medicnske sestre iz širše osrednje slovenske regije. Sprva 
smo vključevali zdravstveno osebje ZD Vrhnika in konce-
sionarje iz naše regije, pozneje smo mrežo razširili še na 
zdravnike z območij ZD Ljubljana, ZD Domžale, ZD Kamnik, 
ZD Medvode, Osnovnega varstva Gorenjske, ZD Grosuplje 
in ZD Ivančna Gorica. Delo in oskrbo z zdravili smo ves čas 
vodili v ZD Vrhnika. Reševalne prevoze je izvajala Reševalna 
postaja UKC Ljubljana. Pri delu z otroki so nam bili v veliko 
pomoč tudi zdravniki – prostovoljci Pediatrične klinike UKC 
Ljubljana, ki so se vzorno organizirali za delo v NC Vrhnika.

Pripravili smo protokole za delo medicinskega osebja in 
protokole za sodelovanje z bolničarji, redno smo sledili 
priporočilom za obravnavo migrantov Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje. 

Medicinsko oskrbo smo izvajali dvakrat na dan, glede 
na potrebe in velikost skupin migrantov, ki so vsak dan 
prihajali in zapuščali NC Vrhnika. Na dan se je zamenjalo 

Navodila za koordinacijo dela 
bolničarjev in zdravstvenega osebja 
v Nastanitvenem centru Vrhnika

1. Nočna izmena bolničarjev se začne ob 21. uri in 
traja do 8. ure zjutraj.

2. Za vsako izmeno ekipa bolničarjev določi 
svojega vodjo.

3. Po oceni stanja v nastanitvenem centru, okoli 
21.30, vodja bolničarske ekipe pokliče dežur-
nega zdravnika v NMP Vrhnika na številko 
041 730 740 in ga obvesti o okvirnem številu 
beguncev v centru ter morebitnih zdravstvenih 
posebnostih.

4. Bolničarji:
 – nadzorujejo nameščanje novih beguncev v 

sobah;
 – v sobah naredijo obhod, med katerim ocenijo 

osnovno zdravstveno stanje beguncev;
 – s pozitivnim in pomirjujočim pristopom 

umirjajo ljudi;
 – obveščajo begunce o prisotnosti zdravnika;
 – v primeru bolnih oseb poskušajo presoditi, 

ali oseba nemudoma potrebuje zdravstveno 
oskrbo;

 – ob sumu na garje, uši ali druge nalezljive 
bolezni svetujejo osebi, naj ne zapušča svoje 
postelje in sobe;

 – po posvetu z zdravnikom in po preverjanju 
morebitnih alergij lahko odraslemu bolniku 
z bolečinami, vročino ali dehidracijo omogo-
čijo dostop do enega odmerka lekadola (500 
mg) ali rehidracijskega praška (1 vrečka).

5. Če po laični presoji oseba nemudoma potre-
buje ali zahteva medicinsko oskrbo, vodja bolni-
čarske ekipe takoj pokliče dežurnega zdravnika 
v NMP Vrhnika. Skupaj se dogovorita o nadaljnji 
oskrbi bolnega. Možnosti so tri:

 – oseba lahko počaka na redno izmeno zdrav-
nika;

 – oseba potrebuje pregled v roku ene ure;
 – oseba nemudoma potrebuje zdravniško 

oskrbo.
6. V primeru dvoma lahko vodja bolničarske ekipe 

kadar koli za posvet pokliče dežurnega zdrav-
nika v NMP Vrhnika.

7. Vodja bolničarske ekipe poskrbi za predajo 
stanja naslednji ekipi.

tudi več kot tisoč migrantov. Dnevno število oskrbljenih 
migrantov je nihalo glede na število prihodov. Skupno 
smo od oktobra do decembra 2015 pregledali 724 
migrantov, največ 120 na dan. V času, ko v NC Vrhnika ni 
bilo zdravnika in medicinske sestre, je nujno medicinsko 
pomoč izvajala NMP Vrhnika, v veliko pomoč in uteho pa 
so bili tudi bolničarji v organizaciji Rdečega križa Slove-
nije in CZ posameznih lokalnih skupnosti. O delu smo 
vsak dan poročali Ministrstvu za zdravje.
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Delo z migranti februarja in marca 2016

Ponoven val migrantov je bil februarja 2016. V NC Vrhnika 
so nastanili približno 140 migrantov, ki so bili na meji z 
Avstrijo zavrnjeni. Nastanili so družine, otroke, noseč-
nice in starejše ljudi iz Sirije in Pakistana. Ti migranti so 
ostali v centru več tednov, kar je omogočalo in zahtevalo 
bistveno drugačno obliko zdravstvene oskrbe. Izvedli 
smo skupaj 107 pregledov, dva otroka sta bila kratko-
trajno hospitalizirana v UKC Ljubljana. 

Zdravstveno oskrbo smo izvajali dopoldne dvakrat na 
teden ali pogosteje, glede na potrebe. Vanjo smo vklju-
čili medicinsko osebje Zdravstvenega doma Vrhnika, 
saj smo tako lahko zagotavljali potrebno kontinuiteto 
dela. Dostopni smo bili po urgentnem telefonu. Z lokalno 
lekarno smo se dogovorili o prevzemanju zdravil. Zdra-
vstveno oskrbo migrantov je še vedno vodila vodja NMP 
Vrhnika, z Ministrstvom za zdravje pa smo se dogovar-
jali za zaposlitev zdravnika po opravljenem strokovnem 
izpitu za redno delo v centru. 

Februarja in marca so imeli migranti veliko boljše 
življenjske in higienske razmere kot v jesenskih mesecih. 
Prostori so bili ogrevani, v zunanjosti stavbe je bilo 
mogoče poskrbeti vsaj za osnovno higieno. Migranti so 
bili ob prihodu v slabem zdravstvenem stanju, približno 
četrtina jih je že prvi dan iskala medicinsko pomoč. Prevla-
dovale so okužbe dihal in prebavil z enako klinično sliko in 
potekom kot pri lokalnem prebivalstvu. Sklepali smo, da 
migranti zaradi slabših higienskih razmer, dolgega poto-
vanja, stresa ter nenavajenosti na nižje temperature in 
viruse našega okolja hitreje zbolijo za istimi okužbami kot 
naši prebivalci.

Reševati smo morali tudi kronična in dalj časa neoskr-
bljena stanja, pri čemer smo uspešno sodelovali z Univer-
zitetnim kliničnim centrom v Ljubljani, in sicer s Pedia-
trično in Nevrološko kliniko ter Kliniko za nevrokirurgijo. 
Preventivna cepljenja otrok in nujno zobozdravstveno 
oskrbo smo izvajali v Zdravstvenem domu Vrhnika, z 
ginekologinjo Zdravstvenega doma Ljubljana pa smo se 
dogovorili za kontinuirano oskrbo nosečnic. 

Ob premestitvah migrantov v azilne domove smo posku-
šali zagotavljati kontinuiteto zdravstvene oskrbe tako, 

da smo v primeru zdravstvenih posebnosti premeščenih 
migrantov poklicali medicinsko osebje azilnih domov. 

V veliko pomoč nam je bilo osebje NC Vrhnika, saj je bila 
ekipa vodstva, javnih delavcev in prostovoljcev uigrana in 
iskreno zavzeta za pomoč migrantom. V veliko pomoč so 
nam bili tudi prevajalci iz arabščine in perzijščine.

Sklepne misli

Pri delu z migranti smo se spoprijemali s številnimi izzivi, 
naleteli na veliko ovir, predsodkov in omejitev, imeli pa 
smo tudi veliko pozitivnih odzivov, spodbud in izkušenj. 
Naše najpomembnejše ugotovitve so: 

1.  Zdravstveno stanje migrantov, 
ki so že več mesecev na poti 

Večina migrantov, ki so zaradi bolezni poiskali medicinsko 
pomoč, je imela lažje okužbe. To so bile predvsem okužbe 
dihal in gastrointestinalne težave, ki pa so bile enake kot 
v splošni populaciji v tistem letnem času. Zaradi slabših 
higienskih okoliščin in okrnjenega imunskega sistema 
migrantov je bilo teh okužb med migranti več. Ugotovili 
nismo nobenih tujih epidemij nalezljivih bolezni.

Migranti so imeli zaradi dolgotrajne hoje in fizičnih 
naporov tudi več manjših poškodb. Nekateri so imeli tudi 
že delno oskrbljene vojne poškodbe.

Zlasti starejši migranti so imeli kronične bolezni, kot so 
sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in stanja po opera-
cijah. Zanje smo morali priskrbeti ustrezna zdravila in v 
nekaterih primerih oskrbo v bolnišnici. 

Psihološko stanje je bilo v jesenskem migrantskem valu 
vzneseno, saj so bili migranti polni pričakovanj, v zimskem 
pa zaradi pretečega vračanja depresivno.

2.  Ogrožene skupine 

Otroci, nosečnice, starejši in osebe s posebnimi potre-
bami spadajo med ogrožene skupine prebivalstva. Ti so 

Slika 1:  
Priprave pred večjo skupino 
migrantov (foto: B. Rajakovič)
Figure 1:  
Preparations for the arrival of a large 
group of migrants  
(Photo: B. Rajakovič)
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predstavljali večino migrantov, ki so iskali medicinsko 
pomoč. V jesenskih mesecih smo jim lahko zagotovili 
samo akutno pomoč, celostno zdravstveno oskrbo pa 
smo lahko začeli februarja in marca, ker so migranti v 
centru ostajali dalj časa. 

3.  Kulturne posebnosti prihajajočih 
skupin in jezikovne ovire

Do vzpostavitve učinkovite mreže prevajalcev iz arab-
ščine in perzijščine je bila komunikacija z migranti zelo 
otežena. Pomagali smo si z migranti, ki so govorili 
angleško, ter z internetnimi in slikovnimi prevajalniki. 

Ženske smo obravnavali strogo ločeno od moških, zadržkov 
do medicinskega osebja nasprotnega spola pa nismo opazili. 
V ambulanto so pogosto prihajale cele družine skupaj. 

Pričakovanja migrantov do zdravstvene oskrbe so bila 
večinoma realna, vendar nekoliko bolj medikamentozno 
naravnana kot v naši kulturi. 

4.  Slabe higienske razmere 
v opuščeni vojašnici

Odsotnost tekoče vode in ogrevanja v prostorih je 
pomenila veliko tveganje za širjene nalezljivih bolezni. 
Migranti in osebje so imeli na voljo kemična stranišča 
in tekočo vodo na prostem. Opazili smo sporadične 
primere garij in uši, vendar jih zaradi odsotnosti ustre-
znih sanitarij nismo mogli začeti zdraviti. Poskrbeli smo 
za relativno izolacijo in dosledno menjavanje posteljnine. 

Februarja in marca 2016 so se razmere za življenje 
migrantov zaradi njihovega manjšega števila in izbolj-
šanih razmer (ogrevanje, zasilne sanitarije) zelo izbolj-
šale. 

5.  Odsotnost vpeljane strokovne 
in organizacijske prakse

V Sloveniji nimamo priporočil ali smernic za zdravstveno 
oskrbo migrantov, zato je bila večina strokovnih in orga-
nizacijskih odločitev sprejetih intuitivno in v dobri veri. 
Nekaj gradiva smo v tem obdobju že sestavili in bi ga bilo 
dobro poenotiti vsaj za Slovenijo.

6.  Solidarnost in požrtvovalnost 
medicinskih in nemedicinskih 
organizacij ter posameznikov 

Pri medicinski oskrbi so številne inštitucije in posame-
zniki pokazali nepričakovano solidarnost in požrtvoval-
nost. Medicinsko osebje je bilo pogosto pripravljeno 
delati zunaj delovnega časa in brez plačila, s kadrom in 
opremo so se za pomoč ponudili vsi okoliški zdravstveni 
domovi, Univerzitetni klinični center Ljubljana in več zdrav-
nikov zasebnikov. Humanitarne in nevladne organizacije 
so prevzele ogromen del primarne zdravstvene pomoči. 
Pomagali so študenti, šole, posamezniki in podjetja. Toda 
s časom je zaradi objektivnih vzrokov zavzetost upadla, 
zato pričakujemo od ustreznih ustanov (Ministrstvo za 
zdravje, NIJZ in drugi) usklajen in izvedljiv akcijski načrt 
za zagotavljanje medicinske oskrbe ob dolgotrajnih 
izjemnih dogodkih. 

Slika 2:  
Reševanje v nastanitvenem centru 
(foto: B. Rajakovič)
Figure 2:  
Aid activities in the accommodation 
centre (Photo: B. Rajakovič)
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Povzetek
Severovzhodna Slovenija je bila zaradi selitev migrantov in beguncev z območij Bližnjega in 
Srednjega vzhoda med najbolj obremenjenimi območji. Severovzhod je doživel v tem času dva 
t. i. migrantska vala v zelo kratkem času. Prvi migrantski val je trajal le nekaj dni, za kar sta bila 
pripravljena dva nastanitvena centra (v stari šoli na Zagrebški v Mariboru in v hotelu Črni les pri 
Lenartu) na območju vzhodnoštajerske regije. Zaprtje meje med Republiko Madžarsko in Republiko 
Hrvaško je smer potovanja migrantov usmerilo proti Republiki Sloveniji, ki je na svojem ozemlju 
vzpostavila sprejemne in nastanitvene centre. Eden od nastanitvenih centrov je bil v Šentilju pred 
starim mejnim prehodom z Republiko Avstrijo. Nastanitveni center Šentilj je bil postavljen na 
dveh ploščadih, na katerih so bili postavljeni sejemski šotori različnih velikosti. Namenjeni so bili 
začasnemu bivanju migrantov, ki so nadaljevali pot proti Republiki Avstriji, Nemčiji, Belgiji itn.

Abstract
Due to the flow of migrants and refugees from the Near and Middle East, the North-Eastern part of 
Slovenia was one of the most burdened areas. In a short period of time, the North-Eastern part of 
Slovenia witnessed two migration waves. During the first migration wave, which lasted only a couple 
of days, two migration centres were set up (in the old school on the Zagrebška Street in Maribor and 
in the Črni les Hotel near Lenart) in the region of Eastern Styria. The closure of the border between 
the Republic of Hungary and the Republic of Croatia directed the migrant course towards the Republic 
of Slovenia, which as a result established reception and accommodation centres on its territory. 
One of the accommodation centres was located in Šentilj in front of the former border crossing 
with the Republic of Austria. The Šentilj Accommodation Centre was established on two platforms 
which included fair tents of all shapes and sizes. They were intended for temporary accommodation 
of migrants who were on their way to the Republic of Austria, Germany, Belgium and elsewhere.

Uvod

Migrantski tok se je po zaprtju meje med Republiko 
Madžarsko in Srbijo preusmeril na Republiko Hrvaško in 
od tam na območje Republike Slovenije. V Sloveniji so se 
začeli pospešeno pripravljati sprejemni centri na mejnih 
prehodih oziroma v njihovi bližini. Dogovorjeno je bilo, 
da se za potrebe vstopa v državo in policijsko evidenti-
ranje migrantov vzpostavijo trije sprejemni centri, in 
sicer: v Brežicah, na Gruškovju in v Lendavi ter nastani-
tveni centri v Mariboru, Lenartu, Celju, Gornji Radgoni, 
Logatcu in Postojni.

Vlada je 20. septembra 2015 sprejela sklep, da se 
zaradi izkušenj pri vodenju in izvajanju aktivnosti ob večjih 
nesrečah, stalne pripravljenosti, razpoložljivosti materi-
alnih sredstev za nastanitev itn. za takojšnjo nastanitev 
migrantov zadolži Civilna zaščita.

V Vzhodnoštajerski regiji sta nam bila zaupana vzposta-
vitev organizacije in delovanje nastanitvenih centrov na 
treh lokacijah:

 – Stara šola na Zagrebški cesti v Mariboru (zagoto-
vljena nstanitev in oskrba za 100 oseb), 

 – Črni les v občini Lenart (zagotovljena nastanitev in 
oskrba za 200 oseb),

 – parkirišči za tovorni promet pred starim mejnim 
prehodom v občini Šentilj (ocenjena nastanitev za 
2000 oseb).

Za lokaciji NC Zagrebška in Šentilj je poveljnik CZ Republike 
Slovenije imenoval vodjo in namestnika iz Izpostave URSZR 
Maribor in Uprave za obrambo Maribor. Zaradi lažje orga-
nizacije dela so bili vključeni v izvajanje aktivnosti, kot vodje 
izmen oziroma dežurni, tudi drugi delavci Izpostave URSZR 
Maribor, Izpostave URSZR Nova Gorica, Izpostave Slovenj 
Gradec, URSZR ter pogodbena pripadnika CZ. 
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Za NC Črni les sta bila za organizacijo in delovanje 
določena delavca občinske uprave občine Lenart. 

Oba migrantska vala sta vplivala na delo delavcev Izpo-
stave URSZR Maribor, saj je oskrba migrantov v tem 
času postala naša glavna naloga. 

Nastanitveni center Šentilj

Splošni opis centra

Nastanitveni center Šentilj je postavljen na območju 
nekdanjih parkirišč za tovorni (kamionski) promet pred 
starim mejnim prehodom Šentilj-Spielfeld. Postavljen je 
na dveh parkiriščih – ploščadih, kjer so se v preteklosti 
opravljale carinsko-špediterske storitve ob prehodu 
meje v Republiko Avstrijo in iz nje. Na obeh parkiriščih – 
ploščadih so bili postavljeni sejemski šotori različnih 
velikosti, med razvojem nastanitvenega centra pa je 
v poštev prišel tudi t. i. medmejni prostor, na katerem 
so migranti in begunci čakali na prestop v Republiko 
Avstrijo. Celotno območje, na katerem je bil mogoč 
dostop pod posebnimi pogoji, je velik približno 6,7 ha, k 
čemur je šteto območje od vstopa na zgornjo ploščad, 
spodnjo ploščad ter medmejni prostor z Republiko 
Avstrijo. Aktivnosti sil zaščite, reševanja in pomoči, pripa-
dnikov Policije, pripadnikov SV ter drugih sodelujočih so 
se vodile na obeh ploščadih in občasno (po potrebi tudi 
na medmejnem prostoru).

Infrastruktura je na tem območju prilagojena aktivno-
stim, ki so se izvajale v preteklosti. To pomeni, da so 
tla asfaltirana – utrjena. Celotno območje ima manjši 
naklon, ponekod so izdelane asfaltne mulde za odtok 
meteorne vode. Komunalni odtoki in splošna opremlje-
nost območja s kakovostnimi komunalnimi priključki 
(voda, elektrika, telefon in preostala nujna infrastruk-
tura) so bili zelo slabi in jih je bilo treba prilagoditi. Zidani 
objekti so bili dalj časa neuporabljeni (od vstopa Repu-
blike Slovenije v Evropsko unijo), zaradi česar so v notra-

 Preglednica 1: Statistični podatki: število migrantov v NC 
Črni les in Zagrebška v Mariboru  
(vir: PU MB)

 Table 1: Statistical data: Number of migrants at the 
Črni les Accommodation Centre and at the 
Accommodation Centre on the Zagrebška 
Street in Maribor (Source: Maribor Police 
Directorate)

18. 9. 
2015

19. 9. 
2015

20. 9. 
2015

21. 9. 
2015 SKUPAJ

NC Črni les 160 89 81 176 506
NC stara gostinska 
šola, MB 110 70 100 96 376

SKUPAJ 270 159 181 272 882

 Preglednica 2: Sodelujoče organizacije pri nastanitvi in 
oskrbi migrantov v NC Črni les in Zagrebška 
v Mariboru (vsak dan 45 do 55 oseb)

 Table 2: Organizations participating in the 
accommodation and care of the migrants 
at the Črni les Accommodation Centre 
and at the Accommodation Centre on the 
Zagrebška Street in Maribor (daily between 
45 to 55 persons)

Zap. št. Organizacija/društva
1. Izpostava URSZR MB
2. Izpostava URSZR MS (18. 9. 2015 – dostava MTS)
3. RKS-OZ Maribor, Lenart
4. Karitas Maribor
5. NMP Maribor, Lenart
6. PU Maribor
7. Slovenska vojska
8. UNICEF
9. Služba ZiR in poveljnik CZ MO Maribor
10. Javni zavod za zaščitno in požarno reševanje Maribor
11. gasilci prostovoljnih gasilskih društev GZ Lenart
12. Občina Lenart
13. ZSKSS – ekipa za postavitev začasnih prebivališč VŠR
14. ZTS – ekipi za postavitev začasnih prebivališč VŠR
15. Center za socialno delo Lenart
16. Režijski obrat Občine Lenart, čistilni servis

Slika 1:  
Lokacija NC Šentilj (vir: http://gis.
arso.gov.si/atlasokolja/profile.
aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso)
Figure 1:  
Location of the Šentilj 
Accommodation Centre (Source: 
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
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
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
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Slika 3:  
Zgornja ploščad (vir: PU Maribor)
Figure 3:  
Upper platform (Source: Maribor 
Police Directorate)

Slika 2:  
Spodnja ploščad (vir: PU Maribor)
Figure 2:  
Lower platform (Source: Maribor 
Police Directorate)

Slika 4:  
Notranjost nastanitvenih kapacitet 
(vir: URSZR)
Figure 4:  
The interior of the accommodation 
capacities (Source: ACPDR)
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njosti delno uničeni, elektrika je neprimerna (zgolj ena 
faza), centralno ogrevanje pa je uničeno.

Za potrebe nastanitve so bili postavljeni sejemski 
šotori različnih velikosti, od 10 x 50 do 40 x 50 metrov, 
ki so postavljeni na obeh ploščadih (zgornje in spodnje 
parkirišče). Kapaciteta nastanitvenega centra je 
znašala 2000 nastanitvenih enot (600 na spodnjem 
parkirišču in 1400 na zgornjem parkirišču). Pokrita 
površina šotorov za bivanje in prehranjevanje na 
spodnji ploščadi je znašala 2550 m2 ter 6250 m2 na 
zgornji ploščadi. Pokrita površina za bivanje je znašala 
7750 m2. Za posameznega migranta je bilo namenjenih 
3,875 m2. Ob nastanitvenih šotorih so tudi postavljeni 
šotori za oskrbo migrantov (na primer jedilnica, skla-
diščni prostori, otroški kotiček, posebni prostori za 
doječe matere, popisni šotor policije, šotori in šotorčki 
za ogrevalne naprave, šotori, prikolice in kontejnerji za 
osebje itn.). Skupaj je bilo za oskrbo migrantov pripra-
vljenih okoli 60 začasnih objektov. Za potrebe sprejema 
in skladiščenja humanitarne pomoči je Ministrstvo za 
notranje zadeve v približno 15 km oddaljenem predme-
stju Maribora (v Počehovi) najelo skladiščne prostore, 
velike 1700 m2. 

Organizacija delovanja centra

Nastanitveni center Šentilj je deloval v organizaciji civilne 
zaščite. Priprave za postavitev nastanitvenega centra 
so se začele ob koncu septembra. Postavljavca sejem-
skih šotorov sta bila Expo Biro, d. o. o., in Petre šotori 
hale, d.o.o. V začetku so na tem območju delovali le 
postavljavci štorov, civilna zaščita, ki je pripravila idejno 
zasnovo, pripadniki SV (sodelujoči pri postavitvi šotorov 
in postavitvi opreme – postelj, odej, posteljnih prevlek, 
postavitev lesenih ali plastičnih podov) ter policija, ki 
je varovala »gradbišče«, sočasno pa so se tudi urejale 
varnostne zadeve – na primer predvidena nadaljnja pot 
migrantov iz NC Šentilj, varovanje in urejanje varnostnih 
ograj. Nadaljevali smo z načrtovanjem napeljave vodovo-
dnih priključkov za umivalnice, načrtovanjem odtokov za 
odvajanje umazane vode, načrtovanjem začasnih elek-
tričnih vodov za potrebe razsvetljave, ogrevalnih ter 
drugih naprav.

V organizaciji NC Šentilj so sodelovali:
 – civilna zaščita vodi nastanitveni center in v koordina-

ciji s sodelujočimi službami skrbi za oskrbo migrantov, 
 – policija ureja varovanje nastanitvenega centra, skrbi 

za varovanje enot, ki skrbijo za oskrbo migrantov, 
skrbi tudi za red in varen prihod v nastanitveni 
center ter po dogovoru z AVO (avstrijskimi varno-
stnimi organi) za varen in miren prehod migrantov v 
Republiko Avstrijo,

 – tuje policijske enote in pripadniki iz Republike Avstrije, 
Latvije, Slovaške, Madžarske, ki so podrejeni aktivno-
stim policije,

 – Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije skrbita za 
oskrbo migrantov s hrano ter higienskimi pripomočki,

 – RK Slovenije skrbi tudi za združevanje oseb, ki so se 
na tej poti razšle (predvsem na prehodih čez meje 
na trasi balkanske migrantske poti),

 – Slovenski filantropiji so bili zaupani delitev oblek, 
spremljanje oseb do zdravnika, spremljanje invalidnih 
oseb z vlaka v nastanitveni center ter do prehoda na 
avstrijsko stran z invalidskimi vozički,

 – gasilci so skrbeli za požarno stražo, vzdrževali so 
manjše ogrevalne naprave in opravljali tudi druga 
opravila, povezana z logistiko,

 – podjetje Snaga, d. o. o., je skrbelo za čiščenje okolice, 
notranjosti šotorov, zlaganje odej, postelj itn.,

 – podjetje ADCO & DIXI varovanje okolja, d. o. o., je bilo 
ponudnik 78 mobilnih stranišč za osebje in migrante 
ter 4 sanitarnih zabojnikov za potrebe tuširnic s 30 
tuširnimi mesti,

 – podjetje Saubermacher Slovenija storitve pri varstvu 
okolja, trgovina in transport, d. o. o, je skrbelo za 
odvoz komunalnih, medicinskih in bioloških odpadkov 
ter tudi za zimsko čiščenje okolice,

 – uslužbenci javnih del (od novembra do decembra je 
bilo zaposlenih 54 oseb; od januarja do marca je bilo 
zaposlenih 46 oseb; od aprila do junija so bile zapo-
slene 4 osebe) so pomagali humanitarnim organi-
zacijam pri delitvi hrane in čiščenju okolice ter so 
počasi prevzemali aktivnost delitve prehrambnih 
izdelkov in oblačil migrantom,

 – nujna medicinska pomoč je zagotavljala zdravstveno 
oskrbo migrantov (tudi sodelovanje s češko vojaško 
bolnico in WAHO – Women and Health Alliance Inter-
nacional – mednarodno združenje za zdravstveno in 
drugo pomoč za ženske in otroke),

 – UNHCR (visoki komisariat Združenih narodov za 
begunce) in IOM, kot mednarodni opazovalni službi 
z več prevajalci, 

 – pripadniki SV so bili podpora pri varnostnih zadevah 
policiji, sodelujejo ob delitvi hrane migrantom, opra-
vljali so tudi del logistike ter dezinfekcijo in deratiza-
cijo prostorov, zagotavljali topel obroke za begunce,

 – cariniki FURS-a (Finančne uprave Republike Slove-
nije) so pomagali policajem pri varnostnih zadevah,

 – Urad vlade RS za komuniciranje,
 – sodelujejo tudi razna podjetja, na primer Elektro 

Maribor, d. d., Nigrad, d. d., Mariborski vodovod, d. d., 
AMP-elektroinstalacije Andrej Mrđa, s. p. , Petrol, d. 
d., Plindom – Plinarna Maribor, d. o. o., PIC – Pravno-
-informacijski center nevladnih organizacij, SHA – 
Swiss Humatarian Aid Unit, Nethope, Rdeči noski 
itn., vsak s svojimi servisnimi storitvami,

 – v aktivnosti pa so se vključile tudi druge humani-
tarne organizacije, ki so začasno delovale znotraj 
centra (na primer nem. humanitarna organizacija 
Freunde der Erzeihungkunst s psihološko pomočjo 
otrokom in mladostnikom, Evangeličanska huma-
nitarna organizacija – podpornica in Unicef, ki sta 
predvsem ob koncu aktivnosti skrbela za dobro 
počutje otrok, Humanitarno društvo NI-LU iz srca 
do src, Zavod Krog kot asistenca WAHA-i) ter tudi 
tiste, ki so delovale zunaj NC Šentilj (Are you serious) 
ter aktivisti, ki so s svojimi aktivnostmi pogosto 
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vnašali nemir med migrante in veliko varnostnih 
težav varnostnim silam.

V izvajanje nalog je bilo med 17. 10. 2015 in 7. 3. 2016 
vključenih prek 7500 pripadnikov različnih organizacij 
(brez pripadnikov SV in Policije).

V začetku prvih prihodov so bili nastanitveni šotori brez 
ogrevanja, urejena je bila voda iz pitnikov, elektrika pa 
še ni bila speljana iz omrežja. Začasno smo si pomagali 
z namestitvijo električnih generatorjev in kabelskih 
podaljškov. Pojavljale so se težave s preobremeni-
tvijo omrežja, izključevanjem luči in ogrevalnih naprav, 
rezanjem in uničevanjem postelj, električnih razde-
lilcev itn.

Razmere in nova spoznanja so zahtevala nove izzive 
ob razvoju tega centra. Mednje zagotovo spadajo 
zimske razmere, ko je oskrba migrantov zahtevnejša 
(mraz, večja poraba energentov, večja obremenitev 
električnega omrežja zaradi ogrevalnih naprav, večja 
potreba po toplih napitkih itn.). V splošnem sprememb 
večjih šotorov ni bilo, razen na zgornji ploščadi, kjer so 
se vgradile pregradne stene zaradi lažjega nadzora 
migrantov znotraj vsakega šotora posebej. Sicer pa so 
bile izvedene tudi nekatere spremembe:

 – zamenjal se je popisni šotor za popis migrantov, saj 
obstoječi vojaški šotori niso bili primerni za tovrstno 
delo v zimskem času zaradi mraza in zelo slabe osve-
tlitve notranjosti šotorov,

 – ambulante so se prestavile iz šotora v dva kontej-
nerja, ki se jim je pridružila češka vojaška bolnica 
Role, ki je delovala tri mesece s presledkom med 
novim letom (takrat jo je nadomestila WAHA),

 – zamenjava šotora s kontejnerjem za potrebe RK – 
združevanje družin,

 – postavitev dodatnega šotora z ogrevanjem na 
medmejnem prostoru se je izvedla na predlog 
UNHCR, ki je tudi financiral izvedbo ter najem,

 – namestitev več manjših šotorov za potrebe vojakov 
in varovanja,

 – izdelava ogrevanih in deljenih (po spolu) umivalnic 
in stranišč na obeh ploščadih, s čimer smo posku-
šali obema spoloma zagotoviti nekoliko zasebnosti 
(rešitev so predlagali v SHA – Swiss Humaterian Aid 
Unit, ki so tudi financirali najem šotorov z električno 
napeljavo),

 – izdelava stopnic za prehod iz spodnje na zgornjo 
ploščad, saj obe ploščadi nista bili povezani, preho-
dnost pa se je začasno uredila z zemeljskimi stopni-
cami (izdelavo je financirala SHA – Swiss Humate-
rian Aid Unit),

 – večkratna izdelava regulacijskih varnostnih ograd in 
njihovo premeščanje (izhod iz NC, pred delilnicama 
hrane in obleke, v jedilnicah, pri popisnem šotoru za 
potrebe varovanja, ki ga je predlagala SHA – Swiss 
Humaterian Aid Unit),

 – posodobitev luči iz potratnih običajnih volframovih 
luči na sodobnejše in varčnejše LED-luči v manjših 
šotorih,

 – ureditev polic v šotorih za delitev oblačil,
 – priprava zidanega objekta javne uprave za preselitev 

organizacij za potrebe dela v zimskem času,
 – najetje dodatnega skladiščnega prostora za potrebe 

sortiranja oblek in skladiščenja opreme v Počehovi 
pri Mariboru. 

Še posebno je k razvoju tega NC pripomogla izgradnja 
začasne železniške postaje v bližini spodnje ploščadi. 
Prvotno so migranti pešačili približno 1500 m do nasta-
nitvenega centra, obenem se je popolnoma ustavil 
promet v Šentilju. Težavo je rešilo več policistov, vojakov in 
drugo podporno osebje (tolmači, prostovoljci Slovenske 
filantropije itn.). Z gradnjo začasne železniške postaje se 
je razbremenil Šentilj, pristop migrantov do NC je bil lažji 
in humanejši, saj se je pot hoje zmanjšala na 200–250 
do ploščadi, prav tako je bilo manj težav pri prevozu inva-
lidov itn.

Slika 5:  
Logistična podpora (vir: URSZR)
Figure 5:  
Logistics support (Source: ACPDR)
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Zdravstvena oskrba

Primarno zdravstveno oskrbo v NC Šentilj je izvajala 
nujna medicinska pomoč iz Zdravstvenega doma dr. 
Adolfa Drolca Maribor, ki se ji je dodala še ena ekipa 
nujne medicinske pomoči iz drugega ZD. Pozneje se jim 
je pridružila češka vojaška bolnica Role s svojim osebjem. 
Dežurstvo medicinskega osebja je bilo zagotovljeno 24 
ur na dan. Med največjim migrantskim valom je bolnico 
vsak dan obiskalo do 250 pacientov (odvisno od skupine 
migrantov). Zdravstveno stanje migrantov je bilo zelo 
različno, najpogosteje so imeli težave v zvezi s prehladi, 
črevesnimi težavami, ki so posledica slabe higiene, 
trebušne težave itn. Zdravstveno osebje so varovali 
pripadniki SV, obisk obolelega pa je bil mogoč le ob spre-
mljanju prostovoljcev Slovenske filantropije. 

Zaradi spremljajočih zdravstvenih težav med potjo 
in poslabšanja zdravstvenega stanja migrantov na 
območju RS sta v Univerzitetnem kliničnem centru v 
Mariboru umrla dva migranta, ki sta v NC že prišla bolna. 
Pokop enega migranta je bil organiziran ob sodelovanju 
RKS-OZ Maribor v Mariboru, posmrtni ostanki drugega 
so bili prepeljani v tujino.

Operativno delo/logistični izzivi

Operativno delo temelji na sodelovanju med vsemi sode-
lujočimi službami. Glede na potrebe so se temu prilago-
dile tudi dežurne službe. Medtem ko v NC ni migrantov, 
so bile posamezne službe dosegljive na telefonu oziroma 
so lahko bile vpoklicane po potrebi. Glede na potrebe so 
potekali odvoz smeti (do trikrat na dan), čiščenje mobilnih 
stranišč (do trikrat na dan) in čiščenje šotorov, jedilnic itn. 
Prav tako so se dostavljali gorivo za ogrevalne naprave 
in manjkajoča oblačila ter obutev iz skladišča v Počehovi. 
Poseben logistični izziv je bila oskrba migrantov, medtem 
ko so prihajali prek zelene meje in je bilo njihovo fizično 
stanje klavrno; bili so lačni, mokri, prezebli, prihajali so 
sredi noči, obenem pa so bili zelo sebični in nesolidarni.

Pomemben vidik tekočega in organiziranega prehoda 
migrantov je tudi dobro sodelovanje slovenske policije 
ter avstrijskih varnostnih organov, saj je od tega precej 
odvisen tekoč prehod migrantov v Republiko Avstrijo. 
Kot vezen člen so bili zato v Slovenijo napoteni avstrijski 
policisti.

Delitev hrane in oblek je bila zaradi morebitnih konfliktov 
in pretiranega navala migrantov uravnana s policisti 
ter vojaki. Delitev oblek se je izvajala zunaj časa delitve 
hrane. Te aktivnosti so se izvajale med 7.30 in 22.00, 
izjemoma tudi pozneje (če so migranti prišli prek zelene 
meje, izjeme so bili tudi otroci, invalidi, ranljive skupine 
itn.). Za migrante je bila organizirana prehrana v treh 
obrokih (zajtrk, kosilo in večerja), od katerih sta bila 
zajtrk in večerja hladna obroka (konzerve, kruh, toast, 
sadje, mleko, čaj, razni namazi), medtem ko je bilo kosilo 
topel obrok (juhe, enolončnice, obare itn.). Toplo hrano 

za migrante so pripravljali v SV in ni vsebovala svinjine. 
Največje dnevno naročilo toplih obrokov je bilo okoli 
4000 obrokov in 500 kg kruha.

Z vračanjem migrantov zaradi neizpolnjevanja pogojev 
za vstop v Republiko Avstrijo smo se srečali z novim 
izzivom. Zavrnjeni migranti so bili zaradi policijskega 
postopka izolirani od drugih migrantov. Zaradi bojazni 
pred mešanjem z drugimi smo izvajali aktivnosti oskrbe 
posebej (na primer priprava suhih prehranskih paketov 
za zajtrk ali večerjo, obedovanje pod večjim nadzorom 
policije in preostalih varnostnih organov itn.). 

Delo prostovoljcev, uslužbencev javnih 
del, Policije, pripadnikov CZ, drugih

Delo sodelavcev, kakor tudi sodelovanje, je dobro, seveda 
pa se tudi znotraj tega pojavijo različni pogledi, ki smo jih 
poskušali skupaj rešiti. Takšni so predvsem na primer 
varnostne narave – pomanjkljivo varovanje, ki je bilo 
posledica menjave vodij izmen, ki z delom v NC niso bili 
seznanjeni. 

Poseben izziv so bili posamezni prostovoljci, ki so želeli 
na lastno pest pomagati migrantom ob zavračanju 
vseh varnostnih vidikov, sočasno pa so ob tem ustvar-
jali zmešnjavo in dodatne varnostne težave. Z discipli-
niranim nadzorom prehoda do 500 oseb so tudi posa-
mezni prostovoljci ugotovili, da stvari potekajo tekoče 
(ni daljšega čakanja na meji) in ni potrebe, da oskrbujejo 
migrante s hrano in osvežilnimi napitki v medmejnem 
prostoru.

Delo z mediji

Med delovanjem NC Šentilj je kraj zagotovo postal 
prepoznaven v širšem evropskem okolju. Za to so poskr-
beli domači, evropski in tudi svetovni mediji ter medijske 
hiše. V tem času so NC obiskali novinarji od Japonske do 
ZDA in tudi iz več evropskih držav. V sanitarnih in bivalnih 
prostorih je bilo fotografiranje pogojno dovoljeno (če je 
bil NC prazen ali so prisotni migranti to dovolili). Skladno 
z navodilom so bili za dajanje izjav pristojni vodja NC, 
namestnik NC, ob njegovi odsotnosti pa dežurni NC za 
področje dela in oskrbe migrantov. Kmalu smo ugoto-
vili, da nam celodnevno spremljanje novinarjev povzroča 
težave (trpi usklajevanje med službami), zato sta bila 
zaželeni in uvedeni prisotnost UKOM ter časovna 
omejitev vstopa novinarjev (med 10.00 in 11.00). 

Javnost in transparentnost delovanja

Aktualnost trenutne situacije privablja tudi pomembne 
družbene in politične osebnosti; NC je obiskalo veliko 
diplomatov, vojaških atašejev, tujih in domačih mini-
strov, poslancev, ambasadorjev, evropskih poslancev, 
evropska komisarka, predstavniki Sveta Evrope, 
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Evropske razvojne banke, pomembni predstavniki 
UNHCR iz Ženeve in Budimpešte, UNICEF-a, RK in polme-
seca, IOM, raznih humanitarnih organizacij z željo po 
informiranosti o aktivnostih, ki jih izvajamo. Omogočen 
jim je bil voden ogled s predstavitvijo aktivnosti oskrbe in 
varnega ter humanega nadaljevanja poti. Nenehno smo 
poskušali prikazati odprtost in javnost življenja v NC.

Splošne ugotovitve, predlogi, 
opažanja, izzivi

NC Šentilj je v grobi oceni zadostoval za začasno bivanje 
migrantov, vendar bi bila nujna popolnoma drugačna 
rešitev za NC, pri kateri bi se ljudje zadrževali dlje časa. 
Naš način dojemanja in obravnavanja življenjskih navad 
je popolnoma drugačen, kot pa je na primer v musliman-
skem svetu. Tak način nam je po svoje delal preglavice, 
saj v generalni oceni migranti niso pospravljali za sabo 
(tako v jedilnici kakor drugod v bivalnih šotorih, sanitarijah 
in umivalnicah so za sabo puščali »opustošenje«) in do tuje 
lastnine niso imeli nikakršnega odnosa. Nekatere skupine 
pa so se vedle popolnoma drugače (npr. Sirci), saj so svoj 
bivalni prostor počistili in ga zapustili v dobrem stanju.

Vključenost javnih del v delo NC je bila pozitivna rešitev, 
saj so delavci javnih del nadomestili večino aktivnosti, ki 
so jih do takrat izvajali prostovoljci. Še posebno to velja na 
primer za delitev hrane in oblek. Obenem so to začasno 
zaposleni, ki poznajo delo v NC, medtem ko se pri prosto-
voljcih glavnina spreminja, ostaja le njihov koordinator. 
V NC Šentilj so delavci javnih del opravljali čiščenje in 
zlaganje postelj ter odej v šotorih, čiščenje tal v šotorih, 
čiščenje umivalnic, razporejanje in delitev oblačil, delitev 
prehrane (Karitas in RK sta še kljub temu usklajevala 
to aktivnost), čiščenje okolice, dopolnjevanje skladišč z 
izdelki, čiščenje okolice, začasne železniške postaje ter 
koridorjev do NC, medmejnega prostora, oskrbovanje 
tajfunov z energenti, prevzem blaga ob dostavi itn.

Statistika (kapaciteta centra, 
število migrantov, ki so prešli 
center od začetka krize do danes)

Kapaciteta NC Šentilj je obsegala 2000 enot; od tega je 
na spodnji ploščadi 600 enot in 1400 enot na zgornji. Od 
začetka drugega migrantskega vala je začasno gostilo 
NC Šentilj 205.655 migrantov različne narodnosti. Med 
najvišjo frekvenco je NC Šentilj vsak dan obiskalo tudi do 
9000 ljudi (najvišja številka je bila dosežena 21. oktobra, 
ko je NC Šentilj prešlo 12.616 migrantov). Običajno so 
se migranti v NC Šentilj zadrževali od 5 do največ 12 
ur, odvisno od časa prihoda. Migranti so med bivanjem 
ustvarili v povprečju skoraj 4 tone različnih odpadkov na 
dan, ki jih je komunalna služba redno odvažala. Število 
varnostnega osebja (policistov in vojakov) se je vsak dan 
spreminjalo, odvisno od potreb, prav tako drugih služb; 
sicer je ob višku migrantskega vala v NC delalo od 160 do 
230 ljudi (s pripadniki SV in brez policistov), ob manjšem 
obisku pa je zaposlenih od 50 do 70 ljudi (brez vojakov 
in policistov), odvisno od načrtovanih aktivnosti. Policisti 
so do novega leta zaznali manj kot 20 kršitev reda in 
miru ter 4 kazniva dejanja, od tega tatvine jaken, denarja 

 Preglednica 3: Število migrantov v NC Šentilj po mesecih 
(vir: PU Maribor)

 Table 3: Number of migrants at the Šentilj 
Accommodation Centre by months 
(Source: Maribor Police Directorate)

NC Šentilj Zavrnjen sprejem AVO
Okt. 2015* 83.302 0
Nov. 2015 84.755 0
Dec. 2015 12.491 0
Jan. 2016 7342 1849
Feb. 2016 16.247 708
Mar. 2016 1528 30
Skupaj 205.665 2587

* od 17. oktobra

Slika 6:  
Spremljanje policistov in pripadnikov 
SV do območja z Republiko Avstrijo 
(vir: PU Maribor)
Figure 6:  
Police officers and SAF members 
provide escort up to the Austrian 
border (Source: Maribor Police 
Directorate)
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in mobilnega telefona, dvakrat lahke telesne poškodbe 
in enkrat ogrožanje z nevarnim predmetom pri prepiru 
ali pretepu. Konflikti so predvsem nastajali med naro-
dnostmi (Sirijci, Afganistanci, drugi) zaradi preobre-
menjenosti NC v določenih trenutkih in nesorazmerne 
uporabe odej (eni jih imajo več, drugi premalo).

Ohranjanje zdravja in zdravega 
delovnega okolja

Za zdravje osebja je bila nujna uporaba zaščitnih 
sredstev (rokavic, ustnih mask, dezinfekcijskih sredstev, 
redno umivanje rok, dezinfekcija čevljev, primerno 
vedenje). Večinoma smo se poskušali opirati na pripo-
ročila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in pripo-
ročila zdravstvene ter veterinarske stroke za prepre-
čevanje širjenja okužb med zaposlenimi in migranti. 
Slovenska vojska oziroma njihova veterinarska služba 
je skrbela za redno dezinfekcijo prostorov (na vsake 
3–4 dni) in deratizacijo okolice, saj je obstajala bojazen 
za povečan pojav glodavcev. 

Dobre rešitve

 – Ureditev skladišča humanitarne pomoči zunaj NC, 
kjer je dana možnost priprave, pregleda, razpore-
janja izdelkov brez vpogleda v notranjost NC.

 – Vključevanje trajno nezaposlenih oseb v aktivnosti 
NC. Ta izbira ima sicer manj ali več pomanjkljivosti, 
saj so bile osebe napotene z zelo ozkim naborom 
dovoljenih opravil (nekateri samo za pomoč pri delitvi 
hrane in oblačil, drugi zgolj za čiščenje itn.). Tega pa v 
NC skoraj ni bilo mogoče zagotoviti, saj nekaj časa ni 
bilo migrantov. Včasih je bila nujna večja pomoč pri 
čiščenju, drugič pri kakšnem drugem opravilu. 

 – Tudi delitev hrane in oblačil je bila v dogovoru s 
policijo in pripadniki SV dobro organizirana ter 
predvsem pretok migrantov je do delitvenega pulta 
potekal umirjeno.

 – Zelo dobrodošla je bila prisotnost pripadnikov SV, 
ki so skrbeli za red in mir ne glede na vse politične 
polemike, saj so migranti uniformo prepoznali in jo 
brezpogojno spoštovali. Pripadniki SV pa so ob tem 
tudi nekoliko razbremenili policiste.

 – Zelo dobro so bili organizirani in tudi od drugih huma-
nitarnih organizacij sprejeti dogovorjeni prehodi v 
Republiko Avstrijo v dogovorjenih velikostih skupin. 
Tako so se ohranjale tudi korektne vezi z AVO. Pri 
tem je veliko odvisno od medsebojnega zaupanja 
med vsemi partnerji.

 – Kot dobra rešitev je tudi postavitev manjših šotorov 
(kot je to bilo na spodnji ploščadi), saj so ti veliko 
lažje obvladljivi. To smo tudi veliko več uporabljali v 
celotnem migrantskem toku.

 – Za vse (tako zaposlene kot migrante) je bila prido-
bitev tudi začasna železniška postaja v neposredni 
bližini NC. Delo je potekalo veliko bolj humano in tudi 
manj obremenjujoče za lokalno okolje in prebivalce.

 – Vsakodnevno jutranje usklajevanje sodelujočih služb 
se je pokazalo kot učinkovito, čeprav se ga nekateri 
niso vedno udeleževali (ko niso bili dežurni itn.).

 – Določitev časa za srečanje z novinarji zaradi velikega 
zanimanja medijev.

 – Stalni policijski vodje izmen v NC.
 – Zagotovo bi bilo smiselno že na začetku vzposta-

vitve delovanja NC določiti optimalno organizacijo 
dela za zagotavljanje logistične podpore in oskrbe 
migrantov, ki za posamezne identificirane delovne 
procese predvideva tudi optimalno število zapo-
slenih oziroma sodelujočih. 

Sklepne misli

Za vse, ki smo bili vključeni v migrantsko dogajanje, je bilo 
to nekaj novega. Veliko novim situacijam se je bilo treba 
prilagoditi. Delo smo sprejeli in ga izvajali odgovorno.

Zavedamo se, da bi morda katero zadevo izvedli tudi 
drugače, bolje, vendar pa smo v nekem trenutku, glede 
na dane možnosti, naredili vse, kar je bilo v naši moči 
za vzpostavitev in organizacijo delovanja NC Šentilj, Črni 
les – Lenart in Zagrebška v Mariboru.

Zahvala

Avtorji prispevka se zahvaljujemo vsem sodelujočim 
službam za delo, ki so ga opravile pri obvladovanju 
migrantske problematike v Vzhodnoštajerski regiji.
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Povzetek
Prispevek prikazuje, kako modelirati izpuste utekočinjenega naftnega plina (UNP) skladno s scenariji, ki jih 
predpisuje zakonodaja. Lokacije skladišč nevarnih snovi morajo biti izbrane premišljeno, da bi bili ljudje v 
primeru požarov, eksplozij ali nevarnih koncentracij čim manj ogroženi. Z modeliranjem scenarijev nezgod 
lahko napovemo velikost območij z določeno stopnjo ogroženosti. Napovedana so vplivna območja nadtlaka za 
eksplozijo z različnimi modeli v programu Phast. Največji vpliv na izračunana območja imajo vremenske razmere, 
premer odprtine in smer iztekanja, orientacija posode in agregatno stanje izpusta. Za skladišča z velikimi 
navpičnimi rezervoarji utekočinjenega naftnega plina podajamo približne razdalje, ki določajo ožje, širše in najširše 
vplivno območje, na temelju katerih umeščamo objekte različne stopnje ranljivosti v okolico takih obratov.

Abstract
The article presents the modelling of the liquefied petroleum gas (LPG) releases according to the 
scenarios predicted by legislation. Storage locations of dangerous goods should be selected with care 
in order to minimize the hazards to people in the case of fire, explosion or dangerous concentrations. 
The affected areas can be predicted by modelling the accident scenarios. The influence zones for 
the explosion overpressure are predicted by applying various models available within Phast software. 
The most influential parameters are weather conditions, hole diameter, direction of release, vessel 
orientation and physical state of release. Those approximate distances are determined for locations 
with large vertical LPG vessels that define narrow, wider and the widest effect zones. Based on these 
distances, various vulnerable objects can be placed in the surroundings of such locations.

Uvod

Obrati za skladiščenje in predelavo nevarnih snovi so zaradi 
pomanjkanja prostora in zniževanja stroškov pogosto v 
bližini naseljenih območij. Čeprav je varnost temeljna skrb 
pri umeščanju takih obratov v okolje, obstaja možnost 
za nezgode, kot sta požar in eksplozija. Nizka gostota 
prebivalstva v okolici zmanjšuje tveganje za večjo škodo 
in človeške žrtve ob nezgodi, zato je pomembno, da so 
taki obrati dovolj oddaljeni od območij, na katerih je večje 
število ljudi. Sodobna paradigma načrtovanja procesov 
temelji na preprečevanju nezgod in manj na večji uporabi 
zaščitnih varnostnih sistemov. Pomembno je ustrezno 
oceniti posledice in obseg mogočih nezgod ter na podlagi 
tega načrtovati varne procese oziroma obrate ter njihovo 
umestitev v prostor (Kletz, 2010).

Najpogosteje uporabljeni pristopi za določanje varno-
stnih razdalj v obratih z nevarnimi snovmi so razvrščanje 
nevarnih območij, uporaba minimalnih varnostnih razdalj 
in modeliranje scenarijev nezgod. Prva metoda razvršča 

nevarna območja v posamezne razrede predvsem glede 
na prisotnost eksplozivnih snovi na območju eksplozivnih 
koncentracij in virov vžiga. Pri razvrstitvah v cone 0, 1 
in 2 je na primer varno območje tisto, ki ni razvrščeno v 
nobeno izmed teh območij (Lees, 2003). 

Druga metoda temelji na varnostnih razdaljah, ki jih 
podajajo različni standardi in predpisi za skladiščenje 
goriv, vnetljivih tekočin, utekočinjenega naftnega plina 
(UNP) itn. Pri tem gre za razdalje med posameznimi 
procesnimi enotami in deli obrata, pa tudi za razdalje 
do okolice. Britanski izvršilni organ za zdravje in varnost 
podaja priporočene razdalje za majhne in velike rezer-
voarje z utekočinjenim naftnim plinom (HSE, 2015). Po 
teh priporočilih naj bi bil velik rezervoar od meje obrata 
oddaljen vsaj 15 metrov.

Tretja metoda temelji na modeliranju scenarijev nezgod 
in napovedovanju njihovih posledic, pri čemer določamo 
razdalje, na katerih je dosežena določena raven toplo-
tnega sevanja pri požarih, nadtlaka pri eksplozijah in 
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koncentracij pri izpustih strupenih in zdravju škodljivih 
snovi. Tako je na primer za nadtlak pri eksploziji določena 
vrednost 20 milibarov za šole, 40 milibarov za stano-
vanjske objekte, 700 milibarov za zaščiteno nadzorno 
sobo ipd. (Mecklenburgh, 1985). Standard EN 60079 
razvršča eksplozijsko ogrožene prostore glede na 
razdaljo, na kateri povprečna koncentracija plina 
presega spodnjo mejo eksplozivnosti (SIST, 2016).

V Sloveniji je za umeščanje obratov v uporabi Uredba o 
merilih za določitev najmanjše razdalje med obratom 
in območji, na katerih se zadržuje večje število ljudi, ter 
infrastrukturo (Vlada Republike Slovenije, 2008). Uredba 
določa, da je treba določiti vplivna območja učinkov, do 
katerih bi prišlo ob izpustu nevarnih snovi. Pri tem so 
mogoči učinki toplotno sevanje pri požarih, nadtlak pri 
eksplozijah in koncentracije pri izpustih strupenih in 
zdravju škodljivih snovi. Uredba razdeli vplivna območja 
na tri razrede:

 – prvi razred pomeni ožje vplivno območje, določeno 
s toplotnim sevanjem 5 kW/m2 ali več, nadtlakom, 
enakim ali večjim 140 milibarov, ali s koncentracijo, 
večjo ali enako vrednosti ERPG-3;

 – drugi razred pomeni širše vplivno območje, določeno 
s toplotnim sevanjem med 5 in 3 kW/m2, nadtlakom 
med 140 in 50 milibari ali s koncentracijo med 
ERPG-3 in ERPG-2;

 – tretji razred pomeni najširše vplivno območje, 
določeno s toplotnim sevanjem med 3 in 1,8 kW/m2, 
nadtlakom med 50 in 20 milibari ali s koncentracijo 
med ERPG-2 in ERPG-1.

Uredba z matriko ogroženosti določa sprejemljivo ogro-
ženost glede na razred vplivnega območja in stopnjo 
ranljivosti objektov. Tako so na ožjem vplivnem območju 
sprejemljivi le objekti manjše ranljivosti, na primer nesta-
novanjske stavbe, na širšem vplivnem območju objekti 
manjše in srednje ranljivosti, na primer manjše stano-
vanjske stavbe in manjše nestanovanjske stavbe, na 
najširšem vplivnem območju pa objekti manjše, srednje 
in večje ranljivosti, na primer stanovanjske stavbe 
srednje velikosti. Objekti največje ranljivosti, na primer 
večje stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe za 
izobraževanje, znanstvenoraziskovalno delo, šport in 
zdravstvo, ne bi smeli biti na vplivnih območjih.

Uredba v prilogi 1 okvirno predpisuje scenarije večjih 
nesreč, na primer:

 – izpust nevarne snovi iz procesne ali skladiščne 
posode ali transportne posode, ki se polni ali prazni 
v obratu, pri čemer je predpisano trajanje izpusta 
15 minut iz razpoke s premerom 100 milimetrov;

 – iztekanje iz cevovoda v trajanju 15 minut, pri čemer 
je premer cevovoda določen z večjo vrednostjo 
izmed 250 milimetrov ali 50 odstotki prereza najve-
čjega cevovoda v obratu.

Zgoraj opisani pogoji so začetne smernice za dolo-
čanje scenarijev v realnem industrijskem obratu. Toda 
komercialni programi za simulacijo izpustov nevarnih 

snovi ponujajo veliko razmeroma podobnih scenarijev, 
ki zahtevajo veliko specifičnih vhodnih podatkov in lahko 
kot rezultat izračunajo različno velika vplivna območja. 
Nujni so nadaljnja navodila in informacije pri uporabi 
uredbe, da bi dosegli vsaj približno poenotenje modeli-
ranja izpustov.

V Sloveniji se med kritično infrastrukturo uvrščajo tudi 
skladišča tekočih goriv in plinov, ki so pogosto umeščena 
v bližino stanovanjskih objektov in cest (Kopač, 2010). 
Umeščanje takih objektov v prostor olajšajo modeli 
ocene tveganja, kot je na primer model, ki so ga predla-
gali Bajčar in sodelavci leta 2013 za merilne in merilno-
-regulacijske postaje za zemeljski plin. V tem prispevku 
obravnavamo skladišča utekočinjenega naftnega plina in 
na primeru izpustov tega plina opisujemo, katere modele 
je smiselno izbrati za oceno vplivnih območij eksplo-
zije v programu Phast 6.5 (DNV, 2006), ki bi ustrezali 
predpisanim scenarijem v uredbi in na podlagi katerih 
bi lahko izvedli ustrezno umeščanje skladišč utekočinje-
nega naftnega plina v okolje. Navajamo, katere vhodne 
podatke je treba priskrbeti za posamezni scenarij in 
kakšne so napovedane velikosti vplivnih območij. Prav 
tako podajamo rezultate analiz občutljivosti za nekatere 
vhodne podatke, s čimer želimo identificirati najpomemb-
nejše vplivne parametre, ki bi jih bilo smiselno poenotiti 
pri definiranju scenarijev za oceno najmanjših razdalj 
med obratom in območji, na katerih se zadržuje večje 
število ljudi, ter infrastrukturo. Za obrate z večjimi rezer-
voarji utekočinjenega naftnega plina podajamo približne 
razdalje ožjega, širšega in najširšega vplivnega območja.

Opredelitev scenarijev izpustov 

utekočinjenega naftnega plina

Programi za modeliranje posledic izpustov nevarnih 
snovi ponujajo različne modele za definiranje scena-
rijev. Pri preprostejših programih je modelov manj in so 
preprostejši, pri zahtevnejših, praviloma tudi dražjih, je 
izbira modelov velika, s čimer se je mogoče bolje približati 
realni sliki nezgode, ki jo pričakujemo v nekem obratu. 
Program Phast (DNV, 2006) spada med zmogljivejše in 
ponuja pester nabor modelov za definiranje scenarijev 
izpustov, na primer:

 – katastrofalni izpust, pri katerem se predpostavlja 
nenadna izguba celotne vsebine posode in velja za 
pesimističen, slab scenarij;

 – prelom cevi, pri katerem gre za iztekanje iz cevi 
določene dolžine in premera, ki je priključena na 
posodo; 

 – iztekanje, puščanje iz posode, ki predpostavlja luknjo 
v steni posode, iz katere izteka snov;

 – izpust z določenim trajanjem predpostavlja izgubo 
celotne vsebine posode v določenem času, na 
primer 10 minut, in prav tako velja za pesimističen, 
slab scenarij;

 – izpust skozi varnostni ventil ali loputo;
 – izpust iz dolgega cevovoda.
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V obratih, v katerih skladiščijo in pretakajo utekočinjeni 
naftni plin, je glede na Uredbo smiselno obravnavati 
iztekanje utekočinjenega naftnega plina iz večje skla-
diščne posode, iz železniške cisterne in cevovoda. V ta 
namen smo uporabili naslednje modele:
a) Model prelom cevi predstavlja iztekanje snovi 

iz krajše cevi, priključene na rezervoar. Model 
izračuna padec tlaka skozi cev glede na ventile, 
kolena, spojke in vozlišča. Glede na to izračuna 
pretok iztekajočega fluida in nato disperzijo v 
ozračje skladno z danimi vremenskimi razmerami. 
Scenarij lahko modeliramo kot časovno spremen-
ljiv ali nespremenljiv izpust. Časovno spremenljiv 
izpust upošteva, da se med praznjenjem rezer-
voarja pretok iztekajoče tekočine zmanjšuje. Pri 
časovno nespremenljivem izpustu se za izračune 
uporabi konstantna, začetna vrednost pretoka. 
Ker je pretok na začetku iztekanja največji, so izra-
čunana vplivna območja pri časovno nespremen-
ljivem pretoku praviloma večja kot pri spremen-
ljivem.

b) Model iztekanje predstavlja iztekanje skozi luknjo 
v steni posode. Model uporablja izračun skozi 
odprtino ob predpostavki, da ni izgub zaradi trenja, 
ko fluid teče skozi posodo proti odprtini. Mode-
liranje lahko poteka s časovno spremenljivim ali 
konstantnim pretokom.

c) Model dolg cevovod je primeren za daljše cevi, 
pri katerih je razmerje med dolžino in premerom 
bistveno večje od 300. Model omogoča modeliranje 
iztekanja na poljubnem mestu cevovoda in skozi 
poljubno velikost odprtine, torej od puščanja skozi 
majhno luknjo do popolnega preloma cevovoda. 
Upošteva možnost zaprtja ventilov v določenem 
času, tako da snov v času od poškodbe cevi do 
zaprtja ventilov izteka z obratovalnim pretokom, po 
zaprtju pa izteče še preostala količina snovi, ki je 
zadržana v cevovodu med dvema ventiloma.

Za obravnavane scenarije smo izračunavali vplivna 
območja za eksplozijo oblaka plina, določena z nadtlaki 
140, 50 in 20 milibarov, kot jih predpisuje Uredba. Izra-
čunane razdalje predstavljajo maksimalne radialne 
razdalje, merjene od točke izpusta snovi. Obravnavane 
scenarije smo izvedli za poletne in zimske vremenske 
razmere (preglednica 1). Na disperzijo izpuščene snovi 
najbolj vpliva turbulentnost ozračja, ki jo opisujemo z 

razredi stabilnosti po Pasquillu (American Institute of 
Chemical Engineers, 2000). Za poletne razmere smo 
izbrali razred D, ki pomeni nevtralne razmere za disper-
zijo ob zmerni oblačnosti in vetru. V zimskih razmerah 
je izbrana stabilnost ozračja F, ki predstavlja stabilne 
nočne razmere z nekaj oblačnosti in nizko hitrostjo 
vetra ter posledično zelo počasno disperzijo snovi. 
Sestava in lastnosti utekočinjenega naftnega plina so 
prikazane v preglednici 2.

Rezultati modeliranja izpustov 

za utekočinjen naftni plin

S programom Phast 6.5 (DNV, 2006) smo modelirali 
scenarije izpustov utekočinjenega naftnega plina iz 
velikega navpičnega rezervoarja, železniške cisterne in 
cevovoda ter izvedli analize občutljivosti, s katerimi smo 
preverili, kakšen učinek imajo določeni vhodni podatki 
na napovedana vplivna območja nadtlaka eksplozije. 

Izpust iz skladiščne posode

V tem scenariju je predpostavljen izpust iz navpič-
nega rezervoarja prostornine 250 m3, v katerem je 
100 t utekočinjenega naftnega plina, skozi odprtino s 
premerom 100 mm. Dolžina cevi od posode do točke 
preloma je 0,5 m, do izpusta pride pri dnu rezervo-
arja 1 m nad tlemi. Uporabili smo modela prelom cevi 
(preglednica 3) in iztekanje (preglednica 4) s spremen-
ljivim in konstantnim pretokom v poletnih in zimskih 
razmerah.

V preglednicah 3 in 4 je najprej prikazan izraču-
nani pretok iztekajoče snovi in nato največje vplivne 
razdalje, pri čemer so dosežene vrednosti nadtlakov 
20, 50 in 140 milibarov. Zadnja vrstica prikazuje 
razdaljo od mesta izpusta do lokacije vira vžiga, pri 
kateri je program izračunal največja vplivna območja za 
navedene vrednosti nadtlakov.

Model prelom cevi daje pri izpustih iz skladiščne 
posode manjša vplivna območja kot model iztekanje, 
saj upošteva padce tlaka v ceveh. Posledično je pretok 
iztekanja nižji, s tem pa tudi vplivna območja. Zimske 
vremenske razmere dajejo večja vplivna območja zaradi 
slabše disperzije plina v ozračju in večjega pretoka izte-
kanja.

 Preglednica 2: Podatki za utekočinjen naftni plin (UNP)
 Table 2: Data for Liquified Petroleum Gas (LPG)

Parameter Enota Vrednost

Sestava:  propan
 n-butan

% (masni)
35
65

Spodnja meja vnetljivosti % (volumski) 1,702

Zgornja meja vnetljivosti % (volumski) 9,201

 Preglednica 1: Podatki za vremenske razmere
 Table 1: Data for weather conditions

Parameter Enota Poleti Pozimi
Hitrost vetra m/s 2 1
Stabilnost ozračja po Pasquillu – D F
Temperatura zraka in tal °C 25 2
Relativna vlažnost % 75 60
Sončno sevanje kW/m2 0,5 0,5
Parameter površinske hrapavosti – 0,25* 0,25*

*višja drevesa, razpršene velike ovire
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Časovno spremenljiv izpust vodi do manjših vplivnih 
območij kot model s konstantnim pretokom, saj prvi 
upošteva, da se pretok ob praznjenju rezervoarja manjša, 
medtem ko je pri nespremenljivem modelu pretok ves 
čas enak začetni, največji vrednosti, ki je dosežena ob 
začetku iztekanja. Razlika med obema načinoma je še 
posebno velika pri visokih navpičnih posodah, zato je v 
teh primerih priporočena uporaba modelov, ki upošte-
vajo spreminjanje pretoka med iztekanjem.

Izpust iz železniške cisterne

V tem scenariju je predpostavljen izpust iz železniške 
cisterne s prostornino 120 m3, v kateri je 50 t uteko-
činjenega naftnega plina, skozi odprtino s premerom 
100 mm. Dolžina cevi od posode do točke preloma je 
0,5 m, do izpusta pride pri dnu rezervoarja 1 m nad 
tlemi. Preglednica 5 prikazuje rezultate modela prelom 
cevi, preglednica 6 pa rezultate modela iztekanje.

 Preglednica 3: Rezultati za skladiščno posodo (model prelom cevi)
 Table 3: Results for storage tank (line rupture model)

 Preglednica 4: Rezultati za skladiščno posodo (model iztekanje)
 Table 4: Results for storage tank (leak model)

 Preglednica 5: Rezultati za železniško cisterno (model prelom cevi)
 Table 5: Results for railroad car tank (line rupture model)

 Preglednica 6: Rezultati za železniško cisterno (model iztekanje)
 Table 6: Results for railroad car tank (leak model)

Spremenljiv izpust Nespremenljiv izpust
Enota Poleti Pozimi Poleti Pozimi

Pretok kg/s 27,6* 47,4* 81,8 76,2
Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 453 1184 816 1432
Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 357 812 643 1022
Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 308 630 556 815
Razdalja do vira vžiga z največjim vplivnim območjem m 260 430 470 610

*povprečna vrednost

Spremenljiv izpust Nespremenljiv izpust
Enota Poleti Pozimi Poleti Pozimi

Pretok kg/s 109,5* 80,2* 119,7 89,7
Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 966 1376 991 1492
Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 758 974 781 1065
Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 654 791 675 862
Razdalja do vira vžiga z največjim vplivnim območjem m 550 510 570 630

*povprečna vrednost

Spremenljiv izpust Nespremenljiv izpust
Enota Poleti Pozimi Poleti Pozimi

Pretok kg/s 9,8* 4,8* 9,8 4,6
Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 262 382 262 371
Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 206 261 206 251
Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 178 200 178 190
Razdalja do vira vžiga z največjim vplivnim območjem m 150 140 150 130

*povprečna vrednost

Spremenljiv izpust Nespremenljiv izpust
Enota Poleti Pozimi Poleti Pozimi

Pretok kg/s 103,5* 67,3* 107,9 71,2
Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 936 1226 941 1211
Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 734 851 741 838
Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 631 695 640 707
Razdalja do vira vžiga z največjim vplivnim območjem m 530 410 540 420
*povprečna vrednost
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Vplivna območja za izpust iz železniške cisterne so 
manjša kot pri izpustih iz navpičnega rezervoarja s 
prostornino 250 m3 zaradi nižjih pretokov iztekanja, ki 
so posledica vodoravne postavitve cisterne.

Razlike med časovno spremenljivim in nespremenljivim 
izpustom so manjše kot pri navpični posodi, saj je pri 
železniški cisterni vpliv hidrostatičnega tlaka manjši 
zaradi nižje višine tekočine v cisterni. Začetna vrednost 
pretoka, s katero se računajo vplivna območja z nespre-
menljivim modelom, zato ni bistveno višja od povprečne 
vrednosti pri spremenljivem modelu. Pri manjših vodo-
ravnih rezervoarjih bi torej lahko uporabili enostavnejše 
modele s konstantnim pretokom iztekanja in se tako 
izognili uporabi kompleksnejših modelov.

Enako kot pri velikem navpičnem rezervoarju tudi pri žele-
zniški cisterni dobimo največja območja vpliva z uporabo 
modela iztekanje v zimskih razmerah. Model prelom 
cevi je sicer v primeru železniške cisterne realnejši za 
prakso, saj je verjetneje, da bi prišlo do iztekanja iz cevi 
zaradi napake ob pretakanju kot do iztekanja skozi luknjo 
v steni posode, ki bi nastala na primer zaradi korozije. 
V tem primeru bi namreč opazili iztekanje pri bistveno 
manjši velikosti razpoke, kot znaša premer 100 mm.

Izpust iz cevovoda

Za modeliranje izpusta iz cevovoda smo uporabili model 
dolg cevovod s predpostavljeno dolžino cevi 100 m in 
premerom 250 mm. Predpostavili smo, da je masni 
pretok v cevovodu ob normalnem obratovanju 3 kg/s 
in da bi se ob poškodbi cevovoda črpalka ustavila čez 
15 minut ter prekinila pretok v cevovodu. Glede na 
dimenzije cevovoda bi v tem času izteklo 5357 kg uteko-
činjenega naftnega plina. 

Primerjavo smo izvedli še z modelom izpusta celotne 
množine snovi v določenem času in z eksplozijskim 
modelom TNT. Model z določenim časom predposta-
vlja izpust celotne količine snovi v definiranem času. 
V našem primeru se 5357 kg utekočinjenega naftnega 
plina sprosti iz cevovoda v 900 sekundah. Poeno-
stavljen eksplozijski model TNT Explosion ne računa 
disperzije plina, temveč predpostavi eksplozijo na 
mestu izpusta. Rezultate vseh treh modelov prikazuje 
preglednica 7.

Model dolg cevovod je namenjen natančnejšemu mode-
liranju izpustov iz cevovodov, v katerih je razmerje med 
dolžino in premerom bistveno večje od 300. Za dolo-
čitev količine izpuščene nevarne snovi je treba poznati 
pretok v cevovodu ob normalnem obratovanju, dimenzije 
cevovoda in predviden čas, v katerem bi ustavili dotok 
tekočine v cevovod. Primerljive rezultate smo dobili tudi 
z enostavnejšim modelom določen čas, v katerem se 
vsa količina nevarne snovi sprosti v vnaprej določenem 
času. Eksplozijski model TNT daje večja vplivna območja 
kot druga dva uporabljena modela, ker predposta-
vlja eksplozijo celotne količine snovi na mestu izpusta. 
Vremenske razmere pri tem modelu na vplivna območja 
nimajo vpliva, saj gre za takojšnjo eksplozijo na mestu 
izpusta brez disperzije plina v ozračje.

Analize občutljivosti

Pri uporabi programa Phast je treba za posamezne 
modele definirati vrsto vhodnih podatkov, katerih 
vrednosti ni mogoče vedno enostavno določiti, zato smo 
preverili vplive nekaterih vhodnih podatkov na vplivna 
območja eksplozije oblaka plina.

Vpliv premera cevi

Za študij vpliva premera cevi smo izbrali scenarij izpusta iz 
velikega navpičnega rezervoarja, model prelom cevi s spre-
menljivim izpustom v zimskih razmerah. Spreminjali smo 
premer cevi, iz katere izteka tekočina. Premer cevi/odprtine 
ima pomemben vpliv na vplivna območja, ki se večajo z 
naraščanjem odprtine, ker s tem narašča pretok (slika 1). 
Povprečne vrednosti pretokov z naraščanjem premera 
odprtine naraščajo počasneje, saj se posoda pri večji luknji 
prazni hitreje, s tem pa upada hidrostatski tlak tekočine nad 
luknjo, zato pretoki in vplivna območja naraščajo vse poča-
sneje. Parameter hrapavost cevi nima pomembnega vpliva 
na vplivna območja eksplozije oblaka plina.

Vpliv dolžine cevi

Za model prelom cevi smo spreminjali dolžino cevi od 
posode do točke iztekanja. Dolžina cevi praktično nima 
vpliva pri vrednostih do 5 metrov in ima majhen vpliv 
do okoli 10 metrov. Pri daljših ceveh se zaradi večjih 

 Preglednica 7: Rezultati za izpust iz dolgega cevovoda
 Table 7: Results for long pipeline release

Model dolg cevovod Model določen čas Model TNT

Enota Poleti Pozimi Poleti Pozimi Poleti Pozimi

Povprečni pretok kg/s 5,2 5,3 6,0 6,0 – –

Eksplozija, 20 milibarov m 211 393 187 294 592 592

Eksplozija, 50 milibarov m 160 272 148 227 297 297

Eksplozija, 140 milibarov m 135 211 129 193 148 148

Razdalja do vira vžiga z največjim območjem m 110 150 110 160 – –
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Vpliv orientacije posode

Preverili smo vpliv orientacije posode, saj program 
omogoča navpično ali vodoravno postavitev. Slednja 
daje manjša vplivna območja zaradi bistveno manjšega 
pretoka iztekanja (preglednica 8).

Vpliv smeri iztekanja

Program omogoča nastavitev različnih smeri iztekanja 
medija iz rezervoarja, na primer vodoravno, navpično, 
pod kotom glede na horizontalo, navzdol na tla ipd. 
Smer iztekanja ima znaten vpliv na vplivna območja, ki 
so v celoti gledano največja za vodoravno smer iztekanja 
(preglednica 9). V tem primeru namreč vstopa v začetni 
fazi v oblak plina manj zraka, oblak se počasneje redči in 
potuje v smeri vetra v območju vnetljivih koncentracij, 

 Preglednica 9: Sprememba smeri iztekanja 
 Table 9: Direction of release

 Preglednica 8: Rezultati za različno orientacijo posode
 Table 8: Results for various orientations of the vessel 

Enota Smer iztekanja

vodoravna pod kotom 45° navpično gor navzdol na tla

Povprečni pretok kg/s 47,4 47,4 47,4 47,4

Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 1183,7 545,5 775,0 1185,3

Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 812,0 408,1 587,9 770,0

Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 630,4 338,8 493,6 564,2

Razdalja do vira vžiga z največjim območjem m 430 270 400 340

 Orientacija posode
Orientacija posode Enota Navpična Vodoravna
Povprečni pretok kg/s 47,4 4,63
Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 1183,7 369,5
Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 812,0 250,0
Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 630,4 189,8
Razdalja do vira vžiga z največjim 
vplivnim območjem m 430 130

 Slika 1: Vpliv premera cevi na območje nadtlaka 
20 milibarov

 Figure 1: Influence of pipe diameter on 20 mbar effect 
zone

 Slika 2: Vpliv dolžine cevi na območje nadtlaka 
20 milibarov

 Figure 2: Influence of pipe length on 20 mbar effect 
zone

 Slika 3: Vpliv sestave utekočinjenega naftnega plina 
na območje nadtlaka 20 milibarov

 Figure 3: Influence of LPG composition on 20 mbar 
effect zone
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tlačnih izgub pretok občutneje zmanjša, zato so vplivna 
območja manjša (slika 2). Sicer je pri zelo dolgih ceveh 
priporočena uporaba modela dolg cevovod, kajti model 
prelom cevi je namenjen krajšim cevem.

Vpliv sestave utekočinjenega naftnega plina

Sestava utekočinjenega naftnega plina v rezervoarjih 
variira glede na potrebe porabnikov. V splošnem se 
vplivno območje eksplozije za nadtlak 20 barov zmanj-
šuje, če se veča delež propana, kot prikazuje slika 3.
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zaradi česar so vplivi eksplozije večji. Izpusti v zrak pod 
kotom se hitreje redčijo pod mejo vnetljivosti, preden se 
oblak posede k tlom, zato so vplivna območja manjša. 
Vplivna območja za smer navzdol na tla so primerljiva z 
vodoravnim izpustom, ker je gibalna količina v programu 
zaradi odboja od tal zmanjšana na 25 odstotkov začetne 
vrednosti, kar zmanjša začetno hitrost redčenja, zato je 
disperzija počasnejša, vplivna območja pa večja.

Vpliv agregatnega stanja

Sprememba agregatnega stanja iz tekočega v plinasto 
za model prelom cevi s časovno spremenljivim izpustom 
ni dala rešitve, zato smo spremembo izvedli za scenarij 
prelom cevi z nespremenljivim izpustom v zimskih 
razmerah. Vplivna območja so pri plinastem izpustu 
znatno manjša (preglednica 10). 

Vpliv pretoka v cevovodu

Pri modelu dolg cevovod na vplivna območja znatno 
vpliva obratovalni pretok v cevovodu. Z naraščanjem 
obratovalnega pretoka se območja povečujejo, ker 
s tem naraščata tudi pretok in hitrost iztekanja ob 
izpustu. Slika 4 prikazuje povečevanje vplivnega območja 
za nadtlak 20 milibarov v poletnih razmerah pri modelu 
dolg cevovod, če se povečuje pretok. 

Razprava

Glede na rezultate analiz predstavljamo priporočila za 
modeliranje izpustov utekočinjenega naftnega plina za 
določitev razdalj med obrati z utekočinjenim naftnim 
plinom in naseljenimi območji, skladno z Uredbo.

 – Modeliranje scenarijev nezgod izvedemo za največjo 
oziroma najvišjo navpično posodo z največjo polni-
tvijo na lokaciji, saj daje ta scenarij največja vplivna 
območja.

 – Smiselno je uporabiti enotno velikost odprtine izte-
kanja, na primer 100 mm, da bodo rezultati primer-
ljivi. 

 – Uporabimo najbolj neugodno kombinacijo meteoro-
loških parametrov, ki so v primeru eksplozije uteko-
činjenega naftnega plina nizka temperatura, nizka 
hitrost vetra, stabilno ozračje in nočne razmere. 

 – Za visoke navpične rezervoarje uporabimo natanč-
nejše modele, ki upoštevajo, da se pretok med izte-
kanjem iz posode spreminja, saj bi z enostavnejšimi 
modeli s konstantnim pretokom precenili vplivna 
območja. 

 – Za nižje vodoravne rezervoarje lahko uporabimo 
modele s konstantnim pretokom, saj so vplivna 
območja primerljiva z rezultati preciznejših modelov. 

 – Pomembna je odločitev, ali uporabimo model izte-
kanja iz priključne cevi ali iz luknje v steni posode, ker 
so vplivna območja v drugem primeru bistveno višja.

 – Smiselno je, da se mesto eksplozije predvidi na 
tisti razdalji od kraja izpusta, na kateri so doseženi 
največji učinki. Zmogljivi programi sami izračunajo 
lokacijo vira vžiga, ki daje največja vplivna območja 
eksplozije. 

 – Posledice eksplozije plinskega oblaka na mestu 
izpusta lahko vrednotimo z enostavnimi eksplozij-
skimi modeli brez disperzije plina v ozračje.

Modeliranje izpustov utekočinjenega naftnega plina 
iz industrijskih cevovodov je težko poenotiti, saj so 
cevovodi v obratih različnih dolžin in premerov. Oba para-
metra bistveno vplivata na količino snovi v cevovodu, ki bi 
se sprostila ob poškodbi. Pomemben podatek za mode-
liranje je obratovalni pretok v cevovodu, ki ga priskrbi 
podjetje. Smiselno je določiti časovni interval, v katerem 
je mogoče ustaviti dotok utekočinjenega naftnega plina 
v cevovod, saj lahko na podlagi te informacije in podatkov 
o obratovalnem pretoku ter velikosti cevovoda določimo 
maso izpuščene snovi.

Analize občutljivosti kažejo, da je premer cevi pomemben 
vplivni dejavnik, saj vplivna območja naraščajo z večanjem 
premera, ker se s tem veča pretok iztekajoče tekočine. 
To je posebno izrazito pri ceveh s premerom, manjšim 
od 100 mm, pri večjih ceveh pa je povečevanje vplivnih 
območij s premerom manj izrazito.

Pomemben dejavnik je smer iztekanja. Glede na rezul-
tate simulacij so največja vplivna območja dosežena pri 
vodoravni smeri iztekanja. V praksi je smer iztekanja 
težko predvideti oziroma napovedati vnaprej, saj je 

Enota Agregatno stanje
tekoče plinasto

Višina iztekanja nad tlemi m 1 30
Pretok kg/s 76,2 5,52
Eksplozija, nadtlak 20 milibarov m 1432,2 90,7
Eksplozija, nadtlak 50 milibarov m 1022,0 65,4
Eksplozija, nadtlak 140 milibarov m 815,2 52,6
Razdalja do vira vžiga z največjim 
vplivnim območjem m 610 40

 Preglednica 10: Rezultati za izpust v tekočem in plinastem 
stanju

 Table 10: Results for liquid and gaseous release

 Slika 4: Vpliv obratovalnega pretoka na območje 
nadtlaka 20 milibarov

 Figure 4: Influence of LPG flow rate on 20 mbar effect 
zone
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odvisna od lokacije luknje v posodi, skozi katero izteka 
tekočina, in od pretoka iztekajočega medija.

Postavitev posode, navpična ali vodoravna, ima 
pomemben vpliv na nevarna območja. Ta so večja pri 
visokih navpičnih posodah, saj je dosežen večji pretok 
iztekanja kot pri vodoravno postavljenih rezervoarjih.

Izpust utekočinjenega naftnega plina iz visokega navpič-
nega rezervoarja daje večja vplivna območja eksplo-
zije kot izpust plina zaradi bistveno večjega pretoka in 
dejstva, da utekočinjeni naftni plin po izpustu praktično v 
celoti prehaja v plinasto fazo in aerosol.

Rezultati kažejo, da so vplivna območja eksplozije uteko-
činjenega naftnega plina z večjim deležem propana 
nižja od vplivnih območij zmesi s prevladujočim deležem 
butana. Butan je manj hlapen od propana, saj ima nižji 
parni tlak in se zato slabše oziroma počasneje razred-
čuje v ozračju.

Pri modelu iztekanja iz cevi je vhodni podatek tudi dolžina 
cevi od posode do mesta iztekanja. Ta parameter nima 
večjega vpliva na območja pri ceveh, dolgih do okoli 10 m, 
pri daljših priključkih pa se območja zmanjšujejo, ker se 
zaradi tlačnih izgub pretok zmanjšuje, zato je uporaba 
modela prelom cevi priporočena za krajše dolžine 
priključnih cevi.

Sklepne misli

V prispevku smo prikazali študijo izpustov utekočinje-
nega naftnega plina iz navpičnega rezervoarja, žele-
zniške cisterne in industrijskega cevovoda, da bi določili 
ustrezne scenarije, modele in vhodne parametre za 

določanje varnostne razdalje med obrati z utekočinjenim 
naftnim plinom in območji, na katerih se zadržuje večje 
število ljudi. Scenarije smo definirali na podlagi Uredbe, 
za modeliranje pa uporabili program Phast 6.5 in 
vgrajene modele, ki so na voljo. Posledice izpustov smo 
vrednotili z območji vpliva eksplozije plina, ki jih določa 
Uredba z nadtlaki 140, 50 in 20 milibarov. 

Glede na rezultate izpusta z največjimi posledicami, torej 
izpusta iz navpičnega rezervoarja z zmogljivostjo 100 t 
utekočinjenega naftnega plina, lahko okvirno navedemo 
razdalje za vplivna območja obratov, ki skladiščijo večje 
količine utekočinjenega naftnega plina v navpičnih rezer-
voarjih:

 – ožje vplivno območje prvega reda, v katerem so 
dovoljeni le objekti manjše ranljivosti, je do okoli 
800 m od obrata;

 – širše vplivno območje drugega reda, v katerem so 
dovoljeni objekti manjše in srednje ranljivosti, je od 
800 do 1000 m;

 – najširše vplivno območje tretjega reda, v katerem so 
dovoljeni objekti manjše, srednje in večje ranljivosti, 
je od 1000 do 1400 m;

 – za najbolj ranljive objekte, kot so šole, vrtci, bolnice, 
trgovski centri ipd., je priporočljiva oddaljenost od 
skladišča utekočinjenega naftnega plina večja od 
1400 m. 

Navedene razdalje predstavljajo konzervativne ocene, 
saj so pridobljene za scenarij z največjimi posledicami, 
torej izpust utekočinjenega naftnega plina iz velikega 
navpičnega rezervoarja v zimskih razmerah skozi luknjo 
v steni posode ali krajšo priključno cev. Izpusti iz vodo-
ravno postavljenega rezervoarja, železniške cisterne 
in cevovoda dajejo manjša vplivna območja, prav tako 
izpusti v poletnih razmerah.
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Povzetek
Pogostnost in jakost vročinskih valov se v velikem delu Evrope zaradi podnebnih sprememb veča. 
Visoke temperature zraka močno vplivajo na zdravje in produktivnost prebivalstva, še posebej v mestih. 
Analiza za Ljubljano in Celje (1961–2015) je pokazala, da je vročinskih valov tudi v Sloveniji vedno več, 
da se začenjajo prej in končujejo pozneje ter da se njihova jakost veča. Definicija vročinskega vala je bila 
določena na podlagi literature in izkušenj, uporabili pa smo tudi indeks HMWId. Predstavljamo delni 
pregled literature v povezavi z zdravjem in smrtnostjo ter s produktivnostjo delavcev. Znanje o prihodnjih 
še intenzivnejših vročinskih valovih je pomembno za odločevalce, delodajalce in tudi za sile za zaščito, 
reševanje in pomoč, ki potrebujejo ocene zdravstvenih, gospodarskih in družbenih vplivov vročinskih 
valov. Delodajalci se morajo zavedati tveganj in poskrbeti, da se ta vedenja razumejo in upoštevajo 
ter da s primerni ukrepi ohranijo produktivnost, pa tudi zdravje in varnost zaposlenih. Predstavljeni 
so tudi začetki petletnega evropskega projekta Heat-Shield v okviru programa Obzorja 2020.

Abstract
The frequency and intensity of heat waves have been increasing in a major part of Europe due to climate 
change. High air temperatures have an important impact on human health and productivity, especially in 
cities. The analysis conducted for Ljubljana and Celje (1961–2015) has shown that the number of heat waves 
has been increasing in Slovenia as well, that heat waves have been starting earlier and ending later, and 
that their intensity has been increasing. The definition of a heat wave has been determined on the basis of 
literature and experiences, and additionally, the HMWId index. A partial overview of literature on the subject 
of heat wave impacts on health, mortality and labour productivity is added. Knowledge about future, even 
more intense heat waves is of great importance for decision makers, employers, and civil protection, all of 
whom need assessments of medical, economic and social impacts of heat waves. Employers have to take 
these risks into account, and ensure that this knowledge is understood and taken into consideration and 
that appropriate actions are taken to maintain the productivity as well as health and security of employees. 
The objectives and goals of the 5-year European Heat-Shield project under Horizon 2020 are also presented.

Uvod

Podnebne spremembe že vplivajo na kakovost življenja 
ljudi. Vse več je dokazov, da višje temperature zraka, 
spremenjen padavinski režim in večja pogostnost 
ekstremnih vremenskih dogodkov močno vplivajo tudi 
na zdravje in produktivnost prebivalstva. V Evropi 
temperatura zraka precej bolj narašča kot na drugih 
območjih (EEA, 2010), prav tako v Sloveniji. V Evropi 
so izmed naravnih katastrof, ki se pojavljajo v zadnjih 
desetletjih, vročinski valovi povzročili največ človeških 
žrtev, zato pojav ekstremne vročine za družbo predsta-
vlja vedno večji izziv. Milijoni Evropejcev občutijo težave 

zaradi vročinskih valov v poletnih mesecih, še posebej 
v specifičnih poklicih, izpostavljenih neposrednim ali 
posrednim vremenskim vplivom (Kjellstrom, 2009). 
Prevroče delovno okolje ni le vprašanje udobja, temveč 
zaščite zdravja delavcev ter ohranjanja njihove produk-
tivnosti. Poleg tega smo v zmernih podnebjih vročih 
razmer nevajeni in nanje nismo aklimatizirani, zato jih 
težje prenašamo kot prebivalci območij, kjer so višje 
temperature zraka pogostejše.

Vse projekcije bodočih podnebnih razmer kažejo, da 
bodo zelo vroči dnevi nastopili še pogosteje in z ekstre-
mnejšimi najvišjimi dnevnimi temperaturami zraka. 
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Posebno pozornost pri obravnavi vročinskega stresa 
posvečamo starejšim od 60 let, pri katerih telo pri 
visokih temperaturah zraka in sočasni visoki vlažnosti 
shranjuje več toplote. To lahko vodi v z vročino izzvano 
bolezen ali celo smrt. Starostne spremembe spremi-
njajo toplotno fiziologijo telesa na zapleten način, ki vpliva 
na zbranost in delovne sposobnosti, še posebej v toplih 
okoljih. Delovno prebivalstvo v Evropi se močno stara, 
zato je ta poudarek še pomembnejši. Nezanemarljive so 
tudi razlike med moškimi in ženskami, saj se ženskam 
na enakem delovnem mestu in pri enakem fizičnem delu 
zaradi v povprečju manjše površine telesa bolj povečata 
srčni utrip in krvni tlak ter se lahko tudi bolj pregrejejo. 

Biotehniška fakulteta skupaj z Inštitutom Jožef Stefan 
in podjetjem odelo Slovenija, d.o.o., sodeluje v evropskem 
projektu Heat-Shield. Raziskave kažejo, da se s stara-
njem delovne sile zmanjšuje njena odpornost na vročinski 
stres, kar povečuje negativne učinke na produktivnost. 
Vse bolj pomemben je zato razvoj strategij za blaženje 
škodljivih vplivov rastočih temperatur delovnega okolja 
na zdravje in gospodarstvo. Pri tem je razvoj sistema 
za izboljšanje odpornosti evropskih delavcev na vročino 
drugačen od razvoja strategij in priporočil za splošno 

javnost. Čeprav je najhitreje rastoča starostna skupina 
delovne sile nad 55 let, poteka zelo malo raziskav na 
temo toplotnih zahtev starejših delavcev. Srce evrop-
skega gospodarstva predstavljajo industrija, gradbeni-
štvo, transport, turizem in kmetijstvo. Skupaj predsta-
vljajo 40 % BDP Evropske unije in zajemajo 50 % njene 
delovne sile (OECD, 2015). Ti strateški industrijski sektorji 
vključujejo daljšo izpostavljenost delavcev zunanjim okolj-
skim pogojem ali povišanim notranjim temperaturam. 
Heat-Shield sledi strateškim koristim za EU: zagota-
vljanje dobrih delovnih pogojev, izboljšanje konkurenč-
nosti EU ter zagotavljanje stabilnosti prihodnjega gospo-
darstva glede na pričakovano zmanjšanje produktivnosti 
zaradi višanja temperatur delovnega okolja in staranja 
delovne sile (preglednica 1).

Vročinski valovi v Evropi

V Evropi je kot najhujši vročinski val znan tisti leta 2003, 
ki je zahteval okoli 70.000 smrtnih žrtev. Med 10. julijem 
in 10. avgustom je bilo v Franciji zaznanih sedem dni s 
temperaturami zraka nad 40 °C. Na Portugalskem je 
bilo najbolj vroče 1. avgusta, ko je nočna temperatura 

Cilj Rezultat
Napoved prihodnjih vremenskih vzorcev za različne podnebne 
scenarije Podrobne informacije o delovnih pogojih v različnih regijah po Evropi

Ocena vplivov vročinskih valov na zdravje in produktivnost delavcev 
za različne podnebne scenarije 

Poznavanje potencialnih vplivov na zdravje in produktivnost delavcev 
v strateških panogah industrije v EU

Iskanje rešitev za spodbujanje zdravih razmer in preprečevanje 
bolezni delavcev Tehnične rešitve, ki bodo zmanjšale vročinski stres delavcev

Oblikovanje pomembnih smernic za spodbujanje zdravih razmer in 
preprečevanje bolezni delavcev 

Normativna sredstva za spodbujanje zdravih razmer in preprečevanje 
bolezni delavcev, ki temeljijo na natančnih podatkih o vplivih 
vročinskega stresa 

Razvoj spletnega portala, na katerem so predvidene nevarnosti za 
zdravje delavcev in ukrepi za prilagajanje

Prosto dostopni portal z informacijami o predvidenih nevarnostih za 
zdravje delavcev in o smernicah delovanja za pomembne deležnike 

Presoja učinkovitosti oblikovanih strategij Ocena zdravstvenih, gospodarskih in socialnih koristi pripravljenih 
strategij ter njihovega vpliva na zmanjšanje neenakosti

 Slika 1: Deset najhujših vročinskih valov v Evropi po letu 1950, določenih z indeksom HWMId (Russo in sod., 2015)
 Figure 1: The HWMId observed values of the top ten heat waves in Europe since 1950 (Russo et al., 2015)

 Preglednica 1: Pregled predvidenih rezultatov petletnega evropskega projekta Heat-Shield (2016–2020)
 Table 1: Overview of planned results of the 5-year European Heat-Shield project (2016–2020)
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zraka dosegla 30,6 °C, najvišja dnevna temperatura 
zraka pa 47,3 °C (Trigo in sod., 2006). 

Russo in sod. (2015) so za ocenjevanje jakosti vročin-
skih valov definirali indeks HWMId. Indeks vročinski 
val definira kot zaporedje najmanj treh dni z najvišjo 
dnevno temperaturo zraka nad dnevno mejno vredno-
stjo, ki jo določimo kot 90. percentil refenčnega obdobja. 
Vrednost indeksa HWMId predstavlja vsoto odstopanj 
najvišje temperature zraka vseh dni v vročinskem valu. 
Tako so vročinske valove v Evropi po letu 1950 razvrstili 
glede na vrednosti njihovega indeksa HWMId. Najhujših 
10 vročinski valov je predstavljenih na kartah Evrope 
(slika 1). Prvi je nastopil leta 1954 v južni Rusiji, leta 

1969 so bile nadpovprečno visoke temperature zraka 
v polarnem krogu z najvišjimi vrednostmi nad 35 °C. 
Jakost vročinskega vala leta 1972 na Finskem je primer-
ljiva z dobro dokumentiranim vročinskim valom leta 
2003 v srednji Evropi, a se kljub temu in kljub primer-
ljivi prostorski razsežnosti ta val do zdaj ni pojavljal na 
seznamih najmočnejših evropskih vročinskih valov. 

Tu se kaže prednost uporabe percentilne meje, saj 
z uporabo absolutne ne moremo primerjati vročin-
skih valov v severni in južni Evropi, čeprav so posledice 
zaradi različne aklimatiziranosti ljudi lahko primerljive. 
Po časovnem vrstnem redu sledi vročinski val leta 1976 
v Veliki Britaniji z zelo znano sušo. Vročinski val leta 

Dejavniki povečane ranljivosti pri vročinskih valovih v urbanem okolju
Mogoči ukrepiIzpostavljenost Občutljivost

– Visoke vrednosti indeksa termalnega 
neugodja

– Pomanjkanje zelenih urbanih površin
– Velik delež asfaltiranih površin
– Naraščanje temperatur zraka in števila 

vročinskih valov
– Gostota prebivalstva
– Slabša prevetrenost
– Manj sence
– Neprimerna izolacija stavb
– Proizvajanje toplote s proizvodnjo, 

prometom, ogrevanjem ipd.
– Specifične geografske in topografske 

značilnosti

– Velik delež starejše populacije
– Velik delež gospodinjstev z nizkimi 

prihodki – socialno-ekonomski status
– Številčna populacija
– Velik delež zelo mlade populacije
– Velik delež gospodinjstev z osamljenimi 

upokojenci
– Obilica ključnih storitev za mesto in 

druge regije
– Majhna razpoložljivost vode za hlajenje

– Povečan delež zelenih urbanih površin
– Zmanjšanje deleža asfaltiranih površin
– Zavzemanje za blaženje in prilagajanje 

podnebnim spremembam – zavedanje in 
zaupanje mestni politiki

– Zaupanje drugim ljudem
– Izobraževanje
– Socialno-ekonomski status – finančni viri
– Ozaveščenost podjetij in prebivalcev
– Učinkoviti procesi in strukture v institucijah
– Zadostne administrativne zmogljivosti za 

primerno ukrepanje
– Zadostno število bolnišničnih postelj

 Preglednica 2: Dejavniki, ki vplivajo na izpostavljenost in občutljivost na vročinske valove v urbanem okolju ter mogoči ukrepi v 
mestih (Climate-ADAPT, 2014) 

 Table 2: Factors with impact on exposure and sensitivity to heat waves in urban environment and possible measures 
in cities (climate-ADAPT, 2014)

 Slika 2: Število zelo vročih dni (najvišja dnevna temperatura zraka nad 35 °C), ko hkrati nastopi tudi tropska noč 
(najnižja dnevna temperatura zraka nad 20 °C) v preteklih (levo: 1961–1990) in prihodnjih  
(na sredini: 2021–2050; desno: 2071–2100) podnebnih razmerah (Fischer in Schär, 2010)

 Figure 2: Number of very hot days (maximum daily air temperature above 35 C) with tropical nights  
(minimum daily air temperature above 20 C) in the past (left: 1961–1990) and future climate conditions  
(centre: 2021–2050; right: 2071–2100) (Fischer and Schär, 2010)
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1994 je bil najbolj izrazit v Nemčiji in na Poljskem. Sledi 
že omenjeni vročinski val leta 2003. Prostorska razse-
žnost je sicer za skoraj vse ravni indeksa HWMId manjša 
kot pri vročinskem valu leta 1972, vendar je precej večja 
prostorska razsežnost vročinskega vala ponoči (pri tem 
je obravnava enaka, le da namesto najvišjih dnevnih 
temperatur zraka uporabimo najnižje). Sledil je vročinski 
val leta 2006, ki je nastopil na več območjih po Evropi, 
leta 2007 pa je vročinski val zajel jugovzhodno Evropo. 
Vročinski val leta 2010 v Rusiji je podrl vse rekorde, 
odkar potekajo opazovanja. Presežene so bile najvišje 
dnevne in nočne temperature zraka, prostorska razse-
žnost, največja povprečna vrednost, vrh in trajanje. Leta 
2014 je vročinski val večinoma zajel Skandinavijo in se 
raztezal še nekoliko južneje, pri tem so bile na Finskem 
v tednu do 25. julija temperature zraka najvišje v zadnjih 
50 letih, s povprečno temperaturo tega tedna 20,2 °C. 

V 20. stoletju se je povprečna temperatura zraka 
v Evropi dvignila za 0,34 °C na desetletje, globalno 
povprečje pa se je povečalo za 0,27 °C na dekado 
(IPCC, 2013). Zelo verjetno je, da se bosta zato v večini 
Evrope dolžina, pogostost in/ali jakost vročinskih valov 
povečali. Scenariji podnebnih sprememb nakazujejo, da 
se bo povečala verjetnost obsežnih vročinskih valov, ki 
trajajo dlje in imajo večjo prostorsko razsežnost – kot 
na primer leta 2003 in 2010 (EEA, 2012). Zelo vroči 
dnevi (najvišja dnevna temperatura zraka nad 35 °C) in 
tropske noči (najnižja dnevna temperatura zraka nad 
20 °C) so v preteklosti (slika 2 levo) še posebej pestili 
južno Evropo. Projekcije za prihodnost (slika 2 na sredini 
in desno) kažejo izrazito naraščanje števila takih dni na 
jugu, hkrati pa jasno širjenje potencialno ogroženega 
območja proti severu (Fischer in Schär, 2010).

Vpliv urbanizacije

V večjih mestih z vsaj 100.000 prebivalci se lahko zaradi 
premalo zelenih površin in prenaseljenosti učinki vročin-
skih valov še stopnjujejo. Temperature zraka so na 
urbanih območjih višje, lahko celo za 10 °C (EEA, 2012). 
Posebej težavne so lahko pretople noči, ko se ljudje ne 
morejo odpočiti od vročine čez dan. Na ranljivost posa-
meznega urbanega okolja vpliva več dejavnikov (pregle-
dnica 2), še zlasti pomanjkanje hladilnega učinka vege-
tacije, saj površine, kot so asfalt, kamen in beton, shra-
njujejo toploto. Pri toplotnem učinku mesta je bistvena 
tudi gostota poselitve, obseg vodnih površin, dodatno pa 
tudi prevetrenost in senčenje. V Sloveniji je po poročanju 
EEA v največjih dveh mestih 20–40 % zelenih in modrih 
površin, najslabše je stanje v velikih mestih na Madžar-
skem, v Grčiji in na Cipru. Kot navaja Okoljsko poročilo za 
leto 2013 (Okoljsko ..., 2014), ima Ljubljana toplotni otok, 
kjer so temperature zraka lahko tudi od 5 do 7 °C višje 
kot na obrobju mesta. V končnem poročilu o evropskem 
projektu Mestni toplotni otoki (UHI – Komac in sod., 
2014) je navedeno, da gre za območje med središčem 
mesta ter Rožnikom in Golovcem, predlagane rešitve pa 
temeljijo na povečanju zelenih in modrih površin (vodna 

površina pri Slovenskem etnografskem muzeju, zelena 
terasa na strehi pediatrične klinike in podobno).

V Evropi večina prebivalstva živi v urbanem okolju. Pri 
tem so nekatere skupine bolj občutljive na vročino od 
drugih. Najbolj so občutljivi prebivalci večjih mest, starejši 
od 65 let, ki trenutno predstavljajo 17 % evropske popu-
lacije, a se bo njihov delež do leta 2060 povečal na 30 
%. V Sloveniji je v največjih mestih 16–20 % starejših od 
65 let. Slabše od stanja v Sloveniji je le še stanje v Italiji, 
Belgiji in Nemčiji (EEA, 2012). Posebej ranljivi so v mestih 
tisti z nizkimi prihodki, etnične manjšine, majhni otroci, 
nosečnice, invalidi in kronično bolni.

EEA (2012) je ukrepe za zmanjšanje ranljivosti v mestih 
razdelila na tri vrste: sive, zelene in mehke ukrepe. 
Sivi se večinoma nanašajo na zgradbe: dobra izola-
cija, žaluzije in tende za senco, pasivno hlajenje zgradb, 
urbanistični načrt, ki zagotavlja senco in prevetrenost, 
zmanjšanje emisij zračnih onesnažil. Med zelene ukrepe 
spadajo zelene mestne površine, drevesa, zeleni zidovi 
in strehe, pri čemer je mogoča trajnostna preskrba z 
vodo, ter zagotavljanje, da svež zrak z zelenih površin 
lahko zaokroži po mestu. Primeri mehkih ukrepov pa so 
dviganje ozaveščenosti, kartiranje toplotnega otoka in 
hladnih predelov, določanje ranljivejših skupin in njihove 
razporeditve po mestu, opozorilni sistemi, priprava akcij-
skega načrta, stanje pripravljenosti zdravstvenega in 
socialnega sistema, priporočila o vedenju v času vročin-
skih valov ipd.

