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Humanistika – nevidni temelj za boljše razumevanje 
našega razmerja do naravnih in drugih nesreč

Že dlje časa opažamo, da so v naši postkomunistični družbi že skoraj razpadli 
tradicionalni družbeni normativi, saj smo se starim, tradicionalnim, huma
nističnim vrednotam odrekli, niso pa jih nadomestile nove humanistične 
vrednote (Zorn in drugi, 2016). V družbenem dogajanju kot vodilo in smer 
prevladujejo nihilistične ideologije, neoliberalizem in kibernetski tehnicizem 
(Grafenauer, 2016), ki vplivajo na vse ravni družbe: od državne, institucionalne 
ter regionalne, vse do individualne. Toda čeprav družbo zaznamuje pravna 
prenormiranost, ne moremo govoriti o pravno varni državi: v Republiki Slove
niji posameznik praktično ne more poznati in izpolnjevati vseh 800 zakonov in 
19.000 podzakonskih aktov, poleg teh pa še 134.500 pravnih aktov Evropske 
unije. Enako velja za državo, saj ni sposobna držati se vseh svojih zakonov. 
Zato jih včasih flagrantno krši, drugič pa v izognitev pričakovanim težavam 
sprejme nov (nad)zakon. Na ta način trenutno reši zadrego, a problem v 
ozadju ostaja nerešen (Razpotnik Visković in Komac, 2018).

Tudi drugje v Evropi ali na Zahodu opažamo procese, ki vodijo v atomizacijo, 
individualizacijo in razslojevanje, vse to pa povzroča samovoljo in egoizem, 
ki se odsevata v odtujenosti na vseh področjih, od gospodarstva do naravo
varstva. To se kaže tudi v pristopu k naravnim in drugim nesrečam. Njihov 
obstoj ter časovno in prostorsko pojavnost neodgovorno zanikamo (Zorn 
in drugi, 2011; Zorn in Komac, 2015), naravne procese pa dojemamo kot 
povsem ločene od družbe (Zorn in drugi, 2014). Vtis je celo, da sodobno 
družbo dojemamo, kot da nekako obstaja nad naravo. 

Zgoraj omenjeni družbeni pojavi, ki jih s skupnim izrazom imenujemo kriza, 
na institucionalni in osebni ravni povečujejo ranljivost prebivalcev oziroma 
zmanjšujejo prožnost družbe. Da gre za globoke procese, priča dejstvo, da 
družbo zaznamuje odsotnost kulturne, znanstvene, ekonomske, naravovar
stvene, univerzitetne, narodopisne in verske, duhovne elite. V ozadju zgoraj 
omenjenih procesov gre namreč za iskanje podobe človeka. Kot pravi 
Grafenauer (2016), živimo v najmanj človeškem od možnih svetov, obenem 
pa v okviru humanizma iščemo in mislimo suverenost, ki v svobodi povezuje 
človeka in skupnost z okoljem.

V filozofskem smislu je pojem naravna nesreča humanistična »iznajdba«. 
Brez človeka ni naravnih nesreč, so le naravni procesi, ki postanejo 
naravna nesreča, ko prizadenejo človeka (žrtve) ali družbo (škoda). To 
poimenovanje, ki ga izrazi, kot sta katastrofa ali ujma, le še poudarjajo, 
temelji na humanističnem pogledu na stvarnost, ki se je porodil v 14. in 
15. stoletju. Vzore je iskal v antiki in je v ospredje postavil človeka in ne več 
Boga ter je poudarjal individualizem, senzualizem in esteticizem. Naravne 
nesreče odtlej niso več »šiba božja«, ampak pojavi, ki prizadenejo posa
meznika (individualizem). Ta jih doživlja kot nesrečo in občuti (senzualizem) 
kot motnjo, napako v delovanju človeku podrejenega naravnega sistema, 
ki bi bil brez naravnega procesa ali brez človeka »naraven« in zato popoln 
(esteticizem). Razumljivo je, da po nekaj stoletjih takega razvoja že lahko 
govorimo o antropocenu (Crutzen, 2006). To je najnovejša geološka doba, 
ki jo je odločilno oblikovalo človeštvo. Zaznava antropocena je negativna, 
saj ga zaznamujejo predvsem negativni vidiki posegov človeka, kot je 
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onesnaževanje in izčrpavanje naravnih virov. To daje misliti, da je v ozadju 
takega humanizma v resnici uničevalni nihilizem, ki ne prinaša dolgoročne 
rešitve in odseva željo po zgodovini brez ljudi (Grdina, 2016). 

Na področju nesreč se to temeljno eksistencialno stanje kaže v degra
daciji etičnih meril in posledični dezorientiranosti sistemov, struktur in 
posameznikov, ki niso sposobni varno sobivati z naravnimi procesi (Zorn 
in drugi, 2017). A vendar lahko hkrati vidimo pozitivno iskanje rešitev v 
upravljanju (Komac in drugi 2010), na primer v naslonitvi na prostovoljne 
organizacije in tehnološki razvoj, ki že prestopa v kibernetsko tehnologijo 
(Grafenauer, 2016).

Od konca 19. stoletja velja prepričanje, da humanistika pomaga družbi 
razvijati refleksijo in premislek, kar povečuje družbeno odgovornost. Huma
nistika nam prek razumevanja človeka, njegove podstati ter delovanja in 
izkušenj ponuja globlje razumevanje sveta. Po tem se loči od naravoslovja in 
družbenih znanosti. Ne gre le za razliko v predmetu preučevanja, temveč za 
drugačen način razmišljanja, razumevanja in reševanja problemov. Osredo
toča se na razumevanje namena, pomena in cilja ter upošteva tudi zgodo
vinsko in sociološko raven ter na tej podlagi ponuja razumevanje in razlago, 
to je interpretacijo. Čeprav je zgodovinsko, spoznavno in generacijsko 
pogojena, ponuja v primerjavi s tako imenovanimi eksaktnimi znanostmi 
nekaj več, saj v »enačbo razumevanja sveta« vpelje tudi človeško stvarnost 
in pri njej gre za vrednostno razumevanje sveta (Bernik, 2016).

V začetku 21. stoletja se soočamo tudi s krizo humanizma in humanis
tike. Ta se kaže v krizi univerze kot intelektualnega temelja zahodne civi
lizacije, ki je sestopila z raziskovalne na neoliberalno raven. Prilagaja se 
komercial nim in korporacijskim vidikom družbe, humanistični pa so postali 
manj pomembni – ni naključen vedno večji poudarek na točkovanju znan
stvenih objav namesto vsebinskega ocenjevanja. 

Enako lahko opazujemo na področju naravnih nesreč, kjer v znanosti 
prihaja do profesionalizacije in diferenciacije, kar vodi v samoreferenčnost 
in ločenost od drugih delov družbe. Kljub temu smo v zadnjem času priča 
nekaterim procesom, ki, spodbujeni od zgoraj ali od zunaj, težijo k pove
zovanju različnih znanosti in akumulaciji v preteklem času nakopičenega 
znanja. Tega znanja ni malo, a ni pravilno in zadosti osmišljeno. Čeprav so 
nekatere vede zaradi iskanja potrebnih sredstev v zadnjem času vsebinsko 
močno razširile svoja raziskovalna polja, ostaja geografija po mnenju 
Rizmana (2016) v prednosti na področju interdisciplinarne integracije, saj 
v svoje raziskovalne postopke priteguje vse: humanistične, družboslovne in 
tudi naravoslovne vede. 

Prav interdisciplinarnost je ena od temeljnih značilnosti humanistike, 
saj izraža željo po boljšem razumevanju pokrajine, katere neločljiv del je 
človek kot biološko, fizično in duševno ter duhovno bitje (Uršič, 2016). 
Humanistične znanosti v vsebinskem pomenu temeljijo na veri v človeka. 
Poudarjanju pomena človeka sledi ljubezen do človeka in nadalje skrb zanj 
ter nasprotovanje vsemu, kar bi mu škodilo (Kos, 2016). Ker je skrb za 
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človeka oziroma njegovo varnost tudi poglavitni namen delovanja sistema 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, lahko rečemo, da so 
humanistične znanosti temeljne znanosti za razumevanje in preučevanje 
naravnih nesreč. Naravoslovne in druge znanosti vstopajo v ta širši okvir 
in ponujajo natančnejšo razlago posameznih pojavov in procesov, humani
stične znanosti pa znajo ta znanja umestiti v dolgoročno skrb za odgovor
nejšo in varnejšo družbo. 

To je pomembno tudi zaradi dejstva, ker humanistične znanosti običajno 
bolje kot druge zaznavajo probleme, še preden se ti izrazijo v pokrajini 
ali ko se prikriva resnično stanje. Pomagajo tudi takrat, ko družba sicer 
zazna in pravilno oceni nevarnost, a nanjo ni pripravljena, je brez znanja 
in izkušenj, kako se lotiti problema, ali pa se jih loti prepozno ali premalo 
odločno. Včasih pa družba pogosto sicer prepozna nevarnost, vendar ne 
ukrepa zaradi neodgovornosti odgovornih oseb in notranjih ali interesnih 
konfliktov (Požarnik, 2016). 

Humanistika torej v nasprotju s splošnim prepričanjem vodi družbo k 
dejavnemu delovanju na področjih, kjer to na videz ni potrebno, vendar 
pa bi pasivno prepuščanje danostim ali samodejno prilagajanje vodilo v 
propad. Namesto tega podpira aktivno delovanje v okviru trenutnih, realnih 
možnosti, upoštevaje vse sodobne in zgodovinske dejavnike, vključno z 
napakami v preteklosti. 

Ujma je kot interdisciplinarna revija lahko zgled vsem – naravoslovnim, 
družboslovnim in humanističnim vedam – obenem pa je več kot uporaben 
vir za preučevanje nevarnih procesov v preteklosti in človekovega odziva 
nanje (Zorn, Komac in Ciglič, 2012). 

»A ujme so tudi naš problem,«, kot se je izrazil Žerdin (2017), zato se je 
uredništvo Ujme potrudilo, da bodo bralci tudi v 31. številki revije našli 
vsaj en članek, s pomočjo katerega bodo bolje razumeli vzroke, posledice 
in ozadja naravnih ali družbeno pogojenih procesov, ki jih označujemo s 
skupnim izrazom ujma. 

dr. Blaž Komac, glavni urednik
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PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2016
GLOBAL CLIMATE CONDITIONS IN 2016

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

Povzetek 
Leto 2016 je bilo na svetovni ravni najtoplejše doslej, povprečna temperature je za 1,1 °C presegla 
povprečje predindustijske dobe. Rekordno visoka je bila povprečna letna temperature oceanov. Povprečna 
koncentracija CO

2
 v ozračju je v letu 2016 dosegla novo rekordno visoko raven. Površina morskega ledu 

je bila novembra kar 4 milijone km2 pod dolgoletnim povprečjem. Leto je zaznamoval močan 2015/16 
El ni~no, ki je vplival na vremenske in podnebne vzorce v velikem delu sveta. Med številnimi ekstremnimi 
dogodki so bili najbolj odmevni huda suša v južni in vzhodni Afriki ter Srednji Ameriki, orkan Matthew, ki je 
pustošil po Haitiju in delu ZDA, ter izdatne padavine in poplave, ki so prizadele vzhodno in južno Azijo. 

Abstract
The year 2016 was the warmest since global temperature data collection began, and the temperature anomaly 
was 1.1 °C above the pre-industrial period. Globally averaged sea surface temperatures were also the warmest on 
record, and the concentration of CO

2
 in the atmosphere was a record high. The powerful 2015/16 El Ni~no played 

an important role in climate and weather patterns. The year was marked by severe droughts, heavy precipitation 
and floods in many parts of the world. Hurricane Matthew caused significant damage in Haiti and part of the USA.

Uvod

V letu, ko je 4. novembra začel veljati Pariški podnebni 
sporazum, je kombinacija naravne spremenljivosti in 
ogrevanja ozračja zaradi naraščanja koncentracije toplo-
grednih plinov v ozračju ponovno opozorila na velike posle-
dice, ki jih ima vse toplejše ozračje na družbo in naravno 
okolje. Letna povprečna koncentracija CO

2
 v ozračju je 

že leta 2015 dosegla rekordnih 400 ppm, v letu 2016 
pa je še naraščala. Prav tako je k rekordno toplemu letu 
2016 prispeval močan pojav 2015/16 El ni~no. Ocenju-
jejo, da so leta, v katerih se izteče močan pojav El ni~no, 
0,1 ali 0,2 °C toplejša, kot bi bila brez tega pojava (WMO, 
2017). Povprečna svetovna temperatura je leta 2016 
za 1,1 °C presegla predindustrijsko raven, za 0,06 °C pa 
povprečno temperaturo leta 2015. V začetku leta je bila 
morska gladina pod vplivom El ni~na rekordno visoka. 

Vpliv pojava El ni~no se je v kombinaciji z ogrevanjem 
ozračja zaradi naraščanja koncentracije toplogrednih 
plinov v ozračju odražal tudi s hudo sušo, ki je prizadela 
mnoga območja, predvsem v južni in vzhodni Afriki ter 
delu Srednje Amerike, kar je ogrozilo oskrbo s hrano. 
Orkan Matthew je največ škode povzročil na Haitiju, 
pomembno pa je prizadel tudi del ZDA. Poplave so 
močno prizadele vzhodno in južno Azijo, padavine pa so 
omogočile dobro letino v Sahelu, rekordna je bila letina v 
Maliju, Nigeriji in Senegalu.  

Na svetovni ravni je bila površina morskega ledu 
novembra prvič več kot 4 milijone km2 pod dolgoletnim 
novembrskim povprečjem. 

Vse pogostejše so tudi študije izrednih vremenskih in 
podnebnih dogodkov, ki ocenijo prispevek podnebnih 
sprememb k intenzivnosti dogodka in tako neizpodbitno 
dokazujejo, da se podnebne spremembe ne kažejo le v 
naraščajočem trendu povprečne svetovne tempera-
ture, ampak tudi v intenzivnejših in pogostejših izrednih 
vremenskih in podnebnih dogodkih. Najizrazitejša je 
povezava med pogostejšimi, daljšimi in intenzivnejšimi 
vročinskimi valovi in podnebnimi spremembami (IPCC, 
2013).  

Viri podatkov in 

primerjalna obdobja

Velika podnebna središča, ki izračunavajo povprečno 
temperaturo na svetovni ravni, imajo sicer nekoliko 
različne pristope, vendar njihovi rezultati dobro sovpa-
dajo in potrjujejo, da je bilo leto 2016 najtoplejše, odkar 
razpolagamo s podatki o povprečni svetovni tempera-
turi. Drugo najtoplejše leto je bilo 2015. 

V podnebnih analizah za oceno razmer uporabljamo 
primerjavo z dolgoletnim povprečjem. Previdnost pri 
primerjavi izračunov različnih podnebnih centrov je 
potrebna zaradi uporabe različnih obdobij, ki jih upora-
bljajo za primerjavo in izračun odklonov. Predvsem v 
političnih dokumentih – vodilno vlogo na tem področju 
ima Konvencija ZN o podnebnih spremembah (UNFCC, 
2016) – za primerjavo uporabljajo stanje v predindu-
strijski dobi. V ta namen je v uporabi več različnih obdobij 
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in pristop ni poenoten, najpogosteje sta za opis pred-
industrijskih razmer uporabljeni obdobji 1850–1900 in 
1880–1900. 

Za državne meteorološke službe velja priporočilo 
Svetovne meteorološke organizacije (SMO), ki je do 17. 
kongresa SMO leta 2015 (WMO, 2017) priporočala 
obdobje 1961–1991, na tem kongresu pa je sprejela 
standardno primerjalno obdobje 1981–2010 za vsako-
dnevne podnebne analize, za spremljanje podnebnih 
sprememb v daljšem obdobju pa še vedno zadržala 
obdobje 1961–1990. Uporaba teh primerjalnih obdobij 
ne vpliva na razvrščanje let po temperaturi in na izra-
čunane trende ogrevanja. 

Velika podnebna središča za spremljanje podnebja 
uporabljajo tudi primerjalno obdobje 1951–1980. 
Njihovi izračuni se med seboj nekoliko razlikujejo zaradi 
različnega obravnavanja območij s pomanjkljivimi ali 
manjkajočimi podatki. Razlike nastajajo predvsem 
zaradi različnega obravnavanja arktičnih območij. 

V prispevku smo se večinoma naslonili na Svetovno 
meteorološko organizacijo (SMO) in njeno poročilo 
o stanju svetovnega podnebja v letu 2016 (WMO, 
2017), uporabili pa smo tudi druge vire svetovnih 
podnebnih centrov in poročilo Agencije RS za okolje 
(ARSO) o podnebnih razmerah v letu 2016 (ARSO, 
2017). 

Temperatura zraka pri tleh

Že zgoraj smo zapisali, da je bila povprečna svetovna 
temperatura v letu 2016 rekordno visoka. Presežek nad 
povprečjem obdobja 1951–1980 se po ocenah različnih 
svetovnih centrov nekoliko razlikuje (slika 1). Odklone za 
leti 2015 in 2016 smo zbrali v preglednici 1. Ne glede na 
nekoliko različne odklone pa vsi navedeni centri sogla-
šajo, da je bilo leto 2016 najtoplejše in je večinoma 
opazno preseglo povprečje leta 2015. 

SMO se v svojih ocenah naslanja na tri centre, in sicer 
na Meteorološko službo Združenega kraljestva – Hadle-
yjevo središče za podnebne napovedi in raziskave (Met 
Office Hadley Centre and Climate Researc Unit), Nacio-
nalno upravo za oceane in ozračje – Nacionalni center za 
okoljske informacije (National Centers for Environmental 
Information – NOAA) ter Nacionalno zrakoplovno in 
vesoljsko upravo – Goddardov inštitut za vesoljske 
študije (NASA Goddard Institute for Space Studies),  pri 
čemer uporablja povprečje izračunov vseh treh centrov. 
Leto 2016 je bilo po tej metodologiji 0,83 ±01 °C toplejše 
od povprečja obdobja 1961–1990 in 0,52 °C toplejše od 
povprečja obdobja 1981–2010 ter 0,06 °C toplejše od 
leta 2015. Po analizah projekta EU Copernicus (ECMWF, 
2017), ki teče na Evropskem centru za srednjeročno 
napoved vremena in uporablja za primerjalne podatke 
ERA-Interim reanalize, kar omogoča upoštevanje razmer 
tudi na območjih s slabšo pokritostjo z meritvami – 
predvsem Arktike (slika 2), je bil odklon nad povprečjem 
obdobja 1981–2010 še večji in je znašal 0,62 °C, leto 
2016 pa je bilo 0,18 °C toplejše od leta 2015. 

Tudi petletna in desetletna drseča povprečja svetovne 
letne temperature so bila po podatkih SMO (WMO, 
2017) najvišja doslej, tako je povprečje obdobja 
2012–2016 0,65 °C in povprečje obdobja 2007–
2016 0,57 °C nad povprečjem obdobja 1961–1990 
(oziroma 0,34 °C in 0,26 °C nad povprečjem obdobja 
1981–2010). 

Vsako izmed šestnajstih let od leta 2001 je bilo vsaj 
0,4 °C toplejše od povprečja obdobja 1961–1990. 
Svetovni trend ogrevanja ozračja je ocenjen na 0,1 do 
0,2 °C na desetletje (WMO, 2017). 

Vsi meseci od januarja do avgusta razen junija so bili na 
svetovni ravni najtoplejši doslej. Meseci od septembra do 
konca leta so bili nekoliko hladnejši kot v letu 2015 (slika 3). 

Leto 2016 je bilo najtoplejše doslej tako nad kopnim kot 
nad oceani, tako na severni kot tudi na južni polobli. 

Slika 1:  
Potek odklona povprečne svetovne 
temperature v °C od povprečja 
obdobja 1961–1990 po podatkih 
treh svetovnih podnebnih središč, 
sivo območje označuje negotovost. 
Vir: https://www.rmets.org/wmo-
release-state-global-climate-2016-
report-multiple-records-broken 
(WMO, 2017)
Figure 1:  
Global average temperature 
anomalies (1961-1990 reference 
period) for the three major datasets 
used in this Statement. The grey 
shading indicates the uncertainty in 
the HadCRU dataset. (WMO, 2017)
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Skoraj povsod na kopnem je bilo leto 2016 nadpovprečno 
toplo (slika 4), pomembne izjeme so bile le severna in 
osrednja Argentina ter deli jugozahodne Avstralije. 
Večina krajev srednjih in višjih geografskih širin severne 
poloble je bila vsaj 1 °C toplejša od povprečja obdobja 
1961–1990 (izjemi sta bili Quebec in del skrajne vzhodne 
Rusije). Vsaj za 3 °C so dolgoletno povprečje obdobja 
1961–1990 presegli predvsem na arktični obali Rusije in 
Alaske, na daljnem severozahodu Kanade ter na otokih 
v Barentsovem in morju ob Norveški. Visoko na severu, 
na Svalbardu, je povprečna letna temperatura za 6,5 °C 
presegla povprečje obdobja 1961–1990, kar je rekordna 
vrednost za ta otok. 

Drugod po svetu je bilo leto nadpovprečno toplo, vendar 
je le malo držav poročalo o rekordno toplem letu, med 
njimi naj omenimo Indijo, Tajsko, Singapur, Novo Zelandijo 
in Tunizijo. 

Na vseh poseljenih celinah je bilo leto 2016 med petimi 
najtoplejšimi doslej. Bilo je tretje najtoplejše v Evropi in 
Aziji, drugo najtoplejše v Afriki in Južni Ameriki, najtoplejše 
je bilo v Severni Ameriki. 

Območja s podpovprečno letno temperaturo so bila v delu 
Južne Amerike, predvsem severna in osrednja Argentina, 
Paragvaj in nižine Bolivije ter jugozahod Avstralije. 

Presežek energije v podnebnem sistemu se v časovni 
skali, ki je daljša od leta, večinoma skladišči v oceanih. Ko 
se oceani ogrevajo, se raztezajo, kar opazimo kot dvig 
morske gladine. Skladiščenje toplote v oceanih je prispe-
valo okoli 40 % dviga morske gladine v zadnjih šestih 
desetletjih. Svetovno povprečje temperature morske 
površine je bilo v letu 2016 rekordno visoko. Odkloni 
od povprečja so bili večji v začetnih mesecih leta, šele 
zadnja dva meseca leta se je odklon pomembno znižal. 
V obdobju 1992–2016 je trend naraščanja morske 
gladine 3,3 mm na leto. V svetovnem povprečju se je 
gladina morske vode dvignila za 20 cm od začetka 
dvajsetega stoletja, k čemur je prispevalo segrevanje 
morske vode in posledično njeno širjenje, taljenje lede-
nikov in snežnih pokrovov, dodati pa je treba, da dvig 
morske gladine ni enakomeren na široko po svetu. Z 
nadpovprečnim dvigom izstopa zahodni Tihi ocean.  

Nadpovprečna temperatura morja je povzročila 
obsežno beljenje koral v nekaterih tropskih vodah. Med 
bolj prizadete spad ata Veliki koralni greben vzhodno od 
avstralske obale in območje Okinawe. O beljenju koral so 
poročali tudi s Fidžija in Kiribatov. 

Padavine

Na padavine v letu 2016 je močno vplival prehod iz faze 
El ni~no v začetku leta v nevtralne in nato šibke La ni~na 
razmere v drugi polovici leta. Te so se kazale v velikih sezon-
skih razlikah, letne vsote padavin pa so bile na mnogih 
območjih po svetu blizu dolgoletnega povprečja (slika 5). 

Na nekaterih območjih so bile padavine obilne potem, 
ko je El ni~no izzvenel, letne vsote so močno presegle 
dolgoletno povprečje. V povezavi z drugimi naravnimi 
podnebnimi cikli poleg El ni~na in La ni~ne se med območja 
z obilnimi padavinami uvrščata Indonezija in Avstralija, 
prav tako tudi jugovzhodna Kitajska.

Leto je bilo mokro tudi na mnogih območjih z večjo 
geografsko širino na severni polobli. Eno izmed takih 
območij se je raztezalo od Kazahstana proti zahodu čez 
zahodno Rusijo nad Finsko, severno Švedsko in Norveško. 

Večja območja severne in osrednje Rusije so bila suha, 
območje severno od 55° severne širine med Uralom in 
Bajkalskim jezerom je prejelo manj kot deseti percentil 
običajnih padavin. 

Padavine so v začetku leta opazno odstopale od 
povprečja na tropski zahodni obali Južne Amerike. 
Izjemno suho je bilo v večjem delu Čila in na skrajnem 
jugu Argentine. Nasprotno pa je bilo na vzhodni strani 
Andov, padavine so bile obilne na območju, ki se je zače-
njalo na severu Patagonije in je segalo proti severu. 

Nad večjim delom srednje in zahodne Evrope je bila zelo 
mokra prva polovica leta, v drugi pa je padavin primanjko-
valo, letne padavine so bile v mejah običajne spremenljivosti. 

 Preglednica 1: Temperaturni odklon (°C) najtoplejšega in 
drugega najtoplejšega leta na svetovni ravni 
po izračunih različnih podnebnih središč. 
Referenčno obdobje je 1951–1980. Viri 
podatkov: https://www.ncdc.noaa.gov/
cag/time-series/global/globe/land_
ocean/ytd/12/1880-2016 (NOAA NCEI), 
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/
graphs/customize.html (NASA GISS), 
http://www.metoffice.gov.uk/ hadobs/
hadcrut4/data/current/time_series/
HadCRUT.4.5.0.0.annual_ns_avg.txt (Met 
Office Hadley Centre – Meteorološka 
služba Združenega kraljestva, Hadleyjevo 
središče za podnebne napovedi in 
raziskave), http://ds.data.jma.go.jp/tcc/
tcc/products/gwp/temp/ann_wld.html 
(JMA – Japonska meteorološka služba), 
http://berkeleyearth.org/wp-content/
uploads/2017/01/Land_and_Ocean_
summary.txt (Berkeley Earth), (ARSO, 2017)

 Table 1: Global average temperature anomalies (°C) 
in the years 2015 and 2016 (reference 
period 1961-1990) for five major datasets: 
NOAA NCEI, NASA GISS, Met Office Hadley 
Centre, JMA and Berkeley Earth (ARSO, 
2017)

Podnebno središče Odklon leta 2016 Odklon leta 2015 
NOAA NCEI 0,91 0,87
NASA GISS 0,99 0,87
Met Office Hadley 
Centre 0,83 0,82

JMA 0,78 0,74

Berkeley Earth 0,94 0,79
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Koncentracija 

toplogrednih plinov

Zadnja opazovanja SMO Svetovnega atmosferskega 
programa bdenja (WMO Global Atmosphere Watch 
Programme) kažejo, da je svetovno povprečje koncen-
tracije CO

2
, metana in N2O doseglo v letu 2015 nove 

rekordno visoke vrednosti, končnih podatkov za leto 
2016 še ni, a naraščanje se je nadaljevalo. Koncentra-
cija CO

2
 je že leta 2015 dosegla 400 ppm, metana 1845 

ppb in N2O 328 ppb. Te vrednosti so 144 %, 256 % in 
121 % predindustrijske ravni. Koncentracija CO

2
 je nara-

ščala iz leta 2014 v 2015 hitreje kot v povprečju zadnjih 
desetih let, kljub temu da se izpusti zaradi rabe fosilnih 
goriv v ozračje niso pomembno povečali. Pojav El ni~no je 
pripomogel k povečanemu naraščanju v letu 2015 prek 
povečanih izpustov iz virov pri tleh (npr. gozdni požari) in 
zmanjšane vezave CO

2
 v vegetacijo na območjih, ki jih je 

prizadela suša. 

Kriosfera

Arktični morski led je prekrival manjše območje kot 
v dolgoletnem povprečju, v posameznih obdobjih leta 
je prekrival rekordno majhno območje. Rekorden 
najmanjši letni maksimum za obdobje 1979–2016 je 
bil dosežen 24. marca. Rekordno majhno območje za 
posamezne mesece je arktični led prekrival tudi maja 
in junija, a je zaradi počasnega taljenja letni minimum 
precej presegel doslej najnižjega iz leta 2012, postavil 
pa se je ob bok minimumu iz leta 2007. Predvsem 
novembra je bil proces ponovne zaledenitve izredno 
počasen. 

Antarktični morski led je prvih osem mesecev obsegal 
površino blizu povprečne v obdobju 1979–2015, letni 

maksimum je dosegel zelo zgodaj, in sicer že 31. avgusta. 
Nato je novembra sledilo neobičajno hitro taljenje, 
decembra pa se je nekoliko upočasnilo. 

Površina arktičnega in antarktičnega ledu skupaj je bila 
večino leta 1 do 2 milijona km2 pod povprečjem obdobja 
1979–2015, novembra pa je za povprečjem odboja več 
kot za 4 milijone km2, kar je za posamezen mesec največ 
doslej (WMO, 2017).   

Zaščitna ozonska plast

Učinkovitost Montrealskega protokola (UNEP, 2015) pri 
omejevanju uporabe ozonu škodljivih snovi je omogo-
čila, da se je pojav ozonske luknje ustalil in ne opazimo 
več pomembnega trenda po letu 1998. Dolgoživi ozonu 
škodljivi plini bodo ostali v ozračju še več desetletij in 
povzročali občasno prostorsko omejeno tanjšanje in izgi-
njanje zaščitne ozonske plasti. Velikost ozonske luknje se 
iz leta v leto spreminja v odvisnosti od meteoroloških 
razmer. 

Nad južnim polom je bila stratosferska tempera-
tura v letu 2016 blizu povprečja obdobja 1979–2015 
(slika 6), vrtinec pa je bil manj homogen kot v letu 
2105. Slabljenje zaščitne ozonske plasti nad južnim 
polom se je zaradi oblike polarnega vrtinca začelo 
razmeroma zgodaj. Največje območje je ozonska 
luknja nad južnim zemeljskim polom dosegla 28. 
septembra 2016, velikost območja je bila podobna 
kot v povprečju obdobja zadnjih desetih let in manjša 
kot v letu 2015. 

Nad Arktiko je bilo v stratosferi zgodaj marca izgublje-
nega 27 % ozona, kar je več kot v povprečju obdobja 
1994–2016, ki je 18 %, vendar je precej manj od 38 % v 
letu 2011 in 30 % v letu 1996.

 Slika 2: Odklon povprečne temperature v letu 2016 od povprečja obdobja 1981–2010. Vir: ECMWF, Copernicus Climate 
Change Service (ECMWF, 2017)

 Figure 2: Surface air temperature anomaly for 2016 relative to the average for 1981–2010. Source: ERA-Interim. (Credit: 
ECMWF, Copernicus Climate Change Service)
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Ekstremni dogodki

Ekstremni dogodki vsako leto povzročijo veliko gospo-
darsko škodo in človeške žrtve, tako je bilo tudi v letu 2016. 

Na območjih, kjer El ni~no običajno prinese sušo, so se 
razmere v drugi polovici leta večinoma ponovno pribli-
žale dolgoletnemu povprečju. Nad večino južne Afrike se 
je leto začelo s hudo sušo. Že drugo leto zapored je dežja 
opazno primanjkovalo, kar je močno prizadelo kmetijsko 
pridelavo. Izrazita suša je zajela povodje Amazonke 
v Braziliji in severovzhod države. Vse do aprila je suša 
pestila Kolumbijo in Venezuelo. Tudi Srednjo Ameriko je 
prizadela suša, najbolj Salvador, Gvatemalo, Honduras in 
Nikaragvo, šele proti koncu leta se je stanje izboljšalo.  

Največji preobrat iz suše v nadpovprečno namočeno 
obdobje so zabeležili v Avstraliji. V začetku leta je bila 

suša v notranjosti Queenslanda in na jugovzhodu Avstra-
lije vključno s Tasmanijo, zahodno Viktorijo in jugovzhodno 
Južno Avstralijo. Še posebej hudo je bilo v Tasmaniji, ki so 
jo prizadeli požari in zaradi suše pomanjkanje elektrike 
iz hidroelektrarn. Od maja so se razmere močno spre-
menile, predvsem septembra je na mnogih območjih 
vzhodne Avstralije padla rekordna mesečna količina 
padavin, kar je ponekod povzročilo obsežne poplave. 
V delu Tasmanije je poplavljalo v začetku junija. Obdobje 
od maja do decembra je bilo v Tasmaniji rekordno 
namočeno. 

Leto se je začelo s sušo tudi v precejšnjem delu Indije 
in Vietnama ter večjem delu Indonezije in na severu 
Etiopije. V Indoneziji je močno deževalo od maja dalje. 
Tudi v južnem Tihem oceanu je bil začetek leta neobi-
čajno suh. Del vzhodne Afrike je prizadela suša, ki se je 
stopnjevala proti koncu leta. 

Slika 3: 
Dvanajstmesečno drseče povprečje 
odklona temperature od povprečja 
obdobja 1981–2010, temnejši stolpci 
prikazujejo odklon v koledarskem letu, 
zgodaj so odkloni na svetovni ravni, 
spodaj pa odkloni na evropski ravni. 
Vir: ECMWF, Copernicus Climate 
Change Service (ECMWF, 2017)
Figure 3: 
Running twelve-month averages of 
global-mean and European-mean 
surface air temperature anomalies 
relative to 1981–2010, based on 
monthly values from January 1979 
to December 2016. The darker 
coloured bars are the averages for 
each of the calendar years from 
1979 to 2016. Source: ERA-Interim. 
(Credit: ECMWF, Copernicus Climate 
Change Service)

Slika 4: 
Odklon povprečne temperature leta 
2016 od povprečja obdobja 1981–
2010 (NOAA NCEI, 2017)
Figure 4: 
Temperature anomaly in 2016 
compared to the 1981–2010 
reference period (NOAA NCEI, 2017)
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Zelo sušno je bilo v večini južnega in osrednjega Čila ter 
na skrajnem jugu Argentine. Tudi v delu Bolivije so bile 
razmere sušne. Z večjih območij na vzhodu ZDA in dela 
vzhodne Kalifornije so poročali o suhem poletju in jeseni. 
Sušne so bile razmere v zadnjem tromesečju v južni Indiji. 

Med obsežnejšimi poplavami izstopa povodje reke 
Yangtze na Kitajskem, kjer so ponekod zabeležili 
rekordno visok vodostaj poplavne vode. Obilen dež med 
18. in 20. julijem je na območju Pekinga povzročil poplave 
z veliko škode. V povprečju celotne Kitajske je bilo leto 
2016 rekordno namočeno. 

Poplave in zemeljski plazovi so sredi maja prizadeli Sri 
Lanko in terjali poleg velike gmotne škode tudi veliko 
življenj. Poplavljalo je med monsunskim obdobjem 
ponekod v Indiji, predvsem na povodju Gangesa, kjer so 
bili ponekod doseženi rekordni vodostaji, podobno tudi v 
Nepalu in Bangladešu. 

Neobičajno veliko dežja je bilo maja in v začetku junija 
ponekod na zahodu Evrope. Na severu Francije je v štiri-
dnevnem deževju med 28. in 31. majem padlo od 80 do 
120 mm dežja, kar je povzročilo katastrofalne poplave 
v začetku junija v Parizu. Siena je v Parizu dosegla peti 
najvišji vodostaj. Avgusta je poplavljalo na jugu ZDA, 
predvsem v Luizijani. V sedmih dnevih je ponekod padlo 
od 500 do 700 mm dežja. 

Nadpovprečne padavine v Sahelu so povzročile poplave 
v povodju reke Niger. Ugodno so vplivale na pridelek v 
Sahelu, Maliju, Nigeriji in Senegalu. 

Število tropskih ciklonov je bilo v svetovnem povprečju 
blizu dolgoletnim povprečnim razmeram. Opaženih 
je bilo 82 tropskih ciklonov, dolgoletno povprečje pa 
je 85 (WMO, 2017). Nadpovprečno veliko jih je bilo na 
severnem Atlantiku (15, dolgoletno povprečje pa je 12). 
V vzhodnem Tihem oceanu jih je bilo 21, kar je pet nad 
dolgoletnim povprečjem. Manj kot običajno jih je bilo na 
južni polobli, predvsem na območju okoli Avstralije, kjer 
so opazili le tri, dolgoletno povprečje pa je deset. 

Na severozahodnem Tihem oceanu je so bile razmere s 
26 tropskimi cikloni povprečne, od običajnih je odstopala 
le geografska porazdelitev, saj so kar trije dosegli kopno 
na otoku Hokkaido. 

Najbolj uničevalen je bil orkan Matthew, ki je divjal ob koncu 
septembra in začetku oktobra. Južno od Haitija je dosegel 
jakost 5. stopnje, Haiti je 4. oktobra prečkal z jakostjo 4. 
Po prehodu vzhodne Kube in Bahamov se je proti severu 
pomikal skoraj vzporedno z obalo ZDA in le na kratko 
zajel obalo Južne Karoline. Na svoji poti je povzročil veliko 
škode, na Haitiju pa kar 546 smrtnih žrtev.

Drugi zelo uničujoči tropski ciklon je bil tajfun Lionrock, 
ki je proti koncu avgusta prizadel Korejo. Ciklon Winston 
je prečkal Fidži z jakostjo 5. stopnje ob koncu februarja, 
poleg Fidžija je prizadel tudi Tongo. Tajfun Nepartak je 
pustošil na Tajvanu, tajfun Manarti je prizdael Kitajsko 
provinco Fujian, v središču se je zračni tlak spusil na komaj 
890 mb. Ciklon Fantala pa je bil eden izmed najmočnejših 
ciklonov na jugozahodnem Indijskem oceanu. 

Januarja sta bila dva neobičajna orkana na severni 
polobli. Pali na osrednjem Tihem oceanu se je razvil ob 
zelo neobičajnem obdobju leta in se spustil zelo blizu 
ekvatorja na 2° severne geografske širine. Alex je bil prvi 
januarski orkan na severnem Atlantiku od leta 1938. 
Povzročil je škodo na Azorih. 

Otto je bil neobičajen, ker se je razvil pozno v sezoni, in 
sicer pozno novembra. Bil je prvi tropski ciklon, ki je prečkal 
Kostariko in je eden redkih, ki je prečkal Srednjo Ameriko 
ter obdržal značilnosti tudi na tihooceanski strani. 

Izjemno veliko škode so v letu 2016 povzročili požari v 
Kanadi – začelo se je maja in šele v začetku julija so požar 
povsem obvladali, zgorelo je območje okoli 590.000 ha. 

Tudi v jugovzhodnih delih ZDA, v Tennesseju, je požar 
povzročil veliko škode in celo zahteval smrtne žrtve. 
Požari so pustošili tudi v Tasmaniji, prizadel je tudi otok 
Madeiro. 

Slika 5: 
Odstotek povprečnih padavin v letu 
2016 glede na povprečje obdobja 
1961–1990; sivo so obarvana 
območja manjkajočih podatkov.  
(Vir: NOAA NCEI (4))
Figure 5: 
Percentage of normal precipitation in 
2016 with respect to the reference 
period 1961–1990. Grey areas 
represent missing data.  
(NOA NCEI, 2017)
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Temperaturni ekstremi

Že prvi teden leta je južno Afriko zajel vročinski val, 
7. januarja so v Pretoriji izmerili 42,7 °C in 38,9 °C v 
Johannesburgu, kar je v obeh mestih vsaj 3 °C nad do 
zdaj najvišjo izmerjeno temperaturo v novembru 2015. 

Izjemna vročina je zajela tudi južno in jugovzhodno Azijo 
v aprilu in maju, torej v času pred poletnim monsunom. 
Jugovzhodna Azija je bila prizadeta aprila. Državni 
rekord 44,6 °C so dosegli v Mae Hong Son na Tajskem 
28. aprila. V Phalodi so 19. maja izmerili 51,0 °C, kar je 
najvišja izmerjena temperatura v Indiji. 

Rekordno visoko ali blizu rekorda se je temperatura 
povzpela na delu Bližnjega vzhoda in severu Afrike. 
Najvišja izmerjena temperatura je bila 54,0 °C v Mitri-
bahu v Kuvajtu 21. julija, kar je tudi doslej najvišja izmer-
jena temperatura v Aziji. Izjemno vroče je bilo tudi v 
Basri, v Iraku 53,9 °C in 53,0 °C v Delhoranu v Iranu, 
obe temperaturi sta bili izmerjeni 22. julija. O zelo visoki 
temperaturi so poročali tudi iz Maroka, Tunizije, Libije in 
Združenih arabskih emiratov.

O razmeroma poznem vročinskem valu so poročali v 
zahodni in osrednji Evropi v prvi polovici septembra. Na 
jugu Španije so v Kordobi 6. septembra izmerili rekor-
dnih 45,4 °C. 

Neobičajno mraz je bilo januarja v vzhodni Aziji, 
predvsem na območju, ki je segalo iznad vzhodne 

Kitajske proti jugozahodu do Tajske. Konec aprila je 
pozeba zajela del srednje in vzhodne Evrope. 

Številne nevihte in tornadi so povzročali škodo na 
mnogih območjih po svetu. Najhujši dogodek se je 
pripetil 23. junija v Yanchengu na Kitajskem, tornado 
je terjal 99 žrtev. Že peto leto zapored je bila sezona 
tornadov v ZDA podpovprečna.

Tudi hudourniške poplave so bile v letu 2016 številne. 
Najhujše snežno neurje je med 22. in 24. januarjem 
zajelo severovzhod ZDA. 

Sklepne misli

Ogrevanje spodnjih plasti zemeljskega ozračja se 
nadaljuje. Čeprav se je v začetku tega stoletja zdelo, 
da se je ogrevanje zemeljske površine upočasnilo, se 
je v letu 2015 in še bolj leta 2016 ponovno potrdilo, 
da se trend ogrevanja neustavljivo nadaljuje in so 
mednarodni ukrepi za zmanjšanje izpustov toplogre-
dnih plinov v ozračje nujni, da bi upočasnili segrevanje 
zemeljskega površja in ga omejili na politično še spre-
jemljivi 2 °C. Za leto 2012 smo v svetovnem merilu 
še lahko trdili, da ni bilo izjemnih razmer glede višine 
padavin ali temperature zraka pri tleh (Vertačnik, 
2013). Leto 2013 je bilo skladno in pričakovano z 
globalnim segrevanjem med najtoplejšimi v zadnjih sto 
letih (Vertačnik, 2014). Leto 2014 je po temperaturi 
zraka in morja izstopalo glede na dolgoletne meritve, 

Slika 6: 
Površina v milijonih km2, na kateri je 
bila zaščitna ozonska plast tanjša od 
220 Dobsonovih enot, prikazani so 
meseci od julija do decembra za leta 
2012, 2013, 2014, 2015 in 2016 
ter povprečje obdobja 1979–2015. 
Tanka črna črta označuje največji 
opaženi dnevni obseg ozonske luknje 
v dolgoletnem obdobju spremljanja 
tega pojava. Površina ozonske 
luknje je bila v letu 2016 največja 
28. septembra z 23,1 milijoni km2. 
(prirejeno po WMO, 2017)
Figure 6:  
Area (millions of km2) where the 
total ozone column is less than 220 
Dobson units. 2016 is shown in red, 
2015 in blue, 2014 in green, 2013 
in orange and 2012 in magenta. The 
smooth grey line is the 1979–2015 
average. The dark green-blue shaded 
area represents the 30th to 70th 
percentiles, and the light green-blue 
shaded area represents the 10th and 
90th percentiles for the time period 
1979–2015. The ozone hole area 
reached its maximum for 2016 on 
28 September with 23.1 million km2 
(WMO, 2017).

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2016

Meseci od julija do decembra
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vremenske ujme glede na prejšnja leta pa niso bile 
posebno izrazite (Vertačnik, 2015). 

Res je sicer, da so leta s pojavom El ni~no toplejša od 
ostalih, a rekordno visoke povprečne temperature v 
letih 2015 in še bolj v letu 2016 ne gre pripisati zgolj 

pojavu El ni~no 2015/16, ki se je uvrstil med tri najmoč-
nejše. Priča smo bili številnim podnebnim odklonom, 
ki so povzročili veliko gmotno škodo, ogrožali poljedel-
stvo in prehransko varnost, terjali veliko preveč člove-
ških življenj in sprožili ali zaostrili že obstoječo humani-
tarno krizo (WMO, 2017).

https://climate.copernicus.eu/resources/data-analysis/average-surface-air-temperature-analysis/monthly-maps/december-2016
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PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2016
CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2016

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

Povzetek 
Leto 2016 je bilo v Sloveniji 0,5 do 1,5 °C toplejše kot v povprečju obdobja 1981–2010. Ekstremno visoke ali nizke 
temperature ni bilo. Poletno vročino so pogosto prekinjale kratkotrajne osvežitve. Sončnega vremena je bilo v 
večjem delu države več kot običajno, odkloni so bili razen visokogorja v mejah ±10 % dolgoletnega povprečja. Največ 
padavin je bilo v Julijcih in na Trnovski planoti, kjer jih je padlo nad 2600 mm. Najmanj padavin je bilo ob morju in na 
severovzhodu Slovenije, kjer jih je padlo od 700 do 1100 mm. Najbolj neobičajna dogodka, ki sta povzročila veliko 
škode, sta bila pozeba in sneg ob koncu aprila. 

Abstract
The mean temperature in the year 2016 was 0.5 to 1.5 °C above the 1981–2010 average. Extremely low or 
high temperatures were not observed in 2016. Summer heat was often interrupted by short periods of fresher 
weather. Sunny weather mostly exceeded the norms; the anomaly was, with the exception of the high mountains, 
between ±10 % of the normals. Most precipitation fell in the Julian Alps and Trnovska planota, where precipitation 
exceeded 2600 mm; on the other hand, on the coast and in the northeast of Slovenia only 700 to 1100 mm fell. 
The most uncommon events, which caused a lot of damage, were frost and snow at the end of April.  

Uvod

Za primerjavo smo uporabili obdobje 1981–2010, ki 
ga je priporočila Svetovna meteorološka organizacija 
(SMO) na 17. kongresu SMO leta 2015 za sprotno spre-
mljanje podnebnih razmer. Za ocenjevanje podnebnih 
sprememb, ki jih z izpusti toplogrednih plinov v ozračje 
povzroča človek, ostaja v rabi več različnih primerjalnih 
obdobij, ki segajo dlje v preteklost. Uporabljeno primer-
jalno obdobje ne vpliva na razvrščanje let po temperaturi 
in izračunane trende segrevanja. 

Razmere v letu 2016 smo prikazali opisno, s pregledni-
cami in slikami. Podatke smo črpali iz arhiva Agencije 
RS za okolje (Agencija RS za okolje 2017) in mesečnega 
biltena Agencije RS za okolje Naše okolje (Agencija RS 
za okolje 2016). Na sliki 1 karta kaže prostorsko poraz-
delitev odklona povprečne letne temperature od dolgo-
letnega povprečja. Na sliki 2 je število toplih in hladnih 
dni v letu 2016, slika 3 prikazuje potek povprečne letne 
temperature v Ljubljani. Ker so pomembni tudi odkloni 
v krajši časovni skali, so na sliki 4 prikazani mesečni 
odkloni povprečne temperature za Kredarico, Ljubljano, 
Mursko Soboto in Portorož. 

Slika 4 je karta trajanja sončnega obsevanja v 
letu 2016 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 
v odstotkih, na sliki 5 je odklon trajanja sončnega 
obsevanja podan za nekaj izbranih merilnih postaj. 
Mesečno trajanje sončnega obsevanja za štiri izbrane 
merilne postaje v odstotkih dolgoletnega povprečja 
prikazuje slika 7. 

Količina padavin je bila porazdeljena neenakomerno, 
na sliki 8 je karta višine padavin v letu 2016, vrednosti 
so v milimetrih. Na sliki 9 so za nekaj krajev podane 
letne padavine v primerjavi z obdobjem 1981–2010 
v odstotkih, na naslednji sliki pa odstotki dolgoletnega 
povprečja padavin po mesecih za Kredarico, Ljubljano, 
Mursko Soboto in Portorož. 

Slika 11 podaja število dni s snežno odejo in njeno 
največjo debelino v letu 2016. Na sliki 12 je prikazan 
potek največje debeline snežne odeje na Kredarici v letih 
1955–2016. 

V preglednicah smo podali povprečne mesečne podatke 
za obdobje 1981–2010 in mesečne vrednosti v letu 
2016, izbrali smo povprečno temperaturo (pregle-
dnica 1), višino padavin po mesecih v letu 2016 in 
povprečje obdobja 1981–2010 (preglednica 4), v pregle-
dnici 5 je mesečno število dni s padavinami vsaj 1 mm 
v letu 2016 in v povprečju obdobja 1981–2010, v zadnji 
preglednici pa podajamo mesečno trajanje sončnega 
obsevanja v letu 2016 in povprečje obdobja 1981–2010. 
Najvišja izmerjena temperatura v letu 2016 po mesecih 
je predstavljena v preglednici 2, najnižja izmerjena 
temperatura po mesecih v letu 2016 pa v preglednici 3.

Leto 2016 kot celota 

Povprečna letna temperatura je bila nad povprečjem 
obdobja 1981–2010, odklon je bil večinoma med 0,5 in 
1,5 °C, na dobri polovici ozemlja je odklon presegel 1 °C. 
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V zadnjih desetletjih se na vseh postajah kopičijo nadpov-
prečno topla leta. Na državni ravni se leto 2016 uvršča 
na 4. do 8. mesto (3) in, čeprav ni bilo rekordno toplo, 
potrjuje naraščajoč trend segrevanja. Povprečna najnižja 
temperatura zraka v letu 2016 je dolgoletno povprečje 
na večini merilnih mest presegla za 0,5 do 1,5 °C. Tudi 
odkloni letnega povprečja najvišje dnevne temperature 
so bili pozitivni, gibali so se med 0,7 in 1,5 °C. 

V letu 2016 sicer nismo pogrešali poletno vročih dni, 
nismo pa imeli posebej obremenilnega vročinskega vala, 
saj je poletno vročino pogosto prekinila kratkotrajna 
osvežitev. Ekstremno visoko ali nizko temperatura zraka 
v letu 2016 ni segla. Najvišji absolutni maksimumi v letu 
2016 so bili v Črnomlju 35,0 °C, v Biljah 34,9 °C, na leta-

Slika 1:  
Odklon povprečne letne temperature 
v letu 2016 od povprečja obdobja 
1981–2010  
(kartografija: R. Bertalanič) 
Figure 1:  
Temperature anomaly in the year 
2016 compared to the reference 
period 1981–2010  
(Author: R. Bertalanič)

lišču v Portorožu 34,5 °C, 33,7 °C so izmerili v Ljubljani, 
33,4 °C v Murski Soboti in Celju, 34,0 °C v Novem mestu, 
v Ratečah je bila najvišja temperatura 30,3 °C. Na 
Kredarici je temperatura dosegla 17,3 °C. Najnižji abso-
lutni mi ni mum je bil v Celju –14,2 °C, v Lju blja ni –8,2 °C, 
v Kočevju –13,7 °C, v Slovenj Gradcu –14,3 °C, Murski 
Soboti –11,5 °C, Ratečah –13,2 °C, na Kredarici –19,5 °C.

Leden je dan, ko temperatura ves dan ne seže nad 
ledišče. V Portorožu, Godnjah in Biljah ni bilo ledenih dni, 
6 jih je bilo v Postojni, po 8 v Slovenj Gradcu in Kočevju, 
po 9 v Lescah in Ratečah. V Ljubljani je bilo 11 takih dni, 
toliko jih je bilo tudi v Črnomlju in Celju. Med kraje z večjim 
številom ledenih dni se je uvrstila Murska Sobota, kjer jih 
je bilo 17. Na Kredarici je bilo takih dni149. Zanimivo je 

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

Kredarica
2016 –7,1 –5,8 –6,9 –1,8 0,2 4,7 8,1 7,2 5,2 –1,3 –3,7 –3,3
1981–2010 –7,1 –8,1 –6,3 –3,8 0,9 4,3 6,9 6,8 3,6 1,0 –3,7 –6,5

Rateče
2016 –2,0 0,6 2,2 7,6 10,6 15,5 18,1 16,1 13,8 6,6 2,8 –2,3
1981–90 –3,9 –2,2 1,7 5,9 11,5 15,0 17,0 16,1 11,7 7,3 1,5 –2,9

Bilje
2016 3,1 7,3 9,0 12,8 15,8 20,9 23,9 22,5 19,8 12,0 9,2 2,8
1981–90 3,0 3,7 7,6 11,6 16,7 20,1 22,4 21,8 17,3 12,9 7,9 4,0

Ljubljana
2016 1,1 5,5 7,5 12,5 15,3 20,0 23,2 20,6 18,3 10,3 7,0 –0,2
1981–90 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16,0 11,2 5,6 1,2

Novo mesto
2016 1,2 5,7 7,0 12,3 15,4 19,8 22,5 19,8 17,3 9,7 6,4 –0,2
1981–90 0,0 1,6 6,0 10,6 15,5 18,7 20,7 19,9 15,4 10,7 5,2 0,9

Maribor
2016 * 5,8 6,8 12,0 15,2 19,6 22,3 20 17,8 9,9 6,3 0,0
1981–90 –0,2 1,7 6,0 10,8 15,8 19,0 21,0 20,3 15,7 10,7 5,1 0,9

Slovenj 
Gradec

2016 –1,5 3,4 5,3 10,7 13,9 17,6 20,6 18,0 15,7 8,7 4,4 –1,3
1981–90 –2,5 –0,6 3,8 8,5 13,7 17,0 18,7 17,9 13,7 9,2 3,5 –1,2

Murska 
Sobota

2016 –0,2 5,9 6,9 12,2 15,6 19,8 22,0 19,5 17,4 9,6 5,6 –0,8
1981–90 –1,1 0,8 5,5 10,5 15,7 18,8 20,6 19,7 15,2 10,2 4,6 0,1

Letališče 
Portorož

2016 5,0 8,6 9,7 13,4 16,6 21,4 24,5 23,0 19,9 13,4 10,2 4,9
1981–90 4,3 4,6 7,9 11,9 16,9 20,5 22,9 22,3 18,1 14,0 9,3 5,6

 Preglednica 1: Povprečna mesečna temperatura zraka v °C leta 2016 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 1: Average monthly air temperature in °C in 2016 and the 1981–2010 normals

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2016

* Ni podatka; Vir: ARSO, arhiv meteoroloških podatkov
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tudi število dni, ko se najnižja dnevna temperatura spusti 
na vsaj –10 °C. V Ratečah jih je bilo 11, v Kočevju 9, v 
Slovenj Gradcu 8, 6 v Celju, 4 v Mariboru, po 3 v Lescah 
in Murski Soboti. 

Vroči so dnevi, ko temperatura doseže vsaj 30 °C – 
v primerjavi z leti v tem stoletju ni bilo večjega odsto-
panja. Največ takih dni je bilo v Biljah, in sicer 55, 52 jih je 
bilo na Letališču Portorož, 45 pa v Godnjah. Drugod po 
državi je bilo takih dni manj. V Murski Soboti jih je bilo 18, 
v Kočevju 15, v Cerkljah in Novem mestu po 19, v Celju 
17, v Črnomlju 30. Med kraji z redkimi vročimi dnevi so 
Slovenj Gradec in Lesce s po 8 takimi dnevi, v Ratečah 
pa sta bila le dva vroča dneva. 

Posebej izpostavljamo razmere v Ljubljani, ker je to 
osrednji del države in največje slovensko mesto. Leta 
2016 je bila povprečna temperatura v Ljubljani 11,8 °C, 
kar je 0,9 °C nad dolgoletnim povprečjem in manj kot 
v dveh letih prej. Najtoplejše, odkar potekajo meritve v 
Ljubljani na sedanjem merilnem mestu, je bilo leto 2014 
s povprečno temperaturo 12,7 °C. Drugo najtoplejše 

 Slika 2: Število toplih in hladnih dni v letu 2016  
(avtorica: T. Cegnar)

 Figure 2: Number of warm and cold days in 2016  
(Author: T. Cegnar)

 Preglednica 2: Najvišja temperatura zraka v °C leta 2016 
 Table 2: Maximum air temperature in °C in 2016

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

Kredarica 2016 6,7 7,7 5,6 7,2 10,1 14,6 15,5 17,3 12,9 7,8 6,7 9,2

Rateče 2016 13 10,8 15,4 21 25,9 30,3 30,0 28,0 26,2 19,1 14 12,6

Bilje 2016 15,5 15,3 19,8 23,4 28,4 34,9 33,9 33,5 32,7 23,8 19,2 18,1

Ljubljana 2016 14,6 14,5 18,7 24,5 29 32,2 33,7 31,5 30,4 23,8 17,6 13,1

Novo mesto 2016 15,6 16,9 20,5 26,6 30,5 32,0 34,0 30,9 30,0 24,5 17,4 12,9

Maribor 2016 * 17,9 23,4 25,2 29,0 32,4 33,3 31,7 29,4 26,2 19,1 13,3

Slovenj Gradec 2016 13,0 14,0 19,2 23,4 27,6 30,7 31,5 30,0 29,3 22,4 16,2 12,1

Murska Sobota 2016 16,3 17,1 20,5 24,6 28,8 33,4 32,6 32,1 30,4 25,8 19 12,6

Letališče Portorož 201 6 17,4 17,1 20,2 22,6 26,4 34,3 34,5 32,5 32,5 24,2 20,6 16,4

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2016

* Ni podatka; Vir: ARSO, arhiv meteoroloških podatkov

leto je 2000 (12,2 °C), pridružilo se mu je leto 2015, leta 
2007 je bila povprečna temperatura 12,1 °C. Najhla-
dnejše ostaja leto 1956 s povprečno temperaturo 8,6 °C. 

Število vročih in toplih dni je v Ljubljani preseglo dolgo-
letno povprečje. V prestolnici so zabeležili 88 toplih dni, 
kar je dan več kot v letu 2015. Največ toplih dni so zabe-
ležili leta 2003, ko so jih našteli 109, leta 2011 so bili taki 
104 dnevi, leta 1994 pa jih je bilo 94. Vročih dni je bilo 
21, kar je le malo nad dolgoletnim povprečjem in opazno 
manj kot leta 2015, ko jih je bilo 44, največ vročih dni je 
bilo leta 2003, našteli so jih 54. 

Največ padavin je leta 2016 padlo v hribovitem svetu 
severozahodne Slovenije, ponekod so padavine presegle 
2700 mm. Merilne postaje z najobilnejšimi padavinami so 
bile Mrzla Rupa s 3097 mm, Lokve z 2901 mm, Kneške 
Ravne z 2982 mm in Črni Vrh nad Idrijo z 2809 mm. 
Najmanj padavin, in sicer med 700 in 1200 mm, je 
bilo na Obali in vzhodnem delu Dolenjske, v večjem delu 

Štajerske in Prekmurju. V Kobiljem so namerili 702 
mm, v Vučji Gomili 724 mm in Srednji Bistrici 772 mm. 
V večjem delu Slovenije je bilo dolgoletno povprečje prese-
ženo. Padavine so bile v letu 2016 z redkimi izjemami 
v okviru običajne spremenljivosti, z redkimi pozitivnimi 
izjemami so bili odkloni med ±10 %. V Murski Soboti je 
padlo 787 mm, kar je skoraj toliko kot v dolgoletnem 
povprečju. V Portorožu so namerili 1028 mm in dolgo-
letno povprečje presegli za 6 %. V Novem mestu so s 
1146 mm za dva % zaostali za dolgoletnim povprečjem. 
V Ljubljani so namerili 1322 mm, kar je 3 % manj od 
dolgoletnega povprečja. Odkar merijo padavine v prestol-
nici na sedanji lokaciji je bilo najbolj suho leto 1949, ko 
je padlo 954 mm, leta 2011 pa je bilo 998 mm padavin. 

Največ sončnega vremena je bilo na Obali (2327 ur) in 
Krasu (2327 ur), najmanj pa v visokogorju, na Kreda-
rici je sonce sijalo le 1518 ur. V letu 2016 je bilo na 
večini ozemlja dolgoletno povprečje trajanja neposre-
dnega sončnega obsevanja nad dolgoletnim povpre-
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čjem, največji primanjkljaj je bil v visokogorju, kjer so za 
običajno osončenostjo zaostajali za več kot desetino, na 
Kredarici je sonce sijalo 86 % toliko časa kot v dolgo-
letnem povprečju. V Ratečah so s 1715 urami dosegli 
90 % dolgoletnega povprečja. Nekoliko slabše so bili 
poleg severozahoda države obsijani tudi kraji na severu 
Gorenjske, v Prekmurju, na Obali, v Beli krajini in manjšem 
delu Dolenjske ter v hribovitem svetu Posavja. Na Obali je 
osončenost za dolgoletnim povprečjem zaostajala za 2 %, v 
Murski Soboti so zaostajali le za malenkost, v Novem mestu 
so izenačili dolgoletno povprečje. Drugod je bilo dolgoletno 
povprečje preseženo, a nikjer več kot za desetino. 

Leta 2016 je sonce v Ljubljani sijalo 1911 ur, kar je 1 % 
pod dolgoletnim povprečjem. Največ sončnega vremena 
je bilo v prestolnici v letih 2012 (2260 ur), najmanj pa 
leta 1954 (1377 ur).

Na Kredarici je bila največja debelina snežne odeje 
435 cm, naj manj snega so namerili leta 2002 (195 cm), 
rekordno debelino 700 cm pa je snežna odeja dosegla v 
letu 2001. Zabe le žili so 252 dni s snežno odejo. 

V Ratečah je sneg tla prekrival 74 dni, največja debelina 
je bila 68 cm. Na Obali snežne odeje ni bilo. V Murski 

Soboti je bilo 11 dni s snežno odejo, njena največja 
debelina je bila  9 cm. V Mariboru je sneg prekrival tla 
21 dni, največja debelina je bila 9 cm. V Novem mestu je 
bilo 12 dni s snežno odejo, njena največja debelina pa je 
bila 27 cm. V Celju je bilo 12 dni s snežno odejo, največja 
debelina je bila 9 cm. V Ljubljani je sneg ležal 13 dni, 
največja de be li na je bila 17 cm. 

Podnebne razmere po 

sezonah in mesecih  

Preletimo še podnebne razmere po sezonah in mesecih. 

Januarja je bila povprečna mesečna temperatura v 
visokogorju enaka dolgoletnemu povprečju obdobja 
1981–2010. V nižini je bilo topleje kot običajno, na Obali, 
Goriškem, v osrednji Sloveniji in delu Štajerske ter 
Pomurja odklon ni presegel 1 °C. Drugod je bilo 1 do 2 °C 
topleje kot običajno, v Beli krajini je bil odklon še nekoliko 
večji.

Velika večina januarskih padavin je bila zbrana v prvi 
polovici meseca, najobilnejše so bile na Voglu, kjer so 

 Slika 3: Potek povprečne letne temperature v Ljubljani v letih 1951–2016 (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 3: Mean air temperature in °C in Ljubljana in the period 1951–2016 (Author: T. Cegnar)

13

12

11

10

9

8

19
51

19
53

19
89

19
71

20
07

19
55

19
91

19
73

20
09

19
57

19
93

19
75

20
11

19
59

19
95

19
77

20
13

19
61

19
97

19
79

20
15

19
63

19
99

19
81

19
65

20
01

19
83

19
67

20
03

19
85

19
69

20
05

19
87

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2016

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

Kredarica 2016 –19,5 –14,2 –14,8 –13,2 –8,0 –1,0 –2,1 –3,0 –2,9 –9,0 –18,6 –12,1

Rateče 2016 –13,2 –9,2 –6,9 –3,9 –0,6 5,4 4,4 3,6 3,0 –4,6 –9,6 –10,1

Bilje 2016 –8,0 –2,2 –0,3 1,1 5,2 11,3 9,9 10,7 8,5 0,6 –5,4 –7,0

Ljubljana 2016 –8,2 –1,5 –0,8 0,4 5,4 11,4 13,6 9,2 6,5 0,9 –5,0 –7,6

Novo mesto 2016 –10,3 –3,0 –2,4 –0,8 4,0 10,1 12,7 8,8 5,6 0,2 –6,4 –9,0

Maribor 2016 * –2,2 –1,2 –2,0 3,5 11,6 12,5 8,2 7,6 0,7 –5,7 –8,2

Slovenj Gradec 2016 –14,3 –4,0 –4,3 –4,8 1,5 8,7 10,4 5,5 3,6 –2,7 –8,7 –11,7

Murska Sobota 2016 –11,5 –3,1 –1,9 –2,9 3,7 10,5 11,9 8,7 3,2 –1,4 –5,7 –9,4

Letališče Portorož 2016 –4,6 0,6 0,2 4,3 6,0 12,6 13,7 9,4 8,1 3,6 –3,0 –4,4

 Preglednica 3: Najnižja temperatura zraka v °C leta 2016
 Table 3: Minimum air temperature in °C in 2016

* Ni podatka; Vir: ARSO, arhiv meteoroloških podatkov
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presegle 400 mm. Za dolgoletnim povprečjem padavin 
so zaostajali le v delu Štajerske in Dolenjske ter zane-
marljivo malo tudi v Črnomlju. V približno polovici Slove-
nije odklon ni presegel 50 % dolgoletnega povprečja. 
Več kot dvakratna običajna količina padavin pa je padla v 
Kamniški Bistrici in na Zgornjem Jezerskem.

Manj sončnega vremena kot običajno je bilo januarja v 
zahodni Sloveniji, na Koroškem in delu Posavja. Največji 
primanjkljaj je bil v visokogorju, kjer so dosegli le štiri petine 
običajne osončenosti. V osrednji Sloveniji in precejšnjem 
delu Štajerske je odklon presegel petino dolgoletnega 
povprečja, na manjšem delu ozemlja celo dve petini.

Prvih devet dni januarja je bila na Kredarici snežna odeja 
zelo skromna, nekaj dni so bila tla celo kopna, a že 12. 
januarja je bila debelina snega 130 cm, kar pa je še vedno 
precej pod dolgoletnim povprečjem. V Ljubljani je snežna 
odeja dosegla 17 cm, v Ratečah in Slovenj Gradcu 10 cm, 
v Kočevju 30 cm, v Novem mestu 27 cm, v Črnomlju 
28 cm in v Postojni 17 cm. 9 cm je bila največja debelina 
snežne odeje v Celju, Mariboru in Murski Soboti. Na Obali 
ni bilo snega, v Godnjah so namerili 1 cm, v Biljah pa 2 cm.

Februar je bil opazno toplejši kot v dolgoletnem pov prečju 
obdobja 1981–2010, uvrstil se je med pet naj toplejših od 
sredine minulega stoletja, na nekaterih me ril nih mestih 
pa je bil celo drugi naj toplejši. Največji od klo ni so bili v 
nižinskem svetu, o presežku le do 3 °C nad dolgoletnim 
pov preč jem pa so poročali v visokogorju.

Padavine so bile izdatne, na kar nekaj merilnih mestih 
celo rekordne za februar. V povodju Idrijce jih je ponekod 
padlo nad 500 mm, dolgoletno pov preč je pa so presegli 
kar za 4,5-krat. Tudi na Obali, Koroškem, Štajerskem in v 
Prekmurju ter večjem delu Dolenjske, kjer je bilo padavin 

najmanj, jih je padlo med 100 in 200 mm. Dolgoletno 
pov prečje padavin so povsod presegli vsaj 2,5-krat.

Ob oblačnem vremenu s pogostimi padavinami je sonca 
močno primanjkovalo. Najmanjši primanjkljaj je bil v de lu 
Notranjske, na Koroškem in severovzhodu Slo ve nije, 
kjer so dosegli od 60 do 70 % dolgoletnega pov prečja. 
Pretežni del Slovenije je bil obsijan le dve do tri petine 
toliko časa kot običajno. Snežna odeja v gorah se je 
opazno odebelila, po nižinah je bilo večinoma le nekaj dni 
s snežno odejo, ki pa ni bila prav debela.

Zima 2015/16 je bila v povprečju vsaj za 1 °C toplejša 
od dolgoletnega povprečja. Odklon do 2 °C so imeli na 
Goriškem, Obali in območju, ki sega od Ljubljane do Celja in 
proti severu na Koroško. Večina Slovenije je bila 2 do 3 °C 
toplejša kot običajno, o največjem presežku nad dolgole-
tnim povprečjem pa so poročali v visokogorju in Beli krajini. 
Povprečna zimska jutranja temperatura je bila opazno 
višja kot običajno, prav tako so bili toplejši kot običajno tudi 
popoldnevi. Dni, ko se je temperatura spustila pod –10 °C, 
je bilo manj kot v dolgoletnem povprečju, razmere so bile 
pri tem pokazatelju podobne kot nekaj zadnjih zim. 

Dobra polovica Slovenije je bila slabše osončena kot v 
dolgoletnem povprečju. Največji primanjkljaj je bil na 
Obali, kjer so z 254 urami dosegli le 76 % dolgoletnega 
povprečja. Opazno je sončnega vremena primanjkovalo 
tudi na Goriškem, tam je sonce sijalo 267 ur, kar je 78 % 
običajne osončenosti. Drugod po državi so dosegli vsaj 
85 % dolgoletnega povprečja. Predvsem na Notranj-
skem in Štajerskem ter manjšem delu Gorenjske je 
bilo več sončnega vremena kot običajno. Najbolj v Sv. 
Florjanu, kjer je presežek dosegel 17 %. V Celju so z 
269 urami za desetino presegli običajno osončenost. 
V Lescah je bil presežek 9 %, sonce pa je sijalo 313 ur. 

 Kredarica           Ljubljana           Murska Sobota           Portorož
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 Slika 4: Odklon povprečne mesečne temperature v °C od mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 4: Mean monthly temperature anomaly in °C in 2016 (Author: T. Cegnar)
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V Mariboru je bilo 272 ur sončnega vremena, kar je 7 % 
več kot običajno, v Postojni pa so z 284 urami dolgoletno 
povprečje presegli za 2 %. 

Pozimi 2015/16 je povsod padlo več kot 100 mm 
padavin. Najmanj, in sicer od 100 do 300 mm, so 
namerili na Obali, v Ljubljani, na Koroškem, v delu 
Dolenjske in Bele krajine, večjem delu Štajerske in Prek-
murju. V večjem delu Posočja in Kamniški Bistrici so 
padavine presegle 500 mm. V delu Posočja so namerili 
celo nad 700 mm. Dolgoletno povprečje padavin je 
bilo preseženo. Najmanjši presežek so imeli v Ljubljani 
in večjem delu Dravskega polja, kjer je padlo do 115 % 
dolgoletnega povprečja padavin. Največji presežek, 
nad 45 %, je bil na Zgornjem Jezerskem in v Velikih 
Dolencih. 

Snežna odeja je v zimi 2015/16 obležala manj dni kot 
v dolgoletnem povprečju. V Ljubljani so v zimi 2015/16 
zabeležili 11 dni s snežno odejo. V Murski Soboti so 
našteli 9 dni. V Ratečah pozimi sneg praviloma prekriva 
tla skoraj vse dni, tokrat je le ž al le 44 dni. V Novem 
mestu je bilo 10 dni s snežno odejo. 

Marca je bilo v visokogorju nekoliko hladneje kot 
običajno, za ostanek za dolgoletnim povprečjem je bil na 
Kredarici 0,6 °C. V nižini je bil marec toplejši od dolgo-
letnega povprečja 1981-2010, največji odklon je bil 
1,8 °C, dosegli so ga v Ljubljani, Kočevju, Novem mestu 
in na Bizeljskem.

V delu Posočja in na Kredarici so padavine presegle 
150 mm, v Sevnem in precejšnjem delu Štajerske ter 

Slika 5:  
Odklon trajanja sončnega obsevanja 
v letu 2016 od povprečja obdobja 
1981–2010 v %  
(kartografija: R. Bertalanič) 
Figure 5:  
Annual sunshine duration compared 
to the reference period 1981–2010 
(Author: R. Bertalanič)

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

Kredarica
2016 134 267 153 105 222 286 199 250 112 207 361 0
1981–2010 93 84 125 151 172 204 213 214 225 238 184 136

Rateče
2016 87 232 122 73 157 175 169 223 74 128 226 0
1981–2010 58 57 85 107 121 141 144 151 160 164 159 111

Bilje
2016 105 263 65 73 124 162 68 75 108 158 283 0
1981–2010 82 66 81 95 117 117 97 112 162 156 151 130

Ljubljana
2016 76 201 79 93 157 175 86 90 47 135 177 0
1981–2010 69 70 88 99 109 144 115 137 147 147 129 107

Novo mesto
2016 58 183 85 63 118 117 74 110 82 115 141 1
1981–2010 54 59 76 89 97 131 99 128 130 118 106 85

Maribor
2016 * 133 65 44 151 79 63 188 54 91 110 3
1981–2010 40 44 65 68 94 123 106 128 114 92 81 72

Slovenj 
Gradec

2016 69 161 71 50 141 172 84 166 76 109 147 0
1981–2010 43 44 70 81 99 151 144 146 136 115 99 77

Murska 
Sobota

2016 35 109 38 37 123 110 82 53 28 79 92 2
1981–2010 31 34 49 52 75 103 86 102 89 66 62 50

Letališče 
Portorož

2016 76 181 100 26 88 110 16 41 55 140 195 0
1981–2010 60 54 62 66 75 86 56 86 118 112 106 88

 Preglednica 4: Višina padavin v mm leta 2016 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 4: Precipitation in mm in 2016 and the 1981–2010 normals

* Ni podatka; Vir: ARSO, arhiv meteoroloških podatkov
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v Prek murju pa je padlo le od 30 do 60 mm. Dolgoletno 
povprečje je bilo najbolj preseženo na Obali, in sicer skoraj 
za tri petine. Nadpovprečne so bile padavine tudi v južni 
Slo veniji in delu Posavja, v Zgornjesavski dolini, manjšem 
de lu Koroške in na Goričkem v Prekmurju. Večina Slo ve-
nije je poročala o 60 do 100 % dolgoletnega povprečja 
pa davin. Na Kredarici je največja debelina snega opazno 
pre segla dolgoletno povprečje.

Sončnega vremena je bilo manj kot običajno, najbližje 
dol goletnemu povprečju so bili na območju ob meji 
z Avstrijo, ki je segalo od Lesc proti vzhodu nad 
Goričko, kjer je bil primanjkljaj pod desetino. Najbolj 
so za dolgoletnim pov prečjem zaostajali v Posavju in 
delu Dolenjske ter Bele kra jine, kjer je sonce sijalo le 
60 do 70 % toliko časa kot v dol goletnem povprečju. 
Večina Slovenije je dosegla od 70 do 90 % dolgole-
tnega povprečja.

April 2016 si bomo najbolj zapomnili po ohladitvi, ki je 
24. aprila končala izrazito pretoplo obdobje, ki je trajalo 
vse od začetka meseca. 26. april je zaznamovala pozeba, 
naslednji dan je ob močnejših padavinah snežilo tudi po 
nižinah. Kljub izraziti ohladitvi v zadnjem tednu aprila 
je bila povprečna mesečna temperatura večinoma 1 
do 2 °C nad dolgoletnim povprečjem, na območju od 
Koroške do Slovenskih Konjic je odklon presegel 2 °C. 

Najobilnejše so bile padavine v delu Posočja in Julijskih 
Alp, kjer so namerili nad 140 mm. Najmanj padavin je 
bilo na jugozahodu Slovenije, na Koroškem, v Krško-
-Brežiški kotlini, večjem delu Štajerske in Prekmurju, 
kjer so poročali le o 20 do 60 mm. Razen manjšega 
območja severne Ljubljanske kotline so padavine aprila 
zaostajale za dolgoletnim povprečjem. Od četrtine do 
polovice dolgoletnega povprečja je padlo v Slovenskem 
primorju in Po stojni. Večina krajev je poročala o 50 do 
75 %, za manj kot četrtino pa so za dolgoletnim povpre-
čjem za osta jali v Biljah in na območju, ki se je začenjalo 
v Julijcih in prek osrednje Slovenije segalo proti vzhodu 
nad zahodni del Štajerske, na severu pa na Zgornje 
Jezersko. 

Trajanje sončnega obsevanja je bilo v Julijcih pod dolgole-
tnim povprečjem, v nižinskem svetu pa je bilo sončnega 
vremena več kot običajno, večina države je poročala o 
10- do 20-odstotnem presežku, le na manjšem delu 
Notranjske je bil pre sežek večji. Na severozahodu, v 
Slovenskem primorju in Krško-Brežiški kotlini ter na 
severovzhodu drža ve je bil presežek manjši od desetine.

Maja je bila povprečna temperatura blizu dolgoletnega 
povprečja, odkloni so bili med –1,0 in 0,5 °C. V večjem 
delu države je bil odklon negativen, le v Beli krajini, na 
Koroškem in manjšem delu Štajerske so dolgoletno 
pov prečje presegli. 

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

Kredarica
2016 8 19 14 12 20 17 12 10 10 16 15 0
1981–2010 9 8 12 15 15 16 13 13 11 11 11 11

Rateče
2016 6 15 7 9 15 18 13 11 6 10 12 0
1981–2010 6 6 8 11 12 12 11 11 9 9 9 8

Bilje
2016 9 16 9 9 9 13 8 8 5 9 14 0
1981–2010 7 5 7 9 9 10 8 8 9 9 9 8

Ljubljana
2016 10 16 9 8 14 16 7 9 3 9 11 0
1981–2010 8 7 8 10 10 11 9 9 9 10 10 9

Novo mesto
2016 10 14 11 9 11 11 9 6 8 10 12 0
1981–2010 7 7 8 10 10 11 9 9 9 9 10 9

Maribor
2016 4 14 9 4 14 10 8 9 6 11 9 1
1981–2010 5 5 7 9 10 11 10 9 8 7 8 8

Slovenj Gradec
2010 4 15 9 6 10 17 9 10 9 11 9 0
1981–2010 6 6 7 9 11 12 10 10 8 8 8 8

Murska Sobota
2016 5 12 6 4 11 12 6 6 4 9 9 1
1981–2010 5 5 6 8 9 10 9 9 8 7 7 7

 Preglednica 5: Število dni z vsaj 1 mm padavin leta 2016 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 5: Number of days with precipitation at least 1 mm in 2016 and the 1981–2010 normals

Vir: ARSO, arhiv meteoroloških podatkov

 Slika 6: Odklon trajanja sončnega obsevanja v letu 2016 
od povprečja obdobja 1981–2010  
(avtorica: T. Cegnar) 

 Figure 6: Sunshine duration in 2016 compared to the 
1981–2010 normals (Author: T. Cegnar)
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Razen manjšega dela severne Štajerske je maja 
sončnega vremena primanjkovalo. Za več kot de se tino 
so zaostajali na severozahodu, v širšem osrednjem delu 
Slovenije in v Posavju s širšo okolico.

Največ padavin je bilo v delu Julijcev in Zgornjega Po sočja, 
kjer so namerili nad 230 mm. V Približno polovici Slove-
nije so poročali o padavinah med 130 in 180 mm. 
Najmanj dežja je bilo na jugozahodu Slovenije, v Biljah, 
na Kočevskem, v delu Dolenjske in spodnje Štajerske, na 

severovzhodu Slovenije in na manjšem delu Gorenjske, 
kjer je padlo od 80 do 130 mm dežja. Za dolgoletnim 
pov preč jem so nekoliko zaostajali le v delu Zgornjega 
Posočja, drugod so ga presegli. Več kot polovica Slove-
nije je po ročala o presežku do dveh petin. V Ljubljani, 
Beli krajini in na severovzhodu Slovenije so poročali o 
presežku vsaj 40 %, na manjšem delu Pomurja pa je 
dosegel celo 60 %. Na Kredarici je snežna odeja 8. maja 
dosegla debelino 329 cm, zadnji dan meseca pa je bila 
debela le še 195 cm.

 Kredarica           Ljubljana           Murska Sobota           Portorož

januar februar maj avgustmarec junij september novemberapril julij oktober december

 Slika 7: Odklon mesečnega trajanja sončnega obsevanja v letu 2016 od mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 v % 
(avtorica: T. Cegnar) 

 Figure 7: Monthly sunshine duration compared to the 1981–2010 normals in % (Author: T. Cegnar)
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.

Kredarica
2016 100 68 101 130 140 114 180 181 145 89 88 182
1981–2010 126 135 144 134 166 170 204 174 148 141 107 109

Rateče
2016 92 74 127 166 156 169 225 234 204 105 64 97
1981–2010 92 131 160 164 192 205 246 232 189 145 89 58

Bilje
2016 93 75 141 195 212 225 314 324 216 156 86 164
1981–2010 114 136 166 178 230 243 301 279 199 153 106 100

Ljubljana
2016 82 48 111 198 188 224 291 282 227 88 60 113
1981–2010 68 109 147 175 232 243 290 261 178 116 62 54

Novo mesto
2016 87 54 99 185 207 216 279 265 214 91 60 110
1981–2010 76 106 139 164 221 230 272 243 176 118 67 55

Maribor
2016 97 71 134 202 233 251 275 273 231 106 94 108
1981–2010 80 112 143 178 230 235 269 243 181 136 83 62

Slovenj 
Gradec

2016 80 74 139 196 210 204 266 266 204 111 86 138
1981–2010 87 118 146 170 212 222 255 233 173 129 80 64

Murska 
Sobota

2016 79 67 130 202 231 238 272 257 214 87 102 81
1981–2010 71 111 146 188 241 245 277 255 184 134 74 56

Letališče 
Portorož

2016 91 77 148 205 251 247 342 352 232 155 81 148
1981–2010 108 132 176 202 259 277 327 303 222 162 101 95

 Preglednica 6: Trajanje sončnega obsevanja v urah v letu 2016 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 6: Bright sunshine duration in hours in 2016 and the 1981–2010 normals

Vir: ARSO, arhiv meteoroloških podatkov
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Pomlad je bila toplejša od dolgoletnega povprečja, v 
pretežnem delu države odklon ni presegel 1 °C, le v 
Beli krajini in ponekod na severu države je bil odklon 
večji, a ni presegel 2 °C. Število hladnih dni je bilo pod 
dolgoletnim povprečjem. Na Obali, Goriškem in Krasu 
hladnih dni to pomlad ni bilo. V Črnomlju je najvišja 
dneva temperatura v dveh dnevih dosegla ali presegla 
30 °C, v Novem mestu pa je bil en tak dan, drugod niso 
poročali o tako visoki temperaturi zraka. 

Sončnega vremena je bilo več kot v dolgoletnem 
povprečju le na Koroškem in na severu Štajerske, a 
tudi tam so dolgoletno povprečje presegli le za nekaj 
odstotkov. Najbolj je sončnega vremena primanj-
kovalo na severozahodu Slovenije in delu Posavja, 
kjer je sonce sijalo od 80 do 90 % toliko časa kot v 
povprečju primerjalnega obdobja. Pretežni del države 
je za dolgoletnim povprečjem zaostajal za manj kot 
desetino.

Spomladi 2016 je bilo največ padavin v delu Julijcev, kjer 
je padlo nad 500 mm. V večjem delu Posočja in Julijcih 
ter večinoma tudi na Trnovski planoti ter v Kamniški 
Bistrici so namerili nad 400 mm. Na Obali, vPrekmurju in 
na večjem delu Štajerske je padlo do 250 mm. V Murski 
Soboti je padlo 198 mm, na Letališču Portorož 214 mm, v 
Mariboru in na Bizeljskem 250 mm. Dobra polovica države 
je namerila več padavin kot v dolgoletnem povprečju. 
V pretežnem delu države odklon ni presegel ±10 %. 
V Ljubljani, Ratečah, Celju in severnem delu Pomurja je 
odklon dosegel vsaj 10 %, za več kot 10 % so zaostajali na 
Postojnskem, v Soči, Logu pod Mangartom, v Biljah je bil 
zaostanek enak desetini dolgoletnega povprečja.

V Ratečah je snežna odeja tla prekrivala 34 dni, njena 
največja debelina v pomladnih mesecih pa je bila 68 cm. 
Tudi marsikje drugod po nižinah so spomladi imeli snežno 
odejo, razen v Biljah, Portorožu in Godnjah, v Prekmurju, 
na Bizeljskem in v Črnomlju. V Lescah, Postojni, Ljubljani 
in Novem mestu so poročali o 2 dnevih s snežno odejo, 
po 4 so imeli v Kočevju in Slovenj Gradcu. V Kočevju je 
snežna odeja dosegla debelino 21 cm, v Lescah 19 cm, v 
Slovenj Gradcu 15 cm. 

Marca je bila snežna odeja na Kredarici večji del meseca 
nad dolgoletnim povprečjem, predvsem v osrednji 
tretjini je bil presežek velik, s 435 cm je bila dosežena 
največja debelina v pomladi 2016. Konec marca je 
debelina snežne odeje padla pod dolgoletno povprečje 
in podpovprečna je bila debelina snežne odeje tudi aprila. 
Razen začetka meseca je bilo maja na Kredarici spet več 
snega kot običajno.

Junij je bil toplejši od dolgoletnega povprečja, večina 
odklonov ni presegla ene stopinje C, odklon med 1 in 
2 °C so dosegli v večjem delu jugozahodne Slovenije 
razen Obale, v Prekmurju, delu Gorenjske, v Beli krajini in 
na jugovzhodu Slovenije. Vročinski val je Slovenijo zajel v 
zadnji tretjini meseca, vendar ni trajal dolgo, že nekaj dni 
pred koncem meseca je vročina popustila.

Slika 8:  
Padavine v letu 2016  
(kartografija: R. Bertalanič)
Figure 8:  
Precipitation in 2016  
(Author: R. Bertalanič)

 Slika 9: Padavine v letu 2016 v primerjavi s povprečjem 
obdobja 1981–2010 (avtorica: T. Cegnar)

 Figure 9: Precipitation in 2016 compared to the  
1981–2010 normals (Author: T. Cegnar)
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Največ padavin, nad 310 mm, so junija namerili v delu 
Zgornjega Posočja in Julijcev. Od 70 do 130 mm je 
padlo na Obali, v Beli krajini, vzhodnem delu Dolenjske, 
na jugu in vzhodu Štajerske ter v Prekmurju. V dneh 
od 25. do 27. junija se je po Sloveniji zvrstilo več neurij, 
ki so povzročila škodo. Za več kot četrtino so dolgo-
letno povprečje padavin večinoma presegli v večjem 
delu zahodne Slovenije in na skrajnem severovzhodu 
države, več kot polovico je presežek znašal v Postojni 
in delu Posočja. Več kot polovica države je poročala o 
preseženem dolgoletnem povprečju padavin. 

Nadpovprečno sončno je bilo v manjšem delu Notranjske 
in na severu Štajerske. Drugod je sončnega vremena 
primanjkovalo, najbolj v Julijcih, kjer je primanjkljaj 
presegel petino dolgoletnega povprečja. Na Kredarici je 
bila 1. ju nija snežna odeja debela 190 cm. 

Julij je bil 1 do 2 °C toplejši kot običajno, le na Krasu 
in v Beli krajini je bil temperaturni odklon od 2 do 3 °C. 
Temperatura se nikjer ni dvignila nad 35 °C, število toplih 
in vročih dni pa je preseglo dolgoletno povprečje. Najbolj 
izrazita je bila ohladitev sredi meseca.

Na severozahodu Slovenije so padavine julija presegle 
150 mm, na jugozahodu Slovenije in na Bizeljskem 
pa ni padlo niti 50 mm dežja. V veliki večini krajev 
padavine niso dosegle dolgoletnega povprečja, 
presegle so ga le v Sevnem, Ratečah in Lendavi. Na 
Obali, v Postojni, na povodju Idrijce, v Kneških Ravnah 
in na Bizeljskem ni padla niti polovica dolgoletnega 
povprečja padavin. Največji primanjkljaj je bil na 
Obali, v Portorožu je bilo dežja le za 29 % dolgole-
tnega povprečja. Julij si bomo zapomnili po krajevnih 
neurjih, ki so pustošila 13. julija. V visokogorju so bila 
tla julija kopna.

Na dobri polovici ozemlja je bilo julija več sončnega 
vremena kot običajno. Za dolgoletnim povprečjem so 
najbolj zaostajali v visokogorju, kjer je bil primanjkljaj večji 
od desetine, na Kredarici je sonce sijalo le 88 % toliko 
časa kot v povprečju obdobja 1981–2010. 

Avgusta je bila povprečna mesečna temperatura blizu 
dol goletnemu povprečju, večina odklonov je bila v mejah 
±1 °C, le na Krasu je bil odklon večji. Približno v polovici 
Slo venije je bil odklon negativen, drugod pa pozitiven. 
Hu de vročine avgusta ni bilo. 

 Kredarica           Ljubljana           Murska Sobota           Portorož

januar februar maj avgustmarec junij september novemberapril julij oktober december

 Slika 10: Mesečne padavine v letu 2016 v primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 v % (avtorica: T. Cegnar) 
 Figure 10: Monthly precipitation in 2016 compared to the 1981–2010 normals in % (Author: T. Cegnar)
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 Slika 11: Število dni s snežno odejo in največja debelina 
snežne odeje v letu 2016 (avtorica: T. Cegnar)

 Figure 11: Number of days with snow cover and maximum 
snow cover depth in 2016 (Author: T. Cegnar)
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Padavine so bile po raz de lje ne kra jevno zelo neenako-
merno, največ jih je bilo v delu Ju lijcev in manjšem delu 
Karavank, kjer je padlo nad 240 mm. V Prekmurju, 
Slovenski Istri, na Krasu, v Vipavski do lini in večjem delu 
Trnovske planote ter deloma tudi na No tranjskem so 
namerili le od 40 do 90 mm.

V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je avgusta 
pri bližno na po lovici ozemlja Slovenije padlo več dežja kot 
v dolgo letnem pov preč ju. Za več kot četrtino so dolgo-
letno pov prečje presegli v Zgornjesavski dolini, delu 
Notranjske, na Celjskem in v Mariboru z okolico. Močno 
so za dol goletnim povprečjem za ostajali na jugozahodu 
Slovenije, v Prek murju, Vipavski do lini in osrednji Sloveniji. 

Mesec sta za zna movala dva do god ka z močnimi krajevnimi 
neurji, prvi 15., drugi pa 29. avgu sta. Trajanje sončnega 
ob se vanja je pre seglo dolgoletno pov preč je, približno na 
po lovici ozem lja je bil presežek med 10 in 20 %.

Poleti je povprečna temperatura zraka presegla dolgo-
letno povprečje, odklon ni presegel 2 °C. Rekordno vroče 
ostaja poletje 2003. V vseh treh poletnih mesecih so bila 
vroča obdobja, a niso trajala dolgo, zato je bilo vročino 
lažje prenašati. Največ vročih dni je bilo na Goriškem in 
na Obali, našteli so jih po 45. V Godnjah na Krasu je bilo 
37 takih dni, v Črnomlju 27, v Ljubljani 20, v Lendavi 19, v 
Celju in Novem mestu po 17. V Lescah in Slovenj Gradcu 
je bilo 8 takih dni, v Ratečah pa le 2 dneva. Rekordno 
visoko se temperatura ni povzpela. 

Padavine so presegle 400 mm v delu Notranjske, na 
severnem Primorskem, v Julijcih in Karavankah, na 
Gorenjskem, manjšem delu Štajerske in delu Koroške. 
Največ so jih namerili v delu Julijcev, kjer so presegle 
640 mm. Najmanj dežja je bilo na jugozahodu države, na 
Krško-Brežiškem polju in delu Štajerske ter v Prekmurju, 
namerili so le od 160 do 280 mm padavin. Le v manjšem 
delu države je bilo padavin več kot v dolgoletnem 
povprečju. Obilnejše padavine kot v povprečju obdobja 

1981–2010 so bile na severozahodu Slovenije po dolini 
Save vse do Lesc, v delu Notranjske, na Kočevskem in 
delu Bele krajine ter v Lendavi. O največjem presežku so 
poročali v Ratečah, tam je padlo 566 mm, kar je 30 % 
več od dolgoletnega povprečja. Med 60 in 80 % dolgo-
letnega povprečja padavin je bilo na Obali, velika večina 
Slovenije pa je poročala o padavinah med 80 in 100 % 
dolgoletnega povprečja.

Sončnega vremena je v primerjavi z dolgoletnim povpre-
čjem najbolj primanjkovalo v visokogorju, na Kredarici je 
sonce sijalo 475 ur, kar je 87 % dolgoletnega povprečja. 
Tudi v Ratečah so opazno zaostajali za običajno oson-
čenostjo, sonce je sijalo 629 ur, kar je 92 % dolgole-
tnega povprečja. Skoraj toliko sončnega vremena kot 
običajno je bilo v Prekmurju in Novem mestu. Večina 
Slovenije je bila nekoliko bolje osončena kot v dolgole-
tnem povprečju. Največ sončnega vremena je bilo na 
Obali, na Letališču Portorož je sonce sijalo 940 ur, kar je 
4 % nad dolgoletnim povprečjem. Največji je bil pozitiven 
odklon od povprečja v Postojni, z 807 urami so dolgo-
letno povprečje presegli za 8 %. 

September je bil nadpovprečno topel, odklon nad 
pov preč  jem obdobja 1981–2010 je bil med 1 in 3 °C, na 
pri bližno polovici Slovenije je presegel 2 °C. 

Največ pa da vin, nad 110 mm, je padlo v večjem delu 
Po  sočja. Na več kot polovici Slovenije je padlo od 50 do 
80 mm, o pa davinah med 20 in 50 mm pa so poročali 
v Ljubljani, na Bizeljskem, v Celju in na severovzhodu 
Slo venije. Pov sod je bilo precej manj padavin kot v dolgo-
letnem pov prečju. Tri petine dolgoletnega pov prečja so 
presegli na Goriškem in v Novem mestu. Manj kot dve 
petini dol goletnega povprečja sta padli na se ve ro vzhodu 
Slovenije, v osrednji Sloveniji in Logu pod Mangartom.

V visokogorju je bilo nekoliko manj sončnega vremena 
kot običajno, drugod je bilo nadpovprečno sončno. Na 
Oba  li in severozahodu Slovenije je bil presežek do de se-

 Slika 12: Največja letna debelina snežne odeje na Kredarici v obdobju 1955–2016 (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 12: Maximum snow cover depth on Kredarica in the period 1955–2016 (Author: T. Cegnar)
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ti ne dolgoletnega povprečja, za več kot petino je bilo 
običajno trajanje sončnega vremena preseženo v osred-
nji Sloveniji in od tam vse do meje z Avstrijo, v Posavju in 
na Štajerskem.

Oktober je bil hladnejši kot običajno, k temu je prispe-
valo daljše hladno obdobje v prvi polovici meseca. Najbolj 
so za dolgoletnim povprečjem zaostajali v visokogorju, v 
večini države pa je bil zaostanek za dol go letnim povpre-
čjem manj kot 1 °C.

Največ padavin je bilo v delu Julijcev. Nad 190 mm jih 
je padlo na območju, ki se začenja v Julijcih in se razte-
zala proti jugu nad Kras. 200 mm so padavine presegle 
v manjšem delu Julijcev. Naj manj padavin je bilo na 
Bizeljskem, v večjem delu Štajerske in Prekmurju, kjer 
so jih namerili manj kot 110 mm. V primerjavi z dolgo-
letnim povprečjem je bila več kot polovica Slovenije 
slabše namočena kot v dolgoletnem povprečju. Največji 
primanjkljaj je bil v Zgornjem Posočju in na Jezerskem. 
Za več kot tretjino so dolgoletno povprečje presegli 
v Lendavi, Velikih Dolencih in Godnjah. Na Kredarici je 
de belina snežne odeje 21. oktobra dosegla 30 cm, sneg 
je tla prekrival 19 dni.

Več sončnega vremena kot običajno je bilo na Krasu in 
Postojnskem. Večina Slovenije je bila slabše obsijana kot 
običajno, med 60 in 80 % dolgoletnega povprečja sončnega 
vremena je bilo na severozahodu države, v Ljubljanski kotlini, 
večjem delu Dolenjske, na Štajerskem in v Prekmurju.

Novembra je bila povprečna temperatura nad dolgolet-
 nim pov pre č jem, velika večina Slovenije je bila 1 do 2 °C 
top lej ša kot običajno. Na manjših območjih so poročali 
o od klo nu med 0 in 1 °C, le v visokogorju je bilo enako 
hladno kot v dol go letnem povprečju.

Večino padavin je prinesel jugozahodni zračni tok, zato 
so bile padavine najobilnejše vzdolž Alpsko-di nar ske 
pregrade. Največ jih je bilo na območju Julijskih Alp, na 
Voglu je padlo 833 mm, obilne so bile padavine tudi na 
Voj skem (640 mm) in v Kneških Ravnah (633 mm). Ob 
morju in skoraj vsej vzhodni polovici države padavine 
večinoma ni so presegle 200 mm, v Prekmurju je padlo 
manj kot 100 mm dežja. Padavine so povsod presegle 
dolgoletno povprečje, več kot dvakrat toliko padavin kot 
običajno je bilo na območju od dela Julijcev do Trnovske 
planote. Več kot po lo vica Slovenije je poročala o presežku 
nad 50 % dol go let ne ga povprečja.

V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je bil presežek 
oson čenosti največji v Pomurju, odklon je presegel 30 %. 
Na vzhodu Štajerske so dolgoletno povprečje presegli 
za vsaj 15 %. Koroška in preostanek Štajerska so imeli 
manjši pre  sežek. Drugod so za dolgoletnim povprečjem 
zaostajali, za več kot 15 % na zahodu Slovenije.

Jeseni je bila povprečna temperatura v visokogorju 
pod dolgoletnim povprečjem, na Kredarici so zaostajali 
za 0,2 °C, drugod po državi je bilo dolgoletno povprečje 

preseženo, večina krajev je poročala o odklonu do 1 °C, 
le v Vipavski dolini, na Krasu, na delu Gorenjske in v Beli 
Krajini je odklon nekoliko presegel 1 °C.

Največ padavin je bilo na delu Julijskih Alp, kjer so 
padavine presegle 750 mm, v manjšem delu so presegli 
celo 950 mm. V Prekmurju, na Štajerskem in na delu 
Dolenjske jih je padlo le od 150 do 350 mm. Več kot v 
polovici Slovenije je bilo manj padavin kot v dolgoletnem 
povprečju, največji primanjkljaj padavin je bil na skrajnem 
zahodu Trente, kjer niso dosegli 85 % dolgoletnega 
povprečja. Več padavin od dolgoletnega povprečja je 
padlo na ozemlju, ki se začenja v Julijcih in sega proti jugu 
ter se razteza nad celotno južno Slovenijo; tudi na Jezer-
skem in v Velikih Do lencih je bilo dolgoletno povprečje 
padavin preseženo. Med 15 in 30 % presežka padavin so 
imeli v Vipavski dolini in Slovenski Istri ter na Kočevskem. 
Največji presežek v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 
je bil na Krasu, odklon je dosegel 40 %. 

Jesen je bila v večjem delu Slovenije bolj sončna kot 
običajno. Za nekaj več kot desetino so običajno osončenost 
presegli v manjšem delu Notranjske in južne Štajerske. 
V dobri polovici Slovenije presežek ni dosegel desetine 
dolgoletnega povprečja. Sončnega vremena je v primerjavi 
z običajno osončenostjo primanjkovalo na severozahodu 
Slovenije, na Obali in v delu Dolenjske. Največji primanjkljaj 
so imeli v visokogorju, na Kredarici je bilo 322 ur sončnega 
vremena, kar je 19 % pod dolgoletnim povprečjem. 

Decembra je povprečna temperatura na severoza-
hodu države in v gorah presegla dol go letno povprečje: 
v Ratečah za 0,6 °C, v gorah pa je bil presežek še večji, 
na Kredarici so dolgoletno povprečje presegli za več 
kot 3 °C. V nižinskem svetu pretežnega dela Slovenije je 
bil december hladnejši kot običajno, saj se je v območju 
visokega zračnega tlaka po nižinah nabiral hladen zrak. 
Večina temperaturnih odklonov je bila v nižinskem svetu 
med –2 in 0 °C. 

V veliki večini Slovenije je mesec minil brez omembe 
vrednih padavin. Na Kočevskem in v Beli krajini je padlo 
do 4 mm. Tudi na večjem delu Štajerske in v Prekmurju 
so padavine presegle 1 mm; ponekod na severovzhodu 
je padlo nad 6 mm, v Lendavi pa so namerili 10 mm. Tudi 
primerjava z dolgoletnim povprečjem kaže na skoraj 
povsem suh december.

Sončnega vremena je bilo povsod vsaj 40 % več kot 
običajno, med kraje s presežkom do 70 % se uvrščajo 
severovzhod in severozahod države, Goriška ter 
Obala. Najbolj so dolgoletno povprečje presegli na delu 
Notranjske, kjer je sonce sijalo celo več kot 230 % toliko 
časa kot v dolgoletnem povprečju. V Ljubljani je bil to 
najbolj sončen december od sredine minulega stoletja.  

Snežna odeja je bila v gorah skromna, na Kredarici je 
bila najdebelejša v začetku meseca s 120 cm. Ker je 
december večinoma minil brez padavin, je bilo krajev 
s snežno odejo malo. Večinoma so o tanki snežni odeji, 
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ki se je večinoma obdržala le kakšen dan, poročali na 
Štajerskem, Koroškem, delu Gorenjske in Notranjske. 

Sklepne misli

Podnebje v Sloveniji se je v zadnjih 50 letih segrelo 
za okoli 2 °C, zato je uporaba primerjalnega obdobja 
1981–2010 smiselna, priporoča ga tudi Svetovna mete-
orološka organizacija. V Sloveniji je bilo leto 2016 po 
temperaturi zraka med nekaj najtoplejšimi, ocenjujemo, 
da se na državni ravni uvršča na četrto do osmo mesto 
(3). Na državni ravni je odklon nad povprečjem obdobja 
1981–2010 ocenjen na 1,1 °C, doslej najtoplejše pa 
ostaja leto 2014, v visokogorju leto 2015.  

V letu 2016 so glede na povprečje obdobja 1981–2010 
prevladovali nadpovprečno topli meseci, med njimi najbolj 
očitno februar in april, a tudi julij in september, v visoko-
gorju je bil od dolgoletnega povprečja izrazito pretopel 
december. Meseci s podpovprečno temperaturo so bili v 
manjšini, mednje so se uvrstili maj, oktober in po nižinah 
december, v gorah je kot hladen izstopal oktober. 

Odklon trajanja sončnega obsevanja od dolgoletnega 
povprečja je bil v mejah ±10 %, večinoma pa je bil v 

mejah ±10 % tudi odklon letnih padavin. S primanjkljajem 
sončnega vremena sta izstopala februar in oktober. 
Zelo velik presežek je bil decembra, a v tem mesecu je 
dan kratek in relativni odkloni kaj hitro veliki.  

Padavine so bile na letni ravni v mejah pričakovanega, 
z nadpovprečnimi padavinami je izstopal februar, dolgo-
letno povprečje je znatno presegel tudi november. Večji 
primanjkljaj padavin je bil aprila, po nižinah avgusta, 
povsod po državi je padavin primanjkovalo septembra, 
december pa je bil praktično suh. 

Ogrevanje na svetovni ravni se ne izraža samo z dvigom 
povprečne temperature, ampak s povečano spremenlji-
vostjo in pogostejšimi odkloni od običajnih vremenskih 
razmer. Tudi leto 2016 je v Sloveniji zaznamovalo kar 
nekaj vremenskih dogodkov, ki so povzročili škodo ali pa 
so močno odstopali od običajnih razmer. Med njimi je bil 
najbolj nenavaden prodor hladnega zraka s pozebo in 
sneženjem po nižinah med 25. in 30. aprilom 2016. 

Tako kot že nekaj zadnjih let (Cegnar 2016, 2015, 2014) 
je tudi leto 2016 spet potrdilo, da je spreminjanje 
podnebja tudi v Sloveniji resen problem, s katerim se je 
treba spoprijeti z znanstvenimi izsledki podprto strate-
gijo prilagajanja na podnebne spremembe.
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VODNATOST POVRŠINSKIH VODA  
LETA 2016
THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2016

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

Povzetek
V prispevku je predstavljen prostorski in časovni pregled vodnatosti površinskih voda v letu 2016. Pregled 
je sestavljen iz povzetkov mesečnih spremljanj, analiz in količinskih ocen, ki so večinoma prikazane 
s primerjavo statističnih vrednosti pretokov rek v letu 2016 in dolgoletnem primerjalnem obdobju. 
Hidrološka dogajanja, količinske ocene pretokov ter značilnosti in posebnosti obravnavanega obdobja 
so poleg opisov dodatno prikazani s hidrogrami, zemljevidi, grafi, preglednico in fotografijami. 

Abstract
The paper presents the spatial and temporal overview of the coverage of surface waters in 
2016. It is composed of summaries of monthly monitoring, analysis of quantitative assessments 
which are mainly depicted through the comparison of statistical values of river discharge in 2016 
and the long-term comparative period. In addition to written descriptions, hydrological findings, 
quantity assessments of the discharge and the characteristics and particularities of the treated 
period are additionally depicted with hydrographs, maps, graphs, charts and photographs. 

Uvod

Leta 2016 je bila vodnatost rek na zahodu in jugu nekoliko 
večja kot v drugih delih države. Največ vode je preteklo 
po Idrijci v Podroteji, najmanj po Savinji v Velikem Širju 
(slika 1). Najbolj vodnati meseci so bili februar, marec, 
maj, junij in november, najmanj pa april, julij, september, 
oktober in december (slika 2). Reke so najbolj poplavljale 
januarja, februarja in novembra, ko so se razlivale v treh 
zaporednih koncih tedna. Manjša razlivanja so bila tudi v 
drugih mesecih leta. Večinoma so se reke in hudourniki 

razlivali na območjih pogostih poplav, največ poplavnih 
dogodkov je bilo na zahodu države. Poplavne razmere 
v januarju so podrobneje opisane v članku Hidrološko 
poročilo o visokih vodah med 10. in 12. januarjem 2016, 
ki je objavljen na spletnem naslovu ARSO http://www.
arso.gov.si/vode/poročila in publikacije. 

Dnevni pretoki na reprezentativni lokaciji Save v 
Hrastniku dobro predstavljajo časovni razpored 
pretokov v letu 2016 (slika 3). Sušno obdobje je bilo najiz-
razitejše septembra in oktobra.

Slika 1:  
Razmerja med srednjimi pretoki rek 
leta 2016 in povprečnimi srednjimi 
pretoki v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1971–2000.
Figure 1:  
The ratio between the average 
discharge regime in 2016 and the 
average discharge regime in the long-
term comparative period 1971-2000.
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Kronološki pregled 

hidroloških razmer

Januarja je bila mesečna vodnatost rek v celoti gledano 
povprečna, nekoliko manj vodnat je bil vzhodni del države. 
Večji del meseca so imele reke male in srednje pretoke, 
sredi meseca so narasle v večjem delu države. Ob dveh 
zaporednih visokovodnih konicah, ki so bile višje kot 
običajno v tem letnem času, so najprej poplavljale Vipava 
in kraške reke Krka, Ljubljanica in Kolpa s pritoki, pozneje 
pa predvsem Soča in Dravinja ter druge manjše. V nasle-
dnjih dneh so reke upadale in imele ob koncu januarja 
ponovno večinoma male in srednje pretoke.

Po povprečni vodnatosti decembra in januarja je bil zadnji 
del zime nadpovprečno vodnat. Februarja so imele reke v 

celoti 2,7-krat večje pretoke kot v primerjalnem dolgoletnem 
obdobju. Najmanj vodnati sta bili Drava in Mura, najbolj pa 
Idrijca in druge reke jugozahodu. Reke so imele na začetku 
februarja male pretoke. Devetega februarja se je vodnatost 
rek najbolj povečala v zahodni in osrednji Sloveniji. Vipava, 
Idrijca, Reka in naslednji dan tudi Ljubljanica so poplavljale na 
območjih pogostih poplav. Namočenost tal Notranjskega in 
Dolenjskega krasa se je povečala in ob naslednjih padavinah 
nekaj dni pozneje sta Krka in Ljubljanica poplavljali, kraška 
polja pa so se ojezerila. Padavine so povečale pretoke tudi 
na vzhodu države, kjer sta se v manjšem obsegu razlivali 
Dravinja in Sotla. Krka in Ljubljanica sta v manjšem obsegu 
poplavljali do 21. februarja. V naslednjih dneh so pretoki rek 
upadali vse do konca meseca. Pretoki rek so bili povečini 
najmanjši 2. in 3. februarja ter največji 10. februarja. Srednji 
mesečni pretoki so bili med največjimi februarskimi pretoki 
v dolgoletnem obdobju.

Igor Strojan: VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016

Slika 2:  
Razmerja med malimi (Qnp), 
srednjimi (Qsr) in velikimi (Qvk) 
mesečnimi pretoki leta 2016 ter 
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:  
The ratio between the low (Qnp), 
medium (Qsr) and high (Qvk) 
monthly discharge regimes in 2016 
and the discharge regimes in the 
1971–2000 period (sQnp, sQsr, 
sQvk). The ratio is calculated as the 
mean value of the ratios at selected 
measuring stations (see list of water 
gauging stations on Figure 1).
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 Slika 3: Dnevni pretoki v letu 2016 ter srednji (zelena linija) in mali (rjava linija) povprečni pretoki v dolgoletnem obdobju 
1971–2000 na reki Savi v Hrastniku.