Analiza vročinskih valov 

v Ljubljani in Celju

Analizirali smo mestno okolje v Sloveniji na podlagi 
podatkov za Ljubljano in Celje v obdobju med 1961 in 
2015. Za izračune smo uporabili najvišje dnevne tempe-
rature zraka, pridobljene z Agencije RS za okolje (ARSO). 
Enotna definicija vročinskih valov se v Sloveniji in po svetu 
še ne uporablja. Vročinski val smo določili kot pet zapore-
dnih dni z najvišjo dnevno temperaturo zraka, enako ali 
višjo od 29,5 °C. Najkrajši vročinski val tako lahko traja 
pet dni. Za Celje predstavljamo pojavljanje, trajanje in 
intenziteto vročinskih valov za celotno obdobje (slika 3). 
Obarvali smo polja pri dnevih v vročinskem valu v barvni 
lestvici, ki se stopnjuje od svetlo rumene pri 30 °C do 
temno rdeče pri temperaturi zraka 37 °C. Na sliki 3 je 
zelo jasno vidno, da se v obravnavanem obdobju povečuje 
število vročinskih valov na leto, vročinski valovi se daljšajo 
in postajajo bolj intenzivni, hkrati pa so se začeli pojavljati 
bolj zgodaj in se zaključijo pozneje. Junija se je vročinski 
val v Celju prvič pojavil leta 1996, od takrat pa skoraj 
vsako leto. V prvi polovici obdobja so vročinski valovi le 
izjemoma segli v drugo polovico avgusta, po letu 1991 
pa to ni nič nenavadnega. Prav tako je v prvi polovici 
obdobja vročinski val izjemoma nastopil v dveh zapore-
dnih letih, medtem ko po letu 1991 v Celju ni bilo vročin-
skega vala le v letih 1995 in 1997. Podobno je stanje v 
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Ljubljani, podroben opis s sliko pojavljanja in intenzitete 
vročinskih valov smo predstavili na konferenci Vivus 
2016 (Pogačar in sod., 2016).

Če primerjamo 25-letni obdobji 1961–1985 in 1986–2010, 
je v Ljubljani v prvem nastopilo 16 vročinskih valov in v Celju 

10, v drugem pa v Ljubljani 45 in v Celju 31. Na splošno 
lahko rečemo, da se razmere drastično spreminjajo. 

Za primerjavo z najhujšimi evropskimi vročinskimi valovi 
(slika 1) smo izračunali tudi indeks HWMId za Ljubljano 
in Celje od leta 2000 naprej (preglednica 3). Naše refe-
renčno obdobje je bilo 1971–2000. Indeks ima lahko 
vrednosti med 0 in neskončno. Vrednost 0 pridobi, kadar 
je dnevna vrednost najvišje dnevne temperature pod 25. 
percentilom časovne vrste izbranega 30-letnega obdobja. 
Vrednosti so večinoma med 0 in 10, indeks doseže večjo 
vrednost le izjemoma. Največja vrednost indeksa je bila 
v Evropi dosežena v vročinskem valu leta 2010 v Rusiji, 
in sicer 71,9. Šesto zaporedno največjo vrednost HWMId 
(26) med najhujšimi vročinskimi valovi je dosegel vročinski 
val v srednji Evropi leta 2015. V tem letu je vrednost za 
Ljubljano 14,3. Na sedmem mestu je grški vročinski val 
leta 2007 (22,9), HWMId za Ljubljano istega leta je 10,3 
in za Celje 10,2. Največja dosežena vrednost v Ljubljani je 
27,4 leta 2013, v Celju pa 16,7 istega leta. Najvišji HWMId 
za Ljubljano je tako primerljiv z vrhom petega ocenjenega 
najhujšega vročinskega vala v Evropi.

Za nekatera leta z večjimi vrednostmi HWMId (2003, 
2007, 2013 in 2015) smo narisali celoletni potek 
najvišjih dnevnih temperatur zraka, pri čemer smo rdeče 
obarvali vrednosti nad 29,5 °C. Za Ljubljano (slika 4a) se 
lepo vidi, da smo imeli leta 2003 zelo veliko število dni 
s tako visokimi temperaturami zraka, leta 2007 nekaj 
manj in malo nižje temperature zraka. Leta 2013 so bili 
vročinski valovi krajši, a so bile temperature takrat višje, 
leta 2015 pa so še bolj izrazita nihanja z nižjimi tempera-
turami zraka v vmesnih obdobjih. Zelo podobno je bilo v 
Celju, z le nekaj manj dnevi z najvišjo temperaturo zraka 
nad 29,5 °C (slika 4b).

Leto

Ljubljana Celje

HWMId
Trajanje 

(dni) HWMId
Trajanje 

(dni)
2000 6,9 7 5,7 8
2001 4,1 4 0,5 3
2002 2,0 12 2,2 7
2003 7,6 7 8,4 8
2004 2,4 5 0,8 4
2005 3,9 4 1,8 4
2006 6,2 5 2,8 5
2007 10,3 7 10,2 10
2008 0,0 0 0,7 6
2009 0,0 0 0,3 3
2010 5,6 8 5,8 8
2011 11,6 10 9,5 10
2012 9,9 7 8,2 8
2013 27,4 9 16,7 9
2014 2,7 7 2,0 6
2015 14,3 9 8,6 9

 Preglednica 3: Največje vrednosti indeksa HWMId v 
posameznem letu in trajanje vročinskega 
vala od leta 2000 do 2015 za Ljubljano in 
Celje. Vrednosti, večje od 10, so obarvane.

 Table 3: Highest yearly HWMId values and duration 
of corresponding heat waves from 2000 to 
2015 in Ljubljana and Celje. Values, higher 
than 10, are coloured.

 Slika 3: Pojavljanje in intenziteta vročinskih valov od 1. junija do 31. avgusta v Celju v obdobju 1961–2015. Svetlo rumena 
označuje najvišjo dnevno temperaturo zraka, zaokroženo na 30 °C, bolj rdeče in temnejše barve pa po 1 °C višje 
najvišje dnevne temperature zraka.

 Figure 3: Occurence and intensity of heat waves in Celje from 1 June to 31 August in the 1961–2015 period. Light yellow 
denotes maximum daily air temperature of 30 C, with red and darker colours denoting temperatures higher by 1 C.
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Vpliv vročine na zdravje 

in smrtnost

ARSO in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v 
Kazalcih okolja po različnih avtorjih povzemata dejav-
nike tveganja za bolezni in povečano število umrlih 
zaradi izpostavljenosti vročini. Bolj ogroženi so starejši 
in otroci, bolniki s srčno-žilnimi obolenji in obolenji dihal, 
diabetiki, bolniki z obolenji ledvic, bolniki z duševnimi 
motnjami in nepokretni. Dodatno lahko na ogroženost 
vplivajo nizek socialno-ekonomski status, brezdomstvo, 
socialna izoliranost in slabši dostop do zdravstvenih 
ustanov ter onesnaženost zraka in slabši bivalni pogoji 
(bivanje v podstrešnih stanovanjih, slabše prezračeni ali 

prenatrpani prostori brez naprav za klimatizacijo ipd.), 
delo na prostem in bivanje v mestih (KOS, 2014). Ko se 
telo stara, se pojavijo mnoge spremembe, ki vplivajo 
na sposobnost prilagajanja toplotnemu stanju okolice 
(Kenny in Flouris, 2014). V raziskavi za obdobje 1990–
2006 za Nemčijo so ugotovili, da je smrtnost starejših 
ljudi (nad 65 let) v vročinskih valovih večja. Tudi D'Ippoliti 
in sod. (2010) so pokazali, da učinek vročinskih valov s 
starostjo narašča. 

Ko telo opravlja fizično delo, se znotraj telesa ustvarja 
toplota, ki se mora prenesti v zunanje okolje, da se 
izognemo naraščanju temperature jedra. Če ta preseže 
39 °C, se lahko razvije vročinska kap, nad 40,6 °C pa je 
življenjsko ogrožujoča (Kjellstrom, 2009). Smith in sod. 

Slika 4:  
Najvišje dnevne temperature zraka 
med 1. majem in 30. septembrom v 
Ljubljani (a) in Celju (b) v letih 2003, 
2007, 2013 in 2015. Rdeče so 
obarvane vrednosti nad 29,5 °C.
Figure 4:  
Maximum daily air temperatures 
from 1 May to 30 September in 
Ljubljana (a) and Celje (b) in the years 
2003, 2007, 2013 and 2015. Values 
above 29.5 °C are marked red.
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(2014) navajajo, da je bil porast smrtnosti v povezavi 
z visokimi temperaturami zraka opažen v skoraj vseh 
populacijah, ki so bile do leta 2014 obravnavane. D'Ippoliti 
in sod. (2010) navajajo, da so pri pregledu literature 
ugotovili, da je povezava med temperaturami zraka in 
smrtnostjo v zmernih podnebjih U ali V oblike, pri čemer 
je temperatura praga lokalno značilna. To nakazuje, da 
je populacija večinoma prilagojena lokalnemu podnebju. 

Ocenjeno je bilo, da je leta 2003 zaradi vročinskega 
vala v srednji in zahodni Evropi v štirimesečnem obdobju 
umrlo 70.000 ljudi (EEA, 2012), čeprav se ocene razli-
kujejo in gibljejo približno od 25.000 naprej. Pri tem je 
bil največji vpliv na smrtnost opažen v mestih, kjer sicer 
vročinski valovi redko nastopijo oziroma so bile tempe-
rature zraka daleč nad običajnimi. Vpliv je bil tako večji 
v celinskih mestih severneje kot na Mediteranu, kjer je 
prebivalstvo na vročino bolj prilagojeno (D'Ippoliti in sod., 
2010). Z večjim vplivom podnebnih sprememb lahko 
pričakujemo, da bo povečanje števila z vročino izzvanih 
bolezni in smrti naraslo za 3 do 6 %, kar lahko pomeni v 
30. letih 21. stoletja 38.000 dodatnih smrti na leto in v 
50. letih več kot 100.000 (WHO, 2014).

Pri analizi vpliva trajanja in jakosti vročinskih valov na 
smrtnost v evropskih mestih se je izkazalo (slika 5), da 
je veliko izrazitejši vpliv trajanja (D'Ippoliti in sod., 2010), 
razen v Budimpešti, Münchnu in Valenciji. Upoštevana je 
bila raven temperatur zraka in relativne vlage podnevi 
ter nočne temperature zraka. V nekaterih mestih se 
je pokazalo, da ima prvi vročinski val v sezoni večji vpliv. 

Pri zaporednih valovih pa so imeli manjši vpliv tisti, ki so 
sledili prejšnjemu po manj kot treh dneh.

V Sloveniji je v vročinskem valu leta 2003 umrlo 81 prebi-
valcev več (13 %), kot jih sicer umre v tem časovnem 
obdobju. Leta 2013 je poleti (od junija do avgusta) v času 
vročinskih valov umrlo povprečno 52 prebivalcev na dan, 
v času brez vročinskih valov pa 48 (KOS, 2014). Primer-
java podatkov o dnevnem številu smrti in najvišji dnevni 
temperaturi zraka za leto 2013 (slika 6) je pokazala 
povečano števila smrti v času prvega vročinskega vala, 
ki je bil v Ljubljani med 15. in 22. junijem (166.–173. dan; 
v Celju se je začel dan pozneje), pozneje pri daljšem in 
intenzivnejšem valu konec julija in začetek avgusta (v 
Ljubljani med 199. in 221. dnem, v Celju med 203. in 221. 
dnem) pa se povezava ne kaže. Kot smo že omenili, so 
nekatere raziskave pokazale, da je verjetno nevarnejši 
prvi vročinski val v sezoni, vendar je za takšne ugotovitve 
premalo podatkov.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v zadnjih 
letih že analizirali podatke o bolnikih, ki so jih zdravili 
zaradi pregretja, a se je izkazalo, da je takih primerov zelo 
malo. Kot so poročali lani ob vročinskem valu v časniku 
Delo (Delo, 2015), so primeri večinoma povezani s špor-
tnimi dogodki, ki so organizirani na vroč dan, in občasno 
z delavci, ki opravljajo gradbena ali cestna dela (vsako 
leto od dva do trije primeri). Pri tem športniki nočejo 
popustiti, čeprav se ne počutijo dobro, delavci pa morajo 
zadostiti zahtevam delodajalca, zato se zaradi neustre-
znih delovnih pogojev obvesti inšpekcijska služba. 

 Slika 5: Ocena vpliva vročinskih valov na smrtnost (odstotek povečanja števila smrti na dan in 90-odstotni interval zaupanja) 
glede na trajanje in jakost vročinskega vala za posamezna evropska mesta (D'Ippoliti in sod., 2010)

 Figure 5: Assessment of the impact of heat waves on mortality (percentage increase in the number of deaths with a 90 % 
confidence interval) with regard to duration and intensity of heat waves for individual European cities (D'Ippoliti et 
al., 2010)
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 Slika 6: Število smrti na dan (modro) in najvišja dnevna temperatura zraka v Ljubljani (rdeče) in Celju (zeleno) leta 2013 
(vir podatkov: SURS, ARSO) 

 Figure 6: Daily number of deaths (blue) and maximum daily air temperatures in Ljubljana (red) and Celje (green) in 2013 
(Data source: SURS, ARSO)
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Kaže se pomanjkanje raziskav (domačih in mednaro-
dnih), namenjenih analizi vpliva prevročega delovnega 
okolja na zdravstveno stanje delavcev. Mnogi že imajo 
težave na delovnem mestu, še posebej delavci, stari nad 
50 let, ki so že bolj občutljivi na z vročino izzvane bolezni. 
Trenutno dostopni podatki nakazujejo, da bo v nekaterih 
regijah Evrope v naslednjih desetletjih skoraj 40 dni na 
leto povečano tveganje za z vročino izzvane bolezni že pri 
tako osnovnih aktivnostih, kot je hoja po soncu (Maloney 
in Forbes, 2011). 

Vročinski valovi so večinoma dobro napovedani nekaj dni 
vnaprej, kar nam omogoča pravočasno ukrepanje, če 
imamo akcije vnaprej pripravljene. Večinoma so v tem času 
izdana osnovna navodila, kot so: ostanite na hladnem, pijte 
dovolj vode, poiščite zdravstveno pomoč, če se ne počutite 
dobro, pomagajte drugim ipd., a to ni dovolj. Pogosto se 
zgodi, da obvestila najbolj ranljivih ne dosežejo. Za delavce 
mnoga izmed priporočil ne pridejo v poštev in jih ne izvajajo 
tudi zaradi strahu pred izgubo službe.

Vpliv vročine na produktivnost

Ob izpostavljenosti prevročim delovnim pogojem se 
zmanjša delovna storilnost, zmanjšane so mentalne in 
ročne sposobnosti, povečano je tveganje za nesreče. 
Osnovna instinktivna reakcija delavca ob prevročih 
delovnih razmerah je, da zmanjša intenzivnost dela ali 

poveča pogostost kratkih premorov. Neposredni učinek 
večjega števila vročinskih valov je po predvidevanjih 
upočasnitev dela in drugih dnevnih aktivnosti, kar zmanjša 
delovno produktivnost. Za starostno skupino od 40 do 60 
let so raziskave pokazale 20-odstotno povprečno zmanj-
šanje fizične delovne sposobnosti zaradi zmanjšanja kardi-
orespiratornih zmogljivosti in mišične moči v prevročem 
delovnem okolju (Kenny in Flouris, 2014). 

Shema (slika 7) predstavlja povzetek različnih raziskav 
vpliva temperature zraka v delovnem okolju na produktiv-
nost. Prikazuje predpostavljeno zmanjšanje oziroma pove-
čanje delovne produktivnosti pri sedečem in lahkem delu 
glede na temperaturo zraka in lahka oziroma normalna 
oblačila. Shema je lahko tudi zavajajoča, saj so učinki pred-
stavljeni na deterministični način, poenostavljeno in brez 
upoštevanja ozadja dela ter ne prikažejo celotnega odziva 
posameznika. Ob upoštevanju prave mere previdnosti pa 
so lahko taki grafi v veliko pomoč pri usmerjanju raziskav 
in iskanju primernih splošnih rešitev (Parsons, 2014).

Parsons (2014) v zgornjem delu sheme prikazuje, kako 
je pogostost nesreč povezana s temperaturo zraka, 
oblačili (lahka – 0,6 clo ali običajna – 1 clo; pri tem 1 clo 
pomeni 0,155 m2 °C W-1) in delom (lahko ali sedeče) 
ter kako na to vpliva spol. Do temperature zraka 24 °C 
ni razlike v pogostosti nesreč med spoloma, pri višjih 
temperaturah zraka pa nastopi velik skok pri številu 
nesreč pri moških (več kot 140 %), medtem ko je pri 
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ženskah skok manjši (do okoli 110 %). Do temperature 
zraka 24 °C se povečujeta hitrost in občutljivost prstov 
za tipkanje in podobno delo, povečujejo se tudi ročne 
spretnosti. Kognitivne sposobnosti in delovna učinkovi-
tost se z dviganjem temperature zraka nad 20 °C zmanj-
šujejo. Delovna učinkovitost pade pod 50 % pri tempera-
turi zraka 26 °C. Cona udobja je območje temperature, 
ki je najbolj primerno za delo z upoštevanjem delovne 
učinkovitosti, kognitivnih sposobnosti in ročnih spre-
tnosti. Območje je za lahko ali sedeče delo v lahkih ali 
običajnih oblačilih med 20 in 29 °C. Najbolj so primerne 
temperature zraka med 21 in 26 °C.

Mnoge raziskave potrjujejo, da vsaka stopinja celzija 
nad 25 °C v delovnem okolju pomeni 2-odstotno izgubo 
produktivnosti (Kosonen in Tan, 2004; Franchetti in 
Komaki, 2012). Za vsak odstotek nižja produktivnost pa 
lahko zniža dohodek za 0,75 %. Tako Kjellstrom in sod. 
(2009) po scenariju podnebnih sprememb A2, brez prila-
gajanja, za centralno Ameriko v letu 2080 ocenjujejo do 
20 % BDP gospodarske izgube zaradi znižane produk-
tivnosti. Celovitih raziskav, ki bi upoštevale potencialni 
vpliv podnebnih sprememb na produktivnost in zdravje 
delavcev v povezavi z gospodarsko škodo, žal še ni. 

Sklepne misli

V Evropi vročinski valovi postajajo stalnica tudi na 
območjih, kjer jih do zdaj ni bilo. Evropske države se 
morajo zato druga od druge naučiti najbolj učinkovitih 
načinov za preprečevanje in blaženje vplivov vročinskih 
valov. Pri tem tudi sile za zaščito, reševanje in pomoč 
niso izjema. Najbolj opazne so spremembe v mestih, 
kjer so vplivi na ljudi najbolj izraziti. Za Ljubljano so bile 
že v preteklosti izvedene analize, ki določajo območje 
toplotnega otoka. V okviru projekta UHI so bile predla-
gane rešitve za povečanje zelenih in vodnih površin na 
tem območju, ki pa niso bile realizirane. Analiza vročin-
skih valov v dveh slovenskih mestih, Ljubljani in Celju, je 
pokazala, da je v zadnjih dvajsetih letih vročinskih valov 
bistveno več kot v preteklem obdobju, da se začenjajo 
bolj zgodaj junija in končujejo pozneje avgusta ali celo 
septembra ter dosegajo višjo jakost. Po jakosti je glede 
na indeks HWMId najhujši vročinski val v Ljubljani primer-
ljiv s petim najhujšim evropskim vročinskim valom. 

Predstavili smo nekaj raziskav vplivov vročinskih valov na 
smrtnost in produktivnost. Na primeru leta 2013 se je 
za Slovenijo izkazalo, da je bilo poleti v dneh v vročinskem 
valu v povprečju več smrti kot v dneh zunaj vročinskega 
vala. Neposredna povezava med visokimi temperatu-
rami zraka in večjim številom smrti na dan se je pokazala 
le ob prvem vročinskem valu. Pri tem moramo imeti v 
mislih, da je to le primer, za kakršne koli ugotovitve pa bi 
morali analizo razširiti na čim daljše časovno obdobje, a 
to presega namen tega prispevka. Vplivi vročinskih valov 
na produktivnost v Sloveniji še niso bili obravnavani, a so 
načrtovani v okviru projekta Heat-Shield.

Znanje je treba pretvoriti v priporočila in pravila, odlo-
čevalci potrebujejo ocene zdravstvenih, gospodarskih 
in družbenih vplivov vročinskih valov. Mnoge evropske 
raziskovalne ustanove izvedejo raziskave in analize na 
visoki znanstveni ravni, a nimajo izkušenj, kako rezul-
tate prilagoditi v primerno obliko za odločevalce, ob tem 
pa se dogaja, da se podjetja in organizacije ne čutijo 
slišani v svojih težavah. Delodajalci se morajo zavedati 
teh tveganj in poskrbeti, da se ta vedenja razumejo in 
upoštevajo. Primerni ukrepi bodo ohranili produktivnost, 
pa tudi zdravje in varnost zaposlenih. Nujen je torej inter-
disciplinaren pristop. Evropski projekt Heat-Shield bo tu 
ključnega pomena, saj bo omogočal preverjanje učinko-
vitosti strategij za odpravo posledic povišanja tempe-
rature na delovnem mestu neposredno v industriji, še 
posebej v povezavi s staranjem delovne sile. 
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 Slika 7: Poenostavljen povzetek rezultatov analiz 
vpliva temperature zraka na nesreče pri delu, 
učinkovitost, sposobnosti in udobje človeka 
(Parsons, 2014, prirejeno po Wyon, 1986)

 Figure 7: Simplified summary of results from analyses of 
air temperature impact on accidents at work, 
human efficiency, abilities and comfort  
(Parsons, 2014; adapted from Wyon, 1986)
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Povzetek
Sodoben seizmometer je naprava, ki pretvori nihanje tal v električni signal. Za pravilno interpretacijo 
nihanj tal moramo poznati relacijo, ki med seboj poveže obe količini in jo navedejo proizvajalci v spremni 
dokumentaciji. Zaradi različnih zunanjih dejavnikov pa se lahko dinamične lastnosti vzmetnega nihala 
v seizmometru, kakor tudi lastnosti vgrajenih magnetov ter drugih elektronskih komponent, sčasoma 
spremenijo. Zato pravilnost delovanja seizmometra preverjamo na različne načine in v različnih časovnih 
intervalih. Delovanje seizmometra se natančno preveri z absolutno kalibracija seizmometra v laboratoriju, 
ki pa se zaradi različnih pomembnih razlogov pri nas ne izvaja. Seizmometer nadziramo občasno z 
referenčnim seizmometrom, periodično s testnimi signali ter skoraj vsak dan z odkrivanjem nepravilnosti 
na zapisih seizmičnih dogodkov, pri čemer si pomagamo s korelacijo in spektri močnostne gostote.

Abstract
The modern seismometer is a device that converts the ground movement into an electrical signal. For 
the proper interpretation of the ground movement we need to know the relationship that connects 
both quantities. For each seismometer, this relationship is given by the producer in the accompanying 
documents. Due to various external factors, the dynamic properties of a spring pendulum as well as the 
properties of the built-in magnets and other electronic components in a seismometer can change with 
time. Therefore, the correct functioning of the seismometer is controlled in different ways and at different 
time intervals. The most accurate control is absolute calibration of the seismometer in the laboratory, 
but for various important reasons it is not implemented in Slovenia. The seismometer is controlled from 
time to time with the reference seismometer, periodically with test signals, and almost on a daily basis 
by detecting anomalies in the seismic records with help of correlation and power spectral density.

Uvod

Seizmograf je naprava za natančno in časovno točno 
zapisovanje nihanj tal. Te podatke potrebujemo za opre-
delitev glavnih potresnih parametrov, kot so lokacija 
žarišča in nadžarišča potresa, velikost potresa in 
žariščni mehanizem potresa. Število seizmografov 
in število potresnih opazovalnic nenehno naraščata. 
Zato je pomemben tudi nenehen nadzor kakovosti 
njihovih posameznih delov. Glavna sestavna dela seiz-
mografa sta seizmometer, to je senzor za zaznavanje 
nihanj tal, in enota za ojačitev in beleženje signalov (zaje-
malna enota). Seizmometri vsebujejo poleg elektronskih 
sestavnih delov tudi mehanske dele. V vsakem seizmo-
metru so trije senzorji, izhod iz seizmometra predsta-
vlja prostorsko nihanje tal v treh med seboj ortogonalnih 
smereh. Senzorji merijo premikanje tal relativno glede 
na referenčno točko – utež, ki je prek vzmeti povezana 
z ohišjem. Premik uteži se kompenzira s povratno elek-
trično ustvarjeno silo. Tako ostaja utež v ravnovesni legi, 
izhodna napetost iz seizmometra pa je sorazmerna 
hitrosti nihanja tal (Wielandt, 2012). Proizvajalci za vsak 
seizmometer navedejo relacijo, zapisano v kalibracij-
skem dokumentu, ki povezuje obe količini, tako da lahko 
dobimo na podlagi zajetega signala podatke o realnem 

nihanju tal. Zaradi različnih zunanjih dejavnikov se lahko 
dinamične lastnosti vzmeti kakor tudi lastnosti vgrajenih 
magnetov ter drugih elektronskih komponent sčasoma 
spremenijo. Zato je treba delovanje seizmometra redno 
preverjati (Hutt in drugi, 2009). 

Kalibracija v laboratoriju 

(absolutna kalibracija)

Absolutna kalibracija seizmometra je postopek, ko v 
reguliranih razmerah natančno določimo razmerje 
med referenčnimi vrednostmi in seizmometrom. Ker 
merijo seizmometri nihanje tal, mora kalibracija vsebo-
vati relacijo in podatke o tem, kakšen je električni izhod 
seizmometra glede na stvarno nihanje tal na celotnem 
frekvenčnem območju seizmometra. Naprave, ki tresejo 
podlago oziroma ploščo, na kateri stoji merjenec, ter 
istočasno merijo premike plošče (tresalne mize), so 
idealna rešitev za absolutno kalibracijo. Ker seizmometri 
merijo nihanje podlage od nekaj nm/s do nekaj mm/s 
in na frekvenčnem območju od nekaj tisočink Hertza 
do nekaj deset Hertzev, so zahteve za tresalno mizo, 
ki omogoča absolutno kalibracijo seizmometrov, zelo 
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velike. Podlaga, na kateri stoji merjenec, ne sme imeti 
nihanj, ki jih ne merimo (na primer sukanja podlage, 
usločenja). Merilniki, ki merijo hitrost nihanja podlage 
in tako predstavljajo referenčne vrednosti, morajo biti 
sledljivo kalibrirani itn. Zaradi razmeroma velike teže 
seizmometra pa je efektivna uporabnost tresalne mize 
za namene absolutne kalibracije seizmometra omejena 
samo na višje frekvence. Zaradi teže merjenca, večina 
sodobnih širokopasovnih seizmometrov je težja kot 8 
kilogramov, se pri nižjih frekvencah zgodi soodvisnost 
med tresalno mizo, seizmometrom in podlago, na kateri 
je nameščena tresalna miza, kar zazna seizmometer, 
in ne referenčni merilniki. Spodnja frekvenčna meja, pri 
kateri se še lahko izvaja absolutna kalibracija, je odvisna 
od konstrukcije tresalne mize in je med 0,5 Hz do 0,1 Hz 
(Larsonnier in drugi, 2014). Zato se pri nižjih frekvencah 
uporabljajo kalibracijske tuljave, ki so vgrajene v vseh 
sodobnih širokopasovnih seizmometrih in prek katerih 
se imitira pospešek tal. S tako imenovano elektronsko 
kalibracijo je mogoče umerjati seizmometre tudi pri 
nižjih frekvencah. S kombinacijo obeh vrst kalibracij v 
umerjevalnih laboratorijih natančno umerijo seizmo-
metre na celotnem frekvenčnem območju. 

Za seizmometre, ki so na potresnih opazovalnicah name-
ščeni na stalnih lokacijah, absolutna kalibracija seizmo-
metrov v laboratorijih ni priporočljiva zaradi več razlogov. 
Na potresnih opazovalnicah so seizmometri postavljeni 
v jaških in so dobro toplotno izolirani. Dnevna spre-
memba temperature v neposredni bližini seizmometra 
je v povprečju nekaj stotink Kelvina, tako seizmometri 
niso podvrženi termičnim šokom, ki bi povzročili spre-
membe v dinamičnih lastnostih vzmeti. Ker je v sodobnih 
seizmometrih premik uteži uravnovešen s povratno 
električno generirano silo, je vpliv uteži na vzmet zane-
marljiv, fizikalne lastnosti vzmeti pa se sčasoma skoraj 
ne spreminjajo. Proizvajalec seizmometrov Guralp trdi, 
da se seizmometrom, ki so jih dobili v testiranje, para-
metri prenosne funkcije niso bistveno spremenili tudi 
po desetih letih. Poleg tega se seizmometer pri name-
stitvi na potresni opazovalnici natančno orientira in 
uravna glede na geografski sever. Če pa se seizmometer 

za namene absolutne kalibracije iz potresne opazoval-
nice transportira do enega od redkih svetovnih labora-
torijev, ki omogočajo absolutno kalibracijo, je lahko med 
transportom podvržen mehaničnim in drugim vplivom. 
Kljub absolutnemu umirjanju lahko pride pri vrnitvi zaradi 
nepravilnega ravnanja med transportom do sprememb 
dinamičnih lastnosti seizmometra. Ravno tako je skoraj 
nemogoče popolnoma identično usmeriti in uravnati 
seizmometer pri ponovni namestitvi seizmometra na isti 
lokaciji, saj tega ne omogočajo že seizmometri s svojo 
ovalno obliko. Ker bi s postopki, ki so povezani z absolutno 
kalibracijo seizmometra, povzročili več škode, kot pa bi 
imeli koristi od absolutne kalibracije, se seizmometri na 
potresnih opazovalnicah preverjajo na kraju. Šele ko so 
ugotovljena odstopanja, se seizmometer pošlje v popra-
vilo k proizvajalcu, ki po popravilu tudi preveri in po potrebi 
na novo opredeli prenosno funkcijo.

Kontrola z referenčnim 

seizmometrom 

Kontrola seizmometra z referenčnim seizmometrom 
lahko poteka v laboratoriju ali pa na potresni opazovalnici. 
Pri postavitvi referenčnega seizmometra na potresni 
opazovalnici mora biti poleg stalnega seizmometra na 
voljo dovolj velik termično izoliran prostor za postavitev 
referenčnega seizmometra. Postavitev pa mora trajati 
dovolj dolgo, da na izračun ne vplivajo prehodni pojavi 
oziroma motnje, ki so posledice relaksacijskih procesov 
po postavitvi seizmometra. Z referenčnim seizmome-
trom, če je ta natančno umerjen, je mogoča zelo natančna 
kontrola testiranega seizmometra. Ker pri tem postopku 
referenčni seizmometer postavimo v neposredno bližino 
testiranega seizmometra, s tem dosežemo, da oba 
seizmometra teoretično zaznavata isti seizmični signal. 
Potrebujemo še šestkanalno zajemalno enoto, ki zajema 
podatke iz obeh seizmometrov, pri čemer mora biti 
instrumentalni šum zajemalne enote pod instrumen-
talnim šumom seizmometrov. Ker se podatki iz obeh 
seizmometrov zajemajo sočasno, točna ura v zajemalni 

 Slika 1: Ker tudi v laboratorijskih razmerah ni mogoče identično orientirati seizmometrov, izračunamo najprej 
transformacijsko matriko, ki transformira seizmični zapis testiranega seizmometra v prostor referenčnega 
seizmometra.

 Figure 1: Since even under laboratory conditions orientation of two collocated seismometers may not be identical, first the 
transformative matrix that transforms seismic record of tested seismometer to the reference one is calculated. 
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enoti ni bistvena, je pa zelo priporočljiva. Ker tudi v labo-
ratorijskih razmerah zaradi konstrukcije seizmometrov 
ni mogoče identično orientirati obeh seizmometrov ter 
ker tudi vsi trije izhodi posameznega seizmometra niso 
idealno pravokotni med seboj, izračunamo najprej trans-
formacijsko matriko (Tasič in Runovc, 2012; 2014), ki 
transformira seizmični zapis testiranega seizmometra v 
prostor referenčnega seizmometra ali obratno, odvisno 
od namena meritve (slika 1). Transformacijska matrika 
vsebuje veliko koristnih informacij (Tasič in Runovc, 2013). 
Najpomembnejši podatek, ki ga izračunamo iz transfor-
macijske matrike, je tako imenovano razmerje genera-
torskih konstant. Ta podatek pove, kako natančno se na 
frekvenčnem območju med 0,2 in 0,5 Hz ujemata meritvi 
iz obeh seizmometrov. Iz transformacijske matrike lahko 
izračunamo tudi, kako sta seizmometra med seboj orien-

tirana. S tem postopkom z referenčnim seizmometrom 
določimo tudi orientacijo seizmometra v vrtini (Tasič in 
drugi, 2010). Izračunamo pa lahko tudi druge parametre, 
recimo odstopanja od teoretično pravokotne postavitve 
senzorjev v seizmometru. Ko numerično transformiramo 
seizmični zapis testiranega seizmometra v prostor refe-
renčnega seizmometra, lahko izračunamo še spekter 
močnostne gostote instrumentalnega šuma (Ringler 
in Hutt, 2010; Tasič in Runovc, 2012). Kadar v spektru 
zaznamo odstopanja od pričakovanih vrednosti, lahko 
kaže to na okvaro seizmometra, na napake v povezo-
valnih kablih ali na problem z napajalnikom. Z referenčnim 
seizmometrom se lahko v nekaterih primerih določi tudi 
relativna prenosna funkcija testiranega sistema (Pavlis 
in Vernon, 1994). 

Za namene sledljivosti meritev mora biti referenčni seiz-
mometer isti, in to zelo kakovosten širokopasovni seizmo-
meter, ravno tako pa se mora vedno uporabljati ista zelo 
kakovostna šestkanalna zajemalna enota, kar pa je zelo 
drago. V Sloveniji meritve z referenčnim seizmometrom 
najpogosteje opravljamo na observatoriju na Golovcu, 
kjer za referenčni sistem uporabimo stalno postavljen 
sistem, seizmometer je STS-2, preverjamo pa seizmo-
metre, ki jih bomo šele postavili na potresnih opazoval-
nicah (slika 2). Primer: leta 2011 smo poleg referenč-
nega seizmometra namestili seizmometer istega tipa 
(STS-2), ki smo ga pozneje postavili na potresno opazo-
valnico Knežji Dol. Pri namestitvi smo poskusili biti čim 
bolj natančni pri orientaciji in uravnavanju. Izračunana 
transformacijska matrika je pokazala, da sta bila seiz-
mometra, kljub vloženemu trudu, nagnjena med seboj 
za 0,04°, razlika v orientaciji pa je znašala 0,10°. Na prvi 
pogled velika napaka v orientaciji je še vedno močna 
znotraj ugotovite Ameriškega geološke zavoda (USGS), v 
katerem so ugotovili, da nekatere orientacije seizmome-
trov na njihovih potresnih opazovalnicah odstopajo celo 
do 3° (Ringler in drugi, 2013). Izračuni so tudi pokazali, da 
so »razmerja generatorskih konstant« med obema seiz-
mometroma med 1,009 in 1,011, kar se ujema s speci-
fikacijami seizmometrov. Ocena v deviaciji v ortogonal-
nosti senzorjev pa je med 0,01° in 0,03°, kar je bolje, kot 
so ocenili proizvajalci.

 Slika 2: Referenčni seizmometer na observatoriju na 
Golovcu v Ljubljani je STS-2. Je v beli izolacijski 
posodi (označena s puščico). Desno od te 
posode so postavljeni seizmometri, ki so v fazi 
testiranja: STS-2, LE-3D/5s, CMG-40T in CMG-
3ESPC. 

 Figure 2: The “reference” seismometer at Golovec 
observatory in Ljubljana is STS-2 and it is 
permanently installed inside the white insulation 
(on the left side of the image). To the right of 
these insulation are the tested seismometers: 
STS-2, LE-3D / 5s, CMG-40T and CMG-3ESPC.

Slika 3: 
Izračunani parametri pri odzivu 
na stopnico pred (levo) zamenjavo 
okvarjenega dela zunanje enote 
seizmometra in po (desno) njej. 
Odstopanja od pričakovanih vrednosti 
smo označili z rumeno. 
Figure 3: 
The step response of the system 
before (left) and after (right) the 
replacement of the faulty part of 
external seismometer unit. The 
yellow background presents incorrect 
results.
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Meritve z referenčnim seizmometrom smo opravljali 
tudi na posameznih potresnih opazovalnicah (npr.: Tasič 
in drugi, 2010), pri čemer smo za referenčni seizmo-
meter uporabili seizmometer, ki je bil trenutno na voljo. 

Kontrola s testnimi signali

Za sodobne širokopasovne seizmometre, ki so name-
ščeni na potresnih opazovalnicah, velja priporočilo, da se 
preverjajo s testnimi signali vsaj enkrat na leto. Zajemalne 
enote imajo vgrajene kalibracijske module, ki omogočajo 
vpeljavo analognega signala na kalibracijske tuljave v 
seizmometru. S temi signali nadziramo relativno stabil-
nost prenosne funkcije seizmometrov. Večinoma so v 
zajemalnih enotah vgrajeni testni izhodni signali: »sinus« 
(od 1 Hz navzdol), »stopnica« in »beli šum«. Čeprav je z 
opisanimi signali teoretično mogoča absolutna določitev 
parametrov prenosne funkcije, so analogni signali na 
izhodu iz zajemalnih enot zaradi rekonstrukcijskega filtra 
pri pretvorbi D/A deformirani ter se ne skladajo popol-
noma s teoretično oziroma nazivno izhodno vrednostjo. 
Pomanjkljivost tega postopka je tudi, da je zabeležen 
samo odziv sistema na testne signale, ne pa tudi testni 
signal. Vseeno pa omogočajo zelo natančno relativno 
kontrolo stabilnosti prenosne funkcije. Te signale lahko 
prožimo daljinsko, zaradi česar je seizmometer nepre-
trgano v svojem stalnem okolju, v neposredni bližini 
opazovalnice pa tudi ni dodatnih motenj, ki so posledica 
človeške dejavnosti (recimo hoje). Prednost proženja 
testnih signalov na daljavo je tudi ta, da je seizmograf 
takoj po končani kalibraciji v opravilnem stanju. 

Na potresni opazovalnici na lokaciji v Skadanščini smo 
prav s testnim signalom v obliki stopnice odkrili napako 
na zunanji enoti (HostBOX) seizmometra STS-2. Nizkofre-
kvenčni odziv sodobnega širokopasovnega seizmometra 
je natančno opisan s sistemom drugega reda, katerega 

bistvena elementa sta nihajni čas nihala (To) in kritično 
dušenje β. Aprila 2015 pa smo namesto pričakovanih 
vrednosti zaznali odstopanja, ki so kazala na napako 
(slika 3). Po analizi na potresni opazovalnici in nato na 
observatoriju na Golovcu smo ugotovili napako v zunanji 
enoti seizmometra, imenovani »HostBox«. Po zamenjavi 
enote smo ponovno dobili pričakovane podatke.

Kontrola v skoraj 

»realnem času«

Za prepoznavanje nepravilnosti pri delovanju seizmo-
metra si pomagamo tudi s podatkom o korelaciji med 
posameznimi komponentami istega seizmometra. Iz 
seizmičnega nihanja tal za zadnjo polno uro izraču-
namo korelacijski koeficient med vsemi tremi ortogo-
nalnimi zapisi seizmometra. Če je vrednost korelacij-
skega koeficienta prevelika, lahko to kaže na napako, ki 
jo potrdimo ali ovržemo po natančnejši analizi zapisov 
nihanj tal. Na istem časovnem intervalu izračunamo še 
spektre močnostne gostote za seizmične podatke iz 
vseh potresnih opazovalnic državne mreže potresnih 
opazovalnic. Če posamezni spektri odstopajo od priča-
kovanih vrednosti, je to opozorilo za potencialno napako 
v delovanju seizmometra. Zaradi kompleksnosti nihanj 
tal postopki prepoznavanja napake v spektrih niso avto-
matizirani in jih opravi strokovnjak. Kadar je na podlagi 
spektrov ugotovljena potencialna napaka v delovanju 
seizmometra, ga najprej prenesemo v laboratorij na 
ponovno kontrolo v znanem okolju. Na sliki (slika 4) je 
primer napake dveh seizmometrov tipa CMG-3ESPC. Z 
obema seizmometroma smo naredili še dodaten test, 
zaporedno meritev na isti lokaciji, ter tako izključili vpliv 
lokalnega okolja. Prvi seizmometer (seizmometer A) je 
imel prevelike vrednosti v dolgoperiodnem delu spektra, 
drugi seizmometer (seizmometer B) je imel prevelike 

Slika 4:  
Spektri močnostne gostote za 
navpično komponento za dva 
seizmometra istega tipa, model 
CMG-3ESPC. V prvem primeru 
(seizmometer A) se je okvara izrazila 
na prevelikih vrednostih signala na 
dolgoperiodnem delu spektra, v 
drugem primeru je seizmometer 
(seizmometer B) nepravilno zapisal 
visokofrekvenčni signal. 
Figure 4:  
Power spectra density for the vertical 
component for two seismometers of 
the same type, model CMG-3ESPC. 
In the first case (A seismometer), the 
failure was expressed in the form of 
excessive levels of the signal at a low 
frequency part of the spectrum, while 
in the second case, the seismometer 
(B seismometer) incorrectly detected 
the high-frequency signal.
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vrednosti v nizkoperiodnem delu spektra. Oba seizmo-
metra smo morali poslati v popravilo k proizvajalcu.

Sklepne misli

Stotine seizmometrov po vsem svetu beležijo nihanje tal 
ob potresih. Da je njihovo delovanje pravilno, skrbijo lokalni 
upravljavci seizmoloških mrež. Čeprav so seizmometri 

na potresnih opazovalnicah nameščeni v nadzorovanem 
in termično stabilnem okolju, se lahko zgodi, da meritve 
nihanj tal niso več zanesljive zaradi sprememb v funkci-
onalnosti seizmometra, kar se na srečo sicer ne dogaja 
pogosto. Zato je treba delovanje seizmometrov prever-
jati. Za kontrolo delovanja seizmometrov na Državni mreži 
potresnih opazovalnic uporabljamo različne postopke, s 
katerimi v različnih časovnih intervalih posredno ali nepo-
sredno preverjamo pravilnost delovanja. 
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Povzetek
Komisija za hidrogeografijo Zveze geografov Slovenije je leta 2014 začela akcijo Postavitev oznak 
visokih voda, s katero želi obveščati prebivalce o visokih vodah kot naravnem pojavu, izboljšati 
vedenje o ojezeritvah kraških polj in poplaviščih rek ter spomniti na dejstvo, da voda bolj ali manj 
pogosto potrebuje dodaten prostor. V akcijo so poleg uradnih institucij aktivno vključeni tudi deležniki: 
lokalno prebivalstvo in lokalne organizacije, šole in lastniki stavb z nameščenimi oznakami. 

Abstract
In 2014, the Hydrogeographic Commission at the Association of Slovenian Geographers initiated the placement high 
water marks. The aim of the campaign was to inform the inhabitants of the natural phenomenon of high waters, 
improve their knowledge of the impoundment of karst fields, flood prone areas around rivers, and remind them that, 
more or less frequently, the water needs additional space. Besides the official institutions, stakeholders, especially 
the local population, schools and the owners of buildings with the installed marks, are also included in the campaign.

Uvod

V okviru aktivnosti pri Komisiji za hidrogeografijo Zveze 
geografov Slovenije (KHG ZGS) smo začeli akcijo Posta-
vitev oznak visokih voda. Pobudo za akcijo so dali člani 
geografskih društev, ki so jih zmotile vprašljive ali 
napačne spremembe rabe prostora. Na terenu vidne 
in poenotene oznake visokih voda bi domačine, obisko-
valce in načrtovalce rabe prostora ozaveščale in opomi-
njale na omejitve, ki jih je pri načrtovanju rabe treba 
upoštevati, zato smo se odločili sprožiti akcijo name-
ščanja oznak visokih voda in z njo nadgraditi akcijo 
Sporoči poplavo. 

Akcijo navezujemo na smernice Vodne (Vodna direk-
tiva, 2000) in Poplavne direktive EU (Poplavna direktiva, 
2007). Obe temeljita na načelih trajnostnega razvoja in 
trajnostne rabe prostora. Z akcijo želijo geografi izobra-
ževati in obveščati prebivalce o visokih vodah in poplavah 
kot naravnem pojavu, izboljšati vedenje o poplavah rek in 
morja, posebej o ojezeritvah kraških polj, ter spomniti na 
dejstvo, da voda bolj ali manj pogosto zahteva dodaten 
prostor. Zaradi podnebnih sprememb se v bližnji priho-

dnosti pričakujejo tudi spremembe v geografski razpo-
reditvi in intenziteti hidroloških ekstremov.

Akciji se pridružujeta Agencija za okolje (ARSO) in Mini-
strstvo za okolje in prostor (MOP). Kot oblika sodelo-
vanja javnosti se akcija uvršča med ukrepe Načrtov 
zmanjševanja poplavne ogroženosti.

Začetki formalne akcije

Že na začetku nameščanja oznak se je KHG ZGS povezala 
z ARSO, ki je na vodomernih postajah označevala najvišje 
izmerjene vodostaje, in sklenjen je bil Sporazum o sode-
lovanju pri akciji označevanja visokih voda. 

Komisija za hidrogeografijo ZGS je postala nosilec posta-
vljanja oznak na lokacijah, ki ne sovpadajo z vodomer-
nimi postajami. K sodelovanju smo povabili več institucij, 
in sicer Zavod RS za šolstvo, Oddelek za geografijo FF 
Univerze v Ljubljani, Oddelek za geografijo FF Univerze 
v Mariboru, Oddelek za geografijo FHŠ Univerze na 
Primorskem, Geografski inštitut Antona Melika in 

mailto:hidrogeografija@gmail.com
mailto:hidrogeografija@gmail.com
mailto:hidrogeografija@gmail.com
mailto:hidrogeografija@gmail.com


167UJMA | številka 30 | 2016

Peter Frantar, Florjana Ulaga, Marjan Bat, Marjan Jarnjak: AKCIJA POSTAVLJANJA OZNAK VISOKIH VODA V SLOVENIJI

Inštitut za raziskovanje krasa pri ZRC SAZU. Ob posta-
vitvah smo k akciji povabili tudi zainteresirano javnost in 
organizacije, predvsem lokalne izobraževalne institucije, 
torej osnovne šole, in občine, ter skupaj z lokalnimi dele-
žniki izvedli namestitev oznak visokih voda.

Prva skupna akcija na terenu

Prva skupna akcija KHG in ARSO je bila postavitev oznak 
po ojezeritvi Planinskega polja spomladi leta 2014. Prve 
oznake višine vode smo februarja 2014 postavili v Planini 
pri Postojni. Priprava in izvedba sta potekali v sodelo-
vanju z domačini, ki jih je motivirala članica KHG mag. 
Florjana Ulaga. Da bi v aktivnosti vključili čim širši krog 
zainteresirane javnosti, smo se pri nameščanju povezali 
z lastniki stavb, osnovno šolo, gasilskim društvom, člani 
civilne zaščite, ribiči, občino in drugimi. Na Planinskem 
polju smo namestili pet oznak. 

Naslednji korak je bila javna predstavitev postavljenih 
oznak. Glavni namen dogodka je seznaniti širšo javnost 
o območjih visokih voda in ohranjati spomin na tovrstne 
naravne pojave. Dogodek je potekal 28. maja 2014 v 
Planini pri Postojni, sodelovali pa so: 

 – Komisija za hidrogeografijo Zveze geografov  
Slovenije,

 – Agencija RS za okolje,
 – Ministrstvo za okolje in prostor (tedaj Ministrstvo za 

kmetijstvo in okolje),
 – lastniki objektov,
 – domačini,
 – Občina Postojna,
 – Prostovoljno gasilsko društvo Planina,
 – Civilna zaščita Postojna,
 – učenci in učiteljice Osnovne šole Antona Globočnika, 

podružnica Planina,
 – Inštitut za raziskovanje krasa pri ZRC SAZU,
 – izvajalci ukrepov v okviru načrtov urejanja vodotokov.

Dogodek je bil ustrezno medijsko pokrit in odmeven. 
Prispevke o dogodku smo zasledili na spletnih straneh 
ZGS in ARSO, na družabnih omrežjih KHG, na spletnih 
straneh Občine Postojna ter v Notranjsko-Primorskih 
novicah. Prispevek sta objavili tudi lokalna televizijska in 
radijska postaja. 

Pregled akcij in sodelovanj

Akcija postavljanja oznak visokih voda poteka prosto-
voljno in je organizacijsko ter časovno zahtevna. Izbira 
lokacij in nameščanje oznak potekata povsem indivi-
dualno, v dogovoru med člani KHG in drugimi sodelu-
jočimi. Preprostega in ponavljajočega se recepta za 
izvedbo ni, ves čas pa sledimo istemu okviru. Akcija se 
od podobnih institucionaliziranih dogodkov razlikuje 
zlasti po prostovoljstvu: vsi udeleženci so v akcijo vklju-
čeni aktivno in zato tudi bolj zadovoljni z rezultatom kot 
pokazateljem pomembnosti vloge posameznika. Glavno 

 Slika 1: Oznaka za visoke vode ima na desni strani znak 
Zveze geografov Slovenije, ki je pobudnik akcije 
nameščanja oznak visokih voda zunaj lokacij 
vodomernih postaj. (foto: M. Bat)

 Figure 1: The high water mark with the emblem of the 
Association of Slovenian Geographers on its 
right, which was the initiator of the placement 
of high water marks outside the locations of 
hydrometric stations (Photo: M. Bat).

 Slika 2: Člani KHG in predstavniki ARSO so podelili 
zahvale krajanom za sodelovanje v akciji tudi 
v Planini. (foto: M. Bat)

 Figure 2: Members of the Hydrogeographic Commission 
and representatives of the Slovenian Environment 
Agency bestowing acknowledgements to the 
locals for their participation in the campaign in 
the area of Planina (Photo: M. Bat).

 Slika 3: Predstavnik Ministrstva za okolje in prostor med 
nagovorom ob postavitvi oznake visokih voda na 
hiši v Planini (foto: M. Bat)

 Figure 3: Representative of the Ministry of the Environment 
and Spatial Planning during the speech in the 
honour of a high water mark placement on the 
house in Planina (Photo: M. Bat).



168 UJMA | številka 30 | 2016

Peter Frantar, Florjana Ulaga, Marjan Bat, Marjan Jarnjak: AKCIJA POSTAVLJANJA OZNAK VISOKIH VODA V SLOVENIJI

 Slika 4: Vsaka oznaka ima tudi svojega skrbnika, ki se je 
kot prostovoljec pridružil označevanju. Oznaka je 
v Sečoveljskih solinah. (foto: M. Jarnjak)

 Figure 4: Each mark has its own custodian who joined the 
marking as a volunteer. The mark in the photo is 
located in the Sečovlje Salina (Photo: M. Jarnjak).

 Slika 7: Pri namestitvi oznake visoke vode so vedno 
prisotni tudi učenci. Tako je bilo tudi v Vrtočah pri 
Mirnu ob reki Vipavi. (foto: P. Frantar)

 Figure 7: Pupils are always present at the placement of 
high water marks; Vrtoče near Mirn along the 
Vipava river (Photo: P. Frantar).

Slika 5:  
Lokacije nameščenih oznak visokih 
voda, maj 2014–april 2016
Figure 5:  
Locations of high water marks, May 
2014 - April 2016.

Slika 6:  
Oznake visokih voda na gradu Snežnik 
(foto: F. Ulaga)
Figure 6:  
High water marks on the Snežnik 
castle (Photo: F. Ulaga).
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Datum javnega dogodka Datum visoke vode Dogodek Število oznak Število udeležencev

28. maj 2014 24. februar 2014 Planinsko polje 5 40

4. november 2014 23. januar 2014 Loško polje 6 60

13. maj 2015 19. september 2010 Vrtoče, Miren 2 40

21. april 2016 19. september 2010 Ljubljana Livada, Barje 2 60

načelo delovanja akcije je »od spodaj navzgor«, torej od 
lokalnih deležnikov do uradnih institucij, zaradi česar se v 
akcijo vedno vključuje lokalno prebivalstvo, ki želi ohraniti 
vedenje o visoki vodi, poplavi, na splošno pa o zgodovin-
skih in sodobnih dogodkih v domačem okolju.

Akcija postavljanja oznak visokih voda v sodelovanju KHG 
in ARSO še vedno poteka. Pripravljenost na sodelovanje 
nas je vedno pozitivno presenetila. Do konca maja 2016 
smo postavili že 21 tablic, izvedli pa smo tudi štiri javne 
predstavitve nameščenih oznak (preglednica 1).

Sodelujoče inštitucije 
v akciji 2014–2016:

 – Agencija Republike Slovenije za okolje,
 – Komisija za hidrogeografijo, Zveza geografov  

Slovenije,
 – Ministrstvo za okolje in prostor,
 – Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani,
 – Univerza na Primorskem,
 – Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU,
 – Občina Postojna,
 – Občina Miren-Kostanjevica,
 – Občina Lož, 
 – Osnovna šola Planina,
 – Osnovna šola Miren,
 – Osnovna šola Livada,
 – Prostovoljno gasilsko društvo Planina,
 – Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
 – krajani in prostovoljci z območij, vključenih v akcijo,
 – Svetovno združenje za vodo,  
 – Inštitut za celostni razvoj in okolje,  
 – Narodni muzej Slovenije,  
 – Krajinski park Sečoveljske soline,
 – Krajinski park Barje,
 – Mestna občina Ljubljana,
 – ribiči, čolnarji, gostinci,
 – ICPDR (Mednarodna komisija za zaščito Donave).

Vabilo k sodelovanju

Zveza geografov Slovenije vas kot lokalne poznavalce 
vabi k aktivnemu sodelovanju pri akciji Postavitev oznak 
visokih voda v Sloveniji. Z vašo pomočjo želimo zapisati 
in ohraniti vedenje o doseženi višini vode ob sedanjih 
dogodkih in, če obstaja vedenje, tudi o dogodkih v prete-
klosti. Vabimo vas, da se nam z odgovorom na e-naslov 

hidrogeografija@gmail.com aktivno priključite, saj bo 
z vašim sodelovanjem akcija uspešnejša. Podrobnejša 
navodila vam bomo poslali po e-pošti. Vam prepuščamo 
obliko in način popisa, potrebujemo pa fotografije 
lokacije z doseženo višino vode in datumom te višine. Če 
je mogoče, ocenite, kje bi lahko oznako postavili, in se o 
tem dogovorite z lastnikom objekta. Oznake naj bi bile 
postavljene na izpostavljenih in javno dostopnih, vidnih 
in bolj obiskanih mestih. Na lokacijah, izbranih v okviru 
akcije, bodo oznake nameščene, vpisane v podatkovno 
zbirko in ustrezno prikazane na spletu.

Peter Frantar, Florjana Ulaga, Marjan Bat, Marjan Jarnjak: AKCIJA POSTAVLJANJA OZNAK VISOKIH VODA V SLOVENIJI

 Slika 8: Oznaka poplave morja v Izoli (foto: M. Jarnjak)
 Figure 8: Sea flooding mark in Izola (Photo: M. Jarnjak)

 Preglednica 1: Javne predstavitve oznak visokih voda
 Table 1: Public presentations of high water marks.

 Slika 9: Postavljanje oznake pri gostišču Livada ob 
Ljubljanici v Ljubljani (foto: M. Bat)

 Figure 9: Placement of the mark near the Livada Inn 
alongside the Ljubljanica river in Ljubljana  
(Photo: M. Bat).
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Sklepne misli

Akcija postavljanja oznak visokih voda v Sloveniji je stalno 
aktivna. Dokazali smo, da lahko s povezovanjem lokal-
nega prebivalstva in zainteresirane javnosti z instituci-
jami, kot so ARSO, šole, društva itn., z majhnimi stroški 
dosežemo velik odziv. Skupno akcijo lahko uvrstimo tudi 
med negradbene protipoplavne ukrepe, ki jih pripo-
ročata Poplavna in Vodna direktiva. Slednja namreč 
zahteva upravljanje porečja in ne le vodotoka. Prav na 
večjo razsežnost porečja, ki ni samo struga vodotoka, 
pa kažejo oznake visoke vode. Med pomembnimi točkami 
Poplavne direktive je tudi ohranjanje naravne reten-

zijske površine, kar poplavno območje je, in tudi nanj 
kažejo tablice visoke vode. Akcijo lahko po predlogu 
Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (MOP, 2015) 
uvrstimo tudi v ukrep U6 – Izobraževanje in ozaveščanje 
o poplavni ogroženosti.

Poplave so in vedno bodo, potrebno je torej sožitje med 
rabo prostora in prostorom, ki ga za svoje visoke vode 
potrebuje voda. Dolgoročno bodo v pokrajini uspešne le 
dejavnosti oziroma raba prostora, s katero se upošteva 
prostor vode in se ta vključuje v razvojne načrte. Za izbolj-
šanje in ohranitev vedenja o visokih vodah v pokrajini bomo 
veseli vsake pobude in želje po aktivnem sodelovanju.
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Povzetek
Pomen družbenih medijev za vse faze celovitega soočanja z nesrečami narašča, saj dosegajo vse večji delež 
populacije, so uporabni, dostopni in se hitro odzivajo. Najbolj očiten je njihov vpliv pri odzivu na nesreče in druge 
dogodke, zlasti teroristične. Družbeni mediji omogočajo posameznikom in družbenim skupinam, da med seboj 
sodelujejo, si pomagajo ter izmenjujejo informacije zunaj tradicionalnih ustanov in organizacij. Prav tako omogočajo 
dvosmerno komunikacijo med civilno družbo in organi oblasti, vključno z intervencijskimi službami. Komunikacija 
lahko s pridobivanjem podatkov in oblikovanjem informacij o razmerah in virih za spoprijemanje s posledicami 
ter aktivnostih, stališčih in razpoloženju koristi obema stranema pri oblikovanju situacijskega zavedanja. 
Ugotavljanju možnosti dviga ravni uporabe družbenih medijev pri odzivu na nesreče je namenjen raziskovalni 
projekt Athena, ki se financira prek sedmega okvirnega program EU, njegovi partnerji pa so tudi iz Slovenije.

Abstract
Social networks are gaining in importance at all stages of the comprehensive emergency management since 
they reach a growing proportion of the population and are useful, accessible and responsive. Their impact is 
most evident in responses to disasters and other incidents such as terrorist attacks. Social networks enable 
individuals and social groups to cooperate, help each other, and exchange information outside the framework 
of traditional institutions and organisations. In addition, they facilitate two-way communication between civil 
society and the authorities, including the emergency services. Both sides can benefit from this communication 
through the development of situational awareness, achieved through gathering information in relation to 
conditions on the ground, resources for the mitigation of the consequences, activities already carried out, 
people’s attitudes, and the general atmosphere. The purpose of the ATHENA Research Project is to identify the 
possibilities for raising the level of social network use when responding to disasters. The ATHENA Research 
Project, with its partners from Slovenia, is funded by the Seventh Framework Programme of the EU.

Uvod

Družbeni mediji

Termin družbeni mediji obsega bloge, mikrobloge, 
forume, skupnostno oblikovanje dokumentov in deljenje 
zvočnih, foto in video datotek ter družbene mreže in 
družbeno označevanje (Balana, 2012, v Alexander, 
2014). Družbeni mediji so internetne aplikacije, ki ljudem 
omogočajo komunikacijo in deljenje virov (Taylor, 2012, 
v Haworth in Bruce, 2015), oziroma so skupek inter-
netnih aplikacij, utemeljenih na ideoloških in tehničnih 
značilnostih web 2.0, ki omogočajo uporabnikom ustvar-
janje vsebin in njihovo medsebojno izmenjavo (Kaplan in 
Haenlein, 2010).

Začetki družbenih medijev segajo v leto 1979, ko sta 
Tom Truscott in Jum Ellis oblikovala zamisel za uporab-

niško omrežje Usenet (vzpostavljeno 1980), ki je interne-
tnim uporabnikom omogočalo izmenjavo javnih sporočil. 
Družbeni mediji, kot jih poznamo danes, so se začeli leta 
1997 z Open Diary, družbenim omrežjem, ki je združilo 
spletne pisatelje dnevnikov v eno skupnost. Vzposta-
vila sta ga Bruce in Susan Ableson (Kaplan in Haenlein, 
2010 in 2012). Okolje družbenih medijev se od takrat 
le še razširja, pospešujeta pa ga nenehno povečevanje 
dostop nosti do hitrejšega interneta in naraščajoča 
uporaba mobilnih naprav.

Klasifikacije družbenih medijev težko zajamejo vse njihove 
stalno pojavljajoče se in zamirajoče pojavne oblike. 
Ena splošnejših razdeli družbene medije na: a) bloge 
in mikrobloge, kamor spada tudi Twitter; b) vzajemne 
projekte, kot je na primer spletna enciklopedija Wiki-
pedija; c) vsebinske spletne skupnosti, kot sta Youtube 
in My Space; č) omrežja za družabno povezovanje, na 
primer Facebook; d) virtualne družabne svetove (npr. 
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Second Life); e) virtualne igričarske svetove (npr. World 
of Warcraft) (Kaplan in Haenlein, 2012).

Družbeni mediji v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada Republike Slove-
nije je število gospodinjstev z dostopom do interneta 
s 376.173 leta 2007 naraslo na 566.219 leta 2015, 
kar pomeni več kot dvetretjinski delež glede na skupno 
število gospodinjstev (820.541 leta 2016). Število 
uporabnikov mobilnega omrežja je z 1.842.129 leta 
2007 naraslo na 2.340.539 leta 2015. Uporabnikov 
interneta prek mobilnih naprav je bilo leta 2015 med 
posamezniki (med 16–74 letom) 1.554.075. Ugotav-
ljanje namena uporabe interneta pri njegovih rednih 
uporabnikih kaže povečanje števila tistih, ki sodelujejo 
v spletnih družbenih omrežjih, in sicer s 492.628 (leta 
2011) na 580.796 (leta 2015). 

Slovenski uporabniki spleta med družbenimi mediji 
najbolj uporabljajo Facebook, na katerem ima svoj 
profil 833.500 slovenskih uporabnikov, od katerih ga 
na tedenski ravni uporablja 767.500, vsakodnevno 

pa 594.500. Po uporabi sledi Twitter z 206.500 
profili slovenskih uporabnikov. Drugi družbeni mediji 
ne dosegajo 200.000 uporabnikov, kar je razvidno iz 
preglednice 1 (Valicon, 2016). 

Podatki za Slovenijo so primerljivi s tistimi za Evropsko 
unijo, za katero podatki za januar 2016 kažejo, da je med 
skoraj 840 milijoni prebivalcev 616 milijonov uporab-
nikov interneta, od tega je več kot pol tudi uporabnikov 
socialnih medijev. Večina socialne medije uporablja tudi 
na mobilnih napravah, kot kaže slika 1 (Kemp in We Are 
Social, 2016).

Tako v Sloveniji kot tudi na svetovni ravni je po uporabi 
med družbenimi mediji v ospredju Facebook z več kot 
milijardo in pol uporabnikov (slika 2).

Družbeni  
medij

Imajo svoj  
profil

Uporabljajo na 
tedenski ravni

Uporabljajo 
vsak dan

Facebook 833.500 767.500 594.500
Twitter 206.500 100.000 33.000
Instagram 180.500 126.500 62.000
LinkedIn 135.500 59.000 11.000
Snapchat 128.000 106.000 66.500
Pinterest 100.000 57.500 16.500
Tumblr 36.000 15.000 5.500
Flickr 17.500 5.500 <1.000
Tinder 15.000 8.000 3.000
Forsquare 9.000 2.500 1.000
Swarm 4.500 1.500 <1.000

Slika 1:  
Uporabniki interneta, mobilnih naprav 
in družbenih medijev v Evropi (Kemp in 
We Are Social, 2016)
Figure 1:  
Users of the internet, mobile devices 
and social networks in Europe (Kemp 
and We Are Social 2016)

 Preglednica 1: Družbeni mediji in njihova uporaba v Sloveniji 
(vir: Raziskava MEDIA+, Valicon, maj/junij 
2016, n=9.798)

 Table 1: Social networks and their usage  
(Source: Valicon MEDIA+ survey. May/June 
2016, n. = 9,798)

 Slika 2: Družbeni mediji in njihovi uporabniki, število v 
milijonih (Kemp, 2016; We Are Social, 2016)

 Figure 2: Social networks and their users in millions 
(Kemp, 2016; We Are Social, 2016)
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Družbeni mediji in nesreče

Ob takšni ravni uporabe družbenih medijev in ugoto-
vitvi, da so nesreče družbeno konstruiran pojav 
(Quarantelli, 1992), je razumljivo, da skupaj s splošno 
uporabo družbenih medijev narašča tudi njihova 
uporaba ob nesrečah. Zlasti po potresu na Haitiju 
leta 2010 se je povečalo zanimanje raziskovalcev za 
uporabo družbenih medijev ob nesrečah. Aleksander 
(2014) ugotavlja, da se družbeni mediji v povezavi z 
nesrečami uporabljajo v vseh fazah celovitega spopri-
jemanja z nesrečami (preventiva, pripravljenost, odziv, 
obnova) na sedem načinov. To so:

 – poslušanje ogroženih in prizadetih v nesreči,
 – opazovanje razmer, razmišljanja in aktivnosti priza-

detih in ogroženih,
 – vključevanje družbenih medijev v procese opozar-

janja na nesrečo, odziva nanjo in načrtovanja celo-
vitega soočanja z nesrečami,

 – kolektivno sodelovanje pri zagotavljanju in prever-
janju podatkov ter razvoju,

 – ustvarjanje socialne kohezivnosti in spodbujanje 
osebne ter vzajemne zaščite in pomoči,

 – predstavitev in spodbujanje pomembnih aktivnosti,
 – raziskovanje družbenih odzivov na nesreče, stres 

in nevarnosti.

Kaminska in Rutten (2014) prav tako ugotavljata 
uporabo družbenih medijev v vseh fazah celovitega 
spoprijemanja z nesrečami, vrste uporabe pa zožujeta 
na:

 – obveščanje javnosti,
 – situacijsko zavedanje,
 – opolnomočenje skupnosti in spodbujanje njene 

aktivnosti.

Na primeru uporabe Twitterja ob nesrečah Dufty 
(2016) ugotavlja načine uporabe: vzpostavljanje situ-
acijskega zavedanja, psihosocialna podpora, identi-
fikacija nevarnosti, kolektivno sodelovanje, komuni-
ciranje, usposabljanje javnosti in njeno angažiranje, 
kartiranje nesreče, izvidovanje, analiza čustvovanja, 
analiza odziva na nesrečo, analiza velikih podatkovnih 
zbirk, usmerjanje na varno mesto, pridobivanje prosto-
voljcev, ocenjevanje nevarnosti, zbiranje finančnih 
sredstev, podpora iskanju in reševanju, usklajevanje 
virov, ocenjevanje poškodovanosti in analiza druž-
benih mrež. Uporaba družbenih medijev je razširjena 
tudi za opozarjanje in alarmiranje (Committee on 
Public Response to Alerts and Warnings Using Social 
Media, 2013).

Pomen družbenih medijev za celovito soočanje z nesre-
čami poudari Edwards (2009), ko pravi, da morajo 
vlade, njihove agencije in intervencijske službe upora-
biti vzvod, ki ga dajejo družbeni mediji zaradi deleža 
populacije, ki ga dosegajo, uporabnosti, dostopnosti 
in hitrosti odziva, saj tako odpirajo kanale dvosmerne 
komunikacije med oblastjo in posamezniki, prav tako 
pa omogočajo posameznikom in družbenim skupinam, 

da med seboj sodelujejo zunaj tradicionalnih ustanov in 
organizacij, da torej sami poskrbijo zase in si med seboj 
pomagajo. Posamezniki in skupine civilne družbe so 
premalo uporabljeni pri odzivu na nesreče, čeprav so 
prvi na kraju dogodka, navadno jih je več kot reševalcev 
iz reševalnih služb, so ustvarjalni pri iskanju rešitev in 
iznajdljivi pri uporabi razpoložljivih sredstev. Ob nesreči 
se posamezniki pogosto organizirajo v skupine za 
pomoč, hitro se prilagajajo spremenljivim razmeram, 
imajo podatke o spreminjajočih se razmerah, vzniknejo 
kot vodje in strokovnjaki ter opravijo številna dejanja 
za reševanje življenj, pri čemer vse bolj uporabljajo 
družbene medije (Andrews in drugi, 2013; Scanlon in 
drugi, 2014).

Omejitve uporabnosti družbenih 
medijev ob nesrečah

Ne glede na sedanji obseg uporabe družbenih medijev 
in njegovo naraščanje ter možnosti, ki jih ponujajo, 
pa njihova uporaba ob nesrečah ni brez dilem. 
Avtorji navajajo predvsem lažno vsebino, na primer 
29 odstotkov lažnih tvitov ob bombnih napadih na 
bostonskem maratonu (Gupta in drugi, 2013), ki 
lahko pomenijo tudi zavestno ali nehoteno širjenje 
govoric (Alexander, 2014), manjše število uporab-
nikov družbenih medijev med starejšim delom popu-
lacije (Haworth in Bruce, 2015) in socialno deprivi-
ligiranimi (Alexander, 2014), omejitve, ki izhajajo iz 
boljše oziroma slabše pokritosti posameznih območij 
s signalom mobilne telefonije (Haworth in Bruce, 
2015), tehnološke omejitve mobilnih naprav, ki vplivajo 
na njihovo delovanje ob izpostavljenosti vremenskim 
in drugim vplivom, ter časovna omejitev delovanja 
mobilnih naprav zaradi zmogljivosti baterije in razpolo-
žljivosti električne energije za polnjenje. Posebno vrsto 
omejitev pa pomenijo etične dileme, ki so povezane 
zlasti z varovanjem osebnih podatkov na družbenih 
medijih (Alexander, 2014).

Tako omejitve kot prednosti uporabe družbenih 
medijev smo pri nas izkusili ob žledu leta 2014. V krajih, 
ki jih je prizadel dolgotrajen izpad električne energije, 
je bila uporaba družbenih medijev za posredovanje in 
pridobivanje informacij omejena, (samo)organiziranje 
pomoči iz manj prizadetih okolij v bolj prizadeta pa je 
za komunikacijo uspešno uporabljalo družbene medije. 
Na Postojnskem so zaradi dolgotrajnega električ-
nega mrka za obveščanje prebivalcev morali uporabiti 
letake. Taborniki, ki so tam uredili center za pomoč, 
pa so za pridobivanje pomoči in osebja ter za vodenje 
centra uspešno uporabljali družbene medije Facebook, 
Google+, Google Drive. Zlasti pri uporabi Facebooka je 
bilo zaznati težave s preverljivostjo zapisov, njihovim 
podvajanjem in nepravilnostjo informacij (Premrl, 
2016). Po eni strani so se pokazale tehnične in 
vsebinske omejitve pri uporabi informacijske tehnolo-
gije, po drugi strani pa tudi njen mobilizacijski učinek 
(Svete 2006) in pozitivni vpliv na organizacijo pomoči. 
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Načrtna uporaba družbenih 

medijev ob nesrečah – primer 

raziskovalnega projekta Athena

Projekt Athena je triletni raziskovalni projekt, ki ga 
financira Evropska komisija prek sedmega okvirnega 
programa EU. Projekt se je začel konec leta 2013, v 
njem pa sodelujeta Mestna občina Ljubljana (Oddelek 
za zaščito, reševanje in civilno obrambo) in Gasilska 
brigada Ljubljana. Vodilni partner je Policija West 
Yorkshire (Velika Britanija), sodelujejo še Mednarodna 
organizacija za migracije (Belgija), Univerza Shefield 
Hallam (Velika Britanija), Fraunhofer Gesellschaft zur 
Förderung der Angewandten Forschung (Nemčija), SAS 
Software Limited (Velika Britanija), Thales (Nizozemska), 
Univerza Virginia (ZDA), Swedish National Defence 
College (Švedska), Mesto Izmir (Turčija), Epam System 
(Švedska), Research in Motion Limited (Kanada) in Epide-
mico (Irska).

Glavni namen projekta je spodbujati uporabnike druž-
benih medijev, da prispevajo k večji varnosti in učinkovi-
tejšemu reševanju, ter omogočiti informacijsko podporo 
intervencijskim službam ob nesrečah in dogodkih s 
poudarjeno varnostno problematiko, zlasti ob terori-
stičnih napadih. Svoj namen dosega projekt z oblikova-
njem dveh kompleksnih izdelkov. Prvi je predlog dobrih 
praks, orodij in tehnologij za podporo uporabi družbenih 
medijev za različne skupine uporabnikov. Mednje spadajo 
intervencijske službe, npr. policija, gasilci, zdravstvena 
reševalna služba, tako na ravni vodstva službe kot 
različnih ravni vodenja znotraj njih, pa vse do posameznih 
reševalcev. Prav tako med uporabnike spadajo različne 
ravni organov oblasti, ki so pristojni za organiziranje in 
vodenje odziva na nesreče, kot je to na primer Oddelek 
za zaščito, reševanje in civilno obrambo na ravni Mestne 
občine Ljubljana ali Uprava RS za zaščito in reševanje na 
ravni države oziroma njene izpostave na regionalni ravni 
organiziranja. Uporabniki so tudi posamezniki, ki jih lahko 
delimo na neposredno prizadete z nesrečo, ogrožene, 
na tiste, ki imajo z njimi socialne vezi, pa niso na območju 

 Slika 3: Sistem Athena
 Figure 3: The ATHENA System
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nesreče, ter na splošno javnost. Drugi izdelek projekta, 
Athena sistem, je sklop prototipnih informatičnih orodij, 
ki naj zvišajo raven uporabnosti družbenih medijev 
za navedene posamezne vrste uporabnikov tako, da 
omogočijo optimalno in učinkovito dvosmerno komuni-
kacijo in situacijsko zavedanje oziroma predstavo. Stro-
kovnjaki z različnih področij v tem okviru po eni strani 
iščejo načine uporabe družbenih medijev za pridobivanje 
podatkov o vsebinski, prostorski in časovni razsežnosti 
nekega izrednega dogodka, odnosu ljudi do njega in do 
sprejetih ukrepov, po drugi pa za posredovanje infor-

macij in priporočil oziroma navodil ljudem (Gibson in 
drugi, 2014; Domdouzis in drugi, 2014). 

Elementi sistema Athena 

Sistem Athena vsebuje šest glavnih delov, in sicer 
(Domdouzis in drugi, 2014; Andrews in drugi 2013):

 – mobilno aplikacijo (slika 3, Crisis Mobile), ki je razslo-
jena na več ravni, od katerih je osnovna namenjena 
javnosti, preostale pa posebej usposobljenim posa-

Slika 4: 
Proces sprejema, obdelave in objave 
informacije (prirejeno po Gibson in 
drugi, 2014)
Figure 4: 
The process of receiving, processing 
and publishing information (adapted 
from Gibson et. al. 2014)

Slika 6:  
Trije pogledi v mobilno aplikacijo 
Athena: vstopna stran z osnovnim 
menijem, pregled poročil in objav v 
načinu zemljevida, pregled poročil in 
objav v načinu seznama
Figure 6:  
The three interface modes of the 
ATHENA mobile application: start 
page with basic menu, an overview 
of reports and publications in map 
mode, an overview of reports and 
publications in list mode.

Slika 5:  
Zemljevid s sporočili v CCCID
Figure 5:  
Map with messages in CCCID
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meznikom, npr. pripadnikom prostovoljnih služb, ki 
sodelujejo pri zaščiti in reševanju, vsebuje pa orodja 
za sporočanje in sprejemanje informacij v tekstovni, 
zvočni, slikovni in video obliki ter orodja za prostorski 
prikaz informacij;

 – informacijski procesorski center (slika 3, Crisis Infor-
mation Processing Centre - CIPC), ki je zbirka orodij 
za iskanje, zbiranje, urejanje, samodejno vredno-
tenje, razvrščanje in analizo podatkov, ki jih pošljejo 
uporabniki mobilne aplikacije, in tistih, ki jih pridobi 
sistem iz družbenih omrežjih ali drugih virov. V tem 
delu se izvaja tudi analiza stališč in mnenj uporab-
nikov družbenih omrežij v povezavi z nesrečo;

 – nadzorni center (slika 3, Crisis Command and 
Control Intelligence Dashbord – CCCID) je vmesnik 
med organi vodenja odziva in sistemom Athena, ki 
ga uporabljajo kot eno izmed orodij za informacijsko 
podporo vodenju. Tu so prikazana posamezna sporo-
čila, njihovi agregati in rezultati analiz ter poizvedb 
na zemljevidu in v obliki seznamov, podatki se tu 
vrednotijo, pošiljajo v objavo (javno ali posamezni 
ravni uporabnikov mobilne aplikacije, tudi družbenim 
medijem) v obliki sporočil, navodil ali vrisovanja 
območij. Poleg mobilne aplikacije je nadzorni center 
edino mesto v sistemu, ki zahteva prisotnost ljudi;

 – oblak Athena (slika 3, ATHENA Cloud Secure Infor-
mation Centre) je prostor, kjer so zbrani vsi podatki 
in orodja za njihovo obdelavo. Sistem je namreč 
zasnovan pretežno na spletnem dostopu, saj je 
mobilna aplikacija edini element, ki ga je treba name-
stiti na uporabnikove naprave;

 – družbeni mediji (slika 3, Social Media) tako v smislu 
družbenih medijev kot vira informacij kot posebne 
strani Athena na družbenih medijih za posredovanje 
informacij;

 – element, ki omogoča interoperabilnost (slika 3, Inte-
roperability) med jeziki, podatki, uporabniki in različ-
nimi orodji sistema Athena, je sestavljen iz a) t. i. 
Crisis Management Language, ki omogoča forma-
lizirano in nedvoumno sporočanje med več jeziki 
ter b) okvira decentralizirane obdelave podatkov, ki 
podpira varen pretok podatkov in njihovo decentra-
lizirano obdelavo.

Načeloma proces pridobitve, obdelave in uporabe infor-
macij poteka tako, da podatek, ki pride od uporabnika 
mobilne aplikacije ali prek samodejnega zajema podatka 
iz družbenih medijev ali drugega vira (npr. senzorjev v 
obliki tehničnih sredstev ali institucij), obdela Crisis Infor-
mation Processing Centre (CIPC), ki nato pošlje analizi-
rane podatke v Crisis Command and Control Intelligence 
Dashbord (CCCID), kjer jih pristojni preverijo in potrdijo 
ter prek sporočil in prostorskega prikaza pošljejo v 
uporabo (slika 4).

Uporaba in izris zemljevidov ob nesreči ali drugih izrednih 
dogodkih postajata v zadnjem času samostojna veda 
(Ziemke, 2012). Imeti zemljevid s točnimi podatki o lokaciji 
in vrsti dogajanja v časovni dimenziji je še bolje, kot bi 
imeli helikopter in bi si v realnem času ogledovali razvoj 
in potek nesreče (Meier, 2012). Zemljevid s podatki in 
možnostjo njihovega časovno opredeljenega prikaza je 
tako ključni element situacijskega zavedanja ter kot tak 
temeljni element tako CCCID (slika 5) kot mobilne apli-
kacije (slika 6). Zemljevid nesreče vsebuje geolokacijske 
informacije, kot so sporočila mobilnih aplikacij, združena 
sporočila družbenih omrežij ter lokacije pomembnejših 
objektov in območij. Sporočila so razvrščena po zavihkih 
glede na pomembnost in stopnjo zaupnosti ter po drugih 
lastnostih. Za sistem Athena so razviti simboli za hitro 

 Slika 7: Organizacijska struktura druge testne vaje za preizkus delovanja sistema Athena
 Figure 7: Organisational structure of the second test exercise intended to check the functioning of the ATHENA System

Koordinator projekta ATHENA

Nadzornik vaje

CCCID

CCCID-nadzornik povezovalec 1–2 povezovalec 1–2 gasilec 1–5 PR in mediji IT -podpora

povezovalec strokovnjak za 
nevarne snovi 1–2

skavtski voditelj 1–5 GRS 1–3
logistika (vozniki, 
prevoz hrane in 
materiala ipd.)

center v Veliki Britaniji
CCCID potrjevanje 

1–2 terensko izvidovanje

CCCID mediji 1–2 VOKA mlad odrasli 1–5 policija 1–3 IT-podpora center na Švedskem

CCCID 1. raven 
odločanja (1–2) ARSO turist 1–4 nadzornik parka 1–4 prehrana

CCCID 2. raven 
odločanja (1–2) predstavnik CZ MOL kmetovalec 1–4 reševalna postaja 

1–2 radijske zveze

DPIF Skupina 1–3 Skupina 4–5 Slovenski 
koordinator

Oddaljena  
podpora
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prepoznavo in sledenje posameznim sporočilom (Gibson 
in drugi, 2014).

Mobilna aplikacija (slika 6) izkoristi pripravljenost javnosti 
pomagati v izrednih razmerah. Javnosti in prvim posre-
dovalcem omogoča, da sporočijo podatke neposredno 
v operativni center Athene. Hkrati omogoča pošiljanje 
besedilnih sporočil, fotografij ali avdio oziroma video 
datotek. Sporočila, poslana z mobilne aplikacije, lahko 
obravnavamo kot zanesljivejša v primerjavi s sporočili, ki 
so nastala na podlagi filtriranja družbenih omrežij. Apli-
kacija loči tudi med tipi poročevalcev, in sicer med laikom 
in zanesljivim oziroma usposobljenim poročevalcem (npr. 
gasilci, skavti, taborniki, gorski reševalci ipd.). 

Razvoj sistema Athena 

Projekt Athena je poudarjeno uporabniško naravnan, 
zato so potencialni uporabniki tega sistema na različne 
načine vključeni v njegov razvoj. V začetni fazi projekta 
smo tako partnerji, ki predstavljamo potencialne končne 
uporabnike, izvedli več delavnic, na katerih smo konkre-
tizirali splošne značilnosti sistema z natančnejšim dolo-
čanjem funkcionalnosti njegovih posameznih elementov, 
zlasti mobilne aplikacije in CCCID. Delavnice so bile 
dvostopenjske. Na prvi ravni je vsak partner, ki pred-
stavlja končne uporabnike, organiziral delavnico z delež-
niki odziva na nesreče v svojem okolju. V Sloveniji so se 
take delavnice udeležili predstavniki lokalne in državne 
uprave, poklicnih in prostovoljnih gasilcev, zdravstvene 

reševalne službe, policije, občinskega redarstva, centra 
za obveščanje idr. Podobne delavnice so organizirali tudi 
v Izmirju, West Yorksiru in Mednarodni organizaciji za 
migracije. Delavnica na drugi ravni pa je vključevala poro-
čevalce z osnovnih delavnic, tiste, ki so proučevali litera-
turo o preteklih primerih uporabe družbenih medijev, in 
partnerje, ki skrbijo za tehnološki razvoj sistema. Lista 
funkcionalnosti, ki smo jo tako pridobili, obsega več kot 
dvesto zahtev.

Preverjanje resničnega delovanja elementov sistema 
Athena in nadzor upoštevanja dogovorjenih funkcional-
nosti pa sta potekala prek praktičnih testiranj. Prvo je 
bilo v Izmirju, naslednji dve v Ljubljani, zadnje pa v Veliki 
Britaniji. Prvo testiranje je bilo namenjeno preizkusu 
delovanja temeljnih elementov in ni vključevalo več kot 
15 preizkuševalcev. Drugo je bilo v primerjavi s prvim 
neprimerno zahtevnejše, bolj zapleteno in celovito. Bilo 
je v Ljubljani, sočasno sta delovali še dve manjši skupini 
na Švedskem in v Veliki Britaniji. Skupno je sodelovalo več 
kot 100 ljudi, ki so odigrali 60 različnih vnaprej napisanih 
vlog, na osmih različnih lokacijah v treh državah. Vsak 
igralec vloge, teh je bilo 51, je prejel skripta z natančno 
določenimi nalogami, ki jih je moral opraviti. Vzrok za 
tako natančno pripravo nalog za vsako vlogo v testni vaji 
je bil v potrebi, da se z več vidikov preizkusijo vse funkcio-
nalnosti vsakega izmed preskušanih elementov sistema, 
česar ne bi mogli doseči le s prepuščanjem pobude 
sodelujočim. Z logističnega, organizacijskega in komuni-
kacijska vidika je bila ta testna vaja zelo zahteven projekt 
(slika 7). 

Scenarij testiranja je predvideval večje razlitje neznane 
želatinaste snovi v Medvodah, ki se je širila proti 
Ljubljani in je vplivala na zemljišče, ljudi, komunikacije 
in ogrožala podtalnico. V vaji so prostovoljci na terenu 
odigrali različne vloge, od naključno mimoidočih, do stro-
kovno usposobljenih reševalcev. Preverjali smo zajem 
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 Slika 8: Drugo testiranje CCCID (avtor: J. Jeraj, OZRCO 
MU MOL)

 Figure 8: CCCID testing (Author: J. Jeraj, Emergency 
Management Department, City of Ljubljana)

 Slika 9: Udeleženci drugega testiranja pri analizi  
(avtor: J. Jeraj, OZRCO MU MOL)

 Figure 9: Participants in the second testing during the 
analysis (Author: Emergency Management 
Department, City of Ljubljana)
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podatkov, njihovo analizo, zajem geolokacijskih podatkov, 
obveščanja prvih posredovalcev, možnost pošiljanja 
povratnih informacij in navodil javnosti, možnost poši-
ljanja različnih tipov datotek, preverili jasnost navodil 
mobilne aplikacije in CCCID (slika 8) ter uporabniško 
izkušnjo in sproti zapisovali ugotovitve.

Testiranje je trajalo ves dan. Bistvenega pomena sta 
bila preizkus programske opreme in izmenjava izkušenj 
poklicnih gasilcev Gasilske brigade Ljubljana z drugimi 
partnerji projekta. Prva analiza je potekala znotraj 
skupine po metodi vodenega pogovora. Vsaka skupina 
je imela svojega strokovnega spremljevalca, ki je spre-
mljal in zapisoval uporabnikove izkušnje, smiselnost 
postopkov, jasnost navodil, mnenje uporabnikov, kaj jim 
je všeč in kaj ne. Ob koncu testiranja je sledila še kratka 
analiza, v kateri so udeleženci izpostavili najbolj opazne 
značilnosti, ki so jih opazili med testiranjem (slika 9). 
Naslednji dan je sledila poglobljena celodnevna analiza, ki 
smo jo opravili predstavniki partnerjev v projektu. 

Tretje testiranje je bilo prvi preizkus, kako bi uporabniki 
aplikacije in CCCID samostojno uporabljali oba vmesnika 
sistema. Testiranje je bilo opravljeno med vajo Množična 
nesreča Stožice 2016. Udeležence vaje, predvsem 
osebe, ki so igrale poškodovane in nepoškodovane 
udeležence dogodka, smo naprosili, da po svojih presoji 
uporabljajo mobilno aplikacijo Athena. CCCID je preizku-
šalo osebje Gasilske brigade Ljubljana, Policije in Oddelka 
za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne občine 
Ljubljana, ki je orodje uporabljalo brez navodil, samo-
stojno, skladno s svojo stroko. Število oseb, ki so sodelo-
vale pri tretjem preizkušanju, je bilo največje doslej, kar 
280. Uporabniki mobilne aplikacije so poslali 122 poročil 
in 55 prošenj za pomoč petim operaterjem CCCID, s 
čimer smo preizkusili večino trenutnih funkcionalnosti 
sistema:

1 CCID
1.1 Ustvarjanje poročil in ravnanje z njimi ter sporo-

čili v naslovni vrstici, vnos pomembnih lokacij in 
nevarnih območij

1.2 Stalni pretok podatkov v bazo podatkov in iz nje 
ter varnostno shranjevanje podatkov

1.3 Hitrost posredovanja podatkov med mobilno 
aplikacijo in CCCID

1.4 Samodejno dinamično oblikovanje besednega 
oblaka za analizo razpoloženja in stališč

1.5 Časovno filtriranje pri oblikovanju besednega 
oblaka

1.6 Upravljanje razlike časovnih pasov med UTC in 
srednjeevropskim časom

1.7 Prevajanje iz slovenskega jezika prek Crisis 
management language v angleški jezik

1.8 Relativni časovni filtri za poročila (prejeta v zadnji 
uri, zadnjih 15 minut itn.)

2 CIPC
2.1 Zajem poročil v CIPC
2.2 Avtomatizirano analiziranje poročil in njihovo 

združevanje po različnih kriterijih 

3 Mobilna aplikacija
3.1 Oblikovanje in posredovanje poročil
3.2 Pridobivanje in prikazovanje poročil glede na 

vrsto uporabnika
3.3 Podpora različnim tipom mobilnih naprav in 

operacijskim sistemom
3.4 Podpora uporabi različnih vrst kart (Google 

Maps in Open Street Maps)

Ugotovitve in odzivi uporabnikov mobilne aplikacije in 
CCCID so izpostavili različna tehnična, oblikovna in funk-
cionalna vprašanja, ki so skupaj z izkušnjami iz prejšnjih 
testiranj podlaga za nadaljnje oblikovanje sistema. Brez 
neusmerjene uporabe v ustrezno dimenzioniranem, 
dinamičnem in stvarnem vadbenem okolju sistema ni 
mogoče ustrezno pripraviti na uporabo v praksi. Šele 
v takem okolju so se na primer lahko pokazale težave, 
ki nastanejo ob velikemu številu poročil in uporabnikov 
v kratkem času, nepotrebnost določanja kategorije 
poročila in potreba po samodejnem razpoznavanju tipa 
vsebine, nepotrebnost strukturiranja poročil na naslovno 
polje in polje besedila, vprašanje uporabe šumnikov pri 
pretvarjanju v Crisis Management Language idr. 

Zadnje, četrto testiranje, je bilo v vadbenem centru 
West Yorkshire Police v Wakefieldu, kjer je bil narejen 
preizkus zadnje različice mobilne aplikacije in CCCID v 
petih varnostnih scenarijih, ki so vključevali demonstra-
cije, fizični napad, pogrešano osebo in teroristični napad. 
Hkrati je bil v Ljubljani opravljen preizkus, ali je raven situ-
acijskega zavedanja, ki ga omogoča CCCID, ustrezna, kar 
je bilo opravljeno s spremljanjem dogajanja prek CCCID 
v Wakefieldu in s poročanjem o zaznanem dogajanju na 
koncu preizkusa. Spremljanje uporabe mobilne aplikacije 
in CCCID je pokazalo, da so mogoče dodatne izboljšave 
za njuno učinkovitejšo uporabo, poglobljeni intervjuji z 
uporabniki CCCID pa so potrdili, da ima sistem Athena 
izjemen potencial za informacijsko podporo intervencij-
skim službam.

Sklepne misli

Izkušnje v zadnjih letih (teroristični napadi v Bombaju, 
Bostonu, Parizu in Bruslju, poplave v Avstraliji, potresi 
na Haitiju, Novi Zelandiji, Japonskem in v Nepalu) kažejo 
na povečanje uporabe družbenih omrežij pri odzivu 
na nesreče in na njihov pomen, tako za prebivalce kot 
za intervencijske službe in organe oblasti. Javnost ob 
nesrečah uporablja komunikacijska sredstva in kanale, ki 
jih je vajena in so ji na voljo, kar pričakuje tudi od inter-
vencijskih služb in organov oblasti (Abbasi in drugi, 2012). 
Pristojne službe se bodo morale temu prilagoditi in izkori-
stiti možnosti, ki jih ponujajo sodobne tehnologije, pri tem 
pa ne bodo smele zanemariti tehničnih, vsebinskih, gene-
racijskih in drugih omejitev družbenih medijev in naprav, 
na katerih se uporabljajo. Projekt Athena je namenjen razi-
skovanju tega fenomena in oblikovanju prototipnih orodij, 
ki bi za različne vrste uporabnikov ob nesrečah izboljšala 
raven uporabnosti podatkov iz družbenih medijev. 
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Povzetek
Članek predstavlja temeljna stališča in mnenja evropske in slovenske javnosti o civilni zaščiti oziroma varstvu 
pred nesrečami. Deskriptivna obravnava podatkov pokaže, da je evropska javnost bolj zaskrbljena zaradi 
možnosti antropogenih kot naravnih nesreč, skrb vzbuja tudi terorizem, nekaj manj oboroženi spopadi. 
Slovenska javnost je bolj zaskrbljena zaradi naravnih kot antropogenih nesreč, obenem pa se povečuje 
tudi občutek ogroženosti zaradi terorizma in oboroženih spopadov v zadnjih letih. Zaupanje v oblasti, da 
bodo prebivalstvo ob naravni ali drugi nesreči pravočasno opozorile na nevarnost in celovito obveščale 
o nesreči, je razmeroma visoko, enako velja za zaupanje v poročanje množičnih medijev o nesreči. 

Abstract
This article presents the basic standpoints and opinions of the European and Slovenian public on civil 
protection and protection against disasters. Descriptive data analysis has shown that the European 
public is more concerned about potential man-made disasters than natural disasters. Terrorism and, to a 
lesser degree, armed conflict are also matters of concern. The Slovenian public is slightly more concerned 
about natural disasters than man-made disasters. The sense of being under threat from terrorism and 
armed conflict has increased significantly over the past few years. The trust that the authorities will 
issue a timely hazard warning and keep the public fully informed in the case of a natural or other disaster 
is relatively high, and the same applies to the trust placed in mass media reports on disasters.

Uvod 

V evropskih državah se javni diskurz o nesrečah in odzi-
vanju nanje v zadnjem obdobju veča, kar je posledica 
dogajanj na tem področju na globalni, regionalni in nacio-
nalni ravni. Podatki nedvoumno dokazujejo, da so naravne 
nesreče s podnebnimi spremembami vred vir ogrožanja, 
na katerega se bodo morale države in mednarodne 
organizacije bolje pripraviti, kot je to veljalo do zdaj, saj 
vsaka večja nesreča razkrije določene pomanjkljivosti 
bodisi glede preventive, sistemskih in organizacijskih 
rešitev, odzivanja na nesrečo, bodisi glede opremljenosti 
in kadrovskih zmogljivosti. K temu lahko pripomore tudi 
pritisk javnega mnenja in spodbudi politične strukture 
ter posamezne politike k dolgoročnemu razmišljanju in 
ukrepanju, saj jih v procesu odločanja praviloma vodijo 
kratkoročni in omejeni (politični) interesi. 

Javnomnenjske raziskave na temo varstva pred nesre-
čami so precej redke, vendar pa so v okviru Evropske unije 
(EU) leta 2012 izvedli posebno raziskavo o civilni zaščiti. 
Instrument raziskave »Slovensko javno mnenje« (SJM) 
prav tako redno vsebuje nekaj spremenljivk s področja 
varstva pred nesrečami. V zadnjo raziskavo SJM, ki je bila 
izvedena na prehodu iz leta 2015 v 2016, pa smo vklju-
čili poseben sklop na to temo. Analiza javnomnenjskih 
podatkov v prvem delu vključuje dejavnost EU v procesu 

priprav in odzivanja na velike nesreče, ki presegajo 
zaščitno-reševalne zmogljivosti prizadetih držav ter zahte-
vajo koordinacijsko vlogo in pomoč mednarodnih organi-
zacij, torej tudi EU. V drugem delu je analiza posvečena 
odnosu slovenske javnosti do varstva pred nesrečami.

V članku bomo podrobneje obravnavali zaznavo ogrože-
nosti v evropski javnosti zaradi naravnih nesreč in njen 
odnos do civilne zaščite ter njenih dejavnosti znotraj 
mehanizma Unije na popdročju civilne zaščite (Mehanizem 
CZ EU). Analizirali bomo stanje na ravni EU kot celote, 
posebej pa bomo izpostavili odnos slovenske javnosti do 
omenjenih tem in ga primerjali z odnosom drugih držav 
članic EU. Interpretacija podatkov SJM pa bo dala vpogled 
v zaznavo ogroženosti prebivalstva zaradi nesreč, oceno 
delovanja sistema zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, 
odnos do vloge Slovenske vojske v odzivanju na nesreče, 
mednarodno pomoč ter zaupanje v medijsko poročanje in 
delovanje oblasti ob nesreči. 

Viri podatkov in metoda 

V analizi se torej opiramo na dva temeljna vira podatkov. 
Prvega predstavlja raziskava javnega mnenja Eurobaro-
meter, ki se nanaša na civilno zaščito in je bila izvedena 
pozimi 2012, zajela pa je tedanjih 27 držav članic, torej 
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tudi Slovenijo (Special Eurobarometer 383, 2012). 
V vzorec je bilo zajetih 26.751 respondentov, starejših 
od petnajst let. Šlo je za metodo neposrednega anketi-
ranja (angl. face-to-face), ki je potekala na domu anketi-
rancev in v njihovem maternem jeziku. 

Drugi vir podatkov so raziskave Slovensko javno mnenje 
(2001–2015), ki potekajo na Fakulteti za družbene vede, 
Univerze v Ljubljani, in jih v vsebinskem smislu pripra-
vljamo sodelavci Obramboslovnega raziskovalnega 
centra, medtem ko njihovo metodološko spremljanje 
in izvedbo zagotavlja Center za raziskovanje javnega 
mnenja in množičnih komunikacij. Poseben poudarek 
bomo namenili analizi podatkov iz raziskave, ki je potekala 
med novembrom 2015 in februarjem 2016 in je bila 
izvedena z metodo neposrednega anketiranja na terenu 
ter z uporabo standardiziranega vprašalnika. Potekala 
je na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev 
Slovenije in je zajela 1024 respondentov (SJM, 2015/1).

Evropska in slovenska javnost 

o varstvu pred nesrečami

Ogroženost

Zanimanje javnosti za nesreče in občutek ogroženosti 
zaradi njih sta spodbujena s trendom povečevanja števila 
nesreč in zaostrovanja njihovih posledic, kar dokazujejo 
statistični podatki. Leto 2014 je bilo na globalni ravni 
sicer netipično, saj je bilo nesreč 324, medtem ko je 
desetletno povprečje (2004–2013) 384 dogodkov.1 Tudi 
število smrtnih žrtev je bilo leta 2014 na najnižji ravni v 
zadnjem obdobju, saj jih je bilo 7823, medtem ko znaša 
desetletno povprečje kar 99.820, manj pa je bilo tudi vseh 
prizadetih ljudi v nesreči, saj je povprečje v omenjenem 
desetletju 199,2 milijona, leta 2014 pa 140,8 milijona 
prizadetih. Leta 2014 se je občutno zmanjšala globalna 
gospodarska škoda zaradi nesreč, saj je znašala 99,2 
milijarde ameriških dolarjev, medtem ko desetletno 
povprečje dosega 162,5 milijarde ameriških dolarjev 
(Guha-Sapir, Hoyois in Bellow, 2015: 1). Podatki za prvo 
polovico leta 2015 niso spodbudni: število nesreč nacio-
nalnega obsega (angl. country-level disasters) je doseglo 
138, prizadetih je bilo 68 držav, število smrtnih žrtev 
je doseglo 15.143, prizadetih je bilo 15,4 milijona ljudi, 
ekonomska škoda pa se je ustavila pri 13,2 milijarde 
ameriških dolarjev. Med posameznimi nesrečami sta 
na prvem mestu potresa v Nepalu aprila oziroma maja, 
ki sta povzročila 8831 smrtnih žrtev, ter vročinski val 
v Indiji z 2500 in v Pakistanu s 1229 smrtnimi žrtvami 
(CRED Crunch, 2015).

1 Nesreča je vključena v bazo podatkov CRED (Center for 
Research on the Epidemiology of Disasters), če izpolnjuje 
eno od meril: v njej je umrlo več kot deset ljudi, prizadela je 
več kot sto ljudi, razglašene so bile izredne razmere (state 
of emergency), dana je bila prošnja za mednarodno pomoč 
(Guha-Sapir, Hoyois in Bellow, 2015: 7). 

Med petimi najbolj prizadetimi državami na globalni ravni 
v zadnjem desetletju (Kitajska, ZDA, Filipini, Indija in Indo-
nezija) sicer ni nobene evropske države pa tudi primer-
java po celinah pokaže, da je najbolj ogrožena Azija. Za njo 
sta obe Ameriki, potem Evropa, Afrika in Oceanija, kar je 
potrditev večletnega podatkovnega trenda2. Regionalni 
pogled v globalno statistiko o nesrečah pokaže, da je bilo 
leta 2014 v Evropi 54 nesreč: 1 klimatološka (suša ali 
ekstremne temperature), 29 hidroloških (poplave, mokro 
plazenje ali usad), 2 geofizični (potres, vulkan ali suho 
plazenje) ter 22 meteoroloških (neurje). Vseh prizadetih 
ljudi v teh nesrečah je bilo 2,9 milijona, gospodarska škoda 
pa je znašala 7,8 milijarde ameriških dolarjev. Podatki 
kažejo, da je število nesreč v Evropi leta 2014 identično 
z letnim povprečjem v obdobju 2004–2013, torej 54 
dogodkov (Guha-Sapir, Hoyois in Bellow, 2015: 27–28). 

V Evropi je bilo leta 2014 največ nesreč v Franciji (8), 
število prizadetih je bilo največje v Srbiji (1, 6 milijona) in 
Bosni in Hercegovini (približno 950.000), kar v prvem 
primeru znaša 22,37 %, v drugem pa 25,84 % vsega 
prebivalstva. V Srbiji je bila največja gospodarska škoda 
zaradi nesreč, predvsem poplav, meseca maja, saj je 
presegla dve milijardi ameriških dolarjev, kar je pomenilo 
skoraj pet odstotkov BDP (Guha-Sapir, Hoyois in Bellow, 
2015: 15–17).

V Sloveniji so naravne in druge nesreče v zadnjih letih 
vse pogostejše in intenzivnejše. Pregled desetih številk 
revije Ujma, ki izhaja enkrat na leto in analizira glavne 
nesreče v preteklem letu, razkrije, da je bilo v obdobju 
2003–2013 v naši državi najmanj štirideset razmeroma 
velikih nesreč, med katerimi je največ poplav (petnajst 
primerov), neurij z močnim vetrom in točo (dvanajst 
primerov), suše (devet primerov), imeli pa smo tudi 
potres v Posočju julija 2004. Temu lahko prištejemo še 
požare v naravnem okolju in na gospodarskih ter stano-
vanjskih objektih, občasne pozebe, visok sneg, indu-
strijske nesreče in nesreče z nevarnimi snovmi. K tem 
podatkom je treba prišteti, da smo imeli leta 2014 pet 
razmeroma velikih naravnih nesreč, štirikrat poplave 
in enkrat žled3. Na srečo vsi našteti dogodki, ki so imeli 
praviloma naravne vzroke, niso zahtevali veliko smrtnih 
žrtev (najpogostejše so posamične utopitve ob poplavah), 
česar pa ne moremo trditi za tri velike antropogene 
nesreče v obravnavanem obdobju, in sicer za nesrečo s 
kanuji na reki Savi pri Blanci leta 2008 (trinajst smrtnih 
žrtev), prometno nesrečo pri Trebnjem leta 2005 
(osem smrtnih žrtev) in množično prometno nesrečo 
pri Grosupljem leta 2010 (trije mrtvi in šest hudo poško-

2 Podatki za prvo polovico leta 2015 nakazujejo občutno 
spremembo prizadetosti Afrike zaradi nesreč, saj se ta celina 
s 25 primeri nesreč od skupno 138 uvršča na tretje mesto, 
za Azijo (58/138) in obe Ameriki (39/138) ter pred Oceanijo 
(11/138) in Evropo (5/138). Nesreče v Afriki so povzročile 708 
smrtnih žrtev in prizadele prek dva milijona ljudi, glavne med 
njimi pa so bile suša, in sicer v Senegalu, Malaviju in Somaliji, 
tropski ciklon na Madagaskarju ter poplave v Malaviju in Angoli 
(CRED Crunch, 2015). 