 Figure 3: Daily discharge regimes in 2016 and the medium (green line) and small (brown line) average discharge regimes 
in the long-term period 1971–2000 on the Sava River in Hrastnik.
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 Slika 4: Pretoki rek leta 2016.
 Figure 4: River discharge regimes in 2016.

Pr
et

ok
i (

m
3 /s

)

Pr
et

ok
i (

m
3 /s

)
Pr

et
ok

i (
m

3 /s
)

600

400

500

300

200

100

jan. jan.

jan.

jul. jul.

jul.

mar. mar.

mar.

sep. sep.

sep.

maj maj

maj

nov. nov.

nov.

feb. feb.

feb.

avg. avg.

avg.

apr. apr.

apr.

okt. okt.

okt.

jun. jun.

jun.

dec. dec.

dec.
0

 Solkan      Dolenje  Moste      Radenci

 Veliko Širje      Videm

Pr
et

ok
i (

m
3 /s

)
1200

1200

1000

1000

600

600

800

800

200

200

400

400

jan. jul.mar. sep.maj nov.feb. avg.apr. okt.jun. dec.
0

0

 Gornja Radgona      Borl + Formin

Pr
et

ok
i (

m
3 /s

)

350

300

200

250

100

50

150

jan. jul.mar. sep.maj nov.feb. avg.apr. okt.jun. dec.
0

 Suha      Podbočje

Pr
et

ok
i (

m
3 /s

)

jan. jul.mar. sep.maj nov.feb. avg.apr. okt.jun. dec.

 Radovljica      Hrastnik

1800
1600

1200
1400

800

200

600
400

1000

0

V prvi dekadi marca so imele reke veliko vodnatost. Na 
kraških rekah in kraških poljih so bile presežene opozo-
rilne poplavne vrednosti. Po površinah vsakoletnih 
poplav sta se razlivali Krka in Ljubljanica ter voda na 
Planinskem polju. Vodnatost rek in ojezerjenih kraških 
polj se je okvirno po desetem marcu začela postopno 
zmanjševati. Pretoki rek so nato vse do konca meseca 
večinoma upadali. Ob koncu meseca so bili pretoki rek 
mali in ponekod srednji. Marca je bila vodnatost rek v 
celoti okoli trideset odstotkov večja kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju. V severnem in vzhodnem delu 
države so bili pretoki rek nekoliko manjši kot drugje. 
Najbolj vodnata je bila Ljubljanica, najmanj pa Sava 
v zgornjem toku. Najmanjši mesečni pretoki so bili 
povprečni in tudi visokovodne konice so le malo prese-
gale povprečne visokovodne konice iz dolgoletnega 
primerjalnega obdobja.

Aprila je bila vodnatost rek okoli 40 odstotkov manjša 
kot v dolgoletnem obdobju. Po Soči, Savi in Dravi je 

pretekla običajna količina vode, vodnatost na drugih 
rekah je bila podobna najmanjšim aprilskim vodnatostim 
iz dolgoletnega obdobja. Najmanj vodnate so bile reke v 
južnem delu države. Reke so imele največjo vodnatost na 
začetku meseca, nato pa so se pretoki večji del meseca 
zmanjševali in se povečali zadnje dni aprila. Najmanjši 
mesečni pretoki so bili v povprečju četrtino manjši kot 
navadno. Največji pretoki so bili večinoma med najmanj-
šimi v dolgoletnem obdobju.

Maja je bila vodnatost rek v celoti okoli 20 odstotkov 
večja kot v dolgoletnem obdobju. Pretoki rek so se 
povečali v začetku in sredi maja. Ob prvem zvečanju se je 
najbolj povečala vodnatost manjših vodotokov ob Pohorju 
in Kozjaku, ob drugem pa so padavine na zahodu najprej 
povečale pretok Vipave, nato pa tudi Ljubljanice in Krke, 
ki so se razlile na območju pogostih poplav. Opozorilni 
pretok sta presegli tudi Mirna in Bistrica. V naslednjih 
dneh je vodnatost rek upadala, pretoki so bili ob koncu 
maja mali in srednji.
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Junij je bil okoli 19 odstotkov bolj vodnat kot običajno. 
V celoti je bila vodnatost rek na zahodu in jugu države 
večja kot drugje. Visokovodni konici Vipave in Idrijce 
sta bili med najvišjimi v dolgoletnem junijskem obdobju 
opazovanj. Pretoki so se najprej povečali 12. junija, ko 
sta se razlivali Branica in Vipava v zgornjem toku. Pretok 
Branice je bil med najvišjimi v dolgoletnem obdobju 
opazovanj. 14. junija sta ob reki Vipavi hudourniška 
potoka ogrožala naselji Vrtovin in Budanje. Naslednji dan 
so se na območju vsakoletnih poplav razlivale Vipava, 
Ljubljanica in Krka. Dan pozneje je opozorilno vrednost 
presegla Logaščica in nato 17. junija Drava, ki se je na 
območju vsakoletnih poplav razlivala v spodnjem toku. 
Nekaj dni pozneje se je na vzhodu države razlila Dravinja. 
Hudourniška voda je poplavljala v vasi Bukovec nad Zg. 
Polskavo. 27. junija močnejši naliv na območju reke Reke 
ni povzročil razlitja hudourniških voda.

Julija je bila vodnatost rek v celoti okoli 40 odstotkov 
manjša kot običajno. Vodnatost Mure in Drave je bila 
nekoliko nadpovprečna. Reke so imele večji del meseca 
večinoma male in srednje pretoke. Ob močnejših 
krajevnih padavinah se je vodnatost povečala predvsem 
na manjših vodotokih. Sredi meseca so se pretoki rek 

predvsem na severu in vzhodu države povečali do velikih 
pretokov. Ob povečanem dotoku iz sosednje Avstrije sta 
se v manjšem obsegu razlivali Mura in Drava. Mura je 
poplavljala znotraj protipoplavnih nasipov, Drava se je 
razlivala ob strugi na najbolj izpostavljenih mestih.

Avgusta je bila vodnatost rek večinoma manjša kot 
navadno v tem mesecu. Nadpovprečni so bili le pretoki 
Mure in Drave ter Save v zgornjem in srednjem toku. 
Pretoki rek so bili večji del avgusta mali in srednji. 
Pretoki rek so se prehodno zvišali dvakrat, 11. in 23 
avgusta. Vodnatost se je ob tem ponekod povečala do 
velikih pretokov. Ob koncu avgusta so poplavljali hudo-
urniki.

Septembra je bila vodnatost rek v celoti več kot pol 
manjša od dolgoletnega povprečja. Srednja mesečna 
pretoka Drave in Mure sta bila podobna povprečnim 
septembrskim pretokom. Predvsem v prvi polovici 
meseca so imele reke sušne pretoke, ki so bili večinoma 
manjši, kot je to običajno za ta letni čas. Korita presiha-
jočih rek so bila suha. 17. septembra so se pretoki rek 
prehodno povečali. Visokovodne konice so bile majhne in 
pretoki rek so bili že po nekaj dneh ponovno mali.

Slika 5:  
Vipava pri vodomerni postaji v Mirnu 
19. novembra 2016 (arhiv ARSO).
Figure 5:  
Vipava River at the water gauging 
station in Miren, 19 November 2016 
(Slovenian Environment Agency 
Archive).

Slika 6:  
Razmerja med srednjimi pretoki 
rek decembra 2016 in povprečnimi 
srednjimi decembrskimi pretoki v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju.
Figure 6:  
Ratio between the medium river 
discharge regimes in December 
2016 and the average medium river 
discharge regimes in December in 
the long-term comparative period.

Igor Strojan: VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016



33UJMA | številka 31 | 2017

 Slika 7: Letna povprečja malih (Qnk), srednjih (Qs) in največjih (Qvk) mesečnih pretokov leta 2016 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 7: The annual average values of the low (Qnk), medium (Qs) and highest (Qvk) monthly river discharge regimes in 
2016 at different water gauging stations (dark columns) in comparison to the low, medium and high river discharge 
regimes in the long-term comparative period (light columns). The values of the river discharge regimes are relative 
in comparison to the mean period values of the relevant discharge regimes in the long-term period 1971–2000.
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Oktober je bil hidrološko suh mesec. Srednji mesečni 
pretoki rek so bili v povprečju 36 odstotkov manjši v 
dolgoletnem obdobju. Do 20. oktobra je bila vodna-
tost rek večinoma mala, nato je v naslednjih dneh 
dvakrat sledilo povišano stanje voda, pri katerem 
pa so bile visokovodne konice večinoma manjše kot 
navadno, le visokovodna konica na Kolpi je bila 21. 
oktobra podobna običajnim oktobrskim visokovo-
dnim konicam. 

Novembra je bila vodnatost rek velika. Srednji 
mesečni pretoki rek so bili v povprečju okoli 60 
odstotkov večji kot v dolgoletnem obdobju. Reke so 
poplavljale v treh zaporednih koncih tedna. V soboto 
5. novembra zvečer in v noči na nedeljo 6. novembra 
so najprej močno narastle reke na območjih Idrijsko-
-Cerkljanskega in Škofjeloškega hribovja, na Bovškem 
in Bohinjskem. Visokovodni konici Trebuše in Idrijce sta 
imeli 30–50-letno povratno dobo. Močno sta narastli 
Vipava in Kolpa. V nedeljo so se razlivale Soča, Ljublja-
nica in pozneje Krka. Soča je imela v Kršovcu 20–30, 
v Solkanu pa 10–20-letno povratno dobo. Vodostaj 
Bohinjskega jezera se je povišal za 2,2 metra. 

Med 11. in 14. novembrom so se ob mešanici snega 
in dežja reke v jugovzhodni in vzhodni Sloveniji razlivale 
na običajnih poplavnih območjih. V petek zvečer 11. 
novembra se je na Dolenjskem najprej razlila Mirna. 
Ponoči so sledila razlivanja drugih rek v južnem, osre-
dnjem in vzhodnem delu države. V soboto zjutraj so 
v manjši meri poplavljale Ljubljanica, Dravinja, Roga-
tnica, Mestinjščica in Krka, nato so čez dan opozorilne 
pretoke presegle še Pesnica, Polskava, Temenica in 
zvečer Sotla. V nedeljo sta se še vedno razlivali Ljublja-
nica in Krka. Tretji zaporedni konec tedna so reke 
poplavljale na običajnih poplavnih območjih na več 
mestih po državi. Najbolj izpostavljeno je bilo porečje 
Vipave. V drugem delu noči na soboto, 19. novembra, 
so se najprej razlile Vipava in nekatere reke na območju 
Idrijsko-Cerkljanskega hribovja. V soboto so ponekod 
poplavile reke na Goriškem, zlasti v Goriških Brdih in 
Posočju. Soča v Solkanu je imela največji pretok okoli 
1760 m3/s in Vipava v Mirnu 351 m3/s. Ponekod so 
se razlivale tudi nekatere manjše reke na Gorenj-
skem. V noči na nedeljo in v nedeljo so se razlivale 
Vipava, Ljubljanica, Krka, Kolpa in Sava v Zasavju, ki je 
v nedeljo zjutraj na Jesenicah na Dolenjskem dosegla 
pretok 2069 m3/s. Krka je imela v nedeljo popoldan 
največji pretok 205 m3/s. V manjšem obsegu so se 
razlivale tudi nekatere manjše reke na Dolenjskem in 
v Suhi krajini. Ljubljanica in Krka sta se na običajnih 
mestih razlivali tudi v ponedeljek, 21. novembra.

Po vodnatem novembru so pretoki rek v decembru 
upadali. V hidrološko suhem decembru je v povprečju 
po koritih rek preteklo le nekaj več kot tretjino običajne 
količine voda. Nekoliko bolj vodnati kot druge reke sta 
bili Mura in Drava. Najmanjši pretoki so bili decembra 
v povprečju polovico manjši, največji pa petkrat manjši 
kot običajno.  

 Preglednica 1: Mali, srednji in veliki pretoki v letu 2016 in  
dolgoletnem primerjalnem obdobju

 Table 1: Low, medium and high river discharge 
regimes in 2016 and in the long-term 
comparative period

2016 1971–2000
Qnp sQnp

Reka Postaja m3/s dan m3/s
MURA G. RADGONA 47,1 24. 1. 62,1
DRAVA BORL+FORMIN 49,0 19. 12. 164
DRAVINJA VIDEM 0,8 14. 9. 2,1
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 5,6 1. 10. 9,5
SAVA RADOVLJICA 0,4 10. 10. 8,4
SAVA ŠENTJAKOB 5,6 2. 1. 27,1
SAVA HRASTNIK 25,0 9. 10. 45,6
SORA SUHA 45,0 2. 10. 3,8
KRKA PODBOČJE 61,0 6. 9. 10,4
KOLPA RADENCI 3,5 12. 10. 5,8
LJUBLJANICA MOSTE 9,9 29. 9. 7,7
SOČA SOLKAN 6,7 16. 9. 19,6
VIPAVA DOLENJE 5,9 30. 9. 1,8

Qs sQs
MURA G. RADGONA 158 153
DRAVA BORL+FORMIN 286 284
DRAVINJA VIDEM 9,6 11,2
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 37,6 44
SAVA RADOVLJICA 8,0 43,1
SAVA ŠENTJAKOB 41,8 85,1
SAVA HRASTNIK 80,8 158
SORA SUHA 174 19,3
KRKA PODBOČJE 258 51,9
KOLPA RADENCI 20,8 50,7
LJUBLJANICA MOSTE 50,6 55,6
SOČA SOLKAN 56,3 89,8
VIPAVA DOLENJE 54,0 12,1

Qvk sQvk
MURA G. RADGONA 535 15. 7. 735
DRAVA BORL+FORMIN 971 14. 7. 640
DRAVINJA VIDEM 117 12. 11. 151
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 504 7. 11. 717
SAVA RADOVLJICA 78,0 13. 11. 411
SAVA ŠENTJAKOB 394 7. 11. 861
SAVA HRASTNIK 680 6. 11. 1202
SORA SUHA 1092 20. 11. 329
KRKA PODBOČJE 1728 20. 11. 289
KOLPA RADENCI 290 6. 11. 669
LJUBLJANICA MOSTE 305 20. 2. 282
SOČA SOLKAN 538 23. 12. 1391
VIPAVA DOLENJE 198 16. 2. 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

Igor Strojan: VODNATOST POVRŠINSKIH VODA LETA 2016
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Primerjava karakterističnih 

pretokov v letu 2015 s pretoki 

v obdobju 1971–2000

Največji pretoki so bili leta 2016 v povprečju manjši kot 
v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Večji kot običajno 
so bili na Dravi, Soči, Idrijci in Krki. Največ letnih visoko-
vodnih konic je bilo zabeleženih novembra. Februarja so 
imele najvišje pretoke Krka, Ljubljanica in Reka, julija pa 
Drava in Mura (slika 7 in preglednica 1).

Srednji mesečni pretoki rek so bili v celoti pet odstotkov 
višji kot v dolgoletnem obdobju. Največ vode je preteklo po 
Idrijci v Podroteji, najmanj po Savinji v Velikem Širju. Idrijca 
je bila 52 odstotkov bolj vodnata, Savinja pa 15 odstotkov 
manj vodnata kot običajno (slika 7 in preglednica 1).

Reke so imele večinoma najmanjše pretoke julija. 
Mura, Sora in Vipava so bile najbolj sušne decembra 
(slika 7 in preglednica 1). Najmanjši pretoki na obrav-
navanih merilnih mestih v letu 2016 so bili v povprečju 
32 odstotkov višji kot v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju.

Sklepne misli

Leto 2016 je bilo v celoti povprečno vodnato. Reke in 
hudourniki so poplavljali na večinoma pogostih poplavnih 
območjih. Nekoliko neobičajno visoki so bili porasti rek 
januarja in februarja ter zimsko sušno obdobje vodna-
tosti decembra. To spet kaže na možno raznolikost 
razporejenosti vodnatosti čez leto in možnost poplav v 
vsakem letnem času.

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. 
3. Strojan, I., 2016. Hidrološko suho in toplo leto 2015. Ujma, 30, 30–38.
4. Strojan, I., 2015. Izjemna vodnatost rek 2014, Ujma, 29, 35–41.
5. Strojan, I., 2014. Hidrološko mokro leto 2013, Ujma, 28, 40–46.
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VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2016
HIGH WATERS IN SLOVENIA IN 2016

Andrej Golob
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana, Andrej.Golob@gov.si

Janez Polajnar
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana, Janez.Polajnar@gov.si

Povzetek
Število visokovodnih dogodkov in njihova časovna razporeditev leta 2016 sta sovpadala s povprečjem 
preteklih let, v katerem se čedalje bolj izrazito kaže povečanje visokih vod v januarju in februarju. Otoplitve z 
dežjem v kombinaciji z zamrznjenimi in posledično neprepustnimi tlemi pomenijo zelo neugodne hidrološke 
razmere, saj praviloma povzročajo razlivanje rek, obenem pa manjšajo zalogo vode v snegu, ki je potrebna v 
spomladanskem času. Zaporedje takih dogodkov je leta 2016 povzročilo tudi dolgotrajnejše razlivanje kraških 
rek. Skupaj s številnimi nalivi in razlivanjem hudourniških vodotokov v poznem pomladanskem in poletnem 
času ter novembrskimi jesenskimi poplavami so bile leta 2016 visokovodne razmere na vsaj eni reki oziroma 
hudourniškem območju zabeležene 57 dni, kar bi v povprečju pomenilo približno en dan vsak teden.

Abstract
The number of high water events in 2016 and their time distribution coincided with the average of 
the recent years, which indicated the increase of high waters in January and February. The warming 
periods, accompanied by rain in combination with the frozen and consequently impermeable soil, 
contribute to extremely unfavourable hydrological conditions as it, as a rule, lead to the over spilling of 
rivers and at the same time reduce the stock of water in snow, which is needed in the spring time. In 
2016, the sequence of such events caused a long-lasting inundation of the Karst rivers. Together with 
numerous heavy rain showers and the spilling of torrential water courses in the late spring and summer 
time and the November floods, high water conditions were recorded on as much as 57 days for at 
least one river or common torrential area in 2016, which on an average means one day per week.

Pregled visokih vod leta 2016

Velika večina visokih vod se je leta 2016 zgodila v treh 
obdobjih (slika 1). Skupno je bil v 210 primerih na posa-
meznih avtomatskih vodomernih postajah izmerjen 

in presežen opozorilni vodostaj, v 17 primerih pa je 
gladina morja na mareografski postaji v Kopru presegla 
opozorilni vodostaj. Vsota zajema vse avtomatske vodo-
merne postaje Agencije RS za okolje, tako da je lahko 
znotraj posameznega dogodka ob propagaciji visoko-

Slika 1:  
Število preseženih opozorilnih pretokov 
slovenskih rek na vseh samodejnih 
vodomernih postajah in gladine 
morja ob slovenski obali leta 2016 
(ARSO, 2017)
Figure 1:  
The number of water discharges of 
Slovenian rivers exceeding the warning 
level at all automatic water gauging 
stations and exceeding the mean sea 
level along the Slovenian coast in 2016Št
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vodnega vala opozorilni pretok presežen na več dolvo-
dnih postajah. Opozorilni pretok je bil največkrat, in sicer 
devetkrat, presežen na Ljubljanici na vodomerni postaji 
Moste. Poleg Ljubljanice sta se leta 2016 po sedem-
krat razlivali reki Dravinja in Vipava, vendar vsakokrat le 
do obsega, pri katerem so poplavljene in zaprte posa-
mezne ceste. Le pri drugem poplavnem valu novembra 
na Vipavi so bili poleg več cestnih odsekov poplavljeni 
tudi nekateri, večinoma pomožni objekti. Opozorilni vodo-
staji so bili skupno preseženi na 93 avtomatskih vodo-
mernih postajah državnega hidrološkega monitoringa, 
kar je več kot polovica vseh postaj in kaže na razširjenost 
pojava visokih vod v večini slovenskih porečij. Poplavnih 
dogodkov ni bilo le v Pomurju, ob zgornji Savi ter ob 
zgornjem in srednjem toku Savinje.

Na oddelku za hidrološke napovedi 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 2016 je 
bilo skupno 57 dni, ko so na vsaj enem porečju v Slove-
niji veljale visokovodne hidrološke razmere (slika 2). Za 
primerjavo je bilo leta 2015 teh dni 25. V večini dni, zaradi 
katerih beležimo opazno povečanje trajanja visokovodnih 
razmer, je prihajalo do manjšega, vendar dolgotrajnega 
razlivanja vodotokov na območju notranjskega in dolenj-
skega krasa. Obsežni oziroma siloviti poplavni dogodki, 
pred katerimi v grafičnem hidrološkem opozorilu opozar-
jamo z rdečo barvo, se na srečo leta 2016 niso zgodili.  

Reke, hudourniki in morje so leta 2016 poplavili 
104-krat. Največ visokih vod, ki so poplavljale, je bilo 
novembra (39) in januarja (19). 

Obilne dvodnevne padavine, ki so zajele večji del Slove-
nije, so med 10. in 11. januarjem povzročile poplavljanje 
rek in manjših vodotokov predvsem v zahodni Slovenije 
ter tudi ponekod v osrednjem, južnem in vzhodnem delu 
države. V alpskem svetu so se ob močnejših nalivih razli-
vali hudourniki in ogrožali posamezne objekte.

V dneh od 10. do 12. januarja je bila gladina morja ob 
slovenski obali zaradi vpliva močnega vetra in znižanega 
zračnega tlaka povišana. Na mareografski postaji v 
Kopru je gladina večkrat presegla opozorilno višino 300 
cm. Pri tem je tudi zaradi visokih valov poplavilo najnižje 
dele obale.

Poplavni dogodki v tem zimskem obdobju so se zgodili 
kljub predhodnemu stanju male vodnatosti, ponekod so 
imele reke pretoke manjše od običajnih malih za mesec 
januar. Poleg dejanske velike količine padavin, na merilni 
postaji na Voglu je bilo 12. januarja zjutraj v preteklih 
treh dneh izmerjenih kar 429 mm padavin, je k pove-
čanemu odtoku prispevala tudi visoka meja sneženja, 
večino časa je bila nad 1800 metri, in taljenje snega. 
11. januarja so se v zahodni in severozahodni Sloveniji 
v manjšem obsegu razlivale reke Soča, Idrijca, Vipava, 
Tolminka in Sora, Sava Bohinjka pa je poplavljala na 
izpostavljenih območjih v bližini Bohinjske Bistrice in 
Ribnega.

V treh tednih od sredine februarja do prve tretjine 
marca so se v večkrat razlili kraški reki Ljubljanica in 
Krka ter njuni pritoki. V nekoliko večjem obsegu kot 
običajno je bilo ojezerjeno tudi Planinsko polje.

Maja in junija so se manjše reke in hudourniški vodotoki 
razlivali predvsem zaradi neviht z močnimi nalivi. Na več 
avtomatskih meteoroloških postajah v vzhodni Slove-
niji so imele izmerjene kratkotrajnejše padavine verje-
tnost pojava manjšo od 10 odstotkov v letu ali izraženo 
drugače – dogodki so imeli več kot 10-letno povratno 
dobo. V Mežici je tako v samo 70 minutah padlo 61 mm 
dežja.

Novembra je bilo skladno z dolgoletnim povprečjem 
razlivanj in poplav največ. V dveh izrazitih padavinskih 
dogodkih v presledku dveh tednov so se razlivale reke 
v zahodni, severni in južni Sloveniji. Zaradi predhodne 
zasičenosti tal z vodo, velike vodnatosti rek in količine 
padavin, ki so imele v drugem dogodku enako razpore-
ditev z maksimumi na gorskih pregradah, so se 19. in 
20. novembra v manjšem obsegu razlivale številne reke, 
reka Vipava pa je poplavila v nekoliko širšem obsegu. 
Poplavljena je bila večja površina kmetijskih zemljišč, 
cestnih odsekov in posamezni izpostavljeni objekti.

V preostalih mesecih je bilo razlivanj vodotokov izrazito 
malo, pri čemer jih aprila in decembra nismo zabeležili. 

  manjša razlivanja (46)
  poplave (11)
  obsežne, silovite poplave (0)

 Slika 2: Število dni leta 2016 z visokovodnimi hidrološkimi 
razmerami, ko je bila dosežena posamezna 
stopnja nevarnosti na vsaj enem porečju 
(ARSO, 2017).

 Figure 2: The number of days in 2016 with high-water 
hydrological conditions when the warning level 
was reached in at least one river basin.
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Bistrica (Sotla)
Bohinjska Bistrica
Branica
Drava
Dravinja    
Dreta
Idrijca s pritoki  
Kolpa  
Krka s pritoki  
Ljubljanica     
Mestinjščica
Medija  
Meža  
Mirna  
Mura
Pesnica
Reka
Sava  
Sava Bohinjka  
Savinja
Soča
Sora  
Sotla
Tržiška Bistrica
Unica - Planinsko polje
Vipava s pritoki   
Hudourniki v Zasavju
Hudourniki s povirjem na Kozjanskem
Hudourniki s povirjem na Pohorju in Kozjaku
Hudourniki v alpskem gorovju
Morje ob slovenski obali           

 Preglednica 1: Visoke vode in njihovo razlivanje leta 2016 (ARSO, CORS)
 Table 1: High waters and their inundation in 2016 (Slovenian Environment Agency, CORS)

Morje je poplavilo nižje dele obale sedemnajstkrat: 
januarja petkrat, marca trikrat, februarja, junija, oktobra 
in novembra po dvakrat ter septembra enkrat.

V preglednici 1 so opisani reke in nekateri potoki, ki so 
se razlili iz strug in poplavljali leta 2016, ter poplavljanje 
morja ob slovenski obali. Poplavljanje manjših potokov in 
hudournikov v preglednici ni navedeno.

Sklepne misli

Leta 2016 sta bila število in časovna porazdelitev viso-
kovodnih dogodkov skladna s povprečjem preteklih let, v 

katerem pa se nakazuje povečanje visokih vod v zimskih 
mesecih. Oddelek za hidrološke napovedi Agencije RS 
za okolje je tudi leta 2016 organizacijsko, s stalnim 
spremljanjem hidrološkega stanja pred in med viso-
kovodnimi dogodki, ter s podporo modelskih orodij, ki 
se stalno razvijajo in izboljšujejo, zagotavljal strokovno 
podporo v sistemu zgodnjega opozarjanja pred popla-
vami. V celotnem sistemu je pomemben element tudi 
izobraževanje drugih strokovnih služb, zato smo se 
hidrološki prognostiki udeležili posvetov pri Regijskih 
centrih za obveščanje, kjer smo natančno predstavili 
delovni proces hidrološke prognoze in najpomembneje, 
naše produkte ter stopnjo nezanesljivosti, ki je sestavni 
del modeliranja zapletenih naravnih procesov.

Viri in literatura
1. Agencija Republike Slovenije za okolje, Interno informacijsko gradivo o hidroloških razmerah, Poročila o poplavah, Hidrološko 

poročilo o visokih vodah med 10. in 12. januarjem 2016. (http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/).
2. Uprava RS za zaščito in reševanje, Center za obveščanje Republike Slovenije, Dnevni informativni bilten, 2016.

Fakulteta za družbene vede. http://dk.fdv.uni-lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_slabe-damjan.pdf.
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POPLAVLJENA OBALA POMLADI 
IN PODALJŠANO KOPALNO OBDOBJE  
LETA 2016
THE FLOODED COAST IN SPRING AND THE EXTENDED 
SWIMMING PERIOD IN 2016

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

Povzetek
V prispevku je predstavljen pregled dinamike in temperature morja v letu 2016. Značilno za leto 
2016 je bila, podobno kot v preteklih letih, spet nadpovprečna srednja letna višina morja, poplavljanje 
morja marca in nekoliko višja vzvalovanost morja julija, kot je to običajno za ta mesec. Morje je 
bilo bolj toplo kot običajno, kopalne temperature morja so se ohranjale pozno v jesen. 

Abstract
The paper offers the overview of the dynamics and the temperature of the sea in 2016. What 
is characteristic of the year 2016, similarly as the previous years, is that the mean annual sea 
elevation was once again above average; the flooding of the sea in March and a slightly higher 
undulation of the sea in July than usual for this month. The sea was more warm than usual 
and the temperature of the sea remained appropriate for swimming late into the fall.

Uvod

V zadnjih dvajsetih letih se višina morja na merilni postaji 
v Kopru zvišuje v povprečju 5 mm/leto. V zadnjih desetih 

letih smo imeli v štirih primerih izredno visoke srednje 
letne višine morja. Ocenjuje se, da so v tem obdobju 
poleg globalnega zvišanja srednjih višin morja zaradi 
zvišanja temperatur in taljenja ledu na povišanje višine 

 Izmerjene višine morja           Residualne višine morja           Opozorilna višina morja
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 Slika 1: Izmerjene urne višine morja leta 2016 na mareografski postaji Koper (modra črta), opozorilna višina morja, pri 
kateri morje poplavi najnižje dele obale (rumena črta), in izračunane residualne višine morja (rdeča črta). 

 Figure 1: The sea height measured by hour in 2016 at the tide gauge in Koper (blue line), the warning height of the sea at 
which the sea can flood the lower parts of the coast (yellow line), and the calculated residual sea levels (red line).
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Višina morja
Mareografska 
postaja Koper 2016 1961–2010

min. sr. maks.
cm cm cm cm

SMV 225 210 217 234
NVVV 343 306 330 394
NNNV 124 102 119 143

 SMV 2016           SMV obdobje           Max SMV obdobje
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 Slika 2: Srednje mesečne višine morja leta 2016 (modri stolpci) in srednje (sivi stolpci) ter najvišje (rumeni stolpci) 
mesečne višine morja v dolgoletnem obdobju opazovanj 1961–2010 na mareografski postaji Koper.

 Figure 2: The average monthly sea height in 2016 (blue columns) and the medium (grey columns) and highest 
(yellow columns) monthly sea heights in the long-term monitoring period 1961–2010 at the tide gauge Koper.

 Preglednica 1: Značilne višine morja v letu 2016 in 
dolgoletnem obdobju 1961–2010 na 
mareografski postaji Koper.

 Table 1: The characteristic sea heights in 2016 
and in the long-term period 1961–2010 
at the tide gauge Koper.
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 Slika 3: Srednje letne višine morja v dolgoletnem obdobju opazovanj na mareografski postaji Koper.
 Figure 3: The mean monthly sea heights in the long-term monitoring period measured at the tide gauge Koper.

morja pogosteje kot običajno vplivale tudi vremenske 
razmere (povišan zračni tlak in južni veter), ki imajo 
zaradi geografske lege merilnega mesta tudi poseben 
vpliv (narivanje morja v severni del Jadrana in lastno 
nihanje morja). V tem obdobju se je zviševala tudi tempe-
ratura morja. V letu 2016 se je trend zviševanja gladine 
morja in nekoliko višjih temperatur morja nadaljeval.

Višina morja

V letu 2016 se je nadaljevalo zviševanje gladine morja iz 
zadnjega desetletja. Srednja letna višina morja 225 cm 
na mareografski postaji Koper je bila tokrat 8 cm višja kot 
v dolgoletnem primerjalnem obdobju 1961–2010. Gladine 
morja so bile razen decembra višje v vseh mesecih leta. Od 
dolgoletnega povprečja so najbolj odstopale višine morja v 
prvih treh mesecih. Januarja, februarja in marca je morje 
tudi trikrat poplavilo nižje dele obale, najbolj 5. marca v 

Igor Strojan: POPLAVLJENA OBALA POMLADI IN PODALJŠANO KOPALNO OBDOBJE LETA 2016

Legenda:
SMV srednja letna višina morja je aritmetična sredina urnih višin morja v letu 
NVVV najvišja višja visoka voda je najvišja višina morja, odčitana iz srednje krivulje 

urnih vrednosti v letu 
NNNV najnižja nižja nizka voda je najnižja višina morja, odčitana iz srednje krivulje 

urnih vrednosti v letu
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 Srednja mesečna višina valov           Najvišja mesečna polurna višina valov           Najvišja mesečna višina valov

 Srednje dnevne temperature morja v letu 2016
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 Slika 4: Značilne mesečne višine valovanja morja v letu 2016. Podatki so rezultat meritev na oceanografski boji  
VIDA (NIB-MBP). 

 Figure 4: The characteristic monthly highest undulations of the sea in 2016. The data are the results of the measurements 
at the oceanographic buoy VIDA (NIB-MBP).

 Slika 5: Srednje dnevne temperature morja v letu 2016. Podatki so rezultat neprekinjenih meritev na globini enega metra 
na merilni postaji Koper.

 Figure 5: The mean daily temperatures of the sea in 2016. The data are the result of the continuous measurements 
conducted at the depth of 1 metre at the Koper measuring station.

času večerne plime ob 21.20, ko je višina morja dosegla 
najvišjo višino v letu 343 cm. Predhodno povišanje gladine 
morja, znižan zračni tlak in južni veter so v tem času 
povišali gladino morja za 96 cm. Poplavljanje morja v tem 
času je bolj redek pojav. V ostalih šestih primerih popla-
vljanj obale v letu 2016 je višina morja presegla opozo-
rilno višino 300 cm v manjši meri, residualne višine so 
bile večinoma visoke okoli pol metra. Residualne višine 
morja so izračunane kot razlika med izmerjenimi višinami 
in astronomskimi višinami morja, ki so izračunane na 

podlagi gibanja nebesnih teles in izmerjenih podatkov višin 
morja v preteklem letu. Najpogostejši vplivni parametri za 
residualne višine so sprememba zračnega tlaka, veter in 
lastna nihanja morja.

Valovanje morja

Povprečna višina valov v letu 2016 je bila 0,28 m. 
Morje je bilo najbolj vzvalovano februarja in marca, ko 
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 Slika 7: Roža valovanja morja v letu 2016. Večina visokih 
valov je prihajala iz smeri burje. Podatki so 
rezultati meritev na oceanografski boji VIDA 
(NIB-MBP). 

 Figure 7: The chart presenting the undulation of the sea 
in 2016. The majority of high waves come from 
the direction of the Bora wind. The data are the 
result of the measurements collected on the 
oceanographic buoy VIDA (NIB-MBP).

je bila srednja mesečna višina valov 0,35 in 0,38 metra. 
Najmanj je morje valovalo v juniju, ko je bila srednja višina 
valov visoka 0,23 metra. Najvišji valovi so bili izmerjeni 
v prvih treh mesecih in novembra, visoki so bili 2,6 in 
2,7 metra. Celoletna porazdelitev smeri, iz katere so 
prihajali valovi, je bila dokaj običajna.

Temperatura morja

Srednja letna temperatura morja je bila 17,4 °C in več 
kot stopinjo višja kot v primerjalnem obdobju 1981–
2010. Morje je bilo v večini mesecev leta toplejše 
kot običajno. Posebno topli meseci so bili februar, 
marec, april in julij, le avgust je bil nekoliko hladnejši 
kot običajno. Kopalna temperatura morja 18 °C se je 
ohranjala do novembra.

Sklepne misli

Značilnosti dinamike in temperature morja v letu 2016, 
kot so predvsem nadpovprečna srednja letna višina 
morja ter toplejše morje kot običajno, lahko uvrstimo 
med pokazatelje, ki potrjujejo scenarije podnebnih 
sprememb. Dokaj neobičajno poplavljanje morja v 
marcu nas spet opozarja na potrebno pripravljenost za 
zmanjševanje škode pred naravnimi nesrečami v vseh 
letnih časih. 

Podrobnejše in na mesečni ravni so razmere na morju v 
letu 2016 opisane v mesečnih biltenih, ki so objavljeni na 
spletnem naslovu ARSO http://www.arso.gov.si. 

 Srednje mesečne temperature morja v letu 2016           Srednje mesečne temperature morja v obdobju 1981-2010           Odklon temperature morja v letu 2016
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 Slika 6: Srednje mesečne temperature morja leta 2016 in v dolgoletnem obdobju 1981–2010. Temperatura morja je bila 
razen avgusta v vseh mesecih višja kot v primerjalnem obdobju. Najbolj nadpovprečna je bila temperatura morja 
februarja, marca, aprila in julija.

 Figure 6: The mean monthly sea temperature in 2016 and in the long term period 1981–2010. With the exception 
of August, the sea temperature was higher than in the comparative period. The highest above average sea 
temperature was noted in February, March, April and July.
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Temperatura morja
Mareografska postaja Koper 2016 1981–2010

min. sr. maks.
°C °C °C °C

Tmin 9,3 5,8 7,3 9,9
Tsr 17,4 14,9 16,1 17,2
Tmax 29,5 24,4 26,5 30,4

 Preglednica 2: Najnižja, srednja in najvišja srednja dnevna temperatura v letu 2016 (Tmin, Tsr, Tmax) ter najnižja, 
povprečna in najvišja srednja dnevna temperatura morja v 30-letnem obdobju 1981–2010 (Tmin, Tsr, 
Tmax). Dolgoletni niz podatkov temperature morja ni v celoti homogen. 

 Table 2: The lowest, medium and the highest mean daily temperature in 2016 (Tmin, Tsr, Tmax) and the lowest, 
mean and the highest mean daily temperature in the 30-year period (1981–2010) (Tmin, Tsr, Tmax). The 
set of data collected on sea temperature for a number of years is not entirely homogeneous.
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Povzetek
Izjemno toplo vreme marca in v večjem delu aprila 2016 je sprožilo zgodnejši fenološki razvoj rastlin od 
običajnega. Po nadpovprečno toplem vremenu je v obdobju od 25. do 30. aprila Slovenijo prešla polarna 
zračna masa. Nekaterim območjem je obsežen prodor hladnega zraka prinesel poznopomladansko 
pozebo in sneženje. Pozeba in sneg sta v 107 občinah povzročila škodo 4416 oškodovancem na 7706 ha 
kmetijskih površin. Ocenjena škoda na prizadetih območjih je bila 44.280.700,88 evra, vključujoč škodo na 
armaturah, kmetijskih pridelkih poljščin in večletnih nasadih. Končna ocena neposredne škode je presegla 
0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2016, ki je meja za državno pomoč.

Abstract
Exceptionally warm weather in March and the greater part of April triggered earlier plant phenological 
development in the spring of 2016. After above average warm weather in the period from April 25 to 
27 2016, a mass of cold polar air passed over Slovenia. Some areas were affected by the extensive 
cold air passing, which caused a late spring frost and snow. The frost and snow affected 4416 people 
in 107 municipalities on 7,706 ha of agricultural land. The estimated damage to the afflicted areas 
was 44,280,700.88 euros, including damage to fittings, crop yields and in plantations. Direct damage 
exceeded 0.3 ‰ of the projected state budget for year 2016, which is the threshold for state aid.

Uvod

Po nenavadno toplem vremenu v večjem delu aprila 
2016 je proti koncu meseca večji del Evrope prepla-
vila hladna polarna zračna masa. Nekaterim območjem 
je obsežen prodor hladnega zraka prinesel poznopo-
mladansko pozebo in sneženje po nižinah. Zaradi pogo-
stejših toplih pomladi se v zadnjem desetletju soočamo z 
zgodnejšim fenološkim razvojem rastlin. V tem obdobju 
pa podnebne značilnosti Slovenije še vedno lahko prine-
sejo vdore hladnega zraka in s tem pozebe. Pri zmernih 
pozebah je gospodarska škoda obvladljiva predvsem 
zaradi lastnosti postopnega cvetenja sadnih rastlin. 
Močne pozebe, navadno pozne, pa povzročijo ogromno 
gospodarsko škodo z razsežnostmi obsežnih naravnih 
nesreč. V preteklih tridesetih letih je sadjarsko panogo 
v Sloveniji prizadelo več kot deset pozeb. V večini so bile 
zgodnejše od pozebe 2016 (Žust, 2003; Bergant in sod.. 
2004; ARSO, 2011). Nekatere med njimi so prizadele 
le posamezna sadjarska območja v Sloveniji, zlasti izpo-
stavljene lege, običajno zgodnje koščičarje, redkeje tudi 
pečkarje in poljščine.

Pomladanske pozebe so torej stalnica v slovenskem 
kmetijstvu, pojavljale se bodo tudi v prihodnosti. Zato je 
razmislek o ustrezni zaščiti nujen: ena od možnosti je zava-
rovanje kmetijskih površin (ki pa se je v preteklih letih celo 
zmanjšalo) ali pa ustrezni tehnični ukrepi (Kodrič, 2003).

Pozebe v preteklosti 

V letih 1990, 1991, 1992, 1994 in 1995 so pozebe priza-
dele le posamezna območja, zaradi postopnosti fenolo-
škega razvoja pa niso povzročile škode večjih razse-
žnosti. Ogromno škodo sta povzročili pozebi aprila 1997 
in marca 1998: prva je prizadela vsa sadjarska območja 
v Sloveniji in uničila od 40 do 100 % cvetnega nastavka 
najpomembnejših sadnih vrst, druga, izrazito zgodnja, 
je uničila celoten cvetni nastavek breskev na Goriškem, 
Vipavskem in na Obali. Leta 2001 je obsežna pozeba, 
podobna pozebi 2016, prizadela večji del Slovenije razen 
Primorske. V letih 2002 in 2003 so bile pozebe lokalno 
bolj omejene, a so kljub temu uničile do 30 % cvetov. 
Nazadnje pa je Slovenijo prizadela huda pozeba leta 
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2012, ki je na najbolj prizadetih legah terjala več kot 50-, 
ponekod celo 100-odstotno škodo. 

Izjemne vremenske razmere v primerljivem času v prete-
klosti pričajo, da so bile ohladitve do kritičnih vrednosti ali 
celo pod te že zabeležene skoraj ob istem času konec aprila 
ali celo v maju, na primer v zgodnjih šestdesetih letih ter 
sredi sedemdesetih in osemdesetih. Prave razsežnosti 
škode po pozebi pa je težko izraziti samo v tonah izgublje-
nega pridelka. Prišteti je treba še škodo zaradi drobnejših in 
skladiščno slabo obstojnih plodov, ki se razvijejo iz preživelih 
brstov nižjega reda, kakor tudi ceno ukrepov za ohranitev 
okrnjenega pridelka in prilagajanje fiziološkim potrebam 
prizadetih rastlin v naslednjih letih.

Vremenska slika nad Evropo 

in razvoj vremena v Sloveniji

Hladen polarni zrak je v nedeljo, 24. aprila, preplavil 
območje Alp. Naslednji dan je bilo v Sloveniji deloma 
sončno, čez dan so nastajale plohe. Ob dotoku polarne 
zračne mase je bilo tudi čez dan sveže, saj se je po nižinah 
v notranjosti ogrelo le do okoli 11 °C (sliki 1 in 2). Zvečer je 
bilo še jasno, ponoči se je na zahodu in v osrednjem delu 
države pooblačilo, kar je ustavilo sicer izrazito nočno ohla-
janje zraka in tal. Nasprotno je bilo po jasni noči torkovo 
jutro 26. aprila po nižinah vzhodne Slovenije zelo hladno. 
V torek čez dan se je ob sončnem vremenu na vzhodu 
države močno ogrelo, na zahodu pa je zaradi oblakov in 
ponekod tudi dežja ostalo sveže vreme.

V sredo, 27. aprila, je Alpe dosegla nova hladna fronta, 
v višinah se je dolina s hladnim zrakom iznad zahodne 
približala srednji Evropi in Alpam (slika 3). Na območju 
vzhodnih Alp se je vzpostavila izrazita frontalna cona, 
kjer se je relativno toplejši zrak z močnim jugozaho-
dnim vetrom narival na plitko plast hladne zračne 
mase, ki je od severa ob vzhodnem obrobju Alp prodi-
rala proti jugu. V severozahodni Sloveniji je deževalo 
že v noči s 26. na 27. april, s prihodom hladne fronte 
27. aprila dopoldne pa se je območje padavin širilo od 
severa proti jugu Slovenije. Pred fronto se je marsikje 
do zgodnjega popoldneva precej ogrelo, ob severni 
meji pa istočasno močno ohladilo (slika 3). Na hladni 
fronti so nastajale nevihte z nalivi, sodro in točo. 
Zaradi močne ohladitve v višinah in izrazitih padavin 
se je v večjem delu države meja sneženja spustila do 
nižin. Sneženje se je marsikje zavleklo v noč, nato se 
je vremensko dogajanje počasi umirilo in padavine so 
večinoma ponehale. 

Od četrtka, 28. aprila, do sobote, 30. aprila, so bili 
naši kraji v šibkem območju visokega zračnega tlaka. 
V četrtek je prevladovalo pretežno oblačno vreme, 
občasno je ponekod rahlo deževalo ali rahlo snežilo. 
Tudi čez dan je bilo nenavadno sveže za konec aprila. 
Topleje in deloma sončno je bilo le na Primorskem. 
V noči na petek se je zjasnilo, proti jutru je ponekod 
nastala megla, ki je upočasnila ohlajanje ozračja. 
Jutranje temperature so bile večinoma od –2 °C do 
5 °C. Čez dan je bilo večinoma sončno. Podobno vreme 
je bilo v soboto, 30. aprila, z najnižjimi temperaturami 
od –4 °C do 4 °C.
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Slika 1:  
Dvodnevna pot zračne mase na 
različnih višinah proti vzhodni Sloveniji 
od 2. ure 24. aprila do 2. ure 26. aprila 
2016. Črna krivulja prikazuje pot do 
končne nadmorske višine okoli 700 m, 
modra okoli 1500 m, zelena okoli 3 km 
in modra okoli 5,5 km. Zračna masa je 
dotekala iznad polarnega kroga prek 
hladnega Severnega morja in se po 
prečkanju Alp spuščala in osušila.  
(Vir podatkov: ECMWF) 
Figure 1:  
48-hour air mass trajectories towards 
eastern Slovenia between 24 April 
2016 2 AM and 26 April 2016 2 AM. 
The black curve denotes the path of 
the air mass at an approximate altitude 
of 700 m; the blue curve corresponds 
to an approximate altitude of 1500 
m; the green curve to an approximate 
altitude of 3 km; and the blue curve to 
an approximate altitude of 5.5 km. The 
origin of the air mass was located over 
the Arctic Circle and spread towards 
the  south over the cold North Sea; it 
descended and consequently became 
drier after crossing the Alps.  
(Source of data: ECMWF)
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Nizka temperatura zraka

Jutro 26. aprila je bilo najhladnejše na vzhodu Slove-
nije, kjer so izmerili od –2 °C do –4 °C (preglednica 1). 
V mnogih zatišnih legah zahodne polovice Slovenije je bilo 
še hladneje 29. ali 30. aprila zjutraj, v vzpetem svetu ob 
sneženju s 27. na 28. april in v visokogorju že 25. aprila.

Tako nizka temperatura zraka, kot je bila 26. aprila 
izmerjena po nižinah vzhodne Slovenije, je v tem delu 
leta zelo redka in se pojavi največ enkrat na desetletje. 
V nekaterih zatišnih legah na zahodu države pa smo v 

preteklosti konec aprila ali v maju namerili že bistveno nižjo 
temperaturo zraka. V številnih krajih je bilo po 2. svetovni 
vojni sredi pomladi zlasti mrzlo maja 1953 in 1957; 11. 
maja 1953 je bilo v Mariboru –5,0 °C in v Celju –3,6 °C; 8. 
maja 1957 pa v Ljubljani –2,6 °C, v Novem mestu –4,7 °C in 
v Novi vasi na Blokah celo –13,6 °C. Pri primerjavi s starej-
šimi podatki pa je treba biti previden, saj se je na neka-
terih merilnih mestih (med drugimi tudi na zgoraj naštetih) 
močno spremenila okolica ali pa se je postaja selila.

Prostorska razporeditev najnižje temperature zraka 
po dnevih je prikazana na slikah 4–9. Kljub temu, da 
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Slika 3:  
Vremenska slika nad Evropo 27. aprila 
zgodaj popoldne. (Vir: ARSO)
Figure 3:  
Synoptic situation over Europe on 
27 April 2016, early afternoon. 
(Source: ARSO)
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 Slika 2: Časovni potek temperature zraka od 25. do 28. aprila 2016 na izbranih nižinskih meteoroloških postajah.  
(Vir podatkov: ARSO)

 Figure 2: Time series of air temperatures measured at selected meteorological stations between 25 and 28 April 2016. 
(Source of data: ARSO)



47UJMA | številka 31 | 2017

smo za pripravo temperaturnih zemljevidov uporabili 
meritve z okoli 100 postaj v Sloveniji in bližnji okolici, 
je zaradi velike prostorske spremenljivosti tempe-
rature pri interpretaciji zemljevidov treba upošte-
vati tudi mikrolokacijo izbranega kraja. Tako je lahko 
tudi ponekod na rumeno ali svetlo rdeče obarvanih 
območjih (temperaturni pas od 0 °C do 2 °C) tempera-
tura zraka padla pod ledišče, nasprotno pa se ponekod 
na svetlomodrih območjih temperatura ni spustila pod 
ledišče. Največje krajevne razlike v temperaturi zraka 
so bile ob robovih nižin, kotlin in dolin, kjer lahko že nekaj 
metrov višinske razlike pomeni 1 °C razlike v tempe-
raturi zraka. Razporeditev najnižje temperature zraka 
po prostoru je bila tako zlasti 26. in 30. aprila še bolj 
raznolika od prikazane. 

Višina padavin in snežna odeja

Zlasti v severozahodni Sloveniji je že pred prehodom hladne 
fronte obilneje deževalo, približno enako ali celo več kakor 
ob samem prehodu fronte (slika 10). Ob prehodu fronte je 
v večjem delu Slovenije nekaj ur zmerno do močno deževalo 
ali snežilo, nato so padavine oslabele in ponehale.

V celotnem padavinskem dogodku, od 26. aprila do noči s 
27. na 28. april, je največ padavin, okoli 100 mm, padlo na 
severozahodu države. Malo manj padavin je bilo ponekod 
ob severni meji, v pasu od območja Idrije do Pohorja pa 
je padlo okoli 50 mm padavin. Proti jugu in vzhodu je bilo 
padavin manj, večinoma od 15 mm do 40 mm. Najmanj 
padavin, le nekaj mm dežja, so dobili na Obali.
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Merilna postaja
Najnižja 

temperatura 
(°C)

Dan aprila 
2016

Rekord tretje 
dekade aprila 

(°C)
Datum Rekord maja 

(°C) Datum Obdobje 
meritev

Kredarica –13,2 25. –16,8 21. 4. 1959 –15,8 7. 5. 1957 1956–2016
Šmartno pri Slovenj Gradcu –4,8 26. –6,4 26. 4. 1960 –4,3 1. 5. 1976 1958–2016

Babno Polje –4,5 30. –8,9 26. 4. 1960 –12,0 8. 5. 1957 1956–1991, 
2004–2016

Rateče –3,9 26. –11,2 29. 4. 1985 –10,7 4. 5. 1979 1961–2016
Jareninski Vrh (v Slovenskih 
goricah) –3,8 26. –4,2 24. 4. 1982 –2,0 4. 5. 1985 1980–2016

Bizeljsko (pri Brežicah) –3,5 26. –3,3 24. 4. 1982 –2,5 12. 5. 1978 1978–2016
Kočevje –3,2 26. –4,7 24. 4. 1997 –1,6 5. 5. 2011 1994–2016
Vojsko (nad Idrijo) –3,2 29. –5,1 21. 4. 1997 –0,4 30. 5. 2006 1994–2016
Celje –3,0 26. –4,5 24. 4. 1982 –1,9 6. 5. 1981 1977–2016
Murska Sobota –2,9 26. –4,6 24. 4. 1982 –4,2 12. 5. 1978 1956–2016
Lisca –2,7 27. –5,3 24. 4. 1988 –1,7 3. 5. 1985 1985–2016
Dobliče (pri Črnomlju) –2,5 26. –3,8 22. 4. 1991 –1,0 5. 5. 2011 1988–2016
Lesce –2,0 29. –5,5 29. 4. 1985 –3,4 6. 5. 1979 1979–2016
Letališče ER Maribor –2,0 26. –4,1 25. 4. 1988 –2,6 6. 5. 1979 1977–2016
Starše (pri Mariboru) –2,0 26. –4,6 25. 4. 1988 –2,6 6. 5. 1979 1961–2016

Bohinjska Češnjica/Stara Fužina –2,0 30. –4,5 29. 5. 1985 –4,2 2. 5. 1962 1959–2016, 
brez 1970

Letališče JP Ljubljana –1,9 30. –3,6 22. 4. 2005 –0,5
3. 5. 1995, 
5. 5. 2014, 
5. 5. 2011

1994–2016

Metlika –1,5 26. – – – – –
Letališče Cerklje ob Krki –1,2 26. – – – – –
Topol pri Medvodah –1,0 28. –2,2 21. 4. 1997 1,0 13. 5. 2012 1990–2016
Slovenske Konjice –1,0 26. –2,5 30. 4. 1976 –2,0 1. 5. 1976 1961–2016
Sevno (nad Litijo) * –0,9 28. –3,1 25. 4. 1988 –1,0 6. 5. 1979 1962–2016
Novo mesto –0,8 26. –3,1 30. 4. 1976 –2,8 1. 5. 1976 1973–2016
Malkovec (nad Sevnico) –0,5 26. –3,0 25. 4. 1988 –1,0 4. 5. 1985 1985–2016

Postojna –0,1 26. –6,1 28. 4. 1982 –5,6 8. in  
9. 5. 1957 1956–2016

Ljubljana Bežigrad 0,4 27. –0,6 22. 4. 2005 2,9 10. 5. 2005 1995–2016
Bilje (pri Novi Gorici) 1,1 29. 0,2 25. 4. 1991 2,2 25. 5. 1991 1991–2016
Letališče Portorož 4,3 30. 0,0 22. 4. 2005 3,3 5. 5. 2011 1992–2016

 Preglednica 1: Najnižja temperatura zraka (°C) od 25. do 30. aprila 2016 na izbranih opazovalnih meteoroloških 
postajah. Za primerjavo sta dodana rekorda zadnje tretjine aprila in maja, ki sta bila izmerjena v daljšem 
obdobju primerljivih meritev (zadnji stolpec). Zvezdica označuje vrednost, ki je bila izmerjena na samodejni 
meteorološki postaji. 