3 Več o žledu glej v Svete in Malešič, 2014.
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dovanih ljudi)4. Poudariti je treba, da naravne nesreče v 
Sloveniji v zadnjem obdobju prizadenejo vse več ljudi in 
povzročijo ogromno gospodarsko škodo, ki je v obdobju 
2010–2014 v treh primerih nesreč presegla 0,6 % BND 
(Uredba Sveta (ES) o ustanovitvi Solidarnostnega sklada 
EU), kar je spodnja meja za zaprosilo pomoči iz solidar-
nostnega sklada EU, ki je bila tudi odobrena. Enkrat (žled 
2014) pa je Slovenija celo zaprosila za aktiviranje Meha-
nizma CZ EU, ki je usklajeval pomoč držav članic.

Raziskava Eurobarometer 383, izvedena leta 2012, 
razkrije, da so tri četrtine (seštevek odgovorov »zelo« in 
»dokaj« zaskrbljen) prebivalcev držav članic EU zaskrbljene 
zaradi možnosti antropogenih nesreč, kot sta na primer 
razlitje nafte ali jedrska nesreča, dve tretjini sta zaskr-
bljeni zaradi možnosti naravnih nesreč (poplave, potres 
ipd.), nekaj manj pa zaradi terorizma (64 %) in še manj 
(52 %) zaradi oboroženih spopadov. Prebivalci Slovenije so 
najbolj zaskrbljeni zaradi naravnih nesreč (seštevek odgo-
vorov »zelo zaskrbljen« in »precej zaskrbljen« je 74 %), 
nekaj manj zaradi antropogenih nesreč (69 %), občutno 
manj pa zaradi oboroženih spopadov (40 %) in terorizma 
(34 %). Zaskrbljenost prebivalcev zaradi naravnih nesreč 
Slovenijo uvršča na 12. mesto med tedanjimi 27 člani-
cami EU, zaradi antropogenih nesreč na 17. mesto, zaradi 
terorističnih napadov na 22. mesto in zaradi oboro-
ženih spopadov na 20. mesto. Odnos slovenske javnosti 
do terorizma in oboroženih spopadov kot vira ogrožanja 

4 Podobno množično prometno nesrečo, v kateri je bilo 
udeleženih 71 vozil, smo doživeli 30. januarja 2016, ko so na 
primorski avtocesti na odseku od Senožeč proti Razdrtemu 
umrli štirje ljudje, trideset pa je bilo poškodovanih.

njihove varnosti potrjuje tudi raziskava SJM 2012/1, saj 
podatki pokažejo, da sta obe na dnu lestvice virov ogro-
žanja, ki jih je bilo v naši raziskavi 23. Naravne in tehno-
loške nesreče so v sredini lestvice, na kateri so na prvem 
mestu socialno-ekonomski viri ogrožanja, korupcija in 
druge oblike kriminala ter notranjepolitična nestabilnost 
(Malešič, 2013: 12). 

Nasprotno pa raziskava SJM 2015/1, ki je potekala 
po ukrajinskem in bližnjevzhodnih oboroženih spopadih 
ter po dveh hudih terorističnih napadih v Franciji, 
razkrije večjo skrb slovenske javnosti zaradi oboroženih 
spopadov in terorizma, kot smo jo izmerili do zdaj, saj 
se vrednosti obeh izenačujejo z vrednostmi, pripisanimi 
naravnim in antropogenim nesrečam (približno polovica 
vprašanih pravi, da je zelo ali dokaj zaskrbljena zaradi 
teh dogodkov oziroma groženj) (slika 1). Kot vira zaskr-
bljenosti sta na prvem mestu socialno-ekonomska kriza 
(nižji standard, brezposelnost ipd.) in množične migracije 
(begunci, ilegalni priseljenci, ekonomski priseljenci), ki v 
seštevku odgovorov »zelo sem zaskrbljen« in »dokaj sem 
zaskrbljen« presegata tri četrtine vprašanih. 

Strukture civilne zaščite

Mehanizem CZ EU5 je bil oblikovan leta 2001, vendar 
začetek sodelovanja držav članic na področju civilne 

5 V organih EU uporabljajo izraz civilna zaščita, medtem ko imamo 
v Sloveniji sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ki je bistveno širši pojem in vključuje tudi civilno zaščito (prim. 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2014).

Marjan Malešič: VARSTVO PRED NESREČAMI V JAVNOMNENJSKI PERSPEKTIVI

naravne nereče 
(npr. poplave, potresi)

48,6

teroristični napadi

47,8

nesreče, ki jih 
povzroči človek 

(npr. razlitje nafte, 
jedrske nesreče)

48,3

oboroženi napadi

45,2

socialno-ekonomska 
kriza (nižji standard, 
brezposelnost ipd.)

79

množične migracije 
(begunci, ilegalni 

priseljenci, 
ekonomski migranti)

76

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

 Slika 1: Zaskrbljenost zaradi dogodkov/groženj (vir podatkov: SJM 2015/1)
 Figure 1: Concern about events/threats (Data source: Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)

Kako zaskrbljeni ste zaradi mogočih naravnih nesreč oziroma dogodkov/groženj, ki jih lahko povzroči človek?
Seštevek odgovorov »zelo sem zaskrbljen« in »dokaj sem zaskrbljen«  (v %)
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zaščite sega v leto 1977, ko je bil oblikovan solidarno-
stni sklad za primer nesreč. Desetletje pozneje je začel 
delovati evropski program za pomoč ob nesrečah, ki je 
vseboval višje oblike sodelovanja: oblikovanje skupne stra-
tegije reševanja nesreče, navodila o civilni zaščiti, stalne 
mreže uradnikov za zvezo na področju civilne zaščite, 
banke podatkov o nesrečah, izvajanje skupnih usposabljanj 
in simulacijskih vaj ter obveščanje javnosti (Malešič, 1991). 

Mehanizem CZ EU stremi h koordiniranemu odzivanju na 
nesreče znotraj in zunaj EU, v njem pa sodeluje 28 držav 
članic ter Islandija, Črna gora, Norveška, Srbija, Bivša 
Jugoslovanska republika Makedonija in Turčija. Opera-
tivno središče Mehanizma CZ EU je Koordinacijski center 
za nujno odzivanje (angl. Emergency Response Coordi-
nation Centre), ki je bil na podlagi prej obstoječih Krizne 
sobe za humanitarno pomoč ter Centra za opazovanje in 
obveščanje civilne zaščite ustanovljen leta 2013. Center 
zbira obvestila v realnem času, opazuje razvoj nesreč, 
pripravlja načrte za razmestitev virov, sodeluje s člani-
cami pri evidentiranju razpoložljivih zmogljivosti in uskla-
juje odziv EU na nesrečo. Razpolaga z vnaprej vzpostavlje-
nimi in samozadostnimi civilnozaščitnimi moduli, tako da 
lahko zelo hitro posreduje pri iskanju in reševanju, gašenju 
požarov iz zraka, postavitvi visoko razvite zdravstvene 
postaje in tudi na drugih področjih (Emergency Response 
Coordination Centre, 2014). 

Mehanizem CZ EU temelji na načelu subsidiarnosti, 
kar pomeni, da primarno odgovornost za odzivanje na 
nesreče ohranjajo države, EU pa njihov trud dopolnjuje 
in usklajuje, saj je pomoč odvisna od virov držav članic, ki 
v duhu solidarnosti praviloma tudi pokrijejo vse stroške 
intervencije. Tako želi EU vzpostaviti ravnovesje med 
odgovornostjo držav članic in evropsko solidarnostjo. 
Humanitarna dejavnost in civilna zaščita sta organiza-
cijsko povezani pod okriljem Generalnega direktorata za 
humanitarno pomoč in civilno zaščito, kar naj bi omogo-
čalo komplementarno krizno delovanje obeh področij, 
katerih imperativi so povečanje učinkovitosti dejavnosti, 
dvig kriznega odzivanja na višjo raven, povečanje odpor-
nosti družbe na krizo, oblikovanje okvira medresorskega 
povezovanja ter uveljavljanje odpornosti in odzivanja 
na krize v mednarodnih forumih (Foreign and Secuirty 
Policy, 2014). 

Raziskava Eurobarometer 383 razkrije, da zgolj dobra 
tretjina anketirancev pozna prizadevanje EU, da bi uskla-
jevala civilno zaščito znotraj in zunaj svojega območja. To 
prizadevanje najbolj poznajo prebivalci Malte, Belgije in 
Litve, najmanj pa prebivalci Češke republike, Danske in 
Švedske. Slovenija se med sedemindvajsetimi državami 
uvršča na dvaindvajseto mesto, kar kaže na precej 
nizko poznavanje koordinacijskega Mehanizma CZ EU na 
področju civilne zaščite. Večina prebivalstva EU (84 %) se 
strinja, da bi morale države članice pripraviti in objaviti 
načrte za obvladovanje nesreč. Med tistimi, ki v tem 
pričakovanju vodijo, so tudi prebivalci Slovenije. Pri njih 
so načrti za pomembnejše nesreče, ki se v državi lahko 
zgodijo, pripravljeni in tudi javno dostopni, tako v celoti 

kot v izvlečku. Prav tako se večina udeležencev raziskave 
strinja s trditvami, da vse države nimajo dovolj nacionalnih 
zmogljivosti za reševanje velikih nesreč (seštevek odgo-
vorov »popolnoma se strinjam« in »v glavnem se strinjam« 
je 92 %); da bi EU morala pomagati vsaki državi nečlanici, 
kjer koli po svetu, ki jo prizadene nesreča, in sicer z uskla-
jevanjem in pošiljanjem strokovnjakov in opreme na priza-
deta območja (89 %); da EU mora imeti zaščitno politiko, 
saj imajo lahko velike nesreče čezmejne učinke (89 %); da 
je dejavnosti civilne zaščite na ravni EU treba usklajevati 
(82 %) ter da je lahko združevanje virov civilne zaščite v 
EU stroškovno učinkovitejše, kot če vsaka država upravlja 
svoje vire (79 %). Najbolj se z zgornjimi trditvami strinjajo 
prebivalci Cipra, ki pri vseh dosegajo prvo mesto med 
članicami, med manj navdušenimi glede skupnih naporov 
na tem področju pa so prebivalci Italije, Finske in Češke 
republike, čeprav se tudi tam strinjajo pri vsaj treh četr-
tinah respondentov. Prebivalci Slovenije se gibljejo malo 
nad povprečno podporo vsem trditvam, ki je že zelo visoka. 

V Sloveniji je področje zaščite in reševanja, skupaj z 
obrambo in notranjo varnostjo, samostojen podsistem 
sistema nacionalne varnosti. Znotraj tega se razvija 
sistem varstva pred nesrečami, ki varuje ljudi, živali, 
premoženje, kulturno dediščino in okolje pred narav-
nimi, tehničnimi in antropogenimi nesrečami. Sistem, 
ki je organiziran na ravni gospodarskih družb, zavodov 
in organizacij, občin, regij in na ravni države, opravlja 
vse generične funkcije, ki zajemajo preventivo, pripra-
vljenost, zaščito, reševanje in pomoč, skrb za vzposta-
vitev temeljnih življenjskih razmer ter obnovo. V proces 
izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči se poleg 
prostovoljnih (jedro predstavljajo gasilci) in poklicnih sil 
ter civilne zaščite vključujeta tudi policija in vojska (prim. 
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči, 2002). Kot smo 
videli, lahko Slovenija ob večjih nesrečah računa tudi 
na mednarodno pomoč, in sicer na podlagi članstva v 
mednarodnih organizacijah in bilateralnega sodelovanja, 
velja pa tudi obratno. 

Slovenska javnost področje varstva pred nesrečami 
dobro sprejema in podpira, saj podatki kažejo, da med 
nevojaškimi prvinami sistema nacionalne varnosti najbolj 
poudarja razvoj področja civilne zaščite (Malešič, 2013: 
54). Med vsemi prej naštetimi deli sistema varstva pred 
nesrečami pa javnost največji pomen pripisuje gasilski 
službi (Malešič, 2013: 60), hkrati pa je poklic gasilca 
najbolj zaupanja vreden poklic ne samo v Sloveniji, 
temveč v precejšnjem delu sveta (Global Study on Trust 
in Professions, 2014). Slovenska javnost kot pomemben 
del zaščite, reševanja in pomoči prepoznava Slovensko 
vojsko, o čemer podrobneje poročamo v nadaljevanju. 

Dejavnost civilne zaščite

Mehanizem CZ EU lahko pokliče na pomoč katera koli 
država sveta, kar dokazuje tudi dejstvo, da je Meha-
nizem CZ EU od svoje ustanovitve pred štirinajstimi leti 
spremljal več kot tristo nesreč in prejel več kot 180 
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prošenj za pomoč iz skoraj vsega sveta. Med drugim 
je EU prek njega posredovala tudi v nekaterih najbolj 
uničujočih nesrečah, kot so bile cunami v jugovzhodni 
Aziji leta 2004, potres na Haitiju leta 2010, komple-
ksna kriza na Japonskem leta 2011, tajfun Haiyan na 
Filipinih leta 2013, orkan Katrina v ZDA leta 2005 in 
številne druge nesreče. Obsežno aktivnost Mehanizma 
CZ EU potrjujejo tudi podatki za leto 2012, ko je bilo prek 
njega izvedenih 21 operacij pomoči, za leto 2013, ko je 
bilo intervencij šestnajst, in za leto 2014, ko jih je bilo 
devetnajst. V teh dveh letih je Mehanizem CZ EU zago-
tavljal pomoč v že omenjenem primeru tajfuna na Fili-
pinih, sirskim beguncem v Jordaniji, ob gozdnih požarih v 
Grčiji, na Portugalskem, v Črni gori, Bosni in Hercegovini 
in Albaniji ter v drugih primerih (EU Civil Protection; prim. 
Dobnik Jeraj, 2014). Leta 2014 so najbolj znane inter-
vencije februarja ob žledu v Sloveniji, maja ob poplavah v 
Bosni in Hercegovini in Srbiji (dvaindvajset držav je zago-
tavljalo pomoč prek Mehanizma CZ EU), julija ob širjenju 
ebole v nekaterih afriških državah ter v severnem Iraku 
in Ukrajini, kamor so države članice EU redno pošiljale 
humanitarno pomoč notranje razseljenim osebam.

Podatki raziskave Eurobaromer kažejo, da prebivalci 
držav članic EU niso ustrezno obveščeni o teh dejavnostih, 
saj večina (52 %) odgovarja, da ni ravno dobro obveščena, 
veliko pa je takih, ki o tem sploh niso obveščeni (28 %). 
Razmeroma dobro obveščenih o dejavnosti civilne zaščite 
na evropski ravni je 17 % vprašanih, zelo dobro pa zgolj 
2 %. Podatki so zelo podobni v vseh članicah EU, čeprav 
o malo boljši obveščenosti poročajo prebivalci Italije, Irske 
in Poljske, medtem ko so najslabše obveščeni prebivalci 
Latvije, Finske in Švedske. Prebivalci Slovenije se po obve-

ščenosti o civilni zaščiti uvrščajo v prvo tretjino vseh članic 
EU. Na poznavanje omenjenih dejavnosti verjetno vpliva 
dejstvo, da ljudje z njimi praviloma nimajo neposrednega 
stika in zaznav, še posebno, ker zgornji podatki kažejo, da 
EU na tem področju deluje globalno. Tudi odločitve se spre-
jemajo v oddaljenem centru (posledično tam poteka tudi 
razprava o njih), kar tudi na področju varstva pred nesre-
čami potrjuje predpostavko o »demokratičnem deficitu« 
EU. Poleg tega mediji o delovanju EU na področju civilne 
zaščite redko poročajo, kar je prav tako ovira boljšemu 
poznavanju tega področja. 
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 Slika 3: Ocena delovanja posameznih akterjev (vir podatkov: SJM 2015/1)
 Figure 3: Public opinion on the activities of individual actors (Data source: Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)

 Slika 2: Ocena delovanja sistema  
(vir podatkov: SJM 2015/1)

 Figure 2: Public opinion on system functioning (Data 
source: Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)

Ocenite, kako uspešni so bili spodaj navedeni pri odpravljanju posledic nesreč v zadnjem obdobju.
Seštevek odgovorov »zelo uspešna« in »uspešna« (v %)

Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja 
in pomoči ob nedavnih dogodkih:

Seštevek odgovorov »zelo uspešno« in »uspešno« (v %)
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Najbolj zaželeni viri obveščanja o politiki EU na področju 
civilne zaščite so v povprečju televizija (61 %), internet 
(51 %), tiskani mediji (33 %) in radio (23 %). Občutno 
nižje odstotke (od 10 do 12) dosegajo knjige, brošure in 
letaki, internetna socialna omrežja ter kampanje obve-
ščanja za povečevanje ozaveščenosti o civilni zaščiti. Če 
primerjamo preference do televizije in interneta kot 
virov obveščanja po posameznih državah, vidimo, da se 
za televizijo občutno bolj kot za internet zavzemajo v 
Bolgariji (83 nasproti 35 %), na Cipru (79 nasproti 48 %) 
ter v Romuniji (75 nasproti 35 %), medtem ko se za 
internet občutno bolj kot za televizijo kot vir obveščanja 
zavzemajo na Danskem (85 nasproti 48 %), Švedskem 
(79 nasproti 45 %) in Nizozemskem (76 nasproti 50 %), 
kar je vsekakor povezano tudi z (ne)dostopnostjo inter-
neta v posameznih državah. Slovenija prav tako spada 
med države, v katerih je internetu kot viru obveščanja 
o civilni zaščiti v EU dana prednost pred televizijo (65 
nasproti 60 %), medtem ko raziskava SJM pokaže, da 
je glavni vir obveščanja javnosti o naravnih nesrečah in 
sistemu varstva pred nesrečami v Sloveniji še vedno 
televizija. 

Kot smo omenili, je Slovenijo v zadnjih letih prizadelo 
več razmeroma velikih naravnih in drugih nesreč. Anke-
tirance smo prosili, naj ocenijo uspešnost delovanja 
sistema varstva pred nesrečami v določenih primerih. 
Podatki za obdobje 1998–2012 razkrivajo, da je bila 
javnost do delovanja sistema varstva pred nesrečami 
precej kritična, saj se povprečna ocena na lestvici od 1 
do 5 giblje okoli 3,5 (Malešič, 2013: 58). 

Raziskava SJM 2015/1 kaže, da je bil po mnenju 
javnosti odziv sistema zaščite, reševanja in pomoči 
na zadnje tri večje nesreče razmeroma uspešnejši ob 
poplavah leta 2012 in žledu leta 2014, manj uspešen pa 
ob suši leta 2013 (slika 2). Pri suši gre za svojevrstno 
pomoč in ukrepe, ki se sprejemajo. Ti so manj vidni in 
se poleg omejevanja porabe vode in preskrbe s pitno 
vodo najbolj prizadetih nanašajo predvsem na dajanje 
finančne podpore, ki pa omogoča zgolj delno saniranje 
posledic nesreče. Med posameznimi sodelujočimi so 
bili pri odpravljanju posledic nesreč najbolje ocenjeni 
gasilci (uspešni 25 %, zelo uspešni 72 %), civilna zaščita 
(uspešna 54 %, zelo uspešna 35 %), prostovoljna 
društva (uspešna 49 %, zelo uspešna 30 %), humani-
tarne organizacije (uspešne 51 %, zelo uspešne 29 %), 
Slovenska vojska (uspešna 65 %, zelo uspešna 14 %) 
in policija (uspešna 61 %, zelo uspešna 11 %). Najbolj 
kritična je javnost do vlade (uspešna 14 %, zelo uspešna 
0,3 %, niti uspešna niti neuspešna 39 %, neuspešna 
30 % in zelo neuspešna 8 %) (slika 3). Naklonjena ocena 
gasilcem ne preseneča, saj izhajajo iz lokalnega okolja 
in so pomemben del krizne socialne dinamike v njem, 
ob nesreči so zelo prepoznavni, njihovo odzivanje pa je 
navadno hitro in uspešno.

Usklajenost delovanja omenjenih sodelujočih je javnost 
dobro ocenila, saj 59 % vprašanih meni, da so delovali 
usklajeno (slika 4). 

Slovensko vojsko javnost izrazito obravnava kot 
ustanovo, ki naj pomaga ob nesreči. S trditvijo, naj 
»vojska pomaga ob naravnih, ekoloških in drugih 
nesrečah«, namreč v raziskavah SJM soglaša več 
kot 90 % v vzorec zajetih anketirancev, ta naloga pa 
se v preferencah javnosti uvršča celo pred obrambo 
države. Večina (53 %) celo meni, da bi vojska ob nesreči 
lahko sama takoj začela pomagati, ne pa da je čakala 
na poziv civilnih oblasti. Javnost tudi meni, da bi moralo 
biti razmeroma veliko denarja, ki ga porabi Slovenska 
vojska, ter materialnih sredstev in kadra, namenjeno 

Ocenite, ali so prej navedeni akterji pri odpravljanju posledic nesreč 
v zadnjem obdobju delovali usklajeno ali ne?

Kaj je po vašem mnenju prednostna naloga Slovenske vojske, za 
katero bi moralo biti namenjenega sorazmerno največ denarja, 

materialnih sredstev in kadrov?

  da
  ne
  ne vem, b. o.

 Slika 4: Ocena usklajenosti delovanja  
(vir podatkov: SJM 2015/1)

 Figure 4: Public opinion on operational coordination (Data 
source: Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)

 Slika 5: Mnenje javnosti o tem, za katere naloge bi 
morala SV nameniti največ denarja, materialnih 
sredstev in kadrov. (vir podatkov: SJM 2015/1)

 Figure 5: Public opinion on task-related allocation of 
Slovenian Armed Forces' major financial, 
material and human resources (Data source: 
Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)
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za njeno sodelovanje v nalogah zaščite, reševanja in 
pomoči v naši državi (slika 5). Opisan odnos do vloge 
vojske ob nesreči je zelo verjetno posledica spre-
menjene zaznave ogroženosti, o kateri smo pisali na 
začetku članka, pozitivne tradicije na tem področju in 
dejstva, da je vojska poklicna in se lahko bolje pripravi 
na eno od svojih temeljnih zakonskih nalog (37. člen 
Zakona o obrambi).

Podatki hkrati kažejo, da po mnenju javnosti Slovenska 
vojska motiva za sodelovanje pri pomoči ob nesreči 
nima v povečevanju svojega ugleda v družbi, temveč je 
njen motiv predvsem pomagati prizadetemu prebival-
stvu ter mu zagotoviti večjo varnost. Javnost se prav 
tako večinsko ne strinja s trditvama, da sodelovanje 

Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči ob 
nesreči pomeni postopno izrivanje civilnih organizacij 
iz tega procesa oziroma da zato Slovenska vojska ne 
posveča dovolj pozornosti svojim drugim temeljnim 
nalogam, kot so bojna pripravljenost, mirovne opera-
cije in pomoč policiji pri zaščiti meja. 

Zaupanje v oblasti, da bodo prebivalstvo ob naravni 
ali drugi nesreči pravočasne opozorile na nevarnost 
in celovito obveščale o nesreči, je razmeroma visoko, 
saj dosega 63 % (zaupam in povsem zaupam), četrtina 
vprašanih omahuje (niti zaupam niti ne zaupam), 
medtem ko je nezaupanje na nizki ravni (8 %) (slika 
6). Precej visoka stopnja zaupanja v oblasti ob pojavu 
nesreče je spodbudna, saj odstopa od siceršnjega splo-
šnega nezaupanja javnosti v državne ustanove in poli-
tične akterje. 

Skoraj identična stopnja zaupanja, kot smo jo izmerili 
za opozarjanje in obveščanje prebivalstva od oblasti 
ob pojavu nesreče, velja tudi za poročanje množičnih 
medijev o nesreči (slika 7). Na drugi strani se večina 
vprašanih strinja, da mediji ob nesrečah poročajo 
senzacionalistično (seštevek odgovorov strinjam se in 
v celoti se strinjam je 67 %), kar je do določene mere 
protislovno. Rezultati prav tako kažejo, da je javnost 
zadovoljna s pravočasnostjo poročanja medijev o 
nesreči, manj pa z objektivnostjo in celovitostjo poro-
čanja ter z usklajenostjo poročanja z oblastmi na 
področju varstva pred nesrečami. Tudi v tem primeru 
velja, da stopnja zaupanja ob pojavu nesreče presega 
zaupanje, ki so ga mediji deležni v normalnih razmerah.

Poglejmo še vprašanje mednarodne pomoči ob 
nedavnih nesrečah. Poplave leta 2010 in 2012 ter žled 
2014 so povzročili veliko materialno škodo, ki je prese-
gala 0,6 odstotka letnega BND, tako da je bila Slovenija 
v vseh treh primerih upravičena do pomoči iz solidar-
nostnega sklada EU in jo je tudi prejela (sedem, štiri-
najst oziroma osemnajst milijonov evrov). Ob pojavu 
žleda je Slovenija prvič zaprosila za pomoč prek Meha-
nizma CZ EU in jo prav tako prejela. Med državami, ki 
so pomoč zagotavljale bodisi prek omenjenega Meha-
nizma CZ EU bodisi na podlagi bilateralnih sporazumov, 
so se med prvimi odzvale Češka republika, Avstrija in 
Nemčija, pomoč je prišla tudi iz Poljske, Hrvaške, Italije, 
celo Romunije in Bolgarije in še nekaterih držav (skupno 
je pomagalo enajst držav). Te države so zagotovile 172 
agregatov za proizvodnjo električne energije ter 644 
reševalcev in tehničnega osebja (Poročilo o posledicah 
poplav, visokega snega in žleda v Republiki Sloveniji med 
30. januarjem in 9. februarjem, 2014, 2014: 43). 

Med državami, ki naj bi pomagale ob nesreči, slovenska 
javnost najbolj računa na Avstrijo (57 %), Nemčijo (10 %), 
Hrvaško (5 %) in Italijo (3 %). Med vsemi pomembnimi 
mednarodnimi organizacijami pa se slovenska javnost 
najbolj zanese na EU (58 %), nato pa na Organizacijo za 
varnost in sodelovanje v Evropi (7 %), ZN (5 %) in Nato 
(5 %) (SJM 2015/1).

Kako zaupate slovenskim oblastem, da bi vas v primeru naravne 
ali druge nesreče pravočasno opozorile na nevarnost in celovito 

obveščale o nesreči?

 Slika 6: Zaupanje oblastem (vir podatkov: SJM 2015/1)
 Figure 6: Confidence in the authorities (Data source: 

Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)
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Koliko zaupate v poročanje množičnih medijev  
(TV, radio, časopisi ipd.) ob naravnih in drugih nesrečah?

 Slika 7: Zaupanje v medijsko poročanje ob nesreči  
(vir podatkov: SJM 2015/1)

 Figure 7: Confidence in media reports on disasters (Data 
source: Slovenian Public Opinion Survey 2015/1)
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Sklepne misli 

Evropska javnost je bolj zaskrbljena zaradi možnosti 
antropogenih nesreč, kot sta na primer razlitje nafte 
ali jedrska nesreča, kot pa zaradi naravnih nesreč. Skrb 
vzbuja tudi terorizem, nekaj manj pa oboroženi spopadi. 
Evropska javnost ni ustrezno obveščena o sistemskih 
rešitvah in koordinacijskih dejavnostih, ki jih EU razvija 
na področju civilne zaščite, kljub temu pa omenjene 
strukture in dejavnosti v javnosti uživajo visoko podporo. 
Podatki tudi jasno pokažejo, katere vire obveščanja 
javnost v posameznih državah predlaga kot najprimer-
nejše, tako da bi bilo v prihodnosti smiselno kampanjo 
obveščanja po posameznih državah članicah EU prilago-
diti preferencam javnosti, pri čemer gre predvsem za 
iskanje ustreznega razmerja med obvestili, posredova-
nimi prek svetovnega spleta in televizije. 

Slovenska javnost je bolj zaskrbljena zaradi naravnih 
kot antropogenih nesreč, obenem pa se tudi občutek 
ogroženosti zaradi terorizma in oboroženih spopadov v 
zadnjih letih zelo povečuje. Poznavanje Mehanizma CZ EU  

je v slovenski javnosti malo nad evropskim povprečjem. 
Internetu kot viru obveščanja je dana rahla prednost 
pred televizijo, ko gre za vprašanje civilne zaščite v EU, 
medtem ko raziskava SJM pokaže, da je pomemben 
vir obveščanja javnosti o naravnih nesrečah in sistemu 
varstva pred nesrečami v Sloveniji še vedno televizija. 

Slovenska javnost je do delovanja sistema varstva pred 
nesrečami razmeroma kritična. Med posameznimi sode-
lujočimi so bili pri odpravljanju posledic nesreč najbolje 
ocenjeni gasilci, civilna zaščita in prostovoljna društva. 
Zaupanje v oblasti, da bodo prebivalstvo ob naravni 
ali drugi nesreči pravočasno opozorile na nevarnost 
in celovito obveščale o nesreči, je razmeroma visoko, 
enako velja za zaupanje v poročanje množičnih medijev 
o nesreči. 

Javnost ob večji nesreči pričakuje pomoč iz tujine, njena 
pričakovanja pa so precej skladna z resničnim dogaja-
njem, saj med državami praviloma med prvimi in najbolj 
izdatno pomagajo Avstrija, Italija in Nemčija, med medna-
rodnimi organizacijami pa EU. 
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Povzetek
Zaposleni v kemični industriji so izpostavljeni večjemu tveganju za nastanek poškodb in zastrupitev. Kemične 
opekline so le manjši delež vseh opeklinskih poškodb, vendar so edinstvene, zahtevajo posebni pozornost 
in obravnavo. V predstavljeni raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda dela. Anketni vprašalnik s 
sedemnajstimi vprašanji je izpolnilo 95 od 250 zaposlenih v proizvodnji podjetja Helios TBLUS, d. o. o., pri katerih 
obstaja večje tveganje za kemične poškodbe in zastrupitve. Nihče od anketiranih ni v celoti pravilno odgovoril 
na vprašanja o ustrezni prvi pomoči na primerih treh različnih kemičnih nesreč. Znanje med anketiranimi 
o pravilnem ukrepanju pri poškodbi in zastrupitvi s kemikalijami je pomanjkljivo. Prepoznava zastrupitve in 
poznavanje algoritma ukrepanja sta nujna pogoja za ustrezno ter hitro prvo pomoč zastrupljenemu.

Abstract
Employees in chemical industry are subject to greater risk of injuries and poisoning. Even though chemical burns 
present but a small portion of all burn injuries, they require special attention and special treatment due to their 
unique character. The method used in the research presented in the article was a descriptive work method. The 
questionnaire with seventeen questions was filled in by 95 out of a total of 250 employees in the Helios TBLUS, d. o. o. 
company production who are faced with the highest risk of chemical injuries and poisoning. None of the interviewees 
answered all the questions on appropriate first aid procedures in the event of three individual chemical injuries 
correctly. This means that the knowledge of appropriate actions to be taken in the event of injuries and poisoning 
with chemicals is insufficient. The identification of poisoning and the understanding of the response algorithms 
are two key prerequisites for an appropriate and timely provision of first aid provided to the poisoned person.

Izhodišča

Izraz »kemikalija« se uporablja za kemične elemente 
in spojine ter njihove mešanice, tako naravne kot tudi 
sintetične (Mednarodna organizacija dela, 2014). Z njimi 
smo vsak dan v stiku, uporabljajo se v številnih dejavno-
stih, predvsem v industrijski, v kateri se tudi zgodi večina 
nesreč med njihovo uporabo, zato je zagotavljanje varnosti 
pri delu s kemikalijami najpomembnejši preventivni ukrep 
(Brvar, 2010). Po podatkih Inšpektorata Republike Slove-
nije za delo na leto na delovnem mestu zaznamo 40–60 

primerov kemičnih poškodb delavcev (Brvar, 2013). Najpo-
gosteje se poškodujejo moški srednjih let, ki ravnajo v indu-
striji s kislinami, lugi in organskimi snovmi (Ahčan, 2007; 
Hardwicke in sod., 2012). Glede na statistične podatke 
podjetja Helios TBLUS, d. o. o., se tovrstne nesreče 
občasno dogajajo kljub mnogim preventivnim ukrepom. 
V obdobju med letoma 2009 in 2014 se je desetkrat 
polila koža (obraza in telesa) in petkrat brizgnilo v oči. 
Zaužitje nevarnih kemikalij se v tem obdobju ni zgodilo 
(Poškodbe z nevarnimi snovmi med letoma 2009 in 2014 
v Helios TBLUS Količevo, 2015). Ozaveščenost in znanje 
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o mogoči nevarnosti kemikalij sta v industriji pogosto 
podcenjena (Palao et al., 2010). Poleg izobraževanja zapo-
slenih o varnem ravnanju in shranjevanju kemikalij je tako 
nujno tudi njihovo usposabljanje o prvi pomoči. 

Ob stiku ponesrečenca z dražilno ali jedko kemikalijo 
lahko nastane kemična poškodba kože in sluznic (Brvar, 
2013). Kisline ob stiku s kožo ali očmi povzročijo kemično 
poškodbo – esharo (suha opeklinska nekroza), ta omeji 
globlji prodor kisline v tkivo (Ahmadi in sod. 2008; Rodri-
gues, 2009), medtem ko bazične tekočine povzročajo 
obsežnejše lokalne kemične poškodbe, saj likvifikacijska 
nekroza omogoča hiter prodor kemikalije v tkivo (Brvar, 
2013; Palao in sod., 2010). Pri kemični opeklini poteka 
destruktivni postopek, vse dokler kemično sredstvo ni 
odstranjeno (Tan in Wong, 2015; Shrivastava in Goel, 
2010). Resnost in obseg opekline sta odvisna od količine 
kemikalije in njenih lastnosti (njenega škodljivega učinka), 
polite telesne površine, koncentracije snovi, trajanja stika 
s kožo, nadaljnje oskrbe opekline in lastnosti kože posa-
meznika (Ahmadi in sod., 2008; Brvar, 2013; Palao in sod., 
2010; Sabol, 2008).

Kemične opekline so lahko zaradi reakcij, ki jih povzročajo 
ioni v kemikaliji ob stiku s kožo ali sluznico, praviloma močno 
boleče (Vrabič, 2008). Nekatera kemijska sredstva ne 
povzročajo bolečin (Ahčan, 2007). Dražilne kemikalije ob 
stiku s kožo ali sluznicami povzročijo le rdečino in oteklino 
kože ter ne puščajo trajnih posledic. Preostale kemika-
lije, ki ob stiku s kožo ali sluznicami povzročijo omenjene 
simptome in tudi nastanek razjede z nepovratnim uniče-
njem globljih tkiv, imenujemo jedke kemikalije (Brvar, 2010; 
Praktične smernice za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi, 
2003). Poškodbe pri zaužitju jedkovin običajno spremljajo 
hude bolečine v ustih, žrelu, za prsnico in v trebuhu, lahko 
tudi krvavitve in hemodinamska prizadetost. Po zaužitju 
se pojavijo rdečina, erozije, opekline in nekroze sluznice 
ust, žrela, požiralnika in želodca. Bolnik se lahko slini ali 
bruha, je hripav ali se duši ter težko požira (Ahčan in sod., 
2008; Gričar, 2000).

Poškodba tkiv pri kemični poškodbi je lahko obsežnejša, kot 
se zdi ob prvem pregledu, saj je odgovor tkiv na nekatere 
kemikalije lahko zakasnjen tudi do 36 ur (Brvar, 2013).

Globina opeklinske rane in izid zdravljenja sta zelo odvisna 
od pravočasne in pravilne prve pomoči na kraju nesreče 
(Ahčan in sod., 2008).

Splošni napotki za prvo pomoč pri zastrupitvah s kemika-
lijami vključujejo: 

 – skrb za svojo varnost pri reševanju;
 – reševanje z zastrupljenega območja;
 – preverjanje, vzpostavljanje in vzdrževanje temeljnih 

življenjskih funkcij;
 – klic na pomoč;
 – odstranjevanje strupa z zastrupljenca (pri jedkovinah 

pred klicem na pomoč);
 – prepoznavanje strupa/kemikalije in shranjevanje 

vzorca;

 – prevoz zastrupljenca (Brvar, 2007, in 2013; Palao in 
sod., 2010; Keggenhoff, 2006; Shrivastava in Goel, 
2010).

Politje kože je najpogostejša poškodba s kemikalijami. 
Avtorji navajajo nekatere ukrepe:

 – poskrbimo za svojo varnost pri reševanju (uporabimo 
zaščitna sredstva in se kemikalije ne dotikamo);

 – pri politju z jedkovino obleko najprej speremo;
 – zastrupljencu odstranimo obleko, vendar pri tem 

obleke ne smemo vleči čez glavo, temveč jo razre-
žemo ali raztrgamo;

 – kožo splaknemo z mlačno vodo;
 – kožo očistimo z mlačno milnico in jo ponovno dobro 

speremo;
 – pazimo, da voda s kemikalijo ne odteka na zdrave 

predele kože;
 – poškodovano kožo sterilno pokrijemo;
 – poškodovanega obraza ne obvezujemo;
 – mehurjev ne prediramo (Brvar, 2007; Germ, 2002; 

Mlcak in Buffalo, 2007).

Kadar kemikalija brizgne v oko, je nujno izpiranje poškodo-
vanega očesa. Postopek izpiranja oči je svojevrsten. Po 
zagotovitvi varnosti svetujejo:

 – oči izpiramo vsaj 15 minut, tudi med prevozom;
 – s palcem in kazalcem razpremo očesni veki, vendar 

tega ne smemo narediti na silo in pritiskati na zrklo;
 – drugo oko (nepoškodovano) je treba zavarovati;
 – za izpiranje uporabimo curek iz pipe ali posodo z lijem, 

napolnjeno z navadno vodo;
 – blag curek mlačne čiste vode z višine približno 10 

cm usmerimo v notranji kot očesne reže (teče naj 
navzven) ali na koren nosu, če sta prizadeti obe očesi;

 – curek vode ne sme teči naravnost na zrklo;
 – poškodovanec naj premika oko na vse strani;
 – v oko ne smemo dajati očesnih kapljic (Brvar, 2007; 

Germ, 2002; Keggenhoff, 2006; Kuckelkorn, 2002; 
Shrivastava in Goel, 2010).

Ena od mogočih zastrupitev je tudi zaužitje nevarne kemi-
kalije (jedkovine), kar pa se ne zgodi prav pogosto. Napotki 
za prvo pomoč pri tovrstni poškodbi obsegajo:

 – skrb za svojo varnost pri reševanju (uporabimo 
zaščitna sredstva);

 – zastrupljenca odstranimo iz prostora, v katerem je 
polita jedkovina;

 – preverimo, vzpostavimo in vzdržujemo temeljne 
življenjske funkcije;

 – očistimo usta: zastrupljenec naj nekaj požirkov vode 
grgra, nato izpljune;

 – zaužiti strup razredčimo s požirki vode (1–2 decilitra 
vode oziroma dokler bolnik še ne bruha);

 – pokličemo pomoč;
 – shranimo vzorec jedkovine in embalažo;
 – poskrbimo za prevoz (Brvar, 2007).

Izzivanje bruhanja je prepovedano, saj lahko jedkovina 
povzroči dodatne poškodbe in razpok stene prebavil 
(Brvar, 2007).
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Namen raziskave je bil ugotoviti, ali zaposleni v kemični 
industriji Helios TBLUS, d. o. o., poznajo ukrepe prve 
pomoči ob zastrupitvi s kemikalijami, ki so jim pri delu izpo-
stavljeni. Posebej nas je zanimalo, ali bi pravilno ukrepali 
pri morebitnih kemičnih poškodbah kože, očesa in ob 
zaužitju jedke ali dražilne kemikalije.

Metode

Pregled izbrane slovenske in tuje literature je potekal z 
uporabo podatkovnih baz CINAHL, Medline, DiKUL, Google 
učenjak in Cobiss. Pri tem so bile uporabljene ključne 
besede in besedne zveze: chemical injuries, chemical 
poisoning, dermal exposure, corrosive, emergency, first 
aid, irrigation, chemical burns, eye injuries, skin injuries, 
kemične poškodbe, zastrupitve, prva pomoč, delovno 
okolje, kemikalije, jedke snovi, nesreče. Nekaj literature je 
bilo pridobljene iz zbirke literature podjetja Helios TBLUS, 
d. o. o. Upoštevana je bila objava literature med letoma 
1994 in 2015.

Za organizirano zbiranje podatkov je bil razvit in upora-
bljen anonimni anketni vprašalnik, ki je obsegal 17 
vprašanj pretežno zaprtega tipa. Anketiranje zaposlenih 
je potekalo maja 2015. Predhodno smo pridobili pisno 
dovoljenje za izvajanje anketiranja zaposlenih v podjetju 
Helios TBLUS, d. o. o. (januar, 2015). 

Anketni vprašalnik je rešilo 95 (38 %) od 250 zaposlenih 
v proizvodnji, pri katerih je več tveganja za kemične 
poškodbe in zastrupitve. Večinoma (96 %) so bili moški, 
stari nad 31 let. Pridobljeni podatki so bili analizirani s 
programskim orodjem Microsoft Excel. Interpretacija 
rezultatov je prikazana z grafi in komentarjem. Povprečna 
delovna doba anketiranih znaša 16 let, 74 % jih ima 
končano srednjo ali poklicno šolo. Večina, 83 %, jih je znanje 
prve pomoči pridobila na tečaju za voznike motornih vozil, 
dobra polovica tudi na tečaju v službi. Največji delež, 40 % 
anketiranih, je tečaj prve pomoči obiskalo pred več kot 
desetimi leti.

Nekateri anketirani niso dosledno upoštevali navodil za 
izpolnjevanje vprašalnika. Zaradi majhnega vzorca smo 
v takšnih primerih upoštevali le odgovore na tista vpra-
šanja, pri katerih so anketirani navodila upoštevali, neve-
ljavne odgovore pa v slikovnem prikazu rezultatov posebej 
označili s kratico NV (neveljavno).

Rezultati

Poznavanje splošnih ukrepov 
prve pomoči pri zastrupitvi ali 
poškodbi s kemikalijami

Številka za klic v sili 112 je med zaposlenimi dobro znana 
(slika 1). Večina jih ve, kje je najbližja omarica za prvo pomoč, 
in meni, da pozna napotke prve pomoči pri poškodbah s 
kemikalijami. Zgornja ugotovitev ni skladna z odgovorom 

  številka 112 
(pravilni odgovor)

 drugo
 NV – neveljavno

84 %

5 %
6 %

 Slika 1: Delež odgovorov anketiranih na vprašanje 
»Katera je številka za klic v sili, ko potrebujete 
nujno medicinsko pomoč?«

 Figure 1: The distribution of the interviewees’ answers 
by portions for the question “Which emergency 
call number should you call when emergency 
medical assistance is required?”

na vprašanje, koga bi najprej obvestili o poškodbi, ki se 
je zgodila sodelavcu. Kar tretjina anketiranih bi najprej 
obvestila nadrejenega kljub internemu dogovoru, da je o 
nesreči treba najprej obvestiti gasilce v Centru požarne 
varnosti Helios Domžale na interno številko 4112, kar bi jih 
naredilo le 19 odstotkov (slika 2). Ob upoštevanju dejstva, 
da ta interni dogovor velja šele krajši čas (od leta 2012), 
je to pričakovano. Do takrat je v podjetju veljalo pravilo, 
da se ob nesreči vedno kliče 112. Praksa ob nekaterih 
izrednih dogodkih pa je pokazala, da dobi poškodovanec 
hitrejšo prvo pomoč in ustrezno oskrbo, če se najprej 
obvestijo poklicni gasilci v Centru požarne varnosti, ki je 
neposredno ob industrijskem kompleksu Heliosa.

Le 23 odstotkov anketiranih je kot prvi ukrep prve pomoči 
pravilno označilo skrb za svojo varnost pri reševanju. S 45 
odstotki je najpogostejši odgovor reševanje z zastruplje-
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 Slika 2: Delež odgovorov anketiranih na vprašanje »Koga 
bi najprej obvestili o poškodbi, ki se je zgodila 
sodelavcu?«

 Figure 2: The distribution of the interviewees’ answers 
by portions for the question “Who should you 
inform of your co-worker’s injury first?”
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nega območja (slika 3). Pripravljenost pomagati poškodo-
vanemu sodelavcu je hvalevredna, vendar napotki za prvo 
pomoč eksplicitno poudarjajo skrb za svojo varnost.

Anketni vprašalnik je vseboval tri primere nesreč na 
delovnem mestu.

Vsi vprašani bi v vseh treh primerih poškodovancu omogo-
čili čim hitrejšo nujno medicinsko pomoč (klic 112). 

Znanje oskrbe kemične poškodbe očesa

Vprašanje o pravilnem ukrepanju, če brizgne nevarna 
kemikalija v sodelavčevo oko, je v celoti pravilno rešilo 26 % 
anketiranih. Več kot polovica zaposlenih se strinja s trdi-
tvijo, da je oči treba čim hitreje izpirati (vsaj 15 min), tudi 
med prevozom; oči se ne izpirajo z mrzlo mineralno vodo, 

uporabi se Diphoterine® ali fiziološka raztopina; s prsti se 
razpreta očesni veki, vendar ne na silo in brez pritiskov 
na zrklo; blag curek vode se usmeri v notranji kot očesne 
reže ali koren nosu, če sta poškodovani obe očesi; voda 
mora teči od notranje strani očesne reže navzven; anketi-
ranci vedo, da curek vode ne sme teči naravnost na zrklo; 
kontaktne leče se odstranijo iz očes in v oko se ne dajejo 
očesne kapljice (Brvar, 2007; Germ, 2002; Shrivastava in 
Goel, 2010). Enaindvajset odstotkov anketiranih drugega, 
nepoškodovanega, očesa ne bi zaščitilo (preglednica 1). 

Znanje oskrbe kemične poškodbe kože

Vprašanje o pravilnem ukrepanju ob politju sodelavčeve 
kože z nevarno kemikalijo sta v celoti pravilno rešila 2 % 
anketiranih. Več kot 90 % zaposlenih se strinja s trditvijo, 
da je treba zastrupljencu obleko odstraniti, vendar ne čez 
glavo, v izogib dodatnim poškodbam obraza in lasišča, 
paziti in izogibati se je treba stiku s kemikalijo ter da voda 
pri izpiranju ne sme odtekati na zdrave predele kože, na 
katerih lahko povzroči dodatne poškodbe. Večina anketi-
ranih je seznanjena, da se koža izpira z mlačno vodo ali s 
fiziološko raztopino in 77 odstotkov, da mehurjev ne predi-
ramo. Le slaba tretjina se ne strinja z napačno trditvijo, da 
kemično poškodbo s kislino izpiramo 10 minut in z bazo 
še krajši čas. Ahčan (2007) svetuje izpiranje pri poškodbi 
s kislinami 60 minut, pri poškodbi z lugi še dlje, saj lugi 
prodirajo globlje v tkiva kot kisline. Več kot polovica ne ve, 
da pri jedkovinah obleko pred odstranitvijo izperemo, saj 
izpiranje obleke znatno zmanjša koncentracijo kemikalije 
in zmanjšuje poškodbe. Le 14 % anketiranih bi poškodbo 
sterilno pokrilo (preglednica 2).

Znanje oskrbe kemične poškodbe 
ob zaužitju jedke kemikalije

Vprašanje o pravilnem ukrepanju ob zaužitju jedke kemi-
kalije je v celoti pravilno rešilo 24 % anketiranih. Več kot 

n=87

  reševanje z 
zastrupljenega 
območja
  vzpostavljanje in 
vzdrževanje glavnih 
življenjskih funkcij
  odstranjevanje strupa 
z zastrupljenca
  skrb za svojo 
varnost pri reševanju 
(ustrezen prvi ukrep)
 klic na pomoč 
 NV – neveljavno

 Slika 3: Delež odgovorov anketiranih na vprašanje 
»Kateri je prvi ukrep prve pomoči pri 
zastrupitvah?«

 Figure 3: The distribution of the interviewees’ answers 
by portions for the question “Which is the initial 
first aid measure to be taken in the event of 
poisoning?”

Primer 1: Zaposleni je pretakal nevarno kemikalijo iz večje posode v manjšo, pri čemer je nosil zaščitno opremo. Zaradi pljuska tekočine mu 
je kapljica kemikalije brizgnila v oko. Prestrašen in z bolečino v očesu je prišel k vam po pomoč. Kako bi ukrepali?

drži ne drži ne vem
Čim hitreje izpiramo oči vsaj 15 minut, tudi med prevozom. 96 % 3 % 1 %
Izpiramo z mrzlo mineralno vodo, in nikakor z Diphoterinom®. 11 % 74 % 15 %
Drugo, nepoškodovano, oko mora biti pri izpiranju zaščiteno. 70 % 21 % 9 %
S prsti razpremo očesni veki, vendar ne na silo in brez pritiskov na zrklo. 74 % 15 % 11 %
Blag curek vode usmerimo v notranji kot očesne reže ali na koren nosu, če sta poškodovani obe očesi. 73 % 11 % 16 %
Curek vode ne sme teči naravnost na zrklo. 60 % 30 % 11 %
Voda mora teči od notranje strani očesne reže navzven. 71 % 9 % 20 %
Kontaktne leče pustimo v očesu in jedke tujke poskušamo odstraniti. 24 % 53 % 22 %
V vsako oko damo 5 očesnih kapljic. 15 % 56 % 29 %
Poškodovancu omogočimo čim hitrejšo nujno medicinsko pomoč. 100 % 0 % 0 %

 Preglednica 1: Delež odgovorov anketiranih na vprašanje, kako bi ukrepali oziroma pomagali sodelavcu, ki mu je nevarna 
kemikalija brizgnila v oko.

 Table 1: The distribution of the interviewees’ answers by portions on the question what action would you take or in 
what way would you help a co-worker to whom a dangerous chemical splashed in his eye.

Legenda: Poudarjeno polje pomeni pravilni odgovor.
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Primer 2: S sodelavcem potrebujeta za nadaljevanje dela kemikalijo. Je na sosednji polici, ki je približno v razdalji sodelavčeve glave. 
Medtem ko je s stegnjeno roko želel posodo vzeti s police, ta ni bila dobro zamašena in je ob nagnjenju iz nje stekla nevarna kemikalija. 
Sodelavcu se je polila po roki in mu stekla za rokav. Kako bi ukrepali? 

drži ne drži ne vem
Pri jedkovinah obleko najprej izperemo. 38 % 48 % 14 %
Pazimo, da ne pridemo v stik s kemikalijo. 91 % 0 % 9 %
Zastrupljencu odstranimo obleko, vendar ne čez glavo. 97 % 1 % 2 %
Kožo izpiramo z mlačno vodo ali s fiziološko raztopino. 82 % 11 % 7 %
Izpiramo 10 minut pri kislinah, pri bazah/lugih krajši čas. 30 % 29 % 41 %
Pazimo, da voda s kemikalijo ne odteka na zdrave predele kože. 91 % 3 % 5 %
Poškodovane kože ne pokrivamo s sterilnimi povoji. 69 % 14 % 17 %
Mehurje predremo. 15 % 77 % 9 %
Poškodovancu omogočimo čim hitrejšo nujno medicinsko pomoč. 100 % 0 % 0 %

60 odstotkov bi ravnalo pravilno in zastrupljencu dalo 
navadno vodo, ki naj jo grgra in nato izpljune, a le če je 
pri zavesti. Slaba tretjina bi zastrupljencu svetovala, naj 
popije 1–2 decilitra mleka ali kisa, da nevtralizira kemika-
lijo. Zaskrbljujoč je podatek, da le 22 % ve, da pri zaužitju 
jedkovin ne smemo izzvati bruhanja, saj lahko s tem 
poslabšamo oziroma povečamo obseg poškodbe (Brvar, 
2007). Večina, 98 % zaposlenih, bi ukrepala pravilno, 
shranila vzorec jedkovine in embalažo ter tako pripo-
mogla k hitrejšemu ukrepanju in hitrejši ter natančnejši 
diagnostiki (preglednica 3).

 Preglednica 2: S sodelavcem potrebujeta za nadaljevanje dela kemikalijo. Ta je na sosednji polici, ki je približno v razdalji 
sodelavčeve glave. Medtem ko je s stegnjeno roko želel posodo vzeti s police, ta ni bila dobro zamašena in 
je ob nagnjenju iz nje stekla nevarna kemikalija. Sodelavcu se je polila po roki in mu stekla za rokav. Kako bi 
ukrepali?

 Table 2: In order to continue your work, you and your co-worker require a specific chemical. It is located on the nearby 
shelf which is at the approximate height of you co-worker's head. While trying to reach the desired container 
from the shelf with his arm stretched out, the dangerous chemical poured out of the container, as the lid 
was not sealed appropriately. The chemical spilled over your co-worker's arm and poured behind his sleeve. 
What would you do? 

Legenda: Poudarjeno polje pomeni pravilni odgovor.

Podatki o nadaljnjem 
izobraževanju na 
področju prve pomoči

Tri četrtine anketiranih si želi pridobiti novo znanje 
oziroma ga obnoviti na področju prve pomoči. Večji 
delež (66 %) si želi pridobiti znanje temeljnih postopkov 
oživljanja in znanje, povezano z njihovim delovnim podro-
čjem, tj. znanje o zastrupitvah – 50 %, opeklinah – 43 % 
in ranah – 37 % (slika 4). Želijo si pogostejše izvajanje 
obnovitvenih tečajev prve pomoči. 
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 Slika 4: Število odgovorov anketiranih na vprašanje »Kakšno znanje bi radi pridobili oziroma obnovili na področju prve 
pomoči?«

 Figure 4: The number of the interviewees’ answers to the question “What knowledge would you like to gain or refresh in 
the area of first aid?”

  temeljni postopki oživljanja
  krvavitve, šokovna stanja
  zastrupitve
  rane
  opekline 
  poškodbe kosti in sklepov 
  alergijske reakcije, prsna bolečina, 
zapleti SB, težko dihanje

  drugo
  nič me ne zanima
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Primer 3: Sodelavec pri sebi ni imel primerne embalaže za odvečno jedko kemikalijo, zato je tekočino prelil v plastenko znane pijače. 
Plastenko je pustil na delovnem mestu. V popoldansko izmeno je prišel drugi sodelavec, ki je bil zelo žejen. Z veseljem je odprl domnevno 
znano plastenko in spil požirek neznane jedke kemikalije. K vam je pritekel po pomoč. Kako bi ukrepali?

drži ne drži ne vem

Zastrupljencu damo navadno vodo, ki naj jo grgra in nato izpljune. 61 % 22 % 17 %

Popije naj 1–2 decilitra mleka ali kisa, da nevtralizira kemikalijo. 32 % 40 % 28 %

Če je poškodovanec nezavesten, mora prav tako zaužiti tekočino. 2 % 79 % 18 %

Bruhanje je dobro, saj bo tako telo vsrkalo manj strupa. 68 % 22 % 10 %

Shranimo vzorec jedkovine in embalažo. 98 % 0 % 2 %

Poškodovancu omogočimo čim hitrejšo nujno medicinsko pomoč. 100 % 0 % 0 %

 Preglednica 3: Sodelavec pri sebi ni imel primerne embalaže za odvečno jedko kemikalijo, zato je tekočino prelil v plastenko 
znane pijače. Plastenko je pustil na delovnem mestu. V popoldansko izmeno je prišel drugi sodelavec, ki je bil 
zelo žejen. Z veseljem je odprl domnevno znano plastenko in spil požirek neznane jedke kemikalije. K vam je 
pritekel po pomoč. Kako bi ukrepali?

 Table 3: The co-worker does not have appropriate packaging at hand for the redundant chemical; therefore he 
poured the liquid into a plastic bottle of a famous drink. He left the bottle in the workplace. During the 
afternoon shift, another co-worker who was very thirsty opened the bottle and took a sip of the unknown 
corrosive chemical. He ran to you for help. What do you do?

Legenda: Poudarjeno polje pomeni pravilni odgovor.

Sklepne misli

Kemikalije so zelo pomembne za sodobno življenje 
in se bodo še naprej proizvajale ter uporabljale na 
delovnih mestih. Industrija se nagiba k čim večji meha-
nizaciji delovnih procesov, vendar je kljub temu, kadar 
se zgodi delovna nesreča, človek najpomembnejši člen 
prve pomoči. Prav zato je izobraževanje zaposlenih na 
področju prve pomoči ob poškodbi ali zastrupitvi s kemi-
kalijami še vedno zelo pomembno.

Obvladovanje prve pomoči spada v splošno izobrazbo in 
usposobljenost. Raven znanja, pridobljenega na tečajih 
in izobraževanjih, hitro upada. Ukrepanje ob nesreči je že 
po dveh letih od zadnje pridobitve znanja o dajanju prve 
pomoči vprašljivo (Anderson in sod., 2011). Znanje je 
treba obnavljati, saj temelji na praktičnem delu, ki se spre-
minja in uvaja novosti na področju sprememb doktrine 
prve pomoči. Pri večini anketiranih je od zadnjega tečaja 
minilo že več kot 10 let, le dobra polovica pa je znanje 
pridobila v podjetju. Ti podatki niso presenetljivi, če vemo, 
da delodajalcu po Pravilniku o organizaciji, materialu in 
opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (2006) ni 
treba redno usposabljati vseh zaposlenih. Dovolj je, 
da je v delovnem procesu v vsaki krajevno ločeni enoti 
in delovni izmeni prisoten vsaj en delavec, ali pri delih, 
pri katerih iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za 
nastanek nesreč pri delu na vsakih 20 delavcev vsaj en, 
ki je usposobljen za izvajanje prve pomoči. Pomembno 

vlogo ima skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri 
delu (2011) tudi izvajalec medicine dela, saj sta njegovi 
glavni nalogi tudi sodelovanje pri pripravi načrta deloda-
jalca za dajanje prve pomoči ter sodelovanje pri usposa-
bljanju delavcev in delodajalcev za splošne ter posebne 
ukrepe prve pomoči. Naloge izvajalca medicine dela pa 
so vse prevečkrat omejene na izvajanje preventivnih 
zdravstvenih pregledov. Primer dobre prakse so t. i. 
obratni zdravniki, ki so prisotni na lokaciji delodajalca, 
kar pa je danes prej izjema kot pravilo. 

Anketirani so dobro seznanjeni s številko za klic v sili 112 
in vedo, kje je najbližja omarica za prvo pomoč, vendar 
bi kar tretjina kljub temu o nesreči najprej obvestila 
nadrejenega in tako izgubila dragoceni čas za pomoč 
sodelavcu. Zaposlene je treba seznaniti s pomenom 
hitre in pravilne oskrbe ob zastrupitvi s kemikalijami, 
saj je glede na rezultate naše ankete njihovo znanje 
pomanjkljivo. Deležni bi morali biti spodbude za samoini-
ciativno neformalno obnavljanje znanja. Pri dajanju prve 
pomoči je med zaposlenimi treba poudariti tudi pomen 
svoje varnosti.
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Povzetek
eCall je storitev, namenjena reševanju življenja s komunikacijsko tehnologijo v vozilu. Vsa nova vozila na trgu EU 
bodo od aprila 2018 opremljena z napravo, ki bo ob nesreči sprožila klic v sili. V Sloveniji je vsa infrastruktura za 
delovanje sistema delujoča. Ker bo na cestah po aprilu 2018 še vedno veliko starejših vozil, bi bilo smiselno razviti 
napravo za sprožitev samodejnega klica v sili iz vozila eCall, primerno za vgradnjo v ta vozila. Sistem eCall deluje prek 
GSM-omrežja, ker pa se storitve večinoma selijo v IP-okolje, se pojavljajo tudi vprašanja o migraciji sistema eCall.

Abstract
The eCall system is designed to save lives by using communication technology in a vehicle. All new cars in 
EU markets from April 2018 onwards will have to be equipped with a device, which will trigger emergency 
call in case of an accident. In Slovenia, all the necessary infrastructure for the functioning of the system is 
already installed. As there will still be many older vehicles on the road after April 2018, it would make sense 
to develop a device that would trigger an automatic emergency call from the vehicle eCall, which could 
be installed in these vehicles. The eCall system works over the GSM network, however, since all services 
are mostly migrating into the IP world, even here, questions arise about moving the eCall system.

Uvod 

O cestnem prometu in njegovi varnosti se vsak dan 
veliko govori, saj smo skoraj ves čas vanju vpeti in nam 
pomenita nujno zlo, brez katerega si ne predstavljamo 
več svojega vsakdanjika. Večinoma se žal govori o prome-
tnih nesrečah in njihovih posledicah.

Zaradi teh dejavnikov je varnost v cestnem prometu 
postala tudi eden najpomembnejših delov prometne 
politike EU. Leta 2011 je v približno 1,1 milijona prome-
tnih nesreč na cestah v EU umrlo približno 30.000 ljudi, 
več kot 1,5 milijona je bilo ranjenih. Poleg tragičnih smrti 
in poškodb to pomeni tudi gospodarsko breme, ki družbi 
vsako leto povzroča stroške v višini približno 130 milijard 

evrov. EU je trdno odločena, da zmanjša število prome-
tnih nesreč (s preprečevanjem nesreč ali z aktivno 
varnostjo), ublaži posledice nesreč, če do njih kljub temu 
pride (pasivna varnost), ter izboljša uspešnost služb 
za ukrepanje ob nesrečah in učinkovitost zdravstvene 
oskrbe po nesreči (terciarna varnost). Tako dosežemo 
sistem eCall, ki lahko pripomore k reševanju življenja, ko 
se zgodi nesreča. 

Kaj je in kako deluje eCall?

Ob trčenju bo avtomobil, opremljen z napravo za eCall, 
samodejno poklical najbližji center za pomoč. Tudi če 
nihče od potnikov ni sposoben govoriti (na primer 

 Slika 1: Shematičen prikaz delovanja storitve eCall (https://ec.europa.eu/digital-agenda/ecall-time-saved-lives-saved)
 Figure 1: Conceptual design of eCall. (https://ec.europa.eu/digital-agenda/ecall-time-saved-lives-saved).
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zaradi poškodb), je poslan MSD oziroma »minimalni 
nabor podatkov«, ta pa vključuje natančno lokacijo kraja 
nesreče. Kmalu po nesreči reševalne službe vedo, da se 
je zgodila nesreča in kje natančno se je zgodila.

eCall skrajša odzivni čas nujne pomoči. Zniža se do 50 % 
na podeželju in do 60 % na naseljenih območjih. Hitrejši 
odziv nujne pomoči bo vsako leto rešil stotine življenj v 
EU. Resnost poškodbe se bo v več deset tisoč primerih 
bistveno zmanjšala. Tudi priča neke nesreče jo lahko 
prijavi in tako samodejno sporoči natančno lokacijo.

eCall lahko sprožimo na dva načina, in sicer ročno ter 
samodejno.

 – Ročno: eCall lahko ročno sprožijo potniki v vozilu. 
Izvedbo mehanizma za sprožitev klica eCall je treba 
urediti tako, da se čim bolj izločijo možnosti nena-
mernega aktiviranja sistema eCall.

 – Samodejno: ob nesreči se z uporabo enega ali več 
senzorjev samodejno sproži eCall s takojšnjim 
prenosom podatkov o trku. Proizvodnja in izvedba 
tovrstnega sistema eCall sta odvisni od senzorjev 
v avtomobilu.

Tehnično ozadje delovanja 

sistema eCall

Ob avtomobilski nesreči v avto vgrajeni terminal IVS 
(In Vehicle System) samodejno vzpostavi klic prek 
mobilnega telefonskega omrežja v nacionalni nadzorni 
center PSAP (Public Safety Answering Point). V 
nadzorni center PSAP se prenesejo podatki MSD 
(Minimal Set of Data), ki vsebujejo čas dogodka, lokacijo 
vozila, serijsko številko vozila, hkrati pa se vzpostavi 
govorna zveza med ponesrečenim vozilom in opera-
terjem v nadzornem centru. 

Celotni sistem, ki podpira delovanje klica eCall, sesta-
vljajo:

 – terminalna naprava IVS, vgrajena v vozilo,
 – mobilno telefonsko omrežje PLMN,
 – nacionalni nadzorni center PSAP,
 – aplikacijski strežnik ePSAP za analizo podatkov eCall,

 – operaterska aplikacija PSAP,
 – nadzorni center – na primer nadzorni center AMZS.

Naprava IVS 

Terminalna naprava IVS bo vgrajena v vozilo. Ob trku bo 
terminalna naprava samodejno vzpostavila klic proti 
klicnemu centru PSAP. Mogoče bo tudi ročno proženje 
klica. Terminalna naprava IVS bo v vzpostavitev klica 
eCall vstavila indikator »automatically initiated eCall 
(AIeC)« ob avtomatski vzpostavitvi ali »manually initi-
ated eCall (MIeC)« ob ročni vzpostavitvi klica. Po vzpo-
stavitvi klica bo terminalna naprava znotraj govornega 
kanala v času, krajšem od 4 sekund, prenesla minimalni 
set podatkov MSD v nacionalni nadzorni center ePSAP. 
Naprava v vozilu IVS mora v splošnem ustrezati neka-
terim funkcionalnim zahtevam:

 – dostop do mobilnega omrežja prek modula SIM,
 – zaznava kriterijev (senzorji, CAN, ročno, avtomatsko) 

za začetek vzpostavitve sistema eCall na najprimer-
nejšega MNO z dodeljeno ciljno številko 112,

 – vzpostavitev govorne povezave (približno 4 sekunde) 
po prenosu MSD,

 – robustna in zanesljiva zasnova, ki deluje tudi po trku,
 – rezervno napajanje in dodatne interne antene GPS 

ter GSM.

Z vidika zasnove sistema IVS sta glavna izziva položaj 
naprave v vozilu in možnost testiranja sistema, ali 
naprava sploh deluje pravilno. Testiranje je treba opraviti 
na podlagi podatkov proizvajalca vozil in proizvajalca elek-
tronskih komponent sistema. Za dobro oddajanje/spre-
jemanje antene je treba napravo IVS namestiti na streho 
vozila ali na zunanja pomična ogledala. Glavna težava za 
anteno zunaj naprave IVS je, da se ob nezgodi lahko ta 
poškoduje in se posledično eCall ne izvede. Poleg omenje-
nega pa antena ne sme biti obdana s preveč kovinskimi 
deli: zunanje površine vozila torej niso najboljši kraj za 
namestitev sprejemnika. Po drugi strani, če imamo 
»notranjo« napravo, ta ne more omogočati dobrega 
sprejema signala GPS. Nekateri proizvajalci izdelujejo 
naprave, v katerih je antena vgrajena v IVS. S fraktalnim 
dizajniranjem anten je mogoče razviti majhne antene, ki 
imajo dobre lastnosti in tudi ustrezajo notranjosti IVS.

Slika 2: 
Načini proženja klica eCall 
(http://www.eena.org/uploads/
gallery/files/operations_
documents/2014_10_24_3_1_5_
eCall_Update_v2.0_FINAL.pdf)
Figure 2: 
eCall activation.  
(http://www.eena.org/uploads/
gallery/files/operations_
documents/2014_10_24_3_1_5_
eCall_Update_v2.0_FINAL.pdf)

Ročno proženje klica eCALL Avtomatično proženje klica eCALL

Voznik ročno sproži eCall s 
pritiskom tipke z oznako SOS

eCall avtomatično sprožen 
z aktivacijo senzorjev
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V okviru namestitev IVS-naprave je glede na to, da gre za 
varnostni sistem, eden najvarnejših krajev v vozilu arma-
turna plošča, kar je tudi priporočena lokacija za integra-
cijo IVS. Da bi zagotovili dober sprejem in prenos elek-
tromagnetnih signalov v sistem IVS in iz njega, moramo 
upoštevati nekaj splošnih priporočil:

 – kovinski sestavni deli lahko povzročijo motnje, ki 
vplivajo na delovanje notranje antene v IVS; pripo-
ročljivo se je izogniti kovinskim delom na kraju, 
ki obkroža IVS, vendar bo učinek na delovanje 
antene zelo odvisen od velikosti in lokacije kovin-
skih sestavnih delov; treba je narediti podrob-
nejšo analizo, da se pridobi končna konfiguracija za 
ustrezno oblikovanje antene;

 – TCU (Telematic Control Unit) je treba postaviti v 
vodoravni položaj za zagotovitev dobrega sprejema 
antene GPS, ki mora dobiti podatke od satelitov;

 – zaradi GPS-antenskega direktnega sevalnega 
diagrama kakršen koli kovinski del nad anteno 
(kovinski elementi, kabli, toplotna plast na vetro-
branskem steklu itn.) vpliva na sevalni diagram nepo-
sredno in tako na zmogljivost antene.

Naprava IVS za starejša vozila

Predlog za napravo IVS je, da bi bila to samostojna enota 
(osnovna izvedba), prav tako z rezervnim ločenim napa-
janjem (baterija 9 V), s katero bi merili pojemek, zazna-
vali določene zvočne signale (močnejši pok, udarec ali 
eksplozija zračne blazine), naprava pa bi prejemala še 
podatke prek senzorjev in vodila CAN (lahko tudi mimo 
tega vodila neposredno iz senzorja zračne blazine). Ker 
nekatera starejša vozila nimajo zračnih blazin, bi zado-
stovalo za sprožitev klica eCall, da sta izpolnjena le dva 
pogoja (pojemek in zvočna »špica«).

Ob izpolnjenih pogojih bi se sprožil klic eCall. Mogoče je 
tudi dodati možnost ročne inicializacije klica eCall s priti-
skom na tipko.

Sestavni deli idejne zasnove IVS-naprave bi bili:
 – Vibrating sensor: nastavimo moč tresljaja. 

 Slika 3: Priporočila za napravo TCU (http://www.
heero(dash)pilot.eu/ressource/static/files/
heero2_del_d6.1_deployment_barriers_
enablers_preliminary_report_v1.0_final.pdf)

 Figure 3: Recommendations for TCU device. (http://
www.heero(dash)pilot.eu/ressource/static/
files/heero2_del_d6.1_deployment_barriers_
enablers_preliminary_report_v1.0_final.pdf).

Brez kovinskih delov 
v bližini modula 
v radiju 200 mm

Brez kovinskih delov 
v smeri zenita  
> + 40 stopinj –

Vodoravna integracija, 
največji odklon = 10 stopinj

 Slika 4: Shema predlagane naprave IVS
 Figure 4: Block diagram of proposed IVS device.
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 – Accelerometer: nastavitev pojemka. Iz podatkov 
o zaviralni poti na različnih podlagah se izračuna, 
kakšen je pojemek vozila in se nastavi meja, ki naj 
bi bila kritična. Ob tem bi lahko dodali še pogoj, da je 
končna hitrost 0.

 – Sound sensor: gre za mejni dogodek, ko se jakost 
zvoka zaradi trka sunkovito poveča.

 – Airbag sensor: ko senzor zazna aktivacijo zračne 
blazine, se sproži eCall.

 – GPS: spremlja lokacijo (zadnja tri merjenja shrani, 
da dobimo smer vozila), ta podatek pošilja v mikro-
kontroler, kjer ga dodajamo v MSD.

 – Manual trigger eCall: tipka, s katero ročno 
sprožimo eCall.

V mikrokontrolerju imamo pripravljen MSD (podatki o 
tipu vozila, vrsti goriva itn.), ki se ob izpolnjenih pogojih 
pošljejo prek modema in-band. 

Glede na vrsto avtomobila, v katerega bi se namestila ta 
naprava, bi bilo treba določiti tudi pogoje proženja. Veliko 
avtomobilov na cesti še vedno nima zračnih blazin 
oziroma airbagov. Za določanje pogojev, kdaj se sproži 
eCall, je treba vključiti čim več možnosti, v kakršnih bi 
bil nujen klic na center za obveščanje. 

Možnosti so: 
 – avtomobil z zračno blazino: pogoj, da se sproži klic 

eCall, je, da se aktivira zračna blazina, čeprav preo-
stali senzorji ne bi izpolnili pogoja; 

 – avtomobil brez zračne blazine: pogoj, da se sproži 
eCall, je, da pojemek doseže določeno vrednost in da 
se ob tem sproži jakost zvoka prek nastavljene meje; 
tu bi lahko dodali še senzor vibracij;

 – pritisk na tipko za ročno proženje klica eCall.

Varnost in uporaba podatkov 

pri sistemu eCall

Pomisleki v zvezi z varstvom zasebnosti uporabnikov 
vozil so večinoma povezani s tveganjem, da se podatki 
v sistemu eCall lahko uporabljajo za namene, ki so 
nasprotni prvotnim namenom, za katere je bil sistem 
ustvarjen, torej da pride do zlorabe. To tveganje se nanaša 
predvsem na vse podatke, ki temeljijo na lokaciji vozila, 
saj je s sodobno tehnološko opremo mogoče natančno 
opredeliti kraj, kjer so osebe (uporabniki motornih vozil) 
oziroma kamor potujejo. Nadzornik za varstvo podatkov 
(ENVP) je navedel v mnenju, objavljenem 27. julija 2009:

»Uporaba tehnologij za določanje lokacije je še posebej 
moteča z vidika zasebnosti, saj omogoča sledenje voznikov 
in zbiranje najrazličnejših podatkov, ki se nanašajo na 
njihove vozne navade. Obdelava lokacijskih podatkov je 
posebej občutljiva zadeva, saj vključuje ključno vprašanje 
svobode, da se gibljemo anonimno, in zahteva izvajanje 
posebnih zaščitnih ukrepov, da bi preprečili nadzor posa-
meznikov in zlorabo podatkov.«

Še več vprašanj glede varnosti pa se bo zagotovo pojavilo 
z migracijo sistema eCall v IP-svet. 

Drugi načini uporabe 

podatkov eCall

Pojavljajo se tudi vprašanja glede analize podatkov 
iz obveznega (»mirujočega«) sistema eCall za druge 
namene, in sicer:

 – vprašanja, povezana z ugotavljanjem vzrokov 
prometne nesreče (na primer na podlagi povprečne 
hitrosti vozila, izračunane na podlagi opredeljenih 
parametrov, vključno z lokacijo vozila) in z uporabo 
teh podatkov za namene nadaljnjih postopkov 
(civilnih, kazenskih itn.);

 – vprašanja, povezana z uporabo IVS kot »črne skri-
njice vozila«, v kateri bi omogočili pregled delovanja 
vozila, ki sodeluje v nesreči (poleg hitrosti lahko 
štejejo parametri, ki vključujejo silo na zavornem 
pedalu, stanje nekaterih senzorjev APS, senzorje 
ABS itn.).

Prihodnost sistema 

eCall in NG eCall

Storitev eCall ni samo ena od storitev klica v sili, temveč 
je lahko podlaga ali dopolnitev številnim storitvam za 
zagotavljanje večje človeške varnosti. Podatke, ki jih 
sistem eCall pošlje ob nesreči, lahko poleg reševalnih 
služb uporabijo tudi druge službe, ki so neposredno ali 
posredno povezane s prometom in varnostjo v prometu. 
Na podlagi podatka o nesreči lahko služba za upravljanje 
prometa pravočasno preusmeri promet na obvozne 
ceste. Vlečna služba poskrbi za čim hitrejši odvoz vozila. 
Policija poskrbi za zavarovanje kraja nesreče itn. Podatke 
je mogoče uporabiti tudi za obveščanje ljudi o mogočih 
nevarnih cestnih odsekih, za hitro obveščanje svojcev 
ob nesreči njihovih najbližjih, za obveščanje družinskih 
zdravnikov o nesrečah ljudi s posebnimi zdravstvenimi 
težavami itn. 

Vse našteto je vizija razvoja sistema eCall, vpetega v 
IMS (IP multimedijski podsistem – omrežje nove gene-
racije za ponudbo celovitega storitvenega okolja). 
Ker se IMS eCall prenos MSD-paketa ne bo izvajal z 
modemom in-band, bo to omogočilo hitrejši prenos MSD 
ob dvosmerni izmenjavi podatkov, ki jo zagotavlja način 
»next generation« eCall (NG eCall). NG eCall bo omogočil 
tudi celovitejši nabor podatkov (na primer regionalno 
specifičnih podatkov, zdravstvenih podatkov potnikov, 
specifičnih podatkov vozila), izboljšano funkcionalnost (na 
primer sposobnost, da si iz centra PSAP lahko ogledajo 
videopredvajanje iz kamere na vozilu) in možnost, da se 
pošljejo tudi navodila vozilu (na primer, aktivirajo se hupa, 
utripanje luči, zaklepanje/odklepanje vrat, onemogoči se 
vžig).

Dalibor Crnoja: eCALL
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V preteklosti je bilo predlagano, da bi bila platforma 
eCall temelj številnim telematskim storitvam v vozilih. 
To je sicer malo verjetno, veliko verjetnejše in bolj izve-
dljivo pa je, da prihodnja generacija sistema eCall preide 

v sodobno, varno, visoko zmogljivo in razvijajočo se 
platformo postaj ITS (Inteligent Transport System) s 
podporo veliko storitvam.
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Povzetek
Seizmoskop WM-1 je razmeroma preprost instrument za spremljanje nihanj tal pri močnih 
potresnih sunkih, ki so ga ob koncu petdesetih let razvili in tudi množično uporabljali v Združenih 
državah Amerike. V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bil uporabljen tudi 
na Slovenskem. Za namene projekta, s katerim bi omogočili spremljanje močnih potresov na 
območju nekdanje Jugoslavije, so ga po načrtih iz ZDA nekoliko spremenjenega izdelovali v začetku 
sedemdesetih let tudi v Sloveniji. Izdelali so jih 148, od tega jih je bilo v Sloveniji postavljenih 16. 

Abstract
WM-1seismoscope is a relatively simple instrument for recording ground motion during strong 
earthquakes, which was at the end of the fifties developed and also widely used in the United States 
and, also on Slovenian territory in the seventies and eighties of the last century. For the purposes 
of the project, which would allow recording of strong earthquakes on the territory of the former 
Yugoslavia, the seismoscope was manufactured in Slovenia in the early seventies based on slightly 
modified USA plans, 148 seismoscopes were produced and 16 of them were installed in Slovenia.

Uvod

Leta 2015 so v kleti občinske zgradbe v Brežicah med 
prenovitvenimi deli našli instrument z oznako AGO 
Ljubljana, Seizmoskop WM-1. Instrument, katerega 
ohišje je že načel zob časa, je bil Wilmotov seizmoskop, 
ki so ga po načrtih iz ZDA izdelali v Sloveniji v začetku 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja in je bil namenjen 
zaznavanju močnih potresov (slike 1–4). 

Seizmoskop je splošen izraz za seizmološke instrumente, 
ki na različne načine omogočajo zaznavanje potresa, 
vendar ne dajo natančnih podatkov o časovnem poteku 
nihanja tal. Ker so danes časovno usklajeni seizmični 
podatki bistveni pri fizikalnem vrednotenju potresa, se 
seizmoskopi v profesionalne namene ne uporabljajo več. 
V zgodovini spremljanja potresov so bili zelo pomembni. 

Najstarejši znani seizmoskop je že leta 132 na Kitaj-
skem izdelal Zhang Heng. Ta instrument, velik skoraj dva 
metra, naj bi zaznal potrese z žariščem, ki so bili odda-
ljeni od njega tudi nekaj sto kilometrov. Danes ne vedo 
več točno, kakšen je bil mehanizem v njegovi notranjosti. 
Verjetno je temeljil na nihalu, bil pa naj bi dovolj učinkovit, 
da so potresni valovi močnejših potresov, ko so pripo-
tovali do seizmoskopa, povzročili padec ene od osmih 
bakrenih kroglic, enakomerno razporejenih na vrhu 
naprave. Bakrena kroglica je padla v »usta« enemu od 
žabjih kipcev. Zvok pri padcu je opozoril osebje na potres. 

Žaba, ki je imela v ustih bakreno kroglico, je kazala na 
smer prihoda potresnih valov (Vidrih, 2009).

V Evropi so seizmoskope odkrili šele dobrih šestnajst 
stoletij pozneje. Leta 1703 je francoski fizik de la Haute 
Feuille izumil seizmoskop, ki je temeljil na živem srebru. 
Prva uporaba nihala v napravah za zaznavanje potresov 
pa sega v leto 1731, ko so naprave uporabljali za spre-
mljanje potresov v Neaplju istega leta (Trifunac, 2009).

Seizmoskop WM-1 je nastal dobrih 200 let pozneje 
v Združenih državah Amerike. Njegov izumitelj je bil 
Joe Wilmot. Razvijali so ga med letoma 1956 in 1958 
zaradi potreb po čim pogostejšem instrumentalnem 
opazovanju nihanj tal ob močnih potresih (Hudson, 
1958; Cloud in Hudson,1961). Potresi, ki so imeli v dvaj-
setih in tridesetih letih dvajsetega stoletja nadžarišča 
na gosto naseljenih območjih in so povzročili veliko 
gmotno škodo, so zelo vplivali na inženirske raziskave 
potresno odporne gradnje. Nekateri od bistvenih 
vhodnih elementov pri ocenjevanju dinamike gradbenih 
konstrukcij ob potresu so bili tudi podatki o pospe-
ških med potresom na prostem površju. Za pridobi-
vanje teh podatkov so v ZDA že leta 1932 začeli posta-
vljati mrežo standardiziranih akcelerografov z imenom 
USC & GS strong motion accelerograph (USC & GS, 
pospeškomer močnih nihanj), ki so beležili nihanje tal 
kot funkcijo časa. (US Coast and Geodetic Survey je 
bila raziskovalna organizacija v ZDA, ki jo je podpirala 
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 Slika 1: Seizmoskop WM-1 v kleti občinske zgradbe v 
Brežicah

 Figure 1: WM-1 seismoscope in the basement of 
municipal building in Brežice.

 Slika 2: Seizmoskop WM-1 (levo) in podnožje, na 
katerem se je opravljala kalibracija (desno)

 Figure 2: WM-1 seismoscope (left) and the base, on which 
the calibration was performed (right).

Slika 3: 
Proizvodna linija za izdelavo 
seizmoskopov WM-1 v Sloveniji  
(arhiv ARSO)
Figure 3: 
WM-1 seismoscope production line in 
Slovenia (ARSO archive).

uporabo pri meritvah nihanj tal ob močnih potresih.« Ob 
koncu leta 1962 je bilo v Kaliforniji nameščenih že 100 
teh instrumentov, trideset pa jih je čakalo za nadaljnjo 
postavitev. Načrte in posamezne instrumente so 
poslali tudi že nekaterim ustanovam zunaj ZDA. Tako 
so v začetku šestdesetih let v Čilu izdelali že petdeset 
instrumentov te vrste (Hudson, 1963).

WM-1 v Sloveniji

Leta 1972 so na območju tedanje Jugoslavije začeli 
izvajati projekt Namestitev instrumentov za registra-
cijo močnih potresov na območju Jugoslavije, ki sta 
ga skupaj izvajala IZIIS (Institut za zemljotresno inže-
njerstvo i inženjersku seizmologiju) iz Skopja kot pred-
stavnik Jugoslavije in Kalifornijski inštitut za tehnologijo 
(CALTECH) iz ZDA.

Namen projekta je bil postavitev omrežja instrumentov 
za merjenje močnih potresov, s katerimi je mogoče 
izmeriti pospeške in druge parametre nihanja tal. 

država pri raziskovanju različnih geofizikalnih pojavov, 
tudi pri seizmologiji.) A ob koncu petdesetih let je bilo 
njihovo število še vedno razmeroma majhno. Eden od 
glavnih razlogov za to je bila visoka cena, saj akcelero-
grafa niso izdelovali industrijsko, ter relativno zahtevno 
vzdrževanje aparature. Cena akcelerografa, pretvor-
jena v današnjo vrednost denarja, bi bila okoli 50.000 
ameriških dolarjev. Zato so ob koncu petdesetih let 
začeli razvijati instrument, ki bi bil preprost za vzdrže-
vanje, poceni za množično proizvodnjo in bi ob močnem 
potresu dal čim bolj koristno informacijo. To je bil 
Wilmotov seizmoskop WM-1, preprost instrument, ki 
je pri močnem potresu neposredno zapisal samo eno 
točkovno vrednost v spektru odziva nihanja tal. Proi-
zvodna cena je bila 50-krat manjša kot cena standardi-
ziranega akcelerografa USC & GS. V poročilu o instru-
mentu WM-1 leta 1958 je zapisano (Hudson, 1958): 
»/.../ Naprava v sedanji obliki je primerna za predvideno 
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Potresne sile, ki delujejo na objekte, so sorazmerne s 
tem nihanjem, s tem pa tudi njihovi učinki na objektih. 
S poznavanjem zakonitosti delovanja teh sil lahko izbolj-
šamo predpise za potresno odporno gradnjo. Zgrajeno 
je bilo omrežje opazovalnic za registracijo močnih 
potresov s poudarkom na območjih, ki so znana po 
močnih potresih. Na celotnem ozemlju Jugoslavije so 
namestili več kot 200 akcelerografov in 200 seizmo-
skopov WM-1. Projektu se je pridružil takratni Astro-
nomsko-geofizikalni observatorij (AGO) na Golovcu nad 
Ljubljano. Sodelovali so pri nameščanju instrumentov po 
terenu, lotili pa so se tudi izdelave seizmoskopov (slika 3) 
skupaj z Institutom Jožef Stefan. Izdelava instrumenta 
je zahtevala veliko znanja in finomehaničnih sposobnosti. 
V letih 1973–1974 so z manjšo spremembo originalnega 
Wilmotovega seizmoskopa izdelali 99, pozneje pa še 49 
seizmoskopov. Spremenili so ohišje instrumenta, saj so 
za zgornji del ohišja uporabili pleksisteklo, kar je omogo-
čilo takojšni pogled na osajeno steklo. Če je bil dogodek 
zapisan, zato ni bilo treba odpirati ohišja, s čimer bi lahko 
v zapis vnesli dodatno motnjo. 

Na območju Slovenije je bilo za namene prej omenjenega 
projekta poleg 12 akcelerografov SMA-1 postavljenih 16 
seizmoskopov WM-1, in sicer pet na območju Ljubljane, 
po trije v Brežicah in Ilirski Bistrici, po dva v Tolminu in 

Laškem ter eden v Krškem. Instrumente je upravljal in 
jih vzdrževal IZIIS, po osamosvojitvi Slovenije pa je Seiz-
mološki zavod RS nadomestil takrat že zastarele seiz-
moskope z digitalnimi akcelerografi.

Načelo delovanja 

seizmoskopa WM-1

Seismoskop WM-1 je z ohišjem vred visok 27 centime-
trov in ima premer 24 cm. Deluje po načelu nihala, ki 
lahko niha v vseh vodoravnih smereh. To mu omogoča 
žica, ki povezuje nihalo z ohišjem in je pripeta v težišču 
nihala (slika 5). Na vrhu nihala je vpeto sferično steklo, 
ki je enakomerno prekrito s sajami. Nihanje v hori-
zontalni ravnini se zapiše tako, da igla, ki se komaj 
dotika stekla, v saje zarisuje sled dvodimenzionalnega 
nihanja tal ob potresu. Spodnji del nihala je prav tako 
sferično oblikovana kovinska ploščica, ki leži v stalnem 
magnetnem polju, s katerim sta se natančno nastavila 
dušenje in frekvenca sistema. Frekvenca seizmoskopa 
je nastavljena na To = 0,75 s z dušenjem, ki dosega 
10 % kritičnega dušenja. Te parametre so pri načr-
tovanju seizmoskopa predvideli v ZDA po temeljitem 
študiju celotnih krivulj odziva spektra za do takrat 
zabeležene močne potrese in dinamičnih značilnosti 
tipičnih gradbenih konstrukcij v ZDA. Največji odmik 
ugotovljene sledi da neposredno informacijo o spek-
tralni vrednosti potresnega gibanja za frekvenco, 
ki ustreza frekvenci seizmoskopa. Seizmoskop je 
namenjen zapisovanju močnih potresnih sunkov in je 
omogočal točkovni podatek o potresu šele, ko je na 
lokaciji nihanje tal zaradi potresa preseglo intenziteto 

 Slika 5: Shematski prikaz delovanja seizmoskopa WM-1. 
Levo v mirujočem stanju, desno v nagibu, ko igla 
zapiše sled v sajah na sferičnem steklu.

 Figure 5: Schematic diagram of WM-1 seismoscope: 
left in the stationary position and right in the 
inclination, when the needle makes some traces 
of soot on spherical glass.

 Slika 4: Načrt za izdelavo seizmoskopa, pogled s strani 
(arhiv ARSO) 

 Figure 4: Technical drawing of WM-1seismocope, side 
view (ARSO archive).
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 Slika 6: Zapis potresa 6. maja 1976 v Furlaniji Julijski 
Krajini na osajeni sferični stekleni ploščici 
instrumenta, postavljenega v občinski zgradbi v 
Tolminu (Mihajlov, 1978)

 Figure 6: Earthquake recording from 6 May 1976 in Friuli 
Venezia Giulia on smoked spherical glass of 
seismoscope installed in the municipal building in 
Tolmin (Mihajlov, 1978).

V. stopnje. Spremljal pa je lahko horizontalne pospeške 
do vrednosti 0,1 težnostnega pospeška.

Mrežo seizmoskopov na območju Slovenije je upravljal 
IZIIS, ki je tudi analiziral zapise instrumentov, ovrednotil 
in shranjeval podatke. Najmočnejši potres v tem obdobju, 
ki je nastal 6. maja 1976 v Furlaniji Julijski Krajini in je 
povzročil gmotno škodo v Posočju, je zaznalo šest seiz-
moskopov. Najbližje nadžarišču potresa sta bila instru-
menta, postavljena v Tolminu. Primer zapisa instru-
menta v zgradbi občine prikazuje slika 6 (Mihajlov, 1978).

Sklepne misli

Seizmološki instrumenti iz prve polovice dvajsetega 
stoletja so bili mehanična mojstrovina. V tem času je 
bila še vedno ena glavnih težav, kako in na kaj zapisati 
nihanje tal ob potresu, da bo zapis lepo berljiv in 
natančen, ter kako pri zapisu upoštevati točen čas. 
Zato so bili akcelerografi in seizmografi ne samo dragi 
za izdelavo, temveč so zahtevali tudi nenehno ter drago 
vzdrževanje. Seizmoskop WM-1 je bil kompromis, saj 
njegova izdelava ni bila draga, vzdrževanje je bilo mini-
malno, informacija o nihanju tal ob potresu pa je bila 
zelo skopa oziroma samo točkovna. Iz podatkov o vzdr-
ževanju »instrumentov za močne potrese za leto 1982 
na območju Slovenije« (IZIIS, 1982) je razvidno, da je 
akcelerograf SMA-1 stal 93.083 dinarjev (akcelerograf, 
ki so ga naredili v podjetju Kinemetrics v ZDA), seismo-
skopi WM-1, ki so jih proizvajali v Sloveniji, pa so stali 
9339 dinarjev, torej desetkrat manj. Toda stroški za 
rezervne in dotrajane dele za petnajst akcelerografov 
SMA-1 v letu 1983 na območju Slovenije so bili ocenjeni 
na 40.000 dinarjev na leto, kar znese skoraj polovico 
cene enega akcelerografa. Ti stroški so bili pri seizmo-
skopu WM-1 zanemarljivi. 

Sodobni akcelerografi danes nas obveščajo o komple-
ksnem nihanju tal ob močnem potresu v širokem 
frekvenčnem območju v digitalizirani obliki, kar omogoča 
preprosto nadaljnjo analizo podatkov. Zato bi imel 
danes instrument WM-1 samo vlogo indikatorja, torej 
instrumenta, ki je zaznal dogodek, in nič več. V prete-
klosti, ko se je inženirska seizmologija šele začela razvi-
jati, je bil vsak podatek zelo pomemben. To velja tudi za 
podatke iz seizmoskopov WM-1. Predvsem pa to velja 
za tisto obdobje v Sloveniji, ko je bilo zelo težko dobiti 
kakovostne instrumente iz tujine in je domača proizvo-
dnja poskušala pokriti strokovne potrebe.
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Povzetek
Furlanijo so leta 1976 prizadeli številni potresi, ki so povzročili skoraj tisoč smrtnih žrtev in na širšem 
nadžariščnem območju veliko razdejanje. Najmočnejši potres je imel magnitudo 6,5, še 7 potresov je imelo 
magnitudo večjo kot 5,0. Po rušilnemu potresu 6. maja je sledila serija popotresov, ki je nakazovala na 
umirjanje tal. 11. in 15. septembra pa se je zgodilo pet močnih popotresov, ki so porušili že poškodovane kot 
tudi mnoge že deloma obnovljene stavbe. V Sloveniji je bilo najbolj prizadeto Posočje, posebno hudo je bilo v 
Breginjskem kotu. Za posledicami majskega potresa je v Sedlu umrla ena oseba, ranjenih je bilo 31 oseb.

Abstract
Italian easternmost province Friuli was hit by a strong earthquake sequence in 1976. Almost 1000 
people died and the damage was extensive. The strongest earthquake had magnitude 6.5, and 7 
aftershocks reached magnitudes larger than 5.0. The aftershock activity following the earthquake on 
6 May 1976 seemed ordinary, but on 11 and 15 September there were four very strong aftershocks 
that added to the destruction. Even the already repaired houses were seriously damaged again. In 
Slovenia, Posočje was the most severely hit part, and damage was greatest in the area of Breginjski 
kot. One person in Sedlo died due to the 6 May earthquake, and 31 persons were injured.

Uvod

Najbolj vzhodno italijansko pokrajino Furlanijo so leta 
1976 prizadeli hudi potresi (Vidrih in Godec, 2007). 
Umrlo je skoraj tisoč ljudi, na širšem nadžariščnem 
območju je bilo razdejanje zelo veliko. Nekoliko manj, pa 
vseeno hudo, sta bili prizadeti obmejni območji Avstrije in 
takratne Jugoslavije. V Sloveniji je bilo najhuje v Breginj-
skem kotu. Tam je umrla ena oseba, ranjenih je bilo 31 
ljudi. Prispevek je pripravljen ob 40. obletnici najmočnej-
šega potresa, ki se je zgodil 6. maja 1976.

Potres 6. maja 1976

»Potres je huda zver, ki živi globoko pod zemljo. Ko se 
premakne, povzroči na naši lepi zemlji strah in trepet. 
Pod našimi kraji se je premaknila maja in septembra. In 
tedaj nismo čutili le premikanja, slišali smo tudi njene 
čudne glasove. Bilo je, kot da bi zemlja rjovela. Oglašali 
so se psi in mačke, krave v hlevih so bile nemirne, ljudje 
so bežali. Nič čudnega, saj so kremplji premikajoče 
se zveri povzročili mnogo globokih ran, ki se še niso 
zacelile.

Od takrat, ko sem to zver spoznala, radovedno poslušam 
poročila. Zver se je še večkrat premaknila pod različnimi 

kraji. Ko sem gledala rane, ki jih je povzročila, sem želela 
samo eno: da bi se pojavil mogočen lovec, ki bi to zver za 
vedno uničil.«

Tako je Majda Juren, takrat učenka tretjega razreda, 
v nekaj stavkih zapisala svoje vtise o potresu 6. maja 
1976 v glasilu osnovne šole v Kobaridu (Dolenc, 1980). 

Huda zver je bila od nekdaj prisotna v ljudskem izročilu. 
Na Furlanskem so ji rekli Ortolat, v naših zelo starih 
ljudskih pesmih se pojavi riba Faronika, bajeslovno bitje, 
ob njenem premikanju se strese Zemlja (Kropej, 2012).

Na podlagi analize učinkov je bilo nadžarišče potresa, 
ki ga opisuje Majda Juren, v Furlaniji, v bližini Gumina 
(Gemona del Friuli). Seizmologi so iz zapisov potresov 
izračunali, da je bilo žarišče potresa nekoliko bolj seve-
rovzhodno, kakšnih 7 km od slovenske meje. Prvemu 
rušilnemu potresu, ki se je zgodil 6. maja 1976 ob 21. uri 
po lokalnem srednjeevropskem času na globini 6 km, je 
sledila dolga serija močnih popotresov. Še 6 potresov 
je preseglo magnitudo 5,0. S prihodom poletja so se 
tla začela umirjati, septembra pa je sledilo novo nepri-
jetno presenečenje: pet močnih potresov je 11. in 15. 
septembra do konca uničilo že poškodovane objekte in 
povzročilo veliko težav pri obnovi (Cecić, 2016; Slejko, 
2016). 
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Z vidika seizmologije furlanski potresi po magnitudi ne 
spadajo med najmočnejše v Evropi, toda glede na okoli-
ščine (nadžarišče na območju z razmeroma gosto pose-
ljenostjo, majhna globina žarišča, visoka ranljivost stavb, 
lokalne geološke razmere) so bile posledice zelo hude.

Dan po potresu so bili na naslovnicah dnevnega časo-
pisja veliki naslovi o katastrofalnem potresu v Furlaniji. 
V Furlaniji je Ortolat prizadel 120 občin in približno pol 
milijona prebivalcev. Najmočnejši učinki so bili v krajih 
severno od Vidma, kjer so mesta in vasi utrpeli ogromno 
škodo, nekatere je porušilo do tal. Večje poškodbe so 
bile na območju do približno 90 km od nadžarišča. 
Manjše poškodbe so se zgodile na območju od Gorice 
in Trsta na jugovzhodu do Verone in Benetk na zahodu. 
Nekaj poškodb je bilo zabeleženih tudi v Ljubljani. Potres 
so čutili po vsej Evropi: v Franciji, Belgiji, Švici, Nemčiji, 
na Češkem, Poljskem, Madžarskem, Hrvaškem, celo 
v Beogradu, predvsem pa v Sloveniji in Avstriji, kjer je 
povzročil veliko gmotno škodo. 

Posledice potresa 

v Furlaniji in Sloveniji

Po objavljenih podatkih je potres v Italiji imel največje 
učinke v 16 krajih (Anduins, Celante, Cesariis, Costa-
borchia, Farla, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, 
Jouf, Madonna, Montenars (Isola), Osoppo, Piovega, 
San Pietro, Sopramonte, Trasaghis in Villuzza). Inten-
ziteto v teh krajih ocenjujejo na IX-X MCS. Pri nas so 
največji učinki dosegli VIII-IX MSK v Breginju in VIII MSK 
v Podbeli (Hržič, 1977). Sedanje raziskave, ki potekajo 
v več evropskih državah, bodo poenotile polje učinkov, 
saj bodo vsi podatki ocenjeni po skupni metodologiji in z 
uporabo evropske potresne lestvice. MCS je okrajšava 
za Mercalli-Cancani-Siebergovo lestvico, ki so jo takrat 
(in še danes) uporabljali v Italiji. MSK je okrajšava za 
Medvedev-Sponheuer-Karníkovo lestvico, ki se je takrat 
uporabljala pri nas. Obe lestvici sta 12-stopenjski, razli-
kujeta se v metodologiji ocenjevanja. 

Prizadeto območje je obsegalo približno 5000 kvadra-
tnih kilometrov. Niz potresov je v Italiji porušil 17.000 
zgradb, umrlo je 965 ljudi, ranjenih pa jih je bilo 3000.

V Sloveniji je bil glede škode položaj primerljiv, posebno v 
Breginjskem kotu (slike 1–3). Med tiste vaške hiše, ki so 
se že pred potresom zrušile od starosti in zapuščenosti, 
se je sesedlo še kamenje hiš, v katerih življenje še ni 
zamrlo. Riba Faronika je na srečo vzela veliko manj člove-
ških življenj. Za posledicami majskega potresa je v Sedlu 
umrla ena oseba, ranjenih je bilo 31 oseb (Informacija, 
1976). Do konca junija so seizmografi zapisali 392 popo-
tresov. Od tega je imelo 180 sunkov intenziteto III ali več 
(LJU 1976-7; Naše nebo, 1976/77; Naše nebo, 1978).

Pogosto se zgodi, da močan potres, ki neko območje 
prizadene v večernih ali nočnih urah, ko so prebivalci 

večinoma doma, zahteva več žrtev kot čez dan, ko so 
ljudje zdoma. Šestega maja zvečer se je zgodila sreča v 
nesreči: minuto pred deveto uro je zmeren potres vzne-
miril prebivalce in mnogi so postali pozorni na doga-
janje okoli sebe. Minuto pozneje, ob deveti uri zvečer, so 
se tla ponovno zatresla, tokrat veliko močneje. Veliko 
je pričevanj, da so ljudje prišli iz hiš, ker so se ustra-
šili ali so želeli preveriti, zakaj so postale domače živali 
nemirne. V krajih, kjer so bili učinki glavnega potresa 
najhujši, je predhodni potres verjetno rešil marsikatero 
življenje. 

V Posočju je bilo takrat razmeroma malo novejših, z 
železobetonom utrjenih stavb. Prevladovale so stare, 
večinoma z lesenimi stropi in iz kamna z apneno malto 
grajene hiše, ki so ob potresu zelo ranljive. Slaba 
kakovost gradnje je bila tudi posledica tega, da so bila 
nekatera naselja zelo poškodovana v obeh svetovnih 
vojnah. Objekti so se takrat popravljali na hitro in s 
priročnim materialom.

Najhujše posledice so potresi povzročili v Breginj-
skem kotu. V Breginju je več kot 75 % objektov utrpelo 
škodo 4. kategorije po klasifikaciji MSK, kar pomeni 
delno rušenje (Orožen Adamič, 1979). Razlogi so bili 
slaba geološka podlaga, slaba kakovost gradnje in tudi 
majhna oddaljenost od nadžarišča. Na bregovih rečice 
Bele so se pojavile do 7 m dolge razpoke, voda pa je bila 
nekaj časa motna. V Podbeli, ki leži na aluvialnih nanosih 
in rečni terasi Nadiže, so bile poškodovane skoraj vse 
hiše. Tipične poškodbe so bile razrušene nosilne stene, 
razmajane konstrukcije, težko poškodovana ostrešja 
in polomljeni dimniki. V Idrskem je bila poleg starejših 

 Slika 1: Poškodovana cerkev sv. Helene pri Podbeli 
(© Ministrstvo za kulturo, INDOK center, 
J. Gorjup, 1976)

 Figure 1: Damage on the church of St. Helena near 
Podbela. (© Ministry of culture, INDOK center, 
J. Gorjup, 1976)
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in novejših hiš močno poškodovana tudi vaška cerkev. 
Delna rušenja poslopij so bila opažena tudi v Kobaridu, 
Robidišču, Sedlu, Ladri, Logju, Srpenici, Sužidu, Volarjah 
in Žagi.

Organizacija življenja po potresu

Takoj po potresu 6. maja je občinski štab za civilno 
zaščito Tolminske začel izvajati vse ukrepe, ki jih 
takšna naravna nesreča zahteva. V vaseh in soseskah 
so organizirali sosedsko pomoč tistim družinam, ki 
niso mogle več bivati v svojih domovih. V začetku so jim 
prebivališča in hrano priskrbeli sosedje, potem so se 
preselili v šotore in prikolice. Zbiranje večjih skupin ljudi 
v zaprtih prostorih je bilo zaradi popotresov odsveto-
vano, tudi verski obredi so se opravljali na prostem. 
Prebivalci so sami pohiteli zavarovati in odstranjevati 
strešnike in dimnike, ki bi lahko ogrožali mimoidoče. 
Zaradi težkih življenjskih razmer je bilo treba paziti na 
higieno, zlasti na vodo. Organizirano je bilo cepljenje 
ljudi in živali proti nalezljivim boleznim. Na srečo je bilo 
vreme v prvih dneh po potresu toplo in suho, tako da 
ni bilo težko prespati v avtomobilih in improviziranih 
šotorih.