 Table 1: Minimum air temperature (in deg. C) from 25 until 30 April 2016, measured at selected meteorological 
stations. Record values for late April and May are added for comparison along with the measurement period 
(last column on right). Asterisks denote values measured by automatic meteorological stations.
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Slika 5:  
Najnižja temperatura zraka dva 
metra nad tlemi 26. aprila.
Figure 5:  
Minimum air temperature 2 m above 
ground level on 26 April 2016

Slika 4:  
Najnižja temperatura zraka dva 
metra nad tlemi 25. aprila.
Figure 4:  
Minimum air temperature 2 m above 
ground level on 25 April 2016

Slika 6:  
Najnižja temperatura zraka dva 
metra nad tlemi 27. aprila.
Figure 6:  
Minimum air temperature 2 m above 
ground level on 27 April 2016
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Slika 7:  
Najnižja temperatura zraka dva 
metra nad tlemi 28. aprila.
Figure 7:  
Minimum air temperature 2 m above 
ground level on 28 April 2016

Slika 8:  
Najnižja temperatura zraka dva 
metra nad tlemi 29. aprila.
Figure 8:  
Minimum air temperature 2 m above 
ground level on 29 April 2016

Slika 9:  
Najnižja temperatura zraka dva 
metra nad tlemi 30. aprila.
Figure 9:  
Minimum air temperature 2 m above 
ground level on 30 April 2016
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Ob prehodu hladne fronte se je 27. aprila čez dan meja 
sneženja večinoma spustila do nižin, kjer je zapadlo nekaj 
centimetrov snega, ponekod tudi nad 20 cm (pregle-
dnica 2). Marsikje po Sloveniji je sneg povzročil gmotno 
škodo. Sneg konec aprila ali v maju pred desetletji ni bil 
izjemen pojav, v zadnjih 25 letih pa je zapadel le še konec 
aprila 1997 (slika 11). Sprememba pogostosti sneženja 
po 20. aprilu ni očitna le v nižinah, temveč tudi v alpskih 
dolinah (denimo v Ratečah).  

Škoda ob spomladanski pozebi

Zelo zgoden fenološki razvoj 

Fenološki razvoj je bil v pomladi 2016 precej zgodnejši 
od običajnega. Vzrok je bilo izjemno toplo vreme konec 
marca in v prvi polovici aprila, ko so temperature 
zraka skoraj ves čas vztrajale precej nad običajnimi 
vrednostmi, v posameznih dneh celo za 5 do 10 °C nad 
dolgoletnim povprečjem. Zgodnji koščičarji so zacve-
teli že v drugi polovici marca, pečkate vrste sadja v prvi 
dekadi aprila. Jablane na severo- in jugovzhodu države 
so začele cveteti do 14 dni bolj zgodaj (ARSO, 2016). 
Sorazmerno so bile zgodnejše v razvoju tudi druge vrste 
sadnega drevja: hruške in češnje, ki tudi sicer cvetijo 
pred jablano, saj je ta zadnja v vrsti pri nas rastočih 
gospodarsko pomembnih sadnih vrst. 

Vinska trta ob normalnih temperaturnih razmerah 
začne z aktivno rastjo, ko povprečne dnevne tempe-
rature preidejo 10 °C. Spomladi 2016 so se prvi mladi 
poganjki z mladimi listi v vinogradniških legah Posavja 
in Podravja razvili že v začetku druge dekade aprila. 
Običajno se to zgodi v zadnji dekadi aprila. 

Spomladanska pozeba 

Nizke temperature zraka povzročijo poškodbe na 
rastlinah, ki so v veliki meri odvisne od razvojne faze 
rastlin in lege ter trajanja nizkih temperatur. Za mlade 
oplojene plodiče so usodne temperature zraka, nižje 
od –1° C, polno odprti cvetovi koščičarjev in pečkarjev 
pozebejo pri temperaturi zraka, nižji od –2,0 °C, nabrekli 
brsti pa pozebejo pri temperaturah pod –3,0 °C. Še 
bolj občutljiva od pečkatih in koščičastih sadnih vrst 
sta oreh in vinska trta. Odpirajoče cvetne brste oreha 
lahko poškoduje že ena negativna stopinja, če pa brsti 
že odganjajo, je lahko usodnih že nekaj desetink stopinje 
pod ničlo. Pozeba vinske trte v naših vinorodnih območjih 
običajno prizadene odganjajoče mladike in mlade liste, 
zanje so nevarne temperature pod –2,0 °C. 

Škoda nastane, kadar pojav občutljivih fenoloških faz 
sovpada z nizkimi temperaturami. Najprej pomrzneta 
pestič in semenska zasnova, precej manj občutljiv je 
cvetni venec, dokaj odporne pa so prašnice in pelod. 

Merilna postaja Višina snega  
28. 4. 2016 (cm)

Rekord druge 
polovice aprila (cm) Datum Majski rekord (cm) Datum

Jezersko 39 62 16. 4. 1978 40 4. 5. 1979
Topol pri Medvodah 35 40 16. 4. 1978 35 6. 5. 1957
Podljubelj (nad Tržičem) 35 30 19. 4. 1991 9 6. 5. 1957
Nova vas (na Blokah) 30 40 21. 4. 1980 52 7. 5. 1957
Radegunda (nad Mozirjem) 37 36 21. 4. 1980 30 3. 5. 1985
Lisca nad Sevnico 25 35 29. 4. 1985 30 3. 5. 1985
Bohinjska Češnjica/Stara Fužina 24 30 28. 4. 1965 19 3. 5. 1985
Kamniška Bistrica 21 19 22. 4. 1965 11 3. 5. 1985
Logatec 23 40 18. 4. 1991 31 7. 5. 1957
Lesce/Radovljica 19 21 18. 4. 1991 12 3. 5. 1985
Babno Polje 18 41 21. 4. 1980 42 7. 5. 1957
Šmartno pri Slovenj Gradcu 15 20 24. 4. 1988 13 6. 5. 1957
Malkovec (nad Sevnico) 15 10 22. 4. 1965 18 6. 5. 1957
Leskovica (nad Gorenjo vasjo) 15 41 19. 4. 1991 27 3. 5. 1985
Rut (nad Baško dolino) 14 22 18. 4. 1991 7 6. 5. 1957
Gornji Grad 10 16 29. 4. 1976 13 6. 5. 1957
Tržič 12 13 21. 4. 1980 8 6. 5. 1957
Letališče JP Ljubljana/Voglje 10 25 18. 4. 1991 14 6. 5. 1957
Ljubljana Bežigrad 9 13 24. 4. 1988 13 6. 5. 1957
Slovenske Konjice 7 12 24. 4. 1988 9 6. 5. 1957
Celje 4 11 24. 4. 1988 13 6. 5. 1957

 Preglednica 2: Višina snežne odeje (cm) 28. aprila 2016 ob 8. uri zjutraj na izbranih meteoroloških postajah. Za primerjavo 
sta podana rekorda druge polovice aprila in maja. Dolžina merilnega niza je večinoma nad 50 let (izjema je 
Lisca nad Sevnico). (Vir: ARSO)

 Table 2: Snow depth (in cm) on 28 April 2016 at 8am at selected meteorological stations. Record values for late 
April and May are added for comparison together with the date of the recorded value. The length of the time 
series generally exceeds 50 years (except for Lisca station). (Source: ARSO)
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 Slika 10: Časovni potek urne višine padavin od 26. do 28. aprila na treh merilnih mestih v nižinskem svetu. 
 Figure 10: Time series of the hourly precipitation amount between 26 and 28 April 2016 at three selected meteorological 

stations with low altitudes.

Nizke temperature zraka lahko cvet oziroma cvetni brst 
povsem uničijo. V tem primeru je pozeba popolna. Pozeba 
je lahko tudi nepopolna, kadar cvetni brst preživi, vendar 
se običajno pojavi sterilnost cvetov, poveča se delež poli-
karpnih plodov in poruši se naravni ritem fenološkega 
razvoja. Precejšnjo vlogo pri preživetju cvetov in brstov 

ima odpornost, kar je lahko genetska lastnost vrste in 
sorte sadne rastline. Odpornost rastline je tudi prido-
bljena lastnost, nanjo vplivajo tehnologija (rez), prehranje-
nost, starost rastline in tudi lega rastišča. Pri obsežnosti 
povzročene škode ima pomembno vlogo tudi lastnost 
postopnega cvetenja, kar pomeni, da so na drevesu 
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hkrati brsti in cvetovi v različnih razvojnih fazah, od katerih 
nekatere lažje preživijo (Sakai in Larcher, 1987).

V slovenskem prostoru so spomladanske pozebe posledica 
advekcijskih in radiacijskih ohladitev. Najpogostejše pozebe 
so posledica kombinacija obeh vrst ohladitev, advekcijsko-
-radiacijske, kar pomeni, da vdoru hladnega zraka s severa 
ali severovzhoda ponoči sledi še močno radiacijsko ohlajanje. 
Take vrste ohladitve so za odpirajoče se cvetne brste sadnih 
rastlin navadno najbolj usodne, saj temperatura zraka v 
prizemnih plasteh ozračja lahko pade več stopinj pod ničlo. 

Podobne vremenske razmere so bile ključne tudi v obdobju 
med 26. in 30. aprilom 2016, ko je bila Slovenija pod vplivom 

polarnih zračnih mas. Temperature pa so dosegle najnižje – 
marsikje kritične vrednosti – 26. aprila in tam vztrajale 
več ur. Ponekod se je do kritičnih vrednosti ohladilo še v 
naslednjih dneh, 28., 29. in 30. aprila 2016. V prvem dnevu 
pozebe, 26. aprila, so se minimalne temperature zraka v 
vzhodni polovici Slovenije spustile na vrednosti med –2 
in –4 °C in tam vztrajale več ur. Na sadjarskih pridelovalnih 
območjih severne, severovzhodne, vzhodne in jugovzhodne 
Slovenije so sovpadle z najbolj občutljivimi razvojnimi fazami 
odcvetanja oziroma mladih plodičev pri sadnih drevesih. 
Prizadelo je tudi vinogradniške lege podravskega in posa-
vskega vinorodnega območja, kjer so mladice vinske trte 
merile že nekaj centimetrov, zlasti na nižjih in kotlinskih 
legah, kamor se je po pobočjih stekal hladen zrak. 

 Slika 12: Poškodovana vinska trta v Svečini. (Vir: URZSR)
 Figure 12: Damaged vine in Svečina. (Source: ACPDR)

 Slika 13: Iz ogleda sadovnjakov vzhodnoštajerske regije: 
poškodovana jabolka z obročki. (Vir: URSZR)

 Figure 13: Frost ring on an apple in orchard in eastern 
Styria. (Source: ACPDR)
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Leto

 Slika 11: Pojav snežne odeje v zadnji tretjini aprila (znak v vijolični barvi) in maja (znak v modri barvi) po letih na nekaterih 
meteoroloških postajah v obdobju 1950–2016. Do leta 1988 se je sneg po nižinah pojavil vsakih nekaj let, od leta 
1989 pa je zapadel le leta 1997 in letos. (Vir: ARSO)

 Figure 11: Records of snow cover in late April (purple symbol) and May (blue symbol) over the period 1950-2016 at selected 
meteorological stations. Until 1988, snow cover was recorded every few years; after 1989, it was recorded only 
in 1997. (Source: ARSO)
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Polarni zrak z minimalnimi temperaturami zraka je nad 
državo vztrajal še 28., 29. in 30. aprila ter še naprej ogrožal 
mlade plodiče oziroma odprte cvetove jablan tudi ponekod 
v višjih legah ter na drugih izpostavljenih območjih, nazadnje 
tudi na Notranjskem in v Brkinih, kjer so bile ob tem času 
jablane v polnem cvetenju, druge sadne vrste pa v razvojni 
fazi mladih plodičev. 

Tokratna pozeba, ki je prizadela velik del države, je posebna 
tudi v tem, da je nastopila razmeroma pozno in da je poleg 
sadnega drevja prizadela tudi nekatere poljščine. Tempe-
rature zraka 5 cm nad tlemi so se spustile vse do –7,3 °C 
v Pomurju, do –5,6 °C na novomeškem območju, –4,9 °C 
na celjskem, do –3,8 °C tudi v osrednji Sloveniji. V celoti 
so pozeble buče v fazi kličnih listov, poškodbe je utrpela 
tudi koruza v razvojni fazi 2 do 4 listov. Na območjih, kje 
je snežilo, je breme snežne odeje poškodovalo tudi žita. 
Poškodbe so bile tudi na oljni ogrščici, krompirju in številnih 
zelenjadnicah, ki so zaradi zgodnje setve do tedaj že vzkalile. 

Ocenjevanje škode 

Končna ocena škode na kmetijskih pridelkih, večletnih 
nasadih in armaturah nekaterih pridelovalcev zaradi 
posledic pozebe in snega v obdobju od 25. do 30. aprila 2016 
na prizadetih območjih Slovenije je bila 44.280.700,88 evra 
(Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih 
nesrečah, 2017). Največja škoda je nastala v sadjarstvu in 
vinogradništvu. Osnova za tako imenovano izračunano oceno 
škode v aplikaciji Ajda so bila poročila z ogledov prizadetih 
območij, poročila območnih zavodov Kmetijsko-gozdarske 
zbornice Slovenije, karte Agencije RS za okolje in podatki iz 
zbirnih vlog Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
za leto 2016. Vhodni podatki (poškodovane kulture, odstotek 
poškodovanih kultur in prizadete katastrske občine) prej 
navedenih institucij ter regijskih komisij za ocenjevanje škode 
so se vnesli v aplikacijo Ajda. Na podlagi preseka pridobljenih 
podatkov je bila ugotovljena višina škode tistih kmetijskih 
gospodarstev, ki so imela poškodovane kmetijske pridelke.

Sklepne misli 

Glede na podatke o zavarovanih površinah in višini sofi-
nanciranja zavarovalnih premij je razvidno, da višina sofi-
nanciranja bistveno ne vpliva na obseg zavarovanja. Kljub 
temu da je bilo med letoma 2009 in 2013 sofinanciranje 
zavarovalnih premij 50-odstotno, se je obseg zavarovanj v 
tem času bistveno zmanjšal (s 37 % zavarovanih površin 
na 21 % zavarovanih površin). Razlog za upad zavarovanih 
površin po letu 2010 je bila zaostritev pogojev zavarovalnic 
pri sklepanju zavarovanj za posevke, nasade in plodove. 
V letu 2015 je bilo sofinanciranje zavarovalnih premij za 
posevke, nasade in plodove samo 20 %, pa je bilo kljub temu 
zavarovan podoben obseg površin kot leta 2013, ko je bilo 
sofinanciranje zavarovalnih premij 50 % (MKGP, 2016). 

Že v študiji ranljivosti kmetijstva na podnebne spremembe 
iz leta 2004 (Bergant in sod., 2004) je bilo ugotovljeno, da 
se bo zaradi spremenjenih podnebnih razmer tveganje za 
pozebo tudi v slovenskem kmetijskem prostoru povečalo. 
Ob upoštevanju temperaturnih scenarijev bo cvetenje 
v povprečju 4 do 10 dni zgodnejše, če se bo povprečna 
temperatura dvignila za 1 °C, in 6 do 14 dni zgodnejše, če 
se bo segrelo za 3 °C. Ob 1 °C višji povprečni temperaturi 
zraka se bo na teh legah tveganje za pozebo povečalo za 
5 odstotnih točk. Na večini ravninskih in kotlinskih leg se 
bo tveganje povečalo za 10 do 20 odstotnih točk, v ekstre-
mnih primerih celo za 30. To z drugimi besedami pomeni, 
da na lokacijah, kjer je ob obstoječi variabilnosti sadjar 
računal z 10-odstotnim tveganjem za pozebo (1-krat na 
10 let), bo ob povečanju tveganja za 10 odstotnih točk 
moral računati na pozebo vsakih 5 let. In to se že dogaja. 
V bolj izpostavljenih legah statistična ocena kaže tudi na 
3-kratno pozebo v desetih letih, v ekstremnih primerih 
pa vsako drugo leto. Pri ugotavljanju primernih ukrepov 
za zmanjšanje tveganja je zagotovo na mestu povečanje 
površin pod protislansko zaščito, obenem pa tudi spod-
bujanje zavarovanj v trajnih nasadih in upoštevanje ocen 
tveganj, ki se na ravni države pripravljajo glede na nove 
scenarije podnebnih sprememb.
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Povzetek 
Leta 2016 je državna mreža potresnih opazovalnic zabeležila 2133 potresov v Sloveniji ali bližnji 
okolici, prebivalci so jih čutili vsaj 118. 22 potresov je imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0. 
Najmočnejši potres leta 2016 z lokalno magnitudo 3,4 se je zgodil 9. aprila ob 13.02 po univerzalnem 
koordiniranem času (UTC) pri Brežicah. Največja intenziteta potresa je bila V EMS-98. Posamezni prebivalci 
Slovenije, predvsem v višjih nadstropjih, so čutili tudi pet potresov, ki so se zgodili v srednji Italiji.

Abstract
In 2016 the Seismic Network of the Republic of Slovenia recorded 2133 local earthquakes, at least 
118 of which were felt by the inhabitants. There were 22 earthquakes with a local magnitude equal 
to or higher than 2.0. The strongest earthquake in Slovenia in 2016, with a local magnitude of 3.4, 
was observed on 9 April at 13:02 UTC near Brežice. Its maximum intensity was V EMS-98. Some of 
the inhabitants of Slovenia felt also five regional earthquakes with epicentres in Central Italy.

Uvod 

Državno mrežo potresnih opazovalnic (DPMO) je leta 
2016 sestavljalo 28 digitalnih opazovalnic (slika 1) z nepre-
kinjenim prenosom podatkov v podatkovno središče na 
Agenciji Republike Slovenije za okolje (ARSO) in rezervno 
podatkovno središče na observatoriju na Golovcu, oboje v 
Ljubljani (Vidrih in drugi, 2006). Poleg tega so se v stvarnem 
času zbirali tudi podatki tujih potresnih opazovalnic. Ti, 
predvsem z opazovalnic sosednjih držav (Avstrija, Hrvaška, 
Italija, Madžarska), omogočajo natančnejši izračun lokacije 
potresa. Še posebej to velja za potrese, katerih nadžarišča 
so blizu slovenske državne meje.

Potresna dejavnost v 

Sloveniji leta 2016

Potresne opazovalnice državne mreže so leta 2016 zabe-
ležile 2133 lokalnih potresov z žariščem v Sloveniji ali njeni 
bližnji okolici. Mesečna statistika potresov, ki so jih zapisali 
seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ARSO, 
Urada za seizmologijo, 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). Za lokalne potrese štejemo tiste, 
ki so nastali v Sloveniji ali njeni bližnji okolici (do 50 km 
od najbližjega slovenskega obmejnega kraja). Preostale 
potrese imenujemo bližnji oziroma regionalni potresi. Seiz-
mografi so zapisali tudi številna (1659) umetno povzro-
čena tresenja tal zaradi razstreljevanja ali rudarske dejav-
nosti. 

Za 1797 lokalnih potresov smo zbrali dovolj podatkov, 
torej zapise z vsaj treh opazovalnic, da smo lahko izraču-
nali lokacijo žarišča. Za 1794 izmed njih, ki so prikazani na 
sliki 2, smo lahko določili tudi magnitudo. 22 potresov je 
imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0, od tega eden 
večjo od 3,0. Po podatkih za obdobje 1997–2015, potem 
ko iz kataloga odstranimo pred- in popotrese, se v Sloveniji 
vsako leto v povprečju zgodi 24 potresov z lokalno magni-
tudo večjo ali enako 2,0 in trije potresi z lokalno magni-
tudo večjo ali enako 3,0 (ARSO, 2017). Histogram na sliki 
3 kaže porazdelitev lokalne magnitude (MLV), 97 odstotkov 
vseh potresov je imelo lokalno magnitudo manjšo od 1,7.

Porazdelitev globine žarišč potresov (slika 4) kaže, da so 
imeli leta 2016 vsi potresi na območju Slovenije in bližnje 
okolice (1797) žarišča do globine 30 km. 36 odstotkov 
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potresov je imelo žariščno globino enako ali manjšo od 6 
km, 54 odstotkov potresov se je zgodilo na globini med 
6,1 in 15 km, 9 odstotkov potresov je imelo žarišče v 
globini med 15,1 in 18 km, 9 potresom (0,5 %) pa smo 
določili žariščno globino, ki je večja od 21 km. 

Najmočnejši potres leta 2016 v Sloveniji oziroma njeni 
bližnji okolici se je zgodil 9. aprila ob 13.02 po UTC (15.02 
SEPČ) v bližini Brežic. Imel je lokalno magnitudo 3,4 in 
največjo intenziteto V EMS-98. Kratica EMS-98 je okraj-
šava za evropsko potresno lestvico (Grünthal, 1998). 
Potres je v nadžariščnem območju povzročil zanemar-
ljive poškodbe na posameznih stavbah (predvsem lasaste 
razpoke v ometu in zidovih ter odpadanje manjših kosov 
ometa). Ob močnem tresenju in bobnenju so se prebi-
valci prestrašili, sploh ob spominu na potres 1. novembra 
2015 (Šket in drugi, 2016), ki je na Gorjancih v bližini Brežic 
povzročil kar precej škode. Po potresu sta bili v bližini 
nadžarišča začasno postavljeni dve prenosni potresni 
opazovalnici. Začasne potresne opazovalnice, postavljene 
v bližini nadžarišča, nam omogočijo natančnejši izračun 
osnovnih parametrov popotresov ali potresnega niza, kot 
sta lokacija žarišča in globina potresa.

V preglednici 2 so osnovni podatki za 22 lokalnih potresov 
z izračunano lokalno magnitudo, večjo ali enako 2,0, od 
katerih so jih prebivalci Slovenije čutili 17. Poleg teh je 
navedenih še 97 šibkejših potresov, ki so jih prebivalci 
Slovenije čutili in smo jim lahko izračunali lokacijo nadža-

rišča. Za vsak potres so navedeni datum (leto, mesec, 
dan), žariščni čas po UTC (ura, minuta, sekunda), koordinati 
nadžarišča (zemljepisna širina °N, zemljepisna dolžina °E), 
globina žarišča (km), lokalna magnituda (MLV) in največja 
intenziteta (Imax EMS-98), ki jo je potres dosegel v Slove-
niji. V stolpcu Potresno območje je za večino nadžarišč v 

 Slika 1: Državna mreža potresnih opazovalnic Republike Slovenije leta 2016.
 Figure 1: Seismic Network of the Republic of Slovenia in 2016.

Mesec
Oddaljeni 
potresi

Bližnji 
potresi

Lokalni 
potresi

Umetni 
dogodki Skupaj

Januar 42 10 230 84 366
Februar 31 16 120 74 241
Marec 44 15 191 192 442
April 72 22 203 154 451
Maj 61 28 184 187 460
Junij 77 13 169 147 406
Julij 66 19 177 174 436
Avgust 66 76 174 200 516
September 62 47 251 147 507
Oktober 47 78 139 136 400
November 41 50 138 78 307
December 43 36 157 86 322
Skupaj 652 410 2133 1659 4854

 Preglednica 1: Potresi in umetno povzročeni dogodki 
leta 2016, ki jih je zaznala državna mreža 
potresnih opazovalnic Republike Slovenije

 Table 1: Earthquakes and man-made events in 2016 
recorded by the Seismic Network of the 
Republic of Slovenia.
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 Slika 2: Nadžarišča potresov leta 2016, ki smo jim določili žariščni čas, koordinati nadžarišča in globino žarišča. Barva 
simbola ponazarja žariščno globino, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV. 

 Figure 2: Distribution of earthquake epicentres in 2016, with calculated hypocentral time, epicentral coordinates and focal 
depth; coloured symbols of varying sizes denote focal depth and local magnitude MLV.
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 Slika 3: Porazdelitev magnitude (M
LV

) potresov v Sloveniji 
leta 2016. 

 Figure 3: Distribution of earthquakes in Slovenia in 2016 
with respect to M

LV
 magnitude.
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 Slika 4: Porazdelitev globine žarišča potresov v Sloveniji 
leta 2016 (v kilometrih).

 Figure 4: Distribution of earthquakes in Slovenia in 2016 
with respect to focal depth (in kilometres).
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največje hitrosti navpične komponente nihanja tal na sloven-
skih opazovalnicah in oddaljenosti nadžarišča do potresne 
opazovalnice. V preglednici 1 je navedena povprečna 
vrednost MLV za opazovalnice v Sloveniji. Največja intenzi-
teta (Imax), ki jo je potres dosegel na ozemlju Slovenije, je 
ocenjena po evropski potresni lestvici (EMS-98).

V preglednici 3 so navedeni bolj oddaljeni (regionalni) 
potresi, ki so jih čutili tudi v Sloveniji. Niz močnih potresov 
je leta 2016 prizadel osrednji del Italije (Jesenko, 2017). 
Začel se je 24. avgusta ob 1.36 po UTC (3.36 SEPČ) s 
potresom magnitude 6,2 in se nadaljeval tudi v leto 2017. 
Pet najmočnejših potresov (dva avgusta in tri oktobra) 
so čutili tudi posamezniki v Sloveniji, predvsem v višjih 
nadstropjih zgradb, njihova intenziteta pa v Sloveniji ni 
presegla IV EMS-98.

Podatki o nekaterih močnejših 

potresih, ki so jih čutili 

prebivalci Slovenije 

Leta 2016 so prebivalci v Sloveniji čutili vsaj 123 
potresov, 118 lokalnih in pet regionalnih. Nadžarišča 

 Slika 5: Nadžarišča potresov, ki so jih leta 2016 čutili prebivalci Slovenije. Barva simbola ponazarja največjo doseženo 
intenziteto v Sloveniji, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV. 

 Figure 5: Epicentres of earthquakes felt in Slovenia in 2016. The size of the symbols represents local magnitude, while the 
colour represents maximum intensity in Slovenia. 
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Sloveniji podano ime naselja, ki je najbližje nadžarišču in je 
navedeno v seznamu naselij Geodetske uprave RS (RGU, 
1995). Če podatki niso zadoščali za nedvoumno dolo-
čitev intenzitete, smo potresu pripisali razpon mogočih 
vrednosti (npr. IV–V). Prebivalci Slovenije so čutili še štiri 
zelo šibke potresne sunke, ki pa jih je zaznala le ena opazo-
valnica in jima zato nismo mogli določiti njunih temeljnih 
parametrov (žariščni čas, koordinati nadžarišča itn.).

Za določitev osnovnih parametrov potresov, navedenih v 
preglednici 2, smo uporabili analize potresov, zapisanih na 
potresnih opazovalnicah državne mreže v Sloveniji (ARSO, 
2016–2017), Avstriji (ZAMG, 2016–2017), na Hrvaškem 
(GEOF-PMF, 2016–2017), v Italiji (OGS, 2016) in na Madžar-
skem (Tóth in drugi, 2017). Žariščni čas (čas nastanka 
potresa), koordinati nadžarišča in žariščno globino smo 
določili iz časa prihodov vzdolžnega (P) in prečnega (S) 
valovanja na potresno opazovalnico. Potrese smo locirali 
s programom HYPOCENTER (Lienert in drugi, 1988; 
Lienert, 1994). Uporabili smo povprečni hitrostni model za 
ozemlje Slovenije, določen iz tridimenzionalnega modela za 
prostorsko valovanje (Michelini in drugi, 1998) in modela 
za površinsko valovanje (Živčić in drugi, 2000). Potresom, 
ki smo jim lahko določili le koordinati nadžarišča, smo za 
žariščno globino privzeli sedem kilometrov (Poljak in drugi, 
2000). Lokalno magnitudo MLV potresov smo določili iz 
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Leto Mesec Dan Žariščni čas (UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Območje

h min s °N °E km ML EMS-98
2016 1 9 6 2 54 45,87 15,53 6 1,2 III Gorenja Pirošica
2016 1 22 18 23 39 46,01 15,42 7 1,3 III Selce nad Blanco
2016 1 25 20 17 29 45,97 14,96 10 2,4 IV Kržišče pri Čatežu
2016 1 26 17 7 5 45,90 15,50 5 0,4 III Veliko Mraševo
2016 2 1 12 30 56 46,15 15,04 7 0,7 III Trbovlje
2016 2 9 13 11 58 45,93 14,45 6 1,6 IV Gorenja Brezovica
2016 2 13 22 40 17 45,74 14,84 1 0,9 III Vrbovec
2016 2 14 6 28 51 45,99 15,68 2 1,4 IV Vitna vas

2016 2 19 17 55 47 45,86 15,50 4 1,0 III Pristava ob Krki, meja 
Slovenija-Hrvaška

2016 2 20 4 26 4 45,75 15,31 8 1,7 III−IV Jugorje
2016 2 27 23 39 18 45,79 15,21 9 1,2 III−IV Šentjošt
2016 3 4 19 36 15 45,37 14,46 8 1,5 III Ilovik, Hrvaška
2016 3 5 18 7 10 45,74 14,84 2 1,2 III Vrbovec
2016 3 11 4 2 49 45,95 14,88 11 1,9 III−IV Grm
2016 3 13 22 49 9 46,14 15,05 7 1,2 IV Trbovlje
2016 3 16 0 8 11 45,75 14,86 2 2,0 IV Polom
2016 3 20 13 19 5 45,75 14,86 4 1,1 čutili Seč
2016 3 20 14 36 56 45,77 14,87 2 1,4 čutili Seč
2016 3 22 2 12 2 45,92 15,37 2 2,7 IV−V Raka
2016 3 22 4 51 59 45,70 15,19 11 1,5 III Gornje Laze
2016 3 29 17 54 27 45,90 15,50 7 0,8 II Črešnjice pri Cerkljah
2016 4 3 1 13 9 46,28 14,50 13 1,9 III−IV Stiška vas
2016 4 4 9 17 52 46,22 14,01 17 2,2 IV Petrovo Brdo
2016 4 7 1 29 57 45,85 15,51 5 1,1 IV Hrastek
2016 4 7 1 33 44 45,85 15,50 5 0,1 čutili Hrastek
2016 4 7 1 38 34 45,85 15,50 6 0,3 čutili Hrastek
2016 4 7 1 40 51 45,85 15,51 4 0,0 čutili Hrastek
2016 4 7 3 56 53 45,86 15,51 3 0,8 III Šutna
2016 4 7 4 55 6 45,85 15,50 4 1,1 III Šutna
2016 4 7 20 28 18 45,63 15,17 6 0,4 zvok Starihov Vrh
2016 4 7 20 28 38 45,64 15,19 9 0,7 III Lipovec
2016 4 8 5 26 36 45,86 15,51 4 0,7 III Hrastek
2016 4 9 13 2 33 45,92 15,60 9 3,4 V Brežice
2016 4 9 16 18 42 45,91 14,41 15 2,2 Zabočevo
2016 4 15 3 7 51 46,05 14,15 15 1,5 III−IV Račeva
2016 4 20 23 45 43 45,56 15,11 15 1,8 IV Miklarji
2016 4 25 20 11 3 45,71 15,35 10 0,7 III Badovinci, Hrvaška
2016 4 26 1 8 37 45,86 15,55 7 1,0 III−IV Gorenja Pirošica
2016 4 26 3 14 59 46,21 14,01 11 1,0 III Petrovo Brdo
2016 4 27 10 37 51 45,87 15,52 7 0,9 III Dolenja Pirošica
2016 4 30 0 40 20 45,66 15,33 9 0,4 III Metlika
2016 5 1 21 58 35 45,87 15,55 6 1,0 III Gorenja Pirošica
2015 5 2 19 17 26 46,15 15,05 7 0,6 III−IV Trbovlje
2015 5 2 19 53 35 46,15 15,06 6 0,5 čutili Trbovlje
2016 5 4 9 29 16 45,54 14,30 13 2,0 Jablanica
2016 5 15 12 59 58 45,62 15,19 12 0,8 III Vinji Vrh pri Semiču
2016 5 21 1 30 24 46,11 14,81 11 1,3 III Zapodje
2016 5 23 0 10 38 46,08 14,78 13 2,6 IV−V Kresniški Vrh
2016 5 25 8 18 49 45,47 15,34 5 1,2 čutili Balkovci
2016 6 5 14 10 41 45,77 14,88 4 1,9 IV−V Pleš
2016 6 7 18 10 37 45,80 15,20 15 2,4 V Smolenja vas
2016 6 7 18 43 6 45,81 15,20 15 2,2 V Smolenja vas
2016 6 7 19 56 45 45,81 15,19 3 0,5 III−IV Smolenja vas
2016 6 8 5 41 9 45,81 15,19 7 0,5 III−IV Smolenja vas
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Leto Mesec Dan Žariščni čas (UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Območje

h min s °N °E km ML EMS-98
2016 6 8 13 5 5 45,81 15,19 0 1,4 IV Smolenja vas
2016 6 9 0 17 16 45,82 15,20 8 1,5 IV Smolenja vas
2016 6 12 17 58 26 45,80 15,19 7 0,7 III Smolenja vas
2016 6 21 19 41 10 45,88 15,21 4 0,8 III Roje pri Trebelnem
2016 7 1 7 16 7 45,87 15,52 8 2,0 IV−V Bušeča vas
2016 7 3 21 40 57 46,15 15,04 7 0,6 III−IV Trbovlje
2016 7 7 21 18 6 45,93 15,60 7 1,7 IV Gornji Lenart
2016 7 10 2 43 1 45,61 15,19 1 0,7 III Gornja Paka
2016 7 13 7 30 11 45,90 14,18 17 2,2 III−IV Kalce
2016 7 14 6 56 9 45,93 15,60 4 1,0 III Trebež
2016 7 22 5 59 59 45,95 15,26 2 0,9 III Telče
2016 7 26 8 1 33 45,47 15,27 2 1,5 III−IV Vinica, meja Slovenija-Hrvaška
2016 7 29 7 37 55 45,93 14,78 18 1,7 III Zavrtače
2016 7 29 21 41 48 45,87 14,71 12 1,7 III Zdenska vas
2016 8 8 6 27 32 46,03 15,88 17 2,0 Jakuševec Zabočki, Hrvaška
2016 8 19 15 35 41 46,06 14,25 13 0,9 III Dolenja vas pri Polh. Gradcu
2016 8 21 1 47 6 45,64 15,35 8 1,9 IV−V Radoviči, meja Slovenija-Hrvaška
2016 8 22 2 51 53 46,14 15,05 7 1,9 IV−V Trbovlje
2016 8 22 3 10 30 46,14 15,02 5 0,8 čutili Trbovlje
2016 8 24 8 40 8 46,23 13,34 15 2,1 Taipana (Tipána), Italija
2016 8 30 2 15 31 45,52 15,30 7 1,1 III−IV Velika sela
2016 9 8 17 33 40 46,15 14,97 14 2,4 V Zavine
2016 9 8 17 34 53 46,16 14,97 8 2,1 IV−V Zavine
2016 9 12 23 10 40 45,95 15,03 10 1,7 III−IV Zagorica
2016 9 12 23 14 22 45,96 15,03 11 1,1 III Zagorica
2016 9 16 10 28 10 45,96 15,54 5 1,6 III−IV Libna
2016 9 16 16 15 26 46,08 14,62 14 2,6 V Videm
2016 9 22 20 0 31 45,81 15,43 3 1,5 IV Orehovec
2016 9 22 21 31 36 45,82 15,43 3 1,4 III−IV Orehovec
2016 9 25 21 0 9 45,81 15,44 1 0,3 zvok Orehovec
2016 9 25 21 14 20 45,81 15,43 5 2,5 IV−V Orehovec
2016 9 25 21 15 29 45,82 15,45 0 1,3 III Črešnjevec pri Oštrcu
2016 9 25 21 16 11 45,81 15,45 2 0,5 čutili Črešnjevec pri Oštrcu
2016 9 25 22 27 57 45,81 15,43 3 1,2 III−IV Orehovec
2016 9 26 3 30 21 45,82 15,45 1 1,0 čutili Črešnjevec pri Oštrcu
2016 9 26 3 38 1 45,82 15,46 2 0,9 zvok Oštrc
2016 9 26 3 41 5 45,81 15,45 2 0,6 čutili Črešnjevec pri Oštrcu
2016 9 26 4 44 2 45,81 15,44 2 1,0 čutili Orehovec
2016 9 27 2 44 34 46,39 15,58 11 1,9 III Slovenska Bistrica
2016 9 27 14 32 37 45,82 15,43 2 1,1 III Orehovec
2016 9 27 15 8 23 45,80 15,44 0 1,1 III Črešnjevec pri Oštrcu
2016 9 27 18 8 6 46,08 14,63 11 1,3 III Podgrad
2016 10 3 21 22 59 46,07 14,73 7 1,8 III−IV Zgornja Jevnica
2016 10 6 4 21 42 46,31 14,79 15 1,6 IV Lenart pri Gornjem Gradu
2016 10 10 11 43 41 45,95 14,58 11 1,9 IV Pijava Gorica
2016 10 16 19 21 35 46,12 13,85 10 1,2 zvok Pečine
2016 10 16 23 16 7 46,15 15,06 7 0,9 IV Trbovlje
2016 10 16 23 22 53 46,14 15,06 8 0,7 III−IV Trbovlje
2016 10 24 22 25 22 46,32 13,61 9 2,0 IV Kal - Koritnica
2016 11 8 8 54 43 46,38 14,79 11 1,4 III Konjski vrh
2016 11 9 21 37 3 46,25 15,14 9 0,6 III Spodnje Roje
2016 11 12 4 38 19 46,06 15,12 9 1,9 III−IV Počakovo
2016 11 13 9 14 31 46,08 14,95 9 1,9 III Tepe
2016 11 16 17 15 10 45,82 15,13 9 1,2 III Kuzarjev Kal
2016 11 16 21 49 31 45,91 14,92 11 1,5 III−IV Male Dole pri Stehanji vasi
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Leto Mesec Dan Žariščni čas (UTC) Globina Magnituda Intenziteta Območje
h min km Mw EMS-98

2016 8 24 1 36 5 6,2 IV Accumoli, Italija
2016 8 24 2 33 9 5,6 čutili Norcia, Italija
2016 10 26 17 10 6 5,5 III Sellano, Italija
2016 10 26 19 17 10 6,1 IV Visso, Italija
2016 10 30 6 40 10 6,6 IV Norcia, Italija

potresov so prikazana na sliki 5. Velikost kroga označuje 
lokalno magnitudo, barva pa največjo doseženo intenzi-
teto potresa v Sloveniji.

V nadaljevanju so opisani štirje glavni potresi in en 
popotres, ki so dosegli učinke V EMS-98. Za vsakega 
izmed teh potresov je prikazana karta intenzitete po 
naseljih (slike 6–9) z vrisanim instrumentalno določenim 
nadžariščem. Intenziteta potresa v posameznem naselju 
je ocenjena na podlagi vprašalnikov o učinkih potresa. 
Vprašalnike po potresu pošljemo prostovoljnim poroče-
valcem 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 10 so prikazana vsa naselja, 
od koder smo dobili podatke, da so ljudje čutili učinke 
katerega izmed teh 123 potresov. Barva in oznaka 
na sliki opredeljujeta največjo intenziteto, doseženo v 
posameznem naselju leta 2016. V nadaljevanju so vse 
navedene magnitude lokalne (MLV).

9. april 2016 ob 13.02 po UTC (sliki 6a in 6b). Najmoč-
nejši potres leta 2016 v Sloveniji je imel magnitudo 3,4. 
Nadžarišče potresa je bilo v bližini Brežic, globina žarišča 
pa je bila 9 km. Intenziteto po naseljih smo ocenili na 
podlagi 649 izpolnjenih vprašalnikov o učinkih potresa 
(247 papirnih in 402 elektronska). Največjo intenziteto 

potresa, V EMS-98 smo ocenili v Brežicah in Malem 
Vrhu, kjer so prebivalci poleg razpok v ometu in zidovih 
navedli močno tresenje in bobnenje, padanje knjig, 
izgubo ravnotežja, prestrašenost, žvenket steklenine in 
premik pohištva. Kot je značilno za nadžariščno območje, 
so čutili predvsem navpične sunke: »Najprej je bilo slišati 
zvok – udarni pok, kot bi bomba padla, potrem pa se 
je začelo vse tresti, šklepetati in majati. Pri čemer pa 
se ni vse majalo sem ter tja kot po navadi pri potresih, 
ampak je npr. viseča luč v kuhinji poskakovala gor in dol.« 
Po poročanju prebivalcev so zanemarljive poškodbe na 
stavbah (lasaste razpoke v ometu, odpadanje manjših 
kosov ometa) nastale v oddaljenosti do 10 km od nadža-
rišča (ocena intenzitete IV–V EMS-98), učinke IV EMS-98 
pa so navedli v območju okrog 25 km od nadžarišča, 
severno pa tudi do 40 km. Potres so zaznali v večini 
vzhodnega dela Slovenije, posamezniki tudi v osrednji 
Sloveniji, najdalj (123 km) pa poročevalec iz Idrije.

Po podatkih hrvaških seizmologov (posredoval GEOF-PMF, 
Geofizički odsjek Prirodoslovno-Matematičnog Fakulteta 
iz Zagreba) je bila na hrvaški strani meje največja inten-
ziteta V MSK (intenzitetna lestvica Medvedev-Spon-
heuer-Karnik) dosežena v naseljih Vukovo Selo in Sv. Križ 
Harmica. (Za laično razumevanje lahko privzamemo, da 
se intenziteti, opredeljeni po lestvicah MSK in EMS-98, 
ne razlikujeta bistveno (Musson in drugi, 2009).) Čutili 

Leto Mesec Dan Žariščni čas (UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Območje

h min s °N °E km ML EMS-98
2016 11 19 22 2 12 46,40 15,77 10 1,4 IV Strnišče
2016 11 25 14 36 54 46,31 13,59 7 1,6 III Čezsoča
2016 11 29 17 42 4 46,32 13,61 7 1,3 III Kal - Koritnica
2016 12 8 23 41 21 46,26 15,12 9 1,0 III−IV Spodnje Grušovlje
2016 12 22 3 43 43 45,59 15,59 2 2,0 Draganić, Hrvaška
2016 12 22 8 43 53 46,29 13,34 16 2,3 čutili Monteaperta (Viškorša), Italija
2016 12 24 18 28 45 45,48 15,28 6 1,8 III−IV Podklanec
2016 12 25 5 31 21 45,71 15,22 9 0,7 III Sela pri Jugorju
2016 12 26 11 16 10 46,14 15,03 6 0,5 III Trbovlje
2016 12 27 17 55 37 45,45 15,27 6 2,2 IV Kasuni, Hrvaška

 Preglednica 2: Seznam potresov leta 2016, ki imajo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0 in smo jim lahko izračunali 
žariščni čas, koordinati nadžarišča (epicentra) ter globino žarišča. Pri potresih, ki so jih ljudje čutili, je 
navedena še največja intenziteta. V preglednici je tudi 97 potresov s sicer manjšo lokalno magnitudo, vendar 
so jih prebivalci Slovenije čutili in smo jim tudi lahko določili osnovne parametre. 

 Table 2: List of earthquakes with MLV ≥ 2.0 in 2016, for which the hypocentral time, coordinates of the epicentre 
and the focal depth were calculated; the maximum intensity of earthquakes that people felt is also provided. 
Information is also included on 97 earthquakes of a lower magnitude, felt by the inhabitants of Slovenia, for 
which we also calculated the hypocentral time, coordinates of the epicentre and the focal depth. 

 Preglednica 3: Seznam bližnjih (regionalnih) potresov, ki so jih čutili prebivalci Slovenije leta 2016 
 Table 3: List of regional earthquakes that were felt by the inhabitants of Slovenia in 2016. 
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so ga do Krapine na SV, na vzhodu do Zagreba z okolico, 
na jugu pa do naselja Jastrebarsko. V Avstriji so ga čutili 
v treh naseljih južno od Gradca (podatke je poslal ZAMG, 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik iz 
Dunaja).

7. junij 2016 ob 18.10 po UTC (slika 7) in ob 18.43 
po UTC. Junija so se tla večkrat zatresla v bližini Novega 
mesta. Najmočnejša sta bila potresa 7. junija zvečer. 
Čutili so ju prebivalci Novega mesta, Kostanjevice na 
Krki, Šmarjeških Toplic, Mirne Peči, Uršnih sel, Stopič, 
Šentjerneja, Brusnic, Žužemberka in številnih okoliških 

krajev. Občani so poročali o močnem poku, podobnem 
udaru strele. Prvi potres se je zgodil ob 20. uri in 10 
minut po lokalnem času. Največje učinke (V EMS-98) je 
imel na Otočcu, približno 4 km od nadžarišča. Tamkajšnji 
prebivalci so čutili zelo močno tresenje tal, ki ga je spre-
mljal zelo močen in glasen zvok, podoben eksploziji ali 
miniranju. Dobre pol ure pozneje, ob 20. uri 33 minut po 
lokalnem času, je sledil popotres, ki so ga najmočnejše 
(V EMS-98) čutili v Mali Cikavi. Tresenje tal in žvenket šip 
sta bila tako močna, da so številni prebivalci zbežali na 
prosto.

8. september 2016 ob 17.33 po UTC (slika 8). V poznih 
popoldanskih urah 8. septembra 2016 so prebivalci 
Zagorja ob Savi in okoliških krajev čutili dva potresa. Prvi, 
ob 19. uri in 33 minut po lokalnem času, je bil močnejši 
in je v vasi Vine dosegel intenziteto V EMS-98. Potres 
je zelo prestrašil prebivalce, ki so čutili, da so se jim 

 Slika 6: Intenziteta potresa magnitude 3,4 pri Brežicah 9. aprila 2016 ob 13.02 po UTC v posameznih naseljih  
a) celotno območje, kjer so potres čutili; b) širše nadžariščno območje.

 Figure 6: Intensity of the earthquake near Brežice (MLV=3,4) on 9 April 2016 at 13:02 UTC in individual settlements;  
a) area in which it was felt; b) wider epicentral area.

 Slika 7: Intenziteta potresa magnitude 2,4 pri 
Novem mestu 7. junija 2016 ob 18.10 po UTC 
v posameznih naseljih.

 Figure 7: Intensity of the earthquake near Novo mesto 
(MLV=2,4) on 7 June 2016 at 18:10 UTC 
in individual settlements.

 Slika 8: Intenziteta potresa magnitude 2,4 pri Zagorju 
ob Savi 8. septembra 2016 ob 17.33 po UTC 
v posameznih naseljih.

 Figure 8: Intensity of the earthquake near Zagorje ob Savi 
(MLV=2,4) on 8 September 2016 at 17:33 UTC 
in individual settlements.
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 Slika 9: Intenziteta potresa magnitude 2,6 pri Dolu 16. 
septembra 2016 ob 16.15 po UTC v posameznih 
naseljih.

 Figure 9: Intensity of the earthquake near Dol (MLV=2,6) 
on 16 September 2016 at 16:15 UTC in 
individual settlements. 

 Slika 10: Največja intenziteta potresa izmed vseh, ki so 
se zgodili leta 2016, ocenjena v posameznih 
naseljih.

 Figure 10: Overall map of the maximum intensity of all the 
earthquakes in 2016 felt by the inhabitants of 
Slovenia in individual settlements.

 Slika 11: Porazdelitev največje intenzitete (EMS-98) 
potresov v Sloveniji leta 2016.

 Figure 11: Distribution of the earthquakes in Slovenia 
in 2016 with respect to maximum EMS-98 
intensity.
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in številnih okoliških naseljih, pa tudi v nekaterih delih 
Ljubljane. Posamezniki so zapustili stanovanja. Potres ni 
povzročil gmotne škode, le nekaj preplaha.

Sklepne misli

Leta 2016 se je v Sloveniji ali njeni bližnji okolici zgodilo 
2133 potresov. 21 potresov je imelo lokalno magni-
tudo med 2,0 in 2,9, eden pa večjo ali enako 3,0. Večina 
potresov (97 %) je imela lokalno magnitudo manjšo od 1,7. 
Vsi potresi na območju Slovenije in bližnje okolice so imeli 
žarišče do globine 30 km.V Sloveniji so leta 2016 prebi-
valci čutili vsaj 123 potresov (sliki 5 in 11). Pet potresov 
je doseglo intenziteto V EMS-98, osem IV–V EMS-98, 
21 potresov intenziteto IV EMS-98, 23 potresov III–IV 
EMS-98, 46 potresov III EMS-98, en potres pa intenziteto 
II EMS-98. Za preostale potrese (19) nam opazovalci niso 
poslali dovolj informacij o učinkih, zato jim ni bilo mogoče 
določiti intenzitete po evropski potresni lestvici. Intenzi-
teta je v tem primeru ocenjena samo opisno, in sicer z 
oznako čutili (15 potresov) oziroma zvok (4 potresi), če 
tresenja niso čutili, ampak so le slišali bobnenje (slika 11). 

Makroseizmični podatki za potrese bi bili zelo pomanjkljivi 
ali celo nedostopni, če nam ne bi pomagali številni prosto-
voljni poročevalci (po sedanjih podatkih jih 3069 izpolnjuje 
papirne vprašalnike, 1525 pa spletne vprašalnike), za kar 
se jim najlepše zahvaljujemo. Prostovoljnim opazovalcem 
smo leta 2016 poslali 7047 makroseizmičnih vprašal-
nikov za 35 potresov (3092 papirnih in 3955 elektron-
skih vprašalnikov). Poročevalci so izpolnili 2001 papirni 
vprašalnik, kar je 65 odstotkov poslanih. Deleža vrnjenih 
spletnih vprašalnikov ne poznamo, saj na spletnih vpra-
šalnikih osebni podatki niso obvezni. Skupaj (zaprošenih 

zamajala tla pod nogami. Stresle so se cele hiše, majhni 
nestabilni predmeti so se premaknili ali prevrnili. Minuto 
za tem je sledil še nekoliko šibkejši popotres, ki so ga 
najmočneje (IV–V EMS-98) čutili v naseljih Ravenska vas, 
Vine in Zagorje ob Savi.

16. september 2016 ob 16.15 po UTC (slika 9). Potres 
16. septembra ob 18.15 po lokalnem času je najmočnejše 
učinke (V EMS-98) dosegel v kraju Rodica, približno 8 km 
severno od nadžarišča. Tam je bilo tresenje tal močno, 
premikali ali prevračali so se manjši nestabilni predmeti, 
močno so nihala vrata in predmeti na steni. Potres so 
čutili prebivalci vzhodno od Ljubljane, v Domžalah, Trzinu, 
Škofljici, Komendi, Dobu, Dolu pri Ljubljani, Šmartnem pri 
Litiji, Radomljah, Kresnicah, Mengšu, Vodicah, Moravčah 
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ali poslanih na lastno pobudo) smo prejeli 4969 izpol-
njenih spletnih vprašalnikov, med katerimi je bilo: 

 – 3014 poročil, da so zaznali potres, 
 – 1810 poročil, da niso zaznali potresa,
 – 145 prebivalcev je čutilo nekaj drugega (rudniški 

dogodek, preboj zvočnega zidu letala, promet, veter 
itn.).

Po letu 2013 dobivamo občutno več poročil, da so prebi-
valci čutili potres. To lahko pripišemo uvedbi spletne 
variante vprašalnika, in ne povečani potresni dejavnosti. 
Tudi leta 2016 smo pri zbiranju in izmenjavi podatkov 
sodelovali s seizmologi iz sosednjih držav (Italije, Avstrije 
in Hrvaške). Zahvaljujemo se jim za poslane oziroma na 
spletu objavljene makroseizmične podatke.
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Povzetek
V prispevku so na kratko opisane reševalne intervencije Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi 
Slovenije v letu 2016. Podrobneje je predstavljen potek reševanja angleškega jamarja, ki se je julija 
2016 ponesrečil na globini okoli 250 metrov v jami Primadona, ki leži na težko dostopnem mestu 
pod Tolminskim Migovcem. V posredovanju je bila aktivirana celotna Jamarska reševalna služba 
Slovenije, Gorska reševalna postaja Tolmin in za pomoč pri prevozu tudi 15. helikopterski bataljon 
Slovenske vojske. Reševanje je bilo zelo zahtevno, saj je jama hladna in polna ožin, ki so preprečevale 
prenos jamarja s poškodovano hrbtenico. V posredovanju je bilo nujno treba razširiti nekatere ožine 
v jami, kar je uspešno opravila Ekipa za širjenje ožin pri Jamarski reševalni službi Slovenije.

Abstract
The paper offers a short description of the different rescue emergency responses of the Slovene 
Speleological Association in 2016. It provides a detailed description of the rescue of an English 
speleologist who got injured in the Primadona cave, at a difficult-to-access location under the Tolmin 
Migovec Mountain, at the depth of approximately 250 metres in July 2016. For purposes of this rescue 
operation, the entire Cave Rescue Service of Slovenia was activated, as well as the Mountain Rescue 
Station Tolmin, and the 15th Helicopter Battalion of the Slovenian Armed Forces to help with the 
transportation. The rescue operation was extremely challenging, since the cave is cold and has a number 
of narrow passages hindering the transportation of the speleologist with an injured spine. During the 
emergency response, certain narrow parts of the cave had to be widened. This was successfully done 
by the Team responsible for widening the narrow passages at the Cave Rescue Service of Slovenia.

Intervencije Jamarske 

reševalne službe v letu 2016

Jamarska reševalna služba (JRS) Slovenije je imela leta 
2016 sedem posredovanj. V dveh primerih je šlo za 
iskalni akciji. Prva iskalna akcija pogrešane osebe je bila 
avgusta na območju Viševnika nad Pokljuko, kjer so člani 
JRS pregledali dve brezni, vendar niso našli pogrešane 
osebe. Oktobra so se člani JRS odzvali pozivu izpostave 
URSZR Nova Gorica na veliko obsežno iskalno akcijo, kjer 
so skupaj z drugimi enotami ZIR na območju Ajdovščine 
iskali dele strmoglavljenega letala. Najdeni deli so bili 
pomemben segment za pojasnitev okoliščin nesreče, v 
kateri je strmoglavilo manjše potniško letalo. 

V petih primerih je šlo za reševanje živali ali oseb. 
Junija je bil JRS center Velenje aktiviran za posredo-

vanje pri reševanju psa iz brezna. Štirje reševalci JRS 
so na območju gore Oljka uspešno rešili preživelega 
psa, zaradi srečnega razpleta je bila akcija tudi zelo 
odmevna po medijih. Manj srečno se je končala inter-
vencija avgusta, ko so reševalci JRS centra Sežana 
iz brezna Brimšca potegnili poginulega psa. Sredi 
septembra so bili reševalci JRS – RC Novo mesto 
in Ljubljana aktivirani za iskanje pogrešane osebe na 
območju Ajblja v občini Kostel. V breznu Lijak pri Ajblju 
so na globini okoli 20 metrov našli pogrešano osebo, 
ki je žal podlegla poškodbam zaradi padca v brezno. Z 
vrvno reševalno tehniko so truplo potegnili iz brezna in 
ga predali pristojnim službam.