Strokovne ekipe so takoj začele ocenjevati stopnjo 
poškodovanosti stavb in njihovo uporabnost. Ekipe 
gradbenih strokovnjakov, ki jih je vodil ljubljanski 
Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij, pa 
so nato sistematično popisovale škodo. Poseben 
popis škode je organiziral tudi Zavod za spomeniško 
varstvo. Tolminsko so v naslednjih tednih obiskali 
številni politiki kot tudi domači in tuji strokovnjaki 
(Ambraseys, 1976).

Slovenija in druge jugoslovanske republike so v mesecih 
po potresu pokazale izredno solidarnost s prebivalci 
najbolj prizadetega območja. Materialna pomoč v obliki 
šotorov, prikolic, živil, gradbenega materiala itn. je priha-
jala z vseh koncev, zbiral se je tudi denar. Vojaki, tabor-
niki, radioamaterji in gasilci so takoj pomagali. Veliko 
je bilo prostovoljcev, ki so pomagali pri obnovi. Na delu 
je bilo tudi nekaj mladinskih delovnih brigad. Zaradi 
poškodb so bile začasno zaprte številne šole in drugi 
vzgojno-varstveni objekti, pouk pa se je izvajal v nadome-
stnih prostorih. 

Pri velikih nesrečah se pogosto pojavijo posamezniki, ki 
razširjajo neresnice in med ljudi vnašajo strah. Ob močnih 
potresih je običajno veliko govoric o tako ali drugače 
»napovedanih« močnih ponovitvah. Tudi na Tolminskem 
je bilo tako, zato je Koordinacijski odbor za informacije 
redno opozarjal občane, naj ne nasedajo lažnim vestem.

Res je tudi, da nesreča združuje ljudi. Ko so se ljudje v 
prvih dneh po potresu otresli strahu, se je življenje 
začelo vračati v običajne tirnice. Tako so v informativnem 
biltenu za občane Tolminske zapisali: »Potres je podrl 
meje med nalogami družbenih in delovnih organizacij. 
Delo teče z roko v roki. Vsi so ena sama organizacija.« 
(Informacija občanom potresnega območja Tolminske, 
15. 5. 1976)

Z odlokom, sprejetim maja 1976, je bilo bankam dovo-
ljeno, da dodelijo oškodovanim po potresu ugodne 
kredite s triletnim ali desetletnim odplačilnim rokom. Vsi 
zaposleni v Sloveniji so do konca leta 1977 za obnovo 
prispevali 1 % od kosmatega osebnega dohodka, mnogi 
kolektivi so se za pomoč Tolminski odrekli enodnevnemu 
zaslužku.

Sliki 2 a in 2 b: Velike poškodbe na starih kamnitih hišah v Breginju (© Ministrstvo za kulturo, INDOK center, J. Gorjup, 1976)
Figure 2a and 2b: Heavy damage on old stone houses in Breginj. (© Ministry of culture, INDOK center, J. Gorjup, 1976)
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Leto Mesec Dan Čas Magnituda

1976 5. 6. 19.59 4,8
1976 5. 6. 20.00 6,5
1976 5. 7. 00.23 4,9
1976 5. 9. 00.53 5,1
1976 5. 10. 04.35 4,9
1976 5. 11. 22.44 5,0
1976 9. 11. 16.31 5,3
1976 9. 11. 16.35 5,6
1976 9. 15. 03.15 5,9
1976 9. 15. 04.38 4,9
1976 9. 15. 09.21 6,0
1976 9. 15. 11.11 5,2

Dober mesec po majskem potresu so se Podbelčani 
že vselili v montažne hišice. Začeli so rušiti posamezne 
objekte, ki so bili preveč poškodovani, da bi jih lahko 
popravili. Uradne številke o poškodovanih objektih v 
potresu so: v Sloveniji je bilo leta 1976 zaradi potresov 
poškodovanih 10.552 objektov, od tega v občini Tolmin 
6336. Majski potresi so v tolminski občini poškodo-
vali 5532 objektov. Zanimivo je, da je potres 6. maja 
poškodoval tudi 31 hiš v stari Ljubljani. Gre za objekte, 
ki so bili stari, v slabem stanju in na neugodni geološki 
podlagi.

Septembrski potresi

Popotresno obnovo so prekinili in ustavili septembrski 
potresi. Pet potresov je imelo magnitudo večjo od 5,0, 
najmočnejši celo večjo od 6,0 (preglednica 1). 

Potresa 11. septembra sta Posočje prizadela nekoliko 
manj kot potres 6. maja. Kljub temu se je poškodovalo 
nekaj ljudi, predvsem zaradi vznemirjenosti. V Breginju 
so se porušili nekateri zidovi, več streh in dimnikov je 
bilo poškodovanih. Prav tako so bile ponovno poškodo-
vane nekatere stavbe v popravilu. Največ škode je bilo v 
Podbeli. Deset stavb ob cesti med Tolminom in Bovcem 
je zaradi velikih poškodb oviralo varen promet. Cesta 
med Žago in Učjo je bila na več mestih zasuta. Sledila je 
vrsta manjših potresov, do 15. septembra jih je bilo 11, 
ki so jih dobro čutili v Posočju.

Štiri dni po tem, 15. septembra, so se tla ponovno 
močno zatresla in skoraj uničila Podbelo ter Breginj. Novi 
potresni sunki so porušili tudi zastavljeni načrt obnove 
prizadetih naselij. Prebivalci Breginja, Podbele, Sedla, 
Homca in Stanovišč so ostali brez strehe nad glavo, 
mnogim občanom, ki so svoje domove že obnovili, so novi 

sunki ponovno močno poškodovali hiše. Pojav septem-
brskih potresov je z jakostjo in obsegom presegel vse 
pričakovane možnosti glede na potresno zgodovino in 
geologijo tega območja. Septembra je sledilo še 24 popo-
tresov, ki so jih čutili v Posočju, oktobra je število popo-
tresov hitro upadlo, prebivalci Posočja so čutili le štiri. 
Novembra sta bila le še dva popotresa, nato en januarja 
1977 in drugi aprila 1977. Šibkejših potresov, ki so jih 
zapisali le seizmografi, je bilo veliko več (Ribarič, 1982).

Akcija popisa škode in sanacija sta potekali hitro. 
Zaradi bližajoče se zime ju je bilo treba pospešiti in čim 
prej zgraditi nove objekte. Povsod so začeli postavljati 
montažne objekte, predvsem šole, vrtce in družinske 
hiše. Tako so nekatera naselja popolnoma spremenila 
svoj videz. Posebno očitno je to bilo v Breginju, za čigar 
ohranitev so si sicer prizadevali znani kulturniki in politiki. 
V Podbeli je od stare vasi ostala le ena hiša. Z delom 
je začel tudi republiški koordinacijski štab za obnovo 
Posočja.

Nove seizmološke raziskave

Leta 1976 so seizmološke službe vseh prizadetih držav 
zbirale in analizirale makroseizmične podatke za svoje 
ozemlje. Narejen je tudi poskus, da bi se podatki združili 
v skupno karto izoseist (Procházkova, Schenková in 
Kárnik, 1979). Rezultat je bil nepopoln, predvsem zaradi 
različnih metodologij in lestvic, ki so jih posamezne 
ustanove uporabljale. Zato so se na državnih mejah 
dogajali »preskoki« v vrednosti intenzitet. 

V makroseizmičnem arhivu ARSO smo imeli pred 
začetkom novih raziskav shranjene vire podatkov o 
furlanskih potresih: 84 vprašalnikov iz tega časa, 34 
poročil očividcev, 11 objavljenih člankov in številne druge 
pisne vire (Cecić, 2002).

Ob 40-letnici furlanskih potresov smo se seizmologi 
odločili, da naredimo prevrednotenje ocen potresnih 
učinkov s sodobnim orodjem. Prve izsledke te medna-
rodne raziskave, v kateri sodelujemo strokovnjaki iz 
devetih držav, bomo predstavili na konferenci Evropske 
seizmološke komisije, ki bo potekala letos septembra v 
Trstu.

Največ pozornosti smo posvetili zbiranju dodatnih 
primarnih podatkov o potresih: sem spadajo poročila o 
ocenah škode, fotografije prizadetega območja, različni 
informativni bilteni, spomini očividcev in tudi časopisi, 
revije ter televizijska poročila.

Tudi seizmologi zbiramo opise očividcev. Pri tem nam 
lahko pomagate bralci Ujme: če se spominjate katerega 
izmed opisanih potresov, nam sporočite, kje ste bili in 
kako ste ga doživeli. Lokacija opazovalca med potresom 
je zelo pomembna, saj brez naslova vašemu podatku ne 
moremo določiti koordinat in ga umestiti na karto potre-
snih učinkov. 

 Preglednica 1: Potresi leta 1976 v Furlaniji z magnitudo 
> 4,7 (povzeto po Rovida in dr., 2011). Čas 
v preglednici je svetovni čas UTC in se od 
lokalnega leta 1976 razlikuje za eno uro.

 Table 1: Earthquakes in Friuli in 1976 with 
magnitude > 4.7 (adapted from Rovida et 
al., 2011). The time in the table is UTC; local 
time in Friuli in 1976 was UTC+1.
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Sklepne misli

Minilo je 40 let od dogodkov, ki so spremenili videz 
prizadetih krajev in za vedno pustili sled v spominu 
tamkajšnjih prebivalcev. Kljub travmatičnim izkušnjam 
smo bili že leta 1998 priča, da je bilo veliko objektov, 
ki so bili sanirani po potresih 1976, močno poškodo-
vanih. Zato je treba pri tem še enkrat poudariti, da 
je potresno odporna gradnja najboljša obramba in 
obenem edino, kar lahko pravočasno storimo, da bi 

zmanjšali žrtve ter materialno škodo. To je sistema-
tično in dolgotrajno delo, toda treba ga je opraviti po 
vseh predpisih, saj so potresi na tem ozemlju bili in 
bodo, tudi močnejši.
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Povzetek
Modeliranje naravnih procesov je v zadnjih desetletjih postalo učinkovito orodje za njihovo lažje razumevanje, 
saj nam modeli na podlagi analize preteklih procesov omogočajo opredelitev prihodnjih. Za potrebe 
ugotavljanja nevarnosti zaradi snežnih plazov je eden takih modelov programsko orodje RAMMS.

Abstract
In recent decades, modelling of natural processes has become an efficient tool which enables us to better 
understand such processes. On the basis of the analyses carried out for past processes, the models allow the 
prediction of future ones. RAMMS software is one of the dynamic models for identifying avalanche hazards.

Uvod

Naravni procesi so del vsake pokrajine in vsak dan 
spreminjajo naše okolje ne glede na prisotnost človeka 
(Komac, Natek in Zorn, 2008), med njimi pa se v članku 
osredotočamo na snežne plazove.

Naši predniki so se območjem, ki jih ogrožajo snežni plazovi, 
izogibali tako pri gradnji kot tudi pri gibanju. Takrat so v viso-
kogorje zahajali le redki, drugače pa je bilo s sredogorjem, 
kjer so tudi pozimi spravljali les in seno v dolino ter bili tako 
izpostavljeni snežnim plazovom (Malešič, 2005). Skozi 
čas se je raba gorskega sveta spremenila in ima danes 
tudi pomembno rekreacijsko vlogo (Natek, 2011), zato je 
»gorskim nevarnostim« izpostavljeno vedno več ljudi.

Snežni plazovi so kratkotrajen, krajevno omejen naravni 
pojav v zasneženih gorskih pokrajinah (Kriz, 2001). Delimo 
jih po obliki (npr. plazovi s točkasto ali linijsko napoko) in 
gibanju (npr. tekoči in pršni plazovi), vzrokih za nastanek 
(npr. spontani in umetno sproženi plazovi), po starosti 
snega (npr. plazovi novega in starega snega), vlažnosti 
plazovine (npr. plazovi mokrega in suhega snega) in glede 
na kraj nastanka (npr. pobočni, žlebasti plazovi) (Volk, 2010).

V Sloveniji prevladujejo manjši snežni plazovi, ki povzro-
čajo škodo predvsem v gozdu, občasno pa poškodujejo 
tudi infrastrukturo ali zaradi njih umrejo ljudje. Slednje je 
zelo pomembno, saj moramo upoštevati dejstvo, da med 
vsemi »naravnimi nesrečami«, ki prizadenejo Slovenijo, 
prav zaradi snežnih plazov umre največ ljudi, v povprečju 
kar eden do dva na leto (Pavšek, 2002).

Njihova napovedovanje in analiza nista preprosta, saj 
je treba upoštevati številne vplivne dejavnike, od vrste 

podlage, stanja in debeline snežne odeje do vremenskih 
razmer, kot tudi človeški faktor (Volk, 2010).

Pri opisovanju snežnih plazov smo večkrat v dilemi, ali 
zanje uporabiti izraz nesreča ali nezgoda (Đurović in 
Mikoš, 2006; Natek, 2011; Mikoš, 2014). Številne snežne 
plazove lahko le redko opredelimo kot naravno nesrečo, 
za katero velja, »… da je ogroženo življenje ali zdravje ljudi, 
živali ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni dedi-
ščini in okolju v takšnem obsegu, da je … treba uporabiti 
posebne ukrepe, sile in sredstva …« (Mikoš, 2014; 309), saj 
večina nastane daleč od človeka. Prav tako izraz nezgoda 
ni vedno primeren, saj so njihovi učinki premajhni. Izraz je 
namreč primernejši za opisovanje manjših dogodkov brez 
hujših posledic (Natek, 2011), k čemur pa težko prište-
vamo dogodke, zaradi katerih vsako leto umrejo ljudje.

Prispevek se osredotoča na pregled metod, ki se upora-
bljajo za proučevanje plazovne (lavinske) nevarnosti. Na 
kratko so predstavljene njihove lastnosti, opozarjamo pa 
tudi na morebitne pomanjkljivosti. Poleg tega posebno 
pozornost namenjamo dinamičnim oziroma fizikalnim 
metodam, ki so z razvojem računalniške tehnologije vse 
naprednejše in natančnejše.

Razvoj modeliranja

Z razvojem tehnologije in védenja o naravnih pojavih 
so se razvile številne metode za njihovo proučevanje, 
in sicer od proučevanja zgodovinskih virov do priprave 
statističnih in numeričnih modelov.

Za boljše razumevanje naravnih procesov, predvsem 
pa za boljšo varnost, se pri proučevanju naravnih nevar-
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nosti in naravnih nesreč uporabljajo številni modeli. Pri 
snežnih plazovih lahko na primer z njimi predvidimo 
gibanje, hitrost in obseg pojava (RAMMS, 2013). Pri 
modelih se moramo zavedati, da gre pri njih za »poeno-
stavitev« naravnih procesov, ki ne morejo povsem simu-
lirati narave oziroma, kot je napisal Boardman (2006, 
77): »Od modelov … ne smemo pričakovati, da bodo 
[popolnoma, op. a.] posnemali naravo. Mišljeni so, da 
stvarnost poenostavijo …«

Prvi poskusi modeliranja snežnih plazov so bili predsta-
vljeni v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja (slika 
5). S časom so postajali vse kompleksnejši, kar pomeni, 
da so upoštevali čim več vplivnih dejavnikov. Prepro-
stejši modeli za načrtovanje protiplazovnih zaščit se 
uporabljajo že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, v 
osemdesetih letih pa so se začeli uporabljati statistični 
modeli ter eno- in dvodimenzionalni numerični modeli. 
Hitrejši razvoj je modeliranje doživelo po zimi, zelo bogati 
s snežnimi plazovi, v Alpah leta 1999, saj se je takrat 
razvoj usmeril predvsem v večrazsežnostne dinamične 
modele (Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Pri raziskovanju in varstvu pred snežnimi plazovi kot 
tudi pri pripravi modelov zanje prednjačijo alpske države, 
predvsem Švica, Francija, Avstrija in Nemčija, pomembne 
pa so tudi Združene države Amerike in Norveška (Rudolf-
-Miklau in Sauermoser, 2011).

Metode proučevanja 

snežnih plazov

Pri analizi nevarnosti zaradi snežnih plazov lahko obrav-
navamo snežne plazove, ki so se že zgodili, ali pa je naše 
raziskovanje usmerjeno v napovedovanje prihodnjih 
plazovnih dogodkov.

V grobem metode proučevanja snežnih plazov delimo 
na neposredne oziroma kvalitativne ali izkustvene in 

posredne oziroma kvantitativne (Zorn in Komac, 2004). 
Med kvalitativne metode lahko uvrstimo »zgodovinsko 
metodo« oziroma proučevanje zgodovinskih virov (npr. 
urbarjev, kronik, časopisnih člankov, fotografij) in morfo-
loško metodo (npr. geomorfološko kartiranje), s katero 
iščemo sledi, ki jih plazovi puščajo v okolju (npr. poško-
dovano rastje, razporejenost drevesnih letnic, konkavne 
reliefne oblike) (Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011). 
Tako na podlagi dogajanja v preteklosti dobimo vpogled 
v pojavnost plazov, povratne dobe in vzroke za njihov 
nastanek, tovrstne podatke pa lahko uporabimo tudi za 
napovedovanje prihodnjih plazov ali kot kontrolo napove-
dovanja.

Za napovedovanje uporabljamo predvsem posredne 
oziroma kvantitativne metode. Te delimo na determi-
nistične, statistične in probabilistične ali verjetnostne 
(Zorn in Komac, 2004). Med slednje na primer uvrščamo 
topografske (npr. Alpha-Beta, Laatsch/Zenke/Denkerl, 
French 1D) in numerične modele (npr. Voellmy-Salm, 
AVAL 1D, Samos AT, RAMMS) (Rudolf-Miklau in Sauer-
moser, 2011).

Pragmatična metoda, ki jo omenjamo v nadaljevanju, 
je kombinacija verjetnostnih in kvalitativnih metod, za 
katero je značilna tudi subjektivna ocena na podlagi 
pridobljenih podatkov in preteklih izkušenj (Zorn in 
Komac, 2004; Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Za lažje razumevanje nekega pojava lahko uporabimo 
več metod, pri vseh pa se moramo zavedati, da so 
modeli odvisni od kakovostnih vhodnih podatkov.

Analiza preteklih dogodkov

Zgodovinske metode

Zgodovinske metode so usmerjene v analizo preteklih 
plazovnih dogodkov in temeljijo na pregledu ter analizi 
zgodovinskih virov, torej kronik, pričevanj očividcev in 
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Slika 1: 
Temeljna načela in metode analize 
plazovne nevarnosti (prirejeno po 
Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011)
Figure 1: 
Fundamental principles and methods 
of avalanche hazard analysis 
(Adapted from Rudolf-Miklau and 
Sauermoser 2011).
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pregledu lavinskih biltenov, poročil, sedanjega katastra 
snežnih plazov ter podobnih dokumentov (Rudolf-Miklau 
in Sauermoser, 2011).

Metodo uporabljamo takrat, ko nas zanima, kje so se v 
preteklosti plazovi že prožili, v kakšnem obsegu, kakšni 
so bili vzroki zanje in kakšno škodo so povzročili.

Težava takega proučevanje je predvsem, da zgodo-
vinski viri navadno obravnavajo le plazove, ki so povzro-
čili škodo ali žrtve, drugi dogodki pa navadno niso bili 
opisani. Nadaljnja težava je v pridobivanju natančnejših 
informacij o dogodkih, saj se ti največkrat niso zbirali 
ali pa so poročila pomanjkljiva. Največ imamo meteo-
roloških podatkov, toda njihova uporabnost je omejena 
zaradi redke opazovalne mreže v visokogorju.

Morfološke metode

Te metode temeljijo na iskanju sledi oziroma »nemih 
prič«, ki so jih plazovi pustili v pokrajini. Očitni sledovi 
plazovnega delovanja so lijakaste grape (slika 2). Plazovi 
lahko poleg snega s seboj nosijo tudi drug material, ki se 
odlaga na čelu plazu. Plazovno aktivnost lahko prouču-
jemo tudi z različnimi datacijskimi postopki (Papež, 2011; 
Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Snežni plazovi puščajo sledi na rastju, predvsem na 
drevesnih vrstah, ki se na plazovno aktivnost prilago-
dijo z načinom rasti, saj so drevesa upognjena v smeri 
gibanja plazov (Pavšek, 2002). Posledice plazov so dobro 
vidne tudi na razporeditvi drevesnih letnic (Pavšek, 
2002). Z dendromorfološkimi metodami lahko natančno 
določimo območja, ki so pod vplivom plazovnih aktivnosti 
(Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Tovrstno proučevanje je še posebno uporabno takrat, 
ko nimamo zgodovinskih podatkov o dogodkih. Tako 
lahko na podlagi drevesnih letnic ugotovimo, kdaj je bilo 
območje še posebno izpostavljeno plazenju (Corona in 
sodelavci, 2012).

Starost rastja in različne reliefne oblike pomagajo 
določiti maksimalne obsege posameznih plazov.

Morfološke metode so zelo uporabne na območju 
gibanja in odlaganja, večinoma neuporabne pa so na 
območju proženja, ki navadno sega nad gozdno mejo.

Napovedovanje prihodnjih dogodkov

Statistične metode

Metode obsegajo analizo sedanjih podatkov, na primer 
meteoroloških podatkov ali podatkov o resničnih 
plazovih. Tovrstne analize pokažejo ponavljajoče se 
trende, ki jih lahko uporabimo kot podlago za napovedo-
vanje prihodnjih dogodkov. Metode zahtevajo ustrezno 
število podatkov ali dovolj dolgo obdobje opazovanja 
(Pavšek, 2002; Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Statistične metode so uporabne, ko želimo s stati-
stiko ugotavljati različne vzorce. Na njihovi podlagi 
lahko plazove razvrstimo glede na čas in vzroke poja-
vljanja v posamezne skupine (npr. talni plazovi, pršni 
plazovi). Glavni pogoj za njihovo uporabo je zadostna 
količina kakovostnih podatkov. Pri ugotavljanju vzorcev 
nas zanima predvsem, kje se je plaz že sprožil (kraj, 
nadmorska višina, ekspozicija in naklon), kdaj (kateri del 
dneva in kateri del snežne sezone), kakšen je bil plaz 
(dolžina, širina in višina plaznice, vrsta in višina začetne 
napoke ter vrsta plazu), pri kateri stopnji nevarnosti se 
je sprožil in kakšne so bile posledice (število udeleženih, 
poškodovanih in mrtvih ter kakšna je bila škoda) (Mair 
in Nairz, 2012).

Numerične metode

Z njimi posnemamo dogajanje v naravi, saj z upoštevanjem 
najrazličnejših scenarijev in vplivnih dejavnikov posne-
mamo proženje, gibanje ter odlaganje plazovine. Metode 
sicer zahtevajo umerjanje, nenehen nadzor in kritičnost 
(Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011), toda z njimi lahko 
napovedujemo dogodke in najrazličnejše scenarije.

Tovrstni modeli nam lahko pomagajo tudi pri načrtovanju 
varstvenih ukrepov in pri posegih v prostor (RAMMS, 
2013).

Slika 2: 
Na južnem pobočju Stola se zaradi 
vsakoletnih snežnih plazov nekatere 
grape ne zaraščajo.  
(Foto: M. Volk Bahun)
Figure 2: 
On the southern slope of Mt Stol, 
some ravines are not re-growing due 
to frequent avalanches  
(Photo: M. Volk Bahun).
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Pragmatične metode

Podlaga pragmatičnih metod je mnenje strokovnjaka 
oziroma poznavalca krajevnih razmer, metode pa lahko 
uporabljamo predvsem za preverjanje in potrjevanje 
rezultatov, ki smo jih pridobili z drugimi metodami (Rudolf-
-Miklau in Sauermoser, 2011). Kljub modeliranju je dobro-
došel pregled strokovnjaka, ki dobro pozna krajevne 
razmere in lahko na podlagi izkušenj preveri rezultate.

Strokovne ocene so sicer lahko zelo subjektivne, čemur 
se pri modeliranju želimo izogniti. Primer sta redukcijska 
metoda in metoda 3 x 3 (Munter, 2009). Namen metod 
je objektivno oceniti tveganje in ga na podlagi različnih 
ukrepov zmanjšati, da to postane za nas sprejemljivejše 
(Munter, 2009).

Vhodni podatki

Za izvedbo celovite analize plazovne nevarnosti je treba 
pridobiti številne informacije, ki nam pomagajo tako pri 
analizi dogodkov kot modeliranju, delimo pa jih v več 
vsebinskih sklopov (Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Lavinski kataster

Lavinski kataster obsega temeljne podatke o legi in obsegu 
plazov, njegov namen pa je podrobnejša prostorska pred-
stavitev nevarnosti. V Sloveniji so ga začeli urejati v petde-
setih letih prejšnjega stoletja, in sicer najprej v okviru 
Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije ter 
pozneje Podjetja za urejanje hudournikov (Pavšek, 2002). 
Kljub nenehnim prizadevanjem kataster ni končan in bi ga 
bilo treba razširiti (Volk, 2010), saj je prostorsko omejen.

Topografski podatki

Za pripravo modelov so zelo pomembni topografski 
podatki, ki jih pri modeliranju uporabimo v obliki GIS-
-slojev. Zelo nam pomagajo conacije plazovitih območij, 
ortofotografski posnetki, digitalni model reliefa, lidar, 
razporejenost plaznic, lega že zgrajenih zaščitnih lavin-
skih elementov in podobno (Pavšek, 2002).

Meteorološki podatki 
in podatki o snežni odeji

Za analizo in napovedovanje snežnih plazov so zelo 
pomembni meteorološki podatki. Še posebno nas 
zanimajo tridnevni podatki o količini novega snega, skupna 
višina snežne odeje, maksimalna višina snežne odeje, 
jakost in smer vetra, temperatura in drugo, saj imajo 
vremenski dejavniki velik pomen pri nastajanju snežnih 
plazov (Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011). Podatke 
pridobivamo v vremenskih postajah, ki pa jih je v Sloveniji 
za natančno napovedovanje v visokogorju premalo.

Glavni vzrok za pojavljanje snežnih plazov je (nestabilna) 
snežna odeja, tako da je poznavanje vremenskih dejav-
nikov še posebno pomembno. Sneži namreč v različnih 
razmerah, na primer ob vetru, zelo nizkih temperaturah 
in temperaturah približno 0 °C, zato so tudi posledice 
različne. Tako je sneg lahko težek in moker, zaradi česar 
se hitreje seseda in s tem stabilizira, lahko pa je suh, ko 
pada ob nizkih temperaturah, snežna odeja pa ostane 
nestabilna tudi več dni. Po končani preobrazbi snežne 
odeje na proženje snežnih plazov vpliva predvsem tempe-
ratura zraka (Volk, 2010).

Pomembni so še natančni podatki o snežni odeji. 
Zanimajo nas predvsem količina novega snega v dolo-
čenem obdobju, krajevni vetrovi in jakost vetra (kopi-
čenje snega v zametih in opasteh ter nastajanje klož), 
temperatura snežne odeje, slojevitost snežne odeje 
(debelina plasti in vrsta snega), sprijetost ter trdnost 
snežne odeje. Značilnosti snežne odeje so še posebno 
pomembne, saj snežni plazovi nastajajo prav zaradi poru-
šenega ravnovesja v njej. Podatki o snežni odeji se prido-
bivajo na terenu s prerezom snežne odeje, pri čemer se 
moramo zavedati, da se razmere v snežni odeji krajevno 
in časovno zelo hitro spreminjajo (Volk, 2010).

Podatki o morfologiji

Pri tem nas zanimajo predvsem naklon, usmerjenost 
površja, površinske oblike, hrapavost površja, rastje in 
podlaga. Na nekaterih površinah sneg hitreje plazi kot 
na drugih, pomembna »sidra« pa so skale in rastje, 
zaradi katerih se sneg obdrži in ne zdrsne (Rudolf-Miklau 
in Sauermoser, 2011). Pri tem nam pomaga digitalni 
model reliefa ali lidarski posnetki.

Podatki o dogodkih

Pomagamo si lahko s podatki o preteklih dogodkih, saj z 
njimi laže preverjamo modelirane rezultate, pridobimo 
pa jih lahko iz različnih zgodovinskih virov. Če plazovi niso 
povzročili večje škode na objektih oziroma infrastruk-
turi ali poškodovali ljudi, so podatki pomanjkljivi (Rudolf-
-Miklau in Sauermoser, 2011).

Trenutne lavinske razmere

Pri določanju trenutne nevarnosti se opiramo na 
lavinska poročila, zelo koristna pa so tudi poročila opazo-
valcev, na njihovi podlagi pa lahko laže določimo posa-
mezne parametre, na primer višino in dolžino napoke ter 
vrsto snega (Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Ocena ogroženosti

Pri analizi in oceni ogroženosti se moramo najprej osre-
dotočiti na opredelitev naravnih nevarnosti. Pri oceni 

Manca Volk Bahun: OCENA IN PRIKAZ NEVARNOSTI ZARADI SNEŽNIH PLAZOV



213UJMA | številka 30 | 2016

ranljivosti se najprej posvetimo proučitvi rabe prostora, 
tako da pregledamo, kakšne so pozidanost in poseljenost 
obravnavanega območja, razporeditev cest in drugih 
komunikacijskih objektov ter gospodarska raba. Sledita 
ocenjevanje vrednosti nepremičnin in določanje škodnega 
potenciala, pri čemer upoštevamo tudi kulturno vrednost 
posameznih nepremičnin. Pri oceni moramo upoštevati 
že zgrajene zaščitne objekte, in sicer, kako so razporejeni, 
v kakšnem stanju so in kakšna je njihova življenjska doba 
(Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).

Ob upoštevanju vseh navedenih dejavnikov določimo 
oceno ogroženosti za posamezno območje. Rezultate 
tovrstnih analiz navadno prikažemo na zemljevidih ogro-
ženosti, ki so uporabni pri prostorskem načrtovanju, 
vedno bolj pa se uporabljajo tudi v zavarovalnicah (Rudolf-
-Miklau in Sauermoser, 2011; Zorn, Komac in Kumelj, 
2012; Volk Bahun in sodelavci, 2014).

Prikaz plazovitih območij

Kartografski prikaz snežnih plazov in njihovih posledic 
ima dolgo tradicijo, njihovi uporabniki pa so občine, 
prostorski načrtovalci, lavinske komisije in obiskovalci 
gora (Kriz, 2001).

Zemljevidi nevarnosti in ogroženosti

Za pripravo zemljevidov nevarnosti lahko upora-
bimo neposredne (kvalitativne oziroma izkustvene) in 
posredne (kvantitativne) metode. Najpogostejša nepo-
sredna metoda je kartiranje, ki je na primer uporabna 
za pripravo lavinskega katastra (Pavšek, Komac in 
Zorn, 2010).

Z razvojem geografskih informacijskih sistemov so se 
vedno bolj uveljavile posredne metode, pri katerih na 
podlagi različnih vplivnih dejavnikov pripravimo scenarije, 
ki povedo, kakšna je možnosti proženja snežnih plazov 
na nekem območju. Pri nas je pogosto uporabljena 

metoda ponderiranja (Zorn in Komac, 2004). Vsi spro-
žitveni dejavniki namreč nimajo enakega vpliva na poja-
vljanje snežnih plazov, zato se vsakega izmed njih obteži 
(ponderira) glede na pomen, izbor uteži pa močno vpliva 
na določitev kategorije nevarnosti. Da se pri tem čim 
bolj izognemo subjektivnim ocenam, uteži določimo na 
podlagi statistične analize preteklih dogodkov in vplivnih 
dejavnikov (Zorn in Komac, 2008).

Če zemljevidom nevarnosti dodamo še antropogene 
elemente v pokrajini, dobimo zemljevide ogroženosti 
(Volk, 2010; Pavšek in sodelavci, 2013), za tovrstne 
zemljevide pa navadno uporabimo kartografske podlage 
v merilu od 1 : 2000 do 1: 10.000 (Rudolf-Miklau in 
Sauermoser, 2011). V mnogih alpskih državah se taki 
zemljevidi uporabljajo za cenitve vrednosti nepremičnin 
in pri prostorskem načrtovanju (slika 3).

Zemljevid plazovitih območij nam pomaga pri razmejitvi 
oziroma conaciji obravnavanega območja na območja, 
primerna za gradnjo in naselitev, ter na območja, ki so 
primernejša za drugačno rabo prostora (Šegula, 1986; 
McClung in Schaerer, 2006).

Glavna težava prikazov širših območij je, da se modeli 
osredotočajo predvsem na območja proženja, ne pa 
na območja gibanja in odlaganja (Volk, 2010). Za take 
primere se uporabljajo numerični modeli, ki prikazujejo 
gibanje materiala.

Prikaz procesov 

Sneg je snov, ki jo je fizikalno težko opisati, njegovo gibanje 
in lastnosti snežne odeje pa se spreminjajo že med enim 
dogodkom. Značilnosti se spreminjajo tudi glede na tip 
plazu, velikost, gostoto in vlažnost snega, količino spro-
ženega materiala in tip reliefa, po katerem se plazovina 
premika (Mears, 2015).

Poznamo tako fizikalne kot statistične modele, s katerimi 
pridobivamo podatke o gibanju plazov, kot so hitrost, 

Slika 3:  
Preprostejše zemljevide nevarnosti 
v tujini uporabljajo na smučiščih za 
opozarjanje na lavinsko nevarnost 
zunaj urejenih smučišč.
Figure 3:  
Abroad, simple hazard maps are 
used on ski slopes to inform skiers 
about avalanche hazards outside the 
regulated ski areas.
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doseg, sile, ki jih povzroči, in drugo. Modeli se razlikujejo 
tako po temeljnih enačbah kot tudi glede na tip snežnega 
plazu, ki ga lahko v določenem programu obravnavamo 
(Sirk, 2011).

Namen tovrstnih modelov je, prikazati način gibanja posa-
meznih plazov, z njimi pa lahko predvidimo hitrost plazo-
vine, smer gibanja, obremenitve oziroma sile na posa-
meznih odsekih, količino in mesto odloženega gradiva 
ter drugo. Nekateri, na primer program RAMMS, ki ga 
bomo bolje spoznali v nadaljevanju, nam omogočajo tudi 
uporabo podatkov o gozdnatosti, saj je gibanje plazo-
vine v gozdu drugačno, in o zaščitnih objektih. Modeli 
nam na primer povedo, ali so te zaščite zadostne in na 
pravem  kraju.

Številni modeli pri svojih izračunih uporabljajo Voellmy-
-Salmov model tekočin (Torkar, 2013). Ta zahteva malo 
vhodnih podatkov, pri interpretaciji pa je treba imeti 
veliko strokovnih izkušenj, saj zelo poenostavi tok plazo-
vine (Sirk, 2011). Model je nastajal v 50. in 60. letih 
prejšnjega stoletja in je uvedel notranje trenje ter 
aktivno stanje toka plazu, masa plazu pa je poenosta-
vljena v masno središče. Do razvoja dinamičnih nume-
ričnih modelov se je Voellmy-Salmov model uporabljal za 
izračun dosega in pritiskov plazov (Torkar, 2013).

RAMMS (RApid Mass Movements Simulation)

Med bolj dovršenimi modeli je program RAMMS oziroma 
RApid Mass Movements Simulation, ki je namenjen dvodi-

menzionalnemu dinamičnemu modeliranju premikajočega 
se materiala, in sicer snega, drobirja ter preperine, na 
tridimenzionalni podlagi. RAMMS je numerično orodje za 
simulacijo in izračun največjih obsegov, hitrosti, višine ter 
sil v premikajočem se materialu. Namenjen je predvsem 
modeliranju snežnih plazov, skalnih podorov, drobirskih 
tokov in plitvejših zemeljskih plazov (RAMMS, 2013).

Program so razvili na švicarskem Inštitutu za sneg in 
plazove (Institut für Schnee und Lawinenforschung – 
SLF). Za razvoj in kalibracijo modela so uporabili podatke 
in meritve na testnih območjih v Vallée de la Sione za 
snežne plazove in Illgraben za drobirski tok ter številne 
podatke zgodovinskih dogodkov v švicarskih Alpah 
(RAMMS, 2013).

Temeljni sloj za pripravo modela snežnih plazov je digi-
talni model višin (DMV), prek katerega lahko poljubno 
napnemo različne podlage, na primer digitalni ortofoto 
(DOF) ali topografski zemljevid. Razmere za gibanje 
plazov v gozdu so drugačne, zato lahko dodamo tudi 
sloj gozda, ki ga program upošteva pri izračunu trenja. 
Natančnejši, kot so podatki o reliefu, bolj natančni bodo 
tudi rezultati (RAMMS, 2013).

Velikost in obliko območja proženja določi uporabnik, 
zato je priporočljivo, da to delajo ljudje z izkušnjami. 
Pomagamo si s terenskimi podatki, fotografijami in 
meritvami (RAMMS, 2013).

Tudi RAMMS kot podlago za svoje izračune uporablja 
omenjeni Voellmy-Salmov model tekočin, ki temelji na 

 Slika 4: Pregled in klasifikacija različnih modelov za snežne plazove (za vire glej Rudolf-Miklau in Sauermoser, 2011).
 Figure 4: Overview and classification of various models with regard to avalanches (For more resources see Rudolf-Miklau 

and Sauermoser 2011).
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trenjskih zakonitostih po Chezyju v kombinaciji s suhim 
trenjem po Coulombu (Torkar, 2013; RAMMS, 2013):

Modeliranje s programom RAMMS

Stanje

Bobnarjeva grapa (slika 6) leži na jugozahodnem pobočju 
Brane (2253 m) v Kamniško-Savinjskih Alpah. Ima jugo-
zahodno lego in naj bi ime dobila po bobnenju plazov, ki 
odmevajo po dolini Kamniške Bistrice (Hribi ..., 2014). 
Plazovi se navadno prožijo v zgornjem delu grape, ki je 
zaradi lege izpostavljena popoldanskemu soncu (Grilc, 
2009). Grapa je ozka z več skalnimi stopnjami, ponekod 
prekrita z gruščem ali travno rušo. Tudi pobočja nad 
grapo so strma in gola ali porasla s travo ter ruševjem. 
Na vrhu se grapa postopoma odpre v širše, proti 
jugu usmerjeno pobočje. V spodnjem delu se konča 
v mešanem gozdu na nadmorski višini približno 950 
metrov. Plazovina se pahljačasto razlije po manjšem, s 
travo preraslem vršaju. Plaznica Bobnarjevega plazu ni 
vnešena v kataster snežnih plazov.

Zima 2008/2009 je bila bogata s snegom, saj je bilo 
konec februarja v visokogorju Kamniško-Savinjskih Alp 
še več kot 2,5 metra snega (Agencija ..., 2014). V grapah, 
kamor veter navadno prenaša sneg, je bilo snega še več.

Dogodek

Plaz, ki ga obravnavamo, se je sprožil v soboto, 28. febru-
arja 2009, in je pod seboj pokopal dva alpinista. Zimska 
alpinistična smer v Bobnarjevi grapi velja za eno izmed 
»zimskih klasik« in je z 900 metri najdaljša smer na južni 
strani Grintavcev.

V obravnavanem obdobju je bilo v gorah precej snega, saj 
je bilo na bližnjem Krvavcu še več kot 2,5 metra (slika 5) 
(Agencija ..., 2014), zasute pa so bile številne skalne stopnje 
v grapah. Snežne razmere v tednu pred dogodkom so bile 
ugodne za plezanje, zato je bil obisk grape ob koncu tedna 
precejšen (Hribi ..., 2014). Nekaj dni pred dogodkom je na 
tem območju zapadlo približno deset centimetrov novega 

 Slika 5: Bobnarjev plaz v Kamniški Bistrici – modelirani dogodek za 28. februar 2009 (levo vrisana plaznica, desno izsek iz 
modela).

 Figure 5: Bobnar avalanche in the valley of Kamniška Bistrica – modelled occurrence for 28 February 2009  
(left: avalanche path, right: model section).

pri čemer so:
 – μ: Coulombov koeficient statičnega trenja,
 – ρ: gostota tekočine,
 – H: višina toka,
 – g: gravitacijski pospešek,
 – ϕ: naklon pobočja,
 – U: hitrost toka,
 – ξ: koeficient turbulentnega trenja ali koeficient hitrosti.

Program omogoča uporabo konstantnih parametrov 
trenja, lahko pa jih tudi spreminjamo. Pri modeliranju 
uporabljamo koeficient statičnega trenja (μ) in koefi-
cient drsenja (ξ), ki je določen glede na velikost plazu, 
oblikovanost plaznice, nadmorsko višino in povratno 
dobo plazu. Avtomatičen izračun vrednosti trenja 
temelji na topografski analizi (naklon, nadmorska 
višina in ukrivljenost), gozdnatosti in splošnih podatkih 
o plazu (povratna doba in velikost plazu) (RAMMS, 
2013).

Ko imamo pripravljene vse sloje, lahko območju 
proženja določimo, kakšna sta gostota snega in 
debelina snežne odeje, ki se bo oziroma se je sprožila. 
Z izračunom pridobimo različne rezultate, na primer 
o višini premikajočega se materiala, hitrosti in silah, 
poleg tega pa lahko naredimo tudi prečni ali podolžni 
prerez območja, ki nam na primer prikaže, kje se 
material kopiči, kakšna je hitrost in kakšne so sile na 
posameznih odsekih.

Poleg tega program omogoča tudi umeščanje zašči-
tnih elementov v pokrajino, in sicer pregrade ter preu-
smerjevalnike, in preverjanje njihove učinkovitosti.
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 Slika 6: Primerjava vremenskih podatkov, in sicer povprečne dnevne temperature zraka, povprečne hitrosti vetra za 
vremensko postajo Krvavec, količine padavin v zadnjih 24 urah ter višine snežne odeje za vremenski postaji 
Krvavec in Kamniška Bistrica, v tednu, ko se je zgodila nesreča.

 Figure 6: Weather data comparison (average daily air temperatures, average wind velocity for Krvavec weather station, 
precipitation in the last 24 hours, and snow cover for weather stations Krvavec and Kamniška Bistrica) for the 
week when the incident occurred.
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snega (Agencija …, 2014), ki pa se zaradi nizkih tempe-
ratur ni spremenil in sprijel s podlago. Na vrhu grape se 
poleg tega zaradi vetra lahko kopičijo klože in opasti, ki se 
ob odjugah pogosto začnejo rušiti.

Na dan nesreče je bilo vreme sončno in brez padavin, 
temperature teden dni pred nesrečo pa so bile večino 
časa pod lediščem. Dva dni pred dogodkom se je nekoliko 
otoplilo, vendar najvišje dnevne temperature niso 
presegle 1 °C. Na dan nesreče so se temperature dvignile 
in temperatura je bila že v jutranjih urah tudi v visoko-
gorju nad lediščem. Zaradi temperaturne inverzije so bile 
temperature v visokogorju celo višje kot v dolini. Grapa 
je bila zaradi svoje jugozahodne lege večji del dneva izpo-
stavljena soncu in pozitivnim temperaturam (Agencija ..., 
2014). Po zapisih nekaterih planincev (Hribi ..., 2014) je bil 
sneg že zjutraj ojužen, na zgornjih robovih grape pa so 
se pojavljale večje razpoke. Čez dan so razmere v snežni 
odeji postale še bolj nestabilne in v sosednjih grapah so se 
spontano prožili številni plazovi (Grilc, 2009).

Pozen vstop v tako dolgo in proti jugu obrnjeno grapo je 
posledično pomenil tudi večjo izpostavljenost nevarnosti.

Model

Na dan dogodka je bila močna otoplitev, zato smo v 
modelu na območju proženja privzeli, da je bil sneg 
navlažen, in upoštevali gostoto mokrega uležanega 
snega (400 kg/m3) (Šegula, 1986). Nismo imeli točnega 
podatka o višini in dolžini začetne napoke, tako da smo 
jo določili približno glede na značilnosti terena ter obsto-
ječih zapisov (Hribi ..., 2014; Grilc, 2009) o nesreči. 
Upoštevali smo 20 centimetrov visoko začetno napoko.

Model je pokazal način gibanja plazovine po grapi. 
Material se je na skalnih stopnjah upočasnil in nako-
pičil, nato pa je pot nadaljeval proti vznožju grape. Na 
dnu grape se je plazovina pahljačasto razlila v gozdu na 
območju običajnega dosega plazu.

Primerjava dogodka in modela

Glavni razlog za sprožitev plazu je bila nenadna odjuga, ki 
se je začela dan pred dogodkom. Kot smo omenili, so se 
v okolici na dan sprožitve prožili številni spontani plazovi. 
Tudi plaz, ki je odnesel alpinista, se je najverjetneje sprožil 
spontano, saj so napoke na območju proženja nastale že 
dopoldne. Dodatna obremenitev snežne odeje obeh alpi-
nistov je sprožitev pospešila.

Model je potrdil, da je bila zaradi oblike površja plazo-
vina kanalizirana in omejena na grapo. V modelu nismo 
upoštevali, da je bil v grapi pred dogodkom že sneg, 
skalne stopnje pa so bile zaradi predhodnih plazov in 
nakopičenega snega predhodno zapolnjene s snegom. 
Model je pokazal, da je bila plazovina počasna in se je 
še dodatno upočasnila na skalnih stopnjah, kjer se je 
del materiala tudi odložil. Pri interpretaciji moramo 
upoštevati, da je trenje na pobočnem grušču ali snežni 
površini različno. To pomeni, da je bila plazovina hitrejša 
in se je verjetno razlila še nekoliko nižje, kot je pokazal 
model.

Sklepne misli

Naravni procesi nenehno preoblikujejo pokrajino, med 
njimi pa so tudi snežni plazovi. Če se pojavljajo v običajnih 
razsežnostih, ne povzročajo večje škode, ko pa je snega 
več, se poveča tudi njena verjetnost. Z naraščanjem 
števila planincev in smučarjev, ki se pozimi odpravljajo v 
gore, se povečuje tudi število nesreč.

S proučevanjem in boljšim razumevanjem pojavov lahko 
naredimo več pri napovedovanju dogodkov ter s tem 
za preventivo, ki je pri upravljanju naravnih nesreč zelo 
pomembna.

S trajnimi zaščitnimi ukrepi so v Sloveniji zavarovani 
le redki odseki cest, železnic in druge pomembnejše 
infrastrukture, na primer avtocesta Lipce–Hrušica, 
cesta na Ljubelj, smučišči Vogel in Kanin ter žele-
zniška proga Jesenice–Nova Gorica. Podobni ukrepi 
so nujni tudi na nekaterih drugih krajih, toda ker so 
dragi, gradnja pa prepogosto odvisna od politične 
volje, je postavitev več lavinskih objektov v bližnji priho-
dnosti malo verjetna. Prav zato je za varstvo pred 
snežnimi plazovi bistveno prilagajanje oziroma izogi-
banje nevarnim območjem.

Zaradi naraščajočega obiska vzpetega sveta tudi pozimi 
je treba več energije usmeriti v preventivne aktivnosti. 
Pozitivni trendi teh prizadevanj se že kažejo v številu 
preventivnih tečajev varstva pred snežnimi plazovi.

Koristnih lastnosti zemljevidov nevarnosti, ogrože-
nosti in modelov za naravne nesreče bi se morali bolje 
zavedati tudi prostorski načrtovalci ter odločevalci. 
Prilagojeni zemljevidi bi se lahko uporabljali kot didaktični 
pripomoček pri izobraževanju, kot orodje pri načrtovanju 
obiska vzpetega sveta ali kot del opozorilnih tabel na 
izhodiščih priljubljenejših zimskih poti.
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Povzetek
V prispevku obravnavamo procese odlaganja nafte na obalo in sproščanja z obale ob njenem razlitju 
na morju. Na slovenski obali smo izbrali značilna odseka peščene in prodnate obale in za njiju izračunali 
maksimalno zadrževalno kapaciteto nafte z empirično enačbo, ki temelji na meritvah. Izbrani pristop 
omogoča račun s podatki, ki so običajno na razpolago, in njegovo preprosto vgradnjo v numerične modele 
širjenja naftnih madežev. Za izbrana odseka obale smo izvedli tudi račun sproščanja nafte z obale ob 
predpostavki, da je zapolnjena maksimalna zadrževalna kapaciteta. Ugotovili smo, da se sproščanje nafte 
s peščene obale konča že po nekaj dneh, pri prodnati obali pa je proces daljši za tri do štiri velikostne 
razrede. Poznavanje zadrževalne kapacitete obale, količine naknadno sproščene nafte in trajanja sproščanja 
za različne vrste nafte in tipe obale lahko ustreznim službam omogoči smiselno ukrepanje – zaščito 
predelov obale, od koder se nafta sprošča, ali odsekov, ki bi jih sproščena nafta lahko dosegla.

Abstract
The article addresses the processes of oil deposition on the shore and oil release from the shore in the 
event of an oil spill at sea. We selected two characteristic sections of sandy and gravel shores on the 
Slovenian coast. For both we calculated the maximum oil-holding capacity using an empiric equation based 
on measurements. This approach enables calculation with data which are usually at hand and simple 
integration of the equation in the numerical models of the oil spill dispersion. For the two selected sections, 
we have also calculated the release of oil from the shore assuming that the maximum oil-holding capacity 
is reached. It has been established that oil release from a sandy shore ceases after a few days, while this 
process is up to three or four orders of magnitude longer on a gravel shore. The knowledge of the shore's 
oil-holding capacity, the quantity of the subsequently released oil and the duration of the release for different 
oil and shore types can contribute to a sound response of the appropriate services being in charge for 
protection of the shore sections from which the oil is released or those that the released oil might reach.

Uvod

Procese ob stiku nafte z vodo lahko razdelimo na krat-
koročne in dolgoročne. Procese ob stiku nafte z obalo 
(odlaganje in sproščanje), na katere se osredotočamo 
v prispevku, uvrščamo med dolgoročne. Vsi procesi, 
potovanje in širjenje nafte ter razgradnja in procesi ob 
stiku z obalo so odvisni od vrste nafte in vremenskih 
razmer. Matematični modeli za simulacijo procesov 
ob razlitjih obsegajo enačbe obeh sklopov in omogo-
čajo napovedovanje širjenja naftnih madežev, z njimi pa 
lahko pridobimo tudi informacije o stanju nafte (Fingas, 
2011), ki lahko pripomorejo k omejevanju in prepreče-
vanju posledic razlitij. Kljub uporabi naprednih modelov 
in metod računa ter dovršene opreme za prepreče-
vanje širjenja pa lahko nafta doseže obalo in se začne 
nanjo odlagati. Odlaganje na obalo je zapleten proces, 
odvisen od več medsebojno povezanih dejavnikov: vrste 

in lastnosti nafte (gostote, viskoznosti), debeline nafte, ki 
je že na obali, časa, ki preteče od trenutka razlitja nafte 
do njenega stika z obalo, plimovanja, valovanja in tokov 
med stikom naftnega madeža z obalo, geomorfoloških in 
geomehanskih lastnosti obale, vremena med razlitjem 
in po njem ter energije valovanja ob obali (Etkin in sod., 
2007). Če naftni madež doseže obalo, moramo čim prej 
zmanjšati njegov vpliv in pospešiti naravno okrevanje 
prizadetega območja. Za odstranjevanje nafte z obale 
se uporabljajo različne metode, ki so podrobno opisane v 
literaturi (Fingas, 2011). 

Zaradi bližine plovnih poti, ki vodijo v tržaško in koprsko 
pristanišče, obstaja možnost za razlitje večjih količin 
nafte, turistična plovba in manjša gospodarska plovila, 
ki se gibljejo bližje obale, pa možnost onesnaženja obale 
z nafto še povečujejo. Onesnaženje velikega dela kratke 
slovenske obale bi bilo mogoče že ob manjših razli-
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tjih nafte. Poznavanje zadrževalne kapacitete posame-
znih odsekov obale omogoča nadaljnje študije procesov 
razgradnje in izbiro pravilne tehnologije odstranje-
vanja nafte. Poznavanje količine in trajanja sproščanja 
že odložene nafte z obale pa pripomore k varovanju 
drugih, neprizadetih odsekov obale, ki bi jih z obale spro-
ščena nafta lahko dosegla. Cilj raziskave je bil poiskati 
preproste enačbe iz literature, s katerimi bi lahko ocenili 
kapaciteto zadrževanja nafte in razpolovni čas oziroma 
čas sproščanja količine nafte, ki se lahko sprosti, glede 
na tip obale in vrsto nafte. Pri tem smo uporabili klasi-
fikacijo tipov obale v Sloveniji, ki jo je zasnoval in opisal 
Bosnič (2014). 

Metode in enačbe

Ko razlita nafta doseže obalo, se začne nanjo odlagati. 
Vsak odsek obale z enoličnimi geomorfološkimi in 
geomehanskimi lastnostmi ima svojo maksimalno in 
rezidualno kapaciteto zadrževanja nafte. Maksimalna 
kapaciteta zadrževanja je največja količina nafte, ki jo 
je neka obala sposobna zadržati in je odvisna tako od 
lastnosti nafte kot tudi od lastnosti obale. Sestavljena 
je iz dveh procesov – nalaganja na površju in nala-
ganja pod površjem oziroma v medzrnskem prostoru 
(Gundlach, 1987; Reed in sod., 1989). Rezidualno kapa-
citeto lahko opišemo kot količino nafte, ki jo je obala 
sposobna dolgoročno zadržati, torej količino, ki se z 
obale ne more sprostiti nazaj v morje, temveč je podvr-
žena dolgoročnim procesom razgradnje tam, kjer se 
je na obalo naložila. Plast nafte ovije posamezne delce 
zemljine in se jih oprime zaradi površinske napetosti. 
Z večanjem premera zrn se skupna količina zadržane 
nafte zmanjšuje, s tem pa tudi rezidualna kapaciteta 
obale (Humphrey in sod., 1993). Empirične vrednosti za 
rezidualno kapaciteto zemljine, prepojene z lahko nafto, 
so navedene v literaturi (Humphrey in sod., 1993). V lite-
raturi je opisanih več načinov določanja zadrževalne 
kapacitete obale, ki jih povzema tudi Korenika (2015), 
vendar pa večina metod zahteva veliko podatkov, ki jih ni 
mogoče pridobiti v kratkem času. Osredotočili smo se 
na metode in enačbe, ki omogočajo delo s podatki, ki so 
na razpolago takoj ali jih je mogoče preprosto in hitro 
pridobiti. Takšne metode so običajno tudi preproste 
za vgradnjo v numerične modele razlitij nafte. Maksi-
malno kapaciteto obale na tekoči meter obalne črte () 
smo računali z empirično enačbo (1), ki so jo predlagali 
Cheng in sod. (2000). Enačba (1) temelji na terenskih 
meritvah, ki so jih izvedli in opisali Gundlach (1987) ter 
Reed in sod. (1989), in v prvem členu upošteva nala-
ganje nafte na površju, v drugem pa pod površjem. 

 (1)

Oznake v enačbi pomenijo: Tm je maksimalna debelina 
sloja nafte na površju obale, Cv je vsebnost nafte v 
medzrnskem prostoru, ρ0 je gostota nafte, Dp je globina 
pronicanja nafte v zemljino, Lt je širina obale, ki je izpo-
stavljena plimovanju in valovom, Ls pa je širina območja 

pljuskanja valov. Območje pljuskanja valov je območje 
obale med srednjo visoko vodo in črto dosega valov 
v normalnih razmerah, ko vetrni valovi niso posledica 
viharnih vetrov. Kot navaja Gartner (2014), ima na boji 
Vida 58 % vetrov hitrost manjšo od 4 m/s, pri tem pa 
le 12,7 % valov preseže značilno višino 60 cm in le 2,8 % 
višino 1 m. Širino obale Lt imenujemo prednji obalni 
pas, ki ga sestavljata območje normalnega plimovanja 
oziroma obalni pas med srednjo nizko in srednjo visoko 
vodo ter območje pljuskanja valov v normalnih razmerah. 
Račun smo izvedli samo za prednji obalni pas (angl. 
foreshore, po Shore Protection Manual, 1984), saj se 
zadnji obalni pas (angl. backshore, po Shore Protection 
Manual, 1984; tj. območje, ki je izpostavjeno valovanju le 
ob zelo visokem plimovanju in neurjih) na slovenski obali 
le redko pojavlja bodisi zaradi naravne (klif) ali umetne 
(grajena obala) ovire. Širina obale poteka v smeri pravo-
kotno na obalno črto, dolžina pa vzporedno z obalno 
črto. Parametri Tm, Dp in Cv so za posamezne tipe obal 
in vrste nafte predstavljeni v literaturi (Cheng in sod., 
2000).

Del na obalo odložene nafte se lahko zaradi valov in 
plimovanja ponovno sprosti v morje. Proces sproščanja 
je za različne tipe obale opisal Torgrimson (1984). Spro-
ščanje se začne, ko se nafta neha nalagati na obalo, in 
se konča, ko je dosežena rezidualna kapaciteta obale. 
Za njeno določitev smo uporabili podatke, pridobljene na 
podlagi eksperimentalnih podatkov (Humprey in Harper, 
1993), ki določajo specifično rezidualno kapaciteto nafte 
na peščeni obali na m3 zemljine na podlagi viskoznosti 
izbrane vrste nafte. Za lahko nafto znaša specifična 
rezidualna kapaciteta 40 l/m3 zemljine, za srednje težko 
nafto 60 l/m3 zemljine, za težko nafto 100 l/m3 zemljine 
in za dizelsko gorivo 30 l/m3 zemljine. Na prodnati obali 
znaša po podatkih projekta BIOS (Humphrey in sod., 
1993) specifična rezidualna kapaciteta 4,5 l/m3 zemljine 
ne glede na vrsto nafte.

Razpolovni čas (λ) nam pove, v kolikšnem času se v morje 
ponovno sprosti polovica prvotno odložene nafte. Za 
ravne betonske obale je razpolovni čas reda velikosti ene 
ure, za peščene obale reda nekaj dni, za prodnato obalo 
je reda velikosti nekaj mesecev do enega leta, medtem ko 
lahko za skalnati tip obale razpolovni čas znatno presega 
eno leto. Podatki za različne tipe obal so navedeni v litera-
turi (Korenika, 2015, po Torgrimson, 1984). 

Za račun sproščanja nafte smo uporabili enačbo (2) 
(Maslo in sod., 2014, po Wang in sod., 2005) in pred-
postavili, da je bila pred sproščanjem zapolnjena maksi-
malna kapaciteta obale.

 (2) 

Pomen oznak v enačbi: Voil_beach je prostornina prvotno 
odložene nafte na obalo, Voil_re-enter je prostornina nafte, ki 
se sprosti v morje, k je konstanta razgradnje, t pa čas od 
začetka sproščanja nafte.
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Konstanto razgradnje (k) je mogoče izračunati iz razpo-
lovnega časa (λ) kot:

 (3)

Razpolovni čas, ki ga je opredelil Torgrimson (1984), je 
odvisen samo od tipa obale in ne od tipa nafte. Prav tako 
tudi enačbi (2) in (3) ne upoštevata lastnosti nafte, iz 
česar sledi, da je delež sproščene nafte glede na prvotno 
prostornino na obalo odložene nafte po določenem času 
enak za vse vrste nafte.

Izbrana odseka obale 

in vrste nafte

Račune smo izvedli na dveh izbranih odsekih slovenske 
obale. Kot tipično peščeno obalo smo izbrali 170 m 
dolg odsek na Debelem rtiču (slika 1), kot prodnato pa 
700-metrski odsek pod klifom v Strunjanu (slika 2).

Dolžino peščene obale (170 m) smo ocenili na podlagi 
Atlasa okolja in določili potrebne parametre obale. 
Naklon obale (s) smo izračunali z Mednarodno (INT) 
pomorsko karto Koprski zaliv v merilu 1 : 15.000. 
Podatek o višini plimovanja smo pridobili iz plimnih tablic 

za Koper (Ličer in sod., 2015). Povprečna višina plimo-
vanja na območju Koprskega zaliva znaša 80 cm. Valovi 
se spreminjajo z vetrom (smerjo in jakostjo), vendar na 
območju slovenske obale v normalnih razmerah le redko 
presegajo višino 60 cm (Gartner, 2014), kot povprečje 
pa smo izbrali višino vala za območje pljuska 30 cm. Iz 
višin plimovanja in valovanja ter naklona obale smo izra-
čunali širino obale, ki je izpostavljena plimovanju in plju-
skanju valov (Lt) ter ocenili še širino območja pljuskanja 
valov (Ls). Vsi podatki so prikazani v preglednici 1. 

Parametre prodnate obale smo določili po enakem 
postopku kot za peščeno obalo. Dolžino odseka (700 m) 
smo določili iz Atlasa okolja, naklon obale pa smo izraču-
nali iz Pomorske karte Piranski zaliv v merilu 1 : 15.000. 
Upoštevani višini plimovanja valovanja sta enaki, širini 
obeh pasov pa smo izračunali iz nagiba po istem 
postopku kot za peščeno obalo. Podatki so podrobno 
prikazani v preglednici 2.

Parametri za posamezni tip nafte obsegajo maksimalno 
debelino sloja nafte na zrnih (Tm), globino pronicanja (Dp) 
in vsebnost nafte v zemljini (Cv) ter so navedeni v lite-
raturi (Cheng in sod., 2000). Podatke o gostoti (ρo) in 
viskoznosti (η) različnih vrst nafte smo pridobili iz litera-
ture (Šaponja, 2014, po Fingas, 2011). Za izračune smo 
uporabili tri različne vrste nafte glede na viskoznost in 
dizelsko gorivo. Kot lahko nafto smo izbrali vrsto Arabian 
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Slika 1:  
Peščena obala (foto: R. Korenika)
Figure 1:  
Sandy beach (Photo: R. Korenika)

Slika 2:  
Prodnata obala (foto: R. Korenika)
Figure 2:  
Gravel beach (Photo: R. Korenika)
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 Preglednica 1: Orodje za izračun maksimalne kapacitete zadrževanja nafte, prikaz za peščeno obalo. Tipi in lastnosti nafte so 
navedeni v literaturi (Fingas, 2011).

 Table 1: Tools for the calculation of the maximum oil-holding capacity. Diagram for the sandy beach. For more 
information on oil types and characteristics see Fingas (2011).

 Preglednica 2: Orodje za izračun maksimalne kapacitete zadrževanja nafte, prikaz za prodnato obalo. Tipi in lastnosti nafte 
so navedeni v literaturi (Fingas, 2011).

 Table 2: Tools for the calculation of the maximum oil-holding capacity. Diagram for the gravel beach. For more 
information on oil types and characteristics see Fingas (2011).

PEŠČENA OBALA Tip nafte

Lastnosti obale in procesov Oznaka
Merska 
enota

Arabian 
Light

Lago 
Treco

Point Arguelo – 
Heavy 

Diesel 
(2002)

Dolžina odseka obale d m 170 170 170 170
Naklon obale s m/m 0,046 0,046 0,046 0,046
Višina plimovanja m 0,8 0,8 0,8 0,8
Višina valov na območju pljuska m 0,3 0,3 0,3 0,3
Gostota nafte ρ ̥ kg/m3 865,8 923 944,7 846,8
Viskoznost η mPas 14 272 3250 2,76
Širina območja pljuskanja valov Ls m 6,5 6,5 6,5 6,5
Širina obale, ki je izpostavljena plimovanju in valovom Lt m 23,9 23,9 23,9 23,9
Maksimalna debelina sloja nafte na površju obale Tm m 0,004 0,017 0,025 0,004
Globina pronicanja nafte v zemljino Dp m 0,05 0,05 0,05 0,05
Vsebnost nafte v zemljini Cv / 0,098 0,098 0,098 0,098
Maksimalna kapaciteta zadrževanja nafte na dolžinski meter obale M* kg/m 110,5 404,9 595,2 108,1
Maksimalna kapaciteta zadrževanja nafte M kg 18788,8 68825,9 101178,1 18376,5
Maksimalna kapaciteta zadrževanja nafte V m3 21,7 74,6 107,1 21,7

PRODNATA OBALA Tip nafte 

Lastnosti obale in procesov Oznaka
Merska 
enota

Arabian 
Light

Lago 
Treco

Point Arguelo – 
Heavy 

Diesel 
(2002)

Dolžina odseka obale d m 700 700 700 700
Naklon obale s m/m 0,087 0,09 0,09 0,09
Višina plimovanja m 0,8 0,8 0,8 0,8
Višina valov na območju pljuska m 0,3 0,3 0,3 0,3
Gostota nafte ρ ̥ kg/m3 865,8 923 944,7 846,8
Viskoznost η mPas 14 272 3250 2,76
Širina območja pljuskanja valov Ls m 12,7 12,7 12,7 12,7
Širina obale, ki je izpostavljena plimovanju in valovom Lt m 3,5 3,5 3,5 3,5
Maksimalna debelina sloja nafte na površju obale Tm m 0,002 0,009 0,015 0,002
Globina pronicanja nafte v zemljino Dp m 0,18 0,18 0,18 0,18
Vsebnost nafte v zemljini Cv / 0,083 0,083 0,083 0,083
Maksimalna kapaciteta zadrževanja nafte na dolžinski meter obale M* kg/m 66,6 152,8 228,1 65,1
Maksimalna kapaciteta zadrževanja nafte M kg 46607 106941,9 159686,3 45584,2
Maksimalna kapaciteta zadrževanja nafte V m3 53,8 115,9 169 53,8

Light, kot srednje težko nafto vrsto Lago Treco, kot 
težko vrsto Point Arguello – Heavy, za dizelsko gorivo 
pa Diesel (2002). Vsi podatki o različnih vrstah nafte so 
prikazani v preglednicah 1 in 2.

Maksimalna zadrževalna 

kapaciteta obale

Maksimalno kapaciteto zadrževanja nafte na dolžinski 
meter obalne črte (M*), ki jo lahko poimenujemo tudi 
specifična maksimalna kapaciteta, smo izračunali po 
enačbi (1). Za celotno kapaciteto dela obale (M) smo 

rezultat pomnožili z dolžino odseka obale (d). V programu 
MS Excel smo izdelali preprosto orodje (preglednici 1 
in 2), ki omogoča hitro računanje maksimalne zadrže-
valne kapacitete nafte na obali poljubnega tipa z različ-
nimi vrstami nafte. Pri spremembi tipa oziroma odseka 
obale ali vrste nafte moramo v preglednici le spremeniti 
ustrezne parametre.

Iz rezultatov za oba tipa obale, peščeno in prodnato, je 
razvidno, da viskoznost nafte zelo vpliva na kapaciteto 
zadrževanja nafte na obali. Pri peščeni obali dolžine 
170 m je razlika v maksimalni kapaciteti zadrževanja 
lahke in težke nafte približno 82 ton oziroma 85 m3 nafte. 
Maksimalna kapaciteta pri težki nafti je približno petkrat 
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 Preglednica 3: Prostornina prvotno odložene nafte in rezidualna kapaciteta obale za posamezno vrsto nafte na 
obravnavanih odsekih obale. Tipi in lastnosti nafte so navedeni v literaturi (Fingas, 2011).

 Table 3: The volume of the initially deposited oil and the residual capacity of the shore for each individual oil type at the 
considered shore sections. For more information on oil types and characteristics see Fingas (2011).

Odsek peščene obale (Debeli rtič) Odsek prodnate obale (Strunjan)
Tip nafte Voil_beach [m3] Rezidualna nafta [m3] Voil_beach [m3] Rezidualna nafta [m3]
Arabian Light 21,7 8,1 53,8 7,2
Lago Treco 74,6 12,2 115,9 7,2
Point Arguello – Heavy 107,1 20,3 169,0 7,2
Diesel (2002) 21,7 6,1 53,8 7,2

 Slika 3: Sproščanje nafte s peščene obale (odsek Debeli rtič)
 Figure 3: Release of oil from the sandy beach (Debeli rtič section)

 Slika 4 a: Sproščanje nafte s prodnate obale (odsek Strunjan)
 Figure 4a: Release of oil from the gravel beach (Strunjan section)
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večja. Dizelsko gorivo se glede na viskoznost uvršča med 
lahke nafte, zato je zadržana količina volumsko enaka 
zadržani količini lahke nafte. Razlika v maksimalni kapa-
citeti je odvisna le od gostote in znaša približno 412 kg 
oziroma 2,2 %. Pri prodnati obali dolžine 700 m je 
razlika v maksimalni kapaciteti med lahko in težko nafto 
približno 113 ton oziroma 115 m3 nafte. V tem primeru 
je volumsko razmerje med težko in lahko nafto približno 
3 : 1. Razlika v maksimalni kapaciteti obale med dizelskim 
gorivom in lahko nafto znaša približno 1023 kg nafte in 
je pri enakem razmerju gostot odstotkovno enaka razliki 
pri peščeni obali.

Zanimiv podatek, ki ga je mogoče razbrati iz preglednic 
1 in 2, je razmerje med specifično maksimalno zadrže-
valno kapaciteto peščene in prodnate obale. Peščena 
obala ima ne glede na vrsto nafte večjo zadrževalno 
kapaciteto, ki izhaja iz večje specifične površine drob-
nejših zrn na prostorninsko enoto zemljine. Razmerje pa 
je spremenljivo in znaša pri lahkih naftah približno 1,6 : 1, 
pri srednje težkih in težkih pa 2,6 : 1.

Sproščanje nafte z obale 

Za izbrana odseka peščene in prodnate obale smo 
izvedli še račun sproščanja nafte z obale. Po razpolo-
žljivih podatkih iz literature smo rezidualno kapaciteto 
peščene obale določili po metodi na podlagi eksperi-
mentalnih podatkov (Humprey in Harper, 1993), ki pred-
stavljajo specifično rezidualno kapaciteto obale glede 
na viskoznost nafte. Iz podatkov o dolžini odseka obale 
(d), širini obale (Lt) in globini pronicanja nafte (Dp), prika-
zanih v preglednici 1, smo izračunali prostornino z nafto 

onesnažene zemljine, ki znaša za 170 m dolgo peščeno 
obalo 203,3 m3, ter jo pomnožili s specifično rezidualno 
kapaciteto. Pri 700 m dolgi prodnati obali smo določili 
rezidualno kapaciteto izbranega odseka na podlagi 
ocene (projekt BIOS, Humphrey in sod., 1993), ki pred-
postavlja 4,5 l/m3 ne glede na vrsto nafte. Na podlagi 
podatkov o dolžini in širini odseka ter globini pronicanja 
(preglednica 2) smo določili prostornino z nafto onesna-
žene zemljine na 1595,1 m3 in jo pomnožili s specifično 
rezidualno kapaciteto. Rezidualne kapacitete izbranih 
odsekov obale za posamezno vrsto nafte so prikazane 
v preglednici 3. Ob sproščanju smo predpostavili najbolj 
neugodne razmere, ko bi bila zapolnjena maksimalna 
zadrževalna kapaciteta nafte na obali.

Za račun količine sproščanja v odvisnosti od časa smo 
uporabili enačbo (2). Najprej pa smo izračunali konstanto 
razgradnje (k) po enačbi (3). Za obravnavana primera 
smo po napotkih v literaturi (Torgrimson, 1984) izbrali za 
peščeno obalo razpolovni čas λ = 24 h, ki daje vrednost 
izračunane konstante razgradnje k = 0,0289 (h-1). Za 
prodnato obalo smo izbrali razpolovni čas λ = 365 dni, 
konstanta razgradnje pa znaša k = 0,0019 (dan-1). Na 
podlagi znanega razpolovnega časa smo za peščeno 
obalo izbrali časovni korak računa Δt = 1 h, za prodnato 
obalo pa Δt = 1 dan. Izbira ustreznega časovnega koraka 
omogoča gladek grafični prikaz sproščanja nafte z obale 
(sliki 3 in 4). 

Kot sledi iz enačb (2) in (3), je delež sproščene nafte 
glede na prostornino odložene nafte neodvisen od vrste 
nafte, kar je razvidno tudi s slik 3 in 4. S slike 3 lahko 
razberemo, da je pri peščeni obali rezidualna kapaci-
teta za lahko nafto dosežena v času t = 34 h, za dizelsko 
gorivo v času t = 44 h, za srednje težko nafto v času 
približno t = 63 h in za težko nafto v času t = 57,5 h. 
Ker je rezidualna kapaciteta obale največja pri težkih 
naftah, se z obale najdlje sprošča srednje težka nafta. 
Rezultati pokažejo tudi, da je sproščanje nafte s peščene 
obale razmeroma hiter proces, saj se pri izbranih vrstah 
nafte konča prej kot v treh dneh. Po končanem procesu 
sproščanja ostane na obali še rezidualna nafta, ki je izpo-
stavljena nadaljnjim procesom razgradnje. Iz grafikona 
lahko razberemo, da bi se, če ne bi upoštevali omejitve 
(rezidualne kapacitete), sproščanje nafte nadaljevalo in 
se v daljšem času asimptotično približevalo maksimalni 
kapaciteti obale. Po približno 250–300 urah bi tako vsa 
nafta z obale prešla nazaj v morje.

Na prodnati obali traja proces sproščanja veliko dlje. 
S slike 4 je razvidno, da bi bilo teoretično sproščanje 
lahke nafte in dizelskega goriva končano v dveh do treh 
letih, srednje težka in težka nafta pa se z obale spro-
ščata štiri do pet let. Na prodnati obali je rezidualna 
kapaciteta neodvisna od vrste nafte, zato z narašča-
njem viskoznosti nafte narašča tudi trajanje sproščanja 
nafte z obale. Sproščanje lahke nafte in dizelskega 
goriva traja ob upoštevanju rezidualne kapacitete obale 
t = 1057 dni, srednje težke nafte t = 1466 dni in težke 
nafte t = 1660 dni. Gre torej za popolnoma drugačno 

 Slika 4 b: Sproščanje nafte do dosega rezidualne 
kapacitete s prodnate obale (odsek Strunjan)

 Figure 4b: Release of oil until reaching the residual capacity 
of the gravel shore (Strunjan section)
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časovno merilo kot pri peščeni obali, saj bi proces 
sproščanja na prodnati obali trajal štiri do pet let. Na 
prodnati obali se, zaradi možnosti globokega prodiranja, 
nafta obdrži bistveno dlje kot na peščeni obali. 

Uporabljeno metodolgijo pri določanju količine in časa 
sproščanja nafte z obale je nedvomno mogoče izpo-
polniti. Tudi pri prodnati obali na rezidualno kapaciteto 
nedvomno vpliva viskoznost nafte. Omeniti pa je treba 
vsaj še, da v nekaj letih na količino nafte na obali znatno 
vplivajo tudi drugi procesi razgradnje: izhlapevanje, 
biorazgradnja, strjevanje in možnost nastanka narav-
nega asfalta, ki v uporabljenih enačbah niso zajeti. 
Večina dizelskega goriva in velik del lahke nafte bi s 
površja obale izhlapel že po nekaj dneh. Del nafte pa bi, 
ne glede na vrsto, zelo verjetno odstranili tudi v čistilnih 
akcijah, ki bi se ob onesnaženju slovenske pa tudi vsake 
druge naseljene obale nedvomno sprožile v najkrajšem 
mogočem času. Okoljske obremenitve ob kakršnem koli 
večjem razlitju nafte so nedvomno velike, saj vsi prika-
zani primeri kažejo, da že nekaj deset m3 razlite nafte 
oblije površino in nasiči zemljino v prednjem obalnem 
pasu razmeroma dolgih obalnih odsekov. Namen 
prispevka pa ni ovrednotenje okoljskih obremenitev – 
bolj pomembno je opozorilo, da tudi po tem, ko se nafta 
že odloži na nekem obalnem odseku, še vedno obstaja 
možnost, da ponovno sproščena nafta onesnaži še 

druge dele obale, ki niso bili neposredno prizadeti ob 
razlitju. 

Sklepne misli

Uporabljene enačbe, metodologija in prikazani rezultati 
izračunov sproščanja nafte z obale bi lahko ob morebitni 
nezgodi, skupaj z rezultati določanja maksimalne in rezi-
dualne kapacitete obale, služili Službi za varstvo obalnega 
morja in drugim organizacijam, zadolženim za ukrepanje 
ob nevarnosti za okolje, kot uporabno orodje za pred-
hodne izračune in načrtovanje ukrepov. Iz rezultatov 
sklepamo, da moramo peščene obale pred sproščanjem 
in prehajanjem nafte nazaj na morsko gladino in v vodni 
stolpec zaščititi, ali takoj ali pa sploh ne, saj je sproščanje 
končano že po nekaj dneh, ko je dosežena rezidualna 
kapaciteta obale. Zelo verjetno je v tem kratkem času 
pozornost služb, ki preprečujejo posledice razlitja, usmer-
jena drugam in na takem tipu obale ne bodo ukrepale. 
Pri prodnatih obalah je proces dolgotrajen in zahteva 
drugačne ukrepe, saj se predvsem težja nafta sprošča 
zelo dolgo. Poznavanje količine sproščene nafte v morje 
in časa sproščanja za različne tipe nafte in obale torej 
omogoča smiselno ukrepanje oziroma zaščito predelov 
obale, ki ob prvotnem dogodku niso bili prizadeti, bi jih pa 
lahko pozneje dosegla z obale sproščena nafta.
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Povzetek
V množičnih nesrečah je treba ugotoviti istovetnost žrtev. Uporabljajo se primarne (prstni odtisi, 
DNK in zobni status) in sekundarne metode identifikacij (na primer osebni dokumenti, oblačila, 
osebni predmeti, tetovaže, zdravstvene kartoteke). Prispevek opisuje kriminalističnotehnični 
ogled kraja, delovanje policijske skupine za identifikacijo oseb pri množičnih nesrečah in 
identifikacijski postopek, skladno z usmeritvami Interpola ter uporabo njihovih obrazcev. 

Abstract
In major disasters it is necessary to establish the identity of victims. This is done by the use of primary 
methods (fingerprints, DNA, dental record) and secondary methods (personal identity documents, 
personal descriptions such as clothes, personal belongings, tattoos, medical records etc.). The article 
describes the disaster scene investigation, the police disaster victim identification group, the identification 
procedure in accordance with the guidelines of Interpol, and the use of Interpol forms.

Uvod 

Identifikacija oseb

Misel in želja po identifikaciji ali prepoznavi neke stvari, 
različne od drugih, je zelo stara. V preteklosti so upora-
bljali identifikacijske pripomočke: žigosanje, identifika-
cijska parada, pohabljanje in antropometrija. Hudodelce 
so kaznovali, tako da so jim glede na težo kaznivega 
dejanja odsekali prste, roke ipd. Pohabljanje je pozneje 
zamenjalo žigosanje z razbeljenim železom in je v Evropi 
trajalo vse do 19. stoletja. Identifikacijska parada je bila 
uvedena v Franciji po revoluciji. Šlo je za izkušene poli-
ciste, ki so v zaporih prepoznavali povratnike. Policisti 
so po navadi za nagrado dobili paket tobaka. Leta 1882 
je bil prvi, ki se je sistematično lotil identifikacije, Alfonz 
Bertillon. Sestavil je sistem merjenja posameznih delov 
človeškega telesa, imenovan antropometrija ali berti-
jonaža. Merili so višino, razpon razširjenih rok, višino v 
sedečem položaju, obliko glave, dolžino desnega uhlja in 
levega stopala. Antropometrija je nastala na temelju 
leta 1840 napisane objave, da ni dveh oseb z enakimi 
merami okostja, ki se po 20. letu starosti osebe ne spre-
minja več (Vidic, 1973). Antropometrija zaradi napak, ki 
so nastajale zaradi nenatančno opravljenih meritev, pa 
tudi zaradi neuporabnosti pri nedoraslih osebah ni bila 
najbolj uporabna. Posledica tega je bila, da se je začela 
razvijati nova metoda, imenovana biometrija (Wayman 

in sod., 2005). Danes se identiteta ugotavlja in potrjuje 
z osebnimi dokumenti, dokumenti in lastništvom vozil, 
prstnimi odtisi in prstnimi sledmi, biološkimi materiali – 
DNK (kri, slina, sperma, kosti, lasje, človeški izločki itn.), 
sledmi vlaken ipd. (Maver, 1997).

Identifikacija trupel 

Identifikacija trupel je ena od temeljnih nalog prei-
skovalcev. Pri identifikaciji se preiskovalci ukvarjajo 
z razpadajočimi trupli. Pravila stroke zahtevajo, da 
se pri postopku ugotavljanja istovetnosti trupla na 
kraju ogleda truplo najprej večkrat fotografira in po 
potrebi se naredi skica. Preiščejo se oblačila, osebni 
predmeti in prtljaga. Sodnomedicinski strokovnjak 
opravi pregled trupla, sledi opis trupla, daktiloskopi-
ranje, zavarovanje materiala za DNK, truplo prepozna-
vajo domače osebe ali priče. Na koncu je raztelešenje 
trupla, pri katerem se poskušata ugotoviti tudi vzrok in 
čas smrti. Preiskovalci zavarujejo oziroma preiskujejo 
še drug material, na primer lase, konice nohtov, zobni 
status (Vidic, 1973). 

Identifikacija žrtev množičnih nesreč

Pri identifikaciji žrtev množičnih nesreč veljajo posebna 
pravila. Po navadi se ustanovijo posebne identifikacijske 
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ekipe, sestavljene iz kriminalističnih tehnikov, kriminali-
stov, strokovnjakov sodne medicine oziroma patologov, 
antropologov, zobozdravnikov, zapisnikarjev in drugih. 
Postopek obsega natančen opis in zbiranje podatkov 
o žrtvi na eni strani, na drugi pa zbiranje podatkov o 
pogrešani osebi. Med zbiranjem podatkov o žrtvi je 
pomembna tudi toaleta (na primer čiščenje trupla), 
sledijo podrobno fotografiranje žrtve, odvzem prstnih 
odtisov, zavarovanje oblačil in osebnih predmetov ter 
biološkega materiala za določitev DNK-profila. Na koncu 
je še primerjava dobljenih podatkov žrtve in pogrešane 
osebe ter morebitna potrditev ujemanja oziroma iden-
tifikacija (Vidic, 1973). 

Večje nesreče in organiziranje 
identifikacije

Ko se nesreča zgodi, se morajo vpletene službe dogo-
voriti o postopku z žrtvami. Gre za ustvarjanje pogojev 
in tehničnih zmožnosti za prevoz, prenos, zbiranje itn. 
Na kraju se velikokrat pojavijo posebne zahteve po 
določeni opremi in znanju, ki se lahko zagotovijo le ob 
širšem sodelovanju (Kozlevčar, 1990). Pomembno je 
tudi, da se po prihodu na kraj poišče prvo zbirališče 
žrtev in določi način kriminalističnotehnične ter sodno-
medicinske obravnave trupel. Dostop do tega kraja 
mora biti dovoljen le preiskovalcem. Prav tako je treba 
že vnaprej določiti, kam se bodo prepeljale žrtve in kje 
se bodo opravljali nadaljevalni postopki identifikacije 
žrtev.

Identifikacija žrtev je poleg reševanja ogroženih člove-
ških življenj ter ugotavljanja vzroka nesreče najpo-
membnejše opravilo (Golja, 1990). Identifikacija žrtev je 
zahtevno in kočljivo opravilo, pri katerem se ne smejo 
zgoditi napake. Delo mora biti zato zelo dobro organi-
zirano, za vsakega sodelujočega morata biti določena 
področje delovanja in stopnja odgovornosti.

Na območju Slovenije je bilo že nekaj množičnih nesreč: 
leta 1966 se je zgodila letalska nesreča v Lahovčah 
blizu brniškega letališča, kjer je bilo 117 žrtev. Letalska 
nesreča slovenskega prevoznika, ki se ni zgodila na 
slovenskem ozemlju, temveč na Korziki, je zahtevala 
180 žrtev. V železniški nesreči v Divači leta 1984 se 
je zgodilo trčenje tovornega in potniškega vlaka. V 
nesreči je umrlo 33 oseb. Identifikacijski postopek 
je bil opravljen na Žalah v Ljubljani, kjer so dan po 
nesreči začeli opravljati sodnomedicinska in kriminali-
stičnotehnična opravila. Na Žalah je bilo organizirano 
tudi identifikacijsko središče, kjer so zbirali podatke 
o pogrešanih osebah in truplih. Ker trupla niso bila 
močno iznakažena, je bila v vseh primerih možna iden-
tifikacija na podlagi primerjave prstnih odtisov. Prstne 
odtise desnih kazalcev so pridobili na kartonih za izdajo 
osebnih izkaznic (Golja, 1990). V zadnjem desetletju pa 
so bile nesreče na Dolenjski cesti z 8, na reki Savi s 
13 in v balonarski nesreči na Ljubljanskem barju s 5 
žrtvami.

Pri množičnih nesrečah se sodna medicina poleg stro-
kovnega dela ukvarja tudi z organizacijo zbiranja in tran-
sporta trupel, ugotavljanja načina in vzroka smrti, identi-
fikacije ter skrbi za pokop žrtev. Sodnomedicinska ekipa 
je pri opravljanju svojih nalog samostojna in neodvisna, 
čeprav v celoti odgovorna preiskovalnemu organu (Balažic 
in Lovšin, 1990). Strokovnjaki ljubljanskega Inštituta za 
sodno medicino so od leta 1963 sodelovali pri več iden-
tifikacijah, začenši s potresom v Skopju. V letalski nesreči 
britanskega letala na Brniku leta 1964 je identifikacija 
temeljila na preiskavi zobnega statusa. Leta 1972 so 
sodelovali v letalski nesreči na Krku, kjer je izgubilo življenje 
78 potnikov, leta 1974 pa v železniški nesreči v Zagrebu. V 
tej nesreči je bilo zaradi napake pri oštevilčevanju trupel in 
ločitve osebnih dokumentov od 153 mrtvih identificiranih 
le 42. Veliko izkušenj pa so si pridobili tudi pri identifikaciji 
trupel letalske nesreče na Korziki leta 1981, v kateri je 
umrlo 180 ljudi. Posebno težavo so predstavljali otroci, ki 
so bili pozneje identificirani po prstnih sledeh na šolskih 
zvezkih. Avtorja (Balažic in Lovšin, 1990) ugotavljata, da je 
za kakovostno identifikacijo nujno usklajeno delo kriminali-
stičnotehnične in sodnomedicinske ekipe.

Poseben primer je identifikacija žrtev cunamija, ki je leta 
2004 uničil večji del obale Indijskega oceana. V tej kata-
strofi je umrlo skoraj 250.000 ljudi. Pri identifikaciji žrtev 
so sodelovali strokovnjaki iz 20 držav. Od približno 3600 
žrtev v Phuketu so bili večinoma turisti iz 38 držav. Pri 
identifikaciji so uporabljali Interpolove obrazce za identi-
fikacijo žrtev množičnih nesreč (Schuller, 2007).

Zorn in Ciglič (2015) navajata statistko največjih 
naravnih nesreč po številu žrtev. Največ žrtev so povzro-
čile poplave v Indiji in Pakistanu, kjer je bilo zabeleženih 
665 žrtev. Potres na Kitajskem je zahteval 617 žrtev, 
poplave in zemeljski plazovi v Nepalu pa 229 žrtev. Na 
Kitajskem, v Vietnamu in na Filipinih so jih zaradi tajfuna 
Rammasum našteli 195, 175 žrtev pa je bilo posledica 
poplav na območju Afganistana.

Načrti zaščite in reševanja 

ter dejavnosti

Pri pregledu državnih načrtov zaščite in reševanja 
(spletna stran 1), na primer za požar, potres, letalsko 
nesrečo, zasledimo tudi vsebine o enoti za identifikacijo 
mrtvih. Med enotami oziroma službami, ki se aktivi-
rajo v šestih urah, je tudi Enota za identifikacijo mrtvih 
ob množičnih nesrečah. Za identifikacijo mrtvih (na 
primer načrti terorizma, potresa, letalske nesreče) 
pa je podana usmeritev, da se ob nesrečah, ki bi 
terjale večje število žrtev, poleg rednih služb, ki opra-
vljajo identifikacijo mrtvih, lahko aktivira tudi enota za 
identifikacijo mrtvih pri Inštitutu za sodno medicino 
pri ljubljanski Medicinski fakulteti (slika 1).

V teh načrtih je Ministrstvo za notranje zadeve v funkciji 
državnega organa navedeno kot sila, sredstvo oziroma 



228 UJMA | številka 30 | 2016

vir za izvajanje načrta. Med drugim je v nekaterih načrtih 
navedeno, da policija sodeluje pri identifikaciji (na primer 
potres) oziroma izvaja identifikacijo oseb (na primer 
letalska nesreča).

V Načrtih dejavnosti Ministrstva za notranje zadeve in 
Policije s področij poplave, nesreče zrakoplova, jedrske 
ali radiološke nesreče, potresa, železniške nesreče, 
velikega požara v naravnem okolju in terorizma je ena 
izmed temeljnih nalog policije sodelovanje pri identifika-
ciji žrtev (spletna stran 2).

V načrtih, v katerih je navedeno sodelovanje sil, je tudi 
policijska enota za identifikacijo. Ob človeških žrtvah 
v postopku identifikacije oseb sodeluje oziroma izvaja 
identifikacijo notranja organizacijska enota Generalne 
policijske uprave oziroma Policijske uprave. Če gre 
za nesrečo velikega obsega, se lahko aktivira Delovna 
skupina za identifikacijo oseb ob velikih naravnih in 
drugih nesrečah.

Kriminalističnotehnični ogled 

kraja in policijska skupina 

za identifikacijo žrtev

Posplošimo lahko, da policija preiskuje ali opravlja 
ogled kraja dejanja, če obstaja sum storitve kazni-
vega dejanja. Kadar se ta sum izključi, lahko policija 
daje asistenco drugim službam. Pri ogledu se upora-
bljajo kriminalistične preiskovalne metode, še posebno 
kriminalistična tehnika, ki je del kriminalistike. Krimi-
nalistična tehnika preučuje in odkriva najprimernejše 
metode in sredstva tehničnih in naravoslovnih znanosti 
z namenom praktične uporabe pri raziskovanju 
kaznivih dejanj. Področje pokriva ogled kraja kaznivega 
dejanja ali dogodka, iskanje, zavarovanje, preučevanje 
sledi in predmetov kaznivega dejanja, ugotavljanje isto-
vetnosti storilcev, njihovo registracijo in identifikacijo 
neznanih trupel (Vidic, 1973). Vloga kriminalističnoteh-

 Slika 1: Pregled sil za zaščito in reševanje na državni ravni (vir: Državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova)
 Figure 1: Overview of national protection and rescue forces (Source: Emergency response plan in the event of aircraft 

accident)
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ničnega ogleda je zelo pomembna, saj morajo preisko-
valci za pozitivno opravljeno odkrivanje kaznivih dejanj 
opraviti kakovosten ogled kraja. Kriminalističnoteh-
nični ogled je začetna točka uspešne uporabe fizičnih 
ali materialnih dokazov, ki jo opravijo forenzični labo-
ratorij in kriminalističnotehnični preiskovalci (James 
in Nordby, 2009). Vsak ogled je edinstven. Z izkuše-
nimi in usposobljenimi preiskovalci ter uporabo logič-
nega in sistematičnega pristopa je mogoče preisko-
vati tudi najtežje oblike kaznivih dejanj ali dogodkov ter 
jih uspešno končati. 

Način ugotavljanja identitete določa policijska zakono-
daja (spletna stran 3, ZNPPol). Zaradi ugotovitve identi-
tete pogrešane osebe in identifikacije najdenega trupla 
smejo policisti poiskati in zavarovati material za iden-
tifikacijo (nosilce biološkega materiala in materiala za 
pridobitev odtisov prstov in dlani pogrešane osebe) ob 
soglasju osebe, ki je s pogrešano osebo v krvnem sorod-
stvu, pa tudi odvzeti bris njene ustne sluznice. Fotogra-
fijo in osebni opis pogrešane osebe in trupla smejo poli-
cisti objaviti. Identifikacijski postopek obsega prever-
janje podatkov v evidencah policije, upravnih organov in 
drugih zbirkah podatkov, za pridobitev katerih je policist 
pooblaščen z zakonom, primerjavo prstnih odtisov in 
odtisov dlani, fotografijami in osebnim opisim osebe, 
DNK-profilom ter drugimi operativnimi in kriminalistič-
notehničnimi opravili. Navedeno velja tudi za identifika-
cijo trupel in pogrešanih oseb.

Policijska delovna skupina 
za identifikacijo oseb 

Na podlagi policijske zakonodaje je pred več kot 
desetimi leti generalni direktor policije izdal, leta 2013 
pa dopolnil, sklep o imenovanju Delovne skupine za iden-
tifikacijo oseb ob velikih naravnih in drugih nesrečah. 

Delovna skupina je bila ustanovljena na podlagi 
dogovora s Službo za varnostno načrtovanje pri 
MNZ in Policiji, zato so naloge skupine opredeljene v 
različnih državnih načrtih in načrtih dejavnostih MNZ in 
Policije, na primer potres, letalska nesreča itn. Prvotni 
namen ustanovitve je bil predvsem, da policija opravlja 
na krajih nesreč naloge identifikacij žrtev množičnih 
nesreč v sodelovanju z ljubljanskim Inštitutom za sodno 
medicino organizirano, strokovno in primerno usposo-
bljeno.

Naloge policijske identifikacijske skupine so: 
 – izvajanje priprav za množično identifikacijo oseb,
 – organiziranje in izvajanje identifikacije oseb,
 – sodelovanje z Inštitutom za sodno medicino pri iden-

tifikaciji oseb,
 – sodelovanje s pristojnimi ustanovami,
 – sodelovanje s kriminalističnotehničnimi podskupi-

nami na kraju nesreče,
 – sodelovanje s kriminalističnotehničnimi podskupi-

nami za zbiranje podatkov o pogrešanih osebah.

Policijska skupina za identifikacijo oseb začne delovati 
na predlog Štaba civilne zaščite RS, na predlog Opera-
tivnega štaba Generalne policijske uprave ali Operativ-
nega štaba policijske uprave s predhodnim soglasjem 
generalnega direktorja policije. Skupina se lahko 
aktivira tudi na predlog predstojnika Nacionalnega 
forenzičnega laboratorija Generalne policijske uprave 
ob večjem številu neznanih oseb, trupel ali pogrešanih 
oseb. Skupino vodi izvedenec iz Nacionalnega forenzič-
nega laboratorija GPU skupaj z namestnikom iz Uprave 
kriminalistične policije GPU. Skupino sestavljajo stro-
kovnjaki daktiloskopskih, bioloških in fizikalnih preiskav, 
preiskav dokumentov, fotografije in dokumentiranja. 
Za primer mednarodne nesreče je v skupini tudi pred-
stavnik Interpola. Zelo pomembni sta operativni skupini 
v sestavi kriminalista in kriminalističnega tehnika z 
regijskih policijskih uprav (Ljubljana, Maribor). 

Ogled

Pri ogledu kraja ima vodilno vlogo preiskovalni sodnik, 
ki se poveže z delavci policije, sodne medicine ali pato-
logije, odontologije, antropologije in z drugimi službami. 
Po navadi se oblikuje štab za izvedbo ogleda. Ob večjem 
številu trupel se določi posebni kraj za shranjevanje 
trupel in identifikacijo (identifikacijska baza). Predhodni 
identifikacijski postopek se opravi na kraju dogodka, 
končna identifikacija pa v bazi.

Za izvedbo ogleda kraja nesreče in posameznih ukrepov 
se oblikujejo ekipe za:
A. splošno in tehnično zavarovanje kraja nesreče 

(policisti in tehnične skupine): splošno zavarovanje 
obsega ukrepe za zaporo kraja nesreče, da se 
lahko nemoteno opravi ogled in zavaruje ogroženo 
premoženje. Tehnično zavarovanje obsega ukrepe 
za zaščito udeležencev, drugih oseb in premoženja 
zaradi nevarnosti na kraju ogleda, povzročenih z 
nesrečo (ogenj, voda, nevarne snovi, rušenje, premi-
kanje in drugo);

B. kriminalističnotehnične preiskave na kraju 
nesreče (predhodni identifikacijski postopek) 
(kriminalistični tehniki, kriminalisti, zdravniki sodne 
medicine itn.): opravijo se kriminalističnotehnična 
opravila za zavarovanje in zbiranje obvestil ter 
predhodni postopek za identifikacijo trupel, tj. s 
pregledovanjem trupel in predmetov, povezanih z 
njimi; 

C. identifikacijo žrtev nesreče (kriminalisti, foren-
ziki, kriminalistični tehniki, zdravniki sodne medicine 
oziroma patologi, odontologi, antropologi);

D. ugotavljanje vzroka nesreče (kriminalisti, forenziki, 
kriminalistični tehniki, strokovnjaki potrebnih usme-
ritev iz sodne medicine in z drugih področij dela).

Kriminalističnotehnična opravila na kraju množične 
nesreče:

 – spoznavanje in proučevanje kraja nesreče, ki obsega 
kraj in posledice nesreče, določitev števila ogledov 
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skupin itn. Ob večjem obsegu kraja ga samo ena 
skupina ne more preiskovati. V takih primerih se 
kraj nesreče razdeli na več sektorjev (slika 2);

 – zaznamovanje kraja nesreče: uspešnost sprotnih in 
poznejših opravil, usmerjenih v raziskovanje in fiksi-
ranje kraja nesreče, je odvisna predvsem od pravil-
nega zaznamovanja kraja nesreče. Označiti je treba 
trupla, dele trupla, osebne dokumente, prtljago in 
druge sledove;

 – dokumentiranje ugotovljenega stanja: kraj nesreče 
je treba fotografirati, posneti z videokamero, upora-
biti helikopter ali brezpilotna letala, meriti in skicirati.

Identifikacija

Ugotavljanje identitete osebe je postopek, v katerem se 
nesporno potrdijo vse tiste pravne in fizične lastnosti, po 
katerih se identificirana oseba razlikuje od vseh drugih. To 
je ugotavljanje njenega pravnega priimka in imena, datuma 
in kraja rojstva, imena staršev kakor tudi njenih telesnih 
značilnosti. Organiziranje identifikacije žrtev je treba prila-
goditi za vsako nesrečo posebej, kar je odvisno od vrste 
nesreče, števila žrtev, njihove iznakaženosti, terena in 
zakonskih predpisov. Pri postopku identifikacije je žrtev na 
podlagi zbranih podatkov identificirana ali pa ne. Identifika-
cije z manjšo ali večjo verjetnostjo ni. Ob identifikaciji žrtve 
množične nesreče se izda mrliški list in dovoli se pokop. 
Kadar ostanejo trupla oziroma deli trupel neidentificirani, 
se po navadi opravi pokop v skupnih grobiščih. 

Postopek identifikacije obsega (Interpol, 2014):
1. Zanesljivo identifikacijo dosežemo s primerjavo 

podatkov pred smrtjo in po njej, ki jih dobimo iz 
posrednih dokazov (na primer osebnih predmetov, 
kot so oblačila, nakit in vsebina žepov) in fizičnih 
dokazov, dobljenih z zunanjim pregledom, na primer 
splošnih (opis) in posebnih značilnosti (prstni odtisi – 

slika 3), ter z notranjim pregledom, na primer medi-
cinskimi dokazi, zobnimi dokazi in laboratorijskimi 
ugotovitvami.

2. Vizualna prepoznava: v preteklosti so v nekaterih 
državah prepoznavali trupla le vizualno. Vendar pa 
se je pogosto takšen neznanstveni pristop pozneje 
izkazal kot nezanesljiv. Točna identifikacija se 
zagotovi s kombinacijo več meril.

3. Osebni predmeti: pregledujejo in opisujejo se oblačila, 
nakit in vsebina žepov. Ne sme pa se pozabiti, da se 
predmeti pomotoma ali namenoma lahko pripišejo 
napačnemu truplu in niso nikoli dokončen, temveč le 
posredni dokaz. 

4. Fizični pregled: opis telesnih značilnosti najbolje opravi 
policist, seveda v sodelovanju z medicinskim strokov-
njakom, še posebno zato, ker je del identifikacijskega 
procesa običajno tudi ugotavljanje vzroka smrti. 
Medicinski strokovnjak išče ugotovljene poškodbe in 
opravi zunanji ter notranji pregled trupla. Opisujejo se 
splošne značilnosti golega trupla, vključno s spolom, 
oceno starosti, višino, postavo, barvo kože itn. 
Posebnosti, kot so brazgotine, materina znamenja, 
tetovaže in abnormalnosti so pogosto edinstvene in 
zato izjemno pomembne, če jih je mogoče primer-
jati s podatki pred smrtjo. Prstni odtisi so posebna 
zunanja značilnost. Če je truplo mogoče daktiloskopi-
rati in če je za primerjavo mogoče dobiti odtise pred 
smrtjo, predstavljajo najzanesljivejši način identifika-
cije. Vedno jih mora vzeti strokovna oseba. Interpol je 
pripravil obrazec, s katerim je mogoče prstne odtise 
v dogovorjenem formatu pošiljati državam članicam, 
zadostujejo pa tudi ustrezni obrazci, ki jih uporabljajo 
posamezne države. Obrazca o identifikaciji žrtve 
nesreče pred smrtjo in po smrti vsebujeta določilo o 
takšnih podatkih. Če identitete žrtve ali vzroka smrti 
ni mogoče določiti z zunanjim pregledom, je nujna 
obdukcija. Identifikacija je možna tudi po podatkih 
o zobovju oziroma zobnem statusu in čeljusti, ki jo 

Slika 2: 
Ogled kraja letalske nesreče, 
razdeljen na več sektorjev (vir: 
Interpol DVI Guide)
Figure 2: 
Air accident scene investigation 
divided into several sectors (Source: 
Interpol DVI Guide)
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lahko opravi zobni strokovnjak. V zadnjem času pred-
stavljajo tehnike genetske identifikacije zelo učinko-
vito diagnostično orodje in se uspešno uporabljajo 
pri identifikaciji žrtev nesreč. Genetski podatki posa-
meznika so enaki v vseh njegovih celicah in ostanejo 
isti tudi po smrti. Analiza biološkega vzorca omogoča 
povezavo posameznika s predniki in potomci, 
podatke iz teh analiz pa je mogoče zlahka računal-
niško analizirati. 

Na slikah 4 in 5 so prikazane primarne identifikacijske 
metode, med katere spadajo prstni odtis, DNK in zobni 
status ter sekundarne identifikacijske metode (osebni 
podatki, medicinski spoznanja, dokumentacija, oblačila 
itn.). 

Identifikacija žrtev

Interpol – Mednarodna organizacija kriminalistične policije 
(angl. International Criminal Police Organization) je medna-
rodna organizacija kriminalistične policije in združuje 190 
držav članic, sedež organizacije pa je v francoskem Lyonu. 
Slovenija je postala njegova polnopravna članica leta 
1992. Interpol je pripravil obrazce za identifikacijo žrtev 
množičnih nesreč (angl. DVI forms). Obrazci so razde-
ljeni v tri sklope. Podatki o pogrešanih osebah se vnašajo 
v rumene predsmrtne obrazce (AM), rožnati posmrtni 
obrazci (PM) pa so namenjeni podatkom o truplih. 

AM- in PM-obrazce izpolnjujejo različne osebe ob različnem 
času in na različnih krajih, na koncu pa so zaradi primer-

 Slika 3: Postopek priprave (kuhanja) roke in prstov, da so primerni za odvzem prstnih odtisov (vir: Interpol DVI Guide)
 Figure 3: The method of preparing (cooking) hands and fingers for taking fingerprints (Source: Interpol DVI Guide)

 Slika 4: Primarne metode identifikacij (prstni odtisi, zobni status, DNK) (vir: Interpol DVI Guide)
 Figure 4: Primary identification methods (fingerprints, dental status, DNA) (Source: Interpol DVI Guide)

 Slika 5: Sekundarne metode identifikacij (vir: Interpol DVI Guide)
 Figure 5: Secondary identification methods (Source: Interpol DVI Guide)

Fotografije prikazujejo postopek "kuhanja roke" in dva primera odvzema prstnih odtisov po "kuhanju"

Analiza prstnega odtisa

Osebni podatki/zdravstvena kartoteka

Forenzična odontologija

Dokazi/oblačila

Analiza DNK
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jave zbrani v Identifikacijskem središču. Ko se najde dovolj 
lastnosti, na podlagi katerih lahko odstranijo vsak dvom, 
se zgodi pozitivna identifikacija. Za pravilno identifikacijo 
je nujna natančna analiza podatkov, ki jo morajo opraviti 
delavci s strokovnim znanjem, in se potrdi z zaključnim 
oziroma identifikacijskim poročilom za žrtev nesreče 
(slika 6) (Interpol, 2014). 

Interpolovi obrazci so obsežni, se po potrebi dopolnjujejo 
na vsakih pet let in vsebujejo vsebine: 

 – fotografije oziroma dokumentacijo trupla z oblačili in 
brez njih, znake poškodb, tetovaž, materinih znamenj 
in drugih posebnosti ter predmete ob truplu,

 – zunanji pregled in opis trupla,
 – pregled oblačil, obutve, osebnih dokumentov, 
 – daktiloskopiranje, odvzem materiala za določitev 

profila DNK,
 – obdukcijo, ugotovitve patologa in druge medicinske 

podatke, na primer zobni status.

Naloge DVI – identifikacija žrtev nesreč 
(angl. Disaster Victim Identification):

Pogrešane osebe

Za obravnavo oziroma zbiranje podatkov o pogrešanih 
osebah (ante mortem ali AM-podatki) se ustanovi 
oddelek pogrešanih oseb, ki ga vodi t. i. koordinator 
predsmrtnih podatkov. Temeljna naloga oddelka je, da 
čim prej pripravi zanesljiv seznam žrtev. Ta enota upora-
blja rumeni obrazec za identifikacijo žrtev nesreče, da 
zapiše predsmrtne podatke o vseh osebah, ki so prija-
vljene kot mogoče žrtve nesreče. Zelo pomembno je, da 
se pri prvem razgovoru s sorodniki, prijatelji itn. pridobi 
in v Interpolov AM-obrazec vnese čim več podatkov. Ko 
so potrebni posebni medicinski podatki ali podatki o 
zobovju, je treba pridobiti imena in naslove družinskih 
zdravnikov ter zobozdravnikov skupaj s čim več podatki 
o zdravstveni in zobozdravstveni preteklosti. Ko so vsi 
razpoložljivi podatki zbrani, je treba izpolnjene obrazce 
predati enoti za predsmrtno evidenco. Ta enota je 
odgovorna za preverjanje, da so vsa predsmrtna 
poročila popolna, in za pridobitev manjkajočih podatkov. 
Če prstni odtisi in DNK-profil morebitne žrtve še niso 
v evidenci, se lahko pridobijo na domu ali na delovnem 
mestu te osebe.

Fotografiranje, video ali drugo dokumentiranje 

Dokumentirati je treba začeti čim prej, da se posna-
mejo kraj dejanja in vse dejavnosti. Fotografsko 
snemanje in videosnemanje trupel na kraju nesreče 
ter v mrtvašnici sta pomembni kot dokaz, v številnih 
primerih pa lahko pomagata strokovnjakom ugotoviti 
vzrok nesreče. Fotografe je torej treba vključiti v ekipe 
za iskanje. Na vsakem posnetku morajo biti jasno vidne 
referenčne številke trupel. Trupla je treba fotografirati 
tudi v mrtvašnici.

Iskanje mrtvih žrtev 

Iskanje se ne začne, dokler ni končano reševanje 
vseh preživelih. Reševalne ekipe trupel in delov trupel 
načeloma ne premikajo, razen pri poskusih reševanja 
življenj, ko je lahko veliko trupel in dokazov upravičeno 
premaknjenih. Na iskanje trupel je treba gledati tudi kot 
na del procesa iskanja in zavarovanja dokazov. Ekipe 
za iskanje se morajo zavedati, da so prve od številnih 
členov pri procesu identifikacije in da je uspeh odvisen 
od njihovega vestnega opravljanja nalog. Njihova prva 
naloga bo, da najdejo in označijo vsa trupla in dele trupel, 
jih locirajo ter označijo tudi druge relevantne dokaze. 

Vsaka ekipa za iskanje mora biti zadolžena za določeno 
področje na kraju dogodka. Podoben, vendar ločen, 
sistem oštevilčenja je treba uporabljati za označe-
vanje dokazov in lastnine. Ker pa je na kraju verjetno 
veliko osebnih predmetov, je odločitev o tem, ali naj se 
označijo vsi posamezni predmeti, odvisna od vsakokra-
tnih okoliščin. Ko gre za najdbo delov trupla, je treba 
paziti, da ne domnevamo takoj, da pripadajo najbližjemu 
truplu. Oštevilčiti in opisati jih je treba, kot da gre za 
celovita trupla. Tudi pri osebnih predmetih, najdenih 
v bližini trupel, ne smemo domnevati, da pripadajo 
najbližjemu truplu. Sledi delo ekip, ki odstranijo trupla 

 Slika 6: Identifikacijsko poročilo za žrtev nesreče 
(vir: Interpol DVI Guide)

 Figure 6: Disaster victim identification report 
(Source: Interpol DVI Guide)

Matej Trapečar: KRIMINALISTIČNOTEHNIČNI OGLED IN IDENTIFIKACIJA ŽRTEV MNOŽIČNIH NESREČ



233UJMA | številka 30 | 2016

in jih prinesejo na zbirno točko za žrtve oziroma na kraj 
začasne hrambe trupel. 

Ekipa lahko za dokumentiranje trupla na kraju nesreče 
uporabi t. i. obrazec DVI – Najdeno truplo ali del trupla 
(angl. DVI Recovery Booklet). Obrazec ima več strani in 
je rožnate barve. Uvodna stran ima oznako PM, številko 
kode države (na primer za Slovenijo je številka 386) in 
številko trupla. Pomemben del obrazca je sistem ozna-
čevanja. Ta vsebuje večje število oznak (nalepk), ki so 
različno velike (slika 7). Material oznak oziroma nalepk 
označevanja je primeren za vse vrste vremena in drugih 
okoljskih razmer (na primer kri). Na prvi strani obrazca 
so podatki o preiskovalcih, ki sodelujejo pri najdbi trupla, 
o času, ko je bila žrtev spoznana za mrtvo, o forenzičnih 
podatkih ter kraju najdbe trupla; na skici silhuete človeka 
se označi, kateri del trupla je najden (na primer celo 
truplo, del trupla), vpis podatka o fotografiranju kraja in 
trupla ter drugih podatkov, pomembnih za identifikacijo. 
Sledi sekcija s podatki o času najdbe trupla, času predaje 
trupla mrliškemu centru, transportu trupla in prejemu 
v mrtvašnico. Priložena sta še lista za morebitno skici-
ranje in druge zapise. 

Mrliška postaja 

Mrliška postaja je kraj začasne hrambe trupel in delov 
trupel v vrečah, dokler se ne organizira transport do 
mrtvašnic. Tu je treba voditi evidenco sprejetih in shra-
njenih trupel z referenčnimi številkami. Pozneje je treba 
dodati še podatke o prenosu trupel. 

Mrtvašnica

Zagotoviti je treba ustrezno zaščito pred naravnimi 
elementi, ustrezno namestitev, tekočo vodo, odtok in 
varnost. Idealno je, če je mogoče trupla imeti na hladnem 
(vendar ne zmrznjena), zato je treba premisliti o tovor-
njakih-hladilnikih in premičnih hladilnih enotah. Skupine 
DVI nekaterih držav že imajo svoje hladilne enote, možen 
pa je tudi najem pri zasebnikih.

Posmrtni podatki

Enota za posmrtne podatke je odgovorna za zbiranje 
posmrtnih opisov (post mortem ali AM-podatki) in 
ugotovitev za vsako truplo posebej. Delavca te enote je 

treba zadolžiti, da na točki za sprejem trupel zbira kopije 
vseh rožnatih obrazcev za identifikacijo žrtev, ki prispejo 
s trupli. Zbiranje posmrtnih podatkov PM se praviloma 
opravlja v prostorih mrtvašnice, na primer v prostorih 
sodne medicine, glede na obseg nesreče in druge dejav-
nike pa po dogovoru tudi drugje, seveda s primerno 
opremo (na primer mobilne mrtvašnice).

Priporočen postopek obsega več stopenj. Pri sprejemu 
trupla v mrtvašnico je kot rezultat dobre prakse dobro 
uporabiti že prej opisan obrazec DVI – najdeno truplo ali 
del trupla, ki ga preiskovalci izpolnijo pri najdbi trupla na 
kraju nesreče in priložijo k truplu. V prvi fazi se v mrtva-
šnici prevzame truplo, ki mora imeti svojo (enolično) 
številko. Po forenzični presoji možnosti obstoja sledi, 
ki lahko pomagajo pri kriminalistični preiskavi, sledi 
CT-slikanje oziroma radiografija. Druga faza se začne 
s fotografiranjem oziroma drugim dokumentiranjem 
trupla. Na vsaki fotografiji mora biti vidna identifikacijska 
številka. Sledi izpolnjevanje Interpolovih DVI-obrazcev za 
identifikacijo žrtev masovnih nesreč in jemanje ali skeni-
ranje prstnih odtisov žrtve, še posebno, če se lahko 
zaradi slačenja in zavarovanja oblačil poškodujejo prsti, 
na primer razkroji truplo. Po daktiloskopiranju se odstra-
nijo in dokumentirajo oblačila, nakit in drugi predmeti. 
Iščejo se morebitne zunanje poškodbe na truplu, 
tetovaže. Tretja faza je obdukcija. Zavarujejo se primerni 
vzorci (slina, las, kri, globoko mišično tkivo, zob ali kost) 
za analizo DNK, upoštevajo se antropološka načela. Sledi 
četrta faza, pri kateri se opravi preiskava zob oziroma 
določitev zobnega statusa. 

Po preverbi kakovosti, tj. pregledu vse dokumenta-
cije, vzorcev in fotografij ter drugega materiala, se 
PM-podatki predajo Identifikacijskemu centru.

Identifikacijski center

Tu se primerjajo predsmrtni (AM) in posmrtni doku-
menti (PM). Precej časa se prihrani, če se uporablja 
računalniški primerjalni program (na primer na Interpo-
lovi spletni strani je mogoč vnos podatkov v elektronski 
obliki in tiskanje), ki hitro pokaže, kateri primeri se 
najverjetneje ujemajo, prav tako pa z zelo veliko stopnjo 
verjetnosti ugotovi morebitne primere za izločitev. Ne 
smemo pa pozabiti, da je vsak računalniški program le 
pripomoček in da se lahko sklepi in odločitve sprejmejo le 
po osebni oceni vseh razpoložljivih podatkov. Po primer-
javi vseh relevantnih podatkov se ugotovitve pošljejo t. i. 
komisiji za identifikacijo.

Komisijska identifikacija

Ta preveri rezultate primerjav, ki so jih opravili različni 
specializirani sektorji, ugotovi in uskladi mogoče nedo-
slednosti in rezultate združi v končni seznam identifi-
ciranih oseb. Komisija je odgovorna za končno identifi-
kacijo vsake posamezne žrtve in mora biti zato sesta-

Posmrtni 
podatki (PM) Koda države Številka

Referenčna 
oznaka kraja 

nesreče

PM 44 0025 A

 Slika 7: Primer označevanja DVI – Najdeno truplo ali del 
trupla (vir: DVI Recovery Booklet)

 Figure 7: Example of marking DVI Recovery Booklet 
(Source: DVI Recovery Booklet)
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vljena iz najbolj izkušenih strokovnjakov za identifikacijo, 
ki sodelujejo pri celotni operaciji, se pravi iz vodij različnih 
specializiranih sektorjev na čelu z vodjo identifikacije 
žrtev. Komisija za identifikacijo mora odločiti, ali in kdaj 
naj se posamezni identifikacijski dokumenti zberejo in se 
izda mrliški list. V komisiji so po navadi forenzik, policijski 
preiskovalec, zdravnik sodne medicine ali patologije, 
zobozdravnik oziroma dentist, antropolog. Po identifika-
ciji se lahko trupla predajo domačim. Za vsako truplo se 
izda potrdilo o predaji s številko trupla, osebnimi podatki 
trupla ter spremljajočimi dokumenti (Interpol, 2014). 

Sklepne misli

Med evropskimi državami, ki imajo zelo dobro organi-
zirano DVI-skupino, so Švica, Nemčija, Velika Britanija, 
Danska, Belgija, Francija. Razlogi za dobro organizira-
nost DVI-skupin v naštetih državah so dovolj denarnih 
sredstev in primerna oprema za delovanje, mednarodna 
usposabljanja in tudi dejstvo, da so bile žrtve v množičnih 
nesrečah njihovi državljani. 

Bistvo identifikacijskega postopka je dobro sodelovanje 
različnih služb, na primer kriminalistične policije, poli-
cijske delovne skupine za identifikacijo žrtev množičnih 
nesreč, enote za identifikacijo oseb pod okriljem Inšti-
tuta za sodno medicino, medicinskih služb itn., in zbiranje 

podatkov o osebi, ki je objekt identifikacije, ter njegova 
primerjava s podatki, zbranimi za pogrešano osebo, za 
katero je sum, da je lahko objekt identifikacije. 

Identifikacijski postopek množičnih nesreč se tako deli 
na tri glavna opravila:

 – zbiranje podatkov o osebah, ki bi lahko bile žrtve 
množične nesreče (podatki ante mortem – AM),

 – pobiranje in preiskava trupel z namenom zbiranja 
podatkov, potrebnih za identifikacijo žrtev (podatki 
post mortem – PM),

 – primerjava AM- in PM-podatkov. Če se ujemajo, sledi 
identifikacija žrtve v obliki zaključnega poročila.

Na podlagi dobre prakse mednarodnih skupin za identi-
fikacijo žrtev množičnih nesreč je priporočljiva uporaba 
Interpolovih obrazcev DVI, ob zelo velikem številu žrtev 
pa tudi uporaba samodejnega sistema za primerjanje 
podatkov AM in PM. Zaradi zahtevnosti preiskav, iden-
tifikacijskega postopka žrtev ter uporabe DVI-obrazcev 
morajo biti člani skupine včlanjeni prostovoljno, medna-
rodno usposobljeni, imeti na razpolago dobro opremo in 
sredstva.

Če se zgodi nesreča, lahko policija, država oziroma 
skupina DVI zaprosi za tujo pomoč pri izvedbi identifika-
cije žrtev, na primer pri Interpolu ali DVI-skupini posa-
mezne države. 
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Povzetek
Komplet za prvo pomoč za avtomobiliste je v Sloveniji po zakonu obvezen in vsebuje material za dajanje 
prve pomoči poškodovancu ali nenadno obolelemu. Njegovo vsebino smo primerjali s kompleti 35 evropskih 
držav. Vsebina slovenskega kompleta je skoraj enaka vsebini kompletov prve pomoči Hrvaške in Srbije ter 
zelo podobna vsebini kompletov Madžarske in Nemčije. Najpogosteje se v kompletih pojavljata sterilna 
kompresa in povoj iz raztegljive tkanine. Nekateri predmeti se pojavijo samo enkrat: hladilno razpršilo 
v Italiji, otroški obliži in tablete Paracetamol na Nizozemskem, obliž za blazinice prstov in za prste v 
Nemčiji, žepna svetilka v Turčiji, kirurška maska na Madžarskem, elastična mrežica v Latviji ter beležka 
s svinčnikom v Bosni in Hercegovini. Po rezultatih sorodnih raziskav Slovenci slabo poznajo vsebino 
kompleta za prvo pomoč. Poznavanje kompleta bi moralo biti del predpisanega izpita iz prve pomoči.

Abstract
The first aid kit for motorists in Slovenia is legally mandatory and contains material for the provision of first aid 
to injured or suddenly ill people. Its contents were compared to first aid kits of thirty-five European countries. 
The content of the Slovenian first aid kit is almost identical to the contents of the Croatian and Serbian first aid 
kits, and very similar to the contents of the Hungarian and German first aid kits. The most common material in 
the kits is the sterile compress and the stretch fabric strapping bandage. Some items only appear once: a cooling 
spray in Italy, children's adhesive bandages and Paracetamol tablets in the Netherlands, fingertip and finger/toe 
adhesive bandages in Germany, a pocket torch in Turkey, a surgical mask in Hungary, an elastic mesh in Latvia, and 
a notebook and pencil in Bosnia and Herzegovina. According to the results of related research, Slovenians have 
a poor knowledge of the content of first aid kits. Such knowledge should be part of the prescribed first aid test.

Uvod

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega 
vrsto prizadevanj za preprečitev oziroma zmanjšanje 
števila žrtev in drugih posledic nesreč (Uprava RS za 
zaščito in reševanje, 2014; Zakon o varstvu pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, 2006). Ta prizadevanja se 
udejanjajo tudi z dajanjem prve pomoči poškodovanim 
ali nenadno obolelim. Cilji prve pomoči so ohraniti 
življenje, preprečiti poslabšanje zdravstvenega stanja 
in zagotoviti strokovno pomoč (Pravilnik o organiza-
ciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem 
mestu, 2006). Prvo pomoč je tako z etičnega kot tudi 
s pravnega stališča dolžan dati vsakdo (Balažic, 2007; 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zava-
rovanju, 2006). Opravimo jo s preprostimi pripomočki 
in improvizacijo (Derganc, 1994). Med te pripomočke 
spada tudi komplet za prvo pomoč, ki omogoča, da 

je ukrepanje učinkovitejše in v korist poškodovanca 
(Ahčan in sod., 2007).

Glede na Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada 
v obvezno opremo motornih vozil (2004), Pravilnik o 
organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na 
delovnem mestu (2006) in Pravilnik o delih in opremi 
vozil (2013) je komplet prve pomoči zakonsko pred-
pisan in vsebuje osnovni material za dajanje prve pomoči 
poškodovancu ali nenadno obolelemu. Pravilnik o organi-
zaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem 
mestu (2006) obvezuje delodajalce, da na vsakih 50, pri 
večjem tveganju pa že na vsakih 20 zaposlenih delavcev 
in v vsaki delovni enoti, zagotovijo vsaj eno omarico za 
prvo pomoč. Na podlagi Pravilnika o delih in opremi vozil 
(2013) je »del obvezne opreme v cestnem prometu v 
Sloveniji tudi komplet za prvo pomoč, kar pomeni, da ga 
morajo imeti vsa vozila v cestnem prometu«, njegova 



236 UJMA | številka 30 | 2016

Mateja Škofic, Eva Dolenc, Damjan Slabe: POMEN KOMPLETA PRVE POMOČI OB NESREČAH

vsebina in način shranjevanja pa sta natančno oprede-
ljena. Gre za komplet prve pomoči, ki je v Sloveniji najbolj 
znan in razširjen (Malovrh, 2007), saj je bilo v Sloveniji 
konec leta 2014 registriranih 1.092.670 osebnih avto-
mobilov (Kmetič, 2015). Na pomen kompleta za prvo 
pomoč je opozorila tudi Mednarodna zveza društev 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca, ki je v enem izmed 
najpomembnejših poudarkov svetovnega dneva prve 
pomoči leta 2013 izpostavila, da morajo biti vsa registri-
rana vozila opremljena z ustreznim kompletom za prvo 
pomoč (IFRC, 2013). V naši raziskavi smo se osredoto-
čili na komplet prve pomoči za avtomobiliste, katerega 
značilnosti in vsebina so predstavljene v nadaljevanju.

Embalaža kompleta za prvo pomoč za avtomobiliste 
mora imeti obliko škatle s predpisanimi zunanjimi 
merami tlorisa (Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki 
spada v obvezno opremo motornih vozil, 2004). Komplet 
mora biti higiensko vzdrževan, zahtevani sterilni mate-
riali pa v nepoškodovani zaprti embalaži in z veljavnim 
rokom uporabe ter drugimi podatki. Poleg materiala 
za prvo pomoč mora komplet vsebovati tudi seznam 
vsebine, na katerem je navedeno, da je treba vsak manj-
kajoči oziroma porabljeni del takoj nadomestiti z novim. 
Rok uporabe je pet let, razen če na izdelku ni drugače 
navedeno (Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada 
v obvezno opremo motornih vozil, 2004), kar pomeni, da 
ga mora vsako leto zamenjati 218.534 lastnikov avto-
mobilov (Kmetič, 2015). 

Komplet vsebuje osnovne pripomočke za dajanje prve 
pomoči in oskrbo poškodovancev v prometnih nesrečah 
(Tosama, 2014). Sestavni deli predpisanega kompleta 
(slika 1) so material in različni pripomočki za obvezo-
vanje in imobilizacijo: komprese za oskrbo ran, sterilni 

prvi povoji, povoji iz raztegljive tkanine, aluplast za 
opekline in trikotne rute. Predpisani komplet vsebuje 
tudi zaščitno folijo za umetno dihanje, rokavice, škarje, 
obliže, dvostransko metalizirano folijo za zaščito pone-
srečenca pred vremenskimi vplivi, zloženko z navodili 
za dajanje prve pomoči in seznam vsebine (Malovrh, 
2007; Slabe in Dolenc, 2014). Pri dajanju prve pomoči se 
priporoča uporaba zaščitnih sredstev (zaščitna folija za 
umetno dihanje in rokavice) iz kompleta prve pomoči za 
voznike (Gradišek, 2013). 

Namen prispevka je predstaviti pomen kompleta prve 
pomoči za avtomobiliste in primerjati vsebino kompleta 
v Sloveniji s kompleti nekaterih drugih evropskih držav. 
Ugotoviti smo želeli, ali je komplet prve pomoči za avto-
mobiliste poleg druge predpisane opreme obvezen v 
vseh evropskih državah in ali je vsebina kompletov prve 
pomoči za avtomobiliste med posameznimi evropskimi 
državami različna. V prispevku smo pregledali zadnja 
uradna stališča glede obnavljanja in menjave kompletov 
prve pomoči ter ocenili poznavanje kompleta v Sloveniji na 
podlagi zadnjih objavljenih raziskav. Pregledali smo, kako 
je z vsebinsko zahtevo poznavanja kompletov prve pomoči 
na zakonsko predpisanih izpitih za voznike motornih vozil.

Metode

Uporabljena je bila komparativna oziroma primerjalna 
metoda, s katero smo ugotavljali podobnosti in razlike 
vsebine slovenskega kompleta prve pomoči za voznike 
motornih vozil z nekaterimi drugimi evropskimi državami. 
Na spletnih straneh organizacij, kot sta Avto-moto zveza 
Slovenije (AMZS) in Evropska pisarna Rdečega križa (Red 
Cross EU), so bili pridobljeni elektronski naslovi posame-

Slika 1:  
Vsebina slovenskega kompleta prve 
pomoči za avtomobiliste  
(foto: M. Škofic)
Figure 1:  
Content of the Slovenian first aid kit 
for motorists (Photo: M. Škofic)



237UJMA | številka 30 | 2016

znih držav, na katere je bilo poslano povpraševanje za 
pridobitev podatkov (vsebina kompleta prve pomoči in 
morebitna zakonodaja, ki določa obveznost kompleta 
v avtomobilih). Povpraševanje smo poslali v 23 evrop-
skih držav (Madžarska, Slovaška, Bosna in Hercegovina, 

 Preglednica 1: Primerjava obvezne opreme v vozilih med 
evropskimi državami ter številka za klic v sili 
(CampRest, 2014; Bosanskohercegovački 
auto-moto klub (BIHAMK), 2014)

 Table 1: Comparison of mandatory equipment for 
vehicles between the European countries 
and the emergency call number (CampRest, 
2014; Bosnia and Herzegovina Automobile 
Club (BIHAMK), 2014)

Zap. 
št. Država

Komplet 
prve 

pomoči
Varnostni 
trikotnik

Odsevni 
jopič

Gasilni 
aparat

1 Avstrija    

2 Belgija    

3 Belorusija   X 

4 Bolgarija    

5 Bosna in 
Hercegovina    

6 Češka    

7 Črna gora    

8 Danska X  X X
9 Estonija    

10 Finska X   X
11 Francija X   X
12 Grčija   X 

13 Hrvaška    

14 Irska   X 

15 Italija X   X
16 Latvija    

17 Litva    

18 Luksemburg X   X
19 Madžarska    

20 Makedonija    

21 Nemčija    

22 Nizozemska X  X X
23 Norveška X   X
24 Poljska X   

25 Portugalska X   X
26 Romunija    

27 Slovaška    

28 Slovenija    X
29 Srbija    X
30 Španija X   X
31 Švedska X  X X
32 Švica X  X X
33 Turčija  * X 

34 Ukrajina    

35 Velika Britanija X  X X

* V Turčiji sta obvezna dva varnostna trikotnika – zato, da se 
v primeru nesreče eden postavi pred avto, drugi pa za njim.

Legenda:  obvezen, X neobvezen

Romunija, Turčija, Bolgarija, Črna gora, Estonija, Litva, 
Latvija, Poljska, Belgija, Švica, Finska, Francija, Španija, 
Portugalska, Švedska, Norveška, Danska, Velika Brita-
nija, Avstrija in Nizozemska), od tega se jih je 9 odzvalo. 
Uporabili smo podatke za 7 držav, 2 državi (Švica in 
Finska) pa kompleta prve pomoči v avtomobilih nimata 
obveznega. Za 5 držav (Italija, Nemčija, Hrvaška, Srbija 
in Češka), ki smo jih zajeli v raziskavi, smo podatke prido-
bili sami. Komplete smo med seboj primerjali po dveh 
merilih, in sicer po vsebini ter številu posameznih kosov.

Rezultati

Preglednica 1 prikazuje, v katerih evropskih državah je 
posamezni del obvezne opreme (komplet prve pomoči, 
varnostni trikotnik, odsevni jopič in gasilni aparat) 
obvezen oziroma ni obvezen.

V preglednici 2 je prikazana vsebina slovenskega 
kompleta prve pomoči za avtomobiliste in primerjana z 
vsebino kompletov drugih evropskih držav.

Razprava

Obvezna oprema v vozilih 

Kot obvezno opremo smo v raziskavi določili komplet 
prve pomoči, varnostni trikotnik, odsevni jopič in 
gasilni aparat (preglednica 1). V Sloveniji od našte-
tega v obvezno opremo vozila spada vse, razen gasil-
nega aparata (Pravilnik o delih in opremi vozil (2013). 
Vsa našteta obvezna oprema je v celoti obvezna v 16 
državah, in sicer v Avstriji, Belgiji, Bolgariji, na Hrvaškem, 
Slovaškem, Češkem, Madžarskem, v Črni gori, Estoniji, 
Litvi, Latviji, Makedoniji, Nemčiji, Romuniji, Ukrajini ter 
Bosni in Hercegovini. 

Od 35 držav v raziskavi jih 13 nima obveznega kompleta 
prve pomoči v motornih vozilih. V vseh 35 državah je 
varnostni trikotnik obvezen, v Turčiji pa sta obvezna 
celo dva. V 26 državah je obvezen tudi odsevni jopič. V 
skoraj polovici držav, tako kot v Sloveniji, gasilni aparat 
ni obvezen. V Italiji komplet v osebnih vozilih zakonsko ni 
obvezen, obvezno je imeti varnostni trikotnik in odsevni 
jopič, priporočljivo pa je imeti tudi gasilni aparat in rezalnik 
varnostnega pasu (PuntoSicurezza, 2014). Tudi na Nizo-
zemskem zakonsko nimajo predpisanega obveznega 
kompleta prve pomoči v osebnih avtomobilih, vendar ga 
priporočajo (Utermöhlen, 2014). V Turčiji je komplet za 
prvo pomoč v motornih vozilih obvezen, obvezna sta dva 
varnostna trikotnika in gasilni aparat, odsevni jopič pa 
ni obvezen. V Srbiji je komplet prve pomoči v motornih 
vozilih obvezen, prav tako sta obvezna varnostni trikotnik 
in odsevni jopič, gasilni aparat pa ni obvezen (CampRest, 
2014). Najmanj opreme, v kateri je obvezen le varnostni 
trikotnik, je treba imeti v petih državah, to so Danska, 
Nizozemska, Švica, Švedska in Velika Britanija. 
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 Preglednica 1: Primerjava obvezne opreme v vozilih med evropskimi državami in številka za klic v sili (CampRest, 2014; 
Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK), 2014)

 Table 1: Comparison of mandatory equipment for vehicles between the European countries and the emergency call 
number (CampRest, 2014; Bosnia and Herzegovina Automobile Club (BIHAMK), 2014)

srbskega kompleta enaki. Madžarski in nemški komplet 
imata skoraj podobni vsebini kot naš, le da madžarski 
vsebuje dva predmeta manj (zaščitna folija za umetno 
dihanje in dvostranska metalizirana folija), namesto tega 
pa vsebuje dermalno raztopino povidon joda, alkoholne 
robčke, varnostno sponko in masko za umetno dihanje; 
nemški komplet pa en predmet manj (zaščitna folija za 
umetno dihanje), vendar so namesto tega v kompletu 
obliži različnih velikosti, čistilni oziroma vlažilni robčki in 
obliž za blazinice prstov.

V vseh državah razen Češke se v kompletih prve pomoči 
pojavljata sterilna kompresa in povoj iz raztegljive 

Zap. 
št. Predmet Sl

ov
en

ija

Be
lg

ija

Bi
H

Bo
lg

ar
ija

Če
šk

a

Hr
va

šk
a

Ita
lija

La
tv

ija

M
ad

ža
rs

ka

Ne
m

či
ja

Ni
zo

ze
m

sk
a

Sr
bi

ja

Tu
rč

ija

1 Prvi povoj         

2 Aluplast za opekline     

3 Kompresa, sterilna            

4 Povoj iz raztegljive tkanine            

5 Trikotna ruta            

6 Rokavica           

7 Zaščitna folija za umetno dihanje    

8 Dvostranska metalizirana folija        

9 Škarje (z zaobljeno konico)            

10 Obliž z blazinico         

11 Obliž (v roli) – lepilni trak           

12 Navodila za dajanje prve pomoči         

13 Seznam vsebine       

14 Dermalna raztopina povidon joda   

15 Fiziološka raztopina  

16 Pinceta  

17 Paket vate  

18 Obliži različnih velikosti      

19 Podveza oz. pas za zaustavitev 
krvavitve    

20 Hladilno razpršilo 

21 Polivinilasta vrečka (za zbiranje 
odpadnega sanitetnega materiala)   

22 Otroški obliži 

23 Alkoholni robčki  

24 Čistilni oz. vlažilni robčki  

25 Paracetamol – tablete 

26 Varnostna sponka        

27 Maska za umetno dihanje     

28 Obliž za blazinice prstov 

29 Obliž za prste 

30 Žepna svetilka 

31 Elastična sanitetna mrežica 

32 Kirurška maska 

33 Beležka s svinčnikom 

Primerjava vsebine slovenskega 
kompleta prve pomoči z drugimi 
evropskimi državami

V vseh kompletih prve pomoči skupaj je 33 različnih 
predmetov (preglednica 2). Največ predmetov vsebu-
jejo kompleti treh držav, in sicer Nizozemske, Nemčije 
in Madžarske. Vsi trije kompleti vsebujejo po 16 pred-
metov. Najmanj, le šest predmetov (sterilna kompresa, 
povoj iz raztegljive tkanine, trikotna ruta, navodila za 
dajanje prve pomoči, obliži različnih velikosti in varno-
stna sponka), vsebuje belgijski komplet. V primer-
javi s slovenskim kompletom sta vsebini hrvaškega in 
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tkanine za oskrbo ran. Nekateri predmeti se pojavijo le 
enkrat, in sicer hladilno razpršilo v Italiji, otroški obliži in 
tablete Paracetamol na Nizozemskem, obliž za blazinice 
prstov in obliž za prste v Nemčiji, žepna svetilka v Turčiji, 
kirurška maska na Madžarskem, elastična mrežica v 
Latviji ter beležka s svinčnikom v Bosni in Hercegovini. 
Ugotovili smo podobnost kompletov prve pomoči Slove-
nije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije. Med 
državami nekdanje Jugoslavije imajo Slovenija, Hrvaška 
in Srbija v kompletih prve pomoči enake predmete, od 
tega imata Hrvaška in Srbija dva dodatna predmeta, 
in sicer plastično vrečko za zbiranje odpadnega sanite-
tnega materiala in varnostno sponko. Od teh držav se 
najbolj razlikuje komplet prve pomoči Bosne in Hercego-
vine.

Poznavanje vsebine kompleta prve 
pomoči med vozniki motornih vozil

Pravilnik o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno 
opremo motornih vozil (2004), voznikom določa način 
ravnanja s kompletom za prvo pomoč. Komplet za 
prvo pomoč mora biti higiensko vzdrževan, zahtevani 
sterilni materiali pa v nepoškodovani zaprti embalaži in z 
veljavnim rokom uporabe ter nazivom in drugimi podatki 
v slovenščini. Popolnost vsebine kompleta, oprijemlji-
vost obližev in rok uporabe je treba redno preverjati, 
pri čemer so voznikom lahko v veliko pomoč strokovni 
delavci v lekarnah (Keggenhoff, 2006). Čeprav Pravilnik o 
delih in opremi vozil (2013) v prilogi I določa, da mora biti 
v seznamu vsebine na prvem mestu napisan napotek, da 
je treba vsak porabljeni ali manjkajoči del takoj nadome-
stiti, se občasno pojavijo razlage, da je treba ob vsakem 
porabljenem kosu vsebine iz kompleta zamenjati cel 
komplet. Kmetič (2015) pojasnjuje, da se menjava celo-
tnega kompleta prve pomoči pogosto bolj splača kot 
pa menjava le posameznih kosov obvezilnih materialov 
s petletnim rokom sterilnosti. 82 % anketiranih (n = 
128) v sorodni raziskavi porabljeni material iz kompleta 
čim prej nadomesti z novim, bistveno manj, 38 %, jih 
vsaj enkrat na leto preveri material v kompletu in rok 
uporabe, 26 % pa jih še nikoli ni poskrbelo, da bi komplet 
za prvo pomoč očistili oziroma poskrbeli za higiensko 
vzdrževanje (Šterbenc in Slabe, 2009).

V raziskavi o poznavanju vsebine kompleta za prvo 
pomoč med vozniki motornih vozil (Šterbenc in Slabe 
2009) med 128 anketiranimi vozniki večina ni vedela, 
kateri izmed naštetih pripomočkov spada na seznam 
vsebine. Le 38 % anketiranih je pravilno odgovorilo, da 
je v kompletu dovolj obvezil za kompresijsko obvezo na 

udu. Več kot dve tretjini anketirancev dobro poznata 
prvi povoj. Slaba tretjina anketirancev (27 %) ne razli-
kuje med dvostransko metalizirano folijo in aluplastom 
za oskrbo opeklin. Poudariti velja, da so podatki prido-
bljeni na manjšem vzorcu in da gre za raziskavo, od 
katere je minilo že sedem let. V programu prve pomoči 
za bodoče voznike motornih vozil tema poznavanje 
vsebine kompleta prve pomoči ni določena, je pa vsebina 
kompleta predstavljena v priročniku prve pomoči (Ahčan 
in drugi 2007). Tečajniki, ki se udeležijo praktičnega dela 
tečaja, se seznanijo z materialom iz kompleta in z njim 
tudi delajo. Vsebino kompleta uporabljajo, ko opravljajo 
praktični del izpita. Pravilnik o opravljanju tečajev in 
izpitov iz prve pomoči (2013) sicer ne določa, da mora 
tečajnik usvojiti znanje o vsebini kompleta za prvo pomoč 
in njeni uporabi. Če izvzamemo nekatere dele vsebine 
(dvostransko metalizirano folijo in prvi povoj), tej tematiki 
ne daje posebne pozornosti niti teoretični del izpita. 

Sklepne misli

V Sloveniji morajo imeti vozniki motornih vozil opra-
vljen izpit iz prve pomoči, svoja vozila pa opremljena s 
kompletom prve pomoči. Dajalec prve pomoči lahko, 
medtem ko čaka na prihod reševalcev, na samem kraju z 
vsebino oskrbi več poškodovancev. Čeprav so si kompleti 
prve pomoči evropskih držav precej podobni, se postavlja 
vprašanje, ali bi bilo smiselno predpisati enoten komplet 
prve pomoči na evropski ravni, še zlasti glede na to, da 
v nekaterih državah komplet sploh ni predpisan. Predpi-
sana vsebina slovenskega kompleta bistveno ne odstopa 
od vsebine kompletov nekaterih drugih evropskih držav. 
Po več kot desetih letih bi bilo smiselno ponovno stro-
kovno ovrednotiti vsebino, kompletu pa po zgledu neka-
terih drugih držav dodati še žepno svetilko ter vrečko za 
zbiranje odpadnega sanitetnega materiala. Za pravilno 
rabo pripomočkov iz kompleta je potrebno znanje prve 
pomoči, ki »temelji na praktičnem delu, ki pa ga je treba 
v različnih starostnih obdobjih kontinuirano obnavljati« 
(Ambrožič, 2007). Smiselna bi bila dopolnitev Pravilnika 
o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo 
motornih vozil iz leta 2007, s členom, ki bi določal, da 
se je vsak voznik motornega vozila dolžan seznaniti 
z namenom in načinom uporabe posameznih pripo-
močkov, ki so na seznamu predpisane vsebine kompleta 
za prvo pomoč. Dobro bi bilo tudi dopolniti Pravilnik o 
opravljanju tečajev in izpitov iz prve pomoči (2013) s 
Programom prve pomoči za bodoče voznike motornih 
vozil, ki bi določal tudi usvojitev znanja o kompletu prve 
pomoči ter da je vsak voznik dolžan svoje znanje prve 
pomoči tudi obnavljati.
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AND RED CROSS FIRST AID TEAMS 
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Povzetek
V Murski Soboti so v soboto, 3. oktobra 2015, pripravili že 21. državno preverjanje usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Tudi lani je na njem sodelovalo štirinajst ekip, in sicer trinajst ekip, ki so 
zmagale na regijskih tekmovanjih, in ekipa, ki je dosegla najboljši rezultat med vsemi drugouvrščenimi ekipami 
na regijskih tekmovanjih. Prvouvrščena ekipa zastopa Slovenijo na evropskem festivalu prve pomoči FACE.

Abstract
On Saturday, 3rd October 2015, the 21st National First Aid Competition of Civil Protection and Red Cross First 
Aid teams was held in Murska Sobota. Fourteen teams participated, composed of 13 teams which had won 
regional First Aid competitions, and the team which had achieved the best result of all the runners-up in the 
regional competitions. The winning team represented Slovenia at the First Aid Convention in Europe (FACE).

Uvod 

Kaj je pravzaprav prva pomoč (PP)? Kot je zapisano 
v strokovni literaturi, je prva pomoč (PP) takojšnja 
pomoč, ki jo dajejo oboleli ali poškodovani osebi do 
prihoda poklicne zdravstvene pomoči. Pri tem ne 
gre samo za neposredno zdravstveno oskrbo oseb s 
poškodbami ali boleznijo, temveč vključuje tudi psihoso-
cialno pomoč ljudem, ki trpijo zaradi čustvene stiske, 
ker so izkusili travmatičen dogodek ali so mu bili priča. 
V bistvu gre za svojevrstno obliko medsebojne pomoči, 
ki dobesedno pomeni reševanje človeškega življenja. 

Kot po vsakem letnem preverjanju so v Rdečem križu 
oziroma v njihovem Strokovnem centru za prvo pomoč 
tudi lani pripravili analizo strokovnega dogajanja na 
deloviščih v Murski Soboti.

Državno preverjanje v Murski Soboti, ki je bilo že 21. 
po vrsti, so organizirali Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, Glavni odbor Rdečega križa Slove-
nije, Mestna občina Murska Sobota, Izpostava URSZR 
Murska Sobota, RKS Območno združenje Murska 
Sobota in Gasilska zveza Murska Sobota. Preverjanje 
je potekalo na različnih lokacijah. Delo ekip je potekalo 
skladno z načrtom, v katerem so bile določene naloge, 
dejavnosti in delovanje organizatorjev ter udeležencev 
na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve 
pomoči Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK). 
Preverjanje je bilo namenjeno predvsem kadrovski in 
materialni krepitvi ekip PP, poglabljanju znanja in spre-
tnosti med njihovimi pripadnicami in pripadniki ter 

širjenju zavedanja o pomenu znanja in pripravljenosti 
dajanja PP med splošno javnostjo.

Cilji preverjanja 

Preverjanje je potekalo skladno z doktrinarnimi načeli, 
ki veljajo za organiziranje in delovanje ekip prve pomoči 
CZ in RK ter je prilagojeno spoznanjem, ki veljajo za 
tekmovanja ekip prve pomoči v državah evropske unije 
FACE.

Organizatorji so želeli preveriti usposobljenost ekip 
prve pomoči za delovanje v primeru nesreč v različnih 
okoliščinah, obnavljati praktično znanje članov ekip in s 
tem vzdrževati njihovo trajno usposobljenost za dajanje 
prve pomoči ter pri članih ekip vzpodbujati težnjo po 
čim boljšem izvajanju prve pomoči.

Poleg tega so organizatorji želeli še utrjevati znanje za 
preprečevanje nesreč, če pa že do njih pride, zagoto-
viti kakovostno pomoč in preveriti delovanje ekip prve 
pomoči v množičnih nesrečah. Preverili so še znanje in 
izurjenost članov ekip prve pomoči, pravilno ravnanje 
na kraju nesreče, raven znanja in spretnosti pri oskrbi 
poškodb, ki ogrožajo življenje, raven znanja in spre-
tnosti pri obvladovanju različnih stanj poškodovanih in 
izvajanje triaže poškodovanih in neodložljivih ukrepov 
prve pomoči. Ne nazadnje so organizatorji preverili tudi 
usposobljenost za evakuacijo poškodovanih ter njihovo 
pripravo za transport in delovanje vodij ter opremlje-
nost ekip.
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Kdo se je uvrstil na 

državno preverjanje? 

Na 21. državno preverjanje so se uvrstile ekipe, ki so 
bile najbolje uvrščene na regijskih preverjanjih, ki so 
bila namenjena obnavljanju praktičnega znanja, vzdrže-
vanju usposobljenosti za delovanje v različnih okoliščinah, 
spodbujanju teženj po kakovostnejšem izvajanju PP med 
pripadnicami in pripadniki ekip ter predstavitvi dejav-
nosti zaščite, reševanja in pomoči prebivalstvu.

Kaj je ekipe čakalo na 

posameznih delovnih mestih

Ekipe so dajale prvo pomoč na sedmih delovnih mestih 
(DM) in oskrbele 32 poškodovanih in obolelih oseb. Na 

vseh delovnih mestih so bili prisotni tudi statisti, od 
najmanj enega do največ 15, na šestih delovnih mestih 
so sodelovale tudi druge sile iz sistema varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami.

1. delovno mesto – Trubarjev drevored – naravna 
nesreča – posledice neurja 1: Zaradi neurja, ki se je 
razbesnelo nad Mursko Soboto, je prišlo do nesreče na 
ribniku, kjer se je utopilo več oseb. Na delovnem mestu je 
sodelovala tudi Potapljaška reševalna služba.

2. delovno mesto – Park – naravna nesreča – posle-
dice neurja 2: RKS je poslal ekipe PP na teren, da ugoto-
vijo stanje in potrebe po psihosocialni oskrbi prizade-
tega prebivalstva.

3. delovno mesto – Park – naravna nesreča – posledice 
neurja 3: pri reševanju je prišlo do delovne nesreče. Sode-
lovala je tudi Regijska enota CZ za tehnično reševanje.

4. delovno mesto – Spomenik zmage – delovna nesreča: 
pri odpravljanju posledic neurja je prišlo do delovne nesreče. 
Sodelovala je tudi ekipa Jamarske reševalne službe (JRS).

5. delovno mesto – varovana stanovanja – množična 
prireditev: v prostorih oskrbovanih stanovanj je potekala 
javna prireditev. Zaradi požara so bili aktivirani gasilci ter 
ekipa PP. Na tem delovnem mestu so sodelovali tudi gasilci.

6. delovno mesto – Industrijska ulica – prometna nesreča: 
zaradi neurja je prišlo do prometne nesreče, v kateri se je 
več oseb poškodovalo. Poleg ekipe prve pomoči so posre-
dovali tud policija, gasilci in nujna medicinska pomoč.

7. delovno mesto – Varstveno delovni center (VDC) – 
naravna nesreča – posledica neurja 4: Scenarij je 
predvideval, da je zaradi neurja, ki se je razbesnelo nad 
Mursko Soboto, prišlo do odkritja strehe VDC-ja. Izvedli 
so evakuacijo, pri tem je bilo poškodovanih nekaj zapo-
slenih in varovancev. Na tej delovni točki je sodelovala 
tudi Enota CZ za uporabo in vzdrževanje zaklonišča.

 Preglednica 1: Sodelujoče ekipe na 21. državnem 
preverjanju

 Table 1: Teams participating in the 21st National 
First Aid Competition

Zap. št. Izpostava URSZR Ekipa prve pomoči

1. Brežice NEK, D.D. I. 
2. Celje GORENJE, D.D. 
3. Koper RKS OZ KOPER I. 
4. Kranj RKS OZ KRANJ I. 
5. Ljubljana RKS UNI ZF LJUBLJNA 
6. Maribor RK OBČINA OPLOTNICA 
7. Murska Sobota RKS OZ GORNJA RADGONA 
8. Nova Gorica OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 
9. Novo mesto OBČINA ŽUŽEMBERK I. 
10. Postojna OBČINA CERKNICA – PGD CERKNICA 
11. Ptuj MO PTUJ I. 
12. Slovenj Gradec JOHNSON CONTROLS SG, D.O.O. 
13. Trbovlje RKS OZ ZAGORJE OB SAVI III. 
14. Brežice RKS OZ SEVNICA 

Slika 1:  
Čeprav je imel obiskovalec na prvi 
pogled občutek, da je na delovnem 
mestu zmeda, so imeli vodje ekip 
popoln nadzor nad dogajanjem.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 1:  
Even though it may have appeared at 
first glance that there was confusion 
at the workstation, the team leaders 
had complete control of the situation. 
(Photo: B. Kuntarič)
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Skladno s strokovnimi usmeritvami, načrtom prever-
janja in drugimi predpostavkami so organizatorji za 
vsako delovno mesto pripravili natančne scenarije 
poteka simulirane nezgode z logičnim izborom poškodb, 
jih prilagodili izbranim lokacijam in tako zagotovili enake 
razmere za vse sodelujoče ekipe. 

Kako so ocenjevali delo ekip?

Ekipe so imele za oskrbo poškodovanih in obolelih na 
vsakem delovnem mestu na voljo 10 minut. Njihovo 
delo je ocenjevalo 39 ocenjevalk in ocenjevalcev z 
veljavno licenco Strokovnega centra za prvo pomoč 
pri Glavnem odboru RKS. Vsak je na podlagi izbranih 
ocenjevalnih pol RKS ocenjeval oskrbo enega poško-
dovanca. Ocena oskrbe posameznega poškodovanca 
oziroma obolelega je vključevala tri področja: pristop k 
poškodovancu, pregled in oskrbo ter ukrepe po oskrbi. 
Ocenjevali so tudi delo vodje, uporabo radijske postaje 
ter ob prijavi tudi, ali je ekipa opremljena skladno z 
uredbo.

Poleg ocenjevalcev je bil na vsakem delovnem mestu 
tudi vodja ocenjevalcev, ki je pred začetkom prever-
janja skupaj s preostalimi ocenjevalci preveril in uskladil 
scenarij na posameznem delovišču. Nato je ekipi pred-
stavil predpostavko konkretnega delovnega mesta, 
spremljal in ocenjeval vodenje in usklajenost dela ekipe, 
sprejel prvo in drugo poročilo (simuliran klic na 112) in 
skrbel za časovni nadzor oskrbe ter nadzoroval pripravo 
delovišča za naslednjo ekipo. Usklajeval in nadzoroval 
je delo ocenjevalcev ter sprejemal morebitne pisne 
pritožbe ekipe na prejšnje delovno mesto. 

V Murski Soboti je bila 

najboljša ekipa PP s Ptuja

Ekipe so v povprečju dosegle 86,7 %, prvo- in drugouvr-
ščena ekipa nad 90 % možnih točk. Razpon med prvo- in 
zadnjouvrščeno ekipo znaša 11,5 %. Dosežen povprečni 
skupni odstotek oskrbe je spodbuden, saj v primerjavi z 
20. državnim preverjanjem pomeni za 6,6 % boljši rezultat.

Bojan Kuntarič: 21. DRŽAVNO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ IN RKS

Slika 2:  
Ob prihodu na delovno mesto je vsako 
ekipo prve pomoči pričakal vodja 
ocenjevalcev in njenim članom razložil 
navodila za delo s poškodovanci.  
(foto: B. Kuntarič )
Figure 2:  
On arrival at the workstation, all the 
First Aid teams were greeted by the 
head of the evaluators, who provided 
the team members with instructions 
for the treatment of the casualties. 
(Photo: B. Kuntarič)

Slika 3:  
Ocenjevalci so pozorno spremljali 
skoraj vsak gib, ki so ga naredili 
reševalci na delovnem mestu, in ga 
ocenili. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 3:  
The evaluators closely followed 
and assessed almost every action 
taken by rescue workers at the 
workstations. (Photo: B. Kuntarič)
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Slika 4:  
Reševalci so morali poškodovance 
zaščititi tudi pred vremenskimi 
razmerami. (foto: B. Kuntarič)
Figure 4:  
Rescue workers had to protect the 
casualties against adverse weather 
conditions. (Photo: B. Kuntarič)

Slika 5:  
Ekipa je opravila delo in se pripravlja 
na odhod na naslednje delovno mesto. 
(foto: B. Kuntarič)
Figure 5:  
The team has finished this task and 
is preparing to leave for the next 
workstation. (Photo: B. Kuntarič)

 Preglednica 2: Končni rezultati 21. državnega preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RKS
 Table 2: Final results of the 21st National First Aid Competition of the Civil Protection and Red Cross First Aid teams

Mesto Ekipa Točke % od max. št. točk 

1. MO PTUJ I. 7560 92,76 %

2. NEK 1 7530 92,39 %

3. JOHNSON CONTROLS SLOVENJ GRADEC, D. O. O. – EKIPA 1 7310 89,69 %

4. CZ OBČINA ŽUŽEMBERK 7220 88,59 %

5. RKS – ZDRAVSTVENA FAKULTETA LJUBLJANA 7110 87,24 %

6. GORENJE, D. D. 7110 87,24 %

7. OBČINA CERKNICA – EKIPA PGD CERKNICA 7080 86,87 %

8. RKS OZ GORNJA RADGONA 6975 85,58 %

9. RKS OZ KRANJ – EKIPA 1 6965 85,46 %

10. RKS-OZ III. ZAGORJE OB SAVI 6945 85,21 %

11. OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA 6945 85,21 %

12. EKIPA PP RK OBČINE OPLOTNICA 6800 83,44 %

13. RKS-OZ SEVNICA 6790 83,31 %

14. OZRK KOPER 1 6625 81,29 %

Povprečje 86,73 % 
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Analiza 

Ekipe so prikazale ukrepe prve pomoči na sedmih 
delovnih mestih in oskrbele 32 poškodovanih in obolelih 
oseb. Na šestih delovnih mestih so sodelovale tudi druge 
sile sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (VPNDN). Vse ekipe so prišle na državno prever-
janje ustrezno opremljene z osebno in skupno opremo 
in tako dosegle najvišje možno število točk (100 %). Ekipe 
so v povprečju dosegle 86,7 %, prvo- in drugouvrščena 
ekipa nad 90 % možnih točk. Dosežen povprečni skupni 
rezultat oskrbe je spodbuden, saj v primerjavi z 20. 
državnim preverjanjem pomeni za 6,6 % boljši rezultat.

Največji delež možnih točk so ekipe skupno dosegle na 
delovnem mestu št. 7 (delovna nesreča – sanacija po 
neurju) in najmanj na delovnem mestu št. 9 (množična 
prireditev). Nesreče z velikim številom poškodovanih 
in obolelih oseb so velik izziv za vsako reševalno službo. 
Glavni cilj je rešiti čim več življenj in ne optimalna oskrba 
posameznika. V primerjavi s preteklim letom so ekipe 
na primeru množične nesreče dosegle le nekoliko 

boljši rezultat (za 2 %), kar bi lahko ocenili kot določen 
napredek, zlasti ob dejstvu, da je bil scenarij množične 
nesreče na letošnjem preverjanju bolj zahteven, saj 
so bile ekipe postavljene pred zahtevo, da v prvih treh 
minutah izvedejo triažo poškodovanih, pri tem pa so v 
nekaterih primerih člani ekip začeli s temeljnimi postopki 
oživljanja, kar ni skladno z doktrinarnimi napotki za zdra-
vstveno oskrbo v primeru, ko zmogljivosti ekipe ne zado-
ščajo potrebam. Šlo je za novost, na podlagi katere so 
pridobili nove izkušnje in usmeritve za prihodnja prever-
janja. Zlasti so imele ekipe težave z lutkama, ki sta pred-
stavljali mrtvi osebi. Niso vedeli, ali so tam kot rekviziti ali 
kot subjekti, ki jih je treba oživljati. Še dodatno jih je begalo 
dejstvo (dve ekipi sta imeli tudi moralno/etične pomisleke 
pri razglašanju za mrtve), da sta bili to otroški lutki. 

V analizi je tudi zapisano, da so na lanskem preverjanju 
vse ekipe izvedle predstavitev in informiranje o nesreči 
brezhibno, kar kaže na napredek v usposobljenosti. 

Ekipe so nekatere primere poškodb in obolenj zelo dobro 
oskrbele, pri nekaterih pa je prišlo do napak. Več kot 

Slika 6:  
Ekipa je prišla na novo delovno mesto 
in vodja ocenjevalcev kaže članom, kje 
in kaj morajo narediti.  
(foto: B. Kuntarič)
Figure 6:  
After arriving at a new workstation, 
team members are shown where to 
go and what to do by the head of the 
evaluators. (Photo: B. Kuntarič)

Slika 7:  
Na delovnem mestu so si pri 
posredovanju pomoči ponesrečencem 
člani pomagali med seboj.  
(foto: B. Kuntarič)
Figure 7:  
At the workstation, team members 
offered each other help in providing 
First Aid to the casualties.  
(Photo: B. Kuntarič)
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Slika 8:  
Člana ekipe prve pomoči sta se po 
prihodu na delovno mesto po navodilu 
vodje svoje ekipe »lotila« dajanja 
pomoči vsak svojemu ponesrečencu. 
(foto: B. Kuntarič)
Figure 8:  
After arriving at the workstation, 
and following instructions from their 
team leader, team members start 
giving First Aid to their respective 
casualties. (Photo: B. Kuntarič)

Slika 9:  
Ena od reševalk prosi vodjo 
svoje ekipe za pomoč, saj je bila 
poškodovanka prehudo ranjena, da bi 
ji lahko sama posredovala ustrezno 
pomoč. (foto: B. Kuntarič)
Figure 9:  
One of the rescuers is asking her 
team leader for help because the 
woman has been injured too severely 
for the rescuer to give appropriate 
aid herself. (Photo: B. Kuntarič)

tretjino (38 %) oziroma 12 primerov so ekipe oskrbele 
nad 90 %, pet primerov (16 %) pa manj kot 80 %. Ocenju-
jejo, da je vzrok za slab rezultat (podobno kot primer 
zloma stegneničnega vratu) delovno mesto; poškodbi 
sta bili umeščeni v scenarij množične nesreče. Drugi 
najslabši oskrbljeni primer je poškodovanec s poškodbo 
ledvenega dela hrbtenice, pri čemer so morali člani 
ekip uporabiti tudi zajemalna nosila. Zanimiva je tudi 
analiza primera oskrbe utopljenca: na splošno so člani 
ekip pokazali odlično poznavanje temeljnih postopkov 
oživljanja utopljenca, vendar so slabo izvedli pregled 
poškodovanca, ker so skladno z ocenjevalno polo priča-
kovali odrgnino na goleni, ob tem pa spregledali odrgnino 
na roki. 

Manj kot 80-odstotno so člani ekip oskrbeli tudi poško-
dovanca v VDC-ju, ki je padel z invalidskega vozička in 
se poškodoval po levi goleni in levem zapestju. Primer z 
vidika ukrepov prve pomoči ni zahteven, je pa varovanec 
v zgradbi pozabil osebni predmet (mobilni telefon), ki ga 
je želel na vsak način vzeti s seboj. Člana ekipe je prosil, 
če mu ga prinese. Vstop v zgradbo je bil varen. 

Sodelovanje varovancev 
in zaposlenih iz Varstveno 
delovnega centra (VDC) Sonček

Tudi tokrat so organizatorji omogočili sodelovanje 
varovancev in zaposlenih na enem izmed delovnih 
mest (DM 7). Prizadevanja zdravstvenih, pedago-
ških in drugih strok, ki se srečujejo z osebami s 
posebnimi potrebami, so usmerjena v spodbujanje 
ravni samostojnosti teh oseb in k izboljšanju kako-
vosti njihovega življenja. Cilj teh prizadevanj je, da 
se tem osebam omogoči dejavno vključevanje v 
družbeno in delovno okolje ter opravljanje smisel-
nega in njihovim zmožnostim primernega dela. 
Vendar različni posamezniki z različnimi potrebami 
potrebujejo tudi različno količino in obliko podpore 
skupnosti, da bi dosegli enake življenjske razmere. 
To velja tudi za okolje zaščite, reševanja in pomoči. 
Izkušnja je bila priložnost za osebni stik članov ekip 
z osebami s posebnim potrebami. 
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Poleg oskrbe poškodovanih in obolelih so ocenjevali tudi 
opremljenost, uporabo radijske postaje in vodenje ekipe. 
Vse ekipe so prišle na državno preverjanje ustrezno 
opremljene z osebno in skupno opremo in tako dosegle 
največje število točk. 100-odstotno uspešnost so vodje 
ekip pokazali tudi pri uporabi radijske postaje. 

Na sedmem delovnem mestu so vodje ekip dosegli 
največje število točk in glede na povprečno oceno v 
primerjavi s preverjanjem leta 2014 dosegli precej boljši 
rezultat (s 76 na 92 %), napredek dela vodij ekip se 
vidi tudi pri vodenju ekipe na primeru množine nesreče 
(leta 2014 78,8 %, leta 2015 93 %). Najslabše ocenjeni 
vodja je dosegel 82-odstotno uspešnost (leta 2014 
65-odstotno), najboljša pa je 98-odstotna uspešnost 
(leta 2014 86-odstotna).

Iz analize so izluščili tudi 10 najpogostejših napak, ki so jih 
člani ekip naredili pri oskrbi poškodb. Med temi so zlasti 
pogoste napake, povezane s transportom, drugim teme-
ljitim pregledom, posredovanjem informacij vodji ekipe, 
prvim pregledom in zaščito pred vremenskimi vplivi.

Vodje ekip so glede na povprečno oceno v primerjavi z 
lanskoletnim preverjanjem dosegli precej boljši rezultat 
(s 76 % na 92 %). Ocena uporabe radijske postaje je 
bila sicer zelo dobra, a kljub temu še naprej priporočajo 
skrbno vadbo protokola poročanja. Preštevilne ekipe se 
izgubljajo v podrobnostih in imajo tako preveliko »radij-
skega prometa«.

Med desetimi najpogostejšimi napakami so zlasti 
napake, povezane s transportom, drugi temeljit pregled, 
posredovanje informacij vodji ekipe, prvi pregled ter 

neustrezna zaščita pred vremenskimi vplivi. Glede 
oskrbe obeh novih poškodb v analizi ugotavljajo, da so 
ekipe nadpovprečno oskrbele »poškodbo trebuha«, 
slabši rezultat pa so dosegle pri oskrbi nosečnice, ki 
predstavljajo eno posebej ranljivih skupin.

Sklepne misli

Ekipe so prikazale ukrepe prve pomoči na sedmih 
delovnih mestih in oskrbele 32 poškodovanih in obolelih 
oseb. Na šestih delovnih mestih so sodelovale tudi druge 
sile sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (VPNDN). Vse ekipe so prišle na državno prever-
janje ustrezno opremljene z osebno in skupno opremo in 
tako dosegle največje mogoče število točk (100 %). Ekipe 
so v povprečju dosegle 86,7 %, prvo- in drugouvrščena 
ekipa nad 90 % mogočih točk. Dosežen povprečni skupni 
rezultat oskrbe je spodbuden, saj v primerjavi z 20. 
državnim preverjanjem pomeni za 6,6 % boljši rezultat.

Množične nesreče z velikim številom poškodovanih in 
obolelih oseb so velik izziv za vsako reševalno službo. 
Glavni cilj je rešiti čim več življenj in ne optimalna oskrba 
posameznika. Dejavnosti zdravstvene oskrbe se osredo-
točajo na T – triažo, O – oskrbo in T – transport, kar je 
bila tudi naloga ekip. Tokrat so dodatno izpostavili pomen 
triaže. Ekipe so najprej izvedle triažo po štirih triažnih 
kategorijah, nato oskrbo poškodovanih in končno še 
poskrbele za transport. Šlo je za novost, na podlagi 
katere so pridobili nove izkušnje in usmeritve za priho-
dnja preverjanja. Če bodo še naprej ocenjevali triažo, bo 
treba spremeniti ocenjevalni list, saj je sicer ocenjevanje 
težko umestiti v druge rubrike.

Slika 10:  
Sklepno dejanje in podelitev priznanj 
najboljšim je potekalo na ploščadi 
pred soboškim gradom.  
(foto: B. Kuntarič)
Figure 10:  
The concluding event, where the 
awards were presented to the best 
participants, was held on a platform 
in front of Murska Sobota Castle. 
(Photo: B. Kuntarič)
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Povzetek 
Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa postajajo vse bolj prepoznavna entiteta sistema varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Poleg oskrbe poškodovanih je njihova naloga tudi posredovanje 
osnovne psihosocialne oskrbe. Namen članka je analizirati izkušnje članov ekip prve pomoči s psihosocialno 
oskrbo na primeru dveh simuliranih nesreč ter pri prvi oskrbi migrantov. S kombinacijo kvantitativnega in 
kvalitativnega pristopa smo analizirali rezultate 21. državnega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči, 
komentarje ocenjevalcev ter izvedli dva skupinska intervjuja s prostovoljci, ki so sodelovali pri oskrbi migrantov. 
Ugotavljamo, da so ekipe pri psihosocialni oskrbi in prvi pomoči osebam s posebnimi potrebami na državnem 
preverjanju dosegle povprečen rezultat. Člani ekip so bili učinkoviti pri prvi oskrbi migrantov, vendar so se ob 
tem pokazale tudi nekatere, predvsem sistemske, pomanjkljivosti. Da bodo lahko ekipe prve pomoči učinkovit 
del sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so nujne nekatere izboljšave na različnih ravneh.

Abstract
Civil Protection and Red Cross First Aid teams are becoming an increasingly recognised entity in the disaster 
management system. In addition to providing first aid to casualties, their task is also to give basic psycho-
social care. The purpose of this article is to analyse the experience of first aid team members in providing 
psycho-social care during two simulated accidents and while providing initial care to migrants. Using a 
combination of quantitative and qualitative approaches, an analysis of the results from the 21st National First 
Aid Competition of the Civil Protection and Red Cross First Aid teams, and of the evaluators’ comments, was 
carried out. Additionally, two group interviews were conducted with volunteers who participated in providing 
care to migrants. We found that teams providing psycho-social care and first aid to people with special needs 
achieved average results in the national competition. The team members were efficient in providing initial care 
to migrants; however, some (mostly systemic) weaknesses became apparent. In order for first aid teams to be 
an efficient part of the disaster management system, some improvements at various levels must be made.

Uvod

Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa 
(v nadaljevanju ekipe prve pomoči) postajajo vse bolj 
prepoznavna entiteta sistema varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju sistema 
VPNDN). Člani ekip sodelujejo na različnih vajah in 
preverjanjih, vse pogosteje pa so aktivirani tudi 
ob resnični potrebi po zagotavljanju prve pomoči: 

na množičnih prireditvah, pri pomoči prebivalcem 
ob naravnih in drugih nesrečah, pri iskanju pogre-
šanih, v nekaterih primerih pri dajanju prve pomoči 
ob množičnih nesrečah ter v akcijah promocije prve 
pomoči (Slabe in sod. 2013). Njihova naloga je tudi 
izvajanje osnovnih ukrepov prve ravni psihosoci-
alne oskrbe sicer nepoškodovanih, a zaradi nesreče 
prizadetih oseb (IASC in JMCCNATO v Lavrič, 2009; 
Slabe in sod., 2015). 
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Člani ekip se usposabljajo na 70-urnih tečajih, dvigo-
vanju ravni njihovega znanja pa so namenjena tudi 
regijska preverjanja in državno preverjanje usposo-
bljenosti ekip prve pomoči (v nadaljevanju prever-
janja). Leta 2015 sta bila tako v okvir državnega 
preverjanja vključena dva scenarija, na katerih je bil 
poudarek na psihosocialni pomoči oziroma komu-
nikaciji članov ekip z odraslimi osebami s poseb-
nimi potrebami. Ekipe prve pomoči so bile v večjem 
obsegu aktivirane tudi pri zagotavljanju prve oskrbe 
migrantov, ki so že septembra 2015 začeli množično 
prihajati v Slovenijo.

Namen članka je analizirati izkušnje članov ekip s psiho-
socialno oskrbo ter oblikovati morebitne predloge za 
izboljšave dela in izobraževanja ekip na področju psiho-
socialne oskrbe v prihodnje. Zastavili smo si naslednja 
raziskovalna vprašanja:

Kakšne pozitivne izkušnje imajo člani ekip z dajanjem 
psihosocialne oskrbe?

Kakšne negativne izkušnje imajo člani ekip z dajanjem 
psihosocialne oskrbe?

Kaj bi bilo treba ohraniti in kaj spremeniti v ekipah prve 
pomoči, da bi bila njihova pomoč lahko tudi v prihodnje 
učinkovita?

Raziskovanje kompleksnega vprašanja o izkušnjah 
članov ekip prve pomoči s psihosocialno oskrbo je 
obsegalo dva sklopa:
I. sklop: analizo 21. državnega preverjanja usposoblje-

nosti ekip prve pomoči CZ in RK, ki je potekalo 
v Murski Soboti 3. oktobra 2015 (glej članek 
Bojana Kuntariča 21. državno preverjanje 
usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK), 

II. sklop: analizo izkušenj članov ekip s prvo oskrbo 
migrantov.

Analiza v članku predstavljenih rezultatov 21. držav-
nega preverjanja je obsegala:
1. Kvalitativno analizo rezultatov dela ekip na 

delovnem mestu 3 (naravna nesreča – posledice 
neurja) in delovnem mestu 13 (naravna nesreča – 
posledice neurja na Varstveno delovnem centru 
Sonček Murska Sobota – VDC Sonček).

Ekipe so imele za dajanje prve pomoči na vsakem 
delovnem mestu na voljo 10 minut. Njihovo delo so 
ocenjevali ocenjevalci z veljavno licenco Strokovnega 
centra za prvo pomoč Rdečega križa Slovenije (RKS). 
Vsak ocenjevalec je na podlagi izbranih ocenjevalnih 
pol (Slabe in Šutanovec, 2015) ocenjeval oskrbo enega 
poškodovanca. Ocena oskrbe posameznega poškodo-
vanca je obsegala tri področja: pristop k poškodovancu, 
pregled in oskrbo ter ukrepe po oskrbi. Večina ocenje-
vanih ukrepov se je ovrednotila po tristopenjski lestvici: 
slabo – ni točke, tako/tako – srednja vrednost, dobro – 
največja vrednost točk, nekateri pa le po dvostopenjski: 
če ukrep ni bil izveden ali je bil izveden slabo – ni točke, 

če pa je bil izveden dobro – največja vrednost točk 
(primer tako ocenjevanega ukrepa je uporaba zaščitnih 
rokavic). 

2. Komentarje nekaterih ocenjevalcev na delovnem 
mestu 3 in 13

Naknadno smo pisno (po elektronski pošti) prosili 
ocenjevalce na delovnih mestih 3 in 13, da nam posre-
dujejo komentarje o psihosocialni oskrbi, ki so jo izvajali 
člani ekip. Z izbranimi vprašanji smo želeli pridobiti 
njihove pohvale in pripombe o delu ekip ter morebitne 
predloge za izboljšave. Za delovno mesto tri so nam 
komentarje posredovali trije ocenjevalci, za delovno 
mesto 13 pa dva.

3. Opažanja vodje VDC Sonček Murska Sobota
Svoje vtise nam je v pismu zahvale za možnost sode-
lovanja na državnem preverjanju posredoval vodja 
VDC Sonček. Ker se del vsebine nanaša na obravna-
vano problematiko, smo nekatere vtise vodje vključili v 
analizo. 

Podatki za analizo izkušenj članov ekip pri delu z 
migranti so bili pridobljeni z metodo fokusne skupine, 
ki omogoča odkrivanje stališč, mnenj, primerjavo 
utemeljitev in različnih pogledov (Krueger in Casey, 
2000). K sodelovanju smo povabili prostovoljce, ki so 
bili vključeni v prvo oskrbo migrantov, in sicer člane 
ekip PP RKS OZ Novo mesto in Škofja Loka, vključi-
tveni kriterij pa je bil sodelovanje pri oskrbi migrantov.

Pogovori so potekali po vnaprej določenih vprašanjih, pri 
čemer smo si prizadevali ohraniti potrebno prožnost. 
Razpravo je usmerjal moderator, ki pozna obravna-
vano tematiko in ima hkrati izkušnje z vodenjem pogo-
vorov v skupini. Pogovore smo ob pristanku sodelujočih 
snemali z digitalnim fotoaparatom (Sony HX50) in jih 
nato prepisali, transkripte pa uporabili za poznejšo 
analizo. Zanimali so nas tako pozitivni kot negativni 
vidiki sodelovanja članov ekip pri oskrbi migrantov kakor 
tudi morebitni predlogi za izboljšave v praksi. V analizi 
smo sledili konceptu metode PMI (plus, minus, intere-
santno oziroma pohvale, pripombe, predlogi) Edwarda 
de Bona (1985).

 Preglednica 1: Realizacija izvedbe pogovorov fokusnih 
skupin

 Table 1: Discussions of focus groups

Oznaka 
fokusne skupine Udeleženci Datum

Število 
sodelujočih

FS 1 RKS OZ RK 
Novo mesto 6. 5. 2016 5 + 2*

FS 2 RKS OZ RK 
Škofja Loka 18. 5. 2016 2 + 1**

Legenda: 
* prisotna sta bila tudi sekretarka OZ RK ter soavtor članka
** član ekipe, ki je pisno posredoval dogovore na postavljena 

vprašanja, ker se pogovora ni mogel udeležiti, je bil 
zainteresiran za sodelovanje
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Primer poškodbe %
26. POŠKODOVANEC: Večji tujek v dlani leve roke 99 %

11. BOLNIK: Akutni alkoholni opoj, po petih minutah izgubi zavest, diha 95 %

46. PODHLAJENI: Zmerna splošna podhladitev 95 %

49. BOLNIK: Poslabšanje sladkorne bolezni (hipoglikemija) 95 %

14. POŠKODOVANEC: Raztrganine na levi strani čela in na nosu. Poškodovanec je nezavesten, diha. 94 %

60. BOLNIK: Akutna možganska kap 94 %

8. UTOPLJENEC: Odrasli utopljenec brez znakov življenja (odrgnina desne goleni) 93 %

8. UTOPLJENEC: Odrasli utopljenec brez znakov življenja (odrgnina desne goleni) 92 %

66 (NOVA POLA): Odprta poškodba trebuha z izpadom notranjih organov (črevesja) 91 %

48. PRIZADETI: Psihotravmatizirana oseba 91 %

64.POŠKODOVANEC: Raztrganina na glavi** 91 %

25.POŠKODOVANEC: Raztrganina levega kolena in zaprta poškodba v levem zapestju (sum na zlom) 90 %

69. PRIZADETI: Oskrba prizadetih v naravni nesreči * 89 %

40. POŠKODOVANEC: Opeklina leve podlahti, obraza in dihalnih poti 89 %

31. POŠKODOVANEC: Zaprt zlom leve nadlahti (otrok) 88 %

69. PRIZADETI: Oskrba prizadetih v naravni nesreči * 88 %

45A. POŠKODOVANEC: Zaužitje nevarne tekočine 87 %

42. POŠKODOVANEC: Obsežna opeklina prsi 87 %

8. UTOPLJENEC: Odrasli utopljenec brez znakov življenja. Odrgnina desne goleni (na hrbtišču desne roke) 87 %

69. PRIZADETI: Oskrba prizadetih v naravni nesreči * 86 %

65. PRIZADETI: Psihogeno težko dihanje** 86 %

33. POŠKODOVANEC: Raztrganine obeh kolen in zaprt zlom obeh kosti desne podlahti** 86 %

59. PRIZADETI: Prvi epileptični napad, rana na zatilju (OPOMBA – rana na komolcu)* 86 %

30. POŠKODOVANEC: Zasutje spodnjih udov in umazana odrgnina leve podlahti 84 %

70. PRIZADETI (NOVA POLA): Oskrba nosečnice v prvi porodni dobi. Plodovnica ji ni odtekla, popadke ima na 10 minut. 82 %

34A. POŠKODOVANEC: Zaprta poškodba trebuha, raztrganina na bradi. Ni šokiran. 81 %

69. PRIZADETI: Oskrba prizadetih v naravni nesreči * 80 %

27. POŠKODOVANEC: Odrgnina leve goleni in zaprta poškodba v levem zapestju (sum na zlom)** 78 %

8. UTOPLJENEC: Odrasli utopljenec brez znakov življenja (najden po petih minutah, oživljanja ni) 77 %

39. POŠKODOVANEC: Zaprt zlom stegneničnega vratu (desna noga) 75 %

58A. POŠKODOVANEC: Poškodba ledvenega dela hrbtenice 72 %

2. Bolnik z znaki AKS, ki gre v srčni zastoj – AED je na razpolago. 54 %

 Preglednica 2: Povprečen odstotek celotne oskrbe situacije na posameznih delovnih mestih*
 Table 2: Level (in %) of total care provided at individual workstations*

* upoštevani so rezultati vseh sodelujočih ekip

Zap. glede na % oskrbe % točk Predpostavka DM
1 93,4 % delovna nesreča 7
2 88,0 % utopitev 1
3 87,3 % prometna nesreča 11
4 86,8 % naravna nesreča – posledice neurja 3
5 86,7 % naravna nesreča – posledice neurja na VDC 13
6 86,6 % nesreča pri reševanju 5
7 80,8 % množična prireditev 9

povprečje 87,1 %

 Preglednica 3: Dosežen odstotek oskrbe vseh ekip na primeru posamezne poškodbe ali obolenja
 Table 3: Level of care (in %) provided by teams when treating individual injuries and diseases

Legenda:
* poškodba v scenariju na delovnem mestu 3
** poškodba v scenariju na delovnem mestu 13
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Rezultati

Analiza 21. državnega preverjanja 
usposobljenosti ekip PP CZ in RK

Na analiziranih delovnih mestih 3 in 13 so vse sodelu-
joče ekipe (14) na 21. državnem preverjanju dosegle 

povprečen uspeh v primerjavi z drugimi predpostavkami 
(preglednica 2). 

Ekipe so v povprečju na analiziranih delovnih mestih 
najbolje oskrbele poškodovanca z raztrganino na glavi 
(primer 64) in najslabše poškodovanca, ki je padel z invalid-
skega vozička, z odrgnino leve goleni in zaprto poškodbo v 
levem zapestju (primer 27), ki z vidika ukrepov prve pomoči 

 Preglednica 4: Analiza komentarjev ocenjevalcev ekip na delovnem mestu 3
 Table 4: Analysis of comments made by evaluators at workstation no. 3

Kategorija Komentarji ocenjevalcev

Pozitivno

― večina je hitro in pravilno ocenila situacijo,
― vodja je člane ekipe umiril in dal prava navodila,
― člani ekipe so z velikim občutkom posredovali psihosocialno pomoč prizadetim osebam,
― ekipe so bile dobro pripravljene za posredovanje psihosocialne oskrbe,
― znajo delati mirno in brez pretiranega hrupa,
― primerno spoštujejo pieteto pokojnika in njegove družine,
― zavedajo se pomembnosti psihosocialne oskrbe, ki jo posredujejo članom prizadete družine,
― prizadete člane družine so pomirjali in spodbujali,
― večinoma so govorili v primernem tonu,
― ob izgubi družinskega člana so člani ekip sočustvovali in tolažili preostale člane družine,
― večina ekip je vprašala, če imajo zagotovljene osnovne življenjske potrebščine,
― vse ekipe so bile prijazne,
― prizadevali so si biti empatični,
― dobro so opremljeni,
― komunikacija je bila na tem delovišču sicer zahtevna, vendar so jo večinoma zelo dobro opravili;

Negativno

― izstopala je ekipa, ki je vse otroke spravila iz hiše »na varno« in jih posedla na tla zraven mrtve mame (tudi po 
posredovanju niso razumeli, da niso ravnali prav),

― v svoji želji čim prej in v čim krajšem času pomagati, marsikatera ekipa ni poslušala do konca zdravnice, ki je po 
neuspešni reanimaciji odhajala s terena in razložila nastalo situacijo,

― dve ekipi sta poskušali oživljati mrtvo žensko,
― neprimeren se mi zdi pristop, pri katerem so pomembne »točke«, kar včasih zasenči prvotni namen oskrbe, še posebno 

pa je tak pristop izrazito moteč prav pri psihosocialni oskrbi;

Predlogi

― ekipe bi lahko izboljšale komunikacijo s prizadetimi osebami,
― v zadnjih letih je na preverjanjih vedno več podobnih scenarijev, ekipe se vsakokrat bolje znajdejo,
― viden je napredek pri obravnavi psihotravmatizirane osebe, večina tekmovalcev je sposobna prepoznati potrebo po 

psihosocialni pomoči in jo tudi primerno posredovati,
― predlagam trening komunikacije (tako verbalne kot neverbalne),
― to znanje moramo prenesti preostalim ekipam, ki se bodo udeležile regijskih preverjanj in usposobljenosti ekip.
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 Preglednica 5: Analiza komentarjev ocenjevalcev ekip na delovnem mestu 13
 Table 5: Analysis of comments made by evaluators at workstation no. 13

Kategorija Komentarji ocenjevalcev

Pozitivno

― dobra opremljenost ekip,
― pristop članov ekip do poškodovanih, še zlasti, ker so na tem delovišču sodelovale osebe s posebnimi potrebami,
― ekipe so dobro usposobljene, ni bilo opaziti bistvenih napak v oskrbi,
― komunikacija na tem delovišču je bila zahtevna, vendar so jo člani ekip večinoma obvladali; s poškodovanci so prijazno 

komunicirali, trudili so se biti empatični,
― hitro prepoznavanje poškodb, učinkovita oskrba, zelo dobra skrb za varnost pred okužbami;

Negativno

― slaba komunikacija med člani ekipe,
― nekateri niso vedeli, kje je kdo in kaj se dogaja v zaklonišču,
― z vodjo so zelo slabo komunicirali – predaja listka s podatki SAMPLE ali triažnega kartona ni komunikacija, komunikacija 

tudi ni, da vodja pride z listom in sprašuje člane po posameznih parametrih vitalnih funkcij,
― ekipe niso poučene, kaj jim zapisani podatki povedo,
― ekipe so delale preveč po ocenjevalnih polah,
― poškodovanec je med celotno oskrbo govoril, da ga zebe – vendar so ga pokrili šele na koncu, tako kot je opredeljeno 

v navodilih, čeprav bi ga lahko zaščitili že po prvem pregledu, in sicer tako, da bi ovili trup s folijo, med tem pa bi mu 
oskrbeli kolena;

Predlogi

― večji poudarek naj bo na usposabljanju ekip za psihosocialno oskrbo,
― ekipe naj bodo bolj pozorne na kakovost oskrbe in dosledno delo po navodilih,
― poškodovanca je treba spremljati in upoštevati, če reče, »ne mi podlagat nog, me boli« ali »raje bi sedel, kot pa ležal«, 

čeprav je v ocenjevalnih polah navedeno drugače,
― pomembno je omogočiti, da lahko poškodovanci komunicirajo med seboj oziroma da jim člani ekipe dajejo informacije o 

drugih udeležencih nezgode (npr. ko mama želi vedeti, kako je z njeno hčerko). 
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 Preglednica 6: Pozitivni vidik sodelovanja članov ekip pri prvi oskrbi migrantov
 Table 6: Positive aspect of cooperation between team members when providing initial care to migrants

Kategorija Podkategorija Trditev

Pozitivno

Usposabljanje

― izobraževanje v Logatcu (pomlad 2015) – imeli smo ogromno delovnih točk, na vsaki smo dobili povratno 
informacijo, tam sem se največ naučila,

― na izobraževanjih dobiš samozavest, ni nič hudega, če kaj narediš narobe, kot na tekmovanju,
― zelo so mi bile v pomoč izkušnje s preverjanj, da se nisem spuščal v čustva, pač pa skušal naredit čim več,
― z realnimi situacijami se lažje soočimo tudi po zaslugi priprav, tekmovanj,
― v pomoč so mi bile izkušnje, npr. iz Planice in iz vaj množičnih nesreč;

Podpora

― podporo sem imel v družini, 
― lahko sem prilagajala druge osebne obveznosti in sem šla večkrat pomagat,
― partner me je pri tem spodbujal,
― oporo sem našla v ekipi, bili smo skupaj kot ekipa, tam smo se zelo povezal, smo drug na drugega pazili in si 

bili v oporo – s tako ekipo grem na konec sveta, ekipa je tista, ki ji zaupaš,
― smo dobro sodelovali s policisti, ki so nam pomagali;

Osebna 
čvrstost

― strah sem premagala, ker sem želela pomagati,
― počutila sem se varno, ker sem imela možnost, da se umaknem,
― negativnega, sovražnega odziva teh ljudi (migrantov) nisem vzel osebno,
― bi še šla, nimam pomislekov,
― smo pomagali, kolikor smo lahko,
― sem se hitro, ne ravno navadila na to, ampak sem sprejela dejstva,
― veš, da ne boš mogel vsem pomagat;

Humanost

― občutek, da si vendarle kakšnemu vsaj malo pomagal,
― ti ljudje niso bili taki, kot so jih predstavljali mediji,
― ko so bili otroci zelo dehidrirani, so se nam mamice zelo zahvaljevale,
― so se ti zahvalil/sem občutila veliko ene hvaležnosti,
― ko so šli naprej, smo si stisnili roke,
― otroci so dali petke – bi jih kar na domači naslov poslal;

Varnost

― sem imela občutek, da imaš vso podporo vojakov, da so bili tudi oni zadovoljni, da smo mi tam, 
― prvič, ko smo šli, sem imel občutek varnosti,
― me ni bilo strah pred morebitno okužbo,
― počutil sem se popolnoma varno (ob incidentu med migranti), saj smo bili v spremstvu posebne policijske enote,
― če bi videla, da je nevarno (streli, fizično nasilje …), bi se umaknila,
― noben ni zaudarjal, čeprav so bili že cel mesec na poti,
― s pollitrsko plastenko so umivali dojenčka,
― ko so jim razdelili hrano pa odeje, so se stvari umirile;

Komunikacija
― ob prvem stiku je bilo treba sneti masko, rokavice – tako je bilo lažje vzpostaviti stik z ljudmi, drugače te sprejmejo, 
― ko so videli moj obraz, so se mi otroci nasmejali,
― prevajalci so bili »zlata vredni«;

Organizacija

― da nas prvič kot ekipo niso dali narazen, delovali smo skupaj na enem delu perona,
― človekoljubna organizacija WAHA (Women and Health), ki je imela dva zabojnika z ambulanto in igralnico 

samo za otroke,
― sčasoma je bilo za otroke vse bolje in bolje poskrbljeno,
― vedeli smo, da se moramo javit v štabu, kjer je bil glavni koordinator,
― smo lahko poklicali slovaške zdravnike, ko smo videli, da je situacija resna;

Oprema

― na srečo smo imeli s seboj vso svojo sanitetno opremo, od rokavic do zaščitnih sredstev, mask, 
― vedno sem imel s sabo bombone, počutil sem se kot Božiček, 
― osebna oprema – SUPER,
― sem imela svoje hribovske hlače,
― oblečeno sem imela pač jakno, pa brezrokavnik, pa svoj nahrbtnik od ekipe,
― nekaj potrošnega materiala je kupil škofjeloški Rdeči križ,
― smo imeli svoj šotor.
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ni bil zahteven, je pa varovanec v zgradbi pozabil osebni 
predmet (mobilni telefon), ki ga je želel vzeti s seboj, zato je 
prosil člana ekipe, da mu ga prinese. Vstop v zgradbo je bil 
varen. Pri dajanju prve pomoči temu poškodovancu je bilo 
pri več ekipah opaženo nespoštljivo ravnanje z invalidskim 
vozičkom (slika 1).

Ocenjevalci ekip na delovnih mestih 3 in 13 so izposta-
vili pozitivne in negativne vidike dela ekip ter predlagali 
izboljšave. (preglednici 4 in 5)

Analiza izkušenj prostovoljcev 
pri prvi oskrbi migrantov

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize 
pogovora v fokusnih skupinah s člani ekip PP, ki so 
sodelovali pri prvi oskrbi migrantov. Pri kategoriji »pozi-
tivno« (preglednica 6) in kategoriji »negativno« (pregle-
dnica 7) smo izjave udeležencev umestili v osem podka-
tegorij, pri kategoriji »predlogi« (preglednica 8) pa v tri 
podkategorije.
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Kategorija Podkategorija Trditev

Negativno

Usposabljanje
― kot ekipa nismo imeli priprav, nismo vedeli, kam gremo, odpravili smo se v neznano, 
― do sedaj nisem imel takih izkušenj/nimam izkušenj s teh tekmovanj, sem pomagala bolj iz tega, kaj bi si jaz 

želela, če bi bila v taki situaciji;

Podpora

― služba – problem je dobiti prosto/ni bilo pravega razumevanja/smo zaposleni v privatnem sektorju, kjer moraš 
bit prisoten osem ur/bi si želel večkrat pomagat, pa ni šlo/sem si lahko vzel čas samo čez vikend/prostovoljci 
so morali jemati dopuste/v delovnih organizacijah sploh ne vedo, da so prostovoljci vključeni v zaščito in 
reševanje,

― odziv okolice: nekdo mi je rekel, da mi očitno nekaj ni jasno, da grem pomagat/da grem pomagat migrantom, 
je bilo mešano sprejeto celo v krogu prijateljev, znancev; od pozitivnih do negativnih odzivov/sploh nisem 
hotela povedat, kam grem,

― preden sem šla prvič pomagat, so me nekateri svarili, da veliko tvegam, da bo tam orožje, pa nevarnost 
okužbe;

Osebna 
ranljivost

― zelo hudo mi je bilo/trpela sem, zato se nisem več vrnila,
― v glavi ti ostane vse to, kar si doživel/še zdaj se zjokam/ še sedaj mi gre kakšna solza na oči/ vsakič, ko sem 

prišel domov, sem potem razmišljal o določeni situaciji, 
― tudi mi se lahko enkrat znajdemo v tej vlogi/je bilo tako, kot bi gledal svojo družino/sem razmišljala, kako je 

to, če moraš spakirat svoj življenje v eno vrečko, pa it na pot, ne da bi vedel, kaj te tam čaka/groza me je 
bilo tega, kako se ti lahko življenje v tako kratkem času toliko obrne/do štirih sem še zdržala, potem sem se 
morala umaknit, ker sem sama sebe videla v tistih mamicah z dojenčki,

― ko sem šel prvič, sem bil poln adrenalina: tresel sem se, nisem bil sposoben vožnje, 
― hudo mi je bilo, ko me je en fant spraševal, kam grejo, pa nisem vedela, kaj naj mu rečem,
― sem imela občutek nemoči: fizično jim ne moreš pomagat, lahko jim daš samo trenutno pomoč;

Odnos 
migrantov

― negativen odnos velike večine migrantov;

Varnost

― februarja se tudi malo nisem počutil varnega – kamor koli si pogledal po peronu, si videl samo štiri 
prometnike,

― sem se enkrat zelo ustrašila moškega, ki se je pojavil pred mano in začel kašljati vame/me je bilo toliko strah, 
da sem dejansko uporabljala masko/nekje v ozadju je bil prisoten strah, da obstaja možnost okužbe, tudi sam 
sem v Dobovi zbolel za virusno okužbo/bala sem se zaradi mojih otrok – zato sem zavarovala sebe,

― malo članov se je cepilo,
― prvič sem imel občutek, da tvegam svoje zdravje, življenje ob tem, ko pomagam;

Komunikacija ― je kar trajalo, da so aktivirali prevajalce, en mesec jih ni bilo,
― so bili posamezniki iz vrst policistov, ki so bili nesramni do nas;

Organizacija

― slab način aktiviranja – preden smo šli pomagat, so nas prej nekajkrat odslovili/slaba koordinacija/organizacija 
mi ni bila všeč/RKS nima pooblastila, da glede tega obvešča delodajalce, uprava ni dajala pozivov,

― nimamo sistema obveščanja, aktivacije ekip: sploh niso imeli načrta, kako bi uporabili prostovoljce/nimamo 
mreže (baze) članov s podatki, 

― to, kako so migrante v začetku formirali v vrsto, sem doživljala kot nepotrebno vpitje nad ljudmi in je šlo z 
menoj domov,

― ko smo zadnjič pomagali, so nas kot ekipo ločili – nismo bili več tako skupaj,
― na začetku je bila vojska, kolona, kasneje pa smo bili mi tisti, ki smo množico ljudi sami pospremili z vlaka,
― tam so bili že slovaški zdravniki in sploh nisem več vedla, kaj je zdaj moja vloga,
― so bile spremembe, mi pa nismo bili nič informirani, 
― na koncu ni bilo analize;

Oprema

― materiala za prvo pomoč, zdravil, je bilo na začetku bolj malo/smo morali zelo varčevat pri teh maskah/maske 
niso bile ustrezne,

― hlače naše uniforme niso narejene za take razmere/naše uniforme za te konkretne situacije niso ustrezne, 
moraš kar kaj svojega vzet, če le imaš doma,

― skafandre za zaščito smo dobili šele po treh mesecih.

 Preglednica 7: Negativni vidik sodelovanja članov ekip pri prvi oskrbi migrantov
 Table 7: Negative aspect of cooperation between team members when providing initial care to migrants

Razprava

Zamisel, da bo eden izmed poudarkov 21. državnega 
preverjana prav na preverjanju znanja ekip o zagota-
vljanju prve ravni psihosocialne oskrbe prizadetemu 
prebivalstvu, ni nova. Podoben scenarij je bil preigran 
v okviru 20. državnega preverjanja v Kopru (Slabe in 
sod. 2015; Kuntarič 2015) ter 17. državnega prever-
janja v Brežicah (Slabe in sod. 2012). V Brežicah je eno 
od delovnih mest temeljilo na predpostavki, da prvo 

pomoč potrebuje skupina migrantov, kar pa je le štiri 
leta pozneje postala tudi v resnici potreba. 

Na obeh v članku podrobneje analiziranih delovnih 
mestih so ekipe dosegle približno povprečen delež točk 
za oskrbo poškodovanih, obolelih ali zaradi naravne 
nesreče prizadetih oseb (preglednica 2). Na delovnem 
mestu 3 je šlo za pomoč družini po smrti družinskega 
člana, ki je izgubil življenje v neurju, na delovnem mestu 
13 pa za pomoč v neurju prizadetim zaposlenim in varo-
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 Preglednica 8: Predlogi članov ekip prve pomoči za izboljšave
 Table 8: Suggestions made by first aid team members for further improvements

skem sporočilu opozoril vodja VDC Sonček Murska 
Sobota gospod Janko Rešeta: »Nam, ki se dnevno sreču-
jemo z invalidskim vozičkom, in smo tega navajeni, so 
se najbolj vtisnile v spomin 'slike' ravnanja z vozičkom. 
Večinoma so voziček jemali preveč kot predmet, ki je 
tam kot ovira, ne koristen pripomoček. Ljudje se v takem 
primeru ne znajdejo. Najbrž bo koristno o tem kaj več 
povedati sodelujočim.«

Člani ekip, ki so sodelovali pri prvi oskrbi migrantov, so v 
skupinskih pogovorih izpostavili tako pozitivne kot nega-
tivne vidike te izkušnje, izrazili nekatere predloge za izbolj-
šave, predvsem pa izpostavili številne zgodbe migrantov, 
ki so se jih dotaknile. Članica je ob vprašanju, na kaj 
najprej pomisli ob besedi »migrant«, povedala: »Moja 
prva misel je stiska ljudi z zelo žalostnimi zgodbami. Smo 
bili ponoči in sem gledala tiste velike družine: mamice z 
dojenčki, majhnimi otročki ... Ko otrok tudi pisnil ni. Ko 
so vse potrpeli. Marsikoga so na poti izgubili, ker se 
je preprosto utopil, marsikoga so dol pustil. Vsi so bili 
premraženi, mokri. Izgubili so vse. Težko je razumet, kako 
je, ko moraš pobrat svoje stvari, pa it. Ko imaš vse, kar 
imaš, vse svoje življenje v eni navadni plastični vrečki!« 

Kot pozitivno so intervjuvanci izpostavili koristnost uspo-
sabljanj in preverjanj iz prve pomoči, zlasti usposabljanje 
leta 2015 v Logatcu (»tam sem se največ naučila«), 
podporo bližnjih (partnerja, družine), veliko oporo in 
zaupanje v člane svoje ekipe (»s tako ekipo grem na 
konec sveta!«) ter pomoč drugih služb (vojske, policije), 
osebno moč (»sem se hitro, ne navadila na to, ampak 
sem sprejela dejstva«), pozitivni odnos z migranti (»smo 
si stisnili roke, otroci so dali petke«), varnost (»sem 
imela občutek, da imaš vso podporo s strani vojakov«), 
komunikacijo (»prevajalci so bili zlata vredni«), organiza-

Kategorija Podkategorija Trditev

Predlogi

Usposabljanje

― da bi imeli pred odhodom več informacij, usmeritev, da se ne gre pomagat samo z informacijami iz medijev,
― da se ekipe bolj pripravi za soočenje s tako masovnimi primeri, kot so bili migranti, 
― zelo dobro je, če je v ekipi nekdo, ki je predhodno že imel izkušnjo (je bil že na mestu dogajanja) in lahko 

ekipo pripravi na to, kar sledi,
― psihosocialna oskrba ene osebe je drugačna, kot pa ko gre za veliko število ljudi, 
― z izobraževanjem, preverjanjem znanja, treningi ne moreš predvideti vseh situacij, so pa take oblike priprave 

dobrodošle/usposabljanje za to podporo je zahtevno in vsi posamezniki nismo sposobni tovrstne pomoči/čim 
več pogovorov o takih temah,

― preverjanja znanj, tekmovanja so zelo koristna, saj gre za »dril,« učenje algoritmov, pravilnega vrstnega reda 
ukrepanja/s tega vidika je tudi »tekmovanje« in »nabiranje točk« koristno, tudi čas oskrbe je pomemben,

― pri usposabljanju naj bo poudarek na masovnih nesrečah, takrat smo lahko v pomoč;

Organizacija

― večja prisotnost ekip NMP,
― boljša organizacijo (zlasti na začetku),
― da bi se v prihodnje ekipe PP lahko aktiviralo že veliko prej, saj je naš namen, da smo na voljo v pomoč ob 

izrednih dogodkih v pomoč sočloveku,
― nedopustno je, da bi hkrati opravljali več opravil: prva pomoč in čiščenje ne gresta skupaj – to ni higiensko!,
― hierarhično klicanje po principu piramide oziroma »družinskega drevesa«,
― je fajn, da je ekipa ena in ista, da se poznaš;

Oprema

― če hočemo delovat v takšnih ali pa podobnih akcijah, moramo imet ustrezno osebno varovalno opremo: od 
čevljev, ki jih nimamo, do boljših hlač,

― več sanitetnega materiala, rokavic, nosil itn.,
― razmisliti je treba o dodatni, skupni opremi ekip v smislu šotorov ali »mobilnih hišic«, kjer bi imeli nekaj 

osnovne infrastrukture (klopi, kovinske omare, kovčke …).

vancem VDC Sonček. Ekipe so najbolje oskrbele poško-
dovane v delovni nesreči, najslabše pa poškodovane 
v nezgodi na množični prireditvi, kjer je bilo tudi največ 
poškodovanih oseb ter statistov (skupaj 20). Sedem 
od devetih primerov, ki smo jih analizirali v raziskavi, so 
ekipe oskrbele pod povprečjem. Sklepamo, da je bila 
oskrba oseb na delovnem mestu tri za ekipe težavna 
predvsem zaradi posebne situacije (smrt v družini), na 
delovnem mestu trinajst pa zaradi zahteve po komunika-
ciji z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Ocenje-
valci so na splošno pohvalili delo ekip na teh dveh delovnih 
mestih (preglednici 4 in 5), pri tem pa posebej izpostavili 
empatijo, ustrezno verbalno in neverbalno komunikacijo 
ter zahtevne okoliščine. Klub temu je treba opozoriti na 
nekatere ključne pomanjkljivosti:

a) na delovnem mestu tri: 
 – površno poslušanje zdravnice, ki je ekipe informirala 

o neuspelem oživljanju (dve ekipi sta kljub temu želeli 
nadaljevati temeljne postopke oživljanja),

 – primer posredovanja ekipe, ki je vse otroke spravila 
iz hiše, čeprav je bilo v hiši varno, ter jih »na silo« 
posedla na tla zraven mrtve mame, čeprav si tega 
niso želeli;

b) na delovnem mestu trinajst:
 – neodzivanje na potrebe poškodovanca, ki je med 

celotno oskrbo govoril, da ga zebe in to tudi jasno 
nakazal,

 – neustrezno ravnanje z invalidskim vozičkom.

Skupna ugotovitev ocenjevalcev obeh delovnih mest je, 
da ekipe delajo preveč rutinsko – po ocenjevalnih polah 
in se premalo odzivajo na imitatorja ter na scenarij 
nesreče. Zato ne preseneča, na kar nas je v elektron-
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cijo (»vedelo se je, da se moramo javit v štabu, tam je bil 
glavni koordinator«) in opremo (»na srečo smo imeli s 
seboj vso svojo sanitetno opremo«).

Hkrati so na podobnih področjih izpostavili tudi nega-
tivne vidike: da ni bilo potrebnih priprav oziramo navodil 
(»nismo vedli, kam gremo«), pomanjkanje podpore in razu-
mevanja v službi, bližnjih (»sploh nisem hotela povedat, 
kam grem«), osebno ranljivost (»trpela sem, zato se 
nisem več vrnila«), negativen odnos večine migrantov, 
nevarnost (»prvič sem imel občutek, da reskiram svoje 
zdravje, življenje ob tem, ko pomagam«), komunikacijo 
(»so bili posamezniki iz vrst policije, ki so bili nesramni do 
nas«), pomanjkljivosti v organiziranju (»so nas prej trikrat 
ali štirikrat skenslal«) in neustrezno opremo (»naše 
uniforme za te konkretne situacije niso«).

Predlogi članov ekip za izboljšave v praksi se nanašajo 
na usposabljanje (»psihosocialna oskrba ene osebe je 
drugače, kot ko je veliko število ljudi (masa)«), organizacijo 
(»nedopustno je, da bi hkrati opravljali več opravil: prva 
pomoč in čiščenje ne gresta skupaj – to ni higiensko!«) 
in opremo (»če hočemo it v takšne ali pa podobne akcije, 
moramo opremo imet zrihtano: od čevljev, ki jih nimamo, 
do boljših hlač«, »razmisliti o dodatni, skupni opremi 
ekip«).

Glede na mnenje ocenjevalcev in članov ekip, ki so 
sodelovali pri oskrbi migrantov, lahko sklenemo, da so 
usposabljanja in preverjanja iz prve pomoči koristna. 
Zaradi koristnih povratnih informacij na podlagi reše-
vanja realnih situacij omogoča trenuten način ekipam 
preverjanje znanja ter pridobivanje izkušenj in samoza-
vesti. Zlasti so primerna regijska preverjanja znanja, ki 
omogočajo preverjanje znanja in hkrati vedno znova tudi 
usposabljanje širokemu krogu ekip. Zato se je treba na 
regijski ravni še posebej potruditi za kakovostno pripravo 
preverjanja znanja prve pomoči. Ekipe si želijo tudi čim 
več dodatnih usposabljanj, ki bi temeljile na reševanju 
zaigranih realnih situacij. Pomembno je spoznanje, da 
tudi predavatelji prve pomoči opažajo večji poudarek na 
psihosocialni oskrbi, ki ga predstavljamo v zadnjih letih, 

in zagovarjajo nadaljnje korake pri takem usposabljanju 
ekip. Morda bi bilo treba v usposabljanja in tudi v orga-
nizirana preverjanja znanja dodati povratno informa-
cijo imitatorja oziroma poškodovanca, ki bi subjektivno 
ocenil odnos reševalcev do poškodovancev, oceno pa bi 
morali predstavljali imitatorji – pedagogi na področju 
psihosocialne podpore in komunikacije.

Sklepne misli

Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči sode-
lujeta v Sloveniji poleg sil sistema VPNDN tudi vojska 
in policija, od katerih se upravičeno pričakuje, da pri 
zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti delujejo 
popolnoma formalno z zmerno mero empatije. Na drugi 
strani te strukture, za katero si želimo, da bi bila tesno 
povezana v celoto, so prostovoljne ekipe prve pomoči, 
ki bodo verjetno največkrat uporabljene kot podporni 
sistem v izrednih razmerah (kot na primer oskrba 
migrantov konec leta 2015). Te ekipe bodo delovale tudi 
v smislu psihosocialne podpore, za katero potrebujejo 
poleg veliko empatije tudi posebno urjenje praktičnih 
veščin komunikacije.

Predavatelji – trenerji ekip prve pomoči – prepogosto 
spodbujajo člane ekip, naj na preverjanjih (žal ta vse 
bolj postajajo predvsem »tekmovanja«) delajo dosledno 
po ocenjevalnih polah ne glede na kakovost oskrbe 
in potrebe poškodovanca. Ekipe zberejo tako čim več 
točk. Vendar tak »v rezultat usmerjen pristop« pomeni 
odmik od v poškodovanca usmerjene prve pomoči. Ta 
pa, čeprav je »le imitator na preverjanju«, je oseba z 
edinstveno identiteto. Pri nadaljnjem usposabljanju ekip 
na področju psihosocialne oskrbe bi bilo priporočljivo 
razmisliti o imitatorjih, ki bi bili ustrezno usposobljeni s 
področja komunikacije in/ali psihosocialne podpore in 
bi dodatno ocenjevali take veščine tudi na preverjanjih 
znanja prve pomoči (t. i. ocena imitatorja).

Že v času 21. državnega preverjanja se je začelo akti-
viranje ekip prve pomoči za pomoč pri prvi oskrbi 

Slika 1: 
Primer ustrezne uporabe (levo) in 
neustreznega ravnanja (desno) s 
pripomočkom (invalidskim vozičkom) 
(foto: D. Slabe)
Figure 1: 
Example of proper (left) and improper 
(right) use of medical equipment 
(wheelchair) (Photo: D. Slabe)
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migrantov. To je le eden izmed razlogov, da je treba s 
podobnimi scenariji in usposabljanji ekip za prvo psiho-
socialno pomoč odločno nadaljevati. Strokovni center 
za prvo pomoč pri RKS se mora opredeliti, ali si želimo 
nekaj za »tekmovanja« vrhunsko usposobljenih ekip ali 
želimo za dajanje prve pomoči usposobiti kar največ 
motiviranih prostovoljcev (vzpostaviti široko bazo).