Najzahtevnejšo intervencijo v letu 2016 je imela JRS 
na območju Tolminskega Migovca, kjer je 45 reševalcev 
sodelovalo pri reševanju poškodovanega jamarja iz 
globine 250 metrov.
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Nesreča angleškega jamarja 

v jami Primadona

Na območju Tolminskega Migovca že dolga leta potekajo 
raziskave podzemnega sveta, ki so obrodile izjemne 
dosežke v jamarskem raziskovanju na mednarodni ravni. 
V letu 2012 je sistem Migovec postal najdaljši jamski 
sistem v Sloveniji, ki trenutno obsega prek 35 km že razi-
skanih in izmerjenih rovov (slika 1). Sistem sestavljajo 
trije manjši sistemi, in sicer Migovec, Vrtnarija in Prima-
dona. Celoten sistem Migovec zdaj sestoji iz osmih jam. 
Ta jamarski dosežek je plod več kot tridesetletnega razi-
skovanja in sodelovanja tolminskih in angleških jamarjev 
iz kluba Imperial College Caving Club. 

Tudi v poletju 2016 je na območju Migovca potekala 
jamarska odprava članov angleškega kluba, ki so tri 
tedne raziskovali podzemlje Migovca. Ena od jam v 
sistemu je jama Primadona, ki leži neposredno pod 
Tolminskim Migovcem, vhod v jamo pa je na strmem 
in težko dostopnem pobočju (slika 2). V petek, 29. julija 
2016, sta se okoli 11. ure v jamo odpravila dva člana 
odprave z namenom raziskati nove dele jame. Ob 
približno 15. uri sta na globini 250 metrov želela prečiti 
krajšo polico, pri čemer se je jamarju odlomil oprimek, 
zato je omahnil 2 metra v globino z obrazom navzdol. 
Ob padcu mu je na hrbet padel odlomljeni del skale in 

ga poškodoval v predelu ledvenega dela hrbta. Jamarski 
kolega mu je pomagal, da sta skupaj prišla na udob-
nejše mesto približno 30 metrov višje, kjer sta se zasilno 
namestila in počivala. Ko sta čez eno uro želela nada-
ljevati pot proti izhodu iz jame, pa zaradi hudih bolečin 

 Slika 1: Sistem Migovec, iztegnjeni prerez – stanje 2012 (Rovšček, 2015)
 Figure 1: The Migovec system, an outstretched display – situation in 2012 (Rovšček, 2015)

 Slika 2: Pobočje pod Tolminskim Migovcem, desno 
označen vhod v jamo Primadona, levo pa vhod v 
jamo Mona tip (Rovšček, 2015)

 Figure 2: Slope under the Tolminski Migovec Mountain; 
marked on the right side is the entrance of 
the Primadona Cave, marked on the left is the 
entrance to the Monatip Cave (Rovšček, 2015)
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 Slika 3: Pregledni zemljevid jam v Sloveniji (zgoraj) in zemljevid Slovenije z označenimi področji, ki jih za potrebe reševanja iz 
jam pokriva sedem reševalnih centrov JRS (spodaj). (vir: JZS, 2015)

 Figure 3: An overview map of caves in Slovenia (top) and the map of Slovenia with marked areas covered by 7 different 
rescue centres of Cave Rescue Services for purposes of cave rescue (bottom) (Source: JZS, 2015).
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v hrbtu poškodovani jamar ni mogel več vstati. Odločila 
sta se, da skupaj ostaneta na mestu in počakata na 
pomoč, proti podhladitvi sta se zaščitila z aluminijastimi 
folijami. V angleškem jamarskem raziskovalnem taboru 
je bilo v dnevniku zapisano, da se člana nameravata vrniti 
do 22. ure, ker pa jih do tedaj ni bilo, sta dva jamarja 
odšla v jamo in ob približno 24. uri prispela do njih. Eden 
od prispelih članov je ostal pri poškodovanem jamarju, 
druga dva pa sta odšla iz jame in v tabor prispela 30. 7. 
2016 okoli 3. ure zjutraj.

Aktiviranje jamarske 

reševalne službe

Po prihodu iz jame so o nesreči obvestili glavnega koor-
dinatorja raziskav Andreja Fratnika, ki je takoj sprožil 
aktiviranje Jamarske reševalne službe (Slika 3). Andrej 
Fratnik jamo Primadona zelo dobro pozna, saj je tudi 
sam zelo dejavno sodeloval pri njenem raziskovanju. Kot 
izkušen jamarski reševalec in tudi miner JRS je takoj 
pravilno ocenil, da bo za izvlek poškodovanca nujno treba 
nekatere dele jame razširiti. Tako je bila za posredovanje 
nemudoma aktivirana tudi celotna ekipa za širjenje ožin 
pri Jamarski reševalni službi. O ustanovi, razvoju in delo-
vanju ekipe za širjenje ožin pri JRS smo podrobno pisali 
že v lanskem Zborniku referatov strokovnega posveta 
(Merela, 2015; Merela, 2016). Ob aktiviranju ekipe za 
širjenje ožin je bilo prek regijskega centra za obveščanje 
oddano tudi zaprosilo za minersko opremo in druga 
potrebna minsko-eksplozivna sredstva (MES), ki so nujno 
potrebna za izvedbo take naloge. Ker vhod v jamo leži 
visoko pod Tolminskim Migovcem, bi reševalci z opremo 
potrebovali od 3 do 4 ure hoje od Tolminskih Raven. Za 
pomoč pri prevozu je bil takoj zaprošen tudi 15. heli-
kopterski bataljon Slovenske vojske (Slika 4). Celotno 

vodenje reševanja je odlično koordiniral vodja Jamarske 
reševalne službe Walter Zakrajšek.  

Potek aktiviranja ekipe 

za širjenje ožin

Pri aktiviranju in delovanju ekipe za širjenje ožin je treba 
skrbno upoštevati vse predpise in postopke, ki so zbrani 
v Navodilih za uporabo minsko-eksplozivnih sredstev 
v primeru reševanja iz jam (JRS, 2011). Aktiviranje 
ekipe in zagotavljanje potrebnih sredstev za posre-
dovanje je urejal tehnični vodja širjenja ožin Vekoslav 
Hostnik, glavna minerska dela v jami pa je vodil vodja 
minerske ekipe, glavni miner Luka Zalokar.

Naloga tehničnega vodje širjenja ožin je bila aktivirati 
vse minerje in organizirati dobavo eksploziva na zborno 
mesto v Tolminske Ravne. Aktiviranje je potekalo prek 
Centra za obveščanje RS in Regijskih centrov za obve-
ščanje (112), kamor je vodja dal zahtevo za aktiviranje 
pripadnikov ekipe za širjenje ožin ter dostavo opreme in 
MES na zborno mesto v Tolminske Ravne. 

Na tokratni intervenciji se je bilo treba glede na razpolo-
žljive informacije v trenutku odločiti, kaj in koliko minsko-
-eksplozivnih sredstev (MES) naročiti. Pri eksplozivu 
navadno ni težav, saj je minimalna količina originalno 
pakirana 2,5 kg, kar je več kot dovolj za potrebe tovr-
stnega širjenja v jami. Pri detonatorjih pa je zadeva bolj 
zapletena. Prvi kriterij je izbira sistema vžiganja, ki ga 
bomo uporabljali, torej električni ali neelektrični (NONEL) 
detonatorji. Naslednji kriterij je določiti njihovo količino. 
Če jih je preveč, so težave pri evidenci, prevozu in ne 
nazadnje pri vračanju neporabljene količine. Do tega, 
da na intervenciji zmanjka detonatorjev, pa v nobenem 

 Slika 4: Prevoz jamarskih reševalcev in opreme iz 
Tolminskih Ravn do vhoda v jamo Primadona pod 
Tolminskim Migovcem. (foto: M. Merela)

 Figure 4: Transport of cave rescuers and their equipment 
from the Tolmin Ravne village to the entrance of 
the Primadona Cave located under the Tolminski 
Migovec Mountain (Photo: M. Merela).

 Slika 5: Jamarski reševalci ob bivaku, v katerem 
poškodovanec v spremstvu zdravnice čaka na 
prenos iz jame. (foto: M. Milharčič)

 Figure 5: The cave rescuers at the bivouac in which the 
injured person is waiting for transportation from 
the cave in the company of a doctor  
(Photo: M. Milharčič).
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primeru ne sme priti. Zato je presoja o vrsti in količini 
detonatorjev še kako na mestu in je potrebno tako stro-
kovno znanje kot tudi praktične izkušnje.

V jami Primadona naj bi bilo po prvih informacijah treba 
razširiti eno ožino v dolžini dveh metrov. Glede na ta 
podatek in razpoložljivo količino MES v skladišču je 
tehnični vodja naročil 2,5 kg eksploziva in 93 različnih 
detonatorjev. Preostalo opremo, kot so baterijski vrtal-
niki, svedri, kladiva in zagozde smo imeli v lastnem skla-
dišču JRS. 

Tehnični vodja ekipe za širjenje ožin se je z delom ekipe ob 
6. uri odpeljal iz Velenja proti Tolminskim Ravnam. Med 
vožnjo je potekala komunikacija z vodjo skladišča NUS 
(Državna enota Civilne zaščite za varstvo pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi) za prevzem opreme in MES. 
Ekipa za širjenje ožin pri JRS namreč nima ustreznih 
skladišč in v skladu s predpisi sta eksploziv in oprema 
skladiščena in stalno na voljo v skladišču Državne enote 
NUS. Prevoz eksploziva in opreme do lokacije na Ravnah 

je opravil pripadnik NUS s posebnim vozilom za prevoz 
eksplozivnih snovi. Ob 11. uri je bila ekipa pripravljena za 
prevoz do jame (slika 4) in ob 12. uri je bila že celotna ekipa 
minerjev in opreme pred vhodom v jamo Primadona.

Potek reševanja 

Še pred prihodom ekipe za širjenje ožin JRS so jamarski 
reševalci začeli z delom v jami. Prva je nekaj po osmi 
zjutraj v jamo vstopila zdravnica JRS Vesna Milojević z 
oskrbovalno ekipo. Za spust do poškodovanca so potre-
bovali približno uro in pol. Prva naloga je bila pregled 
poškodovanca, ocena stanja in nujna medicinska pomoč. 
Sledila je postavitev bivaka in namestitev na udobno in 
varno mesto, kjer je ponesrečenec pod stalnim zdravni-
škim nadzorom čakal na začetek prenosa z nosili (Slika 5).

Takoj za oskrbovalno ekipo je v jamo odšla ekipa za 
zveze, ki je v jamo namestila žico za jamski telefon. Žica 
je nujna, kajti v jami brezžična komunikacija, kot smo je 

Slika 6:  
Načrt dela jame Primadona, rdeča 
zvezdica označuje mesto nesreče, 
zelena pa mesto postavitve prvega 
bivaka. Puščice označujejo lokacije 
ožin, ki jih je bilo treba razširiti z 
uporabo eksploziva (JZS, 2017, 
grafika M. Merela). 
Figure 6:  
The plan of a part of the Primadona 
Cave; the red star marks the place 
of the accident, while the green 
star depicts the location of the first 
bivouac. The arrows are depicting 
the locations of narrow passages 
that had to be widened by means of 
explosive.

 Slika 7: a) vrtanje izvrtine premera 12 mm z baterijskim vrtalnim strojem in b) prepakiranje eksploziva iz originalne 
embalaže v PVC cevke. (foto: M. Merela)

 Figure 7: a) The drilling of a 12 mm diameter hole with a battery drilling machine and b) repackaging of explosive from the 
original packaging into PVC tubes (Photo: M. Merela).

a) b)
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vajeni zunaj, ne deluje. Obstajajo že sodobni sistemi za 
brezžično podzemno komunikacijo, ki pa imajo poleg 
visoke cene še to pomanjkljivost, da sama kakovost in 
zanesljivost komunikacije za zdaj ne dosegata ravni 
komunikacije, ki jo omogoča naš obstoječi sistem z 
žico. Jamski telefon med reševanjem omogoča nujno 
komunikacijo med ekipami v jami in vodjem intervencije 
pred jamo, prav tako pa tudi komunikacijo med samimi 
ekipami reševalcev v jami. Dobra in zanesljiva komunika-
cija med reševanjem je ključnega pomena, saj pomeni 
boljšo organiziranost ter optimalen izkoristek časa in 
reševalne opreme v jami. 

Ekipi za zveze so sledile reševalne ekipe, ki so imele pred 
vstopom v jamo določene svojega vodjo in določen odsek 
v jami, na katerem so morali pripraviti potrebna sidrišča 
in manevre jamarske reševalne vrvne tehnike za prenos 
nosil. 

Potek dela ekipe za širjenje ožin

Ob 12.30 je ekipa za širjenje ožin z eksplozivom in pripa-
dajočo opremo vstopila v jamo in začela za delom. Po 
prihodu v jamo sta tehnični in operativni vodja širjenja 
ožin ocenila stanje (preverila razpoložljivo ekipo, lokacije, 
potrebne širitve, razpoložljivo opremo ipd.) ter izdelala 
načrt uporabe MES (načrt priprave in izdelave vrtin, 
izračun polnitev MES, vrsta in način uporabe detona-
torjev, določitev varnostne cone, izračun vplivov, dolo-
čitev varnostnih, varstvenih in zaščitnih ukrepov).

Dober načrt je omogočil, da smo z vsem, kar je bilo 
na razpolago (moštvo in potrebna oprema), najhitreje, 
predvsem pa kar se da varno, izpeljali nalogo in razširili 
ožine do minimalne dimenzije, ki omogočajo učinkovit in 
varen prenos nosil. 

Po izmenjavi informacij z vsemi vodji ekip se je izkazala 
potreba po širjenju ožin na kar šestih različnih lokacijah 
(Slika 6). Da bi bili čim bolj učinkoviti, se je moštvo razde-

lilo v dve delovni ekipi s po dvema minerjema. Ekipi sta 
tako širili ožine na dveh lokacijah hkrati, kar je bistveno 
skrajšalo čas miniranja. Če bi bilo na voljo več minerjev 
in če ne bi bili omejeni pri vrtalni opremi in minerskih 
napravah za proženje, bi lahko formirali še tretjo ekipo, 
kar bi bilo nujno, če bi reševanje potekalo v večjih globinah. 
Po končani intervenciji je tehnični vodja menil, da so bili v 
danih razmerah z dvema ekipama maksimalno učinkoviti 
in hitreje ne bi bilo mogoče ožin razširiti.

Prvo delovišče ekipe je bilo na globini 120 metrov, kjer je 
bil okoli osem metrov dolg, ozek in zavit meander. Na tem 
mestu je bilo treba najprej opraviti razširitvena dela, da 
so reševalci lahko prazna nosila odnesli naprej do poško-
dovanca. Kadar se v jami opravljajo minerska dela, med 
reševanjem seveda velja poseben režim, ki je drugim 
jamarskim reševalcem za zdaj še malo poznan. Vodja 

 Slika 8: Prenos poškodovanega angleškega jamarja: a) pogled v eno od ožin med prenosom nosil in  
b) vertikalni prenos nosil v prostornejšem delu jame. (foto: M. Merela)

 Figure 8: Transportation of the injured English speleologist: a) view of the narrow passages during transportation and  
b) the vertical transport of the stretcher in a wider part of the cave (Photo: M. Merela).

a) b)

Zap. št. Naziv opreme in sredstev ME Količina
1. ohmeter kos 1
2. minerski strojček – električni kos 1
3. minerski strojček – nonel kos 1
4. antistatično nabijalne palice 0,5 m kos 5
5. električni vodnik na kolutu 20 m kos 1
6. plastične cevke kos 100
7. lepilni trak kos 2
8. baterijski vrtalnik kos 2
9. rezervne baterije za vrtalnike kos 5
10. eksplozivo Ergodyn E30 g 220
11. električni detonatorji kos 13
12. NONEL konektorji kos 8
13. NONEL detonatorji 20 m kos 9
14. NONEL detonatorji 5 m kos 11

 Preglednica 1: Uporabljena oprema in porabljena MES 
pri širjenju ožin med reševanjem v jami 
Primadona (JRS, 2016).

 Table 1: The equipment and materiel used for 
widening the narrow passages during the 
rescue operation in the Primadona Cave 
(JRS, 2016)
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 Slika 9: a) počitek v enem od bivakov na poti iz jame; b) reševalna ekipa med reševanjem iz jame.  
(foto: M. Merela in A. Stražar)

 Figure 9: a) Rest in one of the bivouacs on the way from the cave; b) the rescue team during the transportation from the 
cave (Photo: M. Merela and A. Stražar).

a) b)

miniranja določi nevarno območje in odredi stražo – 
osebe, ki na začetku in koncu nevarnega območja skrbijo, 
da se nihče ne približa območju miniranja. Ker so bili v tej 
v jami meandri ozki in zaviti, med njimi pa kratke verti-
kalne stopnje, je tudi komunikacija med vodjem miniranja 
in preostalimi člani minerske ekipe potekala brez težav. 
Na mestih, kjer je širjenemu meandru sledilo vertikalno 
brezno, opremljeno z vrvjo, smo pred miniranjem vsakič 
odstranili vrv, da je padajoče kamenje med miniranjem 
ne bi poškodovalo. 

Hribina v jami je bila z vidika miniranja izjemno neugodna. 
Večina prehodov, ki jih je bilo treba razširiti, je bila v podorih, 
kar je zahtevalo od ekip izjemno pazljivost in natančnost 
pri miniranju kot tudi dobro presojo, kje in kako izvrtati 
minske vrtine. Prvi korak pri miniranju je vedno pregled 
ožine, vodja minerjev določi lokacijo, globine in smer vrtin. 
Na srečo z vrtanjem minskih vrtin ni bilo večjih težav. 
Uporabljali smo baterijske vrtalnike s premerom svedra 
12 mm, dolžine vrtin niso presegale 40 cm (slika 7a). Nato 
smo na varnem mestu eksploziv iz originalnega pakiranja 
prepakirali v posebne prozorne PVC cevke premera 11,5 
mm (slika 7b), količino eksploziva je določil vodja miniranja 
za vsako vrtino posebej. V podorih smo vrtine polnili s 3 
do 8 grami eksploziva in hkrati detonirali največ dve vrtini. 
Na lokaciji, kjer je bila hribina bolj kompaktna, smo lahko 
polnili vrtine s 6 do 10 grami eksploziva na vrtino, hkrati 
pa detonirali največ štiri vrtine.  

Pri miniranju v jami Primadona smo uporabljali prever-
jeni eksploziv Ergodyn E30, eksploziv v vrtinah smo 
prožili bodisi z NONEL detonatorji ali električnimi detona-
torji ali kombinacijo obeh vrst detonatorjev. Slednje smo 
izvedli, kadar so bili NONEL detonatorji skupaj zvezani v 
minsko polje, ki smo ga nato prožili z električnimi deto-
natorji. Po vsakem miniranju je sledil premor, pregled 
kakovosti zraka z detektorji plinov in pregled stanja na 
razminiranem območju. Vsakič smo tudi preverili zvezo 
prek jamskega telefona, saj je žica potekala po območju 
miniranja in nekajkrat se je zgodilo, da je bila zveza pretr-
gana zaradi poškodbe žice. Po pregledu miniranega 

dela je sledilo čiščenje in odstranjevanje materiala ter 
nadaljnje delo. Zaradi nevarnosti na območju miniranja 
je bilo reševanje seveda precej dolgotrajnejše, saj v 
času minerskih del na teh območjih jame ni bilo mogoče 
pripravljati sidrišč in nameščati opreme za prenos 
nosil. Dela pri širjenju ožin (vrtanje, miniranje in čiščenje 
prehodov) so na vseh šestih lokacijah trajala od 14. do 
22. ure. Uporaba opreme in poraba potrebnih sredstev 
(MES) sta razvidni iz preglednice 1.

Prenos poškodovanca in 

zaključek reševanja

V času, ko je ekipa za širjenje ožin opravila svoje delo, so 
ekipe jamarskih reševalcev tudi opravile pripravljalna dela 
za prenos nosil. V spodnjem delu jame, kjer ni bilo treba 
sten širiti, je bil poškodovanec prenesen na globino 200 
metrov, kjer je v bivaku čakal na nadaljnji prenos (Slika 5). 
Ob poškodovanem je bila ves čas zdravnica Vesna Milo-
jević, ki je stalno spremljala njegovo zdravstveno stanje 
in mu po potrebi dala protibolečinska sredstva. Vse 
informacije o stanju poškodovanega so se redno prek 
jamskega telefona poročale v bazo do vodje reševanja. 
Okoli 19. ure je bil spodnji del jame pripravljen za izvlek 
in iz globine 200 m se je prenos začel ob 19.20. Vse je 
potekalo tekoče in brez večjih težav, kljub razširjenim 
delom pa je na nekaterih mestih reševanje teklo počasi, 
kar je v takih razmerah normalno (Sliki 8 in 9). Poško-
dovani jamar je bil s krajšimi postanki iz jame prinesen 
v nedeljo, 31. julija ob 2. uri zjutraj, kjer ga je prevzela 
ekipa gorskih reševalcev Postaje GRS Tolmin. Od vhoda 
v jamo do mesta, kjer je nosila prevzela posadka helikop-
terja SV, je namreč teren zelo težaven, zato je bil tudi 
tam prenos zagotovljen z uporabo vrvne tehnike gorske 
reševalne službe. Kljub nočnim pogojem je posadka heli-
kopterja SV opravila odlično delo, na težavnem terenu 
je ob 2.40 ob pomoči sistema za nočno letenje prevzela 
poškodovanega v nosilih in ga takoj prepeljala v Univerzi-
tetni klinični center v Ljubljani.
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Sledilo je še razopremljanje in iznos opreme iz jame. 
Zadnji reševalec je iz jame prišel ob 3.40. Aktivnostim v 
jami je nato sledil še težaven sestop s težkimi nahrbtniki 
do planine Kal in potem na Tolminske Ravne, kar je trajalo 
od tri do štiri ure. V Tolminskih Ravnah je bila opravljena 
kratka operativna analiza reševanja in ob 8.30 je bila 
intervencija končana. Pri reševanju je sodelovalo skoraj 
45 jamarskih reševalcev, člani Postaje GRS Tolmin in 
posadka 15. helikopterskega bataljona Slovenske vojske.

Sklepne misli

V preteklosti je jamarska reševalna služba že imela 
sodelovala pri reševanjih, kjer je bilo treba za prenos 
poškodovane osebe razširiti nekatere dele jam. Med 
zadnjimi primeri je bilo reševanje leta 2000 v jami ob 
zgornjem Kriškem jezeru na Kriških podih in takoj nasle-
dnje leto v jami Bougde pri Lazah, kjer se je hudo poško-
dovala avstrijska jamarka. Po prizadevanjih vodstva JRS 
leta 2010 in 2011 je JRS dobila ekipo za širjenje ožin, ki 
lahko tudi uradno opravlja minerska dela v jami pri reše-
vanju. Na srečo v večini jamarskih nesreč pri nas širjenje 
ni potrebno, je pa skoraj pravilo, da se vsakih nekaj let 

zgodi nesreča, kjer je širjenje potrebno. Zadnja jamarska 
nesreča v jami Primadona je potrdila, da je obstoj ekipe 
za širjenje ožin in njeno delovanje nujno potrebno, saj 
v nasprotnem primeru ni mogoče varno opravljati 
tovrstnih reševanj. Reševanje angleškega jamarja 
je bilo zelo uspešno, o čemer priča tudi popolno okre-
vanje poškodovanega jamarja in tudi odlična medijska 
odmevnost reševanja (https://www.youtube.com/
watch?v=cdbsIG6P2Vk). 

Zahvala

Ob tej priložnosti se kot avtor v imenu vodstva JRS 
zahvaljujem g. Darku Butu, generalnemu direktorju 
URSZR, in višjemu svetovalcu g. Janezu Melanšku in 
drugim kolegom iz URSZR za posluh pri reševanju 
problematike ekipe za širjenje ožin. Zahvala velja tudi 
mag. Antonu Planincu, nekdanjemu direktorju Rudarske 
inšpekcije, za pomoč pri ustanovitvi te edinstvene ekipe.
Za akcijo v Primadoni gre posebna zahvala ekipi GRS 
Tolmin in odlično izurjeni posadki helikopterja 14. HeB 
SV in seveda vsem jamarskim reševalcem za brezhibno 
opravljeno delo v jami.
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NAJMOČNEJŠI POTRESI PO SVETU LETA 2016
WORLD'S LARGEST EARTHQUAKES IN 2016

 
Tamara Jesenko
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo in geologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, tamara.jesenko@gov.si

Povzetek
Leta 2016 je bilo po svetu 47 potresov, ki so dosegli ali presegli navorno magnitudo (Mw) 6,5. Ni bilo nobenega 
potresa z navorno magnitudo večjo ali enako 8,0, sedemnajst potresov je imelo magnitudo med 7,0 in 
7,9. Vsaj 35 potresov je zahtevalo človeška življenja, skupaj vsaj 1339 žrtev. Najmočnejši (Mw = 7,9) potres 
je nastal 17. decembra pod oceanskim dnom na območju Papue Nove Gvineje v globini 103 km. Največ 
žrtev je zahteval potres, ki se je zgodil 16. aprila v Ekvadorju. Njegova magnituda je bila 7,8, zahteval je vsaj 
676 življenj. Najgloblji močnejši potres z žariščem na globini 614 km in navorno magnitudo 6,6 se je zgodil 
19. oktobra pod oceanskim dnom na območju Indonezije. Najmočnejši potres v Evropi z magnitudo 6,6 je 
30. oktobra stresel srednjo Italijo. Niz močnih potresov v srednji Italiji se je začel 24. avgusta s potresom 
magnitude 6,2 pri kraju Accumoli in se nadaljeval tudi v leto 2017. Nekatere izmed njih je bilo čutiti tudi v 
Sloveniji predvsem v višjih nadstropjih zgradb. Potresi v srednji Italiji so leta 2016 zahtevali 302 življenji.

Abstract
In 2016  there were 47 earthquakes in the world that either reached or exceeded a moment magnitude 
(Mw) of 6.5. None had a moment magnitude greater than or equal to 8.0, and 17 were between 7.0 and 
7.9. At least 35 earthquakes claimed human lives; in total there were at least 1339 victims. The most 
devastating earthquake took place on 16 April in Ecuador, where at least 676 people were killed. The 
17 December earthquake near Papua New Guinea ranked highest in terms of the released energy, with 
a moment magnitude of 7.9. The deepest strong earthquake took place on 19 October near Indonesia, 
with a hypocentre 614 km below the surface and a moment magnitude of 6.6. The strongest earthquake 
in Europe, with a moment magnitude of 6.6, struck Central Italy on 30 October. This seismic sequence 
began on 24 August with an earthquake near Accumoli (Mw = 6.2) and continued into 2017. Some of 
those earthquakes were felt also in Slovenia. Earthquakes in Italy in 2016 claimed 302 human lives. 

Uvod

Zemljina trdna lupina, debela povprečno okoli 100 km pod 
celinami in 50 km pod oceani, se imenuje litosfera in jo sesta-
vlja več tektonskih plošč (slika 1), največje so Tihomorska, 
Severnoameriška, Južnoameriška, Evrazijska, Afriška, 
Avstralska in Antarktična. Za svetovno potresno dejav-
nost so pomembne tudi številne manjše plošče. Tektonske 
plošče se zaradi konvekcijskih tokov v astenosferi, viskozni 
plasti v Zemljinem plašču pod litosfero, nenehno počasi 
premikajo. Med seboj se lahko razmikajo (razmične ali diver-
gentne 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 nastanejo oceanski grebeni) ali 
na celinah (tektonsko ugrezanje 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, imenujemo 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 poveza-
nost tektonike plošč s potresno dejavnostjo, saj je 
večina močnejših potresov nastala na stikih tekton-
skih plošč. Narisani so le tisti, ki so leta 2016 dosegli 
ali presegli navorno magnitudo 6,5 (6,0 za evropsko-
-sredozemsko območje), in tisti šibkejši, ki so zahte-
vali 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 izraču-
namo 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 porazdelitev potresov je 
tudi razkrila potek mej ali stikov med ploščami in je 
bila pred približno petdesetimi leti eden najpomemb-
nejših podatkov pri oblikovanju teorije tektonike litos-
ferskih plošč. 
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Pregled najmočnejših potresov

V preglednici 1 so podatki o najmočnejših potresih leta 
2016 (NEIC, 2017a; NEIC, 2017b; List of earthquakes 
in 2016, 2017; ARSO, Urad za seizmologijo, 2016). 
Našteti so tisti, ki so dosegli ali presegli navorno magni-
tudo 6,5 (5,5 za evropsko-sredozemsko območje), in 
tisti šibkejši (18), ki so zahtevali človeška življenja. Za 
vsak potres so navedeni datum (mesec, dan), žariščni 
čas po svetovnem času – UTC (ura, minuta), koordinati 
nadžarišča (zemljepisna širina (°), zemljepisna dolžina 
(°)), globina žarišča (km) in navorna magnituda (Mw). 
V stolpcu o številu žrtev je navedeno skupno število 
žrtev in pogrešanih za posamezen potres. Preglednica 
se konča z imenom širšega nadžariščnega območja 
potresa.

Leta 2016 je bilo 47 potresov, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5. Noben potres ni imel navorne 
magnitude večje oziroma enake 8,0, sedemnajst pa 
jih je bilo z magnitudo med 7,0 in 7,9, kar pomeni, da 
leto 2016 ne odstopa od dolgoletnega povprečja. Po 

 Slika 1: Porazdelitev najmočnejših potresov leta 2016 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 2016. The size of the circle indicates the magnitude and the colour 
designates the focal depth. The main tectonic plates are also shown.
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ča

Arabska
plošča
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statističnih analizah, ki temeljijo na opazovanjih od 
leta 1900, se povprečno vsako leto zgodi en potres z 
magnitudo večjo ali enako 8,0, 15 pa jih je z magnitudo 
med 7,0 in 7,9 (NEIC, 2017c). Petintrideset potresov je 
zahtevalo človeška življenja, vsi skupaj pa so leta 2016 
zahtevali vsaj 1339 življenj.

Najmočnejši (Mw = 7,9) potres v letu 2016 je nastal 17. 
decembra ob 10.51 po UTC (20.51 po lokalnem času) 
pod morskim dnom na območju Papue Nove Gvineje. 
Nastal je na območju, kjer se Avstralska plošča podriva 
pod Tihomorsko s hitrostjo 105 mm na leto v smeri 
vzhod-severovzhod. Žarišče potresa je bilo na globini 
103 km, kar ga uvršča med srednje globoke potrese. 
Ti so po navadi posledica deformacije znotraj plošče, ki 
tone, in ne deformacije na njenih robovih. V primerjavi 
s plitvimi navadno ne povzročijo veliko škode na površju 
Zemlje, se pa čutijo tudi na zelo velikih razdaljah od 
nadžarišča (NEIC, 2016a).

Devetnajstega oktobra ob 0.26 po UTC (7.26 po 
lokalnem času) je območje Indonezije stresel potres 
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Datum Čas (UTC) Koordinati Globina Magnituda Št. žrtev Območje
ura.min širina (°) dolžina (°) km Mw

3. 1. 23.05 24,83 S 93,66 V 55 6,7 11 Imphal, Indija
11. 1. 16.38 3,88 S 126,87 V 15 6,5 pod morskim dnom, blizu otokov Talaud, Indonezija
14. 1. 3.25 41,95 S 142,72 V 51 6,7 pod morskim dnom, južno od otoka Hokaido, Japonska
16. 1. 23.22 3,87 J 127,23 V 4 5,6 1 pod morskim dnom, Bandsko morje
21. 1. 18.06 18,82 S 106,93 Z 10 6,6 pod morskim dnom, blizu zahodne obale Mehike
24. 1. 10.30 59,62 S 153,34 Z 126 7,1 južni del Aljaske
25. 1. 4.22 35,65 S 3,67 Z 12 6,3 1 pod morskim dnom, Alboransko morje
30. 1. 3.25 54,01 S 158,51 V 161 7,2 Kamčatka, Rusija
5. 2. 16.20 27,88 S 85,34 V 24 5,2 1 Katmandu, Nepal
5. 2. 19.57 22,94 S 120,60 V 23 6,4 117 Yujing, Tajvan
2. 3. 12.49 4,95 J 94,33 V 24 7,8 pod morskim dnom, jugozahodno od Sumatre, Indonezija
3. 4. 8.23 14,32 J 166,86 V 26 6,9 pod morskim dnom, območje otočja Vanuatu
6. 4. 6.58 14,07 J 166,63 V 24 6,7 pod morskim dnom, območje otočja Vanuatu
7. 4. 3.32 13,98 J 166,59 V 28 6,7 pod morskim dnom, območje otočja Vanuatu

10. 4. 10.28 36,47 S 71,14 V 212 6,6 6 Afganistan
13. 4. 13.55 23,10 S 94,87 V 136 6,9 2 Mjanmar
14. 4. 12.26 32,85 S 130,64 V 10 6,2 9 Kjušu, Japonska
15. 4. 16.25 32,78 S 130,73 V 10 7,0 41 Kjušu, Japonska
16. 4. 23.58 0,35 S 79,93 Z 21 7,8 676 Muisine, Ekvador
28. 4. 19.33 16,07 J 167,39 V 27 7,0 Malekula, otočje Vanuatu
29. 4. 1.33 10,27 S 103,72 Z 10 6,6 pod morskim dnom, severni del vzhodnega tihooceanskega hrbta
18. 5. 7.57 0,43 S 79,77 Z 32 6,7 Rosa Zarate, Ekvador
18. 5. 16.46 0,50 S 79,61 Z 30 6,9 1 Rosa Zarate, Ekvador
28. 5. 5.38 22,02 J 178,16 Z 417 6,6 pod morskim dnom, območje Fidžija
28. 5. 9.46 56,20 J 26,89 Z 73 7,2 pod morskim dnom, blizu otoka Zavodovskega
1. 6. 22.56 2,10 J 100,67 V 50 6,6 1 pod morskim dnom, ob zahodni obali Indonezije
11. 7. 2.11 0,58 S 79,64 Z 21 6,3 2 Rosa Zarate, Ekvador
29. 7. 21.18 18,54 S 145,54 V 208 7,7 pod morskim dnom, Agrihan, Severni Marijanski otoki
1. 8. 4.46 39,96 S 47,98 V 16 5,0 1 Imishli, Azerbajdžan

12. 8. 1.26 22,48 J 173,11 V 16 7,2 pod morskim dnom, območje Nove Kaledonije
15. 8. 2.59 15,66 J 72,02 Z 20 5,5 5 Lluta, Peru
19. 8. 7.32 55,29 J 21,88 Z 10 7,4 pod morskim dnom, območje Južne Georgie
24. 8. 1.36 42,72 S 13,19 V 5 6,2 299 Accumoli, Italija
24. 8. 2.33 42,83 S 13,13 V 5 5,6 Norcia, Italija
24. 8. 10.34 20,92 S 94,58 V 84 6,8 4 Mjanmar
29. 8. 4.29 0,05 J 17,83 Z 10 7,1 pod morskim dnom, severno od otoka Ascension
31. 8. 3.11 3,69 J 152,79 V 476 6,8 pod morskim dnom, območje Papue Nove Gvineje
1. 9. 16.37 37,36 J 179,15 V 19 7,0 pod morskim dnom, v bližini Nove Zelandije

10. 9. 12.27 1,04 J 31,62 V 40 5,9 23 Nsunga, Tanzanija
22. 9. 20.24 26,31 S 68,26 V 10 4,6 1 Nawabshah, Pakistan
23. 9. 16.11 2,61 J 29,11 V 10 4,8 7 Cyangugu, Ruanda
23. 9. 23.11 45,73 S 26,61 V 92 5,6 Nereju, Romunija
24. 9. 21.28 19,78 J 178,24 Z 596 6,9 pod morskim dnom, območje otočja Fidži
28. 9. 16.48 12,45 S 86,53 Z 8 5,5 1 La Paz Centro, Nikaragva
1. 10. 8.04 34,91 S 73,68 V 10 5,4 2 Athmuqam, Pakistan

15. 10. 20.14 39,81 S 20,65 V 12 5,5 Rodotopion, Grčija
16. 10. 13.04 7,01 J 80,13 Z 41 5,0 1 pod morskim dnom, blizu kraja Santa Rosa, Peru
17. 10. 6.14 6,05 J 148,86 V 35 6,8 pod morskim dnom, območje Papue Nove Gvineje
17. 10. 7.14 32,91 S 94,88 V 23 5,9 1 Tibet
19. 10. 0.26 4,86 J 108,16 V 614 6,6 pod morskim dnom, območje Indonezije
26. 10. 17.10 42,86 S 13,05 V 6 5,5 Sellano, Italija
26. 10. 19.18 42,93 S 13,04 V 10 6,1 1 Visso, Italija
28. 10. 20.02 39,31 S 13,54 V 449 5,8 pod morskim dnom, Tirensko morje
30. 10. 6.40 42,86 S 13,09 V 10 6,6 2 Norcia, Italija
13. 11. 11.02 42,73 J 173,07 V 22 7,8 2 Amberley, Nova Zelandija
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nadžariščem 3 km zahodno od Vissa, pa 6,1. Najmoč-
nejši potres celotnega niza (Mw = 6,6) se je zgodil 30. 
oktobra zjutraj ob 6.40 po UTC (7.40 po srednjee-
vropskem času – SEČ) z nadžariščem 6 km severno 
od Norcie. Niz močnih potresov na območju osrednjih 
Apeninov se je nadaljeval tudi v leto 2017. V obdobju od 
24. avgusta do 31. decembra se je tu zgodilo več kot 
40.000 potresov. Glede na globino žarišča (5–10 km) 
jih uvrščamo med plitve potrese.

Apenini so 1200 km dolga gorska veriga, ki poteka 
vzdolž Apeninskega polotoka, osrednji Apenini pa so 
eden izmed najbolj potresno dejavnih delov v Italiji. Že 
v preteklosti so se tu dogajali močni potresi. Najmoč-
nejši instrumentalno zabeležen potres v razdalji do 
100 km od tokratnih nadžarišč se je zgodil 13. januarja 
1915 v bližini Avezzana. Magnituda potresa je bila 6,7, 
zahteval pa je okoli 32.000 življenj. Potres septembra 
1997 z magnitudo 6,1 v bližini Assisija je zahteval 
11 življenj in porušil okoli 80.000 zgradb v deželah 
Umbrija in Marke. Potres (Mw = 6,3), ki je aprila 2009 
prizadel L’Aquilo (Cecić in Godec, 2010), je zahteval 
309 življenj (NEIC, 2016d). Tokratni niz potresov se 
je zgodil v vrzeli med potresoma leta 1997 in 2009 
(slika 2), tektonski režim tega dela Apeninov pa opre-
deljujejo normalni prelomi, ki potekajo v smeri SZ–JV 
do SSZ–JJV. 

Potres 24. avgusta je prebivalce sicer ne prav gosto 
poseljenega območja presenetil ponoči med spanjem. 
Sledili so mu številni popotresni sunki, najmočnejši se je 

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

13. 11. 11.32 42,24 J 173,61 V 24 6,5 Kaikoura, Nova Zelandija
14. 11. 0.34 42,61 J 173,25 V 9 6,5 Kaikoura, Nova Zelandija
20. 11. 20.57 31,63 J 68,64 Z 108 6,5 Pocito, Argentina
21. 11. 20.59 37,39 S 141,40 V 11 6,9 pod morskim dnom, vzhodno od mesta Namie, Japonska
24. 11. 18.43 11,96 S 88,84 Z 10 7,0 1 pod morskim dnom, blizu obale Salvadorja
25. 11. 14.24 39,23 S 74,02 V 17 6,6 1 Karakul, Tadžikistan
27. 11. 23.35 27,85 S 86,53 V 10 5,4 1 Namche Bazar, Nepal
29. 11. 20.09 51,63 S 16,15 V 5 4,3 8 Grębocice, Poljska
1. 12. 22.4 15,31 J 70,83 Z 12 6,2 1 Vilavila, Peru
6. 12. 22.03 5,28 S 96,17 V 13 6,5 104 Reuleuet, Indonezija
8. 12. 14.49 40,45 S 126,19 Z 9 6,6 pod morskim dnom, ob kalifornijski obali

8. 12. 17.38 10,68 J 161,32 V 41 7,8 1 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov

8. 12. 21.56 10,84 J 161,31 V 12 6,5 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov

9. 12. 19.12 10,75 J 161,13 V 20 6,9 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov

17. 12. 10.51 4,51 J 153,45 V 103 7,9 pod morskim dnom, območje Papue Nove Gvineje

19. 12. 7.11 0,83 S 79,74 Z 10 5,4 3 Propicia, Ekvador

21. 12. 0.17 7,51 J 127,92 V 152 6,7 pod morskim dnom, Bandsko morje

25. 12. 14.22 43,42 J 14,22 Z 35 7,6 pod morskim dnom, blizu mesta Puerto Quellón, Čile
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z navorno magnitudo 6,6. Z žariščem na globini 614 
km je bil to najgloblji potres leta 2016 izmed potresov 
z navorno magnitudo vsaj 6,5. Nastal je na območju 
Sundskega jarka, ki poteka od Bengalskega zaliva na 
severozahodu do otoka Sumba na jugovzhodu ter 
se nadaljuje proti vzhodu proti Bandskemu loku. Na 
območju potresa se Avstralska plošča podriva pod 
ploščo Sunda s hitrostjo 50 do 70 mm na leto (NEIC, 
2016b).

Največ žrtev (676) je zahteval potres, ki se je zgodil 16. 
aprila ob 23.58 po UTC (ob 18.58 po lokalnem času) 
v Ekvadorju. Magnituda potresa je bila 7,8, njegovo 
nadžarišče pa 27 km južno od mesta Muisine. Nastal je 
na območju, kjer se plošča Nasca proti vzhodu podriva 
pod Južnoameriško s povprečno hitrostjo 61 mm na 
leto. Največ škode je povzročil v provinci Manabí (2016 
Ecuador earthquake, 2017; NEIC, 2016c).

V Evropi je bila najmočnejša potresna dejavnost v 
srednji Italiji (območje osrednjih Apeninov), ki jo je v 
drugi polovici leta 2016 prizadel niz močnih potresov. 
Niz se je začel 24. avgusta ob 1.36 po UTC (3.36 po 
srednjeevropskem poletnem času – SEPČ) s potresom 
magnitude (Mw) 6,2. Njegovo žarišče je bilo 6 km 
severozahodno od kraja Accumoli na globini 4 km. 
Konec oktobra so imeli trije potresi magnitudo vsaj 
5,5. Dvakrat se je močno zatreslo 26. oktobra. Prvi 
potres ob 17.11 po UTC (19.11 po SEPČ) se je zgodil 8 
km jugovzhodno od Sellana in je imel navorno magni-
tudo 5,5, drugi, ob 19.18 po UTC (21.18 po SEPČ) in z 

 Preglednica 1: Seznam potresov leta 2016, katerih navorna magnituda M
w
 je bila enaka ali večja od 6,5 (5,5 za evropsko-

sredozemsko območje). Dodani so potresi, katerih magnituda je bila sicer manjša, a so zahtevali smrtne žrtve.
 Table 1: List of the earthquakes in 2016 with a moment magnitude (M

w
) equal to or greater than 6.5 (5.5 for the 

European-Mediterranean region). Earthquakes with magnitudes below 6.5 which claimed human lives are also 
included.
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zgodil uro po glavnem potresu z magnitudo 5,6. Najbolj 
prizadeti kraji so bili Accumoli, Pescara del Trono in 
Amatrice (slika 3), kjer je bilo tudi največ žrtev (234 
od skupno 299). V oktobrskih potresih so tri osebe 
izgubile življenje zaradi srčnega zastoja. Ker je bila 
večina ljudi po potresih 26. oktobra z nadžariščnega 
območja evakuirana, potres 30. oktobra, čeprav je bil 
najmočnejši v celotnem nizu, ni zahteval večjega števila 
življenj. K temu je botrovala tudi ura potresa, saj se je 
zgodil zjutraj in ljudi ni presenetil med spanjem. Je pa 
povzročil dodatno gmotno škodo, zlasti v krajih Ussita, 
Camerino, Caldeloro in Arquata del Trono. V Norcii se 
je porušila bazilika Svetega Benedikta. Med krajema 
Castelluccio di Norcia in Ussita se je na površju pojavil 
15 km dolg prelomni pretrg (slika 4) (August 2016 
Central Italy earthquake, 2017; October 2016 Central 
Italy earthquakes, 2017).

Nekaj potresov so čutili tudi posamezniki v Sloveniji 
predvsem v višjih nadstropjih stavb (Jesenko in drugi, 
2017) pa tudi v Albaniji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, 

Črni gori, Franciji, na Hrvaškem, v Nemčiji, Makedo-
niji, Srbiji in Švici. Potresni valovi Pn (lomljeni vzdolžni 
ali longitudinalni valovi, ki potujejo skozi Zemljin plašč 
tik pod Mohorovičićevo diskontinuiteto) so od žarišča 
do Slovenije potovali približno tri četrtine minute. 
Pri potresu 30. oktobra (ob 6.40 po UTC) so valovi 
Pn potovali 44 sekund do potresne opazovalnice na 
Skadanščini (SKDS), ki je izmed 26 opazovalnic državne 
mreže potresnih opazovalnic (Vidrih in drugi, 2006) 
najbližja žarišču potresa (približno 360 kilometrov 
oddaljena od nadžarišča). 20 sekund pozneje jih je 
zabeležila opazovalnica na Kogu (KOGS), najbolj odda-
ljena slovenska opazovalnica od nadžarišča potresa 
(približno 530 kilometrov oddaljena od nadžarišča). Na 
sliki 5 je prikazan 10-minutni zapis navpične kompo-
nente tega potresa na nekaterih opazovalnicah 
državne mreže potresnih opazovalnic.

Slika 2:  
Potresni nizi v srednji Italiji med letom 
1997 in 2. novembrom 2016 
(Vir: http://www.emsc-csem.org/
Earthquake/250/Earthquakes-
sequence-in-Central-Italy)
Figure 2:  
Distribution of the main seismic 
sequences in Central Italy from 1997 
and from November 2nd, 2016. 
(Source: http://www.emsc-csem.
org/Earthquake/250/Earthquakes-
sequence-in-Central-Italy)

 Slika 3: Uničeno mestno jedro v kraju Amatrice  
(Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/
August_2016_Central Italy_earthquake)

 Figure 3: Amatrice town centre was destroyed by the 
earthquake (Source: https://en.wikipedia.org/
wiki/August_2016_Central_Italy_earthquake).

 Slika 4: Površinski pretrg na pobočju gore Mt. Vettore 
po potresu 30. oktobra 2016 (Vir: https://
ingvterremoti.wordpress.com/2016/11/03/)

 Figure 4: Surface rupture along the slope of Mt. Vettore 
after the earthquake on 30 October 2016 
(Source: https://ingvterremoti.wordpress.
com/2016/11/03/).
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https://ingvterremoti.wordpress.com/2016/11/03/
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Sklepne misli

Leta 2016 je bilo 74 potresov, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5 (5,5 za evropsko-sredozemsko 
območje) ali pa zahtevali človeška življenja. Skupaj so 

zahtevali vsaj 1339 življenj. Največ žrtev je zahteval 
potres, ki je aprila prizadel ekvadorsko provinco Esme-
raldas. Leto 2016 si bomo zapomnili tudi po nizu močnih 
potresov, ki so prizadeli srednjo Italijo, nekatere pa so 
čutili tudi posamezniki v Sloveniji. 

Slika 5:  
Zapis navpične komponente potresa 
30. oktobra 2016 magnitude 6,6 pri 
Norcii v Italiji na nekaterih potresnih 
opazovalnicah državne mreže potresnih 
opazovalnic. Prikazan je 10-minutni 
zapis. (SKDS – Skadanščina, CEY – 
Goričice pri Cerkniškem jezeru, LJU – 
Ljubljana, GROS – Bojtina na Pohorju, 
KOGS – Kog)
Figure 5:  
Z-component seismogram of the 
earthquake on 30 October 2016 
(M

w
 = 6.6) near Norcia, Italy, as 

recorded on several stations of  the 
Seismic Network of Republic of 
Slovenia. The figure shows a 10-minute 
long record. (SKDS – Skadanščina, 
CEY – Goričice near Lake Cerknica, 
LJU – Ljubljana, GROS – Bojtina, 
Pohorje, KOGS – Kog)
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POPLAVE PO SVETU LETA 2016
FLOODS IN THE WORLD IN 2016

Peter Frantar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova cesta 1b, Ljubljana, peter.frantar@gov.si

Povzetek
Leta 2016 je bilo na svetu 220 poplav večjega obsega, kar je več kot leto prej (191) in prejšnja leta, žrtev pa 
je bilo manj – skupaj 3579. Največ poplav je bilo v južni in jugovzhodni Aziji, od teh največ v Indiji, Indoneziji in na 
Kitajskem. Leta 2016 je moralo zaradi naraslih vod zapustiti domove najmanj 3,6 milijona ljudi (kar je po oceni 
DFO manj kot prejšnje leto), poplave pa so prizadele 17,8 milijona kvadratnih kilometrov površja (ocena DFO).

Abstract
In the year 2016, there were 220 cases of major floods, which is more than the year before (191) and 
all the years before that. However, the total number of flood victims was lower – 3,579. The largest 
number of floods occurred in the south and south-east Asia, specifically in India, Indonesia and China. 
In 2016, 3.6 million people had to leave their homes due to high waters (less than the previous year 
according to the DFO), and the floods affected 17.8 millions of square kilometres (DFO assessment).

Uvod

Poplave po svetu so reden naravni pojav, ki vsako leto 
prizadene zelo veliko ljudi. Tudi leto 2016 ni minilo brez 
velikih poplav, ki so eden najsilovitejših in najbolj uniču-
jočih naravnih pojavov in močno spreminjajo 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 – Dart-
mouth Flood Observatory, ZDA) z lestvico resnosti (ang. 
severity class) od 1 do 2 in lestvico magnitude poplave 
(ang. flood magnitude), ki narašča z velikostjo poplave. 
Oceni temeljita na podatkih DFO, zato ocen poplav, ki 
jih le-ta ne obravnava, ni. Prav tako na DFO ocenjujejo 
površino prizadetega območja, ki ga drugi viri praviloma 
ne navajajo. Trenutno ni boljše ocene površine obsega 
poplav, ki bi v kratkem času omogočala primerjavo na 
globalni ravni. Obširnejša razlaga značilnosti poplav je 
opisana v članku Poplave po svetu leta 2008 (Frantar, 
2009), vsakoletni pregledi poplav po svetu pa so obja-
vljeni v Ujmah od leta 2008 naprej (Frantar, 2009 do 
2017).

Pregled poplav po svetu povzemamo po različnih interne-
tnih virih, ki so našteti v seznamu literature, najpomemb-
nejši med njimi pa je Floodlist, podatki pa so preverjeni 
še na strani Dartmouth Flood Observatory (DFO), NASA 
Earth Observatory in Wikipedija. V naslednjih poglavjih so 
opisane pomembnejše poplave po posameznih celinah.

Evropa

Leta 2016 je bilo v Evropi 26 pomembnejših poplav, ki so 
zahtevale 60 žrtev, preseljenih je bilo 65.000 ljudi. Priza-
detih je bilo skoraj 600.000 km2. Najvišjo magnitudo, 
6,6, so imele poplave konec leta 2015 in v začetku leta 
2016 v Združenem kraljestvu.

Prve poplave leta 2016 v Evropi so se z manjšimi 
presledki nadaljevale po Britaniji še iz preteklega leta in 
prva ponovitev se je začela na vzhodu Škotske, kjer sta 
poplavljali reki Don in Ythan, ki sta 8. januarja obe dosegli 
rekordne vodostaje. Konec meseca so imeli poplave v 
Angliji in na Škotskem, poplave po Britanskem otoku pa 
so se nadaljevale še v februar, ko so konec prvega tedna 
prizadele osrednji del otoka. Poplave na prehodu leta 
2015/16 so v Britaniji ocenili kot en izmed dveh najve-
čjih poplavnih dogodkov v zadnjih sto letih z najbolj namo-
čenim trimesečnim obdobjem november-januar, skupaj 
pa so poplave zahtevale tri žrtve.

Januarja so bile prav tako poplave v Albaniji ter na 
Kosovu in v Makedoniji. V 24 urah na 6. januar je v 
Skadru padlo 198 mm dežja, ki je skupaj s taljenjem snega 
povzročil poplave po regiji. Januarja so poplave prizadele 
tudi Portugalsko, ki so jo ponovno zajele v začetku febru-
arja. Tam so imeli tudi prvo žrtev poplav leta 2016 v Evropi.

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

 Table 1: Flood severity classification scale has  
3 classes (DFO, 2009)

Razred Indeks resnosti poplave

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

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

2 izjemni dogodki: pojavnost nad 100 let

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
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Konec februarja je vso Italijo zajel ciklonski sistem Golia. 
Poplave so uničevale infrastrukturo, zahtevale pa so dve 
žrtvi. Marca so poplave prizadele južno Srbijo, kjer so 
razglasili izredne razmere, v začetku aprila pa so več sto 
oseb evakuirali zaradi poplav na severozahodu Španije, 
v Galiciji. V mestu La Coruna je padlo v 24 urah 30. 
marca 75 mm dežja.

Sredi aprila so poplave prizadele osrednjo in severno 
Rusijo. Najbolj so prizadele regije Vologda (Evropa), 
Tyumen in Sverdlovskaya (Azija), vzrok za poplave pa je 
bilo taljenje snega in zajezitev rek zaradi ledu.

Konec maja so poplave na jugu Nemčije v deželi Baden-
-Württemberg zahtevale tri smrtne žrtve. Poplave so 
povzročile močne padavine, ko je v 24 urah 30. maja 
padlo več kot 70 mm padavin. Poplave so se v Nemčiji 
nadaljevale še v začetku junija, ko so prizadele Bavarsko 
in zahtevale eno žrtev.

Konec maja in v juniju so poplave močno prizadele 
Francijo. Maj je bil v Parizu najbolj moker mesec v zadnjih 

150 letih, mnoge reke na severu Francije so presegle 
vodostaje, ki niso bili preseženi že od leta 1910 naprej. 
Utonile so štiri osebe.

Nevihte in močno deževje zadnjega junija in v začetku julija 
so v Rusiji v Rostovu na Donu zahtevale eno žrtev in več 
ranjenih. Sredi avgusta so nalivi povzročili poplave tudi v 
Moskvi. Močne poplave pa so avgusta prizadele Skopje z 
okolico v Makedoniji. Poplave so v Makedoniji zahtevale 
21 žrtev, posamezni predeli mesta pa so bili za 1,5 m pod 
vodo. V Skopju je v 24 urah 7. avgusta padlo 93 mm dežja 
(celomesečno povprečje za avgust je 27 mm).

Jesen se je v Evropi začela s poplavami v Grčiji, Albaniji, 
Makedoniji in Črni gori. Poplave je 7. septembra povzro-
čilo močno deževje, ko je ponekod v 24 urah padlo tudi do 
140 mm dežja in posamezne predele preplavilo z dvema 
metroma vode. Večinoma je padlo med 50 in 110 mm 
padavin. V Grčiji so utonile štiri osebe.

Sredi oktobra so poplave spet prizadele Balkan, tokrat 
Albanijo, Grčijo in Romunijo, kjer so zahtevale tri žrtve. 

Peter Frantar: POPLAVE PO SVETU LETA 2016

 Slika 1: Poplave reke Don januarja na Škotskem.  
(vir: E. Murray)

 Figure 1: Flooding of the Don River in January in Scotland. 
(Source: E. Murray)

 Slika 2: Poplave v mestu Veliky Ustyug. 
(vir: D. Zinchenko, steemit.com)

 Figure 2: Floods in the Veliky Ustyug city  
(Source: D. Zinchenko, steemit.com)

 Slika 4: Narasla Sena v Parizu junija 2016.  
(vir: K. Limahn, wikimedia.org)

 Figure 4: High waters of the Seine River in Paris in June 
2016 (Source: K. Limahn, wikimedia.org)

 Slika 3: Poplave v kraju Waldstetten. 
(vir: feuerwehr-waldstetten.de)

 Figure 3: Floods in Waldstetten  
(Source: feuerwehr-waldstetten.de)
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Oktobra so hudourniške poplave po dežju (250 mm v 
24 urah 13. oktobra, od tega večina v 11 urah) zahte-
vale eno žrtev v Kataloniji, Španija. Istočasno so poplave 
prizadele tudi Odeso v Ukrajini, kjer so utonile tri osebe. 
Španijo so smrtonosne poplave spet prizadele v dneh 
okoli 22. oktobra, ko so prizadele Andaluzijo. V 24 urah 
je padlo med 60 in 120 mm dežja, utonila je ena oseba. 

Novembra so dvodnevne močne padavine povzročile 
zvišanje voda in poplave v Albaniji. V Tirani je 8. novembra 

v 24 urah padlo več kot 100 mm dežja. Poplave so priza-
dele tudi sosednji Srbijo in Črno goro, kjer je padlo med 
50 in 70 mm dežja. V Albaniji sta utonili dve osebi. Hudo-
urniške poplave so 19. novembra prizadele Sicilijo, kjer je 
v samo treh urah padlo 160 mm dežja, konec novembra 
so po tridnevnem dežju bregove prestopile reke v itali-
janskem Piemontu (Torino in okolica so prejeli v 24 urah 
med 100 in več kot 200 mm padavin). Po 26. novembru 
je več neviht prizadelo Grčijo in bližnjo Turčijo, kjer so 
poplave zahtevale eno žrtev.

Novembra je vremenski sistem Angus prizadel 
Britansko otočje ter prinesel poplave v Wales in na 
jugozahod Anglije, zahteval je dve žrtvi. 

Začetek decembra so hudourniške poplave zajele južno 
Španijo. Pas nalivov je segal ob obali med Malago in 
Gibraltarjem, kjer je v 24 urah 4. decembra padlo med 
135 in 222 mm dežja. V poplavah sta utonili dve osebi. 
Pet oseb je utonilo v Valenciji in Murciji ob poplavah po 
17. decembru, ko je ponekod v treh dneh padlo več kot 
400 mm padavin.

Azija

Leta 2016 je bilo v Aziji 72 večjih poplavnih dogodkov, 
ki so zahtevali 1999 žrtev, preseljenih je bilo tri milijone 
ljudi, enkrat ali večkrat pa je poplavljalo na 6,1 milijona 
km2. Najvišjo magnitudo 7,7 so imele monsunske poplave 
od junija do avgusta na Kitajskem.

Prve poplave leta 2016 v Aziji so se od začetka decembra 
2015 zavlekle v prvih šest dni januarja na Filipinih, povzro-
čila pa jih je tropska nevihta. Žrtev Filipinskih poplav je 
bilo 40, vse v letu 2015. Prve poplave, ki jih lahko štejemo 
v leto 2016, so prizadele Šrilanko in Maldive. Močno 
deževje v drugem tednu januarja je povzročilo poplave, v 
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 Slika 7: Poplave v provinci Sarawak v Maleziji februarja 
2016. (vir: themalaymailonline.com)

 Figure 7: Floods in the Sarawak province in Malaysia in 
February 2016 (Source: themalaymailonline.com).

 Slika 6: Poplave v mestu Los Alcazares v Španiji 
decembra 2016. (vir: Direccion General 
Seguridad Ciudadana y Emergencias)

 Figure 6: Floods in the Los Alcazares city in Spain in 
December 2016 (Source: Direccion General 
Seguridad Ciudadana y Emergencias)

 Slika 5: Poplave v mestu Licata na Siciliji novembra 
2016. (vir: A. Cambiano, floodlist.com)

 Figure 5: Floods in the Licata city in Sicily in November 
2016 (Source: A. Cambiano, floodlist.com)
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katerih je na Šrilanki umrla ena oseba, na Maldivih pa je 
voda 1 m visoko preplavila otok Nadellaa. Sredi januarja 
so poplave prizadele Indonezijo, kjer so zahtevale pet 
življenj. 

Indonezijo in Malezijo so poplave spet prizadele s 
plazovi v začetku februarja na območju osrednje Jave in 
zahodne Sumatre, kjer je umrlo devet oseb. V maleziji 
so poplave zahtevale dve žrtvi. Poplave je povzročilo 
deževje, ko je na tem območju v dneh med 5. in 15. janu-
arjem padlo tudi med 60 in 130 mm padavin v 24 urah. 
Območje Indonezije in Malezije so poplave ogrožale še 
ves februar in vse do zadnje tretjine marca.

V začetku februarja so poplave in plazovi na Javi zahte-
vali devet žrtev, 300 mm dežja v štirih dneh pa je na 
severu Bornea povzročilo poplave z dvema žrtvama. 
Nekajdnevne poplave so 26. februarja zajele Džakarto 
z okolico, kjer je voda preplavila ulice do 90 cm visoko, in 
vzhodnojavanski Sampang. Poplave v Džakarti so povzro-
čile močne padavine, 119 mm v 24 urah, v Sampangu 
pa 74 mm v 24 urah. V Džakarti je utonila ena oseba. 
Skupno število žrtev poplav v januarju in februarju 2016 
je bilo v Indoneziji že 44, samih poplavnih dogodkov pa je 
bilo 122 z več kot 70 plazovi.

Provinco Sarawak v Maleziji na severu Bornea so že 
četrtič od začetka februarja 2016 poplave zajele med 
7. in 9. marcem. Prav tako so bile v podobnem času 
poplave v Indoneziji na zahodni Javi, ki so jo poplave 
spet prizadele sredi marca. V obeh dogodkih so bile štiri 
smrtne žrtve.

Močne dvotedenske poplave so sredi marca prizadele 
Pakistan. Konstantno deževje se je začelo 10. marca in 
povzročilo poplave, ki so zahtevale 121 življenj. Poplave 
so se umaknile v dneh okrog 25. marca, močni nalivi z 
rekordnimi padavinami v začetku aprila pa so na severu 
Pakistana povzročili poplave in plazove, ki so zahtevali 
novih 92 žrtev.

Hudourniške poplave so med 8. in 10. aprilom prizadele 
Saudovo Arabijo in Oman. Zahtevale so pet žrtev. 31 
življenj so zahtevale poplave med 16. in 18. aprilom na 
severu Afganistana, 18 žrtev pa poplave okrog 23. 
aprila na severovzhodu Indije in v Bangladešu.

Po 4. maju so poplave in plazovi zajeli devet provinc na 
jugu Kitajske in zahtevali evakuacijo več sto tisoč ljudi 
ter več kot 63 mrtvih. Največ padavin je bilo med 6. in 
9. majem, ko je bila dnevna količina padavin 235,9 mm 
v okrožju Taining, Fujian, 225,7 mm v okrožju Jiangle, 
Fujian in 197,5 mm v kraju Yangshuo v provinci Guangxi.

Močno deževje je povzročilo poplave v začetku maja v 
Tadžikistanu in Afganistanu. Poplave so se zavlekle še 
v tretji majski teden, skupaj pa so zahtevale 22 življenj.

Sredi maja so poplave zajele Indonezijo. Na Indoneziji so 
poplave zahtevale 15 življenj na severu Sumatre. Indone-
zijo so poplave spet zajele na zahodni Javi 23. maja, kjer 
so zahtevale pet žrtev.

Na Šrilanki so imeli sredi maja zaradi padavin ciklona 
Roaru »četrtstoletne poplave«, ko je na več lokacijah v 
24 urah padlo več kot 350 mm padavin. Tudi v glavnem 
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 Slika 8: Poplave v Džakarti v Indoneziji marca 2013.  
(vir: twitter.com/yuliana_yulizar)

 Figure 8: Floods in Jakarta in Indonesia in March 2013. 
(Source: twitter.com/yuliana_yulizar)

 Slika 9: Iskanje preživelih po blatnem toku v kraju 
Aranayake na Šrilanki maja 2016. Blato je pod 
seboj pokopalo več kot 200 družin.   
(vir: RF/Amantha Perera, http://floodlist.com/
asia/sri-lanka-floods-social-media)

 Figure 9: The search for survivors following the mud flow 
in Aranayake, which buried over 200 families in 
Sri Lanka in May 2016. 
(Source: RF/Amantha Perera, http://floodlist.
com/asia/sri-lanka-floods-social-media)



82 UJMA | številka 31 | 2017

mestu Colombo je v 24 urah padlo (256 mm) več dežja, 
kot znaša mesečna količina dežja, tj. 246 mm. Poplave 
so se zavlekle proti koncu maja in na Šrilanki so morali 
preseliti 350 000 oseb, 92 ljudi je utonilo.

V indijski državi Assam so poplave zaradi nekajdnev-
nega močnega deževja, ki se je začelo 16. maja, zahte-
vale 11 žrtev, tropski ciklon Roanu pa je povzročil popla-
vljanje rek v severnoindijski državi Manipur, kjer sta 
utonili dve osebi.

23. maja so močne padavine povzročile poplave in 
plazove tudi v Jemnu, kjer je umrlo 20 oseb.

9. junija je močno deževje zajelo jug Kitajske, kar je 
povzročilo naraščanje tamkajšnjih rek in poplave. Na 
posameznih območjih je v 24 urah med 11. in 16. junijem 
padlo od 60 mm do 150 mm dežja. Deževje se je spet 
okrepilo med 19. in 20. junijem, ko je v mestu Wuhan v 
provinci Hubei padlo 187 mm v 24 urah, v mestu Jing-
dezhen (Jiangxi provinca) pa 138 mm dežja. Lokalno 
je padlo tudi do 290 mm dežja v 24 urah, od tega tudi 
100 mm v eni uri. V poplavah je utonilo 15 oseb.

Junija se je začelo tudi monsunsko obdobje v jugovzhodni 
Aziji. V Mjanmarju so monsunske poplave od začetka 
pa do 22. junija zahtevale 16 žrtev. 24-urne količine 
padavin zaradi monsuna so bile najvišje med 9. in 15. 
junijem, ko je padlo med 50 in 100 mm dežja, v posa-
meznih obalnih predelih je tako tridnevna vsota padavin 
presegla 250 mm. Poplavne vode so 21. junija preplavile 
Bangkok na Tajskem in jug Japonske, kjer so v prefek-
turi Kumamoto zahtevale pet žrtev.

Med 17. in 18. junijem so močne padavine s poplavami 
zahtevale kar 47 življenj v osrednji Javi v Indoneziji, 
sledile so poplave na Sulawesiju, kjer so imeli štiri žrtve 
poplav. Konec junija so poplave prizadele še vzhodno 
Javo. Skupaj so poplave zahtevale 64 življenj.

Močno monsunsko deževje je konec junija in julija povzro-
čilo poplave in plazove v indijski državi Uttarakhand, od 
začetka julija naprej pa še v državah Assam, Arunachal 
Pradesh, Madhya Pradesh. Poplave so že do sredine 
julija prizadele skoraj dva milijona ljudi, zahtevale pa so 
120 življenj. Monsunske poplave v Indiji so se v drugi 
polovici meseca še razširile na osem indijskih držav 
in se proti koncu meseca stopnjevale. Najbolj so bile 
prizadete države Assam, Arunachal Pradesh in Bihar. 
Od konca junija pa do drugega tedna avgusta je bilo 
poplavno prizadetih 11 indijskih držav. Skupaj so v tem 
času poplave zahtevale najmanj 480 življenj, največ v 
državi Bihar (95). Preseljenih je bilo več kot milijon oseb.

Prav tako v začetku julija so monsunske poplave priza-
dele Pakistan in Kitajsko. V Pakistanu je utonilo 30 
oseb, ko je hudournik odnesel vas. Na Kitajskem so na 
jugu in vzhodu države sedemdnevne poplave zahtevale 
čez 140 življenj. Tam je bilo uničenih več kot 48.000 hiš, 
248.000 je bilo poškodovanih, uničenih pa 1,5 milijona 
ha polj. Poplave je povzročilo rekordno močno deževje, 
ko je od 30. junija v nekaj dneh padla ogromna količina 
padavin, ponekod čez 200 mm v 24 urah. Padavinski 
rekordi dnevne količine padavin so bili izredni: Macheng 
(285 mm), Jingmen (273 mm), Jiangxia (263 mm), 
Zhongxiang (230 mm), Huangpi (227 mm), vsa mesta 
v provinci Hubei, v provinci Anhui pa mesto Chaohu 
(293 mm). Poplavljalo je več rek, med njimi tudi Yangce 
in Han. Poplave velikih rek in novi nalivi so bičali ta del 
Kitajske še vse do zadnje tretjine meseca, tako da se je 
število uničenih objektov povzpelo čez 100.000, število 
žrtev pa skupaj na 141.

Sever Kitajske so poplave ponovno prizadele v dneh po 
18. juliju. Tudi tu so povzročile ogromno škodo, več kot 
pol milijona preseljenih oseb, prek 125.000 uničenih hiš, 
344.000 poškodovanih hiš in 164 mrtvih. Tudi tu so bile 
količine padavin izredne, od 120 mm pa do 250 mm v 
24 urah.

 Slika 10: Zablateno in poplavljeno območje majskih poplav 
na Šrilanki.  
(vir: Office of the President of Sri Lanka) 

 Figure 10: Muddy and flooded area during the May floods in 
Sri Lanka.  
(Source: Office of the President of Sri Lanka)

 Slika 11: Poplave v Indiji julija 2016. (vir: NDRF) 
 Figure 11: Floods in India in July 2016. (Source: NDRF)
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Poleg Indije in Kitajske so močni monsuni s popla-
vami julija prizadeli tudi Mjanmar. Tudi tu so bile v 
14-dnevnem deževju najvišje 24-urne količine dežja vse 
do 125 mm. V poplavah je utonilo 10 oseb. Poplave 
so Mjanmar bičale še ves avgust, ko so prizadele že 
pol milijona ljudi, četrt milijona pa je bilo evakuiranih. 
Prav tako pa se monsunskih poplav julija in v začetku 
avgusta ni rešil Nepal, kjer so poplave zahtevale 40 
življenj, niti se jih niso rešili v Butanu in Bangladešu, 
kjer so zahtevale 46 življenj.

Poplave v začetku julija so bile tudi v Turčiji pri Črnem 
morju in so zahtevale dve žrtvi, sredi julija pa so imeli 
poplave tudi v Indoneziji na jugovzhodu Sulavezija, v 
Maleziji, in v Afganistanu. V Afganistanu so zahtevale 
17 življenj.

Avgusta so poplave v Aziji zajele še Vietnam in Pakistan 
v začetku meseca, sredi meseca Tajsko, Laos in spet 
Vietnam, konec avgusta pa še Japonsko. Vse te 
»manjše« poplave so zahtevale 48 življenj.

Avgusta so imeli poplave seveda še naprej po večini na 
severu Indije. Reka Ganges je dosegla rekordne vodo-
staje v kraju Ballia z vodostajem 60,39 m. Te poplave so 
na tem delu Indije zahtevale 47 življenj.

V začetku septembra so hudourniške poplave zajele 
Iran, kjer so utonile štiri osebe. 133 žrtev so zahtevale 

poplave po tajfunu Lionrock v Severni Koreji, poplave so 
ob prehodu tajfuna prizadele 70 % prebivalstva, prese-
ljenih je bilo čez 100.000 ljudi. Skoraj istočasno so imeli 
poplave tudi na Tajskem, te so minile brez žrtev.

Septembra so vzhod Azije s poplavami precej zalagali 
tajfuni. Na Tajvanu je poplave povzročil tajfun, ki je 
prinesel čez 200 mm dežja v 24 urah in potem zajel še 
Kitajsko, nov tajfun pa je s poplavami isto območje zajel 
konec septembra. Imeli so 15 žrtev.

Na Japonskem je tajfun Malakas sredi septembra 
povzročil obsežne poplave v osrednjem delu države, 
kratkotrajnejše poplave pa so septembra prizadele 
tudi Indonezijo, kjer je bilo 33 žrtev, in Turčijo z dvema 
žrtvama. Konec septembra so poplave spet zajele 
Indijo, kjer so v več zveznih državah zahtevale 28 
življenj.

V začetku oktobra je tajfun Chyba polil Južno Korejo 
z do 280 mm dežja in povzročil močne poplave, ki so 
zahtevale sedem življenj, na Filipine je poplave prinesel 
tajfun Sarika, tropska depresija pa je poplave prinesla v 
Vietnam, kjer so poplave zahtevale 24 življenj. Vietnam 
je po nekaj dneh zamika dosegel z novimi poplavami tudi 
tajfun Sarika, ki je povzročal poplave še v novembru in 
povzročil novih 15 žrtev.

Regionalnejše poplave so konec oktobra in v novembru 
dosegle tudi Indonezijo, Malezijo in Tajsko. Na Tajskem 
so zahtevale tri življenja. Konec novembra je nov tajfun 
prizadejal manjše poplave na Filipinih, kratkotrajnejše 
nekajdnevne poplave pa so imeli še v Savdski Arabiji 
(tri žrtve) in Maleziji (250 mm dežja v 24 urah). 

V začetku decembra so obsežnejše poplave prizadele 
južno Tajsko, kjer so prizadele 350.000 oseb in zahte-
vale 11 žrtev,  Vietnam so poplave ponovno prizadele 
že tretjič v dveh mesecih, ko je padlo do 440 mm dežja 

 Slika 12: Podrt most na reki Savitri v Indiji avgusta 2017. 
(vir: India MOD)

 Figure 12: The collapsed bridge on the Savitri River in India in 
August 2017 (Source: India MOD)

 Slika 13: Poplave v Severni Koreji septembra. (vir: UNICEF)
 Figure 13: Floods in the North Korea in September  

(Source: UNICEF)
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v petih dneh in ob tem dogodku zahtevale 19 življenj. Od 
oktobra do konca leta so vsi poplavni dogodki v Vietnamu 
zahtevali skupaj več kot 60 žrtev.

Sredi decembra je Indijo zajel ciklon Vardah, ki je najbolj 
prizadel jugovzhod Indije, kjer so poplave zahtevale deset 
življenj. Decembra poplave niso izpustile Filipinov, kjer so 
zahtevale eno žrtev in 50.000 preseljenih sredi meseca, 
konec meseca pa je močnejše poplave prinesel tajfun 
Nock-Ten, ki je prinesel 120 mm padavin v 24 urah, ni pa 
zahteval smrtnih žrtev. Pet žrtev so decembra zahte-
vale poplave na Sulaveziju v Indoneziji.

Konec decembra so nalivi povzročili poplave v mestu 
Mersin na jugu Turčije. Poplave so povzročile padavine s 
količinami čez 150 mm v 24 urah, utonili pa sta dve osebi.

Afrika

Leta 2016 je bilo v Afriki 32 večjih poplavnih dogodkov. 
Poplave so zahtevale 562 žrtev, preseljenih je bilo 
približno četrt milijona ljudi, zajele pa so 2,4 milijona km2. 
Najvišjo magnitudo 7,4 so imele poplave v Sudanu poleti 
(DFO, 2016).

Afriške poplave so se v Keniji v prvi polovici januarja 
nadaljevale še iz lanskega leta. Poplave so trajale kar tri 
mesece in so zahtevale več kot 100 žrtev, preseliti pa 
se je moralo čez 100.000 oseb. Večino škode in posledic 
je bilo tako v letu 2015, zato teh žrtev ne štejemo med 
leto 2016. 

V drugem tednu januarja so se prve poplave leta 2016 
začele v Mozambiku, ki so se zavlekle do konca meseca. 
Poplave so prizadele sever Mozambika, medtem ko je 
jug zajela močna suša. V mozambiku je za poplavami 
umrlo 16 ljudi.

Manjše hudourniške poplave so v drugem januarskem 
tednu zajele Angolo, kjer so zahtevale dve žrtvi, obšir-
nejše pa so v tem tednu prav tako zajele Malavi, kjer je 
bilo uničenih prek 1500 ha kmetijskih površin. 

Od sredine januarja in v začetku februarja so obdobja 
močnega dežja povzročala poplave po Tanzaniji. V 24 
urah je v tem obdobju v posameznih dneh padlo med 60 in 
140 mm padavin. Poplave so zahtevale sedem življenj. 

Na Mauritiusu so 9. februarja močne padavine (prek 
100 mm v 12 urah) povzročile hudourniške poplave.

20. februarja so hudourniške poplave prizadele tudi 
Maroko, kjer je padlo 100 mm dežja v 25 urah v mestu 
Larache.

Marca so poplave večkrat zajele Angolo. Najprej so 
prizadele južno Angolo, kjer je utonilo 29 oseb, nekaj 
dni pozneje pa še osrednji in severni del Angole, kjer so 
zahtevale šest žrtev.

Rečne poplave so sredi marca zajele območje ob jezeru 
Turkana v Keniji in v začetku aprila območje Nairobija. 
V Nairobiju je padlo 96 mm dežja v šestih urah. Poplave 
v Keniji so zahtevale tri žrtve.

Aprila so poplave večkrat prizadele območje vzhodne 
Afrike. V Etiopiji so imeli poplave v dveh regijah, kjer so 
zahtevale 28 žrtev. V Somaliji so hudourniške poplave 
zahtevale devet življenj. V Malaviju in Ugandi so prizadele 

 Slika 14: Poplave aprila v Nairobiju.  
(vir: Nikhil Shah, youtube.com)

 Figure 14: Floods in Nairobi in April  
(Source: Nikhil Shah, youtube.com)

 Slika 15: Poplave v regiji Morogoro v Tanzaniji aprila 2016. 
(vir: https://twitter.com/habarika2)

 Figure 15: Floods in the Morogoro region in Tanzania in April 
2016 (Source: https://twitter.com/habarika2)

 Slika 16: Poplavljena cesta po 75 mm dežja 10. maja v 
Somaliji. (vir: M. Dayib, floodlist.com)

 Figure 16: The flooded road after 75 mm of rainfall on 10 
May in Somalia. (Source: M.Dayib, floodlist.com)
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nekaj tisoč oseb, v Malaviju jih je ob poplavah utonilo 10. 
V dneh med 13. in 18. aprilom je Kenijo in Tanzanijo 
zajel najmočnejši ciklon v Indijskem oceanu. V Tanzaniji 
je tedensko deževje ob ciklonu Fantali povzročilo poplave, 
ki so zahtevale tri žrtve, v Keniji pa  je isti tropski ciklon 
Fantala povzročil močne poplave predvsem v obalnem 
delu države. Poplave so prišle po večmesečnem suhem 
obdobju. V kraju Kwale je 15. aprila v štirih urah padlo 
več kot 130 mm dežja. Poplave v Keniji so se nadalje-
vale še nekaj dni pozneje z močnimi nalivi, ko je prizadelo 
okrožje Mombasa, kjer je 24. aprila padlo 131 mm dežja 
v 12 urah. V teh hudourniških poplavah je utonila ena 
oseba. Ponovno so močni triurni nalivi prizadeli Nairobi 
28. aprila, ko je ulice voda zalila 1 m visoko, konec 
meseca pa je 5 oseb umrlo v Morogoro regiji v vzhodni 
Tanzaniji. Prav tako so v aprilu poplave ponovno zajele 
Angolo, kjer so zahtevale 19 življenj.

Maja so poplave in plazovi prizadele Ruando. Močno 
deževje, 49 mm v 24 urah, 7. in 8. maja je povzročilo 
poplave in plazove, ki so zahtevali 54 življenj, uničenih je 
bilo čez 500 domov, preseliti so morali več kot 6000 
ljudi. Nekaj dni pozneje so dvotedenske poplave priza-
dele Etiopijo, kjer so morali preseliti 20.000 družin, 
zahtevale pa so prek 100 žrtev, poplave pa so prizadele 
tudi sosednjo Somalijo, kjer je najbolj poplavljala reka 
Shabelle. V Somaliji je bilo prizadetih čez 30.000 družin, 
tri osebe so utonile.

Močno deževje je med 10. in 15. junijem prizadelo Gano, 
kjer je 13. junija v kraju Axim padlo 99 mm dežja v 24. 
urah. Utonilo je šest ljudi. Junija so poplave prizadele tudi 
jug Nigerije. 

Julija so večmesečne poplave zajele Sudan. Poplave so 
trajale vse do konca avgusta in prizadele 204.000 ljudi 
ter zahtevale 114 življenj. Konec julija so poplave zahte-
vale sedem življenj v Južnoafriški republiki in 11 življenj 
na severu Nigra.

Avgusta so se poplave nadaljevale v Sudanu in zahodni 
Afriki po državah Gana, Senegal, Mali, Burkina 
Faso, Niger in Nigerija. Zahodno Afriko so prizadele 
predvsem večkratne hudourniške poplave, ki so zahte-
vale 36 življenj. Količine padavin, ki so povzročile poplave, 
so bile velike, v Maliju v 24 urah na 11. avgust med 50 
in 65 mm, v kraju Kolda v Senegalu 162 mm v istem 
terminu. V posameznih krajih je med 4. in 10. avgustom 
padlo okoli 300 mm padavin. V dolvodnih predelih so 
se poplave nadaljevale še septembra. V Maliju je reka 
Niger v notranji delti dosegla 50-letno visoko vodo, 
6. septembra je bila najvišje po letu 1964. V septembru 
so hudourniške poplave zahtevale še dve življenji v Gani.

Konec oktobra so hudourniške poplave prizadele 
območje Sinaja in zahodno obalo Rdečega morja v 
Egiptu. Prizadele so prek 30.000 oseb, 29 jih je utonilo. 

Novembra so hudourniške poplave prizadele Johanes-
burg v Južnoafriški republiki, kjer je v treh urah padlo 
90 mm dežja. Utonilo je šest oseb. Prav tako so konec 
novembra in v decembru poplave prizadele Zimbabve, 
kjer je utonilo šest oseb.

Kongo so prizadele poplave reke Kalamu konec 
decembra, ki je poplavila mesto Boma in zahtevala kar 
50 žrtev.

 Slika 17: Poplave hudourniških voda 27. oktobra v kraju  
Ras Gharib.  
(vir: https://twitter.com/modasser_sebak) 

 Figure 17: Floods caused by common swifts on 27 October 
in Ras Gharib.  
(Source: https://twitter.com/modasser_sebak)

 Slika 18: Posledice hudourniških poplav reke Kalamu 
konec decembra v mestu Boma.  
(vir: Government of Kongo Central Province, 
http://floodlist.com/africa/democratic-
republic-congo-floods-boma-december-2016#jp-
carousel-18129)

 Figure 18: Consequences of common swift floods of the 
Kalamu River at the end of December in the 
Boma city.  
(Source: Government of Kongo Central Province, 
http://floodlist.com/africa/democratic-
republic-congo-floods-boma-december-2016#jp-
carousel-18129)
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 Slika 19: Poplave reke Pearl v Louisiani marca. 
(vir: Shawn Wilson, twitter.com/onevisionary)

 Figure 19: Floods of the Pearl river in Louisiana in 
March (Source: Shawn Wilson, twitter.com/
onevisionary)

 Slika 20: Poplave aprila v Hustonu v Teksasu.  
(vir: Elliot Blackburn, flickr.com)

 Figure 20: Floods in Huston, Texas, in April  
(Source: Elliot Blackburn, flickr.com)

Severna Amerika

Leta 2016 je bilo v Severni Ameriki 26 večjih poplav. 
Zahtevale so 138 življenj, preseljenih je bilo 56.000 ljudi, 
poplavno ogroženo območje pa je merilo 2 milijona km2. 
Najvišjo magnitudo 7,7 so imele poplave na srednjem 
zahodu ZDA konec leta 2015 in v januarju 2016 (DFO, 
2016).

Poplave na začetku leta 2016 v Severni Ameriki so se 
začele z neurji in padavinami v decembru 2015 (v nekaj 
dneh je padlo okoli 250 mm dežja). V ZDA so v državah 
Illinois in Missouri zahtevale več kot 31 življenj, poplavljeni 
so bili tudi Arkansas, Kentucky in Misisipi. V začetku leta 
so tako poplavljale reke v njihovem srednjem in spodnjem 
toku, v porečju Misisipija.

V drugi polovici januarja so zimske nevihte prinesle 
poplave na vzhodno obala ZDA, kjer je poplavilo posa-
mezne obalne predele, poplave pa so zahtevale osem 
življenj.

V začetku marca so hudourniške poplave zajele Kalifor-
nijo. V 24 urah je padlo 165 mm padavin, utonila je ena 
oseba. 

V drugem tednu marca je močno deževje 7. in 8. marca 
prineslo poplave v vzhodni Teksas in Louisiano ter nekaj 

dni pozneje še v Misisipi in Oklahomo. V Louisiani je 8. 
marca v 24 urah padlo 355 mm dežja, več rek je doseglo 
rekordne vodostaje, poplave so poleg gmotne škode 
zahtevale še pet življenj.

Konec marca so močni nalivi povzročili poplave v Arkan-
sasu in Tenesiju, kjer je v treh urah padlo čez 100 mm 
dežja. Hudourniške poplave z rekordnimi količinami 
padavin so povzročile hudourniške poplave tudi v Las 
Vegasu, Nevada, konec marca.

Močne poplave, kombinacija hudourniških in ravninskih 
poplav so sredi aprila zajele Huston v Teksasu, kjer je 
v 24 urah padlo 300 mm dežja. V Teksasu so te nekaj-
dnevne poplave zahtevale sedem življenj. Močni nalivi so 
povzročili poplave konec aprila na jugu zvezne države 
Misisispi, tudi tu je padlo v nekaj urah 28. aprila več kot 
250 mm dežja.

Teksas so poplave spet prizadele 26. maja. Jugovzhodni 
Teksas je dobil v 24 urah rekordno količino padavin – 
420 mm (kraj Brenham), deževalo je še v naslednjih 
dneh. Večinoma so v tem padavinskem dogodku v dveh 
dneh dobili med 250 in 500 mm padavin. Poplavne 
vode so napolnile zadrževalnike do skrajnih zmogljivosti, 
izredne razmere so razglasili v 12 okrožjih, poplave pa so 
zahtevale 15 žrtev.

Sredi junija so izredne poplavne razmere razglasili v 
Oklahomi. Poplave so zajele ves srednji zahod ZDA v 
dneh po 11. juniju s količinami padavin nad 200 mm v 
najbolj namočenem dnevu.

Močni nalivi so 23. junija zajeli Zahodno Virginijo in 
prinesli nekajdnevne poplave po tej državi. V teh nekaj 
dneh je bila razglašena nacionalna katastrofa, utonilo je 
25 oseb. Mesto Huntington v tej državi so hudourniške 
poplave spet prizadele sredi julija.

Manjše hudourniške poplave so imeli zadnji dan junija 
tudi v Las Vegasu v Nevadi.
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 Slika 21: Posledice poplave v Oklahomi junija 2016.  
(vir: Facebook/Gavin County Sheriff’s Office)

 Figure 21: Consequence od floods in Oklahoma in June 2016 
(Source: Facebook/Gavin County Sheriff’s Office)

 Slika 22: Poplave v Severni Karolini 8. oktobra.  
(vir: US Army, floodlist.com)

 Figure 22: Flood in North Carolina on 8 October  
(Source: US Army, floodlist.com)

V začetku druge dekade julija so poplave zajele kanadski 
Saskatchewan, nekaj dni pozneje pa še mesti Edmonton 
in Calgary v Alberti.

Sredi julija so poplave zajele Wisconsin in Minesoto, 
kjer so zahtevale eno življenje, evakuacije pa so bile konec 
julija razglašene zaradi poplav v državah Maryland in 
New Jersey, kjer sta utonili dve osebi.

Rekordne poplave so sredi avgusta prizadele Lousiano. 
12. avgusta je ponekod padlo 430 mm padavin, reke 
so tako na več lokacijah dosegle rekordne vodostaje, 
območje poplav pa se je razširilo še na sosednji Alabamo 
in Misisipi. V ravninski Lousiani je bilo ob poplavah 
poškodovanih 40.000 hiš in 100.000 vozil, poplave pa so 
zahtevale 13 življenj.

Konec avgusta so rekordne vodostaje dosegle tudi reke 
na severu Iowe, po več kot 200 mm padavin v 24 urah, 
prav tako je bilo konec meseca po vseh ZDA več hudour-
niških poplav v okolici krajev Cincinnati, Kansas City, India-
napolis, Colorado Springs in Denver. Utonila je ena oseba.

Ostanki tropske nevihte Julija so v drugi polovici 
septembra povzročili poplave po vzhodni obali ZDA. 
Padavine so povzročile poplave po državah Severna 
Karolina, Virginia in Maryland. V nekaj dneh je padlo 
tudi več kot 400 mm padavin, največ težav so imeli 
v Severni Karolini. V dneh po 22. septembru so imeli 
močne poplave na srednjem zahodu ZDA, kjer so poplave 
zahtevale dve življenji v Wisconsonu. Konec septembra 
so poplave prizadele osrednji in južni Teksas ter vzhodni 
Michigan in Ontario v Kanadi.

Tropski ciklon Mathew s Karibov je v začetku oktobra 
dosegel jug ZDA in povzročil poplave v državah Florida, 
Georgia, Južna Karolina in Severna Karolina. Florido 
in Georgio je orkan dosegel 7. oktobra, največ težav je 
povzročil po obeh Karolinah, zlasti pa v Severni Karolini. 
Tu je v kraju Fayetteville 9. oktobra v 24 urah padlo 
355 mm dežja. Reke v tej državi so naraščale še nekaj 
dni, poplavljale pa še več kot teden. Rekordne pretoke in 
vodostaje so dosegle kar na 14 vodomernih postajah. 

Zavarovalnice so ocenili zavarovano škodo ocenile na do 
5 milijard ameriških dolarjev. Skupaj je v obeh Karolinah 
utonilo 34 oseb.

10. oktobra so poplave zaradi »ostankov« ciklona 
Mathew zajele tudi Novo Škotsko v Kanadi, kjer je padlo 
v kraju Sydney rekordnih 228 mm padavin v enem dnevu 
(prejšnji rekord 129 mm), zaradi poplav v dneh okoli 20. 
oktobra pa so izredne razmere razglasili v Pensilvaniji.

V novembru in decembru po Severni Ameriki ni bilo 
večjih poplav.

Južna Amerika

Leta 2016 je bilo v Južni Ameriki 46 velikih poplav. Po 
obsegu so zajele 3,7 milijona km2, ob dogodkih so morali 
preseliti več kot 230.000 ljudi, zahtevale pa so 757 žrtev. 
Najvišjo magnitudo 7,8 so imele poplave reke Paragvaj 
konec leta 2015 in v začetku 2016 (DFO, 2016).

Prve poplave leta 2016 so se v Južni Ameriki začele 
s padavinami konec decembra 2015 in povzročile 

 Slika 23: Poplave v južni Braziliji.  
(vir: Defesa Civil de Uruguaiana)

 Figure 23: Floods in south Brazil  
(Source: Defesa Civil de Uruguaiana)
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poplave, ki so se nadaljevale še v prve dni januarja v 
Urugvaju, Braziliji, Paragvaju in Argentini. Najbolj 
je poplavljala reka Paragvaj, poplave so trajale še več 
tednov, najdalj v Argentini. Povzročile so veliko gmotno 
škodo, zahtevale 12 žrtev, preseliti pa so morali 
170.000 ljudi.

Hudourniške poplave so v začetku januarja prizadele tudi 
Honduras, prav tako hudourniške so sredi januarja priza-
dele posamezne predele Bolivije, močno deževje je 20. 
januarja povzročilo poplave v Ekvadorju, sredi januarja 
so imeli poplave v brazilskih državah Parana in Rio de 
Janeiro. Konec januarja so bile zaradi nalivov (140 mm 
dežja v 24 urah) spet poplave v Ekvadorju, ki so se zavlekle 
v začetek februarja in zahtevale devet življenj. Šest žrtev 
poplav je bilo konec januarja v Kolumbiji.

V začetku februarja so poplave prizadele Bolvijo, kjer je 
4. februarja v 24 urah padlo 50 mm dežja.

Močno deževje je v dneh med 9. in 11. februarjem 
prineslo poplave na sever Hispaniole, državama Haitiju 
in Dominikanski republiki. V 24 urah je padlo 216 mm 
dežja. Poplave zaradi nalivov so imeli sredi februarja še v 
Hondurasu in Argentini. V Argentini so poplave zahte-
vale štiri življenja. Konec februarja so narasle reke v 
Peruju, Braziliji in Boliviji. V Peruju so poplave prizadele 
sever in jug države ter zahtevale eno življenje. Povsod 
na tem območju se je močno deževje nadaljevalo še v 
začetek marca z ekstremnimi količinami, do 700 mm 
v tednu dni, in povzročalo poplave, ki so se zavlekle v 
marec. Manjše hudourniške poplave so bile februarja še 
na Jamajki.

Hladna fronta je zadnjega februarja zajela Haiti, kjer je 
na severu in zahodu povzročila poplave, ki so zahtevale 
eno življenje. V noči na 11. marec so nalivi zajeli jugo-
vzhod Brazilije, regijo Sao Paolo, kjer so hudourniške 
poplave in plazovi zahtevali 24 življenj. Sredi marca je 
močno deževje manj intenzivne poplave povzročilo tudi 
na severu Argentine, kjer je utonila ena oseba. 

 Slika 24: Poplave v Sao Paulu marca. 
(vir:Folha de S.Paulo, twitter.com)

 Figure 24: Floods in Sao Paulo in March.  
(vir:Folha de S.Paulo, twitter.com)

 Slika 25: Posledice poplav aprila na Haitiju.  
(vir: twitter.com/VictorBanbile)

 Figure 25: Consequences of floods in Haiti in April.  
(Source: twitter.com/VictorBanbile)

 Slika 26: Poplave v Gvatemali junija, ko je padlo 360 mm 
dežja v 24 urah. (vir:twitter.com/raftulum)

 Figure 26: Floods in Guatemala in June when 360 mm of rain 
fell in 24 hours. (Source:twitter.com/raftulum)

Začetek aprila je bil poplavno neugoden za Argentino in 
Urugvaj. Štiridnevno deževje je povzročilo poplavljanje 
številnih rek, mnoge predele je zalila voda. V kraju Feli-
ciano v Argentini je 5. aprila padlo skoraj 300 mm padavin 
v 24 urah, sicer pa so ocene skupne količine štiridnevnih 
padavin okoli 500 mm. V poplavah je utonila ena oseba, 
preselili so jih preko 20.000. Poplave na tem območju so 
se nadaljevale še v sredino aprila z viškom padavin ponovno 
okoli 16. aprila, ko je padlo med 140 in 160 mm padavin 
v 24 urah, in 21. aprila, ko je padlo okoli 100 mm padavin 
v 24 urah v posameznih predelih Urugvaja. V Urugvaju so 
evakuirali več kot 3000 oseb, deset je bilo žrtev.

Sredi aprila so imeli poplave, ki so zahtevale dve žrtvi 
v srednjem Čilu. Hudourniške poplave so prizadele 
tudi mesto Leogane na zahodu Haitija, ponovno pa so 
Haiti poplave v glavnem mestu Port-au-Prince prizadele 
konec meseca, ko so poškodovale 4000 hiš. Poplave na 
Haitiju so v aprilu zahtevale šest življenj. Konec aprila so 
reke prestopile bregove v kraju Alluriquin v Ekvadorju in 
zahtevale štiri žrtve.
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V začetku maja je slabo vreme zajelo Hispaniolo in 
prineslo težave s poplavami na Haiti in Dominikansko 
republiko. V kraju Sabana de Mar na severu Domini-
kanske republike je 28. aprila v 24 urah padlo 260 mm 
dežja, večinoma pa je sever Hispaniole dobil okoli 
200 mm padavin. Poplave so povzročile preselitev več 
tisoč oseb v obeh državah in pet žrtev na Haitiju. Deževje 
se je nadaljevalo še v začetek maja z najbolj intenzivnimi 
padavinami na vzhodu Dominikanske republike, kjer je 
NASA 8. maja namerila »nalivanje« 300 mm na uro. Haiti 
so poplave ponovno prizadele v zadnjem tednu maja, 
niso pa zahtevale žrtev.

Več kakor 200 mm dežja je v šestih urah 30. maja 
padlo na območju mesta Reclife v severovzhodni državi 
Pernambuco v Braziliji. Evakuirali so 15.000 oseb, 
utonila je ena oseba.

10. junija so poplave in plazovi prizadeli Kolumbijo, ki so 
jih povzročile močne padavine v dneh pred tem (padlo je 
do 170 mm v 24 urah). Namočena zemljina in vode so 
zahtevale osem življenj. V istem času je začelo močno 
deževati v Gvatemali in Nikaragvi. V Gvatemala Cityju 
so 11. junija zabeležili 360 mm dežja v 24 urah. Evakuirali 
so na tisoče oseb, uničenih je bilo veliko hiš.

Zadnjega julija in v začetku avgusta so nevihte priza-
dele Dominikansko republiko in povzročile poplave in 
plazove, v katerih je izgubilo življenje sedem oseb. Isto-
časno je tropski ciklon Earl dosegel Belize in Mehiko, 
sicer kot hurikan kategorije 1 in prinesel 5. maja do 
200 mm dežja v 24 urah. V Belizeju so evakuirali 1000 
oseb, v Mehiki pa so poplave zahtevale 40 življenj.

Konec avgusta so nekajdnevni nalivi povzročili poplave 
na jugu in v osrednjem delu Hondurasa. Poplave so 
zahtevale eno življenje.

Nekajdnevno deževje od 3. septembra naprej je povzro-
čilo poplave na jugu Mehike. V okolici Acapulca je 4. 

septembra v 24 urah padlo med 220 in 260 mm dežja. 
Poplave so najbolj prizadele državi Guerrero in Chiapas. 
Namočeno območje so poplave spet prizadele sredi 
septembra s podobnimi količinami padavin in zahtevale 
13 žrtev.

Konec septembra in začetek oktobra je hurikan 
Mathew zajel Karibe. Najprej je s poplavami prizadel 
vzhodne Karibe, kjer je 29. septembra na St. Lucijo 
odložil 320 mm dežja v 24 urah, na St. Vincentu pa 
zahteval eno življenje. Iz kategorije 1 se je nato okrepil 
v kategorijo 4 in 4. oktobrazadel Hispaniolo. V Domi-
nikansko republiko je 3. oktobra prinesel do 300 mm 
padavin. Na Haitiju i v Dominikanski republiki je 
zahteval 552 življenj, od teh večino 546 na Haitiju. Na 
Haitiju so preselili 176.000 oseb, v Dominikanski repu-
bliki pa 35.000 oseb.

 Slika 27: Posledice poplav po padavinah hurikana Mathew 
na Haitiju. (vir: twitter.com/Pwoteksyonsivil)

 Figure 27: Consequence of floods after the hurricane Mathew 
in Haiti (Source: twitter.com/Pwoteksyonsivil)

 Slika 28: Poplave v vzhodni Kolumbiji oktobra so zahtevale 
štiri življenja. (vir: Ejército Nacional de Colombia)

 Figure 28: Floods in eastern Columbia in October demanded 
4 lives (Source: Ejército Nacional de Colombia)

 Slika 29: Obsežna poplavljena območja oktobra v Argentini. 
(vir: Ministro de Agroindustria de la Provincia de 
Buenos Aires)

 Figure 29: Extensive flooded area in Argentina in October. 
(Source: Ministro de Agroindustria de la Provincia 
de Buenos Aires)
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 Slika 30: Posledice poplav v mestu Cali decembra v 
Kolumbiji. (vir: twitter.com/manchaamarilla)

 Figure 30: Consequences of floods in the Cali city, Colombia, 
in December  
(Source: twitter.com/manchaamarilla)

Pot hurikana je sledila čez vzhod Kube proti ZDA. Na 
Kubi žrtev ni bilo, so pa preselili 1.079.000 oseb.

Konec septembra so poplave prizadele tudi mesto 
Durango v osrednjem delu Mehike. Hudourniške 
poplave z do 100 mm dežja v 24 urah 30. septembra 
so zahtevale pet žrtev.

Sredi oktobra so poplave prizadele zahodno Kolumbijo 
in zahtevale štiri življenja, konec oktobra pa so poplave 
in plazovi v Kolumbiji zahtevali še deset žrtev.

Konec oktobra so dolgotrajne poplave prizadele 
obsežna območja v provinci Buenos Aires v Argentini. 
Poplavljenih je bilo veliko površin, saj je padlo v oktobru 
med 400 in 1200 mm padavin, tako da podtalnica in 
prst vode nista mogli več sprejemati.

Oktobra so imeli poplave še na Jamajki, v začetku 
novembra pa so prizadele Mehiko in spet Haiti ter 
Dominikansko republiko. V Mehiki so poplave zahte-
vale dve življenji, na Haitiju deset žrtev, v Dominikanski 
republiki pa so preselili več kot 20.000 oseb. 

Nevihte so 8. novembra povzročile hudourniške 
poplave na otoku St. Vincent in Grenadini, kjer so 
zahtevali eno žrtev. Sredi novembra so nevihte zajele 
Panamo in Kostariko, kjer je v 24 urah padlo med 50 
in 150 mm dežja. Poplave so povzročile evakuacije in 
gmotno škodo. Poplave so vzhodne Karibe spet priza-
dele konec novembra.

Hurikan Oto je 24. novembra zajel Kostariko, Panamo 
in Nikaragvo. Ob poplavah je v teh državah umrlo devet 
oseb.

Prvega decembra so poplave zajele mesto Cali v 
Andih v Kolumbiji in zahtevale šest življenj. Poplave 
so trajale nekaj dni, uničenih je bilo tudi nekaj hiš. 
V začetku decembra so poplave prizadele tudi Bolivijo, 
kjer so prizadele severni in osrednji del države, v 

drugem tednu pa so imeli hudourniške poplave tudi 
na Jamajki.

Večje poplave so imeli konec decembra v Argentini, v 
provincah Santa Fe in Buenos Aires. V nekaj urah je 
na območju teh držav padlo med 50 in 85 mm dežja in 
povzročilo poplave, ki so zahtevale preselitev 650 oseb 
in eno življenje.

Avstralija in Oceanija

Leta 2016 je bilo na območju Avstralije in Oceanije 18 
večjih poplavnih dogodkov, 63 žrtev poplav, 680 prese-
ljenih ljudi in ogroženega dobrih 3 milijona km2 ozemlja. 
Najvišjo magnitudo 7,3 so imele poplave konec leta 2016 
v osrednjem delu Avstralije (DFO, 2016).

Prve večje poplave na območju Oceanije in Avstralije so 
se začele z nalivi in hudourniškimi poplavami v Novem 
južnem Walesu 5. in 6. januarja. Najbolj je prizadelo 
območje doline Hunter in mesta Newcastle. Količina 
padavin je bila ogromna, večinoma prek 220 mm v tem 
dogodku z do 255 mm in zabeleženo največjo intenzivno-
stjo 80 mm v eni uri.

Nova Zelandija je prve poplave leta 2016 dobila konec 
januarja s ciklonom Victor, ko je poplavilo Aucland. V 24 
urah je 27. januarja padlo med 50 in 66 mm dežja z viški 
do 100 mm. Prav tako je 27. januarja v kraju Geelong v 
avstralski Viktoriji nevihta odvrgla dvomesečno količino 
padavin v eni uri. Padlo je med 40 in 72 mm v eni uri in 
povzročilo stoletne hudourniške poplave. Hudourniške 
poplave so konec januarja zajele tudi Tasmanijo, kjer je 
na njenem vzhodnem koncu v 24 urah padlo med 100 in 
220 mm dežja. Konec januarja je ciklon Stan povzročil 
poplave v regiji  Pilbara v Zahodni Avstraliji, regionalne 
poplave so imeli tudi v južnem Queenslandu v okolici 
kraja Bundaberg, kjer je utonila ena oseba. Severni 
Queensland so poplave prizadele nekaj dni pozneje, 3. 
februarja, ko je v okolici Mount Ise v kraju Urandangi 

 Slika 31: Poplave v dolini Hunter v Avstraliji. (vir: NSW SES)
 Figure 31: Floods in the Hunter valley in Australia.  

(Source: NSW SES)
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padlo več kot 160 mm dežja v 24 urah, od tega večina v 
treh dneh.

Papua Nova Gvineja je imela poplave zaradi močnega 
deževja sredi februarja, ki so zahtevale tri življenja. Prav 
tako sredi februarja je v dveh dneh padlo 500 mm dežja 
na Novi Zelandiji,  močno deževje je več dni povzročalo 
poplave in nevšečnosti po vsej državi.

Tropski ciklon Winston je 20. februarja dosegel Fiji, kjer 
je povzročil poplave, saj je prinesel med 100 in 150 mm 
padavin v 24 urah. Na Fijiju so poplave zahtevale 42 
žrtev in 34.000 preselitev.

V začetku marca so imeli spet poplave na Papui Novi 
Gvineji, sredi marca pa je čez 350 mm padavin povzro-
čilo poplave na zahodni obali Nove Zelandije. 

Začetek aprila so poplave zaradi tropskega ciklona Zina 
prizadele Fiji, kjer so utonile tri osebe, sredi aprila pa 
so hudourniške poplave znova prizadele Novo Zelandijo, 
tokrat njen sever.

Junija so kratkotrajne in močne poplave zajele jugo-
vzhodni obalni del Avstralije, od južnega Queen-
slanda, Novega južnega Walesa do Tasmanije. Posa-
mezni predeli so dobili 4. in 5. junija tudi 400 mm 
padavin, poplave pa so se na Tasmaniji zavlekle še do 
8. junija, skupaj so zahtevale sedem življenj. Sredi junija 
so imeli hudourniške poplave na jugu Queenslanda, 
kjer je v 24 urah padlo do 200 mm dežja.

Tasmanijo so močne poplave reke Huon prizadele 
sredi julija. Septembra so poplave zajele Viktorijo 
in Južno Avstralijo, kjer so ob poplavi evakuirali več 
krajev zaradi rekordnih padavin. Utonili sta dve osebi. 
Konec septembra je poplavila reka Lachan v Novem 
južnem Walesu, kjer so prav tako evakuirali več sto 
oseb. Poplave so se v oktobru iz južnega Walesa razši-
rile še na Južno Avstralijo.

Sredi novembra so poplave prizadele Novo Kaledo-
nijo, kjer je v 24 urah padlo med 250 do 400 mm 
dežja. Poplave so zahtevale pet življenj.

Sredi decembra so poplave spet prizadele Fiji. Konec 
decembra so rekordne poplave prizadele jug Sever-
nega teritorija in sever Južne Avstralije. Marsikje so 
padle rekordne količine padavin, ni pa bilo žrtev poplav.

Sklepne misli

Leta 2016 je bilo po svetu več kot 220 večjih poplav, 
ki so skupaj zahtevale 3579 žrtev. Največ jih je bilo ob 
monsunskih poplavah v jugovzhodni Aziji. Leta 2016 se 
je moralo zaradi poplav začasno preseliti 3,6 milijona 
ljudi, od teh kar tri milijone v Aziji. Največ preseljenih, 
en milijon, je bilo ob poplavah na Tajskem. Največjo 
magnitudo, 7,8, so imele poplave reke Parana v Južni 
Ameriki.

Glavni vzrok poplav so bili največkrat močno deževje 
in nalivi (tri četrtine dogodkov, opredeljenih po DFO), 

 Slika 32: Posledice poplav februarja na Fijiju.  
(vir: NZ Defence AirForce, Government of Fiji)

 Figure 32: Consequences of the February floods in Fiji. 
(Source: NZ Defence AirForce, Government of Fiji)

 Slika 33: Poplave na Fijiju v aprilu so dodobra preplavile 
površje. (vir: Fiji Government)

 Figure 33: Floods in Fiji in April covered most of the 
surface. (Source: Fiji Government)

 Slika 34: Poplave julija v Tasmaniji. (vir: Tasmania SES)
 Figure 34: Floods in Tasmania in July. (Source: Tasmania SES)
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 Preglednica 2: Glavni kazalniki poplav po celinah
 Table 2: Main flood indicators by continent

Celina Dogodki Žrtve Preseljeni Velikost območja (km2)
Afrika 32 562 244.544 2.422.698

Azija 72 1999 3.033.548 6.119.093

Evropa 26 60 65.422 594.259

Severna Amerika 26 138 55.843 1.992.983

Južna Amerika 18 63 680 3.015.670

Avstralija in Oceanija 46 757 228.893 3.671.704

sledijo poplave zaradi monsunov in tropskih ciklonov 
(petina vseh dogodkov, opredeljenih po DFO), nekaj pa 
je bilo poplav zaradi ledu in snega. To leto so poplave 
prizadele 12 odstotkov kopenskega ozemlja ali 17,8  
milijona km2, skoraj 2 milijona km2 so zajele poplave v 
osrednjem delu Rusije. 

Oceno resnosti poplave so na Poplavnem observa-
toriju DFO izdelali za 101 dogodek (od 220, opisanih 
v besedilu). Največjo, 2. stopnjo resnosti je imelo 16 

poplavnih dogodkov,  stopnjo resnosti 1,5 je imelo 56 
poplavnih dogodkov, 47 pa jih je imelo oceno resnosti 
1. Kar 7 od 16 poplavnih dogodkov v Severni Ameriki je 
imelo najvišjo, tj. 2. stopnjo resnosti.