Ustanovitelji ekip imajo upravičeno velika pričakovanja 
od svojih članov: da se bodo odzvali pozivu ter se čim bolj 
izkazali pri dajanju prve pomoči na preverjanju in še bolj 
ob dejanski nesreči. Vendar je na tem področju še veliko 
izzivov. Eden prioritetnih je zagotoviti članom ekip ustrezno 

kakovostno osebno varovalno opremo. Uniforma, ki je 
lahko vpadljiva in povsem primerna za sodelovanje na 
preverjanju, po izkušnjah članov ekip ne ustreza že nekoliko 
zahtevnejšim vremenskim razmeram. K osebni varovalni 
opremi spadajo tudi čevlji, pri tem pa so člani prepuščeni 
lastnim zmožnostim in iznajdljivosti. Vsekakor bi bilo treba 
upoštevati predlog o skupni opremi ekip, kot so šotori, saj 
mora biti vsaka intervencijska ekipa samozadostna, da je 
lahko v pomoč, ne pa v breme na kraju nesreče. Da se 
bodo člani lahko odzvali, je nujna vrsta izboljšav na ravni 
organizacije: od pozivanja, urejanja izostanka z dela, koor-
diniranja, analiziranja dela ter razbremenilnega pogovora 
po intervenciji. Saj gre za ljudi.
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Povzetek
Leta 2015 smo na slovenskih cestah dobili dva nova cestna predora, in sicer predor Markovec na cesti 
med Koprom in Izolo ter predor Sten na škofjeloški obvoznici. V sistemu zaščite, reševanja in pomoči 
so izkoristili priložnost in v obeh predorih tik pred odprtjem pripravili vaji, na katerih so preverili, kako so 
različni reševalci pripravljeni in usposobljeni za intervencije ob morebitnih nesrečah v teh dveh predorih. 
Tretjo vajo na temo intervencije ob nesreči v cestnem predoru so pripravili v predoru Podnanos na hitri 
cesti Vipava–Razdrto. Tako so imeli kar v treh regijah, obalni, severnoprimorski in gorenjski, vajo na isto 
temo, vendar ob drugačnih scenarijih, številu vpletenih vozil, številu ponesrečenih potnikov, teži poškodb, 
številu gasilcev, reševalcev, policistov in drugih sodelujočih. Na vseh treh so reševalci pokazali dobro 
znanje in usposobljenost, vendar so se pokazale tudi napake, ki jih bodo na prihodnjih izobraževanjih in 
usposabljanjih poskušali odpraviti in se še bolje pripraviti za posredovanje ob morebitnih nesrečah.

Abstract
In 2015, two new road tunnels opened in Slovenia, namely the Markovec tunnel on the road between 
Koper and Izola and the Sten tunnel on the Škofja Loka bypass. Just before bringing the tunnels into 
operational use, the system of protection, rescue and relief took the opportunity to organize exercises 
in both tunnels to test the readiness and competence of various rescue workers to intervene in the 
event of accidents. The third such exercise in the event of a road tunnel accident was prepared in the 
Podnanos tunnel on the trunk road Vipava – Razdrto. Exercises on the same topic were thus carried 
out in three different regions, namely the Coastal, the Northern Primorska and the Gorenjska region, 
yet they all had different scenarios, different numbers of vehicles involved, different numbers of 
passengers injured, different injury severities, and different numbers of firefighters, paramedics, police 
officers and other participants involved. In all three exercises, rescue workers demonstrated good 
knowledge and skills, yet also mistakes and minor errors which they will try to eliminate in the future 
education and training, and better prepare for the best possible intervention in cases of emergency.

Vaja Podnanos 2015

Pri vaji v predoru Podnanos je šlo za preverjanje 
pripravljenosti reševalcev za intervencijo pri množični 
prometni nesreči v predoru na hitri cesti Vipava–
Razdrto.

Sicer je scenarij vaje, ki je potekala 17. maja 2015, pred-
videval, da je na hitri cesti Vipava–Razdrto v prvem 
predoru Podnanos v levi cevi, v smeri proti Postojni, 
prišlo do nepredvidene ustavitve tovornega vozila. 
Nekaj trenutkov za tem je zaradi prevelike hitrosti in 
neupoštevanja signalizacije na predoru prišlo do naleta 
treh osebnih vozil. Po prvi oceni so vsa štiri vozila 
obstala približno 200 m od vzhodnega portala predora 
Podnanos v smeri vožnje. V nesreči je udeleženih 12 
oseb. Več oseb je bilo ukleščenih v pločevino.

Cilji vaje

Organizatorji so z vajo želeli preveriti zamisel zaščite in 
reševanja iz regijskega načrta zaščite in reševanja ob 
nesrečah v pokritih vkopih Rebernice I in Rebernice II 
ter predorih Barnica in Podnanos. Prav tako so želeli 
preveriti in izboljšati postopke obveščanja ter aktivi-
ranja in preveriti ustreznost načina vodenja intervencij 
na vseh ravneh. Preveriti so želeli tudi način sodelo-
vanja upravljavca HC, policije, javnih služb za zaščito, 
reševanje in pomoč, enot Civilne zaščite (CZ), RK ter 
nujne medicinske pomoči (NMP) in preveriti operativno 
usposobljenost in opremljenost sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč ob reševanju, evakuaciji in oskrbi poško-
dovanih in prizadetih zaradi dogodka, od zdravstvene 
in psihološke oskrbe do namestitve poškodovanih in 
prizadetih.
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Naslednji cilj je bilo preverjanje algoritma aktiviranja 
prikolice za množične nesreče in njene uporabe ob 
množičnih nesrečah in preveriti možnost uporabe 
ekip prve pomoči Rdečega križa (PP RK) ob množičnih 
nesrečah in preveriti delovanje zvez ZARE.

Kako je potekala vaja

Po prejetem obvestilu o nesreči v Predoru Podnanos 
so operaterji v Regijskem centru za obveščanje Nova 
Gorica (ReCO Nova Gorica) skladno z načrti za aktiviranje 
najprej obvestili Nujno medicinsko pomoč Ajdovščina 
(NMP Ajdovščina). Glede na podatke o nesreči so opera-
terji v ReCO Nova Gorica predvidevali, da bo treba akti-
virati še dodatne ekipe NMP iz Nove Gorice, Postojne in 
druge. Nato so aktivirali Gasilsko reševalni center Ajdo-
vščina (GRC Ajdovščina) in Prostovoljna gasilska društva 
PGD Podnanos, Vipava in Vrhpolje. Med tem so zaradi 
razsežnosti nesreče o njej obveščali tudi NMP Nova 
Gorica. Preverili so še, ali je ReCO Postojna seznanjen 
z nesrečo in mu posredovali potrebne podatke. ReCO 

Postojna je po svojih načrtih aktiviral PGD Postojna in 
druge PGD. Takoj po aktiviranju gasilskih enot so opera-
terji iz ReCO obvestili o izrednem dogodku Operativno 
komunikacijski center (OKC) Nova Gorica in Center za 
obveščanje Republike Slovenije (CORS). 

Po prihodu na kraj nesreče je vodja intervencije poročal 
ReCO Nova Gorica o ugotovljenih dejstvih in zahteval 
aktiviranje dodatnih PGD-jev. Ker je šlo za nesrečo večjih 
razsežnosti, so o njej obvestili tudi regijskega poveljnika 
CZ in občinskega poveljnika CZ v Vipavi.

Regijski poveljnik CZ je z odobritvijo uporabe prikolice za 
množične nesreče ter uporabo dodatnih PGD aktiviral 
regijski načrt za reševanje v predorih in vkopih. ReCO 
Nova Gorica je aktiviral dodatne PGD s svojega območja. 

Na kraju nesreče so gasilci iz GRC Ajdovščina in PGD 
Postojna izvajali tehnično reševanje ponesrečencev. 
Gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev so jim pri tem 
pomagali in skrbeli za požarno varovanje, odstranitev 
nevarnih snovi, prenos ranjencev iz predora na triažno 

Slika 2:  
Gasilci so bili v nekaj trenutkih 
pripravljeni za razrez poškodovanih 
vozil in reševanje ranjenih potnikov. 
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 2:  
In just moments, firefighters were 
prepared for vehicle extrication and 
the rescuing and treatment of injured 
passengers. (Photo: B. Kuntarič)

Slika 1:  
Ajdovski gasilci so prišli na kraj 
nesreče in vodja sektorja hiti, da bi 
pregledal, kakšen je položaj v vozilih, ki 
so vpletena v nesrečo.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 1:  
The Ajdovščina firefighters have 
arrived to the scene of the accident 
and the head of division is rushing to 
examine the situation in the vehicle 
involved in the accident.  
(Photo: B. Kuntarič)
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mesto, postavitev šotorov za triažne cone, sprejemno 
mesto, prometno ureditev in drugo.

Policisti iz PU Nova Gorica so preverjali postavitve 
cestne zapore, zagotavljali so interventno pot gasilcem, 
zavarovali kraj nesreče in opravili ogled nesreče.

Ekipe NMP Ajdovščina, Postojna in Nova Gorica so 
izvajale triažo, oskrbele so poškodovance ter poskrbele 
za njihov prevoz v bolnišnico.

Kaj je pokazala vaja 

Največja težava na vaji so bile zveze med udeleženci, 
čeprav so organizatorji pred vajo opravili kar nekaj preiz-
kusov zvez na različnih kanalih. Kot so pozneje ugotavljali, 
je bil poglavitni vir težav zaradi nediscipline pri uporabi 
radijskih postaj ter preobremenjenosti nekaterih radij-
skih kanalov. V prihodnje bo treba nujno razmišljati tudi o 
drugačni postavitvi štabnega mesta, saj je bil na tej vaji 
preblizu portala predora. 

Sicer je bila vaja dobro organizirana in izvedena skladno 
s scenarijem in regijskim načrtom za primere množične 
nesreče v predorih in pokritih vkopih na odseku HC 
Vipava–Razdrto. Izvajalci in organizatorji vaje so se pri 
pripravi vaje med seboj spoznali, kar omogoča boljše 
delovanje vseh enot v realnih situacijah.

V prihodnje bodo morali pripraviti izobraževanja za vodje 
intervencije za kompleksne naloge, določiti portalne 
gasilce, logistike, sprejemna mesta, kupiti dodatno 
opremo za interveniranje, kot so vozički, brezrokav-
niki, izolirani dihalni aparati (IDA), prenosne luči, table in 
radijske postaje.

Organizatorji in drugi iz sistema zaščite, reševanja in 
pomoči bodo morali tehnično urediti in dopolniti prikolico 
za množične nesreče, narediti operativno taktični načrt 
za intervencijske enote na HC-H4, vključno z načrtom 
zvez ob nesrečah večjega obsega, zagotoviti delovanje 
radijskih zvez, slišnost obvestil v predoru in določiti le 
enega koordinatorja in en regijski center za izvajanje 
intervencije. 

Slika 4:  
Medtem so v predor prišli tudi gasilci 
iz PGD Postojna in začeli reševati. 
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 4:  
Firefighters from the Postojna 
Volunteer Fire Brigade have arrived 
to the tunnel and started rescue 
operations. (Photo: B. Kuntarič)

Slika 3:  
Vrata so odprta in ponesrečenci 
bodo kmalu v rokah reševalcev nujne 
medicinske pomoči.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 3:  
The door is open and the victims 
will soon be in the hands of the 
paramedics. (Photo: B. Kuntarič) 
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GRC Ajdovščina nima za posredovanje v predorih 
Podnanos in Barnica ustrezne reševalne opreme in 
tudi ne namenskega predorskega vozila. Problem je tudi 
prečni prehod pred predorom Barnica, ki ne omogoča 
varnega prevoza večjim gasilskim vozilom, saj so zavijalni 
radiji premajhni, zato ga bo treba sanirati.

V prihodnje bo treba izpopolniti označevanje oziroma 
sistem, ki bo ob posredovanju prvim posredovalcem 
določal, da na ustrezno mesto označijo položaj pone-
srečencev v udeleženem vozilu. Lahko se uporabi tudi 
karton, ki ga uporablja ekipa nujne medicinske pomoči.

Udeleženci vaje so ugotavljali, da bo treba skrajšati čas 
obveščanja o dogodku iz Darsovega Regijskega nadzor-
nega centra (RNC) Kozina z uporabo konferenčne zveze 
in uporabiti vzporedno predorsko cev tudi za sprejem 
in nadaljnjo oskrbo po iznosu oziroma izvozu ponesre-
čencev skozi predorski prečnik. Pri takšni vaji ni mogoče 
praktično preveriti vseh delov ukrepanja po načrtu, kot 
so na primer izvedba fizičnih zapor, sproščanje in preu-
smeritev prometa, skrb za nepoškodovane udeležence 

in ugotavljanje poškodb objekta, zato naj bi v smiselnem 
obsegu opravili štabne analize konkretnih dogodkov iz 
prakse, predvsem na vajah v organizaciji DARS.

Vaja je sicer pokazala dobro usposobljenost in usklaje-
nost reševalcev, ki so pristojni za reševanje na tem delu 
HC, po drugi strani pa je opozorila na pomanjkljivosti, ki 
jih bo treba čim prej odpraviti. Večja težava so radijske 
zveze (ZARE), ki jih bo treba reševati sistemsko. To 
pomeni, da bo treba v prihodnje tako v gasilskih društvih 
kot v nujni medicinski pomoči dajati večji poudarek uspo-
sabljanju za uporabo radijskih postaj v sistemu ZARE. 

Vsi vadbenci so na analizi poudarili, da je bila vaja koristna 
in da bodo izkušnje lahko uporabili za nadaljnje delo.

Vaja Markovec 2015

Namen vaje je bil preveriti ustreznost rešitev v načrtih 
zaščite in reševanja za nesreče v predorih, preveriti 
vodenje ter operativno delovanje in sodelovanje sil za 

Slika 6:  
Poškodovanci so na triažnem mestu 
in čakajo na nadaljnje postopke.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 6:  
The injured are at the triage area and 
are waiting for further procedures. 
(Photo: B. Kuntarič)

Slika 5:  
Delo na triažnem mestu  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 5:  
Work at the triage area.  
(Photo: B. Kuntarič)
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zaščito, reševanje in pomoč. Organizatorji so želeli z 
vajo Markovec izboljšati pripravljenost na take nesreče, 
preveriti rešitve v obratnih, občinskih in regijskih 
načrtih, v delih, ki se nanašajo na zasnovo odziva, opazo-
vanja, obveščanja ter alarmiranje in določanje zaščitnih 
ukrepov. Ne nazadnje so želeli preveriti tudi vodenje na 
vseh ravneh in medsebojno usklajenost pri sprejemanju 
odločitev. 

V teoretičnem in praktičnem delu vaje so se preverjali 
še vodenje in operativno delovanje ter pripravljenost 
in ustreznost koncepta zaščite in reševanja ob večji 
nesreči v predoru Markovec. 

Scenarij vaje 

Organizatorji so vajo pripravili in izpeljali na podlagi pred-
postavke, da je v predoru Markovec, na odseku hitre 
ceste Koper–Izola, približno 700 metrov od vhoda, v desni 
cevi predora iz smeri Kopra, zaradi nasproti vozečega 
vozila prišlo do prometne nesreče dveh osebnih vozil 

in nekaj minut pozneje tudi do požara. Avtobus, ki se je 
želel nesreči izogniti, je zavil desno in trčil v odstavno 
nišo. V nesreči so bila udeležena tri vozila, in sicer dva 
osebna avtomobila in avtobus. Po prvih obvestilih je bilo 
v nesreči poškodovanih več ljudi, izključene niso bile tudi 
smrtne žrtve. 

V praktičnem delu vaje so bile izvedene aktivnosti, ki 
so predvidene v obratnem načrtu DARS-a za predor 
Markovec in v Regijskem načrtu zaščite in reševanja 
za nesreče v predorih ter zamisel rešitev in skladnost 
z novimi smernicami v Načrtu ukrepanja ob množičnih 
nesrečah na območju Slovenske Istre. 

Kaj so preverjali na vaji 

Na vaji so preverjali zamisel zaščite in reševanja glede na 
obratni načrt zaščite in reševanja za predor Markovec 
ter rešitve v regijskem načrtu za nesreče v predorih, 
ustreznost vodenja intervencij na vseh ravneh, način 
sodelovanja upravljavca HC, nujne medicinske pomoči, 

Slika 8:  
Po prihodu na kraj nesreče je vodja 
gasilcev svoji ekipi najprej ukazal, naj 
pogasi požar na enem od osebnih 
vozil. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 8:  
After arriving at the scene of the 
accident, the head of the firefighters 
first ordered his team to extinguish 
the fire on one of the vehicles.  
(Photo: B. Kuntarič) 

Slika 7:  
Prizorišče »nesreče« v predoru 
Markovec (foto: B. Kuntarič) 
Figure 7:  
The scene of the accident at the 
Markovec tunnel. (Photo: B. Kuntarič) 
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policije, javnih služb za zaščito in reševanje in Civilne 
zaščite. Preverjali so tudi operativno usposobljenost in 
opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč ter prak-
tično izvajanje ukrepov in nalog zaščite in reševanja, ki so 
predvideni z načrti. 

Udeleženci vaje so preverjali načrtovane aktivnosti, in 
sicer tako, da so pri izvedbi aktivnosti čim bolj upoštevali 
realne čase aktiviranja enot, prihoda na kraj nesreče in 
izvedbo nalog na mestu nesreče. Temu so prilagodili tudi 
čas trajanja vaje.

V teoretičnem delu vaje so vsi sodelujoči izmenjevali infor-
macije in izvajali naloge le s sodelujočimi na vaji, ostale 
po načrtih pa fiktivno. Vsa gasilska vozila so izvozila s 
sedeža JZ Gasilska brigada Koper, policijska vozila so 
izvozila s sedeža Policijske postaje Koper, vozila NMP 
pa so bila na določenem mestu pred predorom. Vozila 
so izvozila na mesto nesreče po časovnici oziroma na 
zahtevo vodje intervencije. Pred predorom so se deloma 
ali v celoti razvila vsa delovišča, ki so bila predvidena v 
načrtih za tako vrsto in obseg nesreče. 

Ugotovitve udeležencev in ocenjevalcev 

Izpostava URSZR Koper je sodelovala predvsem v 
pripravah na vajo in v neposredni podpori pri izvedbi vaje 
ter z aktivno udeležbo ReCO. Že v pripravah na vajo in 
med vajo se je pokazalo, da izpostavi primanjkuje kadra, 
saj so bili v vajo vključeni vsi delavci izpostave. 

Med vajo so ugotovili, da so enote, službe in organe 
aktivirali in obvestili skladno s standardnim opera-
tivnim postopkom. Komunikacija med vodstvom 
gasilske intervencije in ReCO je potekala po 12. in 31. 
kanalu ZARE ter po telefonu, skladno z navodilom o 
uporabi sredstev zvez in skladno z Načrtom za vajo. 
Komunikacija vodje zdravstvene intervencije in ReCO je 
potekala posredno – prek dispečerja Reševalne službe 
Slovenske Istre (RSSI) po telefonu. ReCO Koper ni prejel 

informacij o številu mrtvih, težje in lažje poškodovanih 
oseb s kraja dogodka. Prikolico za množične nesreče so 
aktivirali z zamudo.

Scenarij vaje je bil precej realističen, nekoliko nejasna za 
opazovalca je bila razmejitev med predorskimi in portal-
nimi gasilci in odziv ob požaru v dvocevnem predoru. 
Glede na scenarij se je od DARS-a pričakovala vidnejša 
vloga (npr. objava na tabli pred predorom).

Gasilci Gasilske brigade Koper in portalni gasilci iz PGD iz 
Obalne gasilske zveze so opravljali naloge v skladu s stro-
kovnim znanjem za take nesreče v dvocevnih predorih. 
Vsi gasilci so opravljali svoje delo varno, kakovostno in 
hitro ter po smernicah stroke in po taktičnih postopkih, 
predvidenih za posredovanje v predoru. 

Ob prejemu obvestila o dogodku so gasilske enote izvozile 
na lokacijo nesreče. Že med vožnjo na kraj dogodka je 
vodja gasilcev od ReCO zaprosil dodatne informacije ter 
dva delovna kanala za radijske zveze za potrebe vaje. 
Pred prihodom na kraj so bili že seznanjeni, da je prišlo 
v desni cevi predora Markovec do trčenja dveh osebnih 
vozil, od katerih je eno zagorelo, in da je prišlo do naleta 
avtobusa v odstavno nišo. Reševalci in policija so bili že 
obveščeni o izrednem dogodku. 

Vožnja na kraj je bila otežena zaradi kilometra dolge 
kolone vozil na obvoznici proti Izoli. Ob prihodu na kraj 
nesreče sta v predor zapeljala tunelsko vozilo s petimi 
gasilci in vodja sektorja (VS). Njihova naloga je bil ogled, 
poročanje o stanju na kraju nesreče in pogasitev požara. 
Na portalu predora se je oblikovala skupina za skupno 
vodenje vaje, v kateri so bili reševalci, policisti in gasilci, 
hkrati je začelo delovati tudi sprejemno mesto. 

Delo gasilcev 

Med vožnjo predorskega vozila so v predoru približno 
100 m pred nesrečo naleteli na skupino petih lažje pone-

Slika 9:  
Gasilci so iz razbitin osebnega vozila 
rešili lažje poškodovano potnico.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 9:  
Firefighters have rescued a lightly 
injured passenger from the wreckage 
of a private car. (Photo: B. Kuntarič) 
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srečenih. Vodja sektorja se odloči in dodeli enega gasilca 
za nadzor skupine ponesrečenih.

Ob prihodu tehničnega vozila je vodja sektorja razdelil 
delo gasilcem gasilske brigade za tehnični poseg na 
osebnem vozilu ter pomoč ostalim ponesrečencem na 
avtobusu in okolici.

Po pogasitvi požara in opravljenem ogledu ter na 
zahtevo vodje sektorja, da potrebuje dodatno pomoč, 
je v predor zapeljalo tehnično vozilo s tremi gasilci. 
Vodja intervencije je dobil informacijo, da lahko pridejo 
reševalci v predor, jo posredoval vodji reševalcev in 
predlagal, naj z reševalnimi vozili vstopijo v levo cev. 
Medtem je vstopila tudi prva skupina portalnih gasilcev, 
ki so v predoru pomagali reševalcem pri oskrbi in 
prenosu ponesrečencev.

Vodja sektorja je reševalcem večkrat ponudil prevoz 
ponesrečencev z gasilskimi vozili, kar so ti tudi sprejeli. 
Tako se je začelo skupno delo reševalcev in gasilcev pri 
iznosu iz poškodovanih vozil in preostalih ponesrečencev.

Zunaj predora so postavili šotore za triažo poškodovanih.

Med vajo je prišlo do zapleta pri prevozu prikolice za 
množične nesreče na lokacijo, saj v Gasilski brigadi Koper 
nimajo dovolj gasilcev, ki imajo vozniški izpit za E-katego-
rijo. Sicer so prikolico aktivirali pozno, povratna informa-
cija o aktiviranju prikolice pa je prišla z veliko zamudo. 

Na lokaciji, kjer je potekalo operativno vodenje vaje, so 
zaznali veliko gnečo in posledično tudi neorganiziranost, 
saj so se udeleženci vaje samovoljno razporejali. Zaznali 
so tudi težave pri komunikaciji na 31. kanalu sistema 
ZARE.

Kot je predpisano, policisti v predor niso vstopili do 
odobritve vodje gasilske intervencije. Tudi če vodja 
gasilske intervencije ne bi nekoliko pozabil na odobritev 
policistom, pri takih nesrečah policisti v predor vstopijo 
s precejšnjim zamikom v primerjavi z gasilci. 

Kraj prometne nesreče (PN), ki je navadno tudi kraj 
kaznivega dejanja, je zaradi intervencije gasilcev in 

Slika 11:  
Poškodovanec in ekipa nujne 
medicinske pomoči čakata na prevoz 
do triažnega mesta.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 11:  
An injured person and the emergency 
medical team are waiting for the 
transport to the triage area.  
(Photo: B. Kuntarič) 

Slika 10:  
Delavka nujne medicinske pomoči 
nosi s pomočjo gasilcev težko 
poškodovanega potnika na triažno 
mesto. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 10:  
An emergency medical worker 
is carrying, with the help of the 
firefighters, a seriously injured 
passenger to the triage area.  
(Photo: B. Kuntarič) 
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zdravstvenega osebja zelo spremenjen. Delo policistov 
v predorih olajša video nadzorni sistem, ki je vzposta-
vljen v predoru. 

Postavitev delovišča zdravstvene oskrbe ( DZO) je bila 
prilagojena načinu izvedbe vaje. Kljub prvotni ideji, da bi 
vozila zapuščala vajo in se z rednim prometom vračala 
na vajo (do Žusterne in nazaj), so naknadno, zaradi 
gostega sobotnega prometa, odločili, da se reševalna 
vozila obrnejo na zaprti cesti pred izvozom Semedela in 
se vrnejo po istem pasu. V realni situaciji bi postavitev 
DZO bila ustreznejša glede na smer prihoda, položaj 
čakanja in odhoda reševalnih vozil ter usklajena s koordi-
natorjem prevozov. 

Predlogi izboljšav in odprave 
pomanjkljivosti

Po vaji so udeleženci v svojih delnih analizah zapisali tudi 
svoje predloge za izboljšanje pripravljenosti pri ukre-
panju ob takih nesrečah.

Med drugim so zapisali, da morajo gasilci ob nevarnem 
vstopu v predor to ustrezno označiti oziroma za to 
zaprositi Policijo. Menijo tudi, da mora biti vodja inter-
vencije vidno označen, smiselna bi bila uporaba trakov 
oranžne barve na levem rokavu. Vodje intervencije 
morajo bolje komunicirati in usklajevati aktivnosti. 
Priporočajo, da bi v sistemu radijskih zvez določili 
skupen kanal za komuniciranje vodstva intervencije. 
Po njihovem mnenju bi morali proučiti možnost, da bi 
se pri vstopu gasilcev v nevarno območje to fotogra-
firalo oziroma posnelo zaradi zavarovanja dokazov in 
poznejših analiz. Veliko hitreje in ustrezneje bi morali 
določiti mesto zdravstvene oskrbe. Nujno je boljše 
medsebojno usklajevanje med službami, sodelovanje pri 
pripravi aktov in predstavitev lastnih aktov, strokovnih 
smernic in navodil drugim službam. Veljavne načrte za 
ukrepanje ob množičnih nesrečah je treba ustrezno 

ažurirati in dopolniti. Predlagajo tudi, da se protokol o 
aktiviranju prikolice za množične nesreče spremeni le 
v delu, ko gre za aktiviranje. Tako bi jo lahko na podlagi 
podatka o številu poškodovanih aktiviral tudi vodja 
intervencije Gasilske brigade Koper. S to spremembo 
bi se izognili zapletom in precej skrajšali čas od alarmi-
ranja do prevoza na lokacijo. Predlagajo še, da URSZR 
sofinancira vozniške izpite E-kategorije za zaposlene v 
Gasilski brigadi Koper. Glede na sedanje stanje lahko 
pride do velikih zapletov in zamud pri prevozu prikolice 
na mesto intervencije.

Nujna je kadrovska okrepitev enote rednega vzdrže-
vanja DARS ter skrajšanje prevozne razdalje z izgradnjo 
izpostave na obalnem območju. 

Odpraviti je treba težave na radijskih zvezah Policije 
(Tetra), ki sicer v predoru odlično delujejo in prav takšen 
je tudi sprejem na OKC-ju. Težave (prekinitve) so bile pri 
vstopu v predor. Gre za točke, ki so tudi v realnih situa-
cijah pomembne za koordinacijo. 

Vaja Predor Sten 2015

Organizatorji so vajo pripravili in izvedli na podlagi pred-
videvanja, da se je v enocevnem cestnem predoru z 
dvosmernim prometom Sten na poljanski obvoznici 
Škofje Loke zgodila huda prometna nesreča, v katero so 
bili vpleteni avtobus in več drugih vozil. Večje število oseb 
je bilo poškodovanih, na enem vozilu je izbruhnil požar. V 
predoru je bila ujeta kolona vozil v obeh smereh. 

Praktična vaja je bila napovedana, enodnevna ter kombi-
nirana in je potekala v soboto, 26. septembra 2015. 
Začela se je s klicem vodje vaje na številko 112 ob 10. 
uri, večina reševalnih dejavnosti se je končala približno 
ob 13. uri, čiščenje glavne predorske cevi, ubežnega rova 
in obeh portalov ter druga dela pa so bila končana po 
15. uri.

Slika 12:  
Policist od potnikov zbira njihove 
osebne podatke. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 12:  
A police officer has gathered the 
passengers' personal data.  
(Photo: B. Kuntarič)
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Namen in cilji vaje

Organizatorji vaje so z njo želeli preveriti:
1. učinkovitost in usklajenost rešitev iz predlogov 

načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih 
predorih za enocevni cestni predor Sten na vseh 
ravneh načrtovanja; 

2. organiziranje in ukrepanje enot za zaščito, reševanje 
in pomoč ter drugih služb in organov ob prihodu na 
kraj nesreče oziroma na oba portala predora;

3. operativno usposobljenost, pripravljenost ter 
skupno vodenje in delovanje različnih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč ob nesreči v predoru Sten, 

4. postopke aktiviranja prikolice za množične nesreče in 
organizacijo delovanja zdravstvene oskrbe na terenu;

5. načine skupnega vodenja evidenc o poškodovanih in 
drugih udeleženih v nesreči;

6. ukrepanje upravljavcev in pooblaščenih vzdrževalcev 
cest in predora ter Policije v zvezi z zagotavljanjem 
in označevanjem obvoznih poti ter zagotavljanjem 
proste poti za intervencijska vozila ter za odvoz 
ponesrečenih oseb;

7. poznavanje in uporabo radijskih zvez v smislu večni-
vojskega komuniciranja pri vodenju intervencije ob 
množični nesreči, delovanje zvez ZARE v predoru 
in zunaj njega, možnost direktne komunikacije med 
poveljniškim mestom, ReCO Kranj in Centrom za 
upravljanje in vodenje prometa Dragomelj (CUVP 
Dragomelj);

8. operativno usposobljenost in opremljenost sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah v cestnem 
predoru Sten;

9. povečati usposobljenost za usklajeno delovanje sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, zlasti gasilskih in drugih 
reševalnih enot;

10. povečati usposobljenost za usklajeno posredovanje 
psihološke in psihosocialne pomoči udeleženim v 
nesreči;

11. pripravljenost operaterjev v Centru za upravljanje 
in vodenje prometa Dragomelj (CUVP Dragomelj) za 
posredovanje ob nesrečah;

12. ustreznost načrtovanih lokacij za pristanek helikop-
terjev.

Scenarij in potek vaje 

Dežurni operaterji v Centru za upravljanje in vodenje 
prometa Dragomelj (CUVP Dragomelj), ki nadzirajo doga-
janje pred predorom in v njem, so zaznali dogodek prek 
nadzorno-krmilnega sistema ter začeli delovati skladno 
s svojimi operativnimi postopki obveščanja in upravljanja 
predora.

Potniki iz vozil, ki so obstala bliže kraju nesreče, so začeli 
klicati na številko 112 in poročati o nesreči. Uporabljali 
so tudi SOS telefone, tipke SOS in tipke za požar, name-
ščene v predoru.

Intervencija se je začela

Regijski center za obveščanje Kranj je na podlagi 
podatkov o nesreči, ki mu jih je posredoval CUVP Drago-
melj, in prijav očividcev začel izvajati postopke obve-
ščanja in aktiviranja po Standardnem operativnem 
postopku ob nesreči v cestnem predoru Sten. Aktiviral 
je predorske gasilce PGD Škofja Loka, gasilske enote 
portalnih gasilcev GPO Škofja Loka in poklicne gasilce 
JZ GRS Kranj, skladno z osnutkom Načrta obveščanja 
in aktiviranja gasilskih enot ob nesreči v predoru Sten, 
obvestil je NMP Škofja Loka, OKC PU Kranj in druge 
organe in službe, in sicer skladno z osnutkom SOP RECO 
Kranj ob nesreči v predoru Sten.

Vodja intervencije je bil skladno z regijskim načrtom ZiR 
poveljujoči gasilski častnik iz PGD Škofja Loka. Posebno 
pozornost je namenil določitvi območja nesreče in zava-
rovanju območja, organiziranju in delovanju sprejemnega 
mesta ter postopnemu organiziranju in nadgrajevanju 
poveljniškega mesta, na katerem se je oblikovalo skupno 
vodenje predstavnikov vseh enot, služb in organov pod 

Slika 13:  
Kraj nesreče v predoru Sten  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 13:  
The scene of the accident at the Sten 
tunnel. (Photo: B. Kuntarič)
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vodstvom vodje intervencije. Sodelovanje z ReCO Kranj 
je upravljal z radijskim prometom na območju nesreče, 
s postopkom gašenja, reševanja, tehničnega reševanja, 
načrtovanjem potreb pri reševanju, zahtevami po akti-
viranju dodatnih sil za zaščito, reševanje in pomoč, 
vodenjem ustreznih evidenc (o silah in sredstvih ZRP 
na območju nesreče, o ponesrečencih …) in ustrezno 
uporabo brezpilotnih letalnikov (dronov) kot podporo 
vodenju intervencije. Vodja intervencije je svoje delo-
vanje usklajeval tudi z operaterjem v CUVP Dragomelj in 
operaterjem v ReCO Kranj.

Policija je po prejetem obvestilu o nesreči začela 
izvajati postopke skladno s svojim načrtom dejavnosti. 
Skladno z dogovorom z vodjem intervencije je posku-
šala zavarovati območje nesreče na obeh straneh 
predora, zagotavljala je proste dovozne in odvozne poti 
silam za zaščito, reševanje in pomoč, sodelovala je pri 
delovanju sprejemnega mesta in pri skupnem vodenju 
intervencije. 

Nekoliko zapoznelo aktiviranje 
prikolic za množične nesreče

Služba nujne medicinske pomoči Škofja Loka in NMP 
Kranj, Bled in Jesenice so po prvih pridobljenih infor-
macijah o nesreči v predoru in ob sumu na večje število 
poškodovanih in pozneje tudi zastrupljenih oseb zaradi 
požara v predoru začele izvajati aktivnosti po Načrtu 
dejavnosti Osnovnega zdravstva Gorenjske ob množični 
nesreči, v katere se skladno s Smernicami za delovanje 
sistema NMP ob množičnih nesrečah vključijo druge 
službe NMP in drugi organi zdravstva. Zaradi pričako-
vanega velikega števila poškodovanih in s tem povezanih 
potreb po medicinskih materialnih sredstvih sta bili akti-
virani tudi »prikolica za množične nesreče« Občine Škofja 
Loka, ki jo je na kraj pripeljalo PGD Stara Loka, in »priko-
lica za množične nesreče« Gorenjske regije, ki jo je na 
kraj pripeljala JZ GRS Kranj. Aktivirali so še helikopter 
Letalske policijske enote z ekipo helikopterske nujne 

medicinske pomoči (HNMP), ki sta ustrezno izvedla 
prevoz ponesrečencev v bolnišnico (dejansko v letalsko 
bazo na Brniku).

Poveljnik Civilne zaščite občine Škofja Loka s štabom si je 
ogledal vajo z namenom izobraževanja in boljšega razu-
mevanja aktivnosti ob nesreči. 

Center za socialno delo Škofja Loka so aktivirali zaradi 
zagotavljanja psihosocialne pomoči morebitnim nepo-
škodovanim oziroma lažje poškodovanim udeležencem 
nesreče ter svojcem, ki so prihajali na mesto nesreče. 

Območno združenje Rdečega križa Škofja Loka je na 
vaji sodelovalo z dvema ekipama prve pomoči. Izvajali 
sta naloge v smislu podpore ekipam nujne medicinske 
pomoči pri delovanju mesta zdravstvene oskrbe in 
dajanju prve pomoči. Podpirali naj bi tudi delovanje CSD 
pri upravljanju zbirnega centra in zagotavljanju psihoso-
cialne oskrbe udeleženim potnikom v nesreči ali svojcem, 
a se odgovornim med vajo ni uspelo ustrezno povezati in 
zagotoviti usklajenega skupnega delovanja.

Pred predorom se je postopno oblikovalo triažno mesto, 
s katerega so odvažali ponesrečence z reševalnimi vozili. 
Možen je bil odvoz ponesrečenih z reševalnimi vozili iz 
nezadimljenega dela cevi (ko se še ni razvil požar), vendar 
vodja intervencije in vodja ekip nujne medicinske pomoči 
tega nista zagotovila. Vodila se je evidenca poškodo-
vanih, poskušali so zagotavljati tudi njihovo sledljivost s 
prevozom v različne zdravstvene ustanove. Mesto zdra-
vstvene oskrbe kljub temu ni bilo v celoti razvito in posta-
vljeno z uporabo šotorov.

Reševanje ponesrečencev 
iz predora se je začelo 

Potniki v predoru so se prek ubežnega rova in po glavni 
predorski cevi peš pomikali proti izhodoma iz predora, 
nekateri so ostali v vozilih nesposobni za umik, nekateri 

Slika 14:  
Poškodovanec v osebnem vozilu čaka 
na reševalce. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 14:  
An injured person inside a private 
car is waiting for the rescue workers. 
(Photo: B. Kuntarič)
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so imeli med umikom težave z gibanjem. Po preboju 
gasilskih enot do žarišča prometne nesreče so te začele 
z reševanjem in tehničnim reševanjem. Gasilci so se 
razporedili po cevi in začeli kontrolirano evakuacijo in 
pomagati umikajočim osebam iz glavne predorske cevi 
ter iz ubežnega rova. Zaradi velikih razdalj, ki so jih ob 
iznašanju ponesrečencev morali prehoditi peš, so bili do 
konca vaje zelo utrujeni. Pri tem so imeli tudi težave z 
uporabo vozičkov za transport opreme oziroma nosil, saj 
kolesa niso primerna za talno površino, ki je v ubežnem 
rovu, zato so jih po vaji zamenjali s primernejšimi.

Med reševanjem poškodovancev je v predoru izbruhnil 
požar, zato so morali opraviti reorganizacijo reševalnih 
dejavnosti. Zadimljenost predora je ovirala gibanje, 
nekaj potnikov in gasilcev pa se je, skladno s scenarijem, 
zastrupilo zaradi vdihavanja dimnih plinov. Gasilci so 
tako poleg drugih nalog še gasili. Število žrtev je, poleg 
posledic začetne prometne nesreče, naraslo tudi zaradi 
razvoja požara oziroma prepočasnega gašenja, skladno 
s pogoji gasilskega delovanja brez specialnega predor-
skega gasilskega vozila. 

V prostorih Gasilskega doma na Trati je začel delovati 
zbirni center za nepoškodovane evakuirane osebe. 
Oskrbo so zagotavljali predstavniki Centra za socialno 
delo Škofja Loka ob podpori Policije in ob logistični 
podpori Občine Škofja Loka oziroma Štaba CZ občine 
Škofja Loka. 

Kaj je pokazala analiza vaje 

Po mnenju udeležencev vaje je treba preveriti učin-
kovitost in usklajenost rešitev iz predlogov načrtov 
zaščite in reševanja ob nesrečah v cestnih predorih za 
enocevni cestni predor Sten na vseh ravneh načrto-
vanja. Predloge načrtov je treba preveriti predvsem v 
delih, ki se nanašajo na opazovanje in obveščanje, akti-
viranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, vodenje izva-
janja ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči. 
Rešitve v načrtih ZiR so v večini primerov primerne in 
uporabne, dopolniti jih je treba na podlagi izkušenj z vaje 
ter potrditi in sprejeti skladno s predpisi. Obveščanje 
je potekalo skladno z načrti, odziv enot in organov je 

Slika 16:  
Med prvimi so gasilci poskrbeli za 
dojenčka in njegovo mamico, ki sta 
bila tudi med ponesrečenimi.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 16:  
Among the first, firefighters took 
care of a baby and his mother who 
were among those injured in the 
accident. (Photo: B. Kuntarič) 

Slika 15:  
Lažje poškodovane potnice iz 
avtobusa se peš odpravljajo na mesta 
zdravstvene oskrbe.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 15:  
Lightly injured passengers from the 
bus are walking to the medical care 
areas. (Photo: B. Kuntarič) 
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bil ustrezen. Proučiti in spremeniti je treba vrste in 
količino enot v prvih pozivih v Načrtu obveščanja in 
aktiviranja gasilskih enot ob nesrečah v predoru Sten 
vključno z aktiviranjem prikolice za množične nesreče 
CZ Gorenjske.

GPO Škofja Loka bo ponovno proučil in na podlagi izkušenj 
z vaje dokončal in sprejel Operativni gasilski načrt posre-
dovanja ob nesrečah v predoru, popravil bo tudi taktični 
skici obeh portalov s postavitvenimi površinami, lokacijo 
sprejemnega in poveljniškega mesta, mesta zdra-
vstvene oskrbe in podobno.

Ob prihodu na kraj nesreče so se enote in službe razpo-
rejale skladno s svojimi načrti in odločitvami vodij, hitro 
in učinkovito se je organiziralo poveljniško in sprejemno 
mesto, določeni so bili vodje portalov in druge funkcije. 
Slabša je bila koordinacija med službami v predoru, kar 
je nujno potrebno izboljšati in uigrati. Ustrezneje je treba 
načrtovati delo ekip predorskih in portalnih gasilcev, 
delitev dela, organizacijo in koordinacijo, vodenje, poro-
čanje in podobno. 

V prihodnje bodo gasilce bolj odločno oblikovali v 
skupine in jih pošiljali v predor. Usposobiti je treba 
večje število gasilcev za izvajanje funkcije »častnik 
za varnost.« Pripraviti je treba sistem označevanja 
pregledanih vozil v predoru, ker se je tudi na tej vaji 
dogajalo, da so se nekatera vozila pregledovala 
večkrat. Ob vstopu vseh služb z vozili v predor se je 
treba prej dogovoriti o vrstnem redu. Najprej bi šli 
v predor gasilci, ker morajo v neposredno bližino in 
zagotoviti varne pogoje za delo, nato NMP in potem 
policisti.

Še več prizadevanj bo treba vložiti v izobraževanje in 
urjenje koordinacije med različnimi predstavniki služb, 
vključenih v aktivnosti ob naravnih in drugih nesrečah. 
Koordinacija skupnega dela na poveljniškem mestu je 
potekala dobro, vzpostavljeno je bilo skupno povelj-
niško mesto na severnem portalu predora. Na povelj-
niškem mestu so bili prisotni vodja gasilske interven-
cije, vodja službe nujne medicinske pomoči in vodja 
policije. Ta rešitev je odlična in nujno potrebna za 
usklajeno in ustrezno vodenje velike intervencije.

Slika 18:  
V avtobusu so ostali predvsem težje 
poškodovani ljudje. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 18:  
Seriously injured people remained on 
the bus. (Photo: B. Kuntarič) 

Slika 17:  
Gasilci so začeli pomagati 
poškodovanim potnikom v avtobusu. 
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 17:  
Firefighters have started helping 
the injured passengers on the bus. 
(Photo: B. Kuntarič) 
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Slika 19:  
Reševanje ponesrečenca iz osebnega 
vozila (foto: B. Kuntarič) 
Figure 19:  
Rescuing an injured person from a 
private car. (Photo: B. Kuntarič) 

pregleda in vodenja seznama oseb, ki so na območju 
nesreče. Gasilci, ki so iznašali ponesrečene, so morali 
večkrat prehoditi velike razdalje (približno 400 m) z 
bremenom, ki so ga nosili. Kljub številčnosti udeležbe 
gasilcev je treba načrtovati, da bi ob res velikih 
nesrečah oziroma ob dolgotrajnih intervencijah potre-
bovali še več portalnih gasilcev.

Lokacija, predvidena za mesto zdravstvene oskrbe, se 
je izkazala kot premajhna. GPO Škofja Loka in NMP 
Škofja Loka naj skupaj ustrezno popravita taktični skici 
obeh portalov s postavitvenimi površinami ter ustre-
zneje umestita lokacijo mesta zdravstvene oskrbe.

Izpostava URSZR Kranj ima zdaj na svojem območju 
tri cestne predore: Karavanke, Ljubelj in Sten pri 
Škofji Loki. Kot pravi vodja izpostave URSZR Kranj 
Jernej Hudohmet, ki je tudi regijski poveljnik CZ za 
Gorenjsko, so imeli na njihovi izpostavi največ dela s 
prvim predorom. Takrat so se namreč začeli učiti, za 
kaj vse je treba poskrbeti pri pripravi na intervencijo, 
če v predoru pride do nesreče. Določiti so morali 
službe, ki se morajo odzivati kot prvi posredovalci, in 
osebe, ki jih je treba obveščati, saj njihove dejavnosti 
potekajo hkrati ali pozneje kot intervencija.
»Pri predoru Sten smo se lahko že pred njegovo 
otvoritvijo začeli ukvarjati tudi z načrtovanjem, 
od postavitvenih površin do komunikacij in vsega 
ostalega. Povedati je treba, da to ni malo dela, 
nasprotno, dela je veliko. Zelo veliko je usklajevanj 
in veliko je partnerjev, s katerimi je treba veliko-
krat sedeti za isto mizo in govoriti skupni jezik, da 
na koncu zadeve tečejo usklajeno. Zadeve so bile 
toliko lažje, ker imamo izkušnje od prejšnjih dveh 
predorov,« poudarja Jernej Hudohmet. Hkrati se 
je zahvalil Andreju Štremflju in drugim škofjeloškim 
gasilcem, ki so v usposabljanja in priprave na inter-
vencije v predoru vložili veliko truda in prostega 
časa.

Po besedah gasilskega poveljnika za Gorenjsko 
Milana Dubravca so potekala usposabljanja gasilcev 
za intervencije v predoru že dobro leto pred 
odprtjem: »Na Gorenjskem že imamo ustrezen 
regijski načrt za enocevne cestne predore, zato 
smo pri organizacijskem delu oziroma vzposta-
vitvi zaščite predora Sten imeli kar nekaj izkušenj, 
ki smo jih pridobili v predoru Karavanke in predoru 
Ljubelj. Res je tudi, da so za predor Sten pristojne 
druge gasilske enote, in sicer gasilci z območja 
Škofje Loke. Menim, da so gasilci s tega območja 
strokovno dobro usposobljeni in ne bo treba izpe-
ljati večjih izobraževanj. Nekoliko drugače pa je pri 
opremi. Gre seveda za predorsko gasilsko vozilo, 
za katerega menim, da ga škofjeloški gasilci nujno 
potrebujejo.«
Za intervencijo v predoru Sten potrebujejo uspo-
sobljene predorske in portalne gasilce. Gasilec 
namreč lahko opravi usposabljanje za posredovanje 
v predoru, če je opravil specialna usposabljanja za 
uporabo izoliranih dihalnih aparatov, tehnično reše-
vanje in nevarne snovi. Slovensko gasilstvo ima 
veliko članov, zato tudi v Gasilski zvezi Škofja Loka 
niso imeli težav pri iskanju gasilcev za ti dve speci-
alnosti.

Pomanjkljiva je bila koordinacija zdravstvenega dela 
intervencije, tudi zaradi prevelike obremenitve razpo-
ložljivih ekip NMP. Medicinsko osebje je treba še inten-
zivneje usposabljati in opremiti za vodenje velikih 
intervencij. Osnovna ugotovitev je, da je bilo število 
ekip NMP glede na obseg nesreče in število poško-
dovanih premajhno in njihovo delo zato zelo oteženo. 
Kljub temu so ekipe imele možnost preizkušanja 
svojega delovanja v takih razmerah, ki so ob pričako-
vanih velikih nesrečah povsem realne.

Tudi v prihodnje je treba vztrajati pri sistemu »lijaka« 
za izhajanje z območja nesreče zaradi boljšega 
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Slika 20:  
Mesto zdravstvene oskrbe je bilo 
postavljeno na premajhnem prostoru. 
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 20:  
The medical care area was too small. 
(Photo: B. Kuntarič)

Slika 21:  
Ko je na enem od osebnih vozil 
izbruhnil požar, ga je pet gasilcev, 
ki so še ostali na kraju nesreče, 
nemudoma začelo gasiti. Zaradi 
premalo zraka v jeklenkah so se 
morali umakniti. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 21:  
When one of the private cars 
caught fire, five firefighters who had 
remained at the scene of the accident 
immediately started putting the fire 
out. However, due to the lack of air in 
the cylinders, they had to withdraw. 
(Photo: B. Kuntarič) 

Zaradi hitrejšega in varnejšega posredovanja gasilcev 
ob požarih, varovanja življenj in tudi konstrukcije 
predora je treba predorski gasilski enoti PGD Škofja 
Loka nujno zagotoviti ustrezno specialno predorsko 
gasilsko vozilo.

Zaradi grobe betonske podlage v ubežnem rovu je 
treba zamenjati kolesa na vozičkih za prevoz opreme 
in ponesrečencev ter rešiti težavo pri namestitvi nosil. 
V drugih predorih po Sloveniji teh težav doslej niso 
zaznali, saj nimajo ubežnih rovov in vozičke prevažajo 
po asfaltni podlagi, ki pa za ta ubežni rov ni primerna. 
Trenutno gasilcem primanjkuje izolirnih dihalnih 
aparatov na dvojno posodo ali aparatov drugačnega 
tipa, ki zagotavljajo daljše delovanje. Pokazale so se 
težave s hitrim polnjenjem dihalnih aparatov, v priho-
dnje pa bi lahko nastale težave tudi z banko zraka v 
specialnem predorskem gasilskem vozilu. Predlagajo 
nakup ustrezno zmogljive, samozadostne in mobilne 
banke zraka in ventilatorja za prezračevanje visoke 
zmogljivosti.

»Za nas ni bila takšna intervencija nič posebnega, 
problem je bil v tem, da smo bili prej že eno uro 
na kraju nesreče in smo reševali poškodovance iz 
razbitin avtomobilov,« je povedal vodja notranjega 
sektorja Anže Debeljak, ki je s štirimi gasilci začel 
gasiti požar v predoru. »Kljub temu, da smo, vsaj 
po mojem mnenju, fizično zelo dobro pripravljeni, so 
bile to ob dodatni teži dihalnih aparatov ekstremne 
razmere. Vendar menim, da smo svoje delo opravili 
dobro, čeprav smo se na koncu morali umakniti 
s požarišča. Problem ni bil pri nas, ampak v naši 
opremi, saj imamo samo enojne jeklenke, morali pa 
bi imeti dvojne in bi lahko dalj časa gasili požar. Drugo 
vprašanje je utrujenost. Ali smo bili mi res pravi za 
gašenje požara, če smo prej sodelovali pri umiku 
poškodovancev s kraja nesreče, če smo rezali avto-
mobilsko pločevino in reševali potnike iz nje. Vsi drugi 
gasilci so sodelovali pri iznosu poškodovancev in na 
koncu nas je na kraju nesreče ostalo samo še pet.«
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Ozko grlo je bilo premajhno 
število pripadnikov NMP

Po splošni oceni ocenjevalcev vaje je v regijski vaji Predor 
Sten 2015 izstopalo strokovno, motivirano in zelo 
zavzeto sodelovanje vseh služb (gasilci, NMP, policija, 
ReCO Kranj, CUVP, RK, CSD, taborniki, skavti, DRSI, 
GGD d. d., Vigred, d. o. o ...), kar kaže na to, da službe 

sodelujejo in se medsebojno usklajujejo tudi v realnem 
življenju. Število in usposobljenost vadbencev sta bila 
na vaji večinoma dobra. Največ težav s kadri so imele 
ekipe NMP, saj sta bila pripravljen obseg nesreče in 
število poškodovancev zanje prevelika. Vendar je tudi ta 
scenarij predstavil izkušnjo realne množične nesreče, 
ko povsem realno pričakujemo premajhno število reše-
valcev v realnem času.
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Slika 22:  
Na vaji je sodelovalo več kot 210 
udeležencev, ocenjevalci so jo ocenili z 
oceno dobro. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 22:  
The exercise involved more than 
210 participants; it was assessed as 
‘good’ by the evaluators.  
(Photo: B. Kuntarič)
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Povzetek
Čeprav so bili pripadnice in pripadniki Slovenske vojske tudi iz Vojašnice Ivana Molana v Cerkljah ob Krki 
vpleteni v lansko begunsko krizo, je kljub zelo mrzlemu decembrskemu vremenu njihova gasilsko reševalna 
služba, ki je edina poklicna gasilska enota v Slovenski vojski, pripravila vajo Letalo 2015. Vendar se na vaji 
niso usposabljali samo vojaški letališki gasilci, ampak so povabili tudi ekipe treh okoliških civilnih prostovoljnih 
gasilskih društev. Prostovoljni gasilci, sicer člani prostovoljnih gasilskih društev Brege, Drnovo in Vihre, so 
na vaji opravljali naloge v skladu z njihovo gasilsko izobrazbo in usposobljenostjo. Vsa tri društva so v prvi 
gasilski kategoriji in zato tudi primerno opremljena. Ob koncu so bili s sodelovanjem na vaji zadovoljni vsi. 

Abstract
Even though the members of the Slovenian Armed Forces, including members from the Ivan Molan 
Military Post in Cerklje near Krka, were deeply involved in the last year's migration crisis and despite an 
extremely cold weather in December, their fire-fighting and rescue unit, which is the only professional fire-
fighting unit in the Slovenian Armed Forces, prepared the Aircraft 2015 Exercise. However, the exercise 
did not provide training exclusively for military fire-fighters but also for the teams of the neighbouring 
fire-fighting societies. At the exercise, volunteer fire-fighters, members of the volunteer firemen 
societies Brege, Drnovo and Vihre, carried out tasks in accordance with their fire-fighting education 
and training. All three societies belong to the first fire-fighter category and are thus appropriately 
equipped. At the end of the exercise, all of the involved were satisfied with the overall cooperation.

Uvod

Organizatorji so temo za lansko decembrsko vajo 
»poiskali« kar med vsakodnevnim dogajanjem na 
cerkljanskem letališču. 

Tako je eden izmed pilotov iz letalske eskadrilje, ki se 
je s posadko vračal z vadbenega poleta, opazil, da z 
letalom ni vse v redu oziroma odkril tehnično napako. 
Ker se je vse to dogajalo v bližini letališča, se je odločil, 
da bo zasilno pristal. Na žalost je bila napaka na letalu 
tako velika, da mu prisilni pristanek ni uspel, ampak je 
treščil v enega izmed nastanitvenih objektov na leta-
lišču. Zaradi neuspelega zasilnega pristanka in trka v 
nastanitveni objekt je na letalu in na objektu izbruhnil 
požar.

Takoj ko je pilot odkril tehnično napako, je o tem 
obvestil Letališko kontrolo zračnega prometa (LKZP). 
Ko je LKZP ugotovila, da zasilni pristanek letala ni bil 
uspešen in je prišlo do požara, je alarmirala dežurno 
letališko enoto (DLE). O izrednem dogodku so takoj 
obvestili dežurnega častnika 15. polka vojaškega letal-
stva, ki je o tem obvestil še Regijski center za obve-
ščanje v Brežicah. Dežurni častnik je o nesreči obvestil 
tudi Stalno preiskovalno komisijo za letalske nesreče, 
vodja DLE pa je alarmiral tudi enoto vojaške policije na 
letališču. 

LKZP je zaradi nesreče takoj zaprla letališče in vsa 
zračna plovila, ki naj bi pristala na Letališču v Cerkljah, 
preusmerila na druga slovenska letališča.

Kako je potekala vaja 

Po prejetem sporočilu o nesreči letala je dežurna letališka 
enota, ki jo sestavljajo pripadnice in pripadniki Letališke 
gasilsko reševalne službe (LGRS) in vojaške zdravstvene 
enote (VZE) odhitela na kraj nesreče. Tam je najprej 
ugotovila, kakšno je stanje in da imajo premalo gasilcev 
za uspešno delo. Njen poveljujoči je zahteval, da s pomočjo 
Regijskega centra za obveščanje alarmirajo Prostovoljna 
gasilska društva Brege, Drnovo in Vihre, pripadniki vojaške 
zdravstvene enote pa so določili še mesto za triažo. Določili 
so tudi, kje je začelo delovati poveljniško mesto, izdali so 
vse potrebne naloge, poskrbeli so še za urejanje prometa.

Letališki gasilci so takoj začeli gasiti požar na letalu in 
reševati pilota in druge člane posadke. Poškodovance 
so evakuirali in jih izročili pripadnikom VZE. Potem so 
ogradili kraj nesreče in postavili požarne straže. 

Med tem so na kraj nesreče prišli člani treh prosto-
voljnih gasilskih društev, ki jim je vodja intervencije določil 
naloge. Njihova skrb je bilo gašenje požara na nasta-
nitvenem objektu, reševanje poškodovancev iz tega 
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objekta, njihov prenos do triaže in pomoč pripadnikom 
vojaške zdravstvene enote pri oskrbi poškodovancev.

V zadnjem delu vaje so gasilci še enkrat pregledali kraj 
nesreče letala in posledice požara na nastanitvenem 
objektu. Opravili naj bi tudi sanacijo vzletno-pristajalnih 
površin in odpravili poškodbe na objektu, če bi jih seveda 
lahko. Nato so si ogledali, kakšno je bilo stanje po sanaciji 
in o tem poročali vodstvu letališča.

Varovanje kraja nesreče naj bi predali Vojaški policiji, ki 
pa zaradi begunske krize na naših mejah ni mogla sode-
lovati na vaji. 

Tako je bila vaja končana in Letališče v Cerkljah ob Krki je 
spet začelo normalno delovati.

Cilji vaje 

Namen vaje Letalo 2015 je bil po besedah organiza-
torjev dvig pripravljenosti Letališke gasilsko reševalne 

službe (LGRS) na višjo raven in poenotenje taktičnih 
postopkov pri gašenju požara na objektih in pri reše-
vanju ljudi. Z vajo so poskušali ugotoviti zmožnosti 
LGRS pri gašenju požara določenega obsega in hkra-
tnega reševanja ljudi ob letalski nesreči. Poskušali so 
tudi ugotoviti zmožnosti prostovoljnih gasilskih društev 
v okolici letališča v Cerkljah ob gašenju požara določe-
nega obsega in hkratnega reševanja ljudi. Poleg tega 
naj bi na podlagi razpoložljivih resursov posameznih 
subjektov določili ravni sodelovanja med LGRS in okoli-
škimi PGD ob gašenju požara določenega obsega in 
hkratnega reševanja ljudi.

Po gasilski zakonodaji spada trenutno Letališče 
Cerklje ob Krki v 4. kategorijo. Z nabavo dveh novih 
gasilskih vozil bodo lahko za krajši čas oziroma 
ob predhodni najavi zagotavljali letališko gasilsko 
reševalno službo do devete kategorije, kar je tudi 
njihov cilj.

Slika 1:  
Veliko gasilsko vozilo med gašenjem 
požara na letalu (foto: B. Kuntarič) 
Figure 1:  
A large fire-fighting vehicle 
extinguishing fire on an aircraft. 
(Photo: B. Kuntarič) 

Slika 2:  
Letališki gasilci pomagajo enemu 
izmed pilotov. (foto: B. Kuntarič) 
Figure 2:  
Airport fire-fighters providing 
assistance to one of the pilots. 
(Photo: B. Kuntarič) 



274 UJMA | številka 30 | 2016

Kdo so bili udeleženci vaje

Na vaji Letalo 2015 so aktivno sodelovali pripadniki 
Letališke gasilsko reševalne službe (LGRS), člani 
Prostovoljnih gasilskih društev (PGD) Brege, Drnovo 

in Vihre, pripadniki dežurne letališke enote (DLE), 
pripadniki vojaške zdravstvene enote(VZE), delavci 

PGD Brege 
Ustanovljeno je bilo na pobudo krajanov leta 1957. 
Čez tri leta so zgradili prvi gasilski dom, vendar se 
je članstvo nenehno povečevalo, čedalje več pa je 
bilo tudi opreme. Zato so začeli graditi nov gasilski 
dom in ga leta 2014 predali svojemu namenu. Na 
vaji Letalo 2015 so sodelovali z vozilom za prevoz 
moštva in vleko prikolice, ki je opremljena z visoko-
tlačno črpalko s 400 litri vode. Društvo je opre-
mljeno tudi z izoliranimi dihalnimi aparati, njegovi 
člani so usposobljeni za njihovo uporabo. Izolirane 
dihalne aparate so ob pomoči članov drugih dveh 
PGD uporabili za intervencijo v gorečem nastani-
tvenem objektu.

PGD Drnovo
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1965 in je včla-
njeno v Gasilsko zvezo Krško. Leta 1973 so začeli 
graditi gasilski dom in kupovati potrebno opremo 
za 1. kategorijo društva. Opremljeni so z vozilom 
Tam 80 s pripadajočo opremo in vozilom Citroen 
Jumper za prevoz moštva.

PGD Vihre 
Ustanovljeno je bilo leta 1948, v Gasilsko zvezo 
Krško se je vključilo leta 1955. Trenutno je v njem 
včlanjenih več kot 100 članov, od teh je 20 opera-
tivcev, ki svoje poslanstvo opravljajo z opremo za 
društva 1. kategorije. Na vaji so sodelovali z vozilom 
GVM s prikolico.

Slika 3:  
Prihod prostovoljnih gasilcev na kraj 
nesreče (foto: B. Kuntarič)
Figure 3:  
Arrival of the volunteer fire-fighters at 
the site of the accident.  
(Photo: B. Kuntarič) 

Slika 4:  
Gasilci iz PGD Brege, Drnovo in 
Vihre so začeli gasiti požar na 
nastanitvenem objektu in reševati 
poškodovance, ki so bili v njem.  
(foto: B. Kuntarič) 
Figure 4:  
Fire-fighters of the volunteer firemen 
societies Brege, Drnovo and Vihre 
started extinguishing the fire on the 
accommodation facility and rescuing 
the injured in the building.  
(Photo: B. Kuntarič)
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Letališke kontrole zračnega prometa (LKZP) in drugi 
kontrolni ter povezovalni organi. Prav tako bi morali 
na vaji sodelovati tudi pripadniki Vojaške policije, ki so 
takrat sodelovali pri nadziranju dogajanja z begunci na 
slovenski meji. 

Zaključek vaje

Ob koncu vaje je udeležence pozdravil poveljnik 
107. letalske baze podpolkovnik Mojmir Lipar in se 
jim med drugim zahvalil za opravljeno delo. Inštruktor 
za varstvo pred požari in strokovni vodja Letališke 
gasilsko reševalne službe na cerkljanskem letališču 
poročnik Slavko Zupančič se je za sodelovanje na vaji 
posebej zahvalil članom vseh treh prostovoljnih gasil-
skih društev in poudaril, da je vaja potekala po predvi-
denem scenariju. Hkrati se je krški in brežiški občinski 
gasilski zvezi ter krški poklicni gasilski enoti zahvalil za 
pomoč pri organizaciji dosedanjih vaj. 

Posodobljeno težko gasilsko 

vozilo Man Saval Kronenburg

Letališka gasilsko reševalna služba je na vaji Letalo 2015 
prvič javno predstavila svojo zadnjo pridobitev, to je 
težko gasilsko vozilo Man Saval Kronenburg. Vozilo je bilo 
izdelano leta 1991, vendar je bilo posodobljeno in prila-
gojeno današnjemu času. Namenjeno je predvsem inter-
vencijam ob letalskih nesrečah in nesrečah na letališčih. 
Slovenska vojska ga je kupila na enem izmed zahodnoe-
vropskih letališč, ki ga je prodajalo zaradi nakupa novega 
vozila s podobnimi lastnostmi, kot jih ima cerkljansko. 

Nekaj podatkov o cerkljanskem panterju. V vodni tank gre 
13.500 l vode, poleg tega ima še dva tanka za penilo, v 
vsakega gre po 810 l sintetičnega penila. Črpalko poganja 
lasten dizelski motor, narejena pa je iz takšnih materialov, 
ki omogočajo uporabo tako sladke kot morske vode. Pretok 
črpalke je 8000 l/min, ki ga lahko zmanjšajo na polovico.

Slika 5:  
Postroj udeležencev po koncu vaje 
Letalo 2015 (foto: B. Kuntarič) 
Figure 5:  
Line-up of participants after the 
end of the Aircraft 2015 Exercise. 
(Photo: B. Kuntarič) 

Slika 6:  
Težko gasilsko vozilo Man Saval 
Kronenburg (foto: B. Kuntarič)  
Figure 6:  
Man Saval Kronenburg heavy fire-
fighting vehicle. (Photo: B. Kuntarič)

Bojan Kuntarič: VAJA LETALO 2015
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En monitor je nameščen na strehi vozila, upravljajo pa 
ga lahko samodejno ali ročno. Domet vodnega curka 
je 80 m, ki ga lahko posadka tudi razprši. Naslednji 
monitor je nameščen na sprednjem odbijaču tovor-
njaka, ki ima pretok 1800 l/min in doseg 50 m. Hitri 

napadalni enoti imata 30 m dolgi cevi, vsaka pa ima 
pretok 200 l/min. Vozilo je opremljeno s sedmimi 
šobami za samozaščito, in sicer so tri pred prvo osjo, 
dve med drugo in tretjo in dve med tretjo in četrto 
osjo. 

Viri in literatura

1. Pozdravni nagovor poveljnika 107. letalske baze podpolkovnika Mojmirja Liparja, 10. december 2015, Letališče Cerklje ob Krki.
2. Predstavitev vaje Letalo 2015, vodja vaje nadporočnik Matej Cvetko, 10. december 2015.
3. Komentar vaje, inštruktor za varstvo pred požari in strokovni vodja Letališke gasilsko reševalne službe na 

Letališču Cerklje ob Krki, poročnik Slavko Zupančič, 10. december 2015, Letališče Cerklje ob Krki.
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Povzetek
Turistična dejavnost je ena najmočnejših gospodarskih panog v večini držav na svetu. V njih različna podjetja in 
posamezniki tržijo različne naravne in kulturne znamenitosti, od piramid, gradov, naravnih mostov, podzemnih 
jam do spominov na slavne skladatelje, pisatelje, vojskovodje. Tudi v Sloveniji ni nič drugače. Naša država 
kljub svoji majhnosti lahko turistom ponudi veliko. Imamo morje, celinske vode in gore, ki ponujajo čudovite 
možnosti za smuko, in še bi lahko naštevali. Toda turizem ni samo služenje denarja, temveč je tudi skrb za 
varnost domačinov in gostov iz drugih krajev in držav, česar se zavedajo tudi na naši najprestižnejši turistični 
destinaciji – na Bledu. Zato so se lani odločili in pripravili vajo, s katero so preverili, kako je tamkajšnja 
občina oziroma njen sistem zaščite, reševanja in pomoči pripravljen na naravne ali druge nesreče. 

Abstract
Tourism is one of the strongest industries in most countries in the world. Various companies and 
individuals market a variety of natural and cultural attractions, from the pyramids, castles, natural 
bridges, underground caves, to the memories of famous composers, writers and military leaders. It is no 
different in Slovenia which, despite its smallness, can offer tourists many beautiful sights and attractions. 
It has the sea, the inland waters, the mountains which offer wonderful opportunities for skiing, and much 
more. Yet tourism is not only about making money. It is also about the care for the safety of both locals 
and visitors from other places and countries. Bled, the pearl of Slovenian tourism, is well aware of this. 
Last year, therefore, the town decided to prepare an exercise which tested the readiness of the local 
community and its system of protection, rescue and relief in the event of natural and other disasters. 

Uvod 

Občina Bled spada z nekaj več kot 8000 prebivalci in 
površino dobrih 72 km2 med manjše slovenske občine. 
Leži sredi ledeniško preoblikovane pokrajine na prehodu 
med Alpami in Jadranom. Bled z okolico in naravnimi 
lepotami je eno najlepših alpskih letovišč, zato so ga v 
preteklosti poimenovali kar alpski biser. Blejski kot, ki 
ga je ustvarila voda, na treh straneh obdajajo vodotoki: 
na jugu teče Sava Bohinjka, na vzhodu Sava Dolinka in 
na severu Radovna. Značilna pokrajina z morenskimi 
griči, živoskalnimi osamelci, rečnimi terasami, prodnimi 
nanosi, opuščenimi strugami in jezerom je nastala 
po poledenitvi pred približno 15.000–20.000 leti. 
V ospredju te pokrajine leži Blejsko jezero, ki je nastalo 
v poglobljeni tektonski udorini, za čelnimi morenami 
bohinjskega ledenika. Blejsko jezero je dolgo 2120 m, 
široko 1380 m in globoko do 30 m. Bled ima blago, 
subalpsko klimo z najdaljšo kopalno sezono izmed 
vseh alpskih letovišč. Z visokimi grebeni Julijskih Alp in 
Karavank je zaščiten pred mrzlimi severnimi vetrovi. 
Srednja mesečna julijska temperatura je +18,7 °C, 
januarja 1,2 °C, poleti pa se voda v jezeru segreje tudi 
do »morskih« 26° C.

Bled je postal tudi prizorišče številnih mednarodnih 
veslaških tekmovanj in kraj, kjer so se skovale številne 

kolajne, ki so jih osvojili slovenski veslači na največjih 
veslaških tekmah, od olimpijad do svetovnih, evropskih 
in drugih prvenstev.

Naravne razmere so kar klicale po razvoju turizma. 
Danes je turizem tudi v blejski občini ena najpomemb-
nejših gospodarskih dejavnosti, ki pa ne omogoča samo 
veliko delovnih mest in zaslužka zaposlenim, ampak 
zaradi možnosti naravnih in drugih nesreč zahteva tudi 
veliko odgovornost za varnost domačinov in turistov. 
Tega se zavedajo tako v občini Bled kot v tamkajšnji 
civilni zaščiti oziroma vseh sestavnih delih sistema 
zaščite, reševanja in pomoči na lokalni ravni. 

10. aprila 2015 so zato pripravili celodnevno vajo na 
temo potresa, ki je tudi v resnici ena izmed nevarnosti, 
ki grozi tej občini.

Scenarij vaje

Organizatorji so vajo pripravili in izvedli na podlagi pred-
videvanja, da je občino Bled prizadel močnejši potres. 
Najbolj je poškodoval objekte in ogrozil večje število 
ljudi na Blejskem gradu, v hotelu Golf, na Osnovni 
šoli prof. dr. Josipa Plemlja in v Vrtcu Bled. Potres je 
ogrozil ljudi in poškodoval premoženje, po scenariju 
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sta v prostorih blejskega gradu in osnovne šole izbruh-
nila manjša požara. Motena je bila oskrba z električno 
energijo in vodo, prekinjene so bile tudi telefonske 
povezave s centrom za obveščanje v Kranju, zato se 
Štab CZ občine Bled odloči za postavitev mobilnega 
repetitorja ZARE.

Ob nesreči je bilo treba evakuirati ljudi iz ogroženih 
objektov, omejiti nadaljnje širjenje požara in poško-
dovane osebe v triaži pripraviti za poznejši prevoz v 
najbližjo zdravstveno ustanovo.

Vaja je potekala na 

šestih deloviščih

V svojem scenariju so organizatorji predvideli, da je 
večina dejavnosti na vaji potekala na šestih deloviščih.

Prvo delovišče – Vrtec Bled 

Na tej točki so prikazali evakuacijo, pregled prostorov 
vrtca, prenos in oskrbo ponesrečencev. Osebje vrtca 
je po načrtu opravilo evakuacijo otrok do dveh zbirnih 
mest in s svojo ekipo prve pomoči poskrbelo in oskrbelo 
lažje poškodovance.

Gasilci so opravili pregled prostorov, pri iskanju pogre-
šanih in poškodovanih so jim pomagali kinologi z reše-
valnimi psi. Ekipa za prevoz CZ občine Bled in Ekipa PP 
SV sta s svojima reševalnima voziloma poskrbeli za 
prevoz petih ponesrečencev do logistično oskrboval-
nega centra. NMP Bled je s pomočjo drugih ekip NMP 
Gorenjske in ekipama PP OZRK Kranj ter Radovljica v 
triažnem centru začela oskrbovati ponesrečence. 

Policisti Policijske postaje Bled in delavci Medobčin-
skega inšpektorata in Redarstvo občine Bled (MIR) 
so skrbeli za varnost udeležencev vaje in za urejanje 
prometa.

Drugo delovišče – Osnovna 
šola prof. dr. Josipa Plemlja 

Na tej točki so prikazali evakuacijo, pregled prostorov, 
tehnično reševanje, reševanje iz višin in gašenje 
manjšega požara. Odgovorne osebe na šoli so po načrtu 
evakuacije evakuirale učence. Gasilci so opravili pregled 
prostorov in tehnično reševanje ter prenesli težje poško-
dovane osebe iz zgradbe. Zunaj jih je prevzela Ekipa PP 
PGD Zasip in naredila prvi pregled poškodovancev ter 

Slika 1:  
Ena izmed ekip prve pomoči čaka na 
navodila za odhod na teren.  
(foto: CZ Bled) 
Figure 1:  
One of the first aid teams is waiting 
for instructions before going to the 
field.  
(Photo: Civil Protection (CP) Bled) 

Na vaji je sodelovalo dvesto petdeset članov 
različnih služb in enot za zaščito, reševanje in 
pomoč ter štirideset udeležencev, ki so igrali poško-
dovance, in njihovih svojcev.

Nepoškodovane in ogrožene osebe so morali namestiti 
v primerne in varne začasne prostore, zato je Štab CZ 
občine Bled zaprosil za pomoč Slovensko vojsko, ki je 
postavila logistično-oskrbovalni center v Športnem 
parku Bled.

Značilnost izrednih razmer pri naravnih nesrečah 
je nenadno nepričakovano število poškodovancev. 
Ti praviloma niso znani po spolu, starosti in zdrav-
stvenem stanju ali poklicu, temveč je poškodovan 
naključni del prebivalstva ali vsi tisti, ki so v trenutku 
nastanka naravne nesreče na kraju, kjer se je ta 
zgodila. Poškodovanci niso telesno niti duševno pripra-
vljeni, poškodbe, ki nastanejo pri naravnih nesrečah, 
nimajo posebne značilnosti in so podobne poškodbam, 
ki nastanejo pri vsakdanjem poškodovanju na delovnem 
mestu ali v prometu. Kot so zapisali organizatorji vaje, 
so pričakovali, da bodo pri potresu dobili veliko število 
poškodovancev s tako imenovanim crash (zmečka-
ninskim) sindromom, ki se razvije kot posledica topih 
poškodb in dalj časa trajajočega zunanjega pritiska na 
mišice. 
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jih predala v oskrbo ekipama NMP, katerima so pri delu 
pomagale tudi ekipe PP OZRK Kranj in Radovljica. Ekipa 
za prevoz CZ občine Bled in Ekipa PP SV sta s svojima 
reševalnima voziloma poskrbeli za prevoz 14 ponesre-
čencev do logistično-oskrbovalnega centra.

Oddelek CZ Gorenjske za iskanje zasutih v ruševinah 
(geofonisti) in Oddelek CZ Gorenjske za tehnično reše-
vanje (reševanje zasutih) sta pomagala tehničnim 
ekipam, ki so iskale zasute ponesrečence v porušeni 
šoli in odstranjevale ruševine.

Ekipa GARS Jesenice, v kateri so bili trije gasilci, je 
pomagala pri reševanju težko ponesrečenega s strehe 
osnovne šole, saj so med potresom na strehi opravljali 
vzdrževalna dela. Izhod s strehe je bil preozek za nosila, 
zato so reševanje opravili z avto lestvijo. Kinologi so s 
svojimi psi iskali pogrešane osebe v ruševinah šole. 

Policijska postaja Bled in Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občine Bled (MIR) sta opravljala naloge iz 
svojega področja dejavnosti.

Tretje delovišče – Blejski 
grad in Golf hotel Bled 

Zaradi posledic potresa je bilo v objektih na Blejskem 
gradu ogroženo večje število obiskovalcev. Zaradi težje 
dostopnosti je posredovanje reševalcev omejeno na 
majhen prostor, zato se je Štab CZ občine Bled odločil, 
da v reševanje vključi pripadnike Slovenske vojske s heli-
kopterjem in pripadnike GRS Radovljica.

Osebje gradu je opravilo evakuacijo po načrtu. Gasilci 
so na spodnjem dvorišču reševali ponesrečence in 
pogasili manjši požar v stavbi gradu. Na nosilih so 
prenesli ponesrečenca na parkirišče pod gradom. 

Radovljiški gorski reševalci in blejski jamarji so postavili 
vrvno žičnico s spodnjega grajskega dvorišča na parki-

rišče pod gradom. Porušil se je namreč tudi most ob 
vhodu na območje gradu, in tako so na klasičen način 
prepeljali pet ponesrečencev. Helikopter Slovenske 
vojske je ob pomoči radovljiških gorskih reševalcev 
prepeljal reševalce zaradi nedostopnosti na streho 
Golf hotela, od tam pa je v Športni park prepeljal pet 
ponesrečencev. Če bi bilo treba, bi lahko iz Športnega 
parka nadaljeval polet v najbližjo bolnišnico. Gasilska 
ekipa prve pomoči iz Zasipa je prevzela v oskrbo pone-
srečence na parkirišču pod gradom. Ekipa PP SV je s 
svojim reševalnim vozilom prepeljala ponesrečence 
do triažnega centra, pri tem ji je pomagala tudi ekipa 
za prevoz CZ občine Bled. Policijska postaja Bled in 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Bled (MIR) 
sta skrbela za varnost udeležencev vaje in urejanje 
prometa.

Četrto delovišče – Športni park 
Bled (nastanitveni center) 

V športnem parku Bled so postavili triažni center, v 
katerem so oskrbeli vse ponesrečence, ki so sodelo-
vali na vaji. 

V triažnem centru so delovali Nujna medicinska 
pomoč (NMP) Bled v sodelovanju z drugimi ekipami 
NMP Gorenjske. Uporabljena je bila tudi prikolica za 
množične nesreče CZ Gorenjske, ki je predana v upra-
vljanje NMP Kranj (medicinski del prikolice) in Javnemu 
zavodu Gasilsko reševalna služba Kranj. Slednji je 
poskrbel za prevoz prikolice in postavitev mesta zdra-
vstvene oskrbe (MZO), pri čemer je pomagala tudi 
Enota za oskrbo PGD Bohinjska Bela, ki je postavila 
tudi šotor CZ, v katerem so ponesrečenci počakali na 
triažo. V šotoru so delovali tudi Center za socialno delo 
Radovljica in psiholog Slovenske vojske ter psiholog iz 
centra za socialno delo. Pomagale so jim tudi prosto-
voljke Krajevnega odbora Rdečega križa Bled in ekipa 
prve pomoči Območnega združenja Rdečega križa 
Kranj za psihosocialno oskrbo.

Slika 2:  
Odstranjevanje ruševin pri OŠ Bled 
(foto: CZ Bled) 
Figure 2: 
Removal of rubble at the Bled primary 
school. (Photo: CP Bled) 
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Zaradi velikega obsega nesreče je poveljnik CZ 
občine Bled zaprosil za pomoč Slovensko vojsko, in 
sicer 132. gorski polk iz Vojašnice Boštjana Kekca, za 
postavitev začasnega nastanitvenega centra. Pripa-
dniki SV so postavili začasne šotore in poskrbeli za 
prehrano. 

Policijska postaja Bled in Medobčinski inšpektorat in 
redarstvo občine Bled (MIR) sta skrbela za varnost 
udeležencev vaje in urejanje prometa.

Peto delovišče – Štab CZ občine 
Bled (Ledena dvorana) 

Na tem delovišču so delovale ekipe in enote, ki so 
skrbele za nemoten potek vaje, in sicer Štab CZ, ki je 
vodil vajo in izvajal priprave in dejavnosti za nemoten 
potek vaje, člani štaba CZ občine Bled so pomagali 
ekipam in enotam na terenu in predstavili vajo gostom, 
služba za podporo v štabu je skrbela za dnevnik dejav-
nosti in spremljala potek vaje prek radijskih zvez, 
ekipa za postavitev mobilnega repetitorja je skrbela 
za nemoteno delovanje radijskih zvez in Enota za logi-
stično podporo delu štaba CZ občine Bled za njegovo 
nemoteno delo.

Šesto delovišče – različne lokacije 
v okolici Blejskega gradu 

Zaradi povečanega števila klicev po pomoči poško-
dovanih z različnih lokacij na ožjem območju gradu 
se je Štab CZ občine Bled odločil, da pokliče na 
pomoč dodatno enoto prve pomoči PGD Podhom, ki 
je oskrbela in prepeljala lažje poškodovane osebe v 
triažni center v Športnem parku. Pri težje poškodo-
vanih so jim pomagali ekipa prve pomoči SV s svojim 
reševalnim vozilom za težje poškodovane na nosilih 
in ekipa za prevoz CZ občine Bled PGD Selo za lažje 
poškodovane. 

Katere enote in ekipe so 

sodelovale na vaji in kakšne 

so bile njihove naloge

Štab CZ občine Bled je na vaji skrbel za nemoten 
potek dejavnosti na terenu in zagotavljal pomoč posa-
meznim vodjem enot ter ekip. 

Na vaji so sodelovale tudi pripadnice in pripadniki 
132. gorskega polka SV iz Vojašnice Boštjana Kekca 
in Helikopterska posadka iz sestave 15. polka voja-
škega letalstva z Letališča Cerklje ob Krki. Predstavnik 
Slovenske vojske se je vključil v delo štaba in je skupaj 
z drugimi člani štaba CZ vodil in organiziral dejavnosti 
svoje enote na terenu. S svojim vozilom Prve pomoči je 
enota skrbela za prevoz v triažni center, pripravila in 
postavila je nastanitveni center in poskrbela za oskrbo 
ogroženih oseb. S helikopterjem je na streho Hotela 
Golf prepeljala reševalce in odpeljala ponesrečence.

Izpostava URSZR Kranj je nudila pomoč Štabu CZ 
občine Bled z oddelkom CZ Gorenjske za iskanje 
zasutih v ruševinah (geofonisti) in oddelkom CZ 
Gorenjske za tehnično reševanje (reševanje zasutih). 
V delo štaba se je vključil tudi namestnik poveljnika za 
CZ Gorenjske.

Tehnična enota PGD Bled – ko je vodja intervencije 
ocenil, da je v nesreči ogroženo večje število ljudi in 
objektov, je prosil za pomoč Štab CZ občine Bled, ta 
mu je poslal enote in ekipe za pomoč pri posredovanju 
v šoli. Na terenu je enota prikazala reševanje poško-
dovanih oseb iz ogrožene šole in opravila pregled 
prostorov. 

Tehnična enota PGD Ribno se je po prejetem klicu 
odpravila k delno porušeni osnovni šoli in pomagala 
pri gašenju kotlovnice, reševanju ponesrečenih in 
pregledu prostorov osnovne šole.

Slika 3:  
V triažnem centru je delo potekalo 
med vso vajo. (foto: CZ Bled) 
Figure 3:  
The triage centre was busy 
throughout the exercise.  
(Photo: CP Bled)
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PGD Bled – Rečica, po prejetem klicu je enota gasilcev 
odhitela na grad in prevzela vodenje intervencije, 
poskrbela je za evakuacijo, gašenje manjšega požara, 
pri oskrbi ogroženih ponesrečencev so gasilcem 
pomagali gorski reševalci in jamarji. 

PGD Mlino – njihova enota je bila predvidena za pomoč 
enoti PGD Bled – Rečica. Poklicali so jo, ker je vodja 
intervencije ocenil, da potrebuje njihovo pomoč. 

Enota za prvo pomoč PGD Zasip – po prihodu na kraj 
dogodka je od tehničnih reševalcev prevzela poškodo-
vane osebe, jih takoj oskrbela in jih predala ekipi NMP 
Bled, ta pa je opravila triažo.

Enota za postavitev mobilnega repetitorja – ker so 
bile ob potresu poškodovane in prekinjene vse zveze 
s centrom za obveščanje, se je Štab CZ občine Bled 
odločil za postavitev mobilnega repetitorja. Člana sta 
repetitor postavila na najprimernejše mesto za zago-
tavljanje nemotene komunikacije med enotami.

Društvo za raziskovanje jam Bled – Štab CZ Občine 
Bled je s težko dostopnega mesta na območju Blej-
skega gradu prejel klic za pomoč in se odločil pokli-
cati na pomoč jamarske reševalce, ki so usposobljeni 
in opremljeni za reševanje z višin in iz globin. Reše-
valci so opravili še evakuacijo in umik ogroženih oseb iz 
prostorov na gradu z žičnico. 

Društvo GRS Radovljica – po klicu na pomoč s težko 
dostopnega mesta so se gorski reševalci odpravili na 
kraj, od koder so jih s helikopterjem prepeljali do pone-
srečenca. Evakuirali in umaknili so še ogrožene osebe 
iz grajskih prostorov. Ponesrečence so hitro oskrbeli 
in umaknili na varno s pomočjo žičnice in helikopterja.

NMP Bled v sodelovanju z drugimi ekipami NMP 
Gorenjske – od enot prve pomoči in tehničnih reše-
valcev so prevzemali poškodovane osebe in jih oskrbeli 
v triažnem centru. Enota je tudi nakazala, kako bi 

potekal odvoz do najbližje zdravstvene ustanove. Ekipa 
je z reševalnimi vozili zagotavljala tudi preventivno zdra-
vstveno varovanje vadbencev.

JZ GRS Kranj in Ekipa NMP Kranj – pripeljala sta priko-
lico za množične nesreče CZ Gorenjske in poskrbela 
za postavitev mesta za zdravstveno oskrbo (MZO). 
Pri postavitvi MZO je pomaga ekipa za oskrbo PGD 
Bohinjska Bela. Ekipa PP OZRK Kranj je dajala prvo 
pomoč in z drugimi službami sodelovala pri delu v logi-
stično oskrbovanem centru.

CSD Radovljica in Krajevni odbor Rdečega Križa Bled – 
v logistično oskrbovanem centru so pomagali pri 
sprejemu oseb, ki so bile napotene v center in sodelu-
jejo z NMP.

Pri psihosocialni oskrbi sta jim bili v pomoč Ekipa PP 
OZRK Kranj in Ekipa PP OZRK Radovljica.

Policijska postaja Bled v sodelovanju z Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom občin Bled, Bohinj in 
Železniki (MIR) – prometni policisti in redarji medobčin-
skega redarstva občine Bled so zagotavljali nemoteno 
delovanje vseh vadbencev na vaji.

GARS Jesenice – s pomočjo avto lestve je pomagal pri 
reševanju z višine na OŠ Bled. 

Kinologi so tehničnim enotam pomagali iskati ponesre-
čence v stavbah, ki jih je prizadel potres.

Služba za podporo Štabu CZ občine Bled je pred 
odhodom ekip in enot na mesto intervencije poskrbela, 
da so vodje enot in ekip izpolnili evidenčni list in nato 
te informacije posredovala s pomočjo radio zvez štabu 
CZ. Določala je tudi delo ekipe za oskrbo in ekipe za 
prevoze. 

Ekipa za oskrbo PGD Bohinjska Bela je ekipe in enote 
oskrbovala z materialom za oskrbo ponesrečencev 

Slika 4:  
Poškodovanca so prepeljali v triažni 
center. (foto: CZ Bled) 
Figure 4:  
An injured person was taken to the 
triage centre. (Photo: CP Bled)

Bojan Kuntarič: VAJA POTRES, BLED 2015
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in vadbencev. V sodelovanju s Slovensko vojsko je 
pomagala pri postavitvi nastanitvenega centra, posta-
vitvi prikolice za množične nesreče (šotor, mize, stoli, 
elektrifikacija, razsvetljava, agregati …).

Enota za zveze je v Štabu CZ skrbela za neprekinjeno 
dežurstvo pri telefonih in za nemotene komunikacije z 
radijskimi postajami.

Ekipa za prevoz iz PGD Selo je skrbela za prevoze, ki so 
jih potrebovale Ekipa za oskrbo in Ekipi za PP v triažni ali 
nastanitveni center. Hkrati je bila v pripravljenosti tudi 
kot rezervna gasilska ekipa.

Ekipa za psihološko pomoč je v nastanitvenem centru 
nudila psihološko pomoč udeležencem nesreče. V ekipi 
sta bila psiholog iz Centra za socialno delo Radovljica in 
psiholog Slovenske vojske.

Ekipa za informacijsko, komunikacijsko in administra-
tivno podporo je pomagala Štabu CZ občine Bled z vso 
informacijsko in komunikacijsko podporo ter z admini-
strativno podporo.

Društvo za podvodne dejavnosti Bled je gasilskim 
ekipam polnilo jeklenke s kisikom.

Enoto za prvo pomoč PGD Podhom je Štab CZ občine 
Bled poslal na ožjo lokacijo v okolici Blejskega gradu, 
kjer so bile poškodovane osebe.

Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja, vrtec in Blejski 
grad – osebe, odgovorne za evakuacijo, so uspešno 
opravile evakuacijo vseh ogroženih oseb iz objektov in 
pomagale lažje poškodovanim.

Analiza vaje na Bledu

Pri analizi so udeleženci ugotovili, da so se težave poja-
vljale pri dostopu in gibanju oseb z akreditacijo (npr. 

opazovalci, ocenjevalci, organizatorji). Zato je treba 
dati v prihodnje redarski službi in drugim službam, ki 
so pristojne za varovanja na posameznih deloviščih, 
natančna navodila, kakšne so naloge osebe z akredita-
cijo. Oseba z akreditacijo ni naključen gledalec, ampak 
je oseba, ki na vaji opravlja točno določeno nalogo, kar je 
določeno z načrtom vaje in sklepom župana.

Delo posameznih enot je potekalo rutinsko, skladno z 
načrtom vaje in njihovim znanjem in operativno taktič-
nimi postopki. V vaji bi morali odigrati tudi samoinicia-
tivne vložke, kot so na primer različne zahteve po dodatni 
opremi, dodatnih kadrih, ponesrečenci bi lahko odigrali 
vlogo, da ne razumejo jezika, ne vedo, kaj jim kdo pripove-
duje in kakšne nasvete jim daje in podobno. Tako bi lahko 
odigrali tudi potrebo po prevajalcih, ki jih je občasno 
treba vključiti v intervencije. 

Medsebojno sodelovanje enot – različne enote, ki 
delujejo na isti lokaciji, ne poznajo nalog, ki jih morajo 
opraviti druge enote, zato so nekatere enote opravile 
tudi delo, ki bi ga sicer morale opraviti druge enote.

Evakuacija – udeleženci vaje so v svoji analizi pozvali 
odgovorne ustanove, da tudi v Sloveniji začnemo izvajati 
obvezne nadzorovane evakuacije na vseh objektih. 
Učitelji, učenci in zaposleni v šolah se ne zavedajo 
pravega pomena in namena tovrstnih vaj. Pravilni pristop 
bi pomenil, da bi vsak učenec doživel devet zaporednih 
evakuacij in bi mu to »prešlo v kri«. Osebje zavodov (vrtca, 
osnovne šole) in osebje gradu je vajo izvedlo resno, odgo-
vorno in s pravilnim ravnanjem. 

Slika 5:  
Delo v triažnem centru (foto: CZ Bled) 
Figure 5:  
Work at the triage centre.  
(Photo: CP Bled)

Razno – gasilci bi pri ogledih objektov lahko dajali večji 
poudarek zbiranju in prenosu pomembnih informacij, 
saj so konkretne informacije ključ do uspeha in podlaga 
za sprejemanje odločitev na ravni štaba občine. Gasilce 

Sodniki so potek intervencije ocenili z oceno dobro. 

Bojan Kuntarič: VAJA POTRES, BLED 2015
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je treba nujno opremiti s prepoznavnimi jopiči, da se 
ve, kdo je kdo na intervenciji. Pri vstopanju v objekt je 
treba zagotoviti enoto za podporo napadalcev. Gasilce 
je treba naučiti postavljanja in vodenja poveljniškega 
mesta in mesta za sprejem enot, ki prihajajo na pomoč. 
Mesta za oskrbo poškodovancev je treba prestaviti na 
bolj varna mesta.

Sklepne misli

Kot v svoji analizi poudarjajo organizatorji, je vaja v 
celoti uspela, sodelovanje med posameznimi enotami 

je bilo uspešno. Pri načrtovanju vaj v prihodnje naj 
vključijo čim več enot in ekip različnih sil zaščite in 
reševanja, da bi tako druge enote spoznale njihov 
način dela in bi tako utrdili delo z različnimi enotami. 
Vse sodelujoče enote so dobro opravile naloge, ki so 
jim bile zadane. Sodelovanje s Slovensko vojsko je bilo 
zelo dobro, za ekipe sistema zaščite, reševanja in 
pomoči pa zelo koristno, saj jim bodo izkušnje, ki so jih 
pridobili na blejski vaji, koristile pri nadaljnjem delu ali 
tudi ob večjih reševalnih akcijah, v katerih bo sodelo-
vala Slovenska vojska. Ocene in priporočila naj bi ekipe 
upoštevale in jih poskusile odpraviti z rednimi izobra-
ževanji in vajami.
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Slika 6:  
Obiskovalci so si z veliko pozornostjo 
ogledali odstranjevanje ruševin, kar so 
prikazali pripadniki tehničnih enot CZ. 
(foto: CZ Bled) 
Figure 6:  
Visitors watched closely to see the 
removal of rubble demonstrated by 
members of the technical CP units. 
(Photo: CP Bled)
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Povzetek 
Ustanova Hiša eksperimentov v Ljubljani je v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze 
v Ljubljani razvila in januarja 2016 predala v uporabo nov interaktivni poskus ter ga poimenovala »Tiha 
voda mostove dere«. Prispevek prikazuje zasnovo, izvedbo in praktično uporabo poskusa, ki bo na voljo 
obiskovalcem Hiše eksperimentov. Podrobneje je opisano teoretično ozadje nekaterih rečnih procesov, ki jih 
lahko opazujemo pri uporabi poskusa. Poskus lahko uvrstimo na področje promocije izobraževanja in znanosti 
kot tudi razvoja orodij za učenje in zavedanje, kako pomembno je sobivati z naravo in naravnimi nesrečami. 

Abstract
The Slovenian Science Centre – Hiša eksperimentov developed a new interactive “hands-on” exhibit called 
“Still Waters Tear Away Bridges” together with the Faculty of Civil and Geodetic Engineering of the University 
of Ljubljana and put it into use in January 2016. The article describes the initial design, execution and the 
practical use of this exhibit that will be available to visitors of the centre. The theoretical background of 
some of river processes that can be observed with the help of the exhibit is described into more detail. 
The exhibit can be used for promotion of education and science as well as for development of teaching tools 
and raising awareness about the importance of the coexistence with nature and natural disasters.

Uvod

Poskus, ki je nastal kot rezultat sodelovanja med 
ustanovo Hiša eksperimentov (HE) in Fakulteto za grad-
beništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG), je od 
januarja 2016 kot poskus št. 67 na voljo obiskovalcem 
Hiše eksperimentov na Trubarjevi 39 v Ljubljani. Poskus 
je v svojem bistvu obiskovalcem Hiše eksperimentov 
prilagojen laboratorijski žleb s pomičnim peščenim 
dnom in vgrajenimi mostnimi oporniki različnih oblik, ki 
omogoča izvedbo različnih poskusov, kot sta na primer 
preučevanje vpliva mostnega opornika na vodni tok ali 
opazovanje oblik rečnega dna. Vse v smislu vodila te 
ustanove, ki se glasi »Naredil sem in znam«. Različno 
stari obiskovalci Hiše eksperimentov lahko opazujejo 
rečne procese, ki potekajo pod vodno gladino in se jih 
zato pogosto ne zavedamo. Tako izpopolnijo svoje razu-
mevanje procesov, povezanih z vodami. Namen poskusa 
je obiskovalcem Hiše eksperimentov predstaviti in pribli-
žati premeščanje rečnih sedimentov in z njimi povezanih 
rečnih procesov (na primer rečna erozija, poglabljanje 
rečnega dna, lokalni erozijski tolmuni), ki jih poglobljeno 

obravnavajo študijski programi na UL FGG. Izdelan pa je 
bil tudi predstavitveni video, ki je na voljo na spletnem 
mestu Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=O
SFnSwfKipY&feature=youtu.be. 

Obravnavani rečni erozijski procesi in premeščanje 
rečnih sedimentov je razen z ekološkega vidika med 
drugim pomembno tudi z vidika zagotavljanja poplavne 
varnosti ter varnosti različne infrastrukture, ki je v bližini 
vodotokov ali prečka rečne struge (Rusjan in sod., 2015). 
V Sloveniji lahko močni erozivni padavinski dogodki med 
neurji odplavljajo veliko sproščenega erozijskega drobirja 
iz povirnih delov prispevnih območij vodotokov v njihove 
struge (Rusjan in sod., 2015). V kombinaciji z nekate-
rimi drugimi vrstami erozije (na primer snežna, plazna, 
podorna) in ob upoštevanju preperevanja kamnin (Pintar 
in Mikoš, 1983) je vodna erozija glavni vir dotoka sedi-
mentov v vodotoke v Sloveniji. V vodotokih se plavine (kot 
pogosto imenujemo aktivni rečni sediment) prenašajo 
ali z rinjenjem kot rinjene plavine ali v lebdečem stanju v 
obliki kalnosti kot lebdeče plavine oziroma suspendirane 
snovi (Bezak in sod., 2016; Mikoš in sod., 2002; Mikoš, 
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2012 a). Plavine so del naravnega erozijsko-sedimenta-
cijskega kroga, pri katerem se gibanje plavin končuje s 
sedimentacijo (odlaganjem v sedimentacijskih bazenih), 
nadaljuje s tektoniko in dvigovanjem površja ter ponovno 
začenja z erodiranjem površja v novem krogu. Plavine 
lahko z brušenjem povzročijo erozijske poškodbe na 
betonskih konstrukcijah vodnih zgradb (Kryžanowski in 
sod., 2012) ali se odlagajo v akumulacijskih prostorih 
hidroelektrarn in zmanjšujejo koristno prostornino za 
proizvodnjo električne energije (Javornik, 2015). Na 
krajih v rekah, kjer se odlagajo rečni sedimenti, se spre-
menijo lokalne hidravlične razmere (zmanjšanje hidra-
vlične prevodnosti strug), kar lahko poveča lokalno 
poplavno in erozijsko nevarnost (Rusjan in sod., 2015). 

Predstavitev poskusa

Prispevek v nadaljevanju prikazuje zasnovo, izdelavo in 
načine uporabe poskusa ter teoretično ozadje neka-
terih rečnih procesov, ki jih lahko opazujejo obiskovalci 
Hiše eksperimentov pri uporabi poskusa »Tiha voda 

mostove dere« – gre za aluzijo na znani izrek, kako 
tiha voda bregove dere – če ne razumemo pojavov 
v rekah in gradimo mostove prek njih, nas lahko tiha 
voda zelo preseneti. Temeljni namen izdelave dinamič-
nega poskusa v Hiši eksperimentov je bil torej nazorno 
predstaviti dinamiko rečnega delovanja in nakazati, 
kako ranljiva je lahko človekova dejavnost, kot je gradnja 
mostov, če ne vemo, da tiha voda bregove dere. Značil-
nosti rečnega delovanja nista samo hitro spodkopavanje 
in rušenje rečnih bregov, pogosto voda počasi spodjeda 
in spodkopava. Šele bistro opazovanje pojavov v rekah 
nas prepriča o rušilni moči vode. Kdor hoče posegati 
v naravo, jo mora razumeti, večinoma je razumevanje 
narave in naravnih procesov povezano z opazovanjem, ki 
se razvija bolj ali manj v otroštvu. 

Zasnova

Nekateri proizvajalci laboratorijskih učnih pripomočkov, 
ki so med drugim namenjeni tudi za uporabo pri pred-
metih na UL FGG (na primer Hidravlika, Inženirska hidro-

Slika 2:  
Končna različica poskusa, ki je na voljo 
obiskovalcem Hiše eksperimentov
Figure 2:  
Final version of the experiment that is 
available to visitors.

Slika 1:  
Ena izmed zadnjih različic poskusa
Figure 1:  
One of the last versions of the exhibit.
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tehnika, Vodne zgradbe, Urejanje vodotokov, Hidrologija), 
ponujajo tudi različne izvedbe laboratorijskega žleba 
s peščenim dnom. Na UL FGG pri laboratorijskih vajah 
pri predmetu Urejanje vodotokov in tudi pri predmetu 
Hudourništvo (Urejanje hudournikov in povirij) upora-
bljamo laboratorijski žleb podjetja Armfield Sediment 
Transport Demonstration Channel S8MkII (Armfield, 
2015), ki omogoča opazovanja in meritve različnih 
procesov, kot sta na primer oblikovanje lokalnih erozij-
skih tolmunov ali spreminjanje dna rečne struge. Ta žleb 
je prilagojen za poučevanje (omogoča izvajanje meritev 
ter izbiranje med številnimi nastavitvami) in ni primeren 
za morebitno uporabo v Hiši eksperimentov. Pri izdelavi 
poskusa za Hišo eksperimentov smo izhajali iz prej nave-
denega laboratorijskega žleba kot možne zasnove za 
originalno rešitev, ki jo zahteva ustanova Hiša eksperi-
mentov za kateri koli poskus, ki ga da v uporabo. Pri tem 
je bilo seveda treba zasnovo in izvedbo poskusa prilago-
diti glede na posebne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati 
poskusi, ki so prikazani v Hiši eksperimentov:

 – robustnost;
 – večkratna ponovljivost poskusa pri več zaporednih 

obiskovalcih brez zamudnega postavljanja naprave 
v začetno stanje;

 – relativna hitra dinamika prikazanih procesov v 
poskusu, da se uporabnik ne naveliča ob pričako-
vanju vidnih sprememb oziroma odziva na njegove 
posege v poskus.

Izdelava

Na podlagi posebnih zahtev so zaposleni v Hiši eksperi-
mentov izdelali prototip in na njegovi podlagi tudi končno 
različico poskusa. Slika 1 prikazuje eno izmed zadnjih 
različic poskusa. V eksperimentalnem žlebu je upora-

bljen v trgovini kupljen pesek zrnavosti 0,063–0,355 
mm, žleb ima dimenzije 1,8 m x 10 cm x 15 cm. Pri tem 
je bilo upoštevano modelno razmerje (razmerje med 
dolžino in širino žleba ter zrnavostno sestavo plavin) 
komercialnega učnega pripomočka podjetja Armfield 
(Armfield, 2015), saj je upoštevanje modelnega razmerja 
zelo pomembno, če želimo, da je dinamika opazovanih 
rečnih procesov podobna kot pri komercialnem žlebu. 

Ohišje poskusa je izdelano iz akrilnega stekla, ki obisko-
valcu onemogoča dostop do peska in vode v poskusnem 
žlebu. V žlebu je zaporedno postavljenih pet vertikalno 
premičnih ovir različnih oblik (okrogli steber, več manjših 
okroglih stebrov, zapornica, kvadratni steber ter trikotni 
steber; slika 1), ki so prav tako izdelani v modelnem 
merilu. Količina vode v modelu je 20 litrov, voda pa tja 
doteka iz dveh zbiralnikov, ki sta nameščena na obeh 
koncih žleba (slika 2). Spiranje peska iz žleba v zbiral-
nika vode je zmanjšano z ustrezno izbranim največjim 
naklonom poskusa, ki znaša 1 % (teoretično bi model 
lahko nastavili tudi do naklona 3 %, pri čemer pa bi bili 
erozijski procesi že zelo intenzivni), z robnima nivojskima 
zaporama in ustrezno dinamiko eksperimenta. 