Po podatkih analize zavarovalnice AON (AON, 2015) so 
bile poplave leta 2016, ki so kot druge po vrsti med 
vsemi naravnimi nesrečami prizadejale za 12 milijard 
dolarjev škode, največ, 3 milijarde dolarjev poplave 
maja v srednji Evropi.
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SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH 
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Povzetek
Slovenija je v letu 2016 dejavno sodelovala pri zagotavljanju mednarodne reševalne pomoči ob večjih naravnih in 
drugih nesrečah v tujini. Sodelovala je v štirih mednarodnih reševalnih intervencijah mehanizma civilne zaščite 
Evropske unije in v tem okviru napotila v prizadete države materialno pomoč in tri strokovnjake. Na dvostranski 
ravni je eni državi zagotovila pomoč z enoto za zaščito, reševanje in pomoč. Usmeritev za prihodnje obdobje 
je nadaljevati razvoj zmogljivosti za nadaljnje uspešno sodelovanje v mednarodnih reševalnih intervencijah.

Abstract
In 2016, Slovenia actively participated in the provision of international rescue assistance in large-scale 
natural and other disasters abroad. It took part in four international rescue operations within the Union Civil 
Protection Mechanism, sending both, the in-kind assistance and three experts to the affected countries. 
At a bilateral level, Slovenia rendered assistance to one country. In the future, Slovenia will continue to 
promote the development of capabilities for effective participation in international rescue operations. 

Zagotavljanja mednarodne 

reševalne pomoči Slovenije

Slovenija sodeluje v mednarodnih reševalnih interven-
cijah oziroma pri zagotavljanju pomoči drugim državam 
ob naravnih in drugih nesrečah na podlagi načela soli-
darnosti in prostovoljnega dajanja pomoči v okviru svojih 
zmogljivostmi ter skladno z mednarodnimi smernicami. 
Pomoč se daje na zaprosilo prizadete države, upoštevajo 
se potrebe in posebnosti prizadete države, spoštujejo se 
humanitarna načela, ključna sta takojšnje ukrepanje in 
učinkovitost pomoči.

Zagotavljanje reševalne pomoči drugim državam lahko 
poteka na dvostranski ravni ali prek mednarodnih meha-
nizmov za usklajevanje pomoči. Za Slovenijo kot članico 
Evropske unije je osrednji mehanizem civilne zaščite EU1, 
pomoč se lahko daje tudi prek Natovega Evroatlantskega 

1 V pravnih aktih se uporablja termin mehanizem Unije na 
področju civilne zaščite, medtem ko je v splošni rabi termin 
mehanizem civilne zaščite Evropske unije ali skrajšano 
mehanizem civilne zaščite EU. 

centra za usklajevanje pomoči ob nesrečah, na globalni ravni 
pa imajo splošno usklajevalno vlogo Združeni narodi prek 
Urada za usklajevanje humanitarnih zadev (UN-OCHA – 
Office for Coordination of Humanitarian Affairs).2

Slovenija sodeluje v mednarodnih reševalnih interven-
cijah ob večjih nesrečah v tujini vse od osamosvojitve, s 
članstvom v EU in mednarodnih organizacijah ter ob vse 
večjem razvoju mednarodnih usklajevalnih mehanizmov 
pa so se te aktivnosti še okrepile. V zadnjem obdobju so 
naravne nesreče, zlasti vremensko pogojene, vse pogo-
stejše, prav tako se pojavljajo različne druge situacije, ki 
zahtevajo mednarodno sodelovanje in pomoč. V prete-
klem obdobju (1999–2016) je Slovenija zagotovila reše-
valno pomoč ob večjih naravnih in drugih nesrečah v 41 
primerih. 

Področje zagotavljanja mednarodne pomoči Slove-
nije ob naravnih in drugih nesrečah v tujini je urejeno 
v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-

2 Več glej v Dobnik Jeraj, Milena, 2009. Mednarodne reševalne 
operacije in prispevek Slovenije. Ujma, 15, 249–256. 
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čami3, ki daje temeljno pravno podlago za napotitev sil 
za zaščito, reševanje in pomoč v mednarodne reševalne 
intervencije. Strateške usmeritve za razvoj zmogljivosti 
in sodelovanje v mednarodnih reševalnih intervencijah 
oziroma operacijah so zajete v Resoluciji o nacionalnem 
programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
2016–20224 ter Strategiji sodelovanja Republike Slove-
nije v mednarodnih operacijah in misijah5, kratkoročne 
usmeritve pa v vsakoletnih usmeritvah za načrtovanje 
sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah Mini-
strstva za obrambo. O zagotavljanju pomoči v posa-
meznem primeru ob zaprosilu druge države za pomoč 
odloča Vlada Republike Slovenije na predlog poveljnika 
Civilne zaščite RS ali ministra za obrambo. 

Mednarodne intervencije 

mehanizma civilne 

zaščite EU v 2016

Mehanizem civilne zaščite EU je osrednji usklajevalni 
mehanizem ob naravnih in drugih nesrečah na območju 
Evropske unije6. Za sodelovanje na področju civilne zaščite 
v Evropski uniji velja načelo subsidiarnosti, po katerem je 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v nacio-
nalni pristojnosti, Evropska unija pa nacionalne ukrepe 
podpira in dopolnjuje v vseh fazah obvladovanja naravnih 
in drugih nesreč: pri preventivi, pripravljenosti in odzivu. 
Ob večjih nesrečah, ki presežejo zmogljivosti posameznih 
držav, je vloga EU usklajevanje skupnih operacij in medna-
rodne pomoči držav članic prizadeti državi bodisi znotraj 
ali zunaj EU. V mehanizmu sodeluje 28 držav članic EU, 
države Evropskega gospodarskega prostora (Islandija in 
Norveška) ter Črna gora, Makedonija, Srbija in Turčija.

Za zagotavljanje hitrega in učinkovitega odziva so v 
mehanizmu civilne zaščite EU:

 – Center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC – 
Emergency Response Coordination Centre) je 
osrednja točka (deluje 24/7) za izmenjavo infor-
macij med državami, sodelujočimi v mehanizmu, 
prek določenih nacionalnih kontaktnih točk (v Slove-
niji je to Center za obveščanje Republike Slovenije 
v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje). ERCC 
deluje kot komunikacijsko vozlišče med državami, ki 
zagotavljajo pomoč, in prizadeto državo ter posla-
nimi strokovnjaki na terenu. ERCC izvaja funkcije 
monitoringa in informiranja, torej spremlja situacijo 
po vsem svetu, pripravlja dnevna poročila in druga 
informativna gradiva. 

3 Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10.
4 Uradni list RS, št. 75/16.
5 Uradni list RS, št. 19/10.
6 Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je bil vzpostavljen 

z Odločbo Sveta 2001/792/ES in nazadnje prenovljen s 
Sklepom št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013. 

 – Skupni komunikacijski in informacijski sistem 
(CECIS – Common Emergency Communication and 
Information System) je spletna aplikacija, ki omogoča 
pregled zmogljivostih držav, ki jih lahko ponudijo 
ob večjih nesrečah. Zagotavlja celostno platformo 
za pošiljanje in sprejemanje obvestil in zaprosil o 
nesreči ter spremljanje razvoja odziva na nesrečo 
v prizadeti državi. V podatkovno zbirko CECIS države 
prijavijo svoje zmogljivosti, ob vsakokratni prošnji za 
pomoč pa se odzovejo glede na trenutno razpolo-
žljive zmogljivosti. Leta 2013 je bil na podlagi nove 
zakonodaje ustanovljen tudi nabor predhodno odre-
jenih zmogljivosti (angl. voluntary pool), v katerega 
lahko države zavezujoče uvrstijo svoje sile. 

 – Zmogljivosti: sistem modulov civilne zaščite: 
moduli so vnaprej predpisane specializirane opera-
tivne organizacijske strukture, ki so organizirane po 
vrstah naravnih in drugih nesreč (npr. za potrese, 
poplave, požare v naravnem okolju ipd.) in so jih 
prostovoljno ustanovile ena ali več držav, sodelujočih 
v mehanizmu. Slovenija je prijavila modul za pomoč 
po potresu (MUSAR – Medium Urban Search and 
Rescue, iskanje in reševanje v urbanih okoljih) kot 
del državne enote za hitre reševalne intervencije, 
v postopku registracije v prostovoljni nabor sil je 
slovenska Enota za iskanje in reševanje iz jam; stro-
kovnjaki za svetovanje na različnih področjih, tako 
v fazi preventive in pripravljenosti kot odziva; stro-
kovne ekipe za civilno zaščito, ki jih Evropska 
komisija napoti kot podporo prizadeti državi, da bi 
zagotavljali skladnost in učinkovitost mednarodne 
pomoči, poslane prek mehanizma civilne zaščite EU. 

 – Usposabljanja in vaje za boljše sodelovanje enot in 
strokovnjakov iz različnih držav: izvajajo se različne 
vrste in stopnje tečajev, skupne vaje – štabne in 
praktične ter program izmenjave strokovnjakov; 
Slovenija v programu sodeluje v skladu z dodeljeno 
nacionalno kvoto in usposabljanja tudi izvaja.

Dopolnilna vloga evropske civilne zaščite se kaže tudi kot 
pomoč pri zagotavljanju in financiranju prevoza za sile in 
sredstva, ki jih države članice ponudijo prizadeti državi.

Mehanizem civilne zaščite EU se aktivira ob zaprosilu za 
pomoč ob nesreči, zaprosilu za povečano pripravljenost 
ali za spremljanje razmer.

V letu 2016 je bil mehanizem civilne zaščite EU aktiviran 
37-krat (slika 1); od tega je bilo 26 prošenj za pomoč 
(največ od leta 2011), v šestih primerih je šlo za pred-
hodno opozarjanje oziroma povečano pripravljenost, v 
petih pa za spremljanje razmer (slika 2). 

Pri tem se je 80 % aktivacij mehanizma nanašalo na 
naravne nesreče (poplave, gozdni požari, vremenske 
ujme, potresi, tropski viharji), 20 % pa na nesreče, ki jih 
povzroči človek (kemične ali tehnične nesreče, begunci, 
nemiri) (slika 3). Prek mehanizma civilne zaščite EU so 
države zaprosile za pomoč 26-krat: osem prošenj je bilo 
iz držav članic EU in drugih držav, ki sodelujejo v meha-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2182
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5021
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3210
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0826
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nizmu, 18 prošenj pa iz tretjih držav. Kot je razvidno 
(slika 4), narašča število intervencij v tretjih državah. 
V skupno 18 reševalnih operacijah je sodelovalo 19 
modulov držav članic EU, 86 strokovnjakov in 16 stro-
kovnjakov iz Evropske komisije. 

Mednarodna pomoč 

Slovenije v letu 2016 

V letu 2016 je Slovenija dejavno sodelovala v mehanizmu 
civilne zaščite EU kot glavnem instrumentu za usklaje-

vanje mednarodnih reševalnih intervencij in pomoči držav 
članic EU ter drugih sodelujočih držav ob večjih naravnih 
in drugih nesrečah znotraj in zunaj EU. Center za obve-
ščanje Republike Slovenije (CORS) pri Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je slovenska 
točka za stike s Centrom za usklajevanje nujnega odziva 
Evropske komisije (ERCC) in je vključen v skupni informa-
cijsko-komunikacijski sistem CECIS, po katerem prejema 
obvestila in prošnje za pomoč ob naravnih in drugih 
nesrečah po svetu.

Slovenija je v letu 2016 sodelovala v štirih mednarodnih 
reševalnih intervencijah mehanizma civilne zaščite EU 

Milena Dobnik Jeraj, Borut Horvat, Lucija Jereb:  
SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH REŠEVALNIH INTERVENCIJAH LETA 2016

Slika 1:  
Intervencije mehanizma civilne zaščite 
EU v 2016 (vir: Evropska komisija, DG 
ECHO, Center za usklajevanje nujnega 
odziva – ERCC)
Figure 1:  
Emergency response of the Union 
Civil Protection Mechanism in 
2016 by type of response (Source: 
European Commission, DG ECHO, 
Emergency Response Coordination 
Centre (ERCC))

 Slika 2: Intervencije mehanizma civilne zaščite EU v 2002–2016 glede na vrsto odziva (prošnja za pomoč, predhodno 
opozarjanje, spremljanje razmer). (vir: Evropska komisija, DG ECHO, Center za usklajevanje nujnega odziva – ERCC)

 Figure 2: Union Civil Protection Mechanism interventions in the 2002-2016 period by type of activation (request for 
assistance, pre-alert, monitoring) (Source: European Commission, DG ECHO, Emergency Response Coordination 
Centre (ERCC))



96 UJMA | številka 31 | 2017

 Znotraj EU           Zunaj EU

2002 2003 2006 20092004 2007 2010 2012 2013 20142005 2008 2011 2015 2016

30

25

20

15

10

5

0
3

5

1

6
8

10

4

10 11

4

8

4
7 6

8

2

4

6

9
8

16

18 17

14

13

12

12 13

18

 Intervencija           Strokovnjaki           Osebe za povezavo Centra za usklajevanje nujnega odziva

2003 2004 2007 20102005 2008 2011 2013 2014 20152006 2009 2012 2016

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

in v tem okviru napotila v prizadete države materialno 
pomoč in tri strokovnjake. Na dvostranski ravni je zago-
tovila pomoč z reševalno enoto eni državi. 

Na zaprosilo Makedonije ob poplavah avgusta 2016 se 
je Slovenija odzvala z napotitvijo strokovnjaka za pomoč 
pri oceni stanja in koordinaciji sprejemanja mednarodne 
pomoči, ki je deloval v večnacionalni strokovni ekipi civilne 
zaščite EU. Na zaprosilo Albanije, ki so jo novembra 2016 

prizadele obsežne poplave, se je Slovenija odzvala s 
pomočjo v obliki petih črpalk in napotitvijo strokovnjakinje, 
ki je v štiričlanski strokovni ekipi civilne zaščite EU opra-
vljala naloge koordinacije mednarodne pomoči in podpore 
prizadeti državi. Na povabilo italijanske civilne zaščite prek 
mehanizma civilne zaščite EU po potresu avgusta 2016 je 
Uprava RS za zaščito in reševanje v Italijo napotila strokov-
njaka za ocenjevanje poškodovanosti stavb po potresu, ki 
je deloval v opazovalni večnacionalni strokovni ekipi EU. Na 

 Slika 3: Intervencije mehanizma civilne zaščite EU v 2002–2016 (zunanje ali notranje prošnje za pomoč).  
(vir: Evropska komisija, DG ECHO, Center za usklajevanje nujnega odziva – ERCC)

 Figure 3: Union Civil Protection Mechanism interventions in the 2002-2016 period (external and internal requests for 
assistance) (Source: European Commission, DG ECHO, Emergency Response Coordination Centre (ERCC))

 Slika 4: Intervencije mehanizma civilne zaščite EU v 2002–2016 glede na odziv (reševalne enote, strokovnjaki, osebe za 
povezavo). (vir: Evropska komisija, DG ECHO, Center za usklajevanje nujnega odziva – ERCC)

 Figure 4: Union Civil Protection Mechanism interventions in the 2002-2016 period by response (rescue units, experts, 
liaison officers) (Source: European Commission, DG ECHO, Emergency Response Coordination Centre (ERCC))
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zaprosilo Grčije za pomoč pri oskrbi beguncev se je Slove-
nija pridružila številnim državam, ki so zagotovile pomoč, in 
aprila 2016 poslala materialno pomoč v obliki postelj, odej, 
šotorov in druge opreme, tudi za oskrbo ranljivih skupin. 

Avgusta 2016 se je na organiziranem tekmovanju na 
reki Drini v Bosni in Hercegovini pri skoku v vodo pone-
srečil slovenski skakalec. Bosna in Hercegovina je na 
podlagi dvostranskega sporazuma o sodelovanju pri 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami zaprosila 
za pomoč pri iskanju pogrešanega. Slovenija je pomoč 
zagotovila z napotitvijo Enote Civilne zaščite za iskanje in 
reševanje na vodi in iz vode. 

Strokovna ekipa civilne zaščite EU

V nadaljevanju se osredotočamo na mednarodni reše-
valni intervenciji v Makedoniji in Albaniji, kjer je Slovenija 

sodelovala s strokovnjakoma v strokovni ekipi civilne 
zaščite EU. Napotitev strokovne ekipe je dejavnost 
Evropske komisije, s katero želi doseči skladnost pri 
dostavljanju pomoči. Komisija lahko izbere, imenuje in 
pošlje na teren strokovno ekipo, ki jo sestavljajo stro-
kovnjaki iz držav članic, za podporo in lažje stike z ERCC 
se lahko ekipi pridružijo tudi strokovnjaki Komisije in 
drugih služb Unije. Zaradi boljšega sodelovanja in lažje 
priprave skupnih ocen se lahko v ekipo vključijo tudi 
strokovnjaki Urada za usklajevanje humanitarnih dejav-
nosti Združenih narodov ali druge mednarodne orga-
nizacije. 

Strokovnjake za ekipo izbere Evropska komisija. Izbira 
med strokovnjaki, ki jih v za to določenem roku pred-
hodno ponudijo države. Pri izboru imajo prednost stro-
kovnjaki, ki:

 – so opravili potrebna usposabljanja v okviru meha-
nizma civilne zaščite EU, 

 – imajo predhodne izkušnje iz napotitev v okviru meha-
nizma civilne zaščite EU ali širše z mednarodno 
pomočjo,

 – imajo druga ustrezna znanja, ki so zahtevana za 
določeno napotitev, vključno z znanjem jezika in 
poznavanjem prizadete države, tako da ima ekipa 
kot celota potrebne spretnosti in znanja v posa-
mezni situaciji.

Dodatni neformalni kriterij za izbor je tudi vidik, ali so 
države, ki predlagajo strokovnjaka, ponudile materi-
alno pomoč. Evropska komisija upošteva pri izboru tudi 
nujnost prenosa znanja od strokovnjakov, ki imajo za 
seboj že številne napotitve, k manj izkušenim strokov-
njakom. V Sloveniji predlaga strokovnjaka Uprava RS za 
zaščito in reševanje. 

Pomoč Makedoniji

6. avgusta 2016 je močno neurje z obilnimi padavi-
nami prizadelo Skopje in severovzhodni del Makedo-
nije. Po podatkih makedonskih oblasti je neurje terjalo 
22 smrtnih žrtev, več kot 70 ljudi je bilo poškodovanih, 
čez 1000 ljudi pa je moralo zapustiti domove. Visoka 
voda je zalila številne kleti in pritličja ter poškodovala 
stanovanjske in poslovne stavbe. Poškodovanih je bilo 
tudi več sto hiš in avtomobilov ter veliko cest. Najhuje 
so bila prizadeta severovzhodna predmestja Skopja in 
obvoznica okoli Skopja, s katere so nenadne poplave 
odplaknile vozila na bližnja polja. Neurje je pusto-
šilo tudi v Tetovu in letoviškem mestu Ohrid, kjer pa 
na objektih ni bilo večje gmotne škode. Makedonska 
vlada je razglasila 15-dnevno krizno stanje v Skopju in 
Tetovu. Istočasno je aktivirala vse razpoložljive reše-
valne enote zaščite, reševanja in pomoči, ki so jim 
pomagale enote makedonske vojske in policije. Za 
črpanje vode so oblasti namenile več kot tisoč črpalk, 
prva naloga prizadetim pa je bilo črpanje vode iz hiš 
in čiščenja blata, da bi preprečili širjenje nalezljivih 
bolezni. 

  Poplave
  Gozdni požari
  Potresi
  Ekstremni vremenski pogoji/suša
  Nevihte (cikloni, orkani)
  Onesnaženja morja (razlitje nafte)
  Izbruhi vulkanov
  Nemiri, konflikti, notranje razseljene osebe
  Nesreče, ki jih povzroči človek
  Okoljske nesreče
  Biološke / zdravstvene
  Pripravljenost / svetovanje
  Drugo

 Slika 5: Aktivacije mehanizma civilne zaščite EU v letu 
2016 glede na vrsto naravne ali druge nesreče. 
(vir: Evropska komisija, DG ECHO, Center za 
usklajevanje nujnega odziva – ERCC)

 Figure 5: Activation of the Union Civil Protection 
Mechanism in 2016 by type of natural and 
other disasters (Source: European Commission, 
DG ECHO, Emergency Response Coordination 
Centre (ERCC))
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Makedonija je zaradi pomanjkanja materialnih sredstev 
za učinkovit in pravočasen odziv že 7. avgusta 2017 
zaprosila za pomoč sosednje države na dvostranski 
ravni. Srbija in Bolgarija sta prvi poslali enoto za reše-
vanje iz voda in enoto za prečrpavanje vode. 8. avgusta 
2016 je Makedonija prek mehanizma civilne zaščite EU 
zaprosila za pomoč, tudi za napotitev strokovne ekipe 
za koordinacijo mednarodne pomoči ter za oceno stanja 
in posledic, za kar so potrebovali gradbene inženirje s 
področja vodarstva.

V skladu s sprejetimi postopki se strokovna ekipa za 
civilno zaščito sestavi izmed strokovnjakov, ki jih predla-
gajo države, sodelujoče v mehanizmu civilne zaščite 
EU. Slovenija, ki z Makedonijo na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami že vrsto let tesno 
sodeluje na dvostranski in regionalni ravni ter pri evrop-
skih projektih, se je na prošnjo odzvala z imenovanjem 
slovenskega strokovnjaka, ki je bil izbran in vključen v 

šestčlansko strokovno ekipo EU. Ekipa je imela v Make-
doniji naloge, da:

 – pomaga pri sprejemanju in koordinaciji mednarodne 
materialne pomoči, 

 – oceni situacijo na področju preskrbe z vodo v urbanih 
okoljih,

 – oceni situacijo poškodovanosti kanalizacijskega 
sistema in sistema protipoplavnih kanalov,

 – predloži kratkoročna priporočila za izboljšanje odziva 
na nesrečo,

 – oceni potrebe za nadaljnjo mednarodno pomoč, 
 – pripravi poročilo o stanju na področju vodovodnega 

in kanalizacijskega sistema,
 – sodeluje pri pripravi kratkoročnih in dolgoročnih 

priporočil za izboljšanje odpornosti vodovodnega ter 
kanalizacijskega sistema proti nesrečam.

Strokovnjaki iz Nizozemske, Švedske, Nemčije, Belgije in 
Slovenije so bili v Makedonijo napoteni za osem dni, in 
sicer od 10. do 18. avgusta. Ekipo je vodil strokovnjak 
iz Nizozemske, ki je koordiniral delo ekipe in komuniciral 
z mediji ter drugimi deležniki, vključenimi v odpravljanje 
posledic nesreče, kot so državni organi, policija, vojska, 
mednarodne organizacije in nevladne organizacije. Preo-
stali člani ekipe so glede na svoje strokovno znanje in 
izkušnje opravljali naloge, ki jim jih je predhodno dodelil 
Center za usklajevanje nujnega odziva Evropske komisije. 
Strokovnjak iz Slovenije je opravljal naloge koordinacije 
pomoči in ocene stanja ter bil desna roka vodje ekipe 
tako zaradi znanja jezika kot tudi predhodnega pozna-
vanja razmer, organiziranosti in osebja v makedonski 
civilni zaščiti, s čimer je bistveno prispeval k uspešni 
izvedbi nalog strokovne ekipe.

Ekipa je naloge opravljala s terenskim ogledi prizadetih 
območij, pogovori z osebami, prizadetimi v nesreči, 
in pogovori z vodilnimi predstavniki reševalnih služb, 
ki so sodelovali pri zagotavljanju pomoči ob nesreči. 
Pomemben vir informacij so bili tudi razgovori s pred-
stavniki državnih služb, odgovornih za vodovodno in 

 Slike 6, 7 in 8: Razdejanje po poplavah v Makedoniji 
avgusta 2016. (foto: arhiv URSZR)

 Figures 6, 7 and 8: Devastation after the floods in 
Macedonia in August 2016  
(Photo: ACPDR Archive)

 Slika 9: Strokovna ekipa civilne zaščite EU na terenu 
z generalnim direktorjem makedonske civilne 
zaščite. (foto: arhiv URSZR)

 Figure 9: EU civil protection expert team in the field with 
the Director-General of the Macedonian Civil 
Protection (Photo: ACPDR Archive)
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kanalizacijsko omrežje, ter predstavniki podjetij, ki te 
sisteme upravljajo in vzdržujejo. Natančno je bila pregle-
dana tudi celotna zakonodaja s področja vodarstva v 
Makedoniji. Med 10. in 16. avgustom so člani ekipe EU za 
civilno zaščito opravili 34 ogledov prizadetega območja 
v okolici Skopja in vaseh Stajkovski, Chento ter Kreševo. 
Opravljen je bil tudi strokovni ogled jezu v bližini jezera 
Smilkovci. 

Strokovnjaki, ki so sodelovali v strokovni ekipi za civilno 
zaščito EU v Makedoniji, so v 14 dneh po koncu misije 
pripravili poročilo, v katerem so kot ključna področja za 
izboljšanje odpornosti vodovodnega in kanalizacijskega 
sistema proti nesrečam poudarili zlasti:

 – vzpostavitev organizacijske povezanosti med organi 
načrtovanja in upravljanja vodovodnega ter kanaliza-
cijskega sistema,

 – zagotovitev stabilnega financiranja vzdrževalnih 
služb na lokalni in državni ravni,

 – vzpostavitev zanesljivih nadzornih sistemov za učin-
kovito delovanje vodovodnega in kanalizacijskega 
sistema,

 – uskladitev zakonodaje na področju lastništva in izko-
riščanja vodnih virov,

 – zagotovitev hitrega in zanesljivega prenosa podatkov 
o stanju ob večjih nesrečah.

Pomoč Albaniji

Močno deževje, ki je prizadelo Albanijo 8. novembra 
2016 in doseglo vrhunec 12. novembra 2017, je povzro-
čilo poplavljanje rek Vjosa, Drini, Tirana, Erzeni in zajetij 
hidroelektrarn Shkopet in Ulza. Prizadeta so bila 
območja naselij Gjirokastra, Fier, Vlore in Tirane ter 
druga območja vzdolž zahodnega dela države. Albanske 
oblasti so iz poplavljenih območij na varno premestile 
več kot 250 družin. Poplavljenih je bilo 5500 hektarjev 
kmetijskih površin, 1200 stanovanjskih hiš, 150 gospo-
darskih objektov, 300 vozil, porušenih je bilo 40 manjših 
mostov in tri vodne pregrade, sprožilo se je pet večjih 
plazov, neprevoznih je bilo 1000 km cest, dve osebi pa 
sta v poplavah izgubili življenje. Skupno so poplave priza-
dele 50 odstotkov države. V odziv na poplave so bile vklju-
čene vse razpoložljive albanske sile za zaščito, reševanje 
in pomoč, njihov odziv pa je bil, glede na njihove kadro-
vske in finančne omejitve, dober.

Na podlagi ocene stanja in zaradi pomanjkanja materi-
alne opreme za prečrpavanje vode in odpravo posledic 
poplav so albanske oblasti 12. novembra 2016 prek 
mehanizma civilne zaščite EU zaprosile za mednarodno 
pomoč v materialu, in sicer za vodne črpalke manjših 
in srednjih zmogljivosti, motorne žage in hidravlične 
klešče. Ob ponovnem pregledu potreb so albanske 
oblasti 15. novembra 2016 zaprosile tudi za napotitev 
strokovne ekipe EU za civilno zaščito za pomoč pri 
sprejemanju mednarodne pomoči in pripravi priporočil, 
povezanih z aktiviranjem mehanizma civilne zaščite EU 
v prihodnje.

Slovenija se je odločila, da Albaniji na podlagi njenega 
prvega zaprosila nameni pomoč v obliki petih muljnih 
črpalk, ki jih zagotovi iz opreme državnih enot zaščite 
in reševanja v Državnem logističnem centru URSZR. 
Na zaprosilo sta se odzvali tudi Grčija in Avstrija. Grška 
ponudba ni bila skladna z zaprosilom in je bila zato zavr-
njena, medtem ko je Albanija pomoč iz Avstrije v obliki 15 
motornih žag in 10 muljnih črpalk sprejela. 

Slovenija je v Albanijo napotila tudi strokovnjakinjo, ki je 
delovala v okviru štiričlanske strokovne ekipe za civilno 
zaščito. Strokovnjaka za pomoč lokalnim oblastem pri 
izvedbi usposabljanj za uporabo ponujene materialne 
pomoči je ponudila tudi Avstrija. V strokovni ekipi je bil 
še častnik za povezavo iz Centra za usklajevanje nujnega 
odziva Evropske komisije, vodil pa jo je strokovnjak iz 
Velike Britanije, ki je bil izbran na podlagi dolgoletnih 
izkušenj iz mednarodnih reševalnih intervencij. 

Štiričlanska strokovna ekipa je priprave na napotitev 
začela takoj po prejemu obvestila o izboru. Vnaprej je 
bil pripravljen načrt dela enote v Albaniji, ki je vseboval 
podroben načrt aktivnosti, časovnico, varnostni načrt, 
kontaktne sezname in tudi načrt za morebitno sodelo-
vanje z mediji. Ekipa je bila v Albanijo napotena za obdobje 
od 20. do 25. novembra 2016 z nalogo zagotoviti 
pomoč lokalnim oblastem pri sprejemanju in koordina-
ciji materialne pomoči ter pomagati lokalnim oblastem 
pri postopkih zaprošanja za mednarodno pomoč prek 
mehanizma civilne zaščite EU. Odločitev za to nalogo je 

 Sliki 10 in 11: Predaja materialne pomoč albanskim 
oblastem in operativnim enotam.  
(foto: arhiv URSZR)

 Figures 10 and 11: The handover of in-kind assistance to 
the Albanian authorities and operational 
units (Photo: ACPDR Archive)
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izhajala iz dejstva, da je Albanija v obdobju 2007–2016 
zaprosila za mednarodno pomoč prek mehanizma civilne 
zaščite EU kar 16-krat, od tega 11-krat zaradi požarov v 
naravnem okolju, štirikrat zaradi poplav in enkrat zaradi 
ekstremnih vremenskih razmer.

Strokovna ekipa je ob prihodu v Albanijo vzpostavila stik z 
lokalnimi oblastmi, Generalnim direktoratom za naravne 
in druge nesreče Ministrstva za notranje zadeve. Ekipo 
so seznanili s trenutnimi razmerami in potrebami, z 
organizacijo direktorata in albanskimi zmogljivostmi 
za odziv. Poudarjena je bila potreba po krepitvi zmoglji-
vosti na lokalni ravni, pri čemer so poročali o 23 (od 
skupno 61) občinah brez vsakršne organizirane službe 
za zaščito, reševanje in pomoč. 

Prav tako je ekipa vzpostavila stik s Predstavništvom 
Evropske unije v Albaniji. Predstavništvo je ekipo sezna-
nilo z zadnjimi investicijami v preventivne ukrepe pred 
poplavami, ki jih sofinancira Evropska unija, ekipi pa so 
tudi zagotovili svoje pisarne za delo, sestanke in video-

 Slika 13: Predstavitev delovanja mehanizma civilne zaščite 
EU predstavnikom veleposlaništev v Tirani.  
(foto: arhiv URSZR)

 Figure 13: Presentation of the Union Civil Protection 
Mechanism for the representatives of different 
embassies in Tirana (Photo: ACPDR Archive)

 Slika 12: Strokovna ekipa civilne zaščite EU s predstavniki 
albanskih oblasti in veleposlanico Republike 
Slovenije v Tirani. (foto: arhiv URSZR)

 Figure 12: Union Civil Ptotection Mechanism expert team 
with representatives of Albanian authorities and 
the Ambassador of the Republic of Slovenia in 
Tirana (Photo: ACPDR Archive)

konference s Centrom za usklajevanje nujnega odziva 
Evropske komisije v Bruslju. 

Člani ekipe so v sklopu svojih aktivnosti predstavnikom 
veleposlaništev Avstrije, Češke, Francije, Italije, Nemčije, 
Nizozemske, Poljske, Slovenije, Slovaške, Španije, 
Švedske in Velike Britanije predstavili delovanje meha-
nizma civilne zaščite EU ter primer albanskega zaprosila 
za mednarodno pomoč. Poudarjeno je bilo, da je pravo-
časna izmenjava informacij med vsemi deležniki ključna 
za dober odziv držav članic EU in da k temu lahko prispe-
vajo tudi visoki predstavniki držav članic. 

V nadaljevanju je strokovna ekipa pomagala lokalnim 
oblastem pri prevzemanju materialne pomoči, ki je v 
Albanijo prispela 20. novembra 2016. Prevzem pomoči je 
potekal ob prisotnosti namestnika ministra za notranje 
zadeve Albanije, veleposlanikov Slovenije in Avstrije, 
predstavnika evropske delegacije, albanskega gene-
ralnega direktorata za varstvo pred nesrečami, direk-
torja skupnosti poklicnih gasilskih enot Tirane ter okoli 
60 operativnih članov albanskih enot za zaščito, reše-
vanje in pomoč ter ob prisotnosti medijev. Po prevzemu 
je bilo za člane operativnih enot izvedeno usposabljanje 
za uporabo prejete opreme. 

V zaključnem delu napotitve je strokovna ekipa civilne 
zaščite EU za albanske oblasti pripravila priporočila, ki 
jih je treba upoštevati pri zaprošanju za mednarodno 
pomoč:

 – izobraževanje v okviru tečajev mehanizma civilne 
zaščite EU bistveno prispeva k učinkovitejši koordi-
naciji zaprošanja za mednarodno pomoč in odziva;

 – pomembna je hitra izmenjava vseh razpoložljivih 
podatkov, pri čemer lahko postopek pospešijo pred-
hodne neformalne izmenjave informacij po telefonu;

 – interni postopki zaprošanja ali zagotavljanja medna-
rodne pomoči neke države morajo biti vnaprej jasno 
opredeljeni, dogovorjeni in vnaprej preizkušeni v vajah 
(npr. priprava standardnih operativnih postopkov);

 – pomemben je takojšen pretok informacij med vsemi 
deležniki (npr. Center za usklajevanje nujnega odziva 
Evropske komisije, Predstavništvo Evropske unije 
v prizadeti državi, veleposlaništva držav, ki dajejo 
pomoč, regionalna predstavništva ipd.);

 – pri imenovanju članov strokovne ekipe civilne zaščite 
EU je treba upoštevati poznavanje regije in pred-
hodne izkušnje iz sodelovanja s prizadeto državo.

Sklepne misli

Slovenija je v letu 2016 s strokovnjakom sodelovala v dveh 
strokovnih ekipah civilne zaščite EU, ki sta bili napoteni na 
pomoč prizadetima državama v okviru mehanizma civilne 
zaščite EU. Interes držav za sodelovanje v strokovnih 
ekipah je velik, kar se ob posameznih nesrečah kaže v 
številnih imenovanjih strokovnjakov. Zaradi poznavanja 
držav Zahodnega Balkana in dobrega dvostranskega 
sodelovanja ter ustreznih zmogljivosti si prizadevamo, 

Milena Dobnik Jeraj, Borut Horvat, Lucija Jereb:  
SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH REŠEVALNIH INTERVENCIJAH LETA 2016



101UJMA | številka 31 | 2017

da so ob nesrečah na tem območju v strokovno skupino 
izbrani tudi slovenski strokovnjaki, kar je bilo z napotitvijo 
v Albanijo in Makedonijo leta 2016 tudi doseženo, v analizi 
na ravni Evropske komisije pa je bila dodana vrednost 
slovenskih strokovnjakov tudi jasno prepoznana. 

Uprava RS za zaščito in reševanje bo v skladu s svojimi 
nalogami tudi v prihodnje spremljala nevarnosti in poja-
vljanje naravnih in drugih nesreč v drugih državah ter 
morebitne potrebe po pomoči. Načrtuje tudi razvoj zmoglji-
vosti (sil za zaščito, reševanje in pomoč ter strokovnjakov, 
predvsem v okviru Državne enote za hitre reševalne inter-
vencije Civilne zaščite) za zagotavljanje reševalne pomoči, 
ki jo lahko Slovenija ponudi ob večjih nesrečah v tujini, 
njihovo ustrezno organiziranost, usposobljenost in opre-
mljenost za napotitev v mednarodne reševalne interven-
cije, predvsem v okviru mehanizma civilne zaščite EU. 

Od prve napotitve slovenske reševalne enote na pomoč 
v tujino (enota z reševalnimi psi ob dveh potresih v Turčiji 
leta 1999) letos mineva 18 let. V tem obdobju smo prido-
bili številne izkušnje in nova znanja, izboljšali organiziranost 
in opremljenost, na mednarodni ravni so se razvili meha-
nizmi za usklajevanje reševalne pomoči. Slovenija mora tudi 
v prihodnje slediti razvoju na tem področju in zagotavljati 
kadrovske, finančne in materialne pogoje, ki bodo omogo-
čali nadaljnjo aktivno vlogo in solidarnost Slovenije z drugimi 
državami ob večjih naravnih in drugih nesrečah. Vrednost 
medsebojne pomoči smo tudi sami izkusili, ko smo zapro-
sili za mednarodno pomoč ob žledu in migrantski situaciji 
in so nam na pomoč priskočile številne države. Sodelovanje 
Slovenije v mednarodnih reševalnih intervencijah povečuje 
tudi pripravljenost in izkušnje sistema varstva pred nesre-
čami za učinkovitejše ukrepanje in sprejem mednarodne 
pomoči ob večji nesreči pri nas.
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MEDNARODNA POMOČ OB MIGRANTSKI 
SITUACIJI V SLOVENIJI 2015–2016
INTERNATIONAL ASSISTANCE DURING THE MIGRANT 
SITUATION IN SLOVENIA 2015-2016

 
Milena Dobnik Jeraj
mag., Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, milena.dobnik.jeraj@urszr.si

Povzetek
Zaradi obsežnosti in kompleksnosti migrantske situacije v Sloveniji 2015–2016 je bila za njeno obvladovanje 
poleg uporabe vseh nacionalnih virov potrebna tudi mednarodna pomoč. Prispevek predstavlja koordinacijo 
pomoči prek mednarodnih mehanizmov in mednarodnih organizacij, namenjene nastanitvi in oskrbi migrantov, 
za kar je bila odgovorna Uprava RS za zaščito in reševanje. Slovenija je na zaprosilo prejela pomoč številnih 
držav, Evropske unije, mednarodnih organizacij in različnih humanitarnih organizacij. Glavni izziv je bila učinkovita 
koordinacija različnih vrst in oblik pomoči ter usmerjanje aktivnosti različnih mednarodnih akterjev. 

Abstract
Due to the scope and complexity of the migrant situation in Slovenia in the 2015–2016 period, the country, 
in addition to having engaged all its national resources, requested for international assistance. The paper 
presents the coordination of assistance provided through international mechanisms and organizations. 
The assistance provided, which focused primarily on the accommodation and the care of the migrants, 
was managed by the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief. 
Slovenia received assistance from numerous countries, the European Union, international organizations 
and the different humanitarian organizations. The most challenging aspects were the coordination of the 
different types and forms of assistance and the direction of activities of different international actors.

Uvod

Migrantska situacija v Sloveniji 2015–2016 je bila 
zaradi svoje obsežnosti, kompleksnosti in števila vple-
tenih deležnikov, tako domačih kot tujih, za obvlado-
vanje izjemno zahtevna. Zahtevala je angažiranje celo-
tnega nacionalnovarnostnega sistema RS, nevladnih in 
humanitarnih organizacij, obsežno sodelovanje in koor-
dinacijo na lokalni in državni ravni kot tudi intenzivno 
mednarodno sodelovanje na več ravneh. Prispevek 
se osredotoča na mednarodne dejavnosti sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, katerih 
cilj je bil zagotoviti učinkovito pomoč migrantom. Slove-
nija je prvič zaprosila za mednarodno pomoč febru-
arja 2014 ob žledu, drugič v večjem obsegu pa oktobra 
2015 zaradi migrantske situacije. 

Značilnosti migrantske situacije 

v Sloveniji 2015–2016

V letu 2015 se je migrantski val v Evropo izjemno 
povečal in z vzpostavitvijo t. i. zahodnobalkanske poti 
dosegel tudi Slovenijo. V prvem valu od 17. do 23. 
septembra 2015 je v našo državo vstopilo 3615 oseb. 

Drugi val se je zaradi zaprtja hrvaško-madžarske meje 
začel 16. oktobra 2015 in trajal do 5. marca 2016. 
Takrat je ozemlje Slovenije prečkalo okoli 480.000 
migrantov, kar je skoraj četrtina slovenskega prebi-
valstva. Povprečno je v letu 2015 vsak dan v Slove-
nijo vstopilo med 2000 do 3000 oseb. Največji pritok 
migrantov je bil na območju občine Brežice, dnevni 
prihodi so se gibali med 8000 in 9000 oseb, občasno 
tudi 10.000, največ – 12.616 migrantov je vstopilo v 
Slovenijo 21. oktobra 2015. V letu 2016 je število upadlo 
na povprečno 1000 oseb na dan. Največ migrantov je 
bilo Sircev, sledili so Afganistanci, Iračani in Pakistanci. 
Manj kot polovica vseh migrantov, ki so vstopili v Slove-
nijo, so bili ženske in otroci. Obdobje migrantske situa-
cije 2015–2016 je trajalo 144 dni, marca 2016 pa je 
bila balkanska migrantska pot zaprta.

Značilnost obeh valov je, da velika večina migrantov ni 
želela zaprositi za azil v Republiki Sloveniji, temveč so želeli 
čim prej do meje z Avstrijo in naprej na sever Evrope, 
tako da so se na ozemlju RS zadrževali le krajši čas, od 
nekaj ur do dneva ali največ dveh. Po prehodu hrvaško-
-slovenske meje so bili sprejeti v sprejemne centre, od 
tam pa prepeljani v nastanitvene centre v notranjosti 
države oziroma so imeli na severni meji možnost nada-
ljevati pot v Republiko Avstrijo.
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Emergency Response Coordination Centre (ERCC)│Daily Map│25/11/2015 
Refugee Crisis – Western Balkans  

Copyright, European Union, 2015. Map created by ERCC Analytical Team. Sources: ECHO, ESRI, IFRC, UNHCR, Weather.com  
The boundaries and names shown on this map do not imply official endorsement or acceptance by the European Union 
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Koordinacija mednarodne 

pomoči v Sloveniji

V drugi polovici oktobra 2015 se je po kratkem obdobju 
brez prehajanja migrantov začel t. i. drugi val migracij, 
ki je bil zelo obsežen in je zahteval dejavnosti celotnega 
nacionalnovarnostnega sistema RS ter tudi intenzivno 
mednarodno sodelovanje.

Republika Slovenija si je dejavno prizadevala za poli-
tično rešitev migrantske situacije, hkrati pa je medna-
rodno skupnost zaprosila tudi za konkretno pomoč v 
material nih in finančnih sredstvih ter osebju. 

Za usklajeno urejanje migrantske situacije sta bili na 
vladni ravni ustanovljeni dve koordinacijski skupini, in 
sicer operativna skupina pod vodstvom državnega 
sekretarja ministrstva za notranje zadeve ter politična 
skupina pod vodstvom ministra za zunanje zadeve. Poleg 
teh dveh skupin je bila aktivirana medresorska anali-
tična skupina, ki je delovala v okviru Nacionalnega centra 
za krizno upravljanje.

Poleg teh treh skupin je Ministrstvo za zunanje zadeve 
na ravni političnega direktorja sklicevalo koordinacijske 
sestanke z vsemi resorji, vključenimi v zagotavljanje 

mednarodne pomoči, in Stalnim predstavništvom RS 
pri EU v Bruslju. Slovenija je namreč skladno z odločitvijo 
Vlade Republike Slovenije zaprosila za več vrst pomoči, ki 
so jo koordinirali različni resorji:

 – materialno-tehnična sredstva za delovanje namesti-
tvenih/sprejemnih centrov (šotori, naprave za ogre-
vanje, kompleti za spanje, enote za pitno vodo, sušil-
niki zraka idr.), sredstva za oskrbo beguncev (higi-
enski, zdravstveni pripomočki, odeje idr.), zaščitna 
sredstva za delo v centrih (zaščitna oblačila, maske, 
rokavice idr.), in sicer prek mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite ter na dvostranski ravni: 
koordinacija Uprava RS za zaščito in reševanje;

 – pomoč policijskega osebja in v opremi: koordinacija 
Ministrstvo za notranje zadeve;

 – pomoč zdravstvenega osebja in opreme: koordina-
cija Ministrstvo za zdravje; vojaški del zdravstvene 
pomoči je koordiniralo Ministrstvo za obrambo; 
manjši del zdravstvene opreme s posredovanjem 
Uprave RS za zaščito in reševanje;

 – finančna pomoč iz skladov in mehanizmov EU (skladi 
za azil in migracije, notranjo varnost, evropski sklad 
za regionalni razvoj), Razvojne banke Sveta Evrope 
idr.: koordinacija Urad predsednika Vlade RS, Mini-
strstvo za notranje zadeve, Služba Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstvo za 
finance in Uprava RS za zaščito in reševanje. 

 Slika 1: Situacija na zahodnobalkanski migrantski poti, november 2015 (vir: Evropska komisija, DG ECHO, Center za 
usklajevanje nujnega odziva – ERCC)

 Figure 1: Situation on the Western Balkans Migration Route, November 2015 (Source: European Commission, DG ECHO, 
Emergency Response Coordination Centre (ERCC))
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Zaprosilo s seznamom te potrebne pomoči je minister za 
zunanje zadeve Republike Slovenije v imenu vlade skupaj 
s pojasnilom o aktualni problematiki oktobra 2015 poslal 
podpredsedniku Evropske komisije Fransu Timmer-
mansu. Seznam je bil poslan tudi mreži diplomatsko-konzu-
larnih predstavništev, da so ga posredovali potencial nim 
državam EU, ki so bile pripravljene pomagati. 

Nekatere mednarodne in humanitarne organizacije so v 
skladu s svojim mandatom pomoč ponudile same že ob 
prvem migrantskem valu septembra 2015, predvsem 
UNHCR in UNICEF ter IOM. Na terenu so pomagale tudi 
številne nevladne, humanitarne organizacije in prosto-
voljci iz tujine.

V nadaljevanju podrobneje obravnavamo mednarodno 
pomoč in akterje, ki so podpirali delovanje nastanitvenih 
centrov in oskrbo migrantov. To je bilo v pristojnosti 
Uprave RS za zaščito in reševanje, ki je urejala medna-
rodno pomoč prek mehanizmov, ki se sicer aktivirajo za 
pomoč ob nesrečah in so bili aktivirani tudi za potrebe 
obvladovanja migrantske situacije. 

Pristojnosti in vloga 

Uprave RS za zaščito in 

reševanje/Civilne zaščite1

V Sloveniji je urejanje migrantske problematike v pristoj-
nosti Ministrstva za notranje zadeve. Zaradi narave 
migracij (kratkotrajna oskrba in bivanje migrantov na 
ozemlju RS) in bistveno večjega števila migrantov od 
pričakovanega sta se v obvladovanje migrantske situ-
acije vključili Uprava RS za zaščito in reševanje ter 
Civilna zaščita, ki ob večjih naravnih in drugih nesrečah 
skrbi tudi za postavitev začasnih bivališč. Vlada RS je 
septembra 2015 določila, da za vzpostavitev začasnih 
namestitvenih centrov za migrante in njihovo oskrbo 
skrbi Civilna zaščita v sodelovanju z drugimi pristoj-

1 Več o delovanju sistema zaščite, reševanja in pomoči med 
migrantsko situacijo glej v: Torkar, Domen: Migrantski val 
v Sloveniji – vloga sistema zaščite in reševanja. Ujma, 29, 
114–123. 

29/10/2015, 
08:00:00 UTC 
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ECHO Civil Protection Message N°1 – Slovenia Refugees/Migration Situation 

 

 
ECHO Emergency 
Contact 
Tel.: +32 2 29 21112 
Fax: +32 2 29 86651 
echo-ercc@ec.europa.eu 

 

Slovenia has been experiencing a significant influx of refugees/migrants over 
the past weeks. Refugees/migrants mainly from Syria, Afghanistan, Pakistan 
and Iraq are following the "Western Balkan Route" towards North and 
Western Europe.  
Since 17 October more than 40 000 refugees/migrants have entered 
Slovenia. A high proportion of those individuals are women and children. The 
flow of new refugees/migrants is estimated to increase. 

 
On 22 October Slovenia asked international assistance thorough the Union 
Civil Protection Mechanism requesting emergency temporary shelter, non-
food items, protective equipment and hygiene items. The request has been 
recently updated to include medical equipment. 

Six participating States have responded to this request for assistance: 

 Austria: 2 500 blankets, 500 sleeping bags, 900 personal protective 
equipment (PPEs). 

 Czech Republic: 22 Family tents for 5 people equipped with heaters, 
110 sleeping bags, 110 air mattresses. 

 Hungary: 1 500 protective clothing, 6 000 disposable respirators, 78 
winterized tents. 

 Netherlands: 100 field beds, 10 portable light towers. 
 Slovakia: 500 blankets, 500 sleeping bags, 275 bed linen, 135 field 

beds, 15 field tables.  
 United Kingdom: 11 000 blankets, 1 600 sleeping bags. 

ERCC welcomes this response by the Participating States. However, there are 
still remaining gaps in meeting the requested in-kind assistance.  
In order to enable Participating States to receive and provide further 
assistance, in the light of article 23 (3) from the UCPM legislation, items such 
as shelter and basic relief items are considered as "critical needs" for all 
pending UCPM activations related to the refugee/migration crisis.  
Therefore, the rate of EU co-financing for the transport of assistance for such 
items, within the framework of the UCPM, can be up to 85% of the overall 
transport costs.  
The ERCC is encouraging Participating States to continue making offers of 
assistance as per request overview in CECIS. 

 
Annex 1: Request for assistance 
Annex 2: State of play – Participating States' contributions 

Request for assistance 

Situation 

Response 

Attachments 

Slovenia – Refugees/Migration Situation 

ECHO CIVIL PROTECTION MESSAGE N°1 
shortage 

Slika 2:  
Dnevno poročilo Evropske komisije, 
DG ECHO, Centra za usklajevanje 
nujnega odziva v Bruslju o migrantski 
situaciji v Sloveniji ob zaprosilu za 
mednarodno pomoč (vir: Evropska 
komisija, DG ECHO, Center za 
usklajevanje nujnega odziva – ERCC)
Figure 2:  
The daily report of the European 
Commission, DG ECHO, Emergency 
Response Coordination Centre in 
Brussels on the migrant situation 
in Slovenia which requested 
international assistance (Source: 
European Commission, DG ECHO,  
and ERCC)
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nimi ministrstvi ter nevladnimi in drugimi organiza-
cijami. Naloga je vključevala sprejem in nastanitev 
migrantov, oskrbo s hrano, vodo, higienskimi potreb-
ščinami in drugimi osnovnimi pripomočki za življenje 
(obleka, obutev idr.), laično prvo pomoč, varovanje, 
zagotavljanje čiščenja in priprave prostorov po odhodu 
migrantov za sprejem in namestitev novih ter drugo 
po potrebi. Skupaj je bilo v Sloveniji v času migrantske 
situacije vzpostavljenih pet sprejemnih centrov (vodila 
jih je policija, za oskrbo je skrbela Civilna zaščita enako 
kot v namestitvenih centrih) in skupaj enajst name-
stitvenih centrov. Najbolj obremenjeni so bili centri v 
Brežicah, na Dobovi, v Šentilju, Gornji Radgoni, Lendavi, 
na Vrhniki, občasno so bili uporabljeni tudi drugi. 
Posebno ranljive skupine (družine z majhnimi otroki) 
so bile nameščene v namestitvenem centru v Logatcu. 
Uprava RS za zaščito in reševanje je izdelala Navodilo 
za delo v namestitvenih centrih, ki določa naloge, orga-
nizacijo in delovanje namestitvenih centrov2. Navodilo 
vključuje tudi prilogo 10 – navodilo za sodelovanje s 
predstavniki mednarodnih organizacij in sprejem tuje 
pomoči za nastanitev in oskrbo migrantov od številnih 
mednarodnih akterjev.

Naloge Uprave RS za zaščito in reševanje na področju 
mednarodne pomoči ob migrantski situaciji so obsegale 
aktivnosti na državni ravni v okviru koordinacijske skupine 
za podporo Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije ter 
v posameznih namestitvenih in sprejemnih centrih. 

Naloge na ravni Skupine za podporo štabu CZ RS, kjer 
je redno deloval član za mednarodno pomoč ob stalni 
podpori celotne mednarodne službe URSZR in drugih 
organizacijskih enot URSZR, so bile:

 – aktiviranje mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite, spremljanje ponudb pomoči in koordinacija 
z državami članicami, organizacija, sprejem in distri-
bucija mednarodne pomoči v Sloveniji, poročanje in 
usklajevanje z Evropsko komisijo, Centrom za uskla-
jevanje nujnega odziva v Bruslju in na dvostranski 
ravni;

 – tesno sodelovanje z UNHCR na več ravneh in v vrsti 
aktivnosti, usklajevanje, organizacija in sprejem ter 
distribucija pomoči in drugimi mednarodnimi orga-
nizacijami (IOM, UNICEF) – v sodelovanju z Ministr-
stvom za notranje zadeve; 

 – usklajevanje in organiziranje sprejema ter distri-
bucije pomoči mednarodnih nevladnih organizacij 
(Samaritan Purse, ABSamaritanes idr.) v tesnem 
sodelovanju s humanitarnimi organizacijami v Slove-
niji, Rdečim križem Slovenije, Slovensko karitas, 
Adro, EHO podpornico ter Slovensko filantropijo; 

 – sodelovanje v medresorski delovni skupini za uskla-
jevanje mednarodne pomoči (usklajevanje in dnevno 
poročanje o prejeti mednarodni pomoči), sodelo-

2 Upoštevani so bili standardi v skladu s Projektom SPHARE – 
Listina o humanitarni pomoči in minimalni standardi pri 
odzivanju na nesreče, dostopno na www.sphereproject.org/
handbook.

vanje z drugimi pristojnimi resorji, predvsem Mini-
strstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za 
zdravje, Ministrstvom za finance; 

 – sodelovanje v mehanizmu politične koordinacije – 
ureditve IPCR v okviru Evropske unije;

 – organizacija in izvedba sprejema številnih tujih dele-
gacij v Upravi RS za zaščito in reševanje ter v spre-
jemnih/namestitvenih centrih (predvsem Šentilj in 
Dobova).