Uporaba modela

Vsi poskusi v Hiši eksperimentov imajo navodila, ki obisko-
valcem omogočajo njihovo upravljanje (slika 2). Poskus se 
zažene s pritiskom na gumb (slika 2). Najprej se model 
postavi v vnaprej določeno lego (ustrezen naklon), nato 
pa začne iz zbiralnika vode ta pritekati v žleb. Obisko-
valec lahko s potiskanjem ročic (slika 2) v vodni tok (žleb) 
dodaja ovire in opazuje procese na peščenem dnu. Po 
preteku 30 sekund se delovanje poskusa konča in nasle-
dnji obiskovalec lahko ponovno zažene poskus, pri čemer 
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 Slika 3: Primer vpliva mostnega opornika (ovire) na transport sedimentov
 Figure 3: Example of the influence of a pier on sediment transport.
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se postopek ponovi, s to razliko, da voda priteče iz zbiral-
nika vode na drugi strani. Tako smo se izognili krožni 
izvedbi poskusa, ki se zdi podzavestno boljša rešitev, a bi 
zahtevala veliko zahtevnejšo tehnično rešitev. Obiskovalci 
lahko pri delovanju poskusa opazujejo rečne procese:

 – začetek prodnega premika (ki ga ponazarjajo 
peščena zrna v žlebu);

 – oblikovanje dna rečne struge;
 – oblikovanje lokalnih erozijskih tolmunov ob ovirah, ki 

jih v vodni tok spusti obiskovalec;
 – vpliv oblike mostnega opornika (izbrane ovire) na 

obliko in globino lokalnega erozijskega tolmuna;
 – časovni razvoj posameznih rečnih procesov (dokler 

ga ne prežene naslednji vedoželjni uporabnik 
poskusa).

Slika 3 prikazuje oblikovanje lokalnega erozijskega tolmuna 
ob oviri, ki je postavljena v vodni tok med poskusom. 

Začetek prodnega premika in 

premeščanje rinjenih plavin

Drobna zrna iz zgornje plasti zemeljske površine 
(humusna plast, drobnozrnate zemljine) se skupaj z bolj 
grobimi zrni erozijskega drobirja premeščajo po erozij-
skih jarkih in hudournikih v rečno mrežo (Mikoš, 2012 
a). Na zrno plavin poljubne oblike, ki je odloženo na dnu 
vodotoka, delujejo, kadar je nezaklinjeno z drugimi zrni: 
potisna sila toka vode F

S
 (vodoravna komponenta – 

zaradi razlike v hidrodinamičnem tlaku na sprednjo 
in zadnjo površino zrna), dinamični vzgon A (navpična 
komponenta – zaradi razlike v vodnem tlaku na zgornjo 
in spodnjo površino zrna) ter dejanska teža potopljenega 
zrna G, (Mikoš, 2007; slika 4). 

Ali posamezno zrno miruje ali je v premeščanju, je 
odvisno od vsote aktivnih sil vodnega toka in sil odpora. 
Velikost potisne sile toka vode določajo površina zrna 
plavin, ki je izpostavljena vodnemu toku (odvisna od 
mikrolokacije posameznega zrna in njegove velikosti, 
kako je zares izpostavljeno vodnemu toku, ali je vkle-
ščeno med druga zrna), lokalna hitrost vode, oblikovni 
koeficient upora toku vode (odvisen od oblike zrna) ter 
gostota vode (Mikoš, 2007). Potisna sila vode deluje 
vzdolž toka po obodu prečnega prereza vodotoka. V inže-
nirski in geomorfološki praksi se obremenitev vodnega 
toka na plavine v dnu pogosto izraža v obliki strižne nape-
tosti na dno struge τ0 [N/m2], ki je med drugim odvisna 
tudi od naklona struge vodotoka ter hidravličnega radija 
(definiran kot razmerje med površino prečnega prereza 
in omočenim obodom), ali v obliki brezdimenzijske strižne 
napetosti Ɵ (Mikoš, 2007):

 (1)

Pri tem je g zemeljski pospešek (9,81 m/s2), ρw gostota 
vode (kg/m3), s relativna gostota zrna plavin glede na 
vodo (s ≈ 2,65 za apnenčaste kamnine) ter d premer 
zrn plavin (m). Poleg navedenih dejavnikov na mirovanje 
oziroma gibanje posameznega zrna vpliva tudi debelina 
laminarne mejne plasti – le za zelo drobna peščena zrna 
(Mikoš, 2007).

Pri nizkih vodostajih, ko je potisna sila toka vode majhna, 
so posamezna zrna plavin v mirovanju. Ob povečanju 
hidravlične obremenitve se najprej začnejo premeščati 
najbolj izpostavljena zrna (imajo zato manjši upor), pri 
dodatnem povečanju hidravlične obremenitve pa se 
pojavi razvita prodonosnost oziroma polno preme-
ščanje rinjenih plavin. V inženirski praksi se za določitev 
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 Slika 4: Ravnovesje sil na mirujoče zrno plavin poljubne oblike (povzeto po Mikoš, 2007)
 Figure 4: Force equilibrium on the bed material particle of random size (adapted from Mikoš, 2007).
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začetka prodnega premika lahko uporabijo različni 
diagrami, ki so bili določeni na podlagi laboratorijskih 
eksperimentov. Tako se pogosto uporablja diagram, ki 
ga je že leta 1936 skupaj z brezdimenzijskim parame-
trom Ɵ imenovanim pozneje po njem (Shieldsov para-
meter) opredelil Shields (1936) in s katerim lahko 
ocenimo, ali se ob določenih pogojih rinjene plavine 
premeščajo ali odlagajo. Zaradi turbulentnih nihanj v 
vodnem toku in v naravi neenovite zrnavostne sestave 
rečnih sedimentov so pogosto prehodi med posame-
znimi mejnimi stanji težko enolično določljivi (gre za 
stohastični proces, pri katerem v določeni meri lahko 
pogostost premika posameznega zrna plavin izrazimo 
v obliki normalne porazdelitve). Mikoš (2007) pred-
stavlja dodatne informacije o premeščanju plavin pri 
neenoviti zrnavostni sestavi. 

Zaradi premeščanja rinjenih plavin v rekah se spre-
minja rečno dno, kar lahko poimenujemo tudi oblike 
dna in opisujemo njihovo spreminjanje. Oblike oziroma 
tvorbe plavin na rečnem dnu se najpogosteje spremi-
njajo s hidravlično obremenitvijo in so pogosto izrazi-
tejše v peskonosnih vodotokih (velikost zrn med 0,063 
mm in 2 mm) – v Sloveniji, razen na Krasu, prevladu-
jejo prodonosni vodotoki. Prevladujoče oblike dna so 
rebra, dine in antidine (Mikoš, 2007; slika 5). Različne 
oblike rečnega dna lahko opazujemo tudi v poskusnem 
žlebu, ki je na voljo obiskovalcem Hiše eksperimentov. Z 
inženirskega vidika so oblike rečnega dna pomembne 
predvsem pri določanju upora toku vode (energijske 
izgube pri toku vode v rekah), ki nas pogosto zanima pri 
določanju premestitvene zmogljivosti vodnih tokov za 
rečne plavine (Mikoš, 2007). 

Ko plavine preidejo v gibanje, jih lahko v grobem razdelimo 
na rinjene plavine, ki se premeščajo v bližini dna vodotoka, 
in lebdeče plavine, ki zaradi turbulence rečnega toka 
večino časa lebdijo v vodnem toku, in sicer brez stika z 
rečnim dnom (Mikoš, 2012 a). Rinjene plavine se preme-
ščajo s poskakovanjem, kotaljenjem ali drsenjem (Mikoš, 
2007). Poleg tega se v vodotoku premeščajo tudi kalne 
snovi (zelo drobne snovi), ki lebdijo v vodnem toku tudi 
ob običajnih hidroloških razmerah (Mikoš, 2012 a). Za 
oceno premestitvene zmogljivosti za rinjene in lebdeče 
plavine se lahko uporabijo različne enačbe, ki so jih na 
podlagi laboratorijskih meritev izpeljali različni avtorji 
(nekatere enačbe povzema Mikoš (2007)), na primer: 
Du Boysova enačba, Meyer-Peter-Müllerjeva enačba, 
Ackers-Whiteova enačba – njihovo število se z vsakim 
letom le še povečuje. Nekatere izmed teh enačb omogo-
čajo zgolj oceno premestitvene zmogljivosti za rinjene 
plavine. Za natančnejšo oceno premeščanja plavin je 
pogosto najbolj smiselno uporabiti terenske meritve 
rinjenih in lebdečih plavin. Tako je Mikoš (2012 b) pred-
stavil pregled terenskih meritev suspendiranih snovi v 
vodotokih, Bezak in sodelavci (2013) pa so pregledali 
opravljene meritve vsebnosti suspendiranega materiala 
v slovenskih vodotokih. 

Erozijski procesi in vpliv 

stebra mostu na rečni tok

Rečno dno, na katerem se premeščajo rečni sedimenti, 
je občutljivo na različne dejavnike, ki vplivajo na tok vode, 
kot sta na primer turbulenca ter povečana strižna 
napetost. Erozijske procese v rekah lahko v grobem 
razdelimo glede na velikost območja, na katerega vpliva 
rečna erozija: splošno poglabljanje rečnega dna (degra-
dacija), območna erozija in lokalna erozija. Degradacija 
je nenehno poglabljanje rečnega dna na daljšem odseku 
v daljšem časovnem obdobju ter je pokazatelj izrazito 
nestabilnega rečnega sistema (na primer spremembe v 
dotoku sedimentov z gorvodnih delov reke ali iz zaledja – 
povirij, spremembe v krivulji trajanja pretokov zaradi 
človeških posegov ali sprememb v rečnem režimu). Pogla-
bljanje rečnega dna je značilno za odseke, na katerih 
je premeščanje rečnih sedimentov večje, kot je njihov 
dotok iz gorvodnih odsekov. Območna erozija in lokalna 
erozija delujeta na manjšem območju in sta pogosto 
povezani z gradnjo različnih inženirskih vodnih zgradb, 
kot so na primer: prelivi, talni pragovi, nizke stopnje, 
mostni oporniki, jezbice. Zato je treba pri takšnih vodnih 
zgradbah upoštevati erozijske procese in ustrezno 
dimenzionirati njihove temelje (Mikoš, 2007). Za lokalne 
erozijske procese je značilno, da se stopnja erozije 
poveča ob večjih obremenitvah (večje hitrosti vode), ob 
manjših hidravličnih obremenitvah pa se dogajajo delne 
ponovne zapolnitve lokalnih erozijskih tolmunov.

Steber mostu oziroma mostni opornik predstavlja oviro 
za rečni tok (lokalni erozijski proces), saj zmanjšuje prečni 
prerez (povečana strižna napetost), poleg tega pa se v 

 Slika 5: Različne oblike dna (povzeto po Mikoš, 2007)
 Figure 5: Different bedforms (adapted from Mikoš, 

2007).
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okolici opornika ukrivljajo tokovnice (povečana turbu-
lenca). Slika 6 prikazuje razmere ob mostnem oporniku. 
V literaturi najdemo različne enačbe, s katerimi lahko 
ocenimo lokalno poglobitev ob oporniku (Mikoš, 2007). 
Kot primer takšne enačbe navajamo enačbo Shena 
(Shen in sod., 1969), ki jo povzema Mikoš (2007):

 (2) 

Pri tem so S, b in h označeni na sliki 6, Fr pa je Froudovo 
število, ki ga lahko izračunamo z izrazom:

 (3)

Pri tem je v pretočna hitrost (m/s), g pa gravitacijski 
pospešek (9,81 m/s2). Enačb za izračun poglobitve pri 
mostnem oporniku je še veliko, izbrane enačbe je medse-
bojno primerjal Johnson (1995). Pri razvoju erozijskega 
tolmuna ob mostnem oporniku vidimo, da ima tolmun 
značilno obliko, ki je do določene stopnje podobna konjski 
podkvi. 

Sklepne misli

Poskus »Tiha voda mostove dere« je namenjen obisko-
valcem Hiše eksperimentov v Ljubljani na Trubarjevi 
39 in je primer zglednega sodelovanja med ustanovo, 

ki skrbi za promocijo izobraževanja in znanosti, ter 
univerzo. Obiskovalci lahko s postavljanjem različnih ovir 
s poskusom opazujejo procese, ki potekajo v rekah ob 
povišanih pretokih in predvsem ob poplavah, vendar 
se jih pogosto ne zavedamo, saj vidimo le njihove 
posledice po poplavi, na primer zaradi preglobokega 
tolmuna porušeni most. Boljše razumevanje naravnih 
procesov, ki so lahko tudi nevarni, povečuje odpornost 
družbe na njihovo delovanje in pomaga zmanjševati 
posledice naravnih nesreč z dvigovanjem zavedanja o 
mogočih posledicah neustreznega poseganja v naravne 
procese. Mostove moramo graditi, če želimo prečkati 
naravne vodotoke, kot so hudourniki, potoki in reke, a 
za kaj takega potrebujemo ustrezno tehniško znanje, 
ki ga imajo gradbeni inženirji. Kakšne naravne procese 
morajo spoznati pri svojem univerzitetnem študiju, pa 
kaže poskus, opisan v tem prispevku. Vabljeni na ogled v 
Hišo eksperimentov.

Zahvala

Rezultati raziskave so delno nastali v okviru dela 
programske skupine P2-0180 »Vodarstvo in geoteh-
nika«, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejav-
nost Republike Slovenije (ARRS). Materialne stroške 
izdelave poskusa »Tiha voda mostove dere« v Hiši ekspe-
rimentov je prispevala Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani iz svojih tržnih sredstev ter 
tako postala pokrovitelj te ustanove.

Slika 6: 
Razmere pri erozijskem tolmunu 
ob stebru mostu  
(povzeto po Mikoš, 2007)
Figure 6:  
Local situation (scour) at a bridge pier 
(adapted from Mikoš, 2007).
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JAMARSKA REŠEVALNA SLUŽBA SLOVENIJE – 
EKIPA ZA ŠIRJENJE OŽIN OB NESREČI V JAMI
CAVE RESCUE SERVICE OF SLOVENIA –  
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IN CASE OF CAVE ACCIDENTS
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Povzetek
V prispevku sta predstavljena kras na območju Slovenije in pojavnost jam. Orisana sta kratka 
zgodovina jamarstva v Sloveniji in razvoj Jamarske zveze Slovenije (JZS) ter Jamarske reševalne 
službe Slovenije (JRS). Podrobneje sta predstavljena problematika reševanja iz ozkih jam in razvoj 
ekipe JRS za širjenje ožin ob nesreči v jami. Predstavljena sta način širjenja ožin in izvedba Skupne 
reševalne vaje rudarskih reševalnih ekip ter jamarske reševalne službe Slovenije »Mežica 2015«. 

Abstract
The article presents the Slovenian Karst region and its caves. It gives a short history of caving in Slovenia 
and the development of the Speleological Association of Slovenia (JZS) and the Cave Rescue Service of 
Slovenia (JRS). Specific attention is given to the problem of cave rescuing trough narrow passages and the 
development of a cave rescue team for the widening of such obstructions in the event of cave accidents. 
The article presents the developed techniques of narrow passage widening and the implementation of the 
joint rescue exercise of mine rescue teams and the Cave Rescue Service of Slovenia “Mežica 2015”.

Kras v Sloveniji

Skoraj polovica Slovenije (43 %) je na apnenčasto-
-dolomitnem ozemlju, torej na kraškem ozemlju. Kras 
je kamnito ozemlje, na katerem vpliv vode na apnenec 
ustvarja posebne površinske oblike, jame in značilna 
podzemeljska pretakanja. Slovenski kras velja za eno 
najbolj raziskanih kraških območij na svetu, a vendar je 
le peščica jam turistično urejena, in še to v omejenem 
obsegu. V svetovno znani Postojnski jami je od znanih 
več kot 20,5 kilometra turistično urejenih le 3,2 kilo-
metra poti. V Sloveniji je skupno znanih in registriranih 
že prek 11.500 jam (slika 1). Popolnoma brez kraškega 
ozemlja je sploh malo evropskih držav – Finska, Danska 
in Nizozemska. Evropski kras je zelo raznolik, saj ne 
obsega le apnenčastih tvorb, kot jih poznamo v Slove-
niji. Največja evropska jama je na primer v gipsu (Opti-
mističeska jama v Ukrajini) (Gams, 2003).

V Sloveniji je na območju Kanina na samo približno 
8 km2 površine znanih več kot 300 jam. Pomembna 
značilnost slovenskih jam so predvsem globoka brezna, 
kot sta Vrtiglavica (–643 m) in Patkov gušt (–553 m). 
Velik del podzemnega sveta predstavljajo bolj ali manj 
navpična brezna, ki so na visokogorskem krasu še 
posebno izrazita. Tak jamski svet je zato dostopen 
predvsem izurjenim jamarjem, ki ga zaradi znanja, 

posebne tehnične opremljenosti in telesne pripravlje-
nosti zmorejo varno in uspešno premagovati. 

Razvoj jamarstva in 

Jamarske zveze Slovenije

Prvi resni jamarski zapisi v Sloveniji segajo v 17. stoletje, 
ko je Janez Vajkard Valvasor opisal več jam in kraških 
pojavov. Prvo jamarsko društvo na Slovenskem (Antron) 
je bilo ustanovljeno leta 1889 in je delovalo v okolici 
Postojne. Njegovo delo je čez pet let zamrlo. Leta 1910 
je bil v Ljubljani ustanovni občni zbor Društva za razisko-
vanje. Predsednik društva je postal deželni predsednik 
baron Theodor Schwartz von Karsten, ustanovljeno pa je 
bilo zlasti zaradi potreb poznavanja podzemlja pri hidro-
melioracijah. Delo novoustanovljenega društva je preki-
nila prva svetovna vojna. Do vojne so člani društva razi-
skali okoli 100 jam, naslednjih 100 pa sta raziskala Ivan 
Michler in Pavel Kunaver med vojno, ko sta jame razisko-
vala za potrebe avstro-ogrske armade v jamarski enoti, 
ki se je imenovala po Ivanu Michlerju – Hohlenforscher-
gruppe Ltn. Po prvi svetovni vojni je bilo zatišje, potem 
pa so se jamarji spet zbrali znotraj Društva za razi-
skovanje jam (DZRJ). Raziskovali so do druge svetovne 
vojne, kataster pa je narasel na dobrih 600 zapisov jam. 
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Na ozemlju Slovenije je bilo 31. avgusta 1945 društvo 
vpisano v register društev z odločbo takratnega ministr-
stva za notranje zadeve. Okoli leta 1954 se je osrednje 
DZRJ preimenovalo v Društvo za raziskovanje jam Slove-
nije (DZRJS). Leta 1962 je bila ustanovljena Zveza sloven-
skih jamarskih skupin, ki je bila večinoma ustanovljena po 
drugi vojni in je privzela naziv Društvo za raziskovanje 
jam Slovenije, ker tedanja zakonodaja ni dovoljevala repu-
bliških zvez, dotedanje DZRJS pa se je preimenovalo v 
JK Ljubljana in pozneje v Jamarski klub Ljubljana matica 
(JKLM). Leta 1971 je bila na izrednem občnem zboru v 
Domžalah sprejeta odločitev o preimenovanju Društva 
za raziskovanje jam Slovenije v Jamarsko zvezo Slove-
nije (JZS). Leto pozneje je bilo na občnem zboru v Kozini 
preimenovanje v Jamarsko zvezo Slovenije dokončno 
(Lajovic, 2015).

Društvo za raziskovanje podzemnih jam je imelo nekaj 
deset članov, med vojnama jih je bilo že več – po podatkih 
iz katastra 177 (34 zapisnikarjev). Po drugi vojni je do 
leta 1962 po jamah hodilo 286 jamarjev (38 zapisni-
karjev), fond katastra je narasel na dobrih 2000 zapisov. 
V naslednjem desetletju se je jamarstvo še bolj razmah-
nilo – 432 jamarjev (93 zapisnikarjev) in število zapisov 
v katastru dobrih 3500 (Lajovic, 2015). Danes je jamar-
stvo v Sloveniji dobro razvito, v Jamarski zvezi Slovenije 
(JZS) deluje okoli 50 jamarskih klubov, ki skupno štejejo 
prek 1000 jamarjev. Delovanje Jamarske zveze Slove-
nije temelji na prostovoljstvu in tako že leta v okviru JZS 
delujejo službe: Jamarska reševalna služba (JRS), Izobra-
ževalna služba, Varnostno tehnična služba, Varstvo jam, 
Kataster jam, Knjižnica in od leta 2014 tudi Komisija za 
jamsko in tehnično potapljanje. V Katastru jam, ki ga vodi 
JZS, je registriranih že več kot 11.500 jam. 

Potrebe po jamarskem reševanju

Zaradi veliko atraktivnih (velikih in globokih) jam v 
Sloveniji v zadnjih letih ugotavljamo naraščanje turi-
stičnega in tudi raziskovalnega obiskovanja sloven-

skih jam domačih in tujih jamarjev. Jamarstvo velja, 
predvsem zaradi neprijaznega okolja, za naporno in 
tudi zahtevno aktivnost. Pri jamarstvu se gibljemo v 
zaprtem, temnem, hladnem in vlažnem okolju s slapovi, 
jezeri, sifoni, ledom, labirinti, ožinami, blatom itn. Tako 
jamsko okolje predstavlja številne objektivne nevar-
nosti za obiskovalce in raziskovalce, ob čemer se lahko 
tudi izurjeni jamarji huje ali celo smrtno ponesrečijo. 
Ogroženi so seveda tudi tisti, ki se v jamskem svetu 
znajdejo nehote zaradi zdrsa ali padca s površja. Med 
njimi so sprehajalci in izletniki, njihove domače živali, 
divje živali, poklicni obiskovalci kraškega terena (razisko-
valci, gozdarji), pa tudi gorniki in smučarji. Po nesrečah 
smučarjev in deskarjev, ki so zapeljali v brezno, je pri 
nas najbolj znan Kanin, kjer so nekateri vhodi jam od 
urejenih smučišč oddaljeni le nekaj metrov. Reševanje 
poškodovanih jamarjev izstopa predvsem po dolžini in 
težavnosti. Do zdaj najdaljše in najzahtevnejše reše-
vanje v Sloveniji je potekalo leta 1990, ko so člani JRS 
skupaj z italijanskimi jamarskimi reševalci iz globine 
1200 metrov v Črnelskem breznu reševali ponesre-
čenega italijanskega jamarja. Zahtevno reševanje je 
trajalo kar deset dni (Merela, 2012).

Zaskrbljujoče je, da se veliko nesreč v jamah pripeti neja-
marjem, ki so v jamo šli zavestno. To so v jamah, v katerih 
je za obisk nujna vrvna tehnika, lahko alpinisti, ki mislijo, 
da zadostujeta alpinistično znanje in oprema, lahko so 
pa tudi samooklicani jamarji, ki so se jamarstva naučili 
na spletu, ter adrenalinski navdušenci, ki vodenje po 
jamah zaupajo na primer vodnikom za rafting. V drugo 
skupino spadajo bolj ali manj zahtevne jame, ki ne zahte-
vajo uporabe vrvne tehnike, vanje pa hodijo trume izle-
tnikov, tabornikov ipd. Velik del podzemnega sveta pred-
stavljajo bolj ali manj vertikalna brezna, ki so še posebno 
izrazita na visokogorskem krasu. Tak jamski svet je zato 
dostopen predvsem izurjenim jamarjem, ki ga zaradi 
znanja, posebne tehnične opremljenosti in telesne 
pripravljenosti zmorejo varno in uspešno premagovati. 
Pri svoji dejavnosti se zaradi številnih objektivnih nevar-
nosti pa tudi mogočih subjektivnih napak lahko resno 

Slika 1:  
Pregledni zemljevid jam v Sloveniji 
(JZS, 2015)
Figure 1:  
Overview map of caves in Slovenia 
(JZS, 2015).
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ali celo usodno poškodujejo. A prav reševanje ponesre-
čenih jamarjev izstopa po dolžini in težavnosti (Merela, 
2012).

Težavnost reševanja iz jam je izjemna. Reševalci jo prema-
gujejo z znanjem, ki ga pridobijo prostovoljno, s požrtvo-
valnim delom. Reševanje v vodoravni jami ni enako reše-
vanju v stopnjastem breznu, reševanje v visokogorju ni 
enako tistemu v nižinah, spet drugačne so vodne jame 
z rekami, slapovi in sifoni, ledene jame, labirinti, ožine 
in območja, polna blata. V reševalnem smislu moramo 
omeniti tudi t. i. urbano podzemlje (industrijski jaški, 
kanalizacija, zapuščeni podzemni rudniki, industrijski in 
vojaški sistemi), izjema so aktivni rudniki. Za reševanje 
ponesrečenca iz jame je pogosto nujno več časa, kot 
se porabi za samostojni obisk jame. Če pomislimo, da 
jamarji pogosto raziskujemo deset, v izjemnih razmerah 
tudi dvajset ur od vhoda, lahko razumemo, pred kako 
težavnimi nalogami se znajdejo reševalci ob nesreči. 
Reševanje pri večjih jamarskih nesrečah pogosto traja 
več dni.

Jamarji se počutimo dolžne, da si med seboj pomagamo, 
še posebno, če se kdo med nami poškoduje. Ta tova-
riška pomoč ne pomeni le dajanja prve pomoči, temveč 
vključuje tudi izvajanje dogovorjenih ukrepov obveščanja 
ob nesreči. Zavedati se je treba, da običajne brezžične 
telekomunikacijske naprave v jamah ne delujejo, tako 
da mora vsaj eden iz skupine, ki se ji je zgodila nesreča, 
splezati iz jame, da lahko sproži reševanje. Po uradni 
poti Jamarsko reševalno službo aktivira Center za obve-
ščanje RS ali pristojni Regijski center za obveščanje 
(112). Služba nujne medicinske pomoči prevzame poško-
dovance od JRS šele na svojem »civilnem«, se pravi 
bolj ali manj urejenem in dostopnem terenu. Za uspeh 
reševanja je zato najpomembnejše slediti ukrepom in 
navodilom JRS. Alarmiranje katere koli druge reševalne 
službe za reševanje iz jam, s katero JRS sicer odlično 
sodeluje, bi pomenilo nepotrebno upočasnitev reše-
vanja, pri katerem je hitrost pomoči za poškodovanca 
odločilna (JZS, 2015).

Jamarska reševalna služba 

pri Jamarski zvezi Slovenije

Vse omenjeno zahteva dobro organizirano službo za 
reševanje iz jam, ki mora biti v stalni pripravljenosti 24 
ur na dan in 365 dni na leto. V Sloveniji je reševanje iz 
jam urejeno s stalno Jamarsko reševalno službo (JRS) 
pri Jamarski zvezi Slovenije (JZS). JRS deluje znotraj 
sistema zaščite in reševanja, njeno dejavnost pa 
pretežno sofinancira Ministrstvo za obrambo – Uprava 
RS za zaščito in reševanje (URSZR). 

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06) je namreč JRS 
opredeljena kot javna služba za zaščito, reševanje in 
pomoč, ki deluje samostojno v okviru Jamarske zveze 
Slovenije (Jakofčič, 2006). Danes ima JRS za uspešno 
opravljanje nalog skladno z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) sklenjene pogodbe s 
55 reševalci, izbranimi več kot 200 usposobljenih reše-
valcev, ki operativno delujejo v sedmih reševalnih centrih 
na celotnem ozemlju Republike Slovenije (slika 2). Centri 
so v Ljubljani, Kranju, Tolminu, Sežani, Postojni, Velenju in 
Novem mestu. Pri manj zahtevnih intervencijah posre-
dujejo reševalci iz najbližjega centra, pri nekoliko težjih 
sodelujejo reševalci iz sosednjih centrov, pri zelo hudih 
nesrečah pa vsi jamarski reševalci. Znotraj JRS deluje 
več specialistov, kot so minerji, potapljači, zdravniki, 
vezisti, logisti ipd. Za transport v visokogorju pogosto 
pomaga tudi 15. helikopterski bataljon Slovenske vojske.

Vsi člani JRS so prostovoljci. Veliko tehničnega znanja in 
spretnosti jamarskih reševalcev je posledica dolgoletnih 
usposabljanj za namene reševanja pomoči potrebnih. 
Vsak reševalec v svojem letnem procesu usposabljanj, 
vaj in intervencij opravi povprečno med 200 in 300 
urami prostovoljnega dela. JRS je v 52 letih delovanja 
za reševalne vrste usposobila prek dvesto dobro uspo-
sobljenih reševalcev. Poleg tega se njena prepoznavnost 

Slika 2:  
Zemljevid Slovenije z označenimi 
območji, ki jih za potrebe reševanja iz 
jam pokriva 7 reševalnih centrov JRS 
(JZS, 2015).
Figure 2:  
Map of Slovenia indicating the areas 
covered by seven cave rescue 
centres (JZS, 2015).
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širi med širšo javnostjo tako doma kot v tujini.

Z vrvno tehniko, ki jo uporabljajo v jamarskem reševanju, 
so reševalci zelo učinkoviti tudi pri reševanju z visokih 
zgradb, žičniških naprav, iz sotesk in z drugih težko 
dostopnih terenov, kar se je izkazalo že na več vajah in 
tudi intervencijah.

Primeri širjenja ožin med 

jamarskim reševanjem

Med že omenjenimi specialnimi ekipami JRS je tudi 
ekipa minerjev, ki so jedro Ekipe za širjenje ožin. Kot že 
rečeno, je v Slovenji registriranih okoli 11.500 jam, od 
tega je le peščica urejenih za turizem. Večina drugih jam 
je dostopna le izurjenim jamarjem, ki jih raziskujejo. Za 
napredovanje pri raziskovanju morajo jamarji prema-
govati vertikalna brezna, prečnice, previse, podore, 
blatna strma pobočja, jezera, reke, slapove ter seveda 
ozke prehode in meandre – t. i. ožine. Veliko jam se na 
določenem mestu namreč zelo zoži in pogosto se zgodi, 
da morajo jamarji med raziskovanjem za napredovanje 
ožine razširiti, da si omogočijo prehod naprej. Širjenje 
ožin je seveda naporno in dolgotrajno delo, včasih so 
ožine kratke, v nekaterih jamah pa se sklopi ožin pote-
gnejo na več 10 metrov, lahko tudi prek 100 metrov. 
Ožine so razširjene minimalno, da le omogočajo tesen 
prehod jamarjev in najnujnejše opreme za raziskovanje 
ter bivanje pod zemljo. Ob reševanju iz jam pa ravno tako 
razširjene ožine reševanje zelo otežijo, saj brez nadalj-
njega dodatnega širjenja predstavljajo za nosila nepre-
hodna mesta. 

Iz preteklosti poznamo že nekaj nesreč jamarjev, ki so se 
zgodile med širjenjem jam. Večina nesreč se je zgodila 
zaradi zastrupitev, bodisi s strupenimi plini, ki nasta-
nejo ob detonacijah eksploziva, ali pa z ogljikovim mono-
ksidom, ki nastaja pri delu z motornimi vrtalnimi stroji. Z 
Zakonom o varstvu podzemnih jam (ZVPJ, Uradni list RS, 
št. 2/2004) je miniranje v jami prepovedano, za potrebe 
raziskovanja je dovoljeno le odkopavati ali prekopavati 
sedimente ter vrtati v jami. Širjenje z vrtanjem in vsta-
vljanjem zagozd je dolgotrajno in včasih težko izvedljivo, 
zato ZVPJ v 22. odstavku 18. člena izjemoma dovoljuje 
miniranje v jami ob reševanju. 

V preteklosti je Jamarska reševalna služba že imela 
primere reševanj, pri katerih je bilo treba za transport 
poškodovane osebe razširiti določene dele jam. Med 
zadnjimi primeri je bilo reševanje leta 2000 v jami ob 
zgornjem Kriškem jezeru na Kriških podih. Jamar se je 
poškodoval na globini 130 metrov. Med plezanjem je padel 
13 metrov globoko in si močno poškodoval hrbtenico. 
Na vhodu v jamo je bil 15 metrov dolg (za nosila nepre-
hoden) meander, ki ga je bilo nujno razširiti. Zaradi težav-
nega širjenja ozkega meandra je reševanje, pri katerem 
je sodelovalo 35 jamarskih reševalcev, trajalo kar 30 ur. 
Že takoj naslednje leto se je v jami Bougde pri Lazah 

poškodovala avstrijska jamarka. Med obiskom jame je 
zaradi neznanja in neprimerne opreme zdrsnila in padla 
15 metrov globoko na podorno skalovje. Poleg drugih 
poškodb je utrpela zlome medenice, več reber in odprti 
zlom lobanje. Kraj nesreče je bil le 25 metrov globoko in 
približno 50 metrov od vhoda v jamo. Takoj po vhodnem 
dvometrskem breznu se jama nadaljuje vodoravno v zelo 
ozek 13 metrov dolg zavit meander (slika 3). Konfiguracija 
meandra je bila tako zapletena, da v začetku reševanja niti 
prazna nosila niso šla v jamo. Čeprav je bila poškodovana 
oseba blizu vhoda v jamo, je reševalna akcija s širjenjem 
trajala 32 ur, sodelovalo pa je 23 jamarskih reševalcev. 
Miniranje je bilo zelo zahtevno, saj poškodovane ni bilo 
mogoče premakniti na popolnoma varno mesto.

Ekipa za širjenje ožin pri 

Jamarski reševalni službi

Omenjeni reševalni akciji, ki sta se zgodili v letu dni 
razmika, sta razkrili veliko pomanjkljivosti na področju 

 Slika 3: Načrt jame Bougde, nesreča se je zgodila na 
točki 4, širiti je bilo treba meander na točki 
2. Med širjenjem je bila poškodovanka ob 
spremstvu zdravnika in dveh reševalcev na 
točki 5.

 Figure 3: Plan of the Bougde cave. An accident occurred 
at point 4; it was necessary to widen the 
passage at point 2. During the widening, an 
injured woman was accompanied by a doctor 
and two cave rescuers at point 5.
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širjenja ožin pri reševanju iz jam. Prva težava je bila, da 
miniranje v jami ni bilo zakonsko urejeno. Strogi predpisi 
so onemogočali ustanovitev, razvoj in usposabljanja 
minerske ekipe JRS za širjenje ožin. Glavno težavo pri 
miniranju ob reševanju je predstavljala tehnika širjenja. 
Zaradi pomanjkljive opreme so reševalci pogosto vrtali 
z bencinskimi vrtalniki, ki v slabo zračenih jamskih 
prostorih predstavljajo smrtno nevarnost zaradi zastru-
pitve z ogljikovim monoksidom. Naslednji problem so 
bila minskoeksplozivna sredstva (detonatorji in eksplo-
zivi). Večkrat je miniranje potekalo z detonatorji in 
eksplozivom s pretečenim rokom, neznanega izvora in 
neznane kakovosti. Pri miniranju so se uporabljali črni 
smodnik, amonal, vitezit in še kaj podobnega, za kar se 
niti ni vedelo, koliko in kakšne pline sproščajo ob eksplo-
ziji. Kadar ni bilo drugih sredstev, je miniranje potekalo 
z uporabo nabojev hilti, ki se v gradbeništvu uporabljajo 
za zabijanje žebljev. Aktiviranje več nabojev hkrati, vsta-
vljenih v izvrtino, se je izvedlo kar z direktnim udarcem 
na udarno iglo (zašiljeno kovinsko palico) iz neposredne 
bližine. Reševalci so se seveda zavedali, da je bilo takšno 
miniranje v jami smrtno nevarno, vendar so ob reše-
vanju življenja kljub zavedanju nevarnosti vedno uspešno 
opravili svoje delo. Po omenjenih nesrečah, pri katerih 
je bilo miniranje nujno, je začelo vodstvo JRS intenziv-
neje reševati problematiko miniranja v jami. Preteklo 
je precej časa, vendar zaradi zapletenih težav ter vseh 
zakonskih omejitev po 10 letih še vedno ni bilo pravega 
rezultata. 

Oktobra 2010 so štirje člani JRS odšli v Francijo na 
mednarodno usposabljanje reševanja iz jam in med 
usposabljanjem zbrali obsežno gradivo, med drugim tudi 
o načinih širjenja v jamah, ki ga uporabljajo francoski 
jamarski reševalci (slika 4) (Merela, 2011). V naslednjem 

koraku so v začetku leta 2011 pristojnim na Upravi RS 
za zaščito in reševanje ter Ministrstvu za gospodarstvo, 
Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudar-
stvo, natančno predstavili problematiko in predlagali 
mogoče rešitve za miniranja v jamah ob nesrečah. Po 
dolgem času so takrat vsi udeleženi našli skupni jezik in 
začeli kljub zapleteni zakonodaji skupaj reševati proble-
matiko. Na podlagi vloge in predstavljenih dejstev je 
Inšpektorat Republike Slovenije za energetiko in rudar-
stvo (na podlagi 4. odstavka 22. člena ZRud-1 – 61/2010, 
62/2010 popr. in 76/2010) izdal pozitivno mnenje o 
usposobljenosti JRS za opravljanje dejavnosti – speciali-
stično miniranje kot rudarsko delo za potrebe reševanja 
v naravnih jamah. V istem času je JRS v sodelovanju z 
URSZR pripravila Navodila za uporabo minsko-eksplo-
zivnih sredstev v primeru reševanja iz jam. Priprava 
navodil je bila zapletena naloga, saj je bilo treba upošte-
vati veliko zakonskih omejitev, ki jih predpisuje veliko 
zakonov in pravilnikov: Zakon o rudarstvu, Pravilnik o 
zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in 
tehničnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkoriščanju 
mineralnih surovin na površinskih kopih, Zakon o eksplo-
zivih, Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za dela pri razstre-
ljevanju, kadar gre za raziskovanje in izkoriščanje mine-
ralnih surovin, izvajanje drugih rudarskih del in izva-
janje razstreljevalnih del v drugih dejavnostih, Pravilnik 
o evidencah o eksplozivih, ki jih vodijo pravne osebe in 
podjetniki ter Pravilnik o strokovni usposobljenosti za 
delo z eksplozivi. 

S končnim sprejetjem omenjenih navodil je bilo aprila 
2011 omogočeno usposabljanje jamarskih reševalcev 
za minerje JRS. Že istega leta je JRS usposobila dese-
tčlansko ekipo minerjev JRS, ki so opravili vsa speciali-

Slika 4:  
Način širjenja ožin, predstavljen 
v Franciji leta 2010. Širjenje z 
zagozdami, vezava hitro gorečih vrvic, 
pentritni ALU-vložki in način vrtanja z 
baterijskim vrtalnikom  
(foto: M. Merela)
Figure 4:  
Method of widening of narrow 
passage, presented in France in 
2010. Widening with the use of 
wedges, binding of fast-burning 
detonation cords, pentrite aluminum 
patrons, and the method of drilling 
using a battery hammer drill. 
(Photo: M. Merela)
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stična usposabljanja in pridobili certifikate o strokovni 
usposobljenosti za delo z eksplozivi od Ministrstva 
za notranje zadeve. Od takrat ima JRS svoje minerje, 
ki so jedro Ekipe za širjenje ožin. Ob intervencijah je 
ekipi omogočen hiter dostop do določenih eksplo-
zivnih sredstev, omogočena sta transport sredstev 
in prevzem na lokaciji, predvsem pa so urejeni pravni 
akti za prevzem, posedovanje ter uporabo sredstev za 
potrebe usposabljanj in reševanj iz jam. 

Metode miniranja 

v jami ob nesreči

Postopki in načini miniranja v jami ob nesreči so zelo 
natančno opredeljeni v Navodilih za uporabo minsko-
-eksplozivnih sredstev ob reševanju iz jam. Praktično 

poteka izdelava vrtin z bencinskim ali baterijskim 
vrtalnikom (slika 5). Pri širjenju ožin v jamah najpogo-
steje ni potreb po zelo močnih detonacijah, zato so 
tudi količine eksploziva v vrtinah majhne. Originalno 
je eksploziv pakiran v patronah večjih premerov (na 
primer premera 50 mm), kar pa je neprimerna oblika 
pakiranja za miniranje v jami. Zato je treba eksploziv 
za uporabo pri reševanju v jamah prepakirati. To delo 
opravijo ustrezno zaščiteni minerji JRS na posebno 
določenem in zavarovanem kraju neposredno pred 
odhodom v jamo. Eksplozivo se prepakira v prozorne 
PVC-cevke zunanjega premera 10 mm (slika 6). Vrtine 
manjših premerov (med 8 in 12 mm) lahko vrtamo z 
baterijskimi vrtalniki, kar je v jami velika prednost. Pri 
vrtanju vrtin večjih premerov se namreč baterije vrtal-
nikov zelo hitro izpraznijo. Testiranja na usposabljanjih 
so pokazala, da običajno za polnjenje ene vrtine dolžine 
do 50 cm in premera 10 mm zadostuje do 5 g eksplo-

 Slika 5: Načini vrtanja vrtin premerov med 8 in 12 mm; a) vrtanje z bencinskim vrtalnikom na dobro zračenem kraju in 
b) vrtanje z baterijskim vrtalnikom v jami (foto: M. Merela)

 Figure 5: Methods of drilling boreholes which are between 8 and 12 mm in diameter; a) drilling with a petrol hammer drill 
in a well-ventilated area and b) drilling with a cordless battery hammer drill in a cave. (Photo: M. Merela)

 Slika 6: a) prepakiranje eksploziva iz originalne embalaže b) PVC-patrone, premera 10 mm, ki omogočajo optimalno 
polnjenje vrtin majhnih premerov do 12 mm (foto: M. Merela)

 Figure 6: a) Repackaging of explosive b) PVC cartridges with a diameter of 10 mm which enable optimal charging of 
boreholes of small diameters up to 12 mm. (Photo: M. Merela)
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 Slika 7: a) neelektrični (NONEL) detonatorji in b) primer vezave v skupno mrežo (foto: M. Merela)
 Figure 7: a) non-electric (NONEL) detonators and b) an example of connecting NONEL into a common net. (Photo: M. Merela)

 Slika 8: Detektor plinov; a) pred vrtanjem in b) primer prikaza plina CO po nekajminutnem vrtanju z bencinskim vrtalnikom 
v slabo zračeni jami (232 ppm) (foto: M. Merela)

 Figure 8: Gas detector; a) before drilling and b) a case of the CO gas concentration after a few minutes of drilling with a 
petrol hammer drill in a poorly ventilated cave (232 ppm). (Photo: M. Merela)

Slika 9:  
Skupinska slika udeležencev vaje v 
postroju (foto: M. Merela)
Figure 9:  
Group photo of exercise participants 
in a line-up. (Photo: M. Merela)
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ziva (testiran eksploziv Ergodyn 30 E). Za aktiviranje 
eksploziva se uporabljajo neelektrični (NONEL) detona-
torji (slika 7). 

Odstranjevanje zminiranega materiala poteka s kladivi 
in zagozdami. Med delom je seveda treba stalno spre-
mljati kakovost zraka z detektorji plinov (slika 8). Kadar 
se koncentracije povečajo nad dovoljene meje, je treba 
delo prekiniti in po možnosti zagotoviti prisilno zračenje, 
s čimer se zniža koncentracija škodljivih plinov. Širjenje 
vedno poteka počasi in z veliko previdnosti. Pod mestom 
miniranja so včasih brezna in nižje ležeči deli jame, kjer 
so lahko jamarji ali reševalci, kar delo dodatno otežuje. 
Po miniranju se pred transportom vedno preveri, ali je 
ožina dovolj razširjena, da bo mogoč transport nosil. 

Skupna reševalna vaja 

rudarskih reševalnih ekip in 

Jamarske reševalne službe 

Slovenije »Mežica 2015«

Ekipa za širjenje ožin pri JRS vsako leto izvede vsaj eno 
specialistično usposabljanje in se udeleži vaje, na kateri 
lahko opravi miniranje. Tako se je 9. oktobra 2015 
Jamarska reševalna služba Slovenije udeležila skupne 
reševalne vaje rudarskih reševalnih služb. Vaja je bila v 
opuščenem rudniku svinca in cinka – muzejski del, ki ga 
upravlja podjetje Podzemlje Pece, d. o. o., z veliko udele-
ženci različnih organizacij in podjetij: Podzemlje Pece 
d. o. o., Premogovnik Velenje, d. d. – Jamska reševalna 
četa, RTH d. o. o., Rudnik živega srebra Idrija d. o. o., Petrol 
Geoterm d. o. o., Jamarska reševalna služba pri JZS, MO, 
Uprava RS za zaščito in reševanje (Sektor za operativo, 
Izpostava Slovenj Gradec in ReCO Slovenj Gradec), Nerin-
vest d. o. o., Inšpektorat RS infrastrukturo – IRSI, Zdra-
vstveno reševalni center Koroške, Prostovoljno gasilsko 

društvo (PGD) Mežica in Policijska uprava Celje ter Mini-
strstvo za obrambo – Slovenska vojska (slika 9).

Jamarska reševalna služba je na vaji sodelovala s 
tehnično reševalno ekipo in ekipo za širjenje ožin. Po 
predpostavki vaje se je na 10. obzorju rudnika Mežica 
v povezavi med vpadnikom Union in vpadnikom Moring 
zgodila nesreča, pri kateri se je kolesar, ki je izgubil 
nadzor nad vožnjo, zaletel v skupino turistov – kaja-
kašev. Pri tem dogodku so se poškodovali kolesar in 
dva turista kajakaša. Eden od turistov – kajakašev je v 
paniki zapustil kraj, na katerem se je zgodila nesreča, in 
se odpravil proti vpadniku Moring. V skupini kajakašev 
je bil tudi vodič, ki je dajal prvo pomoč poškodovancem 
in se je nato po 10. obzorju in vpadniku Moring odpravil 
do nadzorniške pisarne ter po telefonu obvestil vodjo 
vodičev o nesreči in posledicah (poškodovani trije obisko-
valci, eden obiskovalec v paniki zapustil kraj, kjer se je 
zgodila nesreča, in se odpravil proti vpadniku Moring, ter 
da je na 10. obzorju opazil zožitev, prek katere ni mogoč 
prehod z nosili). Od treh poškodovancev sta bila dva pri 
zavesti, vendar se nista mogla premikati, eden pa je bil 
nezavesten.

V rudniku je na vaji skupno delovalo sedem reševalnih 
ekip (JRE), od tega pet jamskih reševalnih ekip in dve 
jamarski reševalni ekipi:

 – JRE 1 (1. ekipa Premogovnika Velenje): prva pomoč 
kolesarju na X. obzorju in prenos poškodovanca do 
vpadnika Moring,

 – JRE 2 (ekipa RTH): prva pomoč prvemu kajakašu 
na X. obzorju in prenos poškodovanca do vpadnika 
Moring,

 – JRE 3 (ekipa Rudnik živega srebra Idrija): prva pomoč 
drugemu kajakašu na X. obzorju in prenos poškodo-
vanca do vpadnika Moring,

 – JRE 4 (ekipa Petrol Geoterm): iskanje turista – 
kajakaša, ki je v paniki zapustil kraj nesreče in se 
odpravil proti vpadniku Moring,

 – JRE 5 (Jamarska reševalna služba): tehnična ekipa 

Slika 10:  
Priprava minskih patron iz prosojnih 
plastičnih cevčic, napolnjenih z 
industrijskim razstrelivom Ergodyn 
30 E (foto: M. Merela)
Figure 10:  
Mine patrons made of transparent 
plastic tubes filled with industrial 
explosive Ergodyn 30E.  
(Photo: M. Merela)
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prenese ponesrečence po vpadniku Moring z vrvno 
tehniko, ekipa za širjenje pa izvede širjenje nepre-
hodne ožine za prenos ponesrečencev.

Vaja v Mežici je bila že druga vaja Ekipe za širjenje ožin 
JRS v rudniku. Naloga ekipe je bila razširiti in povišati rov 
za lažji transport nosil in tudi sicer za lažjo prehodnost 
rova v prihodnosti. Izvedba vaje je potekala skladno z 
veljavnimi predpisi, ki so sestavni del Načrta za izvedbo 
vaje. Skladno z navodili in tehničnim načrtom miniranja 
so bile izdelane vrtine majhnega premera (12 mm) in 
kratkih dolžin (do 0,5 m). Izvrtine so bile izdelane z bate-
rijskimi in bencinskimi vrtalniki, ob vrtanju je bila stalno 
nadzirana koncentracija plinov v zraku ob kraju vrtanja. 
Za polnitev minskih vrtin smo uporabili minske patrone 
iz prosojnih plastičnih cevčic, dolžine 150 do 200 mm in 
zunanjega premera do 10 mm, ki smo jih napolnili z origi-
nalnim industrijskim razstrelivom Ergodyn 30 E (slika 
10). Pri tem vsakih 10 mm polnitve pomeni približno 1 g 
eksploziva. 

Zaradi velike moči eksploziva zadošča polnitev na vrtino 
približno 10 g. Za mašenje minskih vrtin smo uporabili 
glino. Dolžino mašila določimo skladno s predpisi. Ta 
znaša za vrtino dolžine 50 cm najmanj 20 cm, za vrtino 
dolžine 30 cm pa najmanj 10 cm. Območje širjenja ožin 
je bilo označeno s trakovi in opozorilnimi tablami. Pri 
sprožitvi sklopov eksplozivnih polnitev je bilo varovanje 
organizirano na širšem območju, tako da smo pred in 
za krajem širjenja ožine postavili stražo, ki je onemogo-
čala dostop preostalim reševalcem. Opozarjanje oseb 
na območju širjenja je potekalo tako kot pri miniranjih v 
kamnolomih, kar pomeni z zvočnimi signali in po vrstnem 
redu: en dolg ton = izpraznitev nevarne cone in umik v 
zavetje; dva dolga tona = minsko polje, pripravljeno za 
miniranje; trikrat dolgi ton = miniranje; enkrat kratki 
ton = konec miniranja. Zvočni signali so bili v rudniku 
sproženi s piščalko.

Razstrelivo smo aktivirali z nonel- ali električnimi mili-
sekundnimi detonatorji, in sicer tako, da je bila vsaka 
naslednja vrtina zakasnjena. Ob uporabi električnih deto-
natorjev je bila vezava minskega polja zaporedna. Vse 
aktivnosti so bile skrbno zapisane v dnevnik porabljenih 
minskoeksplozivnih sredstev. Izvedba širjenja je potekala 
po načrtu in brez zapletov tako, da je bila ožina razšir-
jena skladno z načrtom.

Tudi sicer je bila vaja izvedena zelo uspešno, vsi udele-
ženci so bili zadovoljni, saj so s sodelovanjem več različnih 
reševalnih služb pridobili nove izkušnje in spoznanja o 
tehnikah reševanja.

Sklepne misli

Jamarsko reševanje je že v običajnih jamah zelo zahtevno. 
Kadar imamo opravka z ozkimi, za nosila neprehodnimi 
meandri, ki jih je treba širiti, pa se čas reševanja običajno 
zelo podaljša. Cilj vsake jamarske reševalne akcije je, da 
se poškodovanega varno, kar se da udobno in predvsem 
hitro, prenese iz jame in preda v oskrbo ekipam nujne 
medicinske pomoči. Z ureditvijo statusa minerjev JRS in 
ustanovitvijo Ekipe za širjenje ožin je JRS v sodelovanju z 
URSZR naredila velik korak, ki bo bistveno pripomogel k 
učinkovitosti reševanja tudi v takih primerih. 
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Povzetek
Uprava RS za zaščito in reševanje je v letih 2013–2015 vodila in izvajala Program za krepitev sodelovanja z 
državami kandidatkami in morebitnimi kandidatkami Zahodnega Balkana na področju civilne zaščite – faza 2 
(projekt IPA CZ 2). Cilji programa so bili, povečati sposobnost sodelovanja držav Zahodnega Balkana in 
Turčije v mehanizmu Unije na področju civilne zaščite pri odzivu na naravne in druge nesreče ter pomagati 
tem državam pri nadaljnjem razvoju nacionalnih sistemov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in 
krepiti regionalno sodelovanje. Znotraj projekta je bilo organiziranih 68 dogodkov, od tega dve regionalni 
praktični vaji zaščite in reševanja, na katerih je skupaj sodelovalo okoli 2000 udeležencev iz regije.

Abstract
Between 2013 and 2015, the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster 
Relief managed and implemented the Civil Protection Cooperation Programme with the Western Balkan 
candidate countries and potential candidates – Phase II (IPA CP Cooperation Programme II). The programme 
objectives were to increase the ability of Western Balkan countries and Turkey to cooperate with the Union 
Civil Protection Mechanism, enabling effective response to natural and other disasters, and to help these 
countries further develop national disaster management systems and strengthen regional collaboration. 
Within the framework of the project, 68 events were organized, two of which were regional civil protection 
and disaster relief field exercises, attended by a total of about 2000 participants from the region.

Zahodni Balkan je izpostavljen številnim naravnim 
nesrečam, kot so poplave, potresi, gozdni požari, ujme, 
suše in plazovi. Kot smo lahko videli pri obsežnih poplavah 
leta 2014, ki so prizadele Hrvaško, Bosno in Hercegovino 
ter Srbijo, velike nesreče ne poznajo meja (poplave so priza-
dele območje, večje od Slovenije – 22.000 km2) in povzro-
čajo ogromno škode (škoda je na primer samo v Srbiji 
presegala 1,7 milijarde evra oziroma 4,8 % BDP (UNDP, 
2016). Pri odzivu na nesreče velikega obsega se je tudi 
tokrat kot najpomembnejše izkazalo mednarodno sode-
lovanje, saj države, zaradi omejenih virov, niso sposobne 
same učinkovito obvladovati posledic. V Bosno in Hercego-
vino ter Srbijo je bila napotena reševalna in humanitarna 
pomoč tako iz neposredne regije kot tudi širše. Samo iz 
Evropske unije (EU) je pomagalo kar 23 držav članic, med 
njimi tudi Slovenija (več o odzivu Slovenije na poplave v BiH 
in Srbiji leta 2014 glej v Torkar in drugi, 2015). 

Sodelovanje z državami Zahodnega Balkana je skladno 
z Usmeritvami za mednarodno sodelovanje URSZR 
2013–2015 ter Usmeritvami za sodelovanje v evrop-
skih projektih opredeljeno kot eno prednostnih področij 
dela Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Sode-

lovanje URSZR z državami Zahodnega Balkana poteka 
v več okvirih:

 – na dvostranski ravni v neposrednem sodelovanju s 
pristojnimi ustanovami za zaščito in reševanje,

 – v okviru regionalne Pobude za pripravljenost na 
nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno 
Evropo (DPPI SEE) in

 – znotraj dejavnosti, poveznih s približevanjem držav 
kandidatk Evropski uniji.

Leta 2007 je EU kot del zunanje pomoči vzpostavila 
Instrument predpristopne pomoči (angl. Instrument for 
Pre-accession Assistance, IPA), da bi pomagala državam 
upravičenkam (kandidatkam in potencialnim kandi-

 Slika 1: Logotip IPA CZ 2
 Figure1: IPA CP II logo
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datkam za članstvo v EU) pri njihovem razvoju in na poti 
članstva v EU. V okviru IPA je Evropska komisija, tudi na 
pobudo predsedujoče Slovenije Svetu EU leta 2008 (več 
o tem Dobnik Jeraj in Berglez, 2009), začela načrtno 
pomagati državam Zahodnega Balkana na področju 
civilne zaščite s projekti, financiranimi iz sredstev instru-
menta IPA. Tako je Evropska komisija leta 2009 objavila 
prvi razpis za izvedbo Programa IPA za krepitev sode-
lovanja z državami kandidatkami in morebitnimi kandi-
datkami na področju civilne zaščite (Program IPA CZ). 
URSZR je uspešno kandidiral na razpisu in v letih 2010–
2012 skupaj s konzorcijem izvedel del programa IPA CZ, 
ki je vključeval dve veliki regionalni praktični vaji, eno v 
Sloveniji in drugo na Hrvaškem1 (več o tem Torkar, 2012).

Spomladi 2013 je Generalni direktorat Evropske 
komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG 
ECHO) objavil razpis za izvedbo 2. faze Programa za 
krepitev sodelovanja z državami kandidatkami in more-
bitnimi kandidatkami na področju civilne zaščite (IPA CZ 
2), na katerem je URSZR skupaj s konzorcijem ponovno 
uspešno pridobila evropska sredstva in v letih 2013–
2015 izvedla celoten program IPA CZ 2. 

Namen programa IPA CZ 2, ki je potekal od 5. 11. 2013 do 
4. 11. 2015, je bil, zmanjšati ranljivosti držav Zahodnega 
Balkana in Turčije (države upravičenke) zaradi naravnih 
in drugih nesreč na lokalni, nacionalni in regionalni ravni. 
Cilja programa sta bila, povečati sposobnost sodelovanja 
držav Zahodnega Balkana (Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Črne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije) in Turčije v meha-
nizmu Unije na področju civilne zaščite (Mehanizem CZ 

1 Več o izvedbi prve faze programa IPA CZ glej Torkar, Domen, 
2012. Izvajanje Programa EU za krepitev sodelovanja z 
državami kandidatkami in morebitnimi kandidatkami na 
področju civilne zaščite. Ujma, št. 26: 250–263.

EU) pri odzivu na naravne in druge nesreče ter pomagati 
tem državam pri nadaljnjem razvoju nacionalnih sistemov 
civilne zaščite in spodbujanju regionalnega sodelovanja. 
Projekt je izvajal konzorcij, ki so ga poleg URSZR (vodilni 
partner) sestavljali še hrvaška Državna uprava za zaščito 
in reševanje (DUZS), nemška Zvezna agencija za tehnično 
pomoč (THW), švedska Agencija za civilni krizni menedž-
ment (MSB), italijanski Oddelek za civilno zaščito (DPC) in 
podjetje Synergies International Consulting (s sedežem v 
Sloveniji).

Aktivnosti v programu IPA CZ 2 so bile razdeljene v tri 
različne sklope. V njihovem okviru je bilo organiziranih 68 
dogodkov, na katerih je sodelovalo 2000 strokovnjakov s 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami iz 
regije in tudi širše. Pomembne aktivnosti so bile:

Sklop 1 – Krepitev zmogljivosti z 
usposabljanjem in izmenjavo strokovnjakov: 

 – 6 tečajev, ki po vsebini ustrezajo tečajem v Meha-
nizmu CZ EU. Tečaji so bili organizirani v 5 državah 
(Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, 
Turčija), udeležilo se jih je 119 slušateljev iz vseh 7 
držav upravičenk.

 – 7 izmenjav strokovnjakov, v okviru katerih je 42 udele-
žencev spoznavalo organizacijo in delovanje sistemov 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na 
Hrvaškem, v Italiji, Nemčiji, Sloveniji in na Švedskem.

Sklop 2 – Krepitev zmogljivosti 
z regionalnimi vajami:

V programu sta bili izvedeni dve regionalni praktični 
vaji na področju zaščite, reševanja in pomoči, vključno z 

Slika 2:  
Prikaz držav, ki so sodelovale 
v projektu:  
RUMENO – članice konzorcija, 
RDEČE – države upravičenke, 
MODRO – države članice EU.
Figure 2:  
Countries participating in the project: 
YELLOW – Consortium Members, 
RED – Beneficiaries,  
BLUE – EU Member States
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načrtovalnimi konferencami in predhodnima štabnima 
vajama. Državam upravičenkam je bilo omogočeno, da 
svoje strokovnjake kot opazovalce pošljejo tudi na redne 
vaje mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

 – Regionalna praktična vaja IPA MNE QUAKE, 2014, 
je potekala od 20. do 24. oktobra 2014 v Podgorici 
v Črni Gori. Na njej je sodelovalo 580 udeležencev, 
od tega 232 reševalcev iz vseh 7 držav upravičenk 
(Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, 
Makedonije, Srbije in Turčije) ter Slovenije in Hrvaške.

 – Regionalna praktična vaja IPA CAMPEX, 2015, je 
potekala med 15. in 19. junijem 2015 v Skopju v 
Makedoniji. Na njej je sodelovalo 9 držav s 700 
udeleženci, od njih je bilo 191 reševalcev. To je bil 
najmnožičnejši dogodek v okviru projekta.

 – Devetim strokovnjakom je bilo omogočeno, da se 
kot opazovalci udeležijo rednih vaj mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite.

Sklop 3 – Krepitev zmogljivosti s štabnimi 
vajami na temo podpore države gostiteljice 
(HNS), z delavnicami in tehnično pomočjo:

V program so bile vključene organizirane štabne vaje na 
temo podpore države gostiteljice (podpora države gosti-
teljice, angl. Host Nation Support – HNS), delavnice na 
temo preventive, pripravljenosti in odziva ter na prošnjo 
držav upravičenk tudi omogočanje tehnične pomoči.

 – Organiziranih je bilo 7 štabnih vaj na temo HNS, v 
vsaki državi upravičenki po ena. Na njih je skupaj 
sodelovalo 176 udeležencev, predstavnikov različnih 
ministrstev in ustanove, ki so pristojne za ukrepanje 
ob sprejemu mednarodne pomoči.

 – Organizirane so bile 3 tematske delavnice, ki se 
jih je udeležilo 59 strokovnjakov. Dve delavnici sta 
bili organizirani na temo zmogljivosti za obvlado-
vanje tveganj in dobrih praks s področja podpore 
države gostiteljice. Tretja je bila organizirana znotraj 
srečanja generalnih direktorjev za civilno zaščito 
Evropske unije, Zahodnega Balkana in Turčije.

Usposabljanja in izmenjave 

strokovnjakov

Eden od pomembnejših rezultatov programa IPA 
CZ 2 je bilo usposabljanje nabora tehničnih strokov-
njakov in strokovnjakov za usklajevanje ter oceno 
stanja na strateških, operativnih in taktičnih ravneh 
za delovanje znotraj mednarodnih reševalnih operacij, 
skladno s programom usposabljanja mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite. Namen je bil doseči, da bi 
imeli strokovnjaki v regiji primerljiva usposabljanja kot 
njihovi kolegi v EU, ki pa bi bila prilagojena posebnostim 
in potrebam regije. 

Konzorcij je po posvetovanju s predstavniki v regiji 
pripravil in izvedel štiri različne tečaje, katerih cilja sta 
bila:

 – povečati usposobljenost strokovnjakov s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami tako 
na operativni, vodstveni in politični ravni, z mislijo 
na dolgoročni učinek usposabljanj in neposredno 
dodano vrednost;

 – udeležence seznaniti z različnimi področji delovanja 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite in 
njegovih orodij.

Izvedene so bile štiri vrste tečajev:
 – Tečaj za vodenje štaba (angl. Staff Course) – Tečaj 

je bil namenjen članom štabov za civilno zaščito, ki 
so pridobili znanje o štabnem vodenju, organizaciji 
štaba, upravljanju informacij ter usklajevanju na 
terenu. 

 – Tečaj za vodstvo reševalnih enot (angl. Team Mana-
gement Course) – Tečaj je bil namenjen pripravi 
vodstva reševalnih enot za delovanje na mednaro-
dnih misijah. Tečaj je bil sestavljen iz tem, kot so delo-
vanje Mehanizma CZ EU, mednarodni akterji, koor-
dinacija, načrtovanje ter varnost na misiji in manjše 
štabne vaje, na katerih so lahko preizkusili novo 
pridobljeno znanje v praksi.

Luka Duh: EVROPSKI PROJEKT POMOČI DRŽAVAM ZAHODNEGA BALKANA NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE (PROJEKT IPA CZ 2)

 Slika 3: Tečaj za vodstvo reševalnih enot v Draču, Albanija (foto: B. Horvat)
 Figure 3: Training course for leaders of rescue units in Drač, Albania (Photo: B. Horvat)
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 – Nadaljevalni tečaj operativnega vodenja (angl. Opera-
tional Management Course follow-up) – Tečaj je bil 
namenjen predstavnikom vodstva reševalnih enot, 
ki so tak tečaj že obiskali v okviru programa IPA CZ 
in so želeli izpopolniti svoje znanje z vsebinami, kot so 
sestava in delovanje modulov za civilno zaščito, stan-
dardni operativni postopki delovanja ob nesrečah in 
vrsti podpore, ki jo mora dati država, ki dobi medna-
rodno reševalno pomoč.

 – Nadaljevalni specialistični tečaj (angl. Advanced 
Training Course follow-up) – Tečaj je bil namenjen 
strokovnjakom na vodstvenih položajih in članom 
štabov za civilno zaščito, ki so si želeli dopolniti znanje 
z vsebinami o usklajevanju dela reševalnih enot in 
drugih aktivnostih ob naravnih ali drugih nesrečah, o 
dejavnikih v mednarodnem okolju in uporabi medna-
rodno uveljavljenih orodij ter priročnikov za civilno 
zaščito.

Skupaj je bilo organiziranih 6 tečajev v petih državah 
(Albanija, Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovo, Turčija). 
Udeležilo se jih je 119 slušateljev iz vseh sedmih držav 
upravičenk. Konzorcij je ob koncu programa Evropski 
komisiji predal seznam vseh udeležencev s podatki o 
opravljenih tečajih, s čimer ji je omogočil pregled nad 
naborom usposobljenih strokovnjakov v regiji. 

Poleg programa usposabljanj je bil pripravljen in izveden 
tudi program izmenjave strokovnjakov (angl. Exchange 
of Experts – EoE), katerega namen je bil utrditi delovne 
odnose med strokovnjaki iz držav upravičenk in članic 
mehanizma Unije na področju civilne zaščite z izme-
njavo strokovnjakov, dobre prakse in študijskih obiskov. 
V začetku projekta so bile sprejete smernice za izvedbo 
programa EoE, v katerih je bilo opredeljeno, da bodo 
izmenjave izvedene v vseh državah članicah konzorcija, 
udeležili pa naj bi se jih strokovnjaki z operativne ravni ter 
znanstvenih in raziskovalnih ustanov iz držav upravičenk. 
Pomembni cilji, ki so jih imele izmenjave, so bili, krepitev 

zmogljivosti s primerjavo različnih institucionalnih in 
drugih pristopov znotraj različnih tem s področja VNDN, 
upoštevanje zakonodaje EU in dobrih praks ter krepitev 
regionalne mreže strokovnjakov in primerljivosti nacio-
nalnih sistemov VNDN v regiji. 

Organiziranih je bilo sedem izmenjav strokovnjakov, 
znotraj katerih je 42 udeležencev spoznalo organizacijo 
in delovanje sistemov varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami pri vseh organizacijah konzorcija. Izmenjave 
so se osredotočale na različne teme s področja VNDN, 
kot so gasilstvo, delovanje številke 112, obvladovanje 
tveganja pred naravnimi nesrečami, mednarodne reše-
valne misije, pripravljenost na nesreče in prostovoljstvo.

Slovenijo je julija 2014 in oktobra 2015 obiskalo skupaj 
12 strokovnjakov iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne 
Gore, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije. Spoznali so 
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
naši državi, organizacijo in delovanje gasilstva, delovanje 
centrov za obveščanje, delovanje posameznih reševalnih 
organizacij (Jamarska reševalna služba, Gorska reše-
valna služba) itn. Udeleženci izmenjave so si med drugim 
ogledali Gasilsko reševalna službo Kranj, preverjanje 
ekip prve pomoči, organiziranost in delovanje sistema 
Civilne zaščite na lokalni ravni – občina Ajdovščina in plaz 
Slano blato. 

Praktične vaje

V programu sta bili izvedeni dve regionalni praktični vaji 
na področju zaščite, reševanja in pomoči. Regionalna 
praktična vaja IPA MNE QUAKE, 2014, je bila organizi-
rana med 20. in 24. oktobrom 2014 v Podgorici v Črni 
Gori, vaja IPA CAMPEX, 2015, pa med 15. in 19. junijem, 
2015, v Skopju v Makedoniji. Glavni namen vaj je bil, 
vaditi postopke koordinacije znotraj mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite ob veliki nesreči z njegovimi 
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 Slika 4: Strokovnjaki iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije na izmenjavi v 
Sloveniji – obisk GRS Kranj in CORS (foto: M. Berglez in L. Duh).

 Figure 4: Experts from Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Serbia and Turkey on an 
exchange in Slovenia – visiting the Fire and Rescue Service Kranj (GRS Kranj) and the Emergency Notification 
Centre of the Republic of Slovenia (CORS) (Photo: M. Brglez and L. Duh)
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orodji, kot sta Center za usklajevanje nujnega odziva 
(Emergency Response and Coordination Centre – ERCC) 
in Evropska enota civilne zaščite (EU Civil Protection 
Team – EUCPT). Vaji sta reševalnim enotam iz partner-
skih držav projekta IPA CZ II omogočali, da preizkusijo 
svoje postopke aktivacije, mobilizacije in pošiljanja enot 
na prizadeta območja v drugi državi. Postopki na vaji so 
bili osredotočeni na sodelovanje in usklajevanje enot z 
lokalnimi in nacionalnimi oblastmi prizadete države ter 
EUCPT.

Vaja IPA MNE QUAKE, 2014, je temeljila na scena-
riju potresa, ki prizadene območje Podgorice in Dani-
lovgrada. Črna gora aktivira vse svoje lokalne enote 
in službe za zaščito in reševanje, vendar zaradi hudih 
posledic potresa razmer ne obvladajo. Vlada Črne gore 
zato prek Mehanizma CZ EU zaprosi za mednarodno 
pomoč v obliki enot za iskanje in reševanje v urbanem 
okolju (USAR). Na prošnjo za pomoč se odzovejo enote 
iz devetih držav.

Vaja se je začela v ponedeljek, 20. oktobra 2014, s 
štabnim delom, znotraj katerega so se preverjali 
postopki zaprošanja in pomoči prek Mehanizma CZ EU. 
Štabna vaja je pokazala velik napredek pri poznavanju 
postopkov pomoči, saj so se vse države odzvale hitro, pri 
tem pa so uporabljale prave obrazce in komunikacijske 
poti. Med 21. in 23. oktobrom so potekale aktivnosti 
iskanja in reševanja na 5 različnih deloviščih s 100 različ-
nimi delovnimi točkami. Reševanje je potekalo iz poru-
šenih ali poškodovanih objektov, vozil in jaškov. Delovišča 
so enotam omogočila, da preizkusijo različne tehnike 
reševanja in iskanja, kot so iskanje s pomočjo avdio- in 
videonaprav, iskanje z reševalnimi psi, stabilizacija, delo 
s tehničnimi sredstvi, dviganje bremen, reševanje z višin, 
gašenje, nujna medicinska pomoč itn. Skupaj je bilo na 
deloviščih 20 lutk, ki so predstavljale mrtve osebe, in 
prek 50 igralcev vlog, ki so simulirali ranjence.

Na vaji je sodelovalo skupaj okoli 500 udeležencev, od tega 
225 reševalcev s 67 vozili in 14 psi – pripadnikov enot iz 
sedmih držav partneric (Albanije, Bosne in Hercegovine, 
Črne gore, Kosova, Makedonije, Srbije in Turčije) ter dveh 
držav članic EU (Hrvaške in Slovenije – enota MUSAR). 
Kot del vadbenega osebja so sodelovali tudi člani Enote 
civilne zaščite EU (EUCPT) z enoto za tehnično podporo 
vodenju (TAST-komponenta). Za izvedbo vseh aktivnosti 
je skrbelo 40 članov vodstva vaje iz Slovenije, Nemčije, 
Hrvaške, Italije in Švedske ter okoli 100 članov podpor-
nega osebja iz Črne gore, ki so zagotavljali podporo 
države gostiteljice (podpora pri prehodu meja, pomoč 
in spremstvo častnikov za zvezo za vsako enoto, upra-
vljanje operativne baze, zagotavljanje varnosti ter medi-
cinske pomoči itn.). Vajo si je ogledalo čez 150 domačih 
in tujih opazovalcev, predstavnikov veleposlaništev in 
mednarodnih organizacij s sedežem v Črni gori, partner-
skih držav in drugih držav. Med drugim so Podgorico 
obiskali takratni generalni direktor Generalnega direkto-
rata za humanitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) v 
Evropski komisiji, g. Claus Sørensen, državni sekretar na 

Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije, mag. Miloš 
Bizjak in vodja EU-delegacije v Črni gori, Mitja Drobnič. 
Približno 50 opazovalcem iz Črne gore pa sta se pridru-
žila tudi predsednik vlade Črne gore, Milorad Djukanović, 
in minister za notranje zadeve, Raško Konjević.

Potek vaje IPA CAMPEX 2015 v Makedoniji je temeljil 
na potresu, ki prizadene Skopje, Kumanovo in več bližnjih 
naselij. Po potresu je več tisoč ljudi ostalo brez strehe 
nad glavo, zato potrebujejo začasno namestitev. Lokalna 
civilna zaščita in makedonski Rdeči križ v okolici Skopja 
vzpostavita pet namestitvenih kampov za okoli 10.000 
prebivalcev. Ker to ni dovolj za namestitev vseh evaku-
irancev, se Republika Makedonija odloči, da prek Meha-
nizma CZ EU zaprosi za kapacitete za začasno name-
stitev evakuiranega prebivalstva. Države Zahodnega 
Balkana in Turčije pomagajo Makedoniji v obliki enot za 
vzpostavitev začasnih namestitev, nujne medicinske 
pomoči in ekip za usklajevanje.

Vaja se je tako kot tista v Črni gori začela s štabnim 
delom, na katerem se je vadil prav scenarij prošnje za 
pomoč, ki jo je Makedonija poslala prek ERCC. Države, ki 
so prejele prošnjo za pomoč, so prek nacionalnih štabov 
in državnih centrov za obveščanje poslale ponudbe za 
pomoč Makedoniji skupaj s seznami opreme in enot. Ta 
je ponudbe uradno sprejela in odobrila njihov prihod v 
državo.

Enote so bile po prihodu v Makedonijo napotene v 
Vizbegovo, kjer je bila predvidena lokacija za vzposta-
vitev namestitvene baze. Lokacija Vizbegovo, nekdanje 
vojaško skladišče, ki je 5 km severno od Skopja in je zdaj 

 Slika 5: Utrinki z vaje IPA MNE QUAKE, 2014  
(foto: L. Jereb in L. Duh)

 Figure 5: Details from the IPA MNE QUAKE 2014 exercise 
(Photo: L. Jereb and L. Duh)
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v lasti Direktorata Republike Makedonije za zaščito in 
reševanje (DRMZR), je s 30.000 m2 zagotavljala dovolj 
prostora za postavitev baze operacij za enote (angl. 
Base of Operations – BoO) in namestitvene baze za 
evakuirance. Po prihodu enot na lokacijo se je vodstvo 
enot sestalo z EUCPT in predstavniki makedonske civilne 
zaščite. Skupaj so najprej oblikovali vodstvo baze, ki ga je 
vodila predstavnica nacionalne civilne zaščite, nato pa 
takoj začeli načrtovati, saj so dobili informacijo, da se 
naslednji dan načrtuje namestitev 250 evakuiranih oseb 
v bazi. Pri načrtovanju baze so morali upoštevati vse 
vidike postavitve in organizacije začasnih bivališč, ki jih 
določajo tudi mednarodne smernice in standardi, kot so 
SPHERE, MEND in podobno. V bazi za evakuirane osebe 
so morali zagotoviti namestitvene kapacitete (šotori), 
vodo, sanitarije, prehrano, elektriko in telekomunikacije, 
skupne prostore (skladišče, prostor za druženje), zdrav-
niško oskrbo in varnost. Pri tem je bilo treba veliko uskla-
jevati med mednarodnimi enotami, EUCPT, makedonsko 
civilno zaščito in makedonskim Rdečim križem, ki so bazo 
skupaj načrtovali in postavljali. Postavljena baza je pred 
prihodom evakuirancev vsebovala vse nujne elemente. 
Postavljenih je bilo 40 šotorov za namestitev, poljska 
bolnišnica z zdravniki in medicinskim osebjem, ki so jih 
zagotavljale italijanske enote, dva šotora za sprejem 
evakuirancev in hitro triažo, šotor za vodstvo baze in 
skladišče, sanitarije s tuši, mobilna kuhinja z jedilnico, 
gasilni aparati za požarno varnost, razsvetljava, koši za 
odpadke in drugo.

Po tem, ko je bila postavljena, je v bazo prišlo 250 evaku-
irancev, igralcev, ki so jih zagotovili Rdeči križ, taborniki 
in druge prostovoljne organizacije v Makedoniji. Večina 

izmed njih je imela vnaprej določene vloge, tako da so 
nekateri igrali poškodovane, drugi ljudi s posebnimi 
potrebami, družine, ljudi, ki iščejo pogrešane svojce, da 
bi razmere v bazi kar se da približali resničnosti. V bazi 
so bili evakuirancem glede na njihove potrebe na voljo 
jedilnica, sanitarije, skupni prostori in zdravniška služba. 

Zadnji dan je vajo obiskala tudi skupina mednarodnih 
opazovalcev. Gostom so na predstavitveni konferenci 
organizatorji predstavili vajo in njen pomen, zbrane pa so 
pozdravili Zoran Jolevski, minister Republike Makedonije 
za obrambo v imenu države, ki vajo gosti, Miloš Bizjak, 
državni sekretar na Ministrstvu za obrambo RS in Avio 
Orav, vodja Delegacije EU v Makedoniji. Po uvodni sezna-
nitvi z vajo so si mednarodni opazovalci ogledali bazo 
v Vizbegovem. Programa za opazovalce so se udeležili 
predstavniki Evropske komisije, predstavniki veleposla-
ništev iz držav partneric programa IPA in držav konzor-
cija, generalni direktorji pristojnih nacionalnih organov 
za zaščito in reševanje iz teh držav, predstavniki držav, ki 
sodelujejo v Mehanizmu CZ EU, ter drugi gosti. 

Skupno je na vaji sodelovalo skoraj 700 ljudi, od tega več 
kot 100 različnih opazovalcev iz 22 držav, kar nakazuje 
na veliko zanimanje za organizacijo takih vaj v regiji in 
tudi širše v Evropski uniji. Sodelovalo je 191 reševalcev 
in strokovnjakov, ki so prišli iz Albanije, Bosne in Herce-
govine, Črne gore, Italije, Kosova, Makedonije, Nemčije, 
Srbije in Turčije. Skupaj so na vajo prišli z 41 vozili, 65 
šotori, 2 mobilnima kuhinjama, 1 poljsko bolnišnico in več 
100 kosi druge opreme, nujne za postavitev namesti-
tvene baze (postelje, mize, klopi, generatorji, medicinska 
oprema itn.).

Štabne vaje na temo podpore 

države gostiteljice in delavnice

Že na začetku programa IPA CZ je bil zelo poudarjen 
razvoj nacionalnih sistemov podpore države gostiteljice 
(Host Nation Support – HNS) ob sprejemanju mednaro-
dnih reševalnih enot. Pozneje se je konzorcij osredotočil 
na izboljšanje postopkov in krepitev medinstitucional-
nega sodelovanja na tem področju. Zato so bile pripra-
vljene štabne vaje, ki so bile izvedene v vseh državah 
upravičenkah. 

Štabne vaje so bile oblikovane kot kombinacija predavanj 
in štabnega dela. Vaj so se vsaki državi udeležili predstav-
niki ustanov, ki so odgovorne za izvedbo postopkov HNS, 
kot so uprave/agencije za zaščito in reševanje, ministr-
stvo za notranje zadeve, ministrstvo za obrambo, mini-
strstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za finance, mini-
strstvo za zdravje, carina, agencija za telekomunikacije 
itn. Vaje so se začele z osvežitvijo znanja o konceptu HNS, 
nato pa je bil predstavljen scenarij, ki je temeljil na velikem 
potresu. Med vajo so se potem odigrali postopki organi-
zacije štaba, priprave pomembnejših potreb države, ki 
jo je prizadel potres, priprave prošnje za pomoč, orga-

 Slika 6: Utrinki z vaje IPA CAMPEX, 2015  
(foto: L. Jereb in L. Duh)

 Figure 6: Details from the IPA CAMPEX 2015 exercise 
(Photo: L. Jereb and L. Duh)
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nizacije nacionalne HNS-celice, priprave sprejemnega 
centra (Reception and Departure Centre – RDC), obli-
kovanje odnosa/sodelovanja z EUCPT in postopkov za 
podporo delovanju enot na terenu. Skupaj je na vajah 
HNS sodelovalo 176 udeležencev.

Znotraj IPA CZ II so bile pomembne delavnice, ki so 
večinoma potekale na visoki ravni predstavnikov za 
civilno zaščito držav Zahodnega Balkana in Turčije. Orga-
nizirane so bile tri delavnice:

 – Delavnica na temo zmožnosti za obvladovanje 
tveganj (junij 2014): Delavnica je potekala v okviru 
predsedovanja Italije Svetu EU. Delavnice se je 
udeležil po en predstavnik iz vsake države upravi-
čenke. Delavnica jim je omogočila vpogled v proces 
oblikovanja pravil in postopkov za obvladovanje 
tveganj, ki potekajo na ravni EU. 

 – Skupno srečanje generalnih direktorjev za 
civilno zaščito iz držav članic Evropske unije, 
članic Evropskega gospodarskega prostora 
in kandidatk za članstvo v Evropski uniji 
(september 2014): Po letu 2008, ko je bilo 
podobno srečanje organizirano med predsedo-
vanjem Slovenije Svetu EU, je bilo prvo srečanje 
podobnih razsežnosti. Cilji sestanka so bili pred-
staviti dosežke programov IPA CP, zagotoviti 
nadaljnjo podporo pri približevanju kandidatk ter 
razpravljati o nadaljnjih korakih in spodbuditi 
skupno razpravo o nadaljnjem razvoju mehanizma 
Unije na področju civilne zaščite. Na srečanju je 
Črna gora podpisala Memorandum o razume-
vanju in z njim pristopila k Mehanizmu CZ EU. Prav 
tako je Srbija objavila, da je začela izvajati notranje 
postopke za pristop.

 Slika 8: Skupno srečanje generalnih direktorjev za civilno zaščito iz držav članic Evropske unije, članic Evropskega 
gospodarskega prostora in kandidatk za članstvo v Evropski uniji (foto: DPC Italija)

 Figure 8: Joint meeting of Civil Protection Directors General from Member States of the European Union, Member States 
of the European Economic Area, and candidate countries for membership of the European Union  
(Photo: Civil Protection Department (DPC) Italy)

 Slika 7: Štabna vaja HNS v Samsunu, Turčija (foto: B. Horvat)
 Figure 7: HNS staff training exercise in Samsun, Turkey (Photo: B. Horvat)
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 – Delavnica na temo pridobljenih izkušenj s štabnih 
vaj na temo HNS (september 2015): Po koncu 
izvedbe štabnih vaj HNS je bila organizirana delav-
nica z namenom identifikacije pridobljenih izkušenj in 
predlogov za nadaljnji razvoj na tem področju. Na delav-
nici so tri delovne skupine oblikovale številne predloge 
za prihodnost, ki so bili tudi predstavljeni Evropski 
komisiji. Predlogi so obsegali uporabo in nadaljnji razvoj 
smernic na tem področju, nadaljevanje izobraževanja 
na to temo in uvedbo v nacionalno zakonodajo. 

Delavnice so udeležencem omogočile neposreden 
vpogled v proces odločanja na ravni EU ter v smer razvoja 
Mehanizma CZ EU, neposredno izmenjavo izkušenj med 
strokovnjaki iz EU in regije, primerjavo sistemov VNDN 
s sistemi, oblikovanimi znotraj držav EU in analizo more-
bitnih prednosti ter pomanjkljivosti, ki bodo pomembno 
prispevale pri nadaljnjem razvoju.

Sklepne misli

Sklepni dogodek projekta IPA CZ 2, 3. sestanek Usmerje-
valne skupine (angl. Steering Group Meeting), je potekal 
v Sloveniji na Bledu med 22. in 23. oktobrom 2015. Na 
sestanku so sodelovali generalni direktorji in nacionalni 
koordinatorji iz držav upravičenk, predstavniki konzorcija 
ter predstavniki Evropske komisije. Nameni sestanka 
so bili pregled izvedenih aktivnosti v celotnem obdobju 
trajanja projekta, oblikovanje sklepov in priporočil ter 
oblikovanje predlogov za delovanje IPA-programov na 
področju civilne zaščite v prihodnosti.

Znotraj IPA CZ 2 so bile izvedene vse aktivnosti, ki jih je v 
razpisu predvidela Evropska komisija. Število dogodkov, 
udeležencev in obseg aktivnosti so celo presegali pred-
pisano. Pomembna prednost projekta je bila močna 
povezava s predhodnim projektom IPA CZ 1 (2011–

 Slika 10: Udeleženci zaključnega sestanka projekta IPA CZ II na Bledu (foto: M. Domijan)
 Figure 10: Participants in the closing meeting on the IPA CP Cooperation Programme II in Bled (Photo: M. Domijan)

Slika 9:  
Podpis Memoranduma o razumevanju 
za pristop k mehanizmu Unije na 
področju civilne zaščite Črne gore 
(foto: DPC Italija)
Figure 9:  
Signing of the Memorandum of 
Understanding on Montenegro’s 
participation in the Union Civil 
Protection Mechanism (Photo: Civil 
Protection Department DPC Italy)

Luka Duh: EVROPSKI PROJEKT POMOČI DRŽAVAM ZAHODNEGA BALKANA NA PODROČJU CIVILNE ZAŠČITE (PROJEKT IPA CZ 2)



308 UJMA | številka 30 | 2016

2012), pri katerem je bila URSZR prav tako vodilni 
partner pri izvedbi dela aktivnosti. Tako je bilo zagoto-
vljeno, da so bili upoštevani in večinoma uresničeni vsa 
pomembna priporočila in zaključki iz prejšnjega projekta. 

Glavni poudarek pri izvedbi aktivnosti znotraj IPA CZ 2 je bil 
na t. i. participatornem pristopu. Pri načrtovanju, organizi-
ranju in izvedbi aktivnosti so bili od začetka vključeni tako 
strokovnjaki iz konzorcija kot strokovnjaki iz držav upravi-
čenk. Ti so pri izvedbi na primer sodelovali kot predava-
telji, trenerji, logistiki, strokovnjaki za HNS, strokovnjaki za 
oblikovanje scenarijev nesreč. S tem je projekt prispeval 
k izoblikovanju nabora strokovnjakov s področja civilne 
zaščite znotraj regij Zahodnega Balkana in Turčije. Ti lahko 
svoje znanje uporabijo znotraj svojih držav (nadaljnje uspo-
sabljanje strokovnjakov znotraj držav), pri sodelovanju na 
mednarodnih misijah ali pri podpiranju države gostiteljice 
ob prošnji za mednarodno pomoč. 

V vsaki državi upravičenki sta bila znotraj projekta orga-
nizirana vsaj dva dogodka, kar je pomagalo pri tem, 
da so države imele občutek, da so pomembni člen pri 
izvedbi projekta in niso zgolj prejemnice pomoči. Tako je 
konzorcij brez težav organiziral dogodke v vseh državah, 
saj je dobil vso podporo lokalnih organizacij s področja 
civilne zaščite.

Projekt je prispeval k prepoznavnosti mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite in njegovih pomembnih kompo-
nent v državah upravičenkah. Konzorcij je tem državam 
nenehno dajal podporo pri njihovih stikih z Mehanizmom 
CZ EU in pomembnejšimi ustanovami znotraj Evropske 
unije. Med izvajanjem programa so Črna gora, Srbija in 
Turčija podpisale sporazum o sodelovanju v Mehanizmu 
CZ EU.

Med projektom so se med posameznimi partnerji izobli-
kovale tesne vezi, tako na profesionalni kot na osebni 
ravni. Okrepljeno sodelovanje se je v praksi pokazalo 
med hudimi poplavami, ki so prizadele Hrvaško, Bosno 
in Hercegovino ter Srbijo maja 2014 in Makedonijo 
avgusta 2015. Države so druga drugi ponudile materi-
alno in reševalno pomoč, prav tako pa je vsaka od njih 
po vnaprej dogovorjenih postopkih zaprosila za pomoč 
prek Mehanizma CZ EU. Postopek prošnje, ponudb in 

sprejema pomoči je tako stekel hitro, države pa so v 
najkrajšem času prejele pomoč, ki so jo potrebovale. 

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je bila kot 
vodilni partner konzorcija pomembna pri izvedbi projekta 
IPA CZ II. Kot vodja projekta – podpisnik pogodbe – je 
skrbela za implementacijo vseh določb pogodbe, redno 
je poročala Evropski komisiji o izvedbi projektnih aktiv-
nosti, usklajevala delo vseh strokovnjakov na projektu 
(skupaj jih je sodelovalo 59 iz več kot 10 držav), skrbela za 
usklajevanje vseh projektnih aktivnosti (priprava, organi-
zacija in izvedba aktivnosti) ter vodila finančno in admini-
strativno poslovanje projekta. S sodelovanjem v projektu 
je URSZR pridobila dragocene izkušnje pri vodenju tovr-
stnih projektov in si pri mednarodnih partnerjih pridobila 
reference, ki ji bodo prišle prav pri pridobivanju projektov 
EU tudi v prihodnosti.

Sodelovanje v projektu je prispevalo tudi h krepitvi 
slovenskega sistema zaščite in reševanja za učinkovit 
odziv na naravne in druge nesreče. Slovenski strokov-
njaki so z aktivnostmi v projektu pridobivali dodatno 
znanje in izkušnje, ki jih bodo lahko uporabili pri odzivu na 
realne nesreče. Kot enega od primerov lahko navedemo 
vajo IPA CAMPEX 2015, pri kateri je bila poudarjena 
postavitev začasnih bivališč za evakuirano prebivalstvo. 
V pripravi na vajo so strokovnjaki URSZR podrobno 
proučili mednarodne priznane priročnike s področja 
postavitve in vodenja začasnih namestitvenih kampov, 
kot so Sphere (Sphere Project 2011), MEND (Global 
CCCM Cluster 2014) in Camp Management Toolkit 
(Global CCCM Cluster 2015). Izkušnje in znanje, prido-
bljeno pri organizaciji te vaje, so slovenski strokovnjaki 
lahko uporabili pri postavitvi sprejemnih in nastanitvenih 
centrov za migrante. 

Poleg krepitve nacionalnega sistema pa sodelovanje 
v tovrstnih projektih omogoča krepitev regionalnega 
in dvostranskega sodelovanja, mednarodno izmenjavo 
izkušenj in znanja ter vključitev Republike Slovenije, kot 
članice EU in članice širše mednarodne skupnosti, v 
skupna prizadevanja za krepitev preventivnih zmogljivosti 
ter zmogljivosti za učinkovito medsebojno pomoč in odzi-
vanje držav na naravne in druge nesreče večjih razse-
žnosti, ki vse pogosteje prizadenejo države po svetu.
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Povzetek
Slovenija se je aktivno vključila v delo 3. svetovne konference Združenih narodov o zmanjšanju 
tveganja nesreč (14.–18. 3. 2015, Sendai, Japonska). Gre za prelomni dogodek na področju 
zmanjšanja tveganja nesreč v svetu. Avtor v prispevku poroča o delu svetovne konference 
in razmišlja, kakšno je stanje v Sloveniji na področju zmanjšanja tveganj nesreč.

Abstract
Slovenia was actively involved in the work of the 3rd United Nations World Conference on Disaster 
Risk Reduction (14-18 March 2015, Sendai, Japan). It is the turning event in the field of disaster 
risk reduction in the world. The article provides short comments on the work at the world 
conference and loudly debates the situation in Slovenia in the field of disaster risk reduction.

O 3. svetovni konferenci

Marca 2015 je v mestu Sendai na Japonskem (14.–18. 3. 
2015) potekala 3. svetovna konferenca Združenih narodov 
o zmanjšanju tveganja nesreč (3rd UN World Conference 
on Disaster Risk Reduction; http://www.wcdrr.org/). Gre 
za tretjo konferenco po vrsti, prva je bila v Yokohami na 
Japonskem leta 1994 in druga svetovna konferenca v 
Kobeju na Japonskem leta 2005.

Otvoritve 3. svetovne konference se je 16. marca 
2015 v Mednarodnem kongresnem središču v Sendaiju 
udeležilo prek 4000 udeležencev, predstavnikov 187 
držav članic Združenih narodov, med njimi tudi posa-
mezni voditelji držav ali resorni ministri. Konference se 
je udeležila tudi štiričlanska slovenska delegacija, ki jo 
je vodil mag. Miloš Bizjak, državni sekretar na Ministr-
stvu za obrambo Republike Slovenije, član delegacije je 
bil tudi Branko Dervodel, namestnik generalnega direk-
torja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(URSZR). Kot predsednik Sveta Vlade Republike Slovenije 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami sem se 
udeležil konference kot tretji član uradne slovenske dele-
gacije, v kateri je bila tudi dr. Eva Nastav, predstavnica 
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

Na konferenci je tako ali drugače sodelovalo ali se je 
udeležilo različnih oblik dejavnosti v okviru konference 
po zagotavljanju japonskih gostiteljev več deset tisoč 

udeležencev; gre za prelomni dogodek v 25-letni zgodo-
vini prizadevanj za zmanjšanje tveganj nesreč v svetu 
(Briceño, 2015), čeprav menim, da bi lahko imel dogodek 
večjo mednarodno podporo na najvišji ravni – otvoritve 
konference se tako ni udeležilo veliko predsednikov držav 
ali predsednikov vlad, prevladovali so resorni ministri 
ali njihovi namestniki; otvoritve so se udeležili japonski 
cesarski par, japonski ministrski predsednik Shinzo Abe 
in generalni sekretar Združenih narodov Ban Ki-moon.

Otvoritev konference je zasenčila velika naravna kata-
strofa v južnem Pacifiku, ko je najmočnejši tropski vihar 
v zadnjih 40 letih, imenovan Pam (5. stopnje), prizadel 
otočje Vanuatu, opustošil precejšnji del te majhne 
otoške državice in zahteval na srečo le 11 smrtnih žrtev. 
Tropski vihar je sledil potresu z magnitudo 6,5 in izbruhu 
vulkana, ki je miroval sto let.

Odzivi na katastrofo so širši svetovni skupnosti dali 
vedeti, kaj je dvignilo njihovo odpornost na tropske 
viharje. Lokalni prebivalci otočja Vanuatu so v preteklosti 
razvili viharjem prilagojene oblike prebivališč iz lokalnih 
materialov, ki jih je lahko nadomestiti po uničenju ter 
ki niso težki in ne poškodujejo prebivalcev ob rušenju 
prebivališča – zaradi svoje teže (ABC, 2015). K precej 
nizkemu številu smrtnih žrtev je pripomoglo tudi stalno 
obveščanje prebivalcev s kratkimi sporočili o gibanju 
tropskega viharja; zasičenost tržišča z mobilnimi telefoni 
je zelo visoka (80 do 90 % prebivalcev naj bi uporabljalo 
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to tehnologijo). Odpornost na tropske viharje je dvignila 
sodobna tehnologija zgodnjega opozarjanja in prilago-
jena gradnja za zmanjšanje ranljivosti kljub večji izposta-
vljenosti prebivalcev (saj prebivališča niso omogočala 
varnega zavetja domačinom).

Tretjo svetovno konferenco je odprl generalni sekretar 
Združenih narodov Ban Ki-Moon, ki je poudaril pomen 
skupne svetovne politike do zmanjšanja tveganj nesreč, 
ki v svetovnem merilu povzročajo vsako leto gospo-
darsko škodo v višini prek 300 milijard USD. V svojem 
govoru je ocenil, da lahko z vlaganji v višini 6 milijard 
na leto v svetovnem merilu do leta 2030 prihranijo do 
360 milijard UDS, ki bi jih lahko vložili v razvoj namesto v 
odpravljanje posledic nesreč (UNISDR, 2015).

Na svetovni konferenci so bili prvič pomembni tudi 
duševno in telesno prizadete osebe ter otroci, ženske 
in starejše osebe, prav tako tudi skupine, ki zahte-
vajo posebno skrb. Svetovna konferenca o zmanjšanju 
tveganj je bila usmerjena tudi na druga področja, ki jih ne 
obravnavamo v reviji Ujma, kot so revščina, pomanjkanje 
pitne vode in zdravje.

Delo na konferenci je potekalo na treh ravneh:
 – medvladna raven,
 – raven različnih deležnikov,
 – raven javnosti,

in v šestih uradnih jezikih: angleščini, arabščini, francoščini, 
kitajščini, ruščini in španščini. Določeni deli konference so 
bili prevajani tudi v japonščino kot jezik države gostiteljice.

Na medvladni ravni so potekale različne dejavnosti, od 
plenarnega zasedanja, pri katerem so posamezne dele-
gacije dajale uradne izjave svoje države, do ministrske 
okrogle mize.

Med zaključnimi dokumenti konference je bila tudi reso-
lucija o sodelovanju med Uradom Združenih narodov za 
mednarodno strategijo zmanjšanja nesreč (UN ISDR) in 
Mednarodnim konzorcijem za zemeljske plazove (ICL) od 
leta 2015 do 2025 pri globalnem zavzemanju za razu-
mevanje in zmanjševanje tveganja nesreč zaradi zemelj-
skih plazov, o čemer smo v tej reviji poročali že v lanski 
številki (Mikoš, 2015). Delo Mednarodnega konzorcija za 
zemeljske plazove s sedežem v Kjotu na Japonskem smo 
v tej reviji tudi že ustrezno predstavili (Mikoš, 2013). Leta 
2016 v njem aktivno sodelujejo že tri članice iz Slovenije, 
ob Univerzi v Ljubljani in njenih dveh članicah (FGG – 
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, NTF – Naravo-
slovno tehniška fakulteta) še Geološki zavod Slovenije.

Delovna skupina na temo 

izkušenj iz katastrofalnih nesreč

Na ravni deležnikov je potekalo več aktivnosti, med drugim 
delo v več kot 30 delovnih skupinah, ki je potekalo vzpo-

redno in je pokrivalo ves spekter svetovne konference; 
na vsaki je bilo tudi do več 100 udeležencev. Udeležil sem 
se zasedanja delovne skupine na temo izkušenj iz kata-
strofalnih (mega) nesreč – potresov in cunamijev (popo-
tresnih poplavnih valov). Predstavljene so bile izkušnje 
različnih držav pri odpravljanju posledic naravnih nesreč 
(WCDRR, 2015): Marmarskega potresa 17. 8. 1999 v 
zahodni Turčiji, potresa in cunamija 26. 12. 2004 v Indij-
skem oceanu, Wenchuanskega potresa 12. 5. 2008 
na Kitajskem, potresa 12. 1. 2010 na Haitiju, potresa 
in cunamija 27. 2. 2010 v Čilu ter potresa in cunamija 
11. 3. 2011 na Japonskem.

Delovna skupina na temo 

bistvenih dejavnikov tveganj

Na zasedanju delovne skupine na temo bistvenih dejav-
nikov tveganj »Underlying Risk Factors (HFA)« smo 
razpravljali o vzrokih za nastanek in združevanje tveganj 
ter posebej, kaj moramo storiti, da uspešneje obravna-
vamo gonilne sile tveganj, da bi preprečevali povečevanje 
gospodarske škode in smrtnosti. Poudarjeno je bilo 
preučevanje ovir za uresničevanje četrte prednostne 
akcije (Priority Action 4 »Reduce the underlying risk 
factors«) Hjoškega okvirnega akcijskega načrta 2005–
2015. S podrobno analizo temeljnih dejavnikov tveganja 
bomo lažje določili, kaj moramo uvesti v nacionalne stra-
tegije in načrte ter poslovne modele, da bi obrnili trend 
povečevanja izpostavljenosti in ranljivosti ob sprožitvi 
naravnih nevarnosti. 

Razprava na delovni skupini je ponovno potrdila usme-
ritev, da naj varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami zagotavljajo strukturni ukrepi v kombinaciji z 
nestrukturnimi ukrepi, ki postanejo prevladujoči pri 
ekstremnih in katastrofalnih dogodkih (s povratno dobo 
krepko nad 100 leti), pri katerih strukturni ukrepi le 
blažijo posledice, ne morejo pa jih popolnoma preprečiti. 
Tako so recimo obalne zgradbe (valobrani) ob cunamiju 
na Japonskem 11. 3. 2011, ki so ga ocenili s povratno 
dobo okoli 1000 let, zmanjšale višino popotresnega vala 
na obalnem območju Tohoku, čeprav je popotresni val 
valobrane prelil. Torej imajo strukturni objekti tudi v kata-
strofalnih razmerah svojo vlogo in zmanjšujejo gospo-
darsko škodo ter obseg razdejanja, čeprav postanejo v 
takih razmerah pomembnejše dejavnosti, kot so zgodnje 
opozarjanje, pravočasna evakuacija na varna mesta, 
reševanje in po dogodku tudi uspešna odprava posledic. 

Japonska meteorološka služba je ob potresu 11. 3. 2014 
z začetkom ob 14.46, ki je trajal tri minute, izdala 
zgodnje opozorilo za potres že po osmih sekundah od 
začetka potresa. Z analizo prve minute akcelerograma 
je v treh minutah po začetku potresa izdala opozorilo 
za nevarnost popotresnih valov skladno z načrtom za 
take primere. Opozorilo pred cunamijem je meteoro-
loška služba po koncu potresa večkrat popravila, saj je v 
prvem opozorilu, izdanem po treh minutah zaradi dolžine 
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potresa (ta je trajal 3 minute in le 1 minuto), podcenila 
njegovo energijo in tako tudi višino popotresnih valov 
(Cyranoski, 2011). Preden je prvi popotresni val po 
slabi uri po potresu dosegel obalo pokrajine Tohoku, je 
Japonska meteorološka služba pridobila nove terenske 
(merjene) podatke. V tem času je ustrezno popravljala 
napovedi o višini popotresnih valov (cunamija) glede na 
popravljeno (povečano) magnitudo potresa in napove-
dala valove prek 10 metrov, lokalno tudi do 39 metrov 
(Imamura in Anawat, 2012). Najbolj prizadeti kraj je bil 
obmorsko mesto Onagawa z najvišjim deležem žrtev 
katastrofe glede na število prebivalcev in z dvema tretji-
nama popolnoma porušenih domov (slika 1). Hudo je bilo 
tudi v obmorskem mestu Ishinomaki v prefekturi Miyagi, 
kjer se je cunami širil po reki Kyu-Kitakami več kilome-
trov v notranjost (slika 2).

Javni forum »SABO 

Syposium 2015«

Na svetovni konferenci je sicer potekalo več dogodkov, 
med njimi tudi javni forumi na temo zmanjševanja 
nastanka in posledic nesreč. Tako sem se udeležil 
enodnevnega javnega foruma o izzivih za zmanj-
šanje hudourniških tveganj (hudourniških poplav, a s 
poudarkom na masnih gibanjih: zemljinskih in kamninskih 
plazovih, drobirskih in blatnih tokovih, skalnih podorih 
in likvefakcije tal), ki jih povzročajo podnebne spre-
membe in urbanizacija (International SABO Symposium 
2015 »Protect human lives and communities against 
sediment disasters for sustainable development«). 
Področje varstva pred erozijo, plazovi in hudourniki 
(japonski izraz SABO nekateri prevajajo v angleščino kot 
Erosion and Sediment Control) se na Japonskem uvršča 
v delovno področje Ministrstva za zemljo, infrastrukturo, 
transport in turizem (MLIT – Ministry of Land, Infra-
structure, Transport and Tourism). 

Generalni direktor hudourniške službe na Japonskem 
dr. Hiroyuki Ohno je poročal, da je na Japonskem kar 
525.000 nevarnih območij (lokacij) za nastanek hudo-
urniških nesreč (velikost Japonske je 378.000 km2), kar 
daje gostoto 1,4 območja na 1 km2. Leta 2010 so sprejeli 
posebni zakon za preventivo pred erozijo, zemeljskimi 
plazovi in hudourniki (orig. Law Concerning the Promotion 
of Sediment-Related Disaster Prevention in Sediment-
-Related Disaster Hazard Area – krajše Sediment-Related 
Disaster Presention Law; revidiran leta 2010), da bi 
poudarili pomen negradbeniških ukrepov. Tako so določili, 
da morajo za vsa hudourniška območja, ki so nevarna za 
delovanje s sedimenti povezanih pojavov (v Sloveniji so to 
po Zakonu o vodah erozijska in plazljiva območja, ne pa 
tudi plazovita in poplavna območja, ki jih na Japonskem 
ureja druga zakonodaja), nujno pripraviti karte nevar-
nosti, načrte zgodnjega opozarjanja s sistemom obve-
ščanja in alarmiranja (tudi s pošiljanjem kratkih sporočil) 
ter načrte evakuacije. Prav tako so primere teh dogodkov 
vpeljali v učbenike v osnovno šolo in uvedli poučevanje v 
osnovnih šolah ter na terenu za lokalno prebivalstvo. Vse 
to zato, ker so v zadnjih letih primeri teh nesreč pokazali, 
da je zavedanje med prebivalstvom prenizko in da se 
ljudje niso odzvali kljub napovedim o izrednih padavinah. 
Poseben primer so predstavljali pobočni drobirski tokovi 
na manjših hudourniških območjih ničtega reda (brez 
izrazite hudourniške struge, morda le z erozijskimi jarki, 
velikimi do 1 km2), saj je v njih težko ugotoviti razmere, 
ki bi lahko vodile do nastanka teh nevarnih dogodkov (ni 
razvite hudourniške struge, težko je oceniti magnitude 
mogočih pojavov plazenja tal ali drobirskih tokov). Poseben 
poudarek na Japonskem namenjajo vzdrževanju in, če 
je treba, tudi nadgradnji obstoječe vodne infrastrukture 
zaradi recimo večjih magnitud pojavov v zadnjem času, kot 
je bila projektna magnituda med projektiranjem objekta, 
ali pa zaradi delovanja velikega lesnega plavja, katerega 
prostornino je težko določiti. Vse to zahteva načrtovanje 
hudourniških objektov, ki bodo odpornejši na primere, da 
pojav preseže projektne razmere med gradnjo.

Slika 1:  
Avtor prispevka v kraju Onagawa, 
prefektura Miyagi, Japonska; v ozadju 
je lokalna bolnišnica, ki jo je popotresni 
val višine 19 m zalil do stropa pritličja. 
Višina cunamija je označena z modro 
tablico na podpornem zidu na levi 
strani posnetka (foto: M. Mikoš, 
marec 2015).
Figure 1:  
The author of this article in the 
Onagawa Town, Miyagi Prefecture, 
Japan; in the background is the local 
hospital that was flooded by a 19-m (!) 
tsunami to the ceiling of the ground 
floor. The tsunami height is labeled by 
a blue color plate on the crib wall in 
the left part of the photo (Photo: M. 
Mikoš, March 2015).
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Vodja hudourniške službe v Avstriji mag. Maria Patek 
(Ministerium für ein lebenswertes Ősterreich – Zvezno 
ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in upra-
vljanje voda) je poročala o novem pristopu k obvlado-
vanju tveganj (angl. risk governance) v Avstriji, kjer imajo 
12.500 hudourniških območij, 210.000 hiš na poplavnih 
območjih in 70.000 objektov v rdečih conah na hudo-
urniških ogroženih območjih. Leta 2012 so sprejeli nov 
Zakon o vodah (Austrian Water Act), ki je vpeljal nov način 
pripravljanja in upoštevanja kart poplavne nevarnosti. 
Klasično-tradicionalno obvladovanje tveganj na hudour-
niških ogroženih območjih obsega na primer pogozdo-
vanje, inženirsko-biotehnične ureditve in gradnjo hudo-
urniških objektov. V čem se torej kaže razlika v novem 
pristopu v Avstriji k obvladovanju tveganj v primerjavi 
z obstoječim? Obvladovanje je postalo po njihovem 
prepričanju preveč tog sistem, s problemi odgovornosti 
med nosilci odločanja, zato so se pojavile zahteve po 
večjem soodločanju civilne družbe v postopkih odločanja, 
predvsem na vladni ravni. Zato v Avstriji podpirajo obvla-

dovanje tveganj z razvojem sistema od spodaj navzgor, 
s sodelovanjem lokalne skupnosti in čim večjega števila 
deležnikov – tak pristop naj bi izboljšal trenutni sistem 
obvladovanja tveganja naravnih nesreč v Avstriji.

Gospod Josef Hess, namestnik generalnega direktorja 
Zveznega urada za okolje (Swiss Federal Office for the 
Environment – FOEN) iz Švice, je poročal o škodi v Švici 
za obdobje 1972–2014, ki je presegla 14 milijard CHF 
(brez snežnih plazov): poplave, skalni podori, zemeljski 
plazovi, drobirski tokovi. V Švici so bile tudi smrtne žrtve 
med naravnimi ujmami, v posameznem letu tudi do 20, 
v kakem letu pa ni bilo nobene. V zadnjih letih ugotavljajo 
povečanje števila in moči drobirskih tokov (frekvenca, 
magnituda) – najverjetneje zaradi umikanja ledenikov 
in taljenja trajno zmrznjenih tal (permafrost) in verjetno 
tudi zaradi močnejših padavin kot posledice podnebnih 
sprememb, ki lahko sprožijo katastrofalne drobirske 
tokove v ledeniškem materialu. V Švici vidijo uspešno 
celovito obvladovanje tveganj na podlagi poglobljenega 

Slika 2:  
Posnetek levega brega reke 
Kyu-Kitakami v mestu Ishinomaki, 
prefektura Miyagi, Japonska; pred 
cunamijem 11. 3. 2011 (zgoraj) in po 
njem (spodaj)  
(foto: M. Mikoš, marec 2015).
Figure 2:  
A photo of the left river bank of the 
Kyu-Kitakami River in the Ishinomaki 
City, Miyagi prefecture, Japan; before 
tsunami of 11 March 2011 (above) 
and after it (below)  
(Photo: M. Mikoš, March 2015).
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poznavanja nevarnosti in tveganj (rizikov). Zato so v 
zadnjih 20 letih pripravili karte nevarnosti, ki so omogo-
čile, da se je strategija varstva pred naravnimi nevar-
nostmi od osredotočenosti na naravne nevarnosti preu-
smerila v tveganja (rizike) in jo sestavlja več ukrepov, 
kot so preventiva (angl. prevention), pripravljenost (angl. 
preparedness), učinkovito posredovanje (angl. effective 
intervention) ob nastopu naravnega dogodka kot tudi 
čvrsta/robustna obnova/sanacija (angl. reconstruc-
tion) po dogodku, ki je zmožna prevzemati naravne nevar-
nosti. V Švici so pred nekaj leti sprejeli cilje na področju 
varstva pred naravnimi nevarnostmi (FOEN, 2011), ki 
vključujejo varstvo pred visokimi vodami (poplave, erozija 
brežin, drobirski in blatni tokovi), varstvo pred snežnimi 
plazovi (lavinami), varstvo pred masnimi gibanji (masni 
podori, plazovi in tokovi) kot tudi potrese ter so določili 
prednosti za svoje delovanje:

 – celostno poznavanje nevarnosti in tveganj,
 – krepitev zavedanja o naravnih nevarnostih,
 – celovito načrtovanje ukrepov,
 – dimenzioniranje objektov, da lahko brez popolne 

porušitve prenesejo prekomerne obremenitve,
 – pripravljenost za nujne primere,
 – pravočasno prepoznavanje nujnih primerov (zgodnje 

opozarjanje in alarmiranje).

Za preprečevanje posledic hudourniških dogodkov pa v 
Švici prednostno izvajajo nekatere ukrepe:

 – nevarna območja ohranjajo po možnosti nepose-
ljena (ukrep prostorskega načrtovanja);

 – zadržujejo drobirske tokove na poseljenih območjih v 
urejenih strugah;

 – ohranjajo prostornino zadrževalnikov plavin in 
drobirskih tokov in naravnih razlivnih območij;

 – ukrepajo v povirnih delih, kjer preprečujejo nastanek 
nevarnih dogodkov, kot je recimo pogozdovanje;

 – gradijo ustalitvene hudourniške pregrade in druge 
hudourniške objekte v strugah drobirskih hudour-
nikov;

 – opozarjajo in evakuirajo, kar je odvisno od kakovosti 
alarmnega sistema in odzivnega časa za evakua-
cijo – ta rešuje življenje, mnogo manj pa zmanjšuje 
materialno škodo.

V dopolnitev navedimo, da so v Švici ustanovili svojo 
nacionalno platformo (PLANAT; www.planat.ch; marca 
2016 sestavljena iz 18 strokovnjakov) leta 1997, Zvezni 
parlament pa je leta 2005 potrdil nacionalno strategijo 
ravnanja z naravnimi nevarnostmi. 

Javni forum je v svojih zaključkih zapisal tri pomembne 
zadeve:

 – Veliko hudourniških dogodkov se v povečanem 
številu pojavlja vsako leto po svetu in povzroča 
velike ter nepovratne človeške izgube. Prav tako in 
pomembno ovira gospodarski ter socialni razvoj.

 – Hudourniški dogodki povzročajo veliko škode 
predvsem ranljivim skupinam, kot so nepremožni 
posamezniki, ženske, otroci in starejši.

 – Glavna dejavnika tveganja za nesreče sta podnebne 

spremembe in urbanizacija, ki sprožata hudourniške 
nesreče in poslabšujeta razmere, merjeno s pogo-
stostjo pojavljanja ter magnitudo.

Prav zato so hudourniški dogodki in njihovo prepreče-
vanje najpomembnejši za vzdržni razvoj in so posebej 
navedeni kot glavni dejavniki v Sendajskem okviru za 
zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030.

Udeleženci javnega foruma so se strinjali, da so značil-
nosti hudourniških nesreč različne od države do države, in 
sicer glede na naravne, ekonomske in socialne razmere 
v posamezni državi; različni so tudi ukrepi za prepreče-
vanje takih nesreč v posameznih državah, in sicer glede 
na tehnološko raven, finančna sredstva, organizacijo in 
zgodovinsko tradicijo.

Udeleženci Sendajskega simpozija 2015 so pozvali 
države, naj spodbujajo zmanjšanje hudourniških tveganj 
za potrebe vzdržnega razvoja tako, da čim bolj sledijo 
priporočilom:
1. Opazujmo vplive globalnih sprememb, vključno s 

podnebnimi spremembami, na hudourniške nesreče 
in oblikujmo ustrezne nacionalne strategije prilaga-
janja na podnebne spremembe.

2. Pripravimo natančne karte hudourniških nesreč, 
kadar je to izvedljivo, kmalu po dogodku, z namenom 
uporabe pri pravočasni evakuaciji, uspešnem načr-
tovanju posredovanja v nujnih primerih in netežavni 
odpravi posledic.

3. Pripravimo natančne karte podvrženosti in nevar-
nosti hudourniških dogodkov, da bi se prebivalstvo 
zaved(a)lo mogočih tveganj in bi preprečili gradnjo 
objektov ter infrastrukture na nevarnih območjih 
in da bi izboljšali prostorsko načrtovanje (rabe 
prostora/tal) ter urbanistično planiranje.

4. Izboljšajmo sisteme zgodnjega opozarjanja na 
nevarne hudourniške dogodke na različnih ravneh 
in prispevajmo k ohranitvi človeških življenj. Razvi-
jajmo geohidrološke sisteme za opazovanja in temu 
primerno tehnologijo.

5. Širimo vadbo preprečevanja hudourniških nesreč 
in poučevanje o nevarnih hudourniških dogodkih v 
lokalni skupnosti ter šolah.

6. Povečajmo vlaganje v zmanjšanje tveganja nesreč, da 
bi ohranili človeško življenje in imetje ter da bi spod-
bujali vzdržni razvoj. Pripravimo ustrezne tehniške 
smernice in sprejmimo učinkovito zakonodajo. 

7. Povečajmo vlaganje v napredne raziskave in razvoj, 
da bi izboljšali razumevanje nevarnih hudourniških 
dogodkov, kartiranje, opazovanje in modeliranje 
nevarnih hudourniških dogodkov ter oblikovali učin-
kovite strategije preprečevanja in prilagajanja.

8. Pripravimo nacionalne, regionalne in lokalne načrte 
zmanjšanja hudourniških tveganj kot del nacio-
nalnega akcijskega načrta, skladno s Sendajskim 
okvirom za zmanjšanje tveganja nesreč 2015–2030 
v vsaki državi.

9. Ustanovimo globalno statistiko o hudourniških 
nesrečah skladno z zahtevami Sendajskega okvira 
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po globalnih kazalnikih nesreč (Global Disaster Stati-
stics).

10. Spodbujajmo terensko ozaveščanje ciljnih skupin in 
širimo izmenjavo znanja ter informacij med tistimi, ki 
se jih tiče zmanjšanje hudourniških tveganj, in sicer 
z usmerjenimi in institucionalnimi spletnimi stranmi, 
kot je recimo spletna stran Mednarodne hudour-
niške mreže (International SABO Network; www.
sabo-int.org/).

11. Zagotovimo inženirjem, raziskovalcem in vladnim 
uradnikom povečane priložnosti za izmenjavo 
podatkov, informacij, znanja in izkušenj na področju 
zmanjšanja hudourniških tveganj. To lahko dosežemo 
z rednimi mednarodnimi srečanji, vključno z medna-
rodnim hudourniškim simpozijem (International 
SABO Symposium, kot je bil opisani leta 2015 v 
Sendaiju).

Osebni vtisi s svetovne 

konference

Udeležba na svetovni konferenci je posebno in osebno 
doživetje, saj je mogoče neposredno srečati znane 
svetovne voditelje in sedeti v istem prostoru z japonskim 
cesarjem ter cesarico. Zame je bila to prav posebna 
čast, saj sta bila prisotna na uradni otvoritvi svetovne 
konference.

Iz razgovora s posameznimi udeleženci iz različnih držav 
sveta se zazna, da nas povezuje skupna skrb za zmanj-
šanje tveganj nesreč v svetu, da pa so možnosti za njeno 
uresničitev med državami zelo velike. Prav želja nerazvitih 
držav, da želijo pomagati razvitejšim državam na tem 
področju, in obratna želja razvitih držav, da manj razvite 
države večinoma same prevzemajo skrb za varstvo pred 
nesrečami, sta bili vzrok, da se je Sendajski okvir 2015–
2030 usklajeval do zadnjega dne dela svetovne konfe-
rence. V resnici gre za velik uspeh, da se je načrt potrdil 
in bo spodbuden za zmanjšanje tveganja nesreč v svetu 
in v vsaki državi posebej.

Tudi Slovenija je s tem dokumentom prevzela svoj del 
odgovornosti v svetovni družini narodov. Pogosto je bila 
na konferenci poudarjena vloga zaščite in reševanja 
ter odpravljanja posledic, vendar se težišče delovanja 
na področju zmanjšanja tveganja nesreč preusmerja 
na področje preventive, in sicer z gradnjo strukturnih 
objektov ali dvigom strukturne odpornosti, kartiranjem 
in določanjem območij nevarnosti ter tveganj za uporabo 
pri načrtovanju rabe prostora (prostorsko planiranje) 
ter dvigovanjem odpornosti družbe tudi z izobraževa-
njem za povečanje razumevanja tveganj ter navsezadnje 
tudi na kakovostnem monitoringu in razvoju sistemov 
zgodnjega opozarjanja.

Za konec navedimo misel enega od razpravljavcev, da 
si bodo v kratkem časovnem razmiku sledile svetovne 
konference Združenih narodov na temo zmanjšanja 

tveganj (Sendai, marec 2015), in sicer o klimatskih spre-
membah (Pariz, december 2015; http://www.cop21.
gouv.fr/en/; Pariški dogovor je od 22. aprila 2016 do 
15. maja 2016 podpisalo že 177 strank) in o trajno-
stnem razvoju človekovih naselij v urbanizirajočem svetu 
(Habitat III, 2016; http://mirror.unhabitat.org/catego-
ries.asp?catid=831) – lahko bi dobili občutek, da gre za 
ločene zadeve, vendar pa so povezane (Briceño, 2015) 
in bi jih bilo treba tako obravnavati, da se ne bi države 
članice znašle pred dilemo, kam usmerjati svoje finančne 
in druge sile. Osrednje vprašanje postaja, kako se 
bosta svetovna družba in kapitalizem odzvala na izzive 
sprememb podnebja, ki so povezane z večanjem tveganj 
nesreč v svetu in Sloveniji.

Slovenija in svetovne lestvice 

odpornosti na naravne nesreče

In kje je v tej zgodbi Slovenija? Po indeksu tveganja 
naravnih nesreč, ki ga je izračunala Univerza Združenih 
narodov za leto 2013, se je na lestvici najbolj ogroženih 
držav uvrstila na 137. mesto. Vseh držav na lestvici je 
173, na vrhu je kot najbolj ogrožena država prav Vanuatu, 
Japonska je na 15. mestu, Avstrija na 132., Švica na 
156. mestu. Slovenija ima torej morda res srečo, da 
so nevarni procesi manj intenzivni kot drugod po svetu 
(manj intenzivni potresi brez katastrofalnih zemeljskih 
plazov) ali da jih nimamo (vulkanski izbruhi, piroklastični 
tokovi, cunamiji le omejene višine), vendar je škoda zaradi 
njihovega delovanja v zadnjih letih presegle meje, ki se 
večini državljanov zdijo sprejemljive.

Zanimiva je tudi lestvica poslovne odpornosti držav 
in regij, ki jo od leta 2011 pripravlja ameriška zavaro-
valna družba FM Global, specializirana za zavarovanje 
poslovnih nepremičnin (Resilience index, 2015). Pri 
obravnavi poslovne odpornosti je lestvica razvrstila 126 
držav, saj sta bili Združene države Amerike in Kitajska 
razdeljeni vsaka na tri regije.

Glavni vzrok nestabilnosti poslovnega okolja naj bi bile 
motnje v dobaviteljskih verigah. Svetovna lestvica odpor-
nosti držav in regij, izražena z globalnim indeksom 
odpornosti, določa odpornost kot kombinacijo ranljivosti 
na motnje v dobaviteljskih verigah in sposobnost okre-
vanja po taki motnji – indeks tako sestavlja kombinacija 
devetih pomembnih gonilnikov tveganja, razdeljenih v tri 
skupine, in sicer: 
a. gospodarski gonilniki (BDP na prebivalca; politična 

tveganja, merjena z zaznavanjem destabilizacije 
vlade zaradi neustavnega ali nasilnega delovanja, 
vključno s terorizmom; ranljivost na naftni šok, 
ocenjen s porabo nafte, deljeno z BDP); 

b. kakovost tveganj (razširjenost izpostavljenosti 
naravnim nevarnostim: potresu, vetru ali poplavam; 
kakovost obvladovanja tveganj zaradi naravnih 
nevarnosti, merjena z zavezanostjo k izboljšavam; 
kakovost obvladovanja požarnega tveganja, merjena 
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z zavezanostjo k izboljšavam) in
c. dobaviteljska veriga (zaznava korupcije; kakovost 

infrastrukture: transport, telefonija in energija; 
kakovost lokalnih dobaviteljev).

Slovenija je po globalnem indeksu odpornosti uvrščena 
na 33. mesto z 62,3 točkami: 100 točk je najvišja 
poslovna odpornost (Norveška 100 točk, Švica 94,9 
točke na 2. mestu) in 0 točk je najnižja poslovna odpor-
nost (Venezuela 0 točk). Od vseh 9 gonilnikov se Slovenija 
uvršča pod povprečje le pri izpostavljenosti naravnim 
nevarnostim, pri kateri smo na 76. mestu (31 točk, kar 
je ugodno) in kakovosti obvladovanja požarnega tveganja 
(73. mesto). Pri kakovosti obvladovanja tveganj zaradi 
naravnih nevarnosti smo na 59. mestu (visoke 89,9 
točke), vendar imamo še možnosti za izboljšanje, saj 
smo še leta 2012 prejeli 95,8 točke in bili na 53. mestu. 
Slovenija se leta 2015 najvišje uvršča pri odpornosti na 
politična tveganja (31. mesto) in pri kakovosti infrastruk-
ture (34. mesto). 

Najvišje se je povzpel Tajvan – za 52 mest na 37. mesto, 
in sicer predvsem zaradi izrazitega izboljšanja pri državni 
obvezi na področju obvladovanja tveganj. Slovenija je od 
leta 2011, ko je bila na 27. mestu, zdrsnila do leta 2015 
na 33. mesto.

Sklepne misli

Sendajska konferenca naj bi pomenila premik v misel-
nosti in usmeritvi prizadevanj na področju zmanjšanja 
tveganja nesreč. Pridružujem se tistim mnenjem, ki 
pravijo, da prenehajmo govoriti o naravnih nesrečah 
(npr. Briceño, 2015), saj nas to navaja na misel, da proti 
naravi ne moremo veliko narediti (kar je večinoma res, 
a nas, človeštvo in posameznika postavlja v vlogo žrtve, 
kar je za Slovenijo precej značilna lastnost). Zato je 
bolje, da ne govorimo o nesrečah, temveč o zmanjšanju 
tveganja za nesreče (angl. disaster risk reduction) ali 
še bolje, o naravnih nevarnostih (angl. natural hazards). 
Nesreče se dogajajo zaradi naše ranljivosti (angl. vulne-
rability) ob nevarnih naravnih dogodkih. Zato moramo 
svojo dejavnost usmeriti ob proučevanju zakonitosti 

naravnih nevarnosti v zmanjševanje ranljivosti z zmanj-
ševanjem izpostavljenosti (angl. exposure) in s povečeva-
njem odpornosti (angl. resilience) na delovanje naravnih 
nevarnosti. Potem bodo tudi nesreče, ki se bodo še 
naprej dogajale, manj vplivale na nas kot posameznike in 
na družbo kot celoto.

V tem smislu bi bilo treba ponovno razmisliti o izrazju 
v slovenščini. Večinoma se uporablja besedna zveza 
naravne nesreče, kot je vidno v Zakonu o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN iz leta 1994), 
Svetu Vlade Republike Slovenije za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami (ustanovljen leta 2014) ter 
trienalnem posvetovanju Naravne nesreče v Slove-
niji (NNS 2008, NNS 2011, NNS 2014). Predlagam, da 
besedno zvezo naravna nesreča (angl. natural disaster) 
sčasoma »upokojimo«, predvsem, če s tem izrazom v 
slovenščino prevajamo angleški izraz natural hazards 
(slov. naravna nevarnost). Preimenujmo Zakon o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v Zakon o zmanj-
šanju tveganja nesreč ali v Zakon o odpornosti na delo-
vanje naravnih in drugih nevarnosti. Že pred 30 leti 
smo na tečajih Planinske zveze Slovenije tečajnike učili 
o naravnih nevarnostih pri gibanju v gorah, in ne morda 
o nesrečah pri planinarjenju ali plezanju (Šegula, 1978).

Poznavajoč stanje na področju varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami v Sloveniji lahko ugotovim, da 
nas čaka v prihodnosti veliko dela ter da so dokumenti, 
javno dostopni kot rezultat dela 3. svetovne konference 
Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč, 
dobra podlaga za pospešeno vsestransko vlaganje v to 
področje, da se čim bolj pripravimo na nevarne naravne 
in druge dogodke, ki nas bodo prizadeli v prihodnosti, če 
to hočemo ali ne.
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Povzetek
Mednarodni geoznanstveni program (IGCP), ki poteka v okviru Unesca in IUGS, je že 44 let eden najpomembnejših 
svetovnih geoloških raziskovalnih programov. Raziskovalni projekti potekajo v okviru petih glavnih tematskih 
področij: Globalne spremembe in evolucija življenja, Geološko pogojene nevarnosti, Hidrogeologija, 
Zemeljski viri in Geodinamika. V okviru programa je bilo izvedenih že 350 mednarodnih projektov, v katerih 
je sodelovalo 150 držav. Kot eno izmed družbeno bolj koristnih tematskih področij imajo v njem poseben 
pomen raziskave geološko pogojenih nevarnosti, saj prispevajo k blaženju posledic naravnih nesreč, kot so 
potresi, cunamiji, vulkanska dejavnost, zemeljski plazovi, poplave in zdravju nevarni vplivi geoloških surovin.

Abstract
The International Geoscience Programme (IGCP), which is run under the frame of UNESCO and IUGS, has 
been for 44 years among the most important global geological research programmes. Research projects 
are grouped into five main themes: global change and evolution of life, geohazards, hydrogeology, earth 
resources, and geodynamic. All together 350 international research projects have been carried out so far, 
in which 150 countries participated. As one of its socially very relevant research themes, investigations of 
geohazards have a particular role in the programme, since they contribute to the mitigation of natural disasters 
as earthquakes, tsunamis, volcanic activity, landslides, floods and health hazards of geological materials.

Uvod

Mednarodni geoznanstveni program (IGCP) sta leta 
1972 zasnovala Unesco in Mednarodna zveza geoloških 
znanosti (IUGS), da bi promovirali mednarodne in inter-
disciplinarne geoznanstvene raziskave, ki so pomembne 
za razvoj družbe. Ključni za izbiro projektov, ki jih podpre 
IGCP, so znanstvena kakovost in obseg mednarodnega 
in interdisciplinarnega sodelovanja s poudarkom na 
vključenosti držav v razvoju. Glavni cilji programa so:

 – povečati razumevanje geoloških procesov, ki vplivajo 
na globalno okolje, da bi se izboljšali pogoji za življenje,

 – razviti bolj učinkovite metode raziskav, s katerimi 
iščemo in trajnostno izkoriščamo naravne vire, 
energijo in podtalnico,

 – izboljšati standarde, metode in tehnike za izvedbo 
geoznanstvenih raziskav ter prenos bazičnega 
in uporabnega znanja med razvitimi državami in 
državami v razvoju.

V okviru programa je bilo izvedenih že 350 mednarodnih 
projektov, v katerih je sodelovalo 150 držav. Sredstva, ki 
so namenjena posameznim projektom, so razmeroma 
majhna in so predvsem podporna sredstva za lažje vklju-

čevanje raziskovalcev iz držav v razvoju. Ker pa ima IGCP 
zelo velik ugled, so ti projekti pomembna referenca, ki 
jo izvajalci raziskav uporabljajo za lažje pridobivanje 
sredstev za raziskave iz drugih virov.

Raziskovalni projekti potekajo v okviru petih glavnih 
tematskih področij: Globalne spremembe in evolucija 
življenja, Geološko pogojene nevarnosti, Hidrogeologija, 
Zemeljski viri in Geodinamika, ki so na kratko predsta-
vljena v nadaljevanju.

 Slika 1: Logotipi UNESCO, IUGS in Mednarodnega 
geoznanstvenega programa (IGCP)

 Figure 1: Logos of UNESCO, IUGS, and International 
Geoscience Programme (IGCP).
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Globalne spremembe in evolucija življenja. Spremembe 
v Zemljinem podnebju in evolucija življenja se zelo odražajo 
v kamninah. K našemu poznavanju globalnih sprememb 
okolja prispevajo terestični in morski sedimenti, zapo-
redja rastlinskih in živalskih fosilov ter led. Za Zemljino 
geološko zgodovino je značilnih več velikih izumrtij žival-
skih vrst, ki so bila posledica dramatičnih sprememb v 
okolju in ekosistemih. Po drugi strani pa življenje vpliva na 
Zemljino atmosfero, oceane in površje. Ključ za razume-
vanje sedanjih in prihodnjih sprememb na Zemlji je prav v 
razumevanju globalnih sprememb v geološki preteklosti.

Geološko pogojene nevarnosti vključujejo potrese, 
cunamije, vulkansko dejavnost, zemeljske plazove, 
poplave in zdravju nevarne vplive geoloških surovin. 
Lahko so lokalne, kot so plazovi in obalna erozija, ali pa 
take, ki ogrožajo celotno človeštvo, kot so izbruhi super-
vulkanov ali udarci meteoritov. Interdisciplinarne razi-
skave geoznanstvenikov povečujejo razumevanje teh 
nevarnosti in prispevajo k blaženju njihovih posledic.

Hidrogeologija ali geoznanost vodnega kroga. Življenje 
na Zemlji je odvisno od vode, zato je njena trajnostna 
uporaba bistvena za prihodnji obstoj človeštva. Vodni viri 
vključujejo površinske in podzemne vode, oceane in led. 
Hidrogeološke raziskave obsegajo razumevanje in upra-
vljanje tako površinskih kot podzemnih voda ter njihove 
vire, onesnaženje in zgodovino vodnih sistemov.

Zemeljski viri. Trajnostna raba zemeljskih virov, ki 
obsegajo mineralne surovine, ogljikovodike, geoter-
malno energijo in vodo, je ključna za prihodnost člove-
štva. Okolju prijazno izkoriščanje teh virov je zato velik 
izziv za geoznanosti in tehnološki napredek.

Geodinamika. Razmere na Zemljinem površju, kjer 
živimo, so pod vplivom geoloških procesov, ki se dogajajo 
globoko v notranjosti Zemlje. Zemlja je torej dinamičen 
planet in za razumevanje globalnih procesov, kot so 
tektonika plošč ali spremembe v Zemljinem magnetnem 
polju, moramo uporabljati geofizikalne metode raziskav. 
Ti procesi so po drugi strani pomembni za izkoriščanje 
naravnih virov, upravljanje vodnih virov in za razumevanje 
geološko pogojenih nevarnosti, kot so potresi.

Ker imajo raziskave geološko pogojenih nevarnosti za 
družbo še poseben pomen, saj njihovo boljše razume-
vanje vodi k reševanju življenj in premoženja ter blaženju 
posledic, ima to področje v Mednarodnem geoznan-
stvenem programu še posebno vlogo. Tudi zato, ker je 
večina geološko pogojenih nevarnosti povezana z geolo-
škimi procesi, ki se deloma obravnavajo v okviru drugih 
tematskih področij (npr. potresi so posledica geodi-
namskih procesov, poplave so povezane z raziskavami 
vodnega kroga, zdravju nevarni vplivi geoloških materi-
alov so povezani z izkoriščanjem mineralnih surovin), se v 
znanstvenem odboru številni projekti obravnavajo hkrati 
na več področjih.

Slovenski raziskovalci so bili do zdaj vključeni v več kot 40 
IGCP-projektov z vseh tematskih področij. V začetnem 
obdobju programa so bili to pretežno stratigrafski in 
paleontološki projekti, pozneje pa se je sodelovanje razši-
rilo na različna področja, kot so raziskave vodnih virov, 
predvsem na krasu, okoljske raziskave, raziskave mine-
ralnih surovin in raziskave geološko pogojenih nevar-
nosti. Delovanje slovenskih raziskovalcev v Mednaro-
dnem geoznanstvenem programu koordinira nacionalni 
odbor IGCP pri Slovenski nacionalni komisiji za Unesco, 
ki ga trenutno vodi dr. Mirka Trajanova iz Geološkega 
zavoda Slovenije.

Razvoj Mednarodnega 

geoznanstvenega 

programa raziskav

Rojstvo IGCP-programa sega v leto 1972 s formalno 
odobritvijo njegovega statuta na 17. zasedanju gene-
ralne skupščine Unesca in uradnim začetkom na 24. 
mednarodnem geološkem kongresu v Montrealu. 
Priprave nanj so potekale že od leta 1964, ko je 
avstralski geolog Harrington v pismu petdesetim 
vodilnim svetovnim geologom predlagal zasnovanje 
mednarodnega programa Gondwana, da bi se izbolj-
šale geološke korelacije med celinami južne hemisfere. 
V svojih sicer zelo pozitivnih odzivih so mu za program 
odsvetovali uporabo terminov Gondwana in teorija poto-
vanja celin, ki se je v tistem času šele oblikovala v celovito 
teorijo tektonike litosferskih plošč. Pobudo je nadalje-
vala skupina prodornih mladih avstralskih geologov v 
okviru Mednarodne zveze geoloških znanosti, ki je bila 
ustanovljena leta 1961. Prvotna ideja je bila razširjena 

 Slika 2: Naslovnica knjige Tales set in stone (Zgodbe, 
zapisane v kamninah), ki je izšla ob 40. obletnici 
Mednarodnega geoznanstvenega programa

 Figure 2: The front page of the book Tales set in stone, 
which was published at 40th anniversary of the 
International Geoscience Programme.
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na ves svet, s posebnim poudarkom na sodelovanju 
in izmenjavi idej med zahodnim in vzhodnim delom z 
železno zaveso razdeljene Evrope. Predlagali so ime 
Mednarodni geološki korelacijski program (International 
Geological Correlation Programme – IGCP). Osnutek za 
formalno oblikovanje IGCP je bil napisan za obravnavo in 
sprejem na mednarodnem geološkem kongresu v Pragi 
leta 1986, ki pa je bil zaradi političnih dogodkov Praške 
pomladi odpovedan. Sledila je odločitev, da se poskuša 
program izvesti kot skupna iniciativa Unesca in IUGS. 
Končne cilje in vsebino programa so oblikovali na medvla-
dnem zasedanju ekspertov iz 53 držav in 11 mednaro-
dnih nevladnih organizacij leta 1971 v Parizu. Prvi pred-
sednik IGCP je postal sir Kingsley Dunham, direktor 
britanskega geološkega zavoda, ki je takrat ravno končal 
mandat predsednika IUGS.

Prvotni program IGCP je bil sicer zelo usmerjen v medna-
rodne stratigrafske korelacije, kar je tudi vzrok za izbiro 
njegovega imena, vendar so se projekti izvajali širše v 
štirih skupinah, ki so pokrivale večino geoloških področij 
raziskav:
1. stratigrafija, paleontologija, sedimentologija in 

fosilna goriva,
2. kvartarne, okoljske in inženirske geoznanosti,
3. mineralne surovine, petrologija, vulkanologija in 

geokemija,
4. geofizika, tektonika in strukturna geologija.

Skladno s to razdelitvijo je deloval tudi znanstveni odbor 
v štirih delovnih skupinah, ki so ocenjevale predloge novih 
projektov in vsako leto spremljale napredek projektov, ki 
se izvajajo. Leta 2004 je bilo štirim prejšnjim dodano še 
peto področje:
5. Hidrogeologija.

Mednarodni geoznanstveni program se je stalno razvijal 
in dopolnjeval. Leta 1997 je Unesco naročil neodvisno 
recenzijo programa. Predloženo poročilo je prepoznalo 
ključne značilnosti tega programa in priporočilo nekatere 
spremembe, s katerimi bi bolj sledili glavnemu poslan-
stvu Unesca. Z njimi bi spodbujali predvsem več apli-

kativnih geoloških projektov z jasno izraženo družbeno 
koristnostjo. Da bi se to videlo tudi navzven, je program 
dobil podnaslov Geoznanost v službi družbe (angl. Earth 
science in the service of society). Tako spremenjena 
politika programa se je odrazila v razmerju med bazič-
nimi raziskovalnimi projekti in bolj neposredno družbeno 
koristnimi aplikativnimi projekti. Unesco je opozoril tudi 
na potrebo po večji vlogi izobraževanja, ki jo kot pred-
nostno uveljavlja v vseh svojih znanstvenih programih. 
IGCP je temu področju sicer vedno posvečal posebno 
pozornost, saj so bistvene odlike vseh projektov izme-
njava znanja, izkušenj in podatkov med raziskovalci iz 
celotnega sveta, predvsem pa prispevek k izobraževanju 
v državah v razvoju na vseh ravneh.

Do naslednjih večjih sprememb je prišlo leta 2005, ko 
je bila ustanovljena posebna delovna skupina Unesca in 
IUGS. Namen je bil prelagati tako vsebinske kot organi-
zacijske reforme IGCP, da bi se zmanjšali stroški upra-
vljanja programa in zagotovilo večje financiranje. S tem 
se je precej spremenilo razmerje v finančnih sredstvih, 
ki jih za izvajanje projektov namenjata Unesco in IUGS, 
ki so od takrat bolj uravnotežena. Program je dobil tudi 
novo ime Mednarodni geoznanstveni program, ki pa je 
zaradi kontinuitete in prepoznavnosti ohranil kratico 
IGCP. Prejšnje delovne skupine so se preoblikovale v 
prednostna področja in se v naslednjih letih oblikovale v 
sedanjo shemo, ki je bila sprejeta leta 2011:
1. Globalne spremembe in evolucija življenja,
2. Geološko pogojene nevarnosti,
3. Hidrogeologija,
4. Zemeljski viri,
5. Geodinamika.

Tudi v Unescu, v katerem je program vodil sekretariat 
IGCP, je prihajalo do organizacijskih sprememb. Ti so 
znotraj Sektorja za naravoslovne vede dolgo pripadali 
Oddelku za zemeljske vede, ki je obsegal poleg IGCP tudi 
program geoparkov, monitoring Zemlje in izobraževanje. 
Pozneje se je ta preoblikoval in združil z drugimi v Oddelek 
za ekološke in zemeljske vede. Danes je IGCP uvrščen v 
okviru tega oddelka v Odsek za zemeljske vede in zmanj-

Slika 3: 
Zasedanje znanstvenega sveta (zaprti 
del) Mednarodnega geoznanstvenega 
programa, februar 2016
Figure 3: 
Meeting of the Scientific Council 
(closed session) of the International 
Geoscience Programme in 
February 2016.
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šanje ogroženosti zaradi naravnih nesreč. Ta odsek 
je hkrati z IGCP ves čas vodil tudi Unescov program 
globalnih geoparkov (angl. Unesco Global Geoparks), ki 
promovira zaščito in upravljanje izjemnih geoloških naha-
jališč. V svetu je trenutno 120 Unescovih geoparkov, 
med njimi dva v Sloveniji: čezmejni geopark Karavanke/
Karawanken in geopark Idrija. Po dolgotrajnih pripravah 
je generalna konferenca Unesca novembra 2015 
sprejela odločitev o združitvi obeh programov v Medna-
rodni geoznanstveni in geoparkovni program (Internati-
onal Geoscience and Geoparks Programe – IGGP). Kljub 
tej združitvi sta oba programa, IGCP, ki je namenjen 
predvsem znanstvenim raziskavam, mednarodnemu 
sodelovanju in prenosu znanja, ter UGG, ki je namenjen 
predvsem zaščiti geološke dediščine in širšemu izobra-
ževanju, ohranila svoji kratici, prepoznavnost in ločeno 
financiranje. IGCP tudi še naprej ostaja skupen program 
Unesca in IUGS.

Način delovanja Mednarodnega 

geoznanstvenega programa

Mednarodni geoznanstveni program skupaj vodita IGCP-
-sekretariat pri Unescu in znanstveni odbor, ki je sesta-
vljen iz 50 raziskovalcev iz celega sveta. Naloga znanstve-
nega odbora je, da ocenjuje predloge novih projektov in 
jih predlaga v sprejetje ter da letno ovrednoti napredek 
posameznih projektov na podlagi prejetih letnih poročil. 
Poleg tega oblikuje smernice in sprejema odločitve, 
povezane z delovanjem IGCP-programa. Na vsakem od 
petih tematskih področij deluje v znanstvenem odboru 
po deset članov, katerih delo koordinira vodja temat-
skega področja. Avtor tega članka sem član znan-
stvenega odbora IGCP od leta 2008, od leta 2013 pa 
sem vodja tematskega področja za Geološko pogojene 
nevarnosti (Geohazards). Ocenjevanje predlogov novih 
projektov ter evalvacija letnih poročil tekočih projektov 
potekajo s pomočjo vseh članov znanstvenega odbora 
vsako leto januarja. V drugi polovici februarja pa poteka 
na sedežu Unesca v Parizu sestanek znanstvenega 

sveta (vsi vodje tematskih področij in predsedujoči 
IGCP) s sekretariatom IGCP, ki ga sestavljajo uslužbenci 
Unesca iz Odseka za zemeljske znanosti in zmanjšanje 
ogroženosti zaradi naravnih nesreč ter s predsednikom 
in tajnikom IUGS, na katerem se pregledajo vse recenzije 
in na podlagi njih oblikuje lista projektov, ki se bo financi-
rala v naslednjem letu. Poleg tega se podrobno obrav-
navajo tudi vsa relevantna vprašanja, povezana z delo-
vanjem Mednarodnega geoznanstvenega programa. 
Dvodnevnemu zaprtemu zasedanju znanstvenega 
sveta sledi še tretji odprti dan zasedanja, na katerem 
se širši strokovni javnosti predstavijo vsa tematska 
področja in njihovi pomembnejši projekti. Odprtega zase-
danja se udeležujejo predsedniki nacionalnih odborov 
IGCP in/ali predstavniki nacionalnih komisij za Unesco, 
stalni delegati držav pri Unescu, predstavniki različnih 
sorodnih področij znotraj Unesca in drugi zainteresirani.

Za projekte Mednarodnega geoznanstvenega programa 
je poleg znanstvene odličnosti nujno čim širše medna-
rodno sodelovanje, ki vključuje države v razvoju. Poudarek 
je na različnih oblikah izobraževanja in prenosa znanj. 
Glede na geografski obseg sodelujočih držav in območja, 
na katerem potekajo raziskave, se projekti delijo v regi-
onalne (del posamezne celine), celinske in medcelinske. 
Projekti, ki jih financirata Unesco in IUGS, lahko potekajo 
od tri do pet let, pogosto pa se podaljšajo za eno leto 
brez dodatnega financiranja. Ker IGCP izrazito podpira 
vključevanje mlajših raziskovalcev, se kot podkatego-
rija odobravajo projekti, ki jih vodijo taki raziskovalci. 
Ocenjevanje predlogov projektov in vsakoletna evalva-
cija tekočih projektov potekajo po naslednjih kriterijih, ki 
odražajo glavne vrednote IGCP-programa:

 – cilji raziskav (znanstvena relevantnost, družbena 
koristnost, ambicioznost),

 – znanstveni dosežki,
 – vključenost raziskovalcev v projekt: razvite države/

države v razvoju, geografska pokritost, vključenost 
različnih znanstvenih področij, starostna porazde-
litev udeležencev, enakopravna zastopanost spolov,

 – organizacija znanstvenih sestankov, delavnic, izobra-
ževanj itn.,

Slika 4: 
Odprti del zasedanja znanstvenega 
sveta Mednarodnega 
geoznanstvenega programa februarja 
2016 na sedežu Unesca v Parizu
Figure 4: 
Open session of the Scientific 
Council meeting of the International 
Geoscience Programme in February 
2016 at UNESCO headquarters 
in Paris.
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 – sodelovanje z drugimi raziskovalnimi programi,
 – komunikacija rezultatov projekta: znanstvene 

objave, druge vrste objav, spletna stran, izobraže-
valno gradivo, medijski prispevki, dogodki, namenjeni 
odločevalcem itn.,

 – družbena relevantnost raziskav in drugih aktivnosti 
projekta.

Vsak prijavljen predlog projekta dobi svojo zaporedno 
številko (npr. IGCP 641), če projekt vodijo mlajši razisko-
valci, pa se doda še črka Y (young). Trenutno je program 
pri številki približno 650, vendar to ne pomeni, da je bilo 
toliko projektov tudi odobrenih in so se izvajali. Takšnih 
je bilo v celotnem obdobju programa dobra polovica 
oziroma 350. Projekti IGCP so prepoznavni po svojem 
logotipu v obliki geološkega kladiva in kratic Unesco, IUGS 
in IGCP. V zgodnejšem obdobju izvajanja programa so bili 
znanstveni članki, ki so izhajali iz projekta IGCP, na prvi 
strani pogosto označeni s tem logotipom in zaporedno 
številko projekta. Danes izdajatelji znanstvenih revij 
tega večinoma ne dopuščajo več, se pa IGCP obvezno 
navaja v zahvali na koncu članka. V zadnjem letu izvajanja 
projekta je nujna objava preglednega članka o njegovih 
rezultatih v reviji EPISODES, ki jo izdaja IUGS.

Področje geološko pogojenih 

nevarnosti v IGCP

Raziskave geološko pogojenih nevarnosti so v razvoju 
IGCP postajale vedno pomembnejše, in sicer predvsem 
zaradi njihovega velikega pomena za družbo in vedno 
večjega zavedanja, da je razumevanje teh nevarnosti 
ključ za blaženje posledic naravnih nesreč. Narava nas 
vsak dan opominja, da imajo geološko pogojene nevar-
nosti dramatične učinke na človeštvo. Z večanjem števila 
prebivalcev planeta, širjenja infrastrukture in podnebnimi 
spremembami je vedno več ljudi izpostavljenih različnim 
naravnim nesrečam. Hkrati se povečuje razlika pri 
posledicah naravnih nesreč v državah razvitega sveta in 
državah v razvoju. V prvih se povečuje predvsem materi-

alna škoda, ki jo povzročajo naravne nesreče, v drugih pa 
se s povečevanjem naseljenosti povečuje število člove-
ških žrtev. Geoznanost nima čudežne palice, da bi lahko 
preprečila geološko pogojene naravne nesreče, lahko pa 
pomembno prispeva k njihovemu razumevanju in blaženju 
njihovih učinkov. Raziskave so tako usmerjene predvsem 
v boljše napovedovanje kje in kdaj lahko posamezne 
naravne nesreče nastanejo in v oceno njihovih posledic. 
To pa je podlaga za boljše prostorsko planiranje, opozar-
janje prebivalstva, večjo učinkovitost služb za zaščito in 
reševanje, saniranje posledic ali škodljivega delovanja in 
tudi učinkovitejše zavarovalništvo na področju naravnih 
nesreč. Poleg znanstvene kakovosti je pri raziskovanju 
naravnih nesreč še posebno pomembno, kako nove 
izsledke posredujemo odločevalcem, ki so odgovorni za 
primerne ukrepe, ali široki javnosti, da se bo znala ob 
grožnji naravne nesreče ustrezno odzivati.

Področje geološko pogojenih nevarnosti je zelo široko, 
vendar praktično ni nevarnosti, ki še ne bi bila obrav-
navana v okviru Mednarodnega geoznanstvenega 
programa. V nadaljevanju so na kratko predstavljeni 
nekateri uspešnejši ali novejši projekti IGCP s tega 
področja.

IGCP 567 Earthquake archeology 
(Potresna arheologija)

Rušilni potresi se na potresnih območjih ponavljajo v 
stoletja ali tisočletja dolgih intervalih, s seizmografi pa 
opazujemo potresno dejavnost šele 120 let. Da bi lahko 
zanesljivo ocenili potresno nevarnost, potrebujemo torej 
podatke iz precej daljšega obdobja. Arheološki podatki 
imajo potencial razkriti potresno dejavnost v več tisoč-
letjih, še posebno, če jih povežemo z zgodovinskimi viri 
in geološkimi pokazatelji (paleoseizmologija). Projekt 
je dokazal, da potresna arheologija daje dragocene 
podatke za dolgoročno oceno potresne nevarnosti, za 
kar je bil potreben interdisciplinaren pristop, ki je vklju-
čeval zgodovinarje, antropologe, arheologe, geologe, 
seizmologe, geofizike, arhitekte in potresne inženirje.

Slika 5: 
Predsedujoča znanstvenemu svetu 
Mednarodnega geoznanstvenega 
programa v obdobju 2013–2016, 
prof. Patricia Vickers-Rich iz Avstralije
Figure 5: 
Scientific Council Chairperson of the 
International Geoscience Programme 
in the period 2013-2016, Prof. 
Patricia Vickers-Rich from Australia.
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IGCP 585 E-MARSHAL–Earth’s 
continental MARgins: aSsessing 
the geoHAzard from submarine 
Landslides (Ocena geološko pogojenih 
nevarnosti zaradi podmorskih plazov)

Projekt je v svetovnem merilu raziskoval pomorske 
pobočne premike in njihove posledice in je potekal v 
Atlantskem in Tihem oceanu, v zaprtih morjih, kot je 
Sredozemlje, v fjordih in jezerih. Uporabljali so moderno 
tehnologijo, kot sta na primer večsnopni sonar in 
3D-refleksijska seizmika, ter modeliranje stabilnosti 
pobočij in načina nastanka cunamijev in njihovega delo-
vanja na obalo. Pokazal je vso različnost in kompleksnost 
geomorfologije in geologije podvodnega okolja.

IGCP 594 Impact of mining on 
environment in Africa (Vpliv 
rudarjenja na okolje v Afriki)

Rudarjenje mineralnih surovin ima velik vpliv na okolje, ki 
se ne konča s prenehanjem rudarske dejavnosti. Glavni 
cilji projekta so bili integrirati rezultate interdisciplinarnih 
raziskav onesnaženih območij, izboljšati sodelovanje 
med geoznanstveniki in zdravniki ter izboljšati zavedanje 
o vplivih rudarjenja na okolje in človekovo zdravje. Razi-
skovali so kontaminacijo tal s težkimi kovinami, disperzijo 
emisij, onesnaženje površinskih in pozemnih voda, vpliv 
onesnaženja na rastline in metode bioremediacije ter 
sevanje, povezano z emisijami radona.

IGCP 601 Seismotectonics and seismic 
hazard in Africa (Seizmotektonika 
in potresna nevarnost v Afriki)

Ker je Afrika pri ocenjevanju potresne nevarnosti na 
svojem ozemlju precej zaostajala za preostalim svetom, 
je ta projekt bistveno pripomogel k izboljšanju stanja. 
Cilji projekta so bili pripraviti smernice za poenoteno 
izdelavo seizmotektonskih kart, okrepiti sodelovanje 
med afriškimi geoznanstveniki in postaviti temelje za 
postavitev mrež potresnih opazovalnic in geodetskih 
GPS-točk za implementacijo sistemov zgodnjega opozar-
janja pred potresi. V okviru projekta so izdelali seizmo-
tektonsko bazo podatkov in opredelili parametre seiz-

mogenih aktivnih prelomov, izdelali poenoten seizmični 
katalog za celotno Afriko, verjetnostno karto potresne 
nevarnosti in postavili temelje za analizo potresne ogro-
ženosti.

IGCP 454 Medical geology 
(Medicinska geologija)

Toksične snovi v tleh, kamninah in ozračju, ki izhajajo iz 
naravnih virov (kemizem kamnin) ali človeškega onesna-
ževanja, imajo lahko velik vpliv na zdravje. Vsi ljudje na 
Zemlji so pod določenimi vplivi, ki izvirajo ali iz preve-
like koncentracije škodljivih snovi ali pa iz pomanjkanja 
nekaterih za zdravje pomembnih elementov. Zato je 
treba dobro razumeti vse geološke naravne procese, ki 
vplivajo na naše zdravje. V interdisciplinarnem projektu 
so sodelovali geoznanstveniki, biomedicinski razisko-
valci in strokovnjaki s področja javnega zdravja, da bi 
proučili širok razpon zdravstvenih problemov, povezanih 
s stanjem okolja. Hkrati je bil velik poudarek na ozave-
ščanju javnosti o teh problemih. Na pobudo projekta je 
bila leta 2006 ustanovljena Mednarodna zveza za medi-
cinsko geologijo.

Sklepne misli

Mednarodni geoznanstveni program raziskav je v svoji 
44-letni zgodovini dokazal velik pomen za bolj homogen 
svetovni napredek geoznanosti. Poleg znanstvene odlič-
nosti so glavne odlike tega programa premoščanje razlik 
v ekonomski razvitosti ter političnih, kulturnih, verskih 
in izobrazbenih razlik. Čeprav je bil v začetnem obdobju 
program zastavljen bolj ozko, v geološke korelacije na 
področju stratigrafije in paleontologije med različnimi 
deli sveta, se je skozi razvoj oblikoval v celovit program, 
ki vključuje vsa glavna področja geoznanosti in v katerem 
je vedno večji poudarek na koristnosti raziskav za družbo. 
Zato je še kako upravičen uraden podnaslov programa 
Geoznanost v službi družbe. Po družbeni relevantnosti 
imajo v IGCP-programu posebno mesto raziskave 
različnih geološko pogojenih nevarnosti, ki jim je člove-
štvo vedno bolj izpostavljeno. Čeprav znanost ne more 
preprečiti naravnih nesreč, pa lahko bistveno pripomore 
k zmanjševanju njihovih posledic, reševanju človeških 
življenj in zmanjševanju materialne škode.
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Povzetek
Z dvema konvencijama in njunimi aneksi se je velika večina držav obvezala k omejitvam pri proizvodnji in 
uporabi protipehotnih min in kasetnega streliva. Opazno je zmanjšanje števila žrtev, povezanih s tema 
kategorijama nevarnih eksplozivnih teles, veča pa se število žrtev protitankovskih min, kar počasi postaja 
prepoznavna globalna težava. Ocene o številu položenih protitankovskih min v svetu so zelo približne. V vojaških 
spopadih so jih uporabljali na različne načine, vse pa so imele velike posledice tudi na civilno prebivalstvo. 
Članek predstavlja vprašanje položenih protitankovskih min in humanitarne posledice, ki jih povzročijo.

Abstract
By adopting two conventions and their annexes, the vast majority of countries have committed 
themselves to respecting the limitations posed on the production and use of anti-personnel mines 
and submunition. There has been a downward trend in the number of victims related to these two 
categories of dangerous explosive ordnance, but the number of victims of anti-tank mines has been 
increasing and is gradually becoming a recognized global problem. Calculations of the number of anti-
tank mines laid around the world are very imprecise. Anti-tank mines have been used in various ways 
during armed conflicts, all of which have had significant effects on the civilian population. This article 
presents the issue of anti-tank mines laid around the world and their humanitarian consequences.

Uvod

Po prepovedi proizvodnje, skladiščenja in uporabe proti-
pehotnih min in sprejetju podobne konvencije o kasetnem 
strelivu si nekatere nevladne organizacije v zadnjem 
času zelo prizadevajo za razširitev teh prepovedi tudi 
na protitankovske mine. Poznamo samo približne ocene 
števila postavljenih protitankovskih in protipehotnih min. 
Nekateri navajajo 10 milijonov min, brez upoštevanja 
tistih, ki so bile med drugo svetovno vojno položene v 
Egiptu (Gallimore in Monin, 2002). 

V tem smislu je bilo sproženih tudi nekaj uradnih vladnih 
pobud, vendar pravega odziva iz večine držav še ni bilo, 
saj v protitankovskih minah še vedno vidijo pomembno, 
predvsem pa poceni orožje (Zirnsak in Clarke, 2005). Do 
pred kratkim je bilo težko oceniti resnični vpliv teh min na 
civilno prebivalstvo oziroma presoditi njihove nevojaške 
posledice. Sistemi poročanja o minskih nesrečah so bili 
različni in niso omogočali selekcije žrtev glede na eksplo-
zivno telo, ki je bilo vzrok nesreče. Ti sistemi poročanja 
še niso poenoteni, je pa mogoče v zadnjem času opaziti, 
da v poročilih poskušajo definirati tudi eksplozivno telo, ki 
je nesrečo povzročilo. Tako je mogoče primerjati število 
najdenih protipehotnih in protitankovskih min ter število 

nesreč, ki jih je posamezna vrsta min povzročila in tako 
statistično opredeliti, katero eksplozivno telo pomeni 
večjo nevarnost za civilno prebivalstvo in za skupnost 
protiminskega delovanja.1 Prav te primerjave so omogo-
čile drugačen, lahko bi ga poimenovali statističen pogled 
na vprašanja min in neeksplodiranih ubojnih sredstev 
(NUS), pri čemer se je v vsej svoji širini pokazala prav 
problematika protitankovskih min, ki do zdaj ni bila tako 
prepoznavna. Nekateri avtorji pri analizah globalne 
nevarnosti protitankovskih min omenjajo tako imeno-
vano Paretovo načelo,2 kar pa je le ozek matematično-
-statistični pogled na kompleksno problematiko. 

Posledice delovanja protitankovskih min na civilno prebi-
valstvo se pojavljajo v različnih delih sveta in se kažejo v 
mnogih segmentih, ki pa jih je mogoče nekako strniti v tri 
kategorije. Najprej je treba omeniti neposredni vpliv na 
zdravje in življenje lokalnega prebivalstva, saj so posle-

1 Protiminsko delovanje formalno sestavlja pet stebrov: 
humanitarno razminiranje, pomoč žrtvam min, uničevanje 
minskih zalog, zagovarjanje prepovedi uporabe protipehotnih 
min in ozaveščanje o nevarnosti min.

2 Vilfredo Pareto: »Za mnoge pojave naj bi veljalo, da 20 
odstotkov vzrokov povzroči 80 odstotkov posledic.«
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dice aktiviranja teh min za zdravje udeleženih v takšnih 
nesrečah precej hujše kot zaradi protipehotnih min, 
poleg tega so v mnogih primerih te nesreče za večino 
udeležencev smrtonosne. Položene protitankovske mine 
imajo tudi kratkoročen vpliv na širša območja, na katerih 
so postavljene, saj pogosto onemogočajo dostavo 
humanitarne pomoči in vračanje beguncev. Ta vpliv, če 
vprašanje ni pravočasno in primerno rešeno, zelo hitro 
postane dolgoročen in poslabša ekonomski razvoj celih 
držav ali njihovih posameznih delov. Dolgoročni vpliv je 
najbolj viden na cestnem omrežju in kmetijski dejavnosti, 
ki ju lahko že manjše število protitankovskih min popol-
noma onemogoči.

Protitankovske mine in 

terminološko vprašanje

Znotraj skupnosti protiminskega delovanja se upora-
bljajo različna poimenovanja za protitankovske mine. 
Še pred desetimi leti se je tudi v kontekstu protimin-
skega delovanja dosledno uporabljal vojaški izraz proti-
tankovske mine, ki pa je terminološko preozek. Danes 
se v vseh strokovnih prispevkih večinoma uporablja 
besedna zveza mine, namenjene delovanju proti vozilom 
(angl. anti-vehicle mine). V strokovni literaturi je mogoče 
zaslediti tudi naziv preostale mine, ki niso protipe-
hotne (angl. mines other than anti-personnel mines), 
njegova uporaba je bila namenjena ločitvi vseh preo-
stalih min od protipehotnih. Po drugi strani je mogoče 
te »nove« nazive, predvsem z vidika aktualnih vojaških 
načinov uporabe protitankovskih min, umestiti tudi v 
vojaško terminologijo. Te mine zdaj namreč uporabljajo 
predvsem različne uporniške skupine in so namenjene 
predvsem delovanju proti različnim vozilom. Po drugi 
strani se pojavljajo nove tehnike njihove uporabe, kar še 
dodatno povečuje njihovo razširjenost in ogroža civilno 
prebivalstvo. V slovenskem jeziku se še vedno uporablja 
izraz protitankovska mina, ki pa je gotovo neustrezen, 
vsebinsko preozek in tudi zavajajoč.

Pravna izhodišča uporabe 

protitankovskih min

Pravna izhodišča omejevanja uporabe protitanko-
vskih min so zelo različna, zelo omejena in izhajajo 
predvsem iz mednarodnega humanitarnega prava. 
Nekatere omejitve pri uporabi teh min lahko iščemo v 
drugem amandmaju protokola Konvencije o prepovedi 
ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja 
(AP II) (GICHD, 2014; Zirnsak in Clarke, 2005). AP II ureja 
uporabo min, improviziranih eksplozivnih sredstev in 
drugih eksplozivnih teles, ki niso protipehotne mine. AP 
II niti izvirni protokol neposredno ne omejujeta uporabe 
protitankovskih min, z omejitvami pa pomenita pravno 
izhodišče za omejevanje načinov njihove uporabe. V AP 
II je pomembna predvsem zaščita civilistov, v nekaterih 

elementih pa tudi osebja, udeleženega v protiminskem 
delovanju. Predvsem so v ospredju prepoved uporabe 
teh sredstev v nevojaške namene, izvajanje ukrepov, 
ki opozarjajo civiliste na nevarnost in jih obvarujejo 
pred njo, uporaba mehanizmov za samouničenje ipd. 
Vendar so to elementi, ki se nanašajo na zelo različna 
eksplozivna telesa in ne samo na protitankovske mine. 
Nanje se nanaša predvsem prepoved nameščanja 
dodatnih vžigalnikov, ki so namenjeni onemogočanju 
njihovega odstranjevanja in katerih namestitev omogo-
čajo konstrukcije večine teh min. Posebnega pomena, 
predvsem za razminiranje, je prepoved opremljanja teh 
eksplozivnih teles z vžigalniki, ki reagirajo na delovanje 
klasičnih minskih detektorjev. Drugih pravnih omejitev 
za uporabo protitankovskih min pa v resnici ni. Njihove 
uporabe ne omejuje niti omenjena Konvencija Združenih 
narodov o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst 
klasičnega orožja (KKO) iz leta 1980 z dopolnitvami iz 
leta 2001. Pomembnejši je eden izmed sklepov tretje 
revizijske konference držav podpisnic konvencije leta 
2006, v katerem je 11 držav (tudi Slovenija) oblikovalo 
posebno deklaracijo, v kateri je bil v povezavi s konven-
cijo tudi govor o protitankovskih minah. Vendar je tudi 
tu besedilo zelo splošno, nedoločeno in vsebinsko ne 
presega temeljne konvencije.

Globalni humanitarni pogled na 

vprašanje protitankovskih min

Na globalni ravni je v zadnjih desetih letih mogoče opaziti, 
da se število nesreč s protipehotnimi minami počasi 
zmanjšuje, kar je povezano z intenzivnim procesom 

 Slika 1: Zapisnik mešanega minskega polja, Kosovo 
1999 (foto: MACC)

 Figure 1: Record of a Yugoslavian mixed minefields, 
Kosovo 1999 (Photo: MACC)
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protiminskega delovanja. To delovanje je usmerjeno 
predvsem v boj proti protipehotnim minam, v uresniče-
vanje konvencije o prepovedi njihove proizvodnje, skladi-
ščenja in uporabe ter v uspešno ozaveščanje o njihovi 
nevarnosti. Nasprotno pa se dogaja pri protitankovskih 
minah. Intenziviranje kmetijstva, uporaba težke meha-
nizacije in urbanizacija so znaki gospodarskega razvoja 
v deželah, opustošenih od vojnih spopadov, po drugi 
strani pa prav ti elementi pogosto povečajo tudi število 
nesreč s protitankovskimi minami. V nekaterih državah 
je tehnični razvoj v kmetijstvu zelo povečal število nesreč 
zaradi njih. Do teh nesreč pogosto prihaja na območjih, 
za katera je bila pred tem že desetletja značilna ročna 
kmetijska obdelava in kjer ni prihajalo do minskih nesreč.

Protitankovske mine z vidika humanitarnega razmini-
ranja delimo na: 

 – mine s kovinskim ohišjem in 
 – mine z minimalno vsebnostjo kovinskih delov.

Mine s kovinskim ohišjem je razmeroma lahko zaznati 
z ročnimi detektorji ali detektorji na motornih vozilih. 
Ob uporabi »nekovinskih« min pa je razminiranje precej 
počasnejše, kar precej poveča njegovo ceno. Težava se 
pojavi, ko detektorjev ni mogoče uporabiti in je mogoče 
zgolj ročno razminiranje s prebadanjem zemljišča, pri 
kamnitih ali zelo trdih tleh pa je tudi to tehniko težko 
dobro izvajati. Prav tako je pri protitankovskih minah 
zelo zahtevno strojno razminiranje, saj mine pogosto 
tako močno poškodujejo delovne stroje, da je nujno 
njihovo obsežnejše popravilo. Obstajajo tudi mlatilke in 
freze, ki so namenjene predvsem delovanju proti proti-
tankovskim minam, vendar le proti posameznim, nikakor 
pa ne za organizirano strojno razminiranje na znanem 
minskem polju z večjim številom protitankovskih min. 
Poleg tega so slabe lastnosti teh strojev visoka cena, 
velika teža in težaven transport zunaj urejenih cestišč 
(Bizjak, 2006). Gospodarnejša in hitrejša je uporaba 
posebej izurjenih psov za detekcijo min (Bizjak, 2004).

Glede na praktične izkušnje s terena in njihov temeljni 
namen je protitankovska ali mešana minska polja 
mogoče razdeliti v tri skupine. 
1. Prva so strukturna minska polja, v katerih so proti-

tankovske mine postavljene v pasovih. Namen je 
izrazito vojaški, v večini primerov gre za mešana 
minska polja, na katerih so protitankovske mine 
varovane s protipehotnimi. Ta minska polja so 
urejena, pogosto so pripravljeni tudi zapisniki o njih. 
Gostota položenih min je velika, minirana površina 
pa manjša, te površine so tudi razmeroma hitro 
znane lokalni civilni populaciji, ki se jih izogiba. Njihovo 
razminiranje je lažje, predvsem zaradi manjših in 
znanih površin, vojaškega vzorca polaganja ali ohra-
njenih zapisnikov. 

2. Druga vrsta uporabe teh min je značilna za prostrana 
in predvsem ravninska območja, na katerih so posta-
vljene manjše skupine protitankovskih min, name-
njene izboljšanju obrambe ali usmerjanju premikov 
vojaških vozil. V tem primeru vzorec polaganja ni 

upoštevan in se polaganje popolnoma prilagaja 
terenu in vojaškemu namenu. Zapisniki največkrat 
niso narejeni, mikrolokacija položenih min ni znana, 
zato velike površine obdelovalne zemlje ostanejo 
neobdelane. Humanitarno razminiranje je zahtevno, 
poleg tega je zelo drago in ne pritegne donatorjev.

3. Tretja vrsta pogoste uporabe protitankovskih min 
je povezana z njihovim polaganjem, predvsem za 
onemogočanje transporta po cestah. Polagajo se 
večinoma posamezne mine ali skupine od dveh do 
treh. Podatkov o mikrolokacijah teh min ni, tako 
položene pa onemogočajo uporabo še tako redkih 
komunikacij. Večinoma so položene na cestišču, ali 
ob njegovih robovih. Onemogočijo lahko dostop do 
celotnih lokalnih skupnosti, kar je pogosto predvsem 
v Afriki. Prepoznavanje takšnih lokacij in njihovo 
razminiranje sta zelo težavna in zahtevata posebne, 
zelo drage postopke in tehniko, poleg tega je razmi-
niranje zgolj delno uspešno. 

Pomemben element protiminskega delovanja so nesreče 
s protitankovskimi minami. V številnih primerih so v 
nesrečah udeleženi civilisti, ko na primer z vozilom zape-
ljejo na postavljeno mino. Precej redkejša je nesreča, ko 
mino neposredno sproži posameznik, večina protitanko-
vskih min se namreč aktivira ob pritisku nad 100 kilo-
gramov. Glede na nekatere študije naj bi posameznik s 
svojo težo sprožil mino zgolj v primerih (Küchenmeister, 
2000), ko: 

 – so protipehotne mine uporabljene kot vžigalnik za 
protitankovske,

 – imajo protitankovske mine zelo občutljiv vžigalnik, ki 
je bolj podoben vžigalniku protipehotnih,

 – se protitankovske mine lahko aktivirajo tudi z anteno, 
 – so protitankovske mine prirejene za detonacijo s 

potezno vrvico,
 – so protitankovske mine prirejene za vžig s prekini-

tvijo električnega kroga (žice),

 Slika 2: Sovjetski vojaški zemljevid Baghlana (Afganistan) 
z vrisanimi minskimi polji, merilo 1 : 100 000 
(foto: MACC)

 Figure 2: Soviet military map of Baghlan (Afghanistan) 
with the markings of laid minefields; map scale 
1:100 000 (Photo: MACC)
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 – imajo protitankovske mine magnetni vžigalnik,
 – so protitankovske mine opremljene z dodatnim 

varnostnim vžigalnikom, ki je namenjen onemogo-
čenju njihove odstranitve in razorožitve,

 – imajo sodobne protitankovske mine posebne vžigal-
nike (akustične, optične, seizmične ipd.).

Zelo težko je ugotoviti, kolikšen delež minskih nesreč v 
globalnem smislu je posledica delovanja protitankovskih 
min. Pri tem si lahko pomagamo z oceno organizacije 
Landmine Monitor, ki je leta 1999 začela načrtno zbirati 
podatke o minskih nesrečah in jih razvrščati v različne 
kategorije. Ta organizacija ugotavlja, da je bilo v obdobju 
1999–2011 v 52 državah in na šestih drugih območjih 
kar 5693 žrtev teh min. Od tega naj bi bilo 1552 ljudi 
ubitih, 2757 ranjenih, za 1384 žrtev pa je njihov končni 
status neznan. Analizirani podatki kažejo, da je bilo kar 
2427 teh žrtev civilistov (71 odstotkov). Ob civilistih je 
bilo v teh nesrečah udeleženih še 63 deminerjev (dva 
odstotka), kar pomeni da je v veliki večini šlo za delovne 
nesreče, 943 žrtev (27 odstotkov) pa je bilo pripadnikov 
različnih varnostih sil in vojaških formacij. Status preo-
stalih žrtev ni znan. Te splošne analize kažejo, da je 28 
odstotkov »vojaških« žrtev nesreč s protitankovskimi 
minami umrlo, 72 odstotkov pa je bilo ranjenih. Pri civilnih 
žrtvah je to razmerje še slabše, saj jih je 38 odstotkov 
umrlo, 62 odstotkov pa je bilo ranjenih. Najslabše pa je 
razmerje pri deminerjih, pri katerih je odstotek umrlih 
(55 odstotkov) presegel število ranjenih (45 odstotkov). 
Kar 70 odstotkov civilnih žrtev teh min so odrasli moški, 
kar je podobno številu žrtev zaradi protipehotnih min, 
le devet odstotkov pa je bilo žensk (Landmine&Cluster 
Munition Monitor, 2012). Vse te analize seveda 
niso popolne, saj izhajajo iz nepopolnega poročanja. 
Predvsem pogosto manjkajo natančni podatki o eksplo-
zivnem telesu, ki je povzročilo nesrečo, veliko nesreč pa 
ni bilo niti zaznanih in zato o njih ni poročil. 

Poškodbe zaradi delovanja 

protitankovskih min 

Dotakniti se je treba tudi vrste poškodb, ki jih na ljudeh 
povzročajo protitankovske mine. V primerjavi s protipe-
hotnimi minami, pri katerih so noge najbolj ogrožen del 
človeškega telesa, je za protitankovske težko oprede-
liti najbolj ogrožen del človeškega telesa. Po nekaterih 
analitikih so poškodbe odvisne od vrste min, moči eksplo-
zivnega polnjenja, zračnega pritiska, termičnih učinkov, 
razdalje med mino in osebo, vrste tovora in njegove 
pritrjenosti v vozilu. Ena redkih raziskav o posledicah teh 
min pri ljudeh je bila narejena med vojno (1991–1995) za 
območje južne Hrvaške (Klinični center v Splitu) (Radonić 
in sod., 2004). V tem obdobju je bilo v tej bolnišnici oskr-
bljenih 464 minskih žrtev, od tega 42 (devet odstotkov) 
kot posledica delovanja protitankovskih min. Dvanajst 
žrtev je zaradi posledic njihovega delovanja umrlo, 
večinoma je šlo za voznike vozil. Vse žrtve so se vozile v 
protioklepno nezaščitenih vozilih. Raziskava je pokazala, 

da protitankovske mine lahko povzročijo poškodbe vseh 
delov telesa, vrsta in stopnja poškodbe je glede na te 
izsledke največ odvisna od fizične razdalje med krajem 
eksplozije in žrtvijo. Protitankovske mine povzročijo 
različne poškodbe, predvsem pa takoj poškodujejo 
spodnje okončine. Ker je zaradi visokega zračnega tlaka 
pogosto močno poškodovan tudi žilni sistem, se amputa-
cije navadno opravijo visoko (nad kolenom). Raziskava je 
pokazala, da so v primerjavi s poškodbami, povzročenimi 
s protipehotnimi minami, posledice nesreč s protitan-
kovskimi precej hujše. Ponesrečeni imajo precej manj 
možnosti za preživetje, ostajajo v bolnišnicah precej več 
časa, potrebujejo precej več krvi in imajo več možnosti 
za dodatne naknadne amputacije. Pogosta je izguba 
vida, v splitskem primeru pa so umrli predvsem zaradi 
poškodb glave (možganske poškodbe) in prsnega koša. 

Protitankovske mine in izziv 

protiminskega delovanja – 

študija primera

Danes je v svetu kar nekaj držav, v katerih je število 
nesreč s protitankovskimi minami zelo veliko, poleg 
Afganistana, o katerem bo govor pozneje, sta bila v 
globalnem kontekstu natančno analizirana še primera 
Angole in nekdanjega združenega Sudana, ki je zdaj 
razdeljen na dve državi. V Sudanu je bilo tako v obdobju 
2002–2011 od skupnega števila najdenih min kar 24 
odstotkov protitankovskih. Glede na znana poročila o 
minskih nesrečah je v Sudanu prišlo do nesreče z njimi 
na vsakih 141 najdenih min, pri protipehotnih je bilo to 
razmerje 1 : 382. Če težavo pogledamo drugače, tj. skozi 
število minskih žrtev, je statistika še grozovitejša, saj je 
bila vsaka 31. mina vzrok smrti ali telesne poškodbe, v 
primerjavi z razmerjem 1 : 446 pri protipehotnih. Še 

 Slika 3: Dvojna postavitev, protipehotna mina služi kot 
vžigalnik za protitankovsko, Kosovo 2000  
(foto: M. Bizjak)

 Figure 3: Double setting, where an anti-personnel landmine 
functions as a detonator for an anti-tank mine, 
Kosovo 2000 (Photo: MACC Archives) 
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bolj izrazit je primer Kambodže. Leta 2010 je bilo od 
skupnega števila najdenih min le dva odstotka protitan-
kovskih, vendar so bile vzrok kar za 55 odstotkov regi-
striranih minskih žrtev (78 žrtev) (Harutyunyan, 2012). 

Afganistan

Afganistan je nedvomno ena najbolj miniranih držav v 
svetu, kjer se mine še vedno polagajo. Medtem ko so se 
protipehotne polagale po vsem državnem ozemlju, so bile 
protitankovske v največjem številu položene v zahodnih 
afganistanskih provincah. Vojaški analitiki pravijo, da se 
je število ranjenih med sovjetskim vojaštvom med vojno 
postopno povečevalo prav zaradi množične uporabe min, 
ki so jih polagali afganistanski uporniki. Ob odhodu sovjet-
skih sil iz Afganistana je bilo število takšnih poškodb od 25 
do 30 odstotkov večje kot na začetku. 

Zaradi velikega števila protipehotnih min in neposredne 
nevarnosti, ki so jo pomenile, je bila nevarnost protitan-
kovskih v Afganistanu dolgo časa zapostavljena. Od leta 
1989, ko se je tam formalno začel program humanitar-
nega razminiranja, do decembra 2015 so po podatkih 
Minskega centra OZN deminerske ekipe očistile 7510 
minskih polj in pri tem našle ter uničile 29.037 protitan-
kovskih min (UNMACA, 2015).

Glede na znane podatke naj bi do zdaj deminerske ekipe 
v Afganistanu našle 17 različnih tipov protitankovskih 
min, v zadnjem času pa je opaziti, da se uporabljajo 
mine sodobnejše izdelave. Glede na te podatke v Afga-
nistanu prevladujejo protitankovske mine sovjetskega 
izvora, najdene pa so bile tudi ameriške, italijanske, 
kitajske, iranske, pakistanske in tudi jugoslovanske. V 
mnogih analizah je mogoče najti oceno, da je v Afgani-
stanu še vedno položenih osem milijonov protipehotnih 
min in okoli dva milijona protitankovskih. Zelo verjetno 
so te številke nekoliko pretirane in namenjene predvsem 
zbiranju donatorjev za protiminsko delovanje, vendar 
je kljub temu njihovo število gotovo zelo veliko. Tako so 

3 V strokovni literaturi se uporablja naziv Explosive Remnants of 
War (ERW), ki združuje NUS (Unexploded Ordnance – UXO) in 
skladiščena ter zapuščena eksplozivna sredstva (Abandoned 
Explosive Ordnance – AXO). V slovenščini razlike ne poznamo 
in vse združujemo v kategorijo NUS.

deminerske organizacije leta 2014 našle in uničile 510 
protitankovskih in 12.517 protipehotnih min.

V Afganistanu se je v zadnjih letih uporaba protipehotnih 
zmanjšala, uporaba protitankovskih pa precej povečala, 
to se kaže tudi v številu žrtev z različnimi vrstami min. 
Leta 1999, ko so začeli v Afganistanu nesreče spremljati 
bolj načrtno, je število žrtev protipehotnih min preseglo 
število 600, število žrtev protitankovskih pa se je gibalo 
okoli 20. Kot je razvidno iz spodnje tabele, se je v zadnjem 
obdobju število žrtev protipehotnih min zelo zmanjšalo, 
leta 2009 jih je bilo manj kot 30, približno enako kot 
žrtev protitankovskih. Treba pa se je zavedati, da so tudi 
mnoga improvizirana ubojna sredstva v večini primerov 
prirejene protitankovske mine, bodisi na komandni vžig, 
s časovnim vžigalnikom ali prek radijskih valov ipd.

Glede na drugi vir, ki izhaja iz analize medijskih informacij, 
naj bi bilo v Afganistanu v obdobju 1979–2013 1233 žrtev 
protitankovskih min (Rapillard in Walton, 2014). Leta 
2011 je bilo protitankovskih le pet odstotkov od skupnega 
števila najdenih min, vendar so bile kar v 37 odstotkih 
vzrok za minsko nesrečo v tem letu. Statistično gledano 

Leto
Število žrtev 

protipehotnih min
Število žrtev 

protitankovskih min

Število žrtev  
improviziranih ubojnih sredstev in eksplozivnih teles 

neznanega tipa
Število žrtev  

NUS3

2014 52 4 809 430
2013 61 5 565 + 18, neznan tip eksplozivnega telesa 399
2012 34 38 987 + 27, neznan tip eksplozivnega telesa 336
2011 76 29 331 376
2010 128 134 383 + 159, neznan tip eksplozivnega telesa 402
2009 29 20 293 + 218, neznan tip eksplozivnega telesa 292

 Preglednica 1: Število žrtev min in drugih eksplozivnih teles v Afganistanu v letih od 2009 do 2014 
 Table 1: The number of mine and other explosive ordnance victims in Afghanistan between 2009 and 2014.

 Slika 4: Moderne protitankovske mine ostajajo aktivne v 
vseh vremenskih in klimatskih razmerah. TMA-5, 
najdena v močvirju, Kosovo, Djakovica 2001  
(foto: S. Saunders)

 Figure 4: Modern anti-tank mines remain active in all 
weather and climatic conditions: TMA-5 found in 
swamp, Kosovo, Djakovica 2001  
(Photo: S. Saunders)

Matjaž Bizjak: PROTITANKOVSKE MINE IN HUMANITARNO PROTIMINSKO DELOVANJE V SVETU



328 UJMA | številka 30 | 2016

je prišlo do minske nesreče na 1430 najdenih protipeho-
tnih min, pri protitankovskih pa je bilo to razmerje precej 
slabše, in sicer 1 : 109 (Harutyunyan, 2012).

Marca 2012 je Afganistan zaprosil za desetletno podalj-
šanje obdobja, opredeljenega v Konvenciji o prepovedi 
uporabe, skladiščenja in prenosa protipehotnih min. 
V programu za to podaljšano obdobje je bilo ob drugem 
navedeno tudi razminiranje vseh območij, na katerih so 
po predvidevanjih protitankovske mine in neeksplodi-
rana ubojna sredstva. Glede na to razlago naj bi v Afga-
nistanu številna protitankovska minska polja imela večjo 
prednost pri razminiranju kot nekatera protipehotna, 
zato je bilo kar 1319 protitankovskih minskih polj, ki 
pokrivajo približno 253,9 km2 vključenih v ta desetletni 
dodatni delovni načrt. Skupaj je to 41 odstotkov tega 
načrta (Landmine&Cluster Munition Monitor, 2012). 

Kosovo

V primerjavi z Afganistanom je na Kosovu proces pola-
ganja min potekal intenzivnejše, vendar krajše obdobje. 
Na jugoslovanski strani je protitankovske mine polagala 
izključno redna jugoslovanska vojska, predvsem na 
redkih obmejnih tankovsko prehodnih smereh, ki vodijo 
iz Albanije proti Kosovu. V vseh 42 primerih je šlo za 
prava protitankovska minska polja, ko so bile položene 
le protitankovske mine. Več je bilo mešanih minskih 
polj, na katerih pa je bilo njihovo število manjše. Jugo-
slovanska vojska je minskemu centru v Prištini predala 
624 zapisnikov o minskih poljih. Glede na navedbe v njih 
naj bi jugoslovanska vojska skupaj položila 9194 proti-
tankovskih min (28 odstotkov od skupnega števila min 
glede na zapisnike), od tega naj bi uporabila: 4538 TMA 
5; 3037 TMA 3 in TMA 4; 1415 TMM 1; 194 TMA 2 in 10 

TMA 1. Skupno število protitankovskih min, navedenih v 
teh zapisnikih, zelo verjetno ustreza resnici, vendar gre 
zgolj za mine, ki so jih položile redne enote jugoslovanske 
vojske. Na največje protitankovsko minsko polje v okolici 
Djakovice je bilo položenih kar 420 min TMA 5. Kar v 
šestih primerih so bile te mine na protioklepnih minskih 
poljih dodatno okrepljene s 25 kg eksploziva in so služile 
kot vžigalniki za eksplozivno polnjenje.

Pripadniki Osvobodilne vojske Kosova (OVK) so mine 
polagali po celotnem območju Kosova. Glede na ustne 
informacije naj bi v večini primerov polagali posamezne 
protitankovske mine ali manjše skupine min. Zaznati pa 
je bilo tudi tako imenovane dvojne postavitve min (proti-
pehotne na vrhu protitankovskih), pri čemer je protipe-
hotna služila kot vžigalnik. Ta tehnika miniranja je bila 
uporabljena predvsem na nekaterih poteh, ki so jih na 
obhodih uporabljali pripadniki mejnih enot jugoslovanske 
vojske. Večina teh min je bila takoj po vojni odstranjena, 
podatki o njihovih mikrolokacijah pa so bili zelo slabi in je 
zato prihajalo do pogostih nesreč. 

Jugoslovanska vojska je uporabljala vse protitankovske 
mine, ki so bile v jugoslovanskem vojaškem arzenalu, 
Osvobodilna vojska Kosova pa je uporabljene mine 
največkrat pobrala na jugoslovanskih minskih poljih, 
deloma pa se je z njimi oskrbela tudi drugod. Tako so 
bile med razminiranjem najdene tudi: sovjetska TM 46, 
kitajska Tip 59 in albanska MKTBT. Osvobodilna vojska 
Kosova je po koncu spopadov javno izjavila, da so vsa 
svoja minska polja tudi razminirali, kljub temu pa so bile 
vse te lokacije še naknadno preiskane skladno z zahteva-
nimi standardi protiminskega delovanja OZN4.

4 Standard zahteva 99,6 odstotka gotovosti, da je bilo območje 
očiščeno vseh min ali drugih eksplozivnih teles.

 Slika 5: Posledice aktiviranja protitankovske mine, Kosovo, 
Lepina 2000 (foto: M. Bizjak)

 Figure 5: Consequences of anti-tank mine detonation, 
Kosovo, Lepina 2000 (Photo: M. Bizjak)

 Slika 6: V enem dnevu najdene protitankovske mine, 
Dečani – okolica 2002 (foto: S. Saunders)

 Figure 6: Anti-tank mines found in a single day, vicinity of 
Dečani, 2002 (Photo: S. Saunders)
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Na Kosovu so mine, predvsem protitankovske, polagali 
tudi po koncu spopadov, njihov cilj pa so bili predvsem 
pripadniki srbske in romske manjšine. Takšnih primerov 
je bilo sicer kar nekaj, vendar le takoj po koncu spopadov, 
pozneje so se nehali. Protitankovske mine so se upora-
bljale tudi v drugačnem smislu, tako je bil marca 2000 
miniran cestni most v bližini Mitrovice, pri tem je bilo 
uporabljenih 27 min MKTBT. 

Od junija 1999, ko se je začel program humanitar-
nega razminiranja, pa do novembra 2000, ko je minski 
center pripravil celovito analizo opravljenega dela, je bilo 
najdenih in uničenih 5313 protitankovskih min. V istem 
obdobju je bilo v minskih nesrečah poškodovanih 517 
ljudi, od tega 104 smrtno. Minski center kot osrednje 
telo humanitarnega razminiranja v tem obdobju ni klasi-
ficiral žrtev glede na eksplozivno telo, ki je nesrečo 
povzročilo, vendar je bilo število žrtev protitankovskih 
min sorazmerno majhno. 

Ob minskih žrtvah na Kosovu je treba poudariti, da je 
po znanih podatkih zadnjo žrtev protitankovske mine 
mogoče datirati v leto 2001, zadnjo žrtev protipehotne 
pa v leto 2012. Tudi to kaže na uspešnost programa 
humanitarnega razminiranja in deminerskih aktivnosti 
po njegovem koncu. Na dobro opravljeno delo kaže tudi 

podatek, da so leta 2014 deminerske ekipe našle le 41 
protipehotnih min in eno protitankovsko.

Sklepne misli

Protitankovske mine so cenovno še vedno zelo spreje-
mljivo orožje, preproste so za proizvodnjo in uporabo ter 
pomenijo veliko grožnjo modernim in dobro opremljenim 
oboroženim silam. Zato je težko verjeti, da se bodo države 
odločile za pristop k njihovi prepovedi, kot se je to zgodilo 
s protipehotnimi. V tem kontekstu je realno pričakovati, 
da bodo protitankovske mine še naprej ostale v vojaških 
skladiščih kot del aktivne oborožitve posameznih armad. 
Večja težava bodo različne uporniške skupine, ki pogosto 
delujejo zunaj vojaških pravil in so protitankov ske mine 
zanje eno izmed orožij, ki ga uporabljajo brez omejitev. 
V prihodnosti je smiselno pričakovati padanje števila 
žrtev, ki so posledica min, postavljenih v preteklih 
spopadih, povečevala pa se bo uporaba improviziranih 
ubojnih sredstev. Primer Afganistana je v tem kontekstu 
zelo očiten. Edina možnost za mir je politična rešitev, 
kar dokazuje primer Kosova, v nasprotnem primeru je 
tudi intenzivno protiminsko delovanje samo zmanjše-
vanje nevarnosti, ne pa tudi njena dokončna odprava. 
Tako se minska nevarnost vedno znova pojavlja, celo v 
zelo sofisticiranih oblikah. Namenjena je sicer predvsem 
vojakom, v resnici pa najbolj prizadene prav lokalno 
civilno prebivalstvo. Grožnjo protitankovskih min je 
mednarodna skupnost zelo podcenjevala, a končno le 
spoznava, da obstaja in ima velike humanitarne posle-
dice, ki jih nobena »vojaška nujnost« ne more upravičiti in 
zagovarjati njihove legitimnosti. Prizadevati si moramo, 
da to grožnjo najprej omejimo, kot smo to storili s proti-
pehotnimi minami, in jo nato dokončno odpravimo.

Uporabljene kratice

AP II – Drugi amandma protokola Konvencije o prepo-
vedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasič-
nega orožja 

KKO – Konvencija Združenih narodov o prepovedi ali 
omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja 

MC – Minski center OZN
NUS – neeksplodirano ubojno sredstvo
OVK – Osvobodilna vojska Kosova
PMD – protiminsko delovanje 
PPM – protipehotne mine
PTM – protitankovske mine
ZMP – zapisnik minskih polj

 Slika 7: Britansko oklepno vozilo, ki je 13. 4. 2001 naletelo 
na protitankovsko mino. Kosovo 2001  
(foto: S. Saunders)

 Figure 7: British armed vehicle hit by an anti-tank mine on 
13 April 2001, Kosovo 2001 (Photo: S. Saunders)

Viri in literature

1. Bizjak, M., 2003/2004. Uporaba psov v humanitarnem razminiranju. Ujma, 17/18, str.  315–323.
2. Bizjak, M., 2006. Strojni načini razminiranja in njihova uporaba pri humanitarnem razminiranju. Ujma, 20, str. 310–320.
3. Filippino, E., 2005. Mine Action: Lessons and Challenges. Geneva, Geneva International Centre for Humanitarian Demining. 
4. Gallimore, A., in Monin L., 2002. The devil’s gardens. A History of Landmines. London, Pimlico. 

Matjaž Bizjak: PROTITANKOVSKE MINE IN HUMANITARNO PROTIMINSKO DELOVANJE V SVETU



330 UJMA | številka 30 | 2016

5. Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), 2012. Mines other than Anti-
Personnel Mines. Geneva, Geneva International Centre for Humanitarian Demining. 

6. Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), 2014. The humanitarian and developmental 
impact o Anti-Vehicle mines. Geneva, Geneva International Centre for Humanitarian Demining. 

7. Harutyunyan, A., V., 2012. The Lethality Ratio of Anti-vehicle Mines. Journal of ERW and Mine Action, issue 16.3, str. 50–52. 
8. King A., V., 2009. IEDs and their impact on Mine action, Journal of ERW and Mine Action, issue 13.3, 54–59. 
9. Küchenmeister, T., 2000. Why Antivehicle Mines should also be banned. Berlin, German Initiative to Ban Landmines. 
10. Landmine Monitor, 2012. The Humanitarian Impact of Antivehicle Mines. http://www.the-monitor.org/

media/984226/The-Humanitarian-Impact-of-Antivehicle-Mines-Nov-2012_FINAL.pdf [13. 4. 2016].
11. Landmine&Cluster Munition Monitor, 2012. The Humanitarian Impact of Antivehicle Mines. http://www.the-monitor.

org/media/984226/The-Humanitarian-Impact-of-Antivehicle-Mines-Nov-2012_FINAL.pdf [25. 4. 1916].
12. UNMACA, 2015. Fast facts July to December 2015. http://www.mineaction.org/sites/default/

files/documents/MAPA%20Fast%20Facts%20Jul-Dec%202015.pdf [16. 4. 2016].
13. McGrath, R., 2000. Landmines and Unexploded Ordnance. London, Pluto Press. 
14. McGrath, R., 2000. Antipersonnel effects of antivehicle mines. Landmine Monitor Report,  

http://www.landmine.de/fileadmin/user_upload/pdf/Publi/LM2000AVM.pdf (16. 4. 2016). 
15. North Atlantic Treaty Organisation, 2007. Test Methodology for Protection of Vehicle Occupants against Anti-Vehicular Landmine Effects 

(TR-HFM-090). http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/TR/RTO-TR-HFM-090///$$TR-HFM-090-ALL.pdf (16. 4. 2016) 
16. Orifici, D., 2007. A Guide to Mine Action and Explosive Remnants of War. Geneva, Geneva International Centre for Humanitarian Demining.
17. Rapillard P. in Walton M., V., 2014. Humanitarian and Development Impact of Anti 

vehicle Mines. Journal of ERW and Mine Action, issue 3, 46–51. 
18. Radonić, V., Giunio, L., Biočić, M., Tripković, A., Lukšić, B. in Primorac, D., 2004. Injuries from 

Antitank Mines in Southern Croatia. Military Medicine, Vol. 169, 320–324.
19. Zirnsak, M. in Clarke K., 2005. The Road to a Truly Mine-Free World: Government Attitudes to 

Anti-Vehicle Mines 2005. Melbourne, Justice and International Mission.
20. Unit Synod of Victoria and Tasmania Uniting Church in Australia. https://victimassistance.files.wordpress.com/2012/12/

the-road-to-a-truly-mine-free-world-government-attitudes-to-anti-vehicle-mines-2005_anbl.pdf [16. 4. 2016].
21. Elektronsko dopisovanje: Saunders, Steve – EOD Operations Officer OKPCC/Kosovo (2001–2006).
22. Avtorjevi osebni zapiski in dnevnik, ki ga je vodil kot operativni častnik Minskega centra OZN Kosovo od oktobra 1999 do januarja 2001.

Matjaž Bizjak: PROTITANKOVSKE MINE IN HUMANITARNO PROTIMINSKO DELOVANJE V SVETU

http://www.the-monitor.org/media/984226/The-Humanitarian-Impact-of-Antivehicle-Mines-Nov-2012_FINAL.pdf [13
http://www.the-monitor.org/media/984226/The-Humanitarian-Impact-of-Antivehicle-Mines-Nov-2012_FINAL.pdf [13
http://www.mineaction.org/sites/default/files/documents/MAPA Fast Facts Jul-Dec 2015.pdf
http://www.mineaction.org/sites/default/files/documents/MAPA Fast Facts Jul-Dec 2015.pdf
http://www.landmine.de/fileadmin/user_upload/pdf/Publi/LM2000AVM.pdf
http://ftp.rta.nato.int/public//PubFullText/RTO/TR/RTO-TR-HFM-090///$$TR-HFM-090-ALL.pdf
https://victimassistance.files.wordpress.com/2012/12/the-road-to-a-truly-mine-free-    world-
https://victimassistance.files.wordpress.com/2012/12/the-road-to-a-truly-mine-free-    world-


331UJMA | številka 30 | 2016

POTRESI LETA 2014
EARTHQUAKES IN 2014

UDK 550.34(497.4)"2014"

Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo in geologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
V 24. letni publikaciji Urada za seizmologijo in geologijo Agencije Republike Slovenije za okolje Potresi v letu 2014 
je objavljenih trinajst strokovnih člankov z različnih področij seizmologije. Trije članki opisujejo državno mrežo 
potresnih opazovalnic in njeno delovanje leta 2014, osrednji članek pa predstavlja pregled potresne dejavnosti v 
tem letu. Potres z največjo magnitudo (4,3) in intenziteto (V-VI EMS-98) se je zgodil 22. aprila v bližini Pivke, največjo 
intenziteto VI EMS-98 pa je imel potres 13. marca v Suhi krajini z magnitudo 3,7. Oba potresa sta predstavljena v 
štirih člankih, ki opisujejo njune učinke in značilnosti popotresnih nizov. Dva članka s področja seizmološke merilne 
opreme obravnavata sistem za nadzor stabilnosti temperature in nivoja vode v jaških potresnih opazovalnic 
ter test šestih novih zajemalnih enot Q330HRS. V zadnjih treh člankih so predstavljeni žariščni mehanizmi 
močnejših potresov, raziskave zgodovinskega potresa pri Litiji in močnejši svetovni potresi leta 2014.

Abstract
The 24th annual publication “Earthquakes in 2014”, published by the Seismology and Geology Office of the Slovenian 
Environment Agency, features 13 professional articles from different fields of seismology. Three articles describe 
the Slovenian seismological network and its operation in 2014. The main article is devoted to the seismic activity 
during that year. The strongest earthquake, according to its magnitude (4,3) occurred on 22 April near Pivka 
and had intensity V-VI EMS-98.The maximum intensity (VI EMS-98) was observed in the earthquake occurring 
on 13 March in Suha krajina with the magnitude of 3.7. Both earthquakes are presented in four articles which 
describe their effects and aftershock sequences. Two articles from the field of seismological instrumentation 
present the temperature stability and water level control system for seismological station shafts, and the testing 
of six new acquisition systems Q330HRS. The last three articles present fault plane solutions of some stronger 
earthquakes, the research on the historic earthquake near Litija, and the world’s largest earthquakes in 2014.

V 24. letni publikaciji Urada za seizmologijo in geolo-
gijo Agencije Republike Slovenije za okolje Potresi v letu 
2014 je objavljenih trinajst strokovnih člankov, ki jih je 
napisalo 15 avtorjev.

Prvi članek publikacije predstavlja pregled delovanja 
državne mreže potresnih opazovalnic. Leta 2014 je 
na območju Slovenije delovalo 26 glavnih in štiri dopol-
nilne digitalne potresne opazovalnice z neprekinjenim 
prenosom podatkov v središče za obdelavo v Ljubljani, 
šest začasnih opazovalnic s shranjevanjem podatkov 
na lokalni pomnilnik in 14 opazovalnic z akcelerometri 
za opazovanje seizmičnosti na urbanih območjih. Ti zapi-
sujejo in prenašajo v središče za obdelavo v Ljubljani 
samo zapise seizmičnih dogodkov, pri katerih pospeški 
presežejo prag proženja. Na treh potresnih opazoval-
nicah smo leta 2014 izvedli večje posodobitve merilne 
opreme.

Osrednji članek publikacije opisuje potresno dejavnost 
v Sloveniji. Državna mreža potresnih opazovalnic je leta 
2014 zaznala 5403 lokalnih, 394 regionalnih in 763 
oddaljenih potresov ter 2001 umetni potres oziroma 
razstreljevanje. Leta 2014 je bila potresna dejavnost 
v Sloveniji precej večja kot leto pred tem, 37 potresov 

je imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0. Prebi-
valci so čutili vsaj 245 potresnih sunkov, kar je dvakrat 
več kot leto pred tem (113), trije potresi so povzročili 
manjše poškodbe objektov. Potres z največjo magni-
tudo (4,3) in intenziteto (V-VI EMS-98) se je zgodil 22. 
aprila v bližini Pivke, največjo intenziteto VI EMS-98 pa 
je imel potres 13. marca v Suhi krajini z magnitudo 3,7.

Naslednja članka obravnavata analizo zanesljivosti 
delovanja državne mreže potresnih opazovalnic, ki je 
temelj za razvoj in izvedbo posodobitev, te pa prispe-
vajo k boljšemu delovanju. Predstavljeno je število 
prekinitev komunikacije s posamezno potresno opazo-
valnico (izpad) glede na njihovo trajanje in analizirani 
so vzroki. Opisani so tudi časovni intervali, znotraj 
katerih ni delovalo po več potresnih opazovalnic hkrati, 
ter vzroki za njihovo nedelovanje. Izguba podatkov za 
celotno državno mrežo je leta 2014 znašala 2,8 %, kar 
je več kot v letu pred tem. Glavni vzroki so žled v febru-
arju, ki je prekinil napajalne in komunikacijske kable 
na številnih opazovalnicah v zahodni Sloveniji, okvare 
zaradi udarov strele v poletnih mesecih ter izpad 
potresne opazovalnice Črni vrh nad Polhovim Gradcem 
(CRNS) od avgusta naprej zaradi zemeljskega plazu ob 
močnem neurju, ki je prekinil kable.
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Na številnih potresnih opazovalnicah ob močnejših 
nalivih vdira voda v jaške opazovalnic. Da bi preprečili 
poškodbe na občutljivi podporni in seizmološki opremi, 
so razvili sistem za nadzor nivoja vode v obeh jaških 
in zapisovanje stabilnosti temperature na lokaciji seiz-
mometra, ki je opisan v posebnem članku. Leta 2014 
so s takšnim sistemom opremili 20 potresnih opazo-
valnic državne mreže in analizirali njegovo učinkovitost. 
Istega leta smo na državni mreži potresnih opazovalnic 
začeli zamenjevati zajemalne enote (digitalizatorjev) z 
novimi, tipa Quanterra Q330HRS podjetja Kinemetrics. 
Pred namestitvijo na terenu so prvih šest enot testi-
rali v laboratoriju, kar je opisano v članku. Ovrednotili so 
lastni šum vseh vhodnih kanalov ter analizirali občutlji-
vost A/D-pretvorbe. Dobljeni rezultati so bili skladni s 
specifikacijami proizvajalca.

Dolgotrajen potresni niz v Suhi krajini v letih 2013 in 
2014 smo opazovali s šestimi začasnimi potresnimi 
opazovalnicami, postavljenimi v nadžariščnem območju, 
ter zapisali in locirali 2511 potresov. Podrobna analiza 
prostorske in časovne porazdelitve teh potresov je 
pomembna za razumevanje seizmotektonike ozemlja in 
je zato opisana v posebnem članku. Za pet močnejših 
potresnih sunkov so bili izračunani tudi žariščni meha-

nizmi. V dveletnem nizu šibkih potresov v Suhi krajini 
sta se 16. junija 2013 in 13. marca 2014 zgodila dva 
močnejša potresa, ki sta povzročila tudi nekaj gmotne 
škode. Podatke o učinkih potresa smo zbrali z ogledom 
poškodb ter z makroseizmičnimi vprašalniki ter jih 
podrobno analizirali in opisali ter ocenili intenzitete po 
evropski potresni lestvici (EMS-98).

Najmočnejšemu potresu v letu 2014 z magnitudo 4,3 
pri Pivki so sledili številni popotresi, katerih analiza je 
opisana v članku, učinki glavnega potresa pa v drugem 
članku. Za boljšo opredelitev potresnih parametrov so 
postavili tri začasne potresne opazovalnice in analizi-
rali 401 popotres. Prostorska porazdelitev popotresov 
in žariščni mehanizem glavnega potresa kažejo, da 
se je potres zgodil ob skoraj navpičnem levozmičnem 
prelomu, ki poteka v smeri jugozahod-severovzhod. 
Učinke glavnega potresa, ki so dosegli intenziteto V-VI 
po evropski potresni lestvici, so analizirali s terenskim 
ogledom poškodb in z makroseizmičnimi vprašalniki. 
Ugotovili so, da so na porazdelitev poškodb vplivali tudi 
mehkejši sedimenti, v katerih pride do ojačenja potre-
snega nihanja tal.

Žariščni mehanizmi potresov so pomemben podatek 
za seizmotektonske študije, zato se redno izračunavajo 
za potrese, ki so bili zaznani na dovolj velikem številu 
potresnih opazovalnic, kar opisuje naslednji članek. Za 
močnejše potrese, ki so se leta 2014 zgodili v Sloveniji, 
so za šest potresov zbrali dovolj podatkov za zanesljivo 
opredelitev rešitve prelomne ploskve. Njihove lokalne 
magnitude so bile v razponu od 2,0 do 4,3. Večina teh 
potresov je nastala ob poševnih ali zmičnih prelomih 
dinarske ali prečno-dinarske smeri.

Da bi izboljšali katalog potresov, ki je podlaga za ocenje-
vanje potresne nevarnosti, smo začeli raziskovati zgodo-
vinske seizmičnosti na širšem območju Litije. V članku je 
opisan manj znan potres leta 1918 v bližini Vač, ki je 
kljub vojnemu času dobro dokumentiran v doslej neobja-
vljenih virih, in ugotovili, da obstajajo makroseizmični 
podatki za 80 naselij. Največji učinki V-VI EMS-98 so bili 
v Polju pri Ljubljani. Pri ponovnem ovrednotenju vseh 
podatkov je ocenjena magnituda tega potresa 4,5.

Zadnji članek predstavlja močnejše svetovne potrese 
leta 2014, ko je bilo 55 potresov, ki so dosegli ali 
presegli navorno magnitudo 6,5 oziroma so povzročili 
večjo gmotno škodo ali zahtevali človeška življenja. En 
potres je imel navorno magnitudo (MW) večjo od 8,0, 
enajst pa jo je imelo med 7,0 in 7,9. Vsaj 15 potresov je 
leta 2014 zahtevalo človeška življenja, skupno vsaj 658 
žrtev. Največ žrtev (vsaj 617) je zahteval potres z magni-
tudo 6,2, ki se je zgodil 3. avgusta v pokrajini Junan na 
Kitajskem. Najmočnejši potres v Evropi (MW = 6,9) se je 
zgodil 24. maja pod dnom Egejskega morja.

Publikacija Potresi v letu 2014 je v celoti dostopna na 
spletni strani Agencije RS za okolje http://www.arso.
gov.si/potresi/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/.

 Slika 1: Naslovnica publikacije Potresi v letu 2014, ki 
obsega 118 strani velikega formata, prikazuje 
kolaž ilustracij iz objavljenih člankov.

 Figure 1: Front page of the publication »Earthquakes in 
2014«, which consists of 118 pages, shows a 
collage of illustrations from articles published.
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