V sprejemnih in nastanitvenih centrih je potekalo redno 
sodelovanje s predstavniki UNHCR in drugimi mednaro-
dnimi in humanitarnimi organizacijami, sprejem in distri-
bucija ter praktična uporaba pomoči, dodeljevanje nalog 
članom tujih organizacij in prostovoljcem, usklajevanje 
njihovega dela, sprejem tujih delegacij.

Mehanizmi za zagotavljanje 

nujne pomoči na ravni 

Evropske unije

Ker je bilo v Sloveniji zagotavljanje začasnih bivališč in 
oskrba migrantov naloga sistema varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, pri obravnavi evropskih 
mehanizmov za zagotavljanje nujne pomoči izhajamo s 
področja civilne zaščite3.

Medsebojna pomoč med državami članicami se lahko 
zagotavlja na podlagi mehanizma Unije na področju 
civilne zaščite4, katerega delovanje temelji na prosto-
voljnih prispevkih držav članic. Pomoč se ponudi takoj 
glede na zmožnosti držav, sodelujočih v mehanizmu, 
vendar ta mehanizem ob obsežnih humanitarnih krizah 
ni zadosten. Več o tem ključnem mehanizmu na področju 
civilne zaščite, ki je bil v migrantski situaciji aktiviran že v 
začetni fazi, v nadaljevanju prispevka. 

Ob večjih naravnih in drugih nesrečah lahko Unija 
državam članicam dodeli makrofinančno podporo in 
izrazi evropsko solidarnost s prizadetimi regijami prek 
Solidarnostnega sklada Evropske unije5. Ta mehanizem 
se uporablja ob večjih naravnih in drugih nesrečah, ko 
škoda zaradi nesreč preseže 0,6 % BND ali 3 milijone 
evrov (v cenah iz 2011) (Uredba o ustanovitvi Solidar-
nostnega sklada Evropske unije, člen 2, drugi odstavek). 
Nujni ukrepi se lahko financirajo za nazaj od prvega dne 

3 Izraz »civilna zaščita« na ravni Evropske unije je pojmovni 
ekvivalent izrazu »varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami« v Sloveniji.

4 Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite (UL L 347, 20. 12. 2013, str. 924).

5 Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 
o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 
14. 11. 2002, str. 3).
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naravne nesreče6. Treba je poudariti, da Solidarnostni 
sklad Evropske unije ni instrument za hitro ukrepanje. 
Država prosilka lahko finančno pomoč prejme samo po 
uspešni rešitvi njene prošnje in odobritvi sredstev, kar 
lahko traja več mesecev, in prav zato ta instrument za 
oskrbo beguncev ni bil uporabljen.

Pomoč in podpora se lahko v nujnih primerih, kakršna 
je bila migrantska situacija, zagotovita tudi prek drugih 
instrumentov, politik in financiranja Unije, ki so name-
njeni vzpostavitvi območja svobode, varnosti in pravice 
v Uniji, in na podlagi katerih se lahko ponudi določena 
oblika nujne pomoči ali podpore (skladi za azil, migracije 
in vključevanje – AMIF, sklad za notranjo varnost – ISF 
in drugi).

Uredba o zagotavljanju 
nujne pomoči v Uniji

Zgoraj navedeni instrumenti EU lahko zagotovijo znatna 
finančna in materialna sredstva za pomoč v Evropi, 
a se močno opirajo na upravne in operativne zmoglji-
vosti nacionalnih vlad, ki so morda že same pod velikim 
finančnim in gospodarskim pritiskom. Poleg tega ti 
instrumenti niso namenjeni samo izpolnjevanju humani-
tarnih potreb velikih skupin beguncev in migrantov, kot 
so pomoč v hrani, nujna zdravstvena oskrba, zavetišča, 
voda, sanitarna oskrba in higiena, zaščita in izobraže-
vanje. Zaradi teh razmer in potrebe po dodatni hitri in 
učinkoviti pomoči, predvsem državam in migrantom 
na balkanski poti, je Evropska komisija marca 2016 
sprejela Uredbo o zagotavljanju nujne pomoči v Uniji7, 
ki je omogočila notranje zagotavljanje humanitarne 
pomoči ob večjih naravnih in drugih nesrečah, da bi 
tako podprli države, ki se spopadajo z velikim številom 
beguncev in migrantov. To dotlej ni bilo mogoče – huma-
nitarna pomoč je bila namenjena le tretjim državam, s 
tem da se tudi notranja pomoč izvaja v skladu s temelj-
nimi humanitarnimi načeli.

Uredba sicer ne omogoča vključitve vladnih služb med 
mogoče izvajalce ukrepov pomoči. Kot izvajalske organi-
zacije so predvidene partnerske organizacije na podlagi 
okvirnih sporazumov, ki jih z njimi sklene Komisija – to 
so zlasti velike nevladne organizacije, specializirane 
službe držav članic ali mednarodne agencije in organi-
zacije, ki imajo potrebno strokovno znanje. Poudarjena 
je potreba po tesnem sodelovanju in posvetovanju s 
pristojnimi organi prizadete države, ukrepi naj bi podpi-
rali tiste, ki jih prizadeta država že izvaja. Prek tega 
mehanizma je bila od aprila 2016 zagotovljena obsežna 

6 Sklad so ustanovili po hudih poplavah v srednji Evropi poleti 
leta 2002. Do danes je priskočil na pomoč ob 76 hudih 
naravnih nesrečah, kot so poplave, gozdni požari, potresi, 
nevihte in suše. Sredstva v skupnem znesku več kot 5 
milijarde evrov je prejelo 24 evropskih držav. 

7 Uredba Sveta (ES) št. 2016/369 z dne 15. marca 2016 o 
zagotavljanju nujne pomoči v Uniji ( UL 70/1, 16. 3. 2016). 

pomoč za migrante Grčiji, ki je edina od držav članic 
leta 2016 izpolnjevala oba pogoja za upravičenost iz 
uredbe: da izjemen obseg in posledice nesreče povzro-
čijo hude in obsežne humanitarne posledice v eni ali več 
državah članicah in ko ne zadostuje noben drug razpo-
ložljiv instrument v državah članicah in na ravni Unije. 
Zato so bili vsi ukrepi, ki so se doslej financirali v okviru 
te uredbe, namenjeni izključno reševanju humanitarnih 
razmer v Grčiji.8

Enotne ureditve za politično 
odzivanje EU na krize

Za potrebe politične koordinacije kriz na ravni EU so 
bile oblikovane enotne ureditve za politično odzivanje EU 
na krize – Integrated Political Crisis Response (IPCR), 
junija 2013 so bili sprejeti izvedbeni dokumenti: stan-
dardni operativni postopki za izvajanje IPCR in izdelavo 
dokumentov za celostno zavedanje o situaciji in analizi – 
Integrated Situational Awareness and Analyisis (ISAA). 
S tem se je končala dveinpolletna prenova predhodnih 
ureditev za koordinacijo ob krizah (Crisis Coordination 
Arrangements – CCA). 

Aktiviranje ureditev IPCR je predvideno za vse vrste kriz, 
ki prizadenejo EU, ne samo za naravne in druge nesreče. 
Ureditve IPCR veljajo tudi pri sklicevanju držav članic EU 
na solidarnostno klavzulo (222. člen Pogodbe o delo-
vanju Evropske unije).

Osrednjo vlogo v okviru IPCR ima vsakokratno predsed-
stvo Sveta EU, ki pri potrebi po politični odločitvi zaradi 
ukrepanja ob krizi skliče sestanek okrogle mize oziroma 
odbora stalnih predstavnikov. Podlage za sprejemanje 
odločitev so objavljene informacije držav članic EU ter 
direktoratov in služb Evropske komisije na spletni plat-
formi IPCR, iz katerih pristojen direktorat Evropske 
komisije pripravi celostno poročilo o situaciji in analizo 
razmer.

Ureditve IPCR in ustrezni postopki so bili prvič aktivirani 
ob migrantski situaciji novembra 2015 med luksembur-
škim predsedovanjem. Predsedstvo se je 9. novembra 
2015 odločilo za polno aktiviranje IPCR, vodilni organ 
Evropske komisije je bil Direktorat za notranje zadeve 
(DG HOME). Uprava RS za zaščito in reševanje je izvajala 
naloge v skladu s svojimi pristojnostmi,  zagotavljala je 
odgovore za tedenske vprašalnike IPCR s svojega delov-
nega področja, večino odgovorov je zagotavljalo Mini-
strstvo za notranje zadeve, sodelovala pa so tudi druga 
pristojna ministrstva.

8 V letu 2016 so bile sklenjene pogodbe s 14 partnerskimi 
organizacijami v skupnem znesku 191,9 milijona evrov za 
zagotavljanje zatočišč in prilagoditev na zimske razmere ter 
pomoč prek denarnih nakazil, zaščito mladoletnikov brez 
spremstva, izobraževanje v izrednih razmerah in izvajanje 
zdravstvenih storitev ter zagotavljanje hrane in drugih 
potrebnih dobrin. 
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Mehanizem Unije na 
področju civilne zaščite 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite iz leta 2002 
je osrednji evropski mehanizem in glavno orodje EU za 
izvedbo skupnih intervencij držav članic mehanizma ob 
vseh vrstah naravnih in drugih nesreč znotraj EU in v 
tretjih državah. Njegov glavni namen je na prošnjo priza-
dete države (članice EU, kandidatke ali tretje države) v 
skladu z načeloma subsidiarnosti in solidarnosti zagoto-
viti pomoč ob nesreči (v obliki reševalnih enot, strokov-
njakov, materialnih sredstev in druge podpore) ter izbolj-
šati usklajevanje mednarodne pomoči, ki jo zagotavljajo 
države, sodelujoče v mehanizmu.

V migrantski situaciji leta 2015 je bila Slovenija ena od 
petih držav na zahodnobalkanski poti, ki je Evropsko unijo 
zaprosila za pomoč prek mehanizma Unije na področju 
civilne zaščite. Najprej je za pomoč 11. septembra 2015 
zaprosila Madžarska9. Ob drugem migrantskem valu 
od oktobra 2015 naprej pa so za pomoč zaprosile tudi 
druge države: Srbija 21. septembra 2015, Slovenija 22. 
oktobra 2015, Hrvaška 26. oktobra 2015 ter Grčija 
prvič 3. decembra 2015 in drugič 29. februarja 2016. 
Ker za potrebe migrantske situacije doslej ta meha-
nizem še ni bil aktiviran, so se na začetku pojavljala vpra-
šanja o njegovi vlogi pri reševanju migrantske situacije.

Na sestanku generalnih direktorjev za civilno zaščito 
držav EU v Luksemburgu 24. in 25. septembra 2015 so 
tej problematiki namenili veliko pozornosti. Delegacije 
so si izmenjale informacije in izkušnje glede vloge nacio-
nalnih organizacij civilne zaščite, ki so bile v vseh državah 
bolj ali manj vključene v obvladovanje razmer. Mnenja 
o vlogi in ustreznosti mehanizma CZ EU pri reševanju 
migrantske problematike so bila deljena v smislu, da 
mehanizem v duhu solidarnosti prispeva k medsebojni 
pomoči ob večjih nesrečah in lahko izkušnje uporabi tudi 
v migrantski situaciji, vendar pa da ta situacija močno 
presega njegove okvire. Komisija je znova pozvala 
države, da Srbiji pomagajo in ji tako pokažejo solidarnost, 
saj je postala članica mehanizma aprila 201510.

Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno 
upravljanje Christos Stylianida je 24. septembra 2015 
pristojne ministre za civilno zaščito držav članic EU 
pozval, da sporočijo Komisiji, kako so pripravljene na 
migrantsko situacijo tako glede nacionalne pripravlje-
nosti kot tudi možnosti za pomoč drugim državam 
ob morebitnem zaprosilu prek mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite: ali imajo dovolj zalog za oskrbo 
beguncev ter ali imajo sredstva in druge zmogljivosti, ki 
bi jih lahko namenile kot pomoč drugim državam. Slove-

9 Slovenija se je odzvala in poslala deset opremljenih šotorov. 
Na zaprosilo za pomoč so se odzvale še Danska, Finska, 
Bolgarija in Poljska. 

10 Srbija je v prvih dneh prejela le pomoč Madžarske, nato pa 
še pomoč devetih držav. Slovenija se na zaprosilo ni odzvala 
zaradi negotovih razmer v lastni državi. 

nija je Evropski komisiji sporočila, da se sama spopada 
z migrantsko situacijo in ne more vnaprej ponuditi/
odrediti sredstev, ki bi jih ob morebitnem zaprosilu 
ponudila drugi državi, je pa pripravljena ob konkretnem 
zaprosilu znova preučiti svoje zmožnosti in zmogljivosti 
za pomoč.

Ko so se razmere tudi v Sloveniji tako zaostrile, da jih 
ni mogla več obvladovati sama, je Vlada RS 22. oktobra 
2015 zaprosila za pomoč prek mehanizma Unije na 
področju civilne zaščite, in sicer za materialna sredstva, 
tehnično opremo in zaščitna sredstva, potrebna za 
začasno nastanitev in oskrbo migrantov. Za podobna 
sredstva sta nato zaprosili tudi Hrvaška in Grčija11. 

Države so tako prek mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite prejele pomoč, in sicer Madžarska pomoč petih 
držav, Slovenija pomoč 11 držav, Srbija pomoč desetih 
držav, Hrvaška pomoč sedmih držav in Grčija najobse-
žnejšo pomoč iz 14 držav12. 

Evropska komisija si je prizadevala za čim večji odziv 
držav članic na navedena zaprosila, potekale so 
tedenske telekonference med Centrom za usklajevanje 
nujnega odziva (DG ECHO) in državami članicami meha-
nizma civilne zaščite EU, tekla je redna izmenjava infor-
macij o migrantski situaciji in aktualnih potrebah ter 
odzivu na zaprosila. Poleg tega je Evropska komisija v 
Slovenijo, na Hrvaško in v druge države na balkanski poti 
napotila svoje strokovnjake, da bi se podrobneje sezna-
nili z razmerami in potrebami na terenu. Predstavnika 
Evropske komisije – Generalnega direktorata za huma-
nitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) ter General-
nega direktorata za migracije in notranje zadeve (DG 
HOME) – sta Slovenijo obiskala v dneh od 16. do 19. 
novembra 2015. Podrobno sta bila seznanjena z razme-
rami, pogovarjala pa sta se tudi o nadaljnjih oblikah 
pomoči, ki jih lahko Evropska komisija ponudi Sloveniji pri  
oskrbi migrantov.

Mednarodna pomoč – 

praktične izkušnje 

Na zaprosilo za materialno-tehnična sredstva za 
začasno namestitev in oskrbo migrantov ter osebno 
zaščitno opremo so se odzvale številne države. Skupno 
je Slovenija prejela materialno pomoč od 13 držav: 11 

11 Slovenija se je na zaprosilo Grčije marca 2016 odzvala z 
donacijo materialno-tehničnih sredstev za oskrbo migrantov 
v skupni vrednosti več kot 1 milijon evrov. Del sredstev je 
obsegal tudi donacije drugih držav in organizacij, ki jih takrat 
Slovenija ni potrebovala. Donatorji so soglašali o predaji 
materialno-tehničnih sredstev Grčiji. 

12 Slovenija se je na zaprosilo Grčije marca 2016 odzvala z 
donacijo materialno-tehničnih sredstev za oskrbo migrantov. 
Del sredstev je obsegal tudi donacije drugih držav in 
organizacij, ki jih takrat Slovenija ni potrebovala. Donatorji so 
soglašali o predaji materialno-tehničnih sredstev Grčiji. 
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 Slika 3: Sprejem mednarodne materialne pomoči 
v skladišču URSZR Roje in namestitev v 
namestitvene centre (vir: arhiv URSZR)

 Figure 3: Reception of international assistance in the 
ACPDR's warehouse in Roje and the installation 
of equipment in the accommodation centres 
(Source: ACPDR Archive)

držav je pomoč poslalo prek mehanizma Unije za civilno 
zaščito, dve pa bilateralno (Švica in ZDA). Sprejem 
pomoči je potekal postopoma med novembrom 2015 in 
februarjem 2016.

Avstrija, Češka, Danska, Francija, Latvija, Luksem-
burg, Madžarska, Nizozemska, Slovaška, Španija, Švica, 
Združeno kraljestvo in ZDA so skupaj zagotovile več 
kot 300 šotorov za zimske razmere, 30.000 odej, 

3900 spalnih vreč, 3200 kosov posteljnine za enkratno 
uporabo, 7100 ležalnih podlog, 2700 prenosnih postelj, 
1200 vzglavnikov s prevlekami, 1000 prevlek za vzglav-
nike, 155 miz s klopmi, dva kompleta za oživljanje in 
diagnostiko LifePack, 110 vzmetnic, deset prenosnih 
reflektorjev z lastnim virom napajanja, 50 puhalnikov 
vročega zraka, 50 električnih grelnikov, 250 radiatorjev, 
32.000 zaščitnih rokavic za enkratno uporabo, 4500 
zaščitnih kombinezonov Tyvec s kapuco in dodatnimi 
obuvali, 6000 respiratorjev FFP3 za enkratno uporabo, 
10.000 respiratorjev FFP2 za enkratno uporabo, 2000 
reševalnih folij, šest rezervoarjev za vodo, enoto za pitno 
vodo, dva viličarja, tri sanitarne in 12 bivalnih zabojnikov. 
Švica je dodatno zagotovila pomoč pri ureditvi stopnišča 
med platojema in sanitarnega dela nastanitvenega 
centra Šentilj (preglednica 1). 

Za pomoč je Slovenija – Uprava RS za zaščito in reše-
vanje – zaprosila na podlagi informacij in potreb iz spre-
jemnih/namestitvenih centrov, kamor je bila pomoč 
tudi razposlana glede na potrebe in razmere. Zaprosilo 
v sistemu CECIS mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite je Uprava RS za zaščito in reševanje sproti 
posodabljala, zaradi sprememb na zahodnobalkanski 
migrantski poti in prenehanja prihajanja migrantov v 
marcu 2016 pa je 4. aprila 2016 zaprosilo za medna-
rodno pomoč zaprla. 

Pri zdravstveni pomoči je sodelovalo več tujih zdra-
vstvenih ekip: ekipa Karitas z Madžarske in ekipa St. Eliza-
beth University s Slovaške – obe sta delovali v Dobovi; in 
organizacije Waha, Doctors of the World, njihovo pomoč 
je usklajevalo Ministrstvo za zdravje. 

Prav tako so pomoč pri zdravstveni oskrbi zagotovili z 
vojaškimi zmogljivostmi: Češka – z mobilno zdravstveno 
postajo z osebjem, Slovaška – ROLE 2 (del poljske bolni-
šnice) pa z osebjem; delovali so v Šentilju.

 Slika 4: Dvostranska mednarodna pomoč pri ureditvi 
namestitvenega centra v Šentilju  
(vir: arhiv URSZR)

 Figure 4: Bilateral international assistance for the 
accommodation centre in Šentilj  
(Source: ACPDR Archive)
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Novembra 2015 je bila podpisana pogodba o donaciji 
Razvojne banke Sveta Evrope (CEB). Donacija iz sredstev 
CEB MRF (Migrant and Refugee Fund) je obsegala denar 
za nakup bivalnih in sanitarnih zabojnikov ter prevoznih 
sredstev. 

Pomoč mednarodnih 

organizacij/agencij in 

humanitarnih organizacij 

V zagotavljanje sredstev in osnovno oskrbo migrantov 
je bilo vključenih tudi več mednarodnih organizacij in 
agencij ter humanitarnih organizacij (preglednica 2). 

Vloga Urada visokega komisariata Združenih narodov 
za begunce (UNHCR) je podpirati in dopolnjevati vladne 
(in nevladne) ukrepe za obvladovanje migrantske situ-
acije. Vlada RS je ponujeno pomoč UNHCR sprejela že 
ob prvem migrantskem valu septembra 2015. Poleg 

podpore drugim organom, predvsem Ministrstvu za 
notranje zadeve, je UNHCR zagotavljal podporo Civilni 
zaščiti oziroma Upravi RS za zaščito in reševanje Mini-
strstva za obrambo pri oskrbi beguncev in migrantov 
v namestitvenih/sprejemnih centrih. Septembra 2015 
je bila v Slovenijo napotena misija UNHCR. Od januarja 
2016 do konca junija 2017 je v Ljubljani delovala pisarna 
UNHCR, sicer UNHCR Slovenijo pokriva iz regionalnega 
urada v Budimpešti.

UNHCR je pomagal z nabavo nekaterih materialno-
-tehničnih sredstev in kritjem manjšega dela stroškov za 
najem šotorov. V času migrantskega toka je zagotovil 
več kot 130.000 dežnih plaščev za enkratno uporabo, 
35.000 higienskih kompletov, 24 palet pitne vode, 
89.000 odej, 20.000 spalnih vreč, 11.000 reševalnih 
folij, 20.000 nahrbtnikov, 23 puhalnikov toplega zraka, 
100 radiatorjev, 100 ročnih gasilnih aparatov, 4000 
parov spodnjega perila, 35.000 parov nogavic, 1000 
parov čevljev, tri mobilne kuhinje, 5000 postelj in deset 
bivalnih enot. UNHCR je kril tudi stroške najema za 
nekatere šotore in njihovo ogrevanje. 

Zap. 
št.

Država 
pošiljateljica Vrsta pomoči

1. Avstrija 2500 odej, 500 spalnih vreč, 900 kompletov osebne zaščitne opreme mehanizem Unije na področju 
civilne zaščite (mehanizem CZ EU)

2. Češka 22 družinskih šotorov z ogrevanjem, 110 opremljenih postelj, 110 odej, 22 
sušilnikov zraka, 5 črpalk mehanizem CZ EU

3. Danska 1000 odej mehanizem CZ EU

4. Francija

1000 odej, 1000 kompletov za spanje (spalna vreča, vzglavnik, podloga za 
spanje), 1000 zložljivih postelj

mehanizem CZ EU120 šotorov (niso primerni za zimske razmere)
1920 odej
1000 obraznih mask za enkratno uporabo dvostransko

5. Latvija 4000 odej, 3000 prevlek za enkratno uporabo, 200 vzglavnikov, 1000 prevlek za 
enkratno uporabo za vzglavnike mehanizem CZ EU

6. Luksemburg
26.000 rokavic za enkratno uporabo, 3000 zaščitnih oblek, dva kompleta za 
oživljanje in diagnosticiranje – LifePack 15, 10.000 obraznih zaščitnih mask FFP2 mehanizem CZ EU
150 zložljivih postelj

7. Madžarska
1500 zaščitnih oblek, 6000 respiratorjev za enkratno uporabo mehanizem CZ EU
78 šotorov, ki jih je Madžarska kot pomoč prejela iz Finske mehanizem CZ EU
1000 terenskih zložljivih postelj dvostransko

8. Nizozemska 100 prenosnih postelj, 10 stolpov za osvetlitev mehanizem CZ EU

9. Slovaška
500 odej, 500 spalnih vreč, 275 prevlek za posteljo, 135 prenosnih postelj, 15 
kompletov miz in klopi mehanizem CZ EU

12 bivalnih in trije sanitarni zabojniki mehanizem CZ EU
10. Španija 6000 rokavic za enkratno uporabo, 100 prenosnih postelj, 5000 zimskih odej mehanizem CZ EU

11. Švica

najem šotorov in viličarja, 1000 ležalnih podlog, 250 radiatorjev, 500 terenskih 
postelj, 140 gasilskih klopi, 25 puhalnikov toplega zraka, dva viličarja, stopnišče 
na Šentilju, 2000 reševalnih folij, 3000 odej, šest rezervoarjev za vodo, enota za 
pitno vodo

mehanizem CZ EU

12. Združeno 
kraljestvo

11.000 odej, 1800 spalnih vreč mehanizem CZ EU
5000 napihljivih podlog za spanje, 200 šotorov, 50 električnih grelnikov (2 kW)

13. ZDA 1100 ležalnih podlog dvostransko

 Preglednica 1: Mednarodna pomoč ob migrantski situaciji v Sloveniji 2015–2016 prek mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite in dvostransko, ki jo je usklajevala Uprava RS za zaščito in reševanje

 Table 1: International assistance provided through the Union Civil Protection Mechanism and bilaterally in the 
migrant situation in Slovenia between 2015 and 2016, was coordinated by the Administration of the Republic 
of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief
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UNHCR je zagotavljal tudi prevajalce za sporazume-
vanje z migranti v sprejemnih/namestitvenih centrih. 
Predstavniki UNHCR so bili prisotni kot podpora tudi v 
večini nastanitvenih in sprejemnih centrov. Spremljali so 
začasne bivalne razmere, v katerih so živeli migranti v 
sprejemnih centrih in drugih objektih za migrante, ter 
predlagali ukrepe za izboljšave. Naloga UNHCR je bila 
tudi spremljati, ali so migranti obravnavani svojim letom, 
spolu, (kulturni) raznolikosti in posebnim potrebam 
primerno. Poleg podporne je imela misija UNHCR 
namreč še opazovalno vlogo skupaj s poročanjem. 

UNHCR je pomagal tudi pri sodelovanju in usklajevanju z 
domačimi in tujimi nevladnimi organizacijami. Z UNHCR 

so potekali redni tedenski sestanki v URSZR za koordina-
cijo trenutnih potreb in načrtovanje prihodnjih ukrepov 
ter dnevno sodelovanje v sprejemnih/namestitvenih 
centrih. Slovenijo – Upravo RS za zaščito in reševanje – 
in namestitvene centre so obiskali številni visoki pred-
stavniki UNHCR. 

Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) je med 
migrantsko krizo v sodelovanju in s podporo Fundacije za 
Unicef Slovenija ponudil pomoč na dveh ravneh, in sicer z 
delovanjem strokovnjakov v nastanitvenih in sprejemnih 
centrih ter zagotavljanjem materialne pomoči za otroke. 
Oktobra 2016 je UNICEF začel delovati v Sloveniji, in sicer 
predvsem z ocenjevanjem in seznanitvijo z razmerami 
in delom drugih pristojnih organov. 22. decembra 2015 
je bil med UNICEF in RS sklenjen dogovor o sodelovanju 
pri izvajanju pomoči otrokom v Sloveniji. V okviru misije 
je bila predvidena napotitev strokovnjakov in materialne 
pomoči. V dveh centrih (Šentilj, Dobova) je UNICEF vzpo-
stavil prostore, t. i. otroške kotičke, namenjene otrokom 
in družinam, t. i. »family hubs«, v katerih je poleg potrebne 
opreme zagotovil tudi strokovnjake za delo z otroki. V 
obdobju med decembrom 2015 in marcem 2016 je 
UNICEF zagotovil 130 palet otroških plenic, otroška 
oblačila, igrače in druga potrebna sredstva.

Mednarodna organizacija za migracije (IOM) je v 
projektu, ki ga je financirala Razvojna banka Sveta 

 Slika 5: Med celotno migrantsko situacijo so potekali 
redni usklajevalni sestanki med predstavniki 
Uprave RS za zaščito in reševanje ter UNHCR 
(vir: arhiv URSZR)

 Figure 5: Regular coordination meetings between the 
ACPDR and UNHCR representatives were held 
throughout the migrant crisis  
(Source: ACPDR Archive)

 Slika 7: Mednarodna pomoč za ranljive skupine 
migrantov – otroke (vir: arhiv URSZR)

 Figure 7: International assistance provided for vulnerable 
migrant groups – children  
(Source: ACPDR Archive)

 Slika 6: Pomoč UNHCR v materialnih sredstvih in s 
strokovnjaki (vir: arhiv URSZR)

 Figure 6: The UNHCR experts and in-kind assistance 
(Source: ACPDR Archive)
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Zap. št. Organizacija Vrsta pomoči

1 Urad visokega komisariata Združenih narodov 
za begunce – UNHCR

prevajalci in svetovalci,
materialna in tehnična sredstva,
plačilo stroškov za najem nekaterih šotorov z opremo,  
sanitarnih zabojnikov in drugega,
pomoč pri koordinaciji pomoči tujih organizacij, 
pomoč pri delu v nastanitvenih centrih, 
opazovanje in poročanje

2 Sklad Združenih narodov za otroke – UNICEF materialna sredstva za otroke, vzpostavitev in vodenje družinskih/otroških 
kotičkov v Dobovi in Šentilju

3 Mednarodna organizacija za migracije – IOM materialna in tehnična sredstva
4 Freunde der Erziehungskunst pomoč otrokom in mladostnikom v kriznih razmerah v Šentilju

5 Malteški viteški red prostovoljci iz Slovenije in Madžarske za kuhanje toplih napitkov,  
donacije materialnih sredstev

6 ABSamaritanes šotori z ogrevanjem in razsvetljavo
7 Samaritans Purse materialna pomoč 
8 Arche-nova pomoč pri ureditvi sanitarnih enot
9 St. Elizbeth Uni, Slovaška pomoč pri zdravstveni oskrbi
10 Waha pomoč pri zdravstveni oskrbi
11 MAGNA pomoč pri zdravstveni oskrbi
12 Doctors of the World pomoč pri zdravstveni oskrbi

 Preglednica 2: Mednarodna pomoč mednarodnih organizacij in tujih humanitarnih organizacij13 ob migrantski situaciji v 
Sloveniji 2015–2016 

 Table 2: International assistance for the management of the migrant situation in Slovenia between 2015 and 2016, 
provided by international organizations and foreign humanitarian organizations14 

Evrope, pomagala pri štirih segmentih: informiranju, 
zagotavljanju neprehrambnih artiklov, zdravstveni oskrbi 
in zaznavanju ranljivih skupin ter posledično psihosocialni 
pomoči. IOM je z zagotavljanjem materialnih sredstev z 
URSZR sodelovala pri uresničevanju drugega segmenta. 
Med januarjem in aprilom 2016 je za uporabo v nasta-
nitvenih centrih zagotovila 60.000 zaščitnih rokavic in 
mask, 350 pogradov z vzmetnicami, 1000 debelejših 
ležalnih blazin in higienske komplete. 

Pomoč tujih humanitarnih 

organizacij in prostovoljcev 

Pomoč so dale tudi številne tuje mednarodne organi-
zacije, katerih delo so usklajevale ali se z njimi povezo-
vale uveljavljene domače organizacije, predvsem Rdeči 
križ Slovenije, Slovenska karitas, Adra, EHO podpornica. 
Nekatere organizacije so se obračale tudi neposredno 
na Upravo RS za zaščito in reševanje, ki je nato njihovo 
delo usklajevala z domačimi humanitarnimi organiza-
cijami in platformo Slovenska filantropija. Med tujimi 
organizacijami, ki so ponudile pomoč, naj navedemo 
(nekatere organizacije so bile prisotne le kakšen dan ob 
največjem valu in niso evidentirane): Freunde der Erzie-
hungskunst (pomoč otrokom in mladostnikom v kriznih 
razmerah), Malteški viteški red (topli napitki za migrante 

 Slika 8: Pomoč tujih humanitarnih organizacij  
(vir: arhiv URSZR)

 Figure 8: Assistance provided by foreign humanitarian 
organizations (Source: ACPDR Archive)
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13 Evidenca tujih humanitarnih organizacij ni celovita – nekatere so bile prisotne le kakšen dan ob največjem valu in niso 
evidentirane, druge so pomagale neposredno prek slovenskih humanitarnih organizacij. 

14 The record of foreign humanitarian organizations is non-exhaustive, as some of them were present for merely a day during the 
peak of the migrant crisis and were therefore not recorded, and others, on the other hand, provided their assistance directly 
through Slovenian humanitarian organizations.
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 Slika 9: Obisk predstavnikov mednarodnih organizacij v Skupini za podporo Štabu Civilne zaščite RS v Ljubljani  
(vir: arhiv URSZR)

 Figure 9: Visit of the representatives of international organizations to the support team of the RS Civil Protection 
Headquarters in Ljubljana (Source: ACPDR Archive)

in donacije materialnih sredstev), nemška ABSama-
ritanes (donacija desetih šotorov P22 /70,80 m2/ z 
ogrevanjem in razsvetljavo), Samaritans Purse (donacija 
odej in dežnih plaščev), Arche-nova (pomoč pri ureditvi 
sanitarnih enot). Z nevladno organizacijo NetHope so 
potekala dogovarjanja glede zagotavljanja brezžične 
internetne povezave v nastanitvenih centrih, vendar to 
zaradi težav pri usklajevanju ni bilo uresničeno.

Izzivi usklajevanja mednarodnih 

akterjev in pomoči

Slovenija je za reševanje migrantske situacije zapro-
sila za mednarodno pomoč prek utečenih mehanizmov 
in pravil, ki omogočajo učinkovito zagotavljanje nujne 
pomoči. Uprava RS za zaščito in reševanje je dobro 
poznala delovanje mehanizma Unije na področju civilne 
zaščite in je pomoč ob migrantski situaciji uspešno koor-
dinirala z organizacijami civilne zaščite iz drugih evrop-
skih držav ter z Evropsko komisijo, predvsem s Centrom 
za usklajevanje nujnega odziva v Bruslju, tudi na podlagi 
izkušenj iz prejema mednarodne pomoči ob žledu 2014.

V obdobju migrantske situacije je bilo v Sloveniji več 
mednarodnih organizacij, ki so pomagale pri namestitvi 
in oskrbi migrantov. Uprava RS za zaščito in reševanje 
se je s tako kompleksno situacijo, ki je vključevala dele-
žnike, s katerimi doslej ni sodelovala in katerih mandata 
in načina delovanja ni podrobno poznala, srečala prvič. 
S temi deležniki (UNHCR, UNICEF, IOM idr.) se je sodelo-
vanje postopno vzpostavilo in bilo ves čas zelo intenzivno 
in učinkovito, v partnerskem duhu, njihova pomoč je bila 
neprecenljiva in je prispevala k boljši oskrbi migrantov v 
Sloveniji.

Prav tako se je okrepilo sodelovanje z drugimi resorji 
(MNZ, MZZ, MZ), ki so tudi sodelovali z istimi mednaro-
dnimi deležniki; z rednim usklajevanjem smo uspeli zago-

tavljati ustrezen pretok informacij in usklajeno delovanje. 
Prav tako je URSZR z rednimi koordinacijskimi sestanki 
z domačimi humanitarnimi organizacijami zagotavljala 
pretok informacij in usklajenost delovanja, prek domačih 
tudi s tujimi mednarodnimi organizacijami.

Poleg tega se je na diplomatsko-konzularna predstav-
ništva RS v tujini obračalo več nevladnih organizacij in 
posameznih prostovoljcev, ki so želeli pomagati. Da 
bi zagotovili učinkovito zagotavljanje nujno potrebne 
pomoči migrantom, ki lahko vključuje tudi tuje nevladne 
organizacije in skupine tujih prostovoljcev ali posame-
znikov, so bile dane usmeritve, da se prostovoljci že v 
izvorni državi povežejo s katero od uveljavljenih huma-
nitarnih organizacij ali pa se vključijo v pomoč prek 
nacionalnih humanitarnih organizacij, kot so Rdeči križ, 
Karitas in Adra, ki imajo stik s sorodnimi organizacijami 
v Sloveniji, da te predhodno ocenijo, ali obstaja potreba 
po pomoči. Če je šlo za organizacije, ki dajejo materi-
alno-tehnično pomoč, je bila usmeritev, da ponudbo 
(informacijo o vrsti pomoči, obsegu, trajanju, druge 
relevantne informacije) pošljejo na Skupino za podporo 
Štabu Civilne zaščite RS, ki je nato na ponudbe iz 
pristojnosti Civilne zaščite odgovorila glede na potrebe 
v nastanitvenih/sprejemnih centrih v sodelovanju z 
Rdečim križem, Karitas in Adro oziroma jo posredo-
vala v preučitev in odgovor drugim pristojnim (npr. 
Ministrstvu za zdravje za zdravstveno pomoč). Prosto-
voljne organizacije ali posamezne prostovoljce, ki so 
želeli pomagati na različne druge načine in niso sodelo-
vali z omenjenimi organizacijami, so bile usmerjene na 
Slovensko filantropijo. Pri sprejemu pomoči tujih orga-
nizacij je potekalo tesno sodelovanje z UNHCR.

Izkušnje kažejo, da lahko pomoč mimo utečenih meha-
nizmov in dogovorjenih postopkov otežuje njeno učinko-
vitost. To se je v začetni fazi dogajalo tudi ob povečanem 
prihodu migrantov v Slovenijo, ko so nekatere tuje 
organizacije ali prostovoljci želeli pomagati migrantom 
neusklajeno, brez predhodne najave in neupoštevanjem 
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vzpostavljenih postopkov ter pravil delovanja spreje-
mnih/namestitvenih centrov.

Kadar se tuji predstavniki prišli brez najave do spreje-
mnih/namestitvenih centrov, je bila usmeritev za vodje 
centrov ta, da se praviloma kot pomoč v center spre-
jemajo organizacije ali prostovoljci, ki jih Rdeči križ, 
Slovenska karitas, EHO Podpornica ali Adra prepozna 
kot svoje sorodne organizacije iz tujine. Izjema so 
bili predstavniki UNHCR in druge agencije Združenih 
narodov, ki so zagotavljali materialno in drugo pomoč 
ter tudi pomoč pri usklajevanju tujih prostovoljnih orga-
nizacij. Pred vhodom v center ali v bližini je vodja/name-
stnik vodje organiziral sprejemno točko, kjer je tuje orga-
nizacije ali (skupine) tujih prostovoljcev sprejel sam ali 
od vodje/namestnika vodje centra določen predstavnik 
Rdečega križa, Slovenske karitas, EHO Podpornice, Adre 
ali Slovenske filantropije, ki naj bi tudi poskrbel za njihovo 
vključitev v delo centra skladno s potrebami. 

Z ozaveščanjem o mandatu, postopkih in načinu dela 
posameznih domačih in tujih deležnikov so bili vzposta-
vljeni pogoji za učinkovito in usklajeno mednarodno pomoč.

Pri koordinaciji mednarodne pomoči (in v celotnem 
obdobju migrantske situacije) so bili značilni negoto-
vost razmer (glede števila novih migrantov in posle-
dično potreb za njihov sprejem in oskrbo), omejene ali 
hitro spreminjajoče se informacije glede potreb v spre-
jemnih/nastanitvenih centrih, nujnost sprejemanja odlo-
čitev z malo informacijami in pod časovnim pritiskom, 
pomanjkanje kadrovskih virov in velike obremenitve 
vseh, vključenih v reševanje migrantske situacije. Vse to 
so značilnosti kompleksnih situacij, tudi migrantske, ko 
je potrebno usklajeno delovanje vseh nacionalnih in tudi 
mednarodnih struktur.  

Sklepne misli

Vsi, ki so delali v sprejemnih in namestitvenih centrih, so 
si kar najbolj prizadevali za najnujnejšo/ustrezno oskrbo 
migrantov. Ob prizadevanju za čim bolj usklajeno delo 
vseh vključenih deležnikov in tudi z intenzivnim medna-
rodnim sodelovanjem je bilo poskrbljeno za oskrbo vseh 
migrantov, ki so prečkali našo državo. Zelo dragoceno 
je bilo skupno delovanje predstavnikov državnih ustanov, 
vladnih in nevladnih organizacij ter prostovoljcev, saj 
je vse vodil skupni cilj – čim bolj pomagati ljudem na 
migrantski poti pri zagotavljanju njihove zadostne 
oskrbe ter dostojnih bivalnih razmer.

Spomladi in jeseni 2016 je bilo opravljenih več analiz o 
nacionalnih in mednarodnih dogodkih z namenom naučiti 
se čim več iz pretekle situacije in izboljšati delovanje v 
prihodnje. Ugotovitve med drugim poudarjajo potrebo 
po boljšem medsebojnem poznavanju vseh deležnikov 
(domačih in tujih), njihovega mandata, organizacijske 
kulture in načina ter postopkov delovanja; boljše pozna-
vanje mednarodnih mehanizmov za usklajevanje pomoči 
tako na vladni kot nevladni ravni; izboljšanje strokovnega 
znanja o organizaciji in delovanju začasnih namestitvenih 
centrov; več skupnih usposabljanj. 

Uprava RS za zaščito in reševanje bo skladno z ugoto-
vitvami več pozornosti posvečala napotitvi sloven-
skih predstavnikov sistema zaščite in reševanja na 
ustrezna domača in tuja usposabljanja, poleg tega bo 
tudi sama sodelovala pri izvedbi tečajev na temo upra-
vljanja začasnih nastanitvenih centrov (za potrebe 
evakuiranih ali razseljenih oseb ob naravnih in drugih 
nesrečah ter drugih situacijah), ki jih bo organizirala 
prihodnje leto v sodelovanju z Evropsko komisijo in 
Združenimi narodi.

Milena Dobnik Jeraj: MEDNARODNA POMOČ OB MIGRANTSKI SITUACIJI V SLOVENIJI 2015–2016



114 UJMA | številka 31 | 2017

VPLIV RADIOLOŠKO ONESNAŽENEGA OKOLJA  
NA RASTLINE
IMPACT OF THE RADIOLOGICALLY CONTAMINATED AREA 
ON PLANTS

 
Petra Planinšek
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Litostrojska cesta 54, Ljubljana, petra.planinsek@gov.si

Borut Smodiš
prof. dr., Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana, borut.smodis@ijs.si

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova cesta 39, Ljubljana

Ljudmila Benedik
prof. dr., Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, Ljubljana, ljudmila.benedik@ijs.si

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Jamova cesta 39, Ljubljana

Povzetek
V Sloveniji in svetu je veliko območij, kjer je vsebnost naravnih radionuklidov povišana zaradi različnih 
človekovih dejavnosti kot tudi naravnih procesov. V Sloveniji je to Žirovski vrh, kjer je v preteklosti 
potekalo intenzivno pridobivanje urana iz uranove rude. Na podlagi izsledkov predstavljenega 
laboratorijskega poskusa smo poglobili poznavanje procesov biološkega privzema naravnih 
radionuklidov v specifičnem okolju. Kakšen bo privzem radionuklidov v rastline, je odvisno od lastnosti 
posameznih rastlin, kemijskih lastnosti radionuklidov in razmer v zemlji. Da je poznavanje obnašanja 
radionuklidov v okolju zelo pomembno, se pokaže predvsem pri odlagališčih TENORM.

Abstract
Naturally occurring radionuclides are wide spread in the environment in Slovenia as well as around the 
world as a consequence of discharging radionuclides into the environment due to human activities and 
natural processes. In Slovenia, such area is Žirovski vrh, where uranium ore was excavated in the past. 
Therefore, the aim of the laboratory experiment was to expand knowledge about the plants’ biological 
uptake of radionuclides in a specific environment. The plant uptake characteristics mainly depend on plant 
species, chemical nature of the radionuclides and soil properties. The added value of the understanding of 
radionuclides in the environment is proven to be is especially valuable in case of TENORM waste disposals.

Uvod

Radioaktivne snovi naravnega izvora so povsod v okolju 
in so lahko škodljive ljudem in drugim živim bitjem. Radi-
onuklide naravnega izvora, ki se v okolju kopičijo zaradi 
procesov v naravi, imenujemo NORM (angl. Naturally 
Occurring Radioactive Materials). Če pride do kopi-
čenja zaradi različnih tehnoloških procesov, jih imenu-
jemo TENORM (angl. Technologically Enhanced Naturally 
Occurring Radioactive Materials). Tehnološke dejavnosti, 
ki imajo za posledico povišanje radionuklidov naravnega 
izvora v okolju, so rudarjenje in predelava uranove rude, 
rudarjenje premoga in njegova uporaba v termoelek-
trarnah, industrija titanovega oksida, predelava fosfatov 
ter rudarjenje in predelava rud za pridobivanje različnih 
kovin, uporaba umetnih gnojil (Pöschl in Nollet, 2007; 
Van der Strich in Kirchmann, 2001, Pucelj in Martinčič, 
1990).

Zaradi mobilnosti in biološke dostopnosti v okolju so nizke 
vsebnosti naravnih radionuklidov prisotne v vsaki hrani in 
pitni vodi (Benedik in Jeran, 2012; Pöschl in Nollet, 2007), 
kar pomeni, da lahko pride do nastanka stohastičnih 
(verjetnostnih) učinkov ionizirajočega sevanja na orga-
nizem. Stohastični učinki nimajo praga in so do določene 
mere prisotni pri vsakršni izpostavitvi radionuklidom, zato 
pri vsakršni izpostavitvi radionuklidom obstaja določeno 
tveganje za nastanek le-teh. Med stohastične učinke 
spada tudi povečano tveganje za nastanek rakastih 
obolenj (ICRP, 2007). Radiotoksičnost radionuklidov je 
povezana s fizikalnim procesom razpada nestabilnih 
jeder, pri katerem se sprosti velika količina energije. Del te 
energije se pretvori v kinetično energijo delcev alfa in beta 
oziroma v sevanje gama žarkov. Zaradi sorazmerno velike 
energije lahko ti delci in sevanje gama poškodujejo celične 
strukture, kar pri nižjih vsebnostih radionuklidov povzroča 
stohastične učinke (ICRP, 2007, Pucelj in Martinčič, 1990).
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V Slovenji je več območij, kjer prihaja do kopičenja NORM 
ali TENORM v okolju. Med njimi je tudi območje Žiro-
vskega vrha, kjer je od 1984 do 1990 potekalo prido-
bivanje uranovega koncentrata iz uranove rude. Glavni 
stranski produkti predelave uranove rude so bili hidro-
metalurška jalovina (HMJ), ki je odložena na odlagališču 
Boršt, ter jamska jalovina in rdeče blato, ki sta odložena 
na odlagališču Jazbec. V HMJ se nahajajo visoke speci-
fične aktivnosti 238U (uran) (995 Bq kg–1), ki ni bil popol-
noma izlužen, kot tudi ostalih radionuklidov iz uranove 
razpadne vrste: 230Th (torij) je 3930 Bq kg–1, 226Ra (radij) 
je 8630 Bq kg–1 in 210Pb (svinec) je 7400 Bq kg–1. Rdeče 

blato, ki je odloženo na odlagališču Jazbec, je netopen 
ostanek po nevtralizaciji tehnološke vode z apnom in ima 
značilno rdečkasto barvo zaradi vsebnosti železovega 
hidroksida. V rdečem blatu so aktivnosti radionuklidov 
v primerjavi s HMJ bistveno nižje (238U je 495 Bq kg–1, 
226Ra je 190 Bq kg–1 in 210Pb je 3500  Bq kg–1), vendar še 
vedno dovolj visoke, da imajo lahko vpliv tako na zdravje 
ljudi kot tudi na samo okolje. Izjemoma pa so koncentra-
cije aktivnosti 230Th precej višje, in sicer 65100 Bq kg–1, 
kar je posledica dejstva, da je torij po obarjanju urana iz 
lužnice z amonijakom ostal v tehnološki vodi in se je nato 
po njeni nevtralizaciji z apnom oboril ter ostal močno 
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Slika 1:  
Redkev po dveh in po petih mesecih 
rasti (foto: P. Planinšek)
Figure 1:  
Radish after two and after five 
months of growth  
(Photo: P. Planinšek)

Slika 2:  
Ohrovt po enem in po petih mesecih 
rasti (foto: P. Planinšek)
Figure 2:  
Savoy after one and after five month 
of growth (Photo: P. Planinšek)

Slika 3:  
Rukola po enem in po petih mesecih 
rasti (foto: P. Planinšek)
Figure 3:  
Rocket after one and after five 
months of growth  
(Photo: P. Planinšek)
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 Preglednica 1: Pedološke značilnosti zemelj z različno vsebnostjo HMJ (avtor: P. Planinšek)
 Table1: Properties of UMT-contaminated and control soils (UMT – uranium mill tailing) (Author: P. Planinšek)

Parameter Kontrola
20 % HMJ  
v mešanici

40 % HMJ  
v mešanici

60 % HMJ  
v mešanici

80 % HMJ  
v mešanici

pH v CaCl
2

6,7 ± 0,1 6,6 ± 0,0 6,5 ± 0,0 6,6 ± 0,0 6,7 ± 0,1

Dostopen P2O5 [mg kg–1] 800 ± 37 632 ± 42 485 ± 19 303 ± 24 148 ± 6

Dostopen K2O [mg kg–1] 1205 ± 57 919 ± 19 728 ± 64 437 ± 29 273 ± 29

Organska snov [%] 46 ± 6 35 ± 2 28 ± 6 18 ± 3 8,0 ± 2,9

CEC [cmol kg–1] 86 ± 2 88 ± 3 91 ± 2 96 ± 1 108 ± 0,4

C [%] 26 ± 2 20 ± 1 16 ± 1 10 ± 1 4,6 ± 0,4

N [%] 1,1 ± 0,01 0,93 ± 0,03 0,72 ± 0,04 0,43 ± 0,02 0,24 ± 0,02

C/N 24 ± 3 22 ± 2 22 ± 1 24 ± 3 20 ± 3

Izmenljiv Ca [%] 66 ± 1 73 ± 2 78 ± 1 87 ± 3 93 ± 2

Izmenljiv Mg [%] 16 ± 0,1 12 ± 0,2 9,2 ± 0,6 6,0 ± 0,3 2,9 ± 0,3

Izmenljiv K [%] 3,0 ± 0,1 2,4 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,1 ± 0,1 0,45 ± 0,10

Izmenljiv Na [%] 0,60 ± 0,00 0,50 ± 0,00 0,40 ± 0,00 0,20 ± 0,00 0,10 ± 0,00

skoncentriran v tej oborini. Kljub vsemu je masna bilanca 
230Th med odlagališčema 1 (Križman in drugi, 1995; 
Vreček in Benedik 2002, Benedik in drugi, 2003; RŽV, 
2017). Odlagališči jalovine sta že sanirani, vendar lahko 
naravni procesi povzročijo migracijo določenih radionu-
klidov iz odlagališč v okolico. Na območju je vzpostavljen 
redni nadzor nad radioaktivnostjo v okolju, ki poteka že 
poltretje desetletje, in sicer že od začetkov poskusne 
proizvodnje uranovega koncentrata leta 1985 (URSJV, 
2016).

Radionuklidi lahko iz okolja prehajajo v rastline ter se po 
prehranski verigi koncentrirajo, kar pomeni, da se njihova 
vsebnost po prehranski verigi povečuje. V rastline preha-
jajo na dva načina: (1) z usedanjem iz zraka na rastline 
ter (2) prek koreninskega sistema iz zemlje (IAEA, 2010). 
Dostopnost radionuklidov rastlini se izraža s koncen-
tracijskim razmerjem (CR vrednost), ki je razmerje 
med koncentracijo aktivnosti posameznega radionu-
klida v suhi masi rastline ter koncentracijo aktivnosti 
le-tega v suhi masi zemlje (IAEA, 2010; Van der Strich 
in Kirchmann, 2001). Privzem v rastline je odvisen od 
lastnosti posameznih rastlin, kemijskih lastnosti radio-
nuklidov ter pogojev v zemlji, kot so pH, redoks potencial, 
mikrobiološka aktivnost, vsebnost organske snovi (Sanz-
harova in drugi, 2009; Van der Strich in Kirchmann, 
2001). Koncentracijska razmerja so pomemben vhodni 
podatek pri napovedovalnih modelih ter pri ocenah 
sevalne obremenitve tako ljudi kot tudi okolja (IAEA, 
2010; Van der Strich in Kirchmann, 2001). Koncen-
tracijska razmerja se uporabljajo tudi za ugotavljanje 
primernosti rastlin za fitoremediacijske namene, tj. za 
odstranjevanje onesnažil iz okolja s pomočjo rastlin. Da 
je rastlina primerna za fitoremediacijo, mora biti CR 
večji od ena (Blaylock in drugi, 1997; Madruga in drugi, 
2001; Yoon in drugi, 2006).

Na Institutu »Jožef Stefan« na Odseku za znanosti o 
okolju smo izvedli kontroliran laboratorijski poskus 
prenosa izbranih naravnih radionuklidov (238U, 230Th, 

226Ra in 210Pb) iz rastnega substrata, ki smo mu dodali 
HMJ iz bivšega rudnika urana (Žirovski vrh), v različne 
rastline, kot so redkev, ohrovt in rukola. Prav tako smo 
želeli ovrednotiti vpliv pedoloških parametrov na biološko 
dostopnost naravnih radionuklidov.

Potek raziskave

V laboratorijskih razmerah smo ovrednotili prenos radi-
onuklidov iz tal, onesnaženih s HMJ, v tri različne vrste 
rastlin, ki se uporabljajo v prehrani, in sicer v redkev, 
ohrovt in rukolo. Redkev (Raphanus sativus ’Poletna 
bela’, Semenarna Ljubljana, d. d.) (slika 1) smo izbrali, ker 
ima užiten podzemni del, in ohrovt (Brassica oleracea 
L. ssp. oleracea var. Sabauda ‘Eisenkopf’, Semenarna 
Ljubljana, d. d.) (slika 2) kot rastlino z užitnim nadze-
mnim delom. Rukola (Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Seme-
narna Ljubljana, d. d.) (slika 3) je bila izbrana kot rastlina, 
katere pomen v prehrani je vse večji (D‘Antuono in drugi, 
2009). Vse tri vrste zelenjave sodijo v družino Brassica-
ceae (križnice). Za križnice je značilno, da imajo povečano 
sposobnost privzema različnih onesnažil (na primer radi-
onuklidov) v užitne dele rastline (Duquène in drugi, 2009; 
Ebbs in drugi, 1998; Huang in drugi, 1998; Liu in drugi, 
2000; Soudek in drugi, 2010). Rastline smo posejali v 
predhodno pripravljene mešanice komercialno dosto-
pnega rastnega substrata in HMJ, ki so predstavljale 
različne scenarije onesnaženosti. Mešanice so vsebo-
vale 20, 40, 60 in 80 % HMJ. Rastline smo posejali 
tudi v rastni substrat, ki je predstavljal neonesnaženo 
zemljo oziroma kontrolo. V nadaljevanju se termin 
zemlja nanaša na mešanice rastnega substrata in HMJ 
oziroma rastni substrat.

Lončni poskus je potekal v objektu »Vroča celica« na 
Institutu »Jožef Stefan« (Ljubljana), ki izpolnjuje vse 
potrebne zahteve z vidika varnega rokovanja z radioak-
tivnim materialom. Gojenje rastlin je potekalo v kontro-
liranih razmerah tudi zaradi velike variabilnosti koncen-
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 Preglednica 2: CR vrednosti za izbrane radionuklide ter redkev, ohrovt in rukolo iz s HMJ onesnaženo zemljo  
(avtor: P. Planinšek)

 Table 2: The CR values for selected radionuclides and radish, savoy and rocket grown in UMT-contaminated soil 
(Author: P. Planinšek)

Radionuklid Redkev Ohrovt Rukola
238U 6,29 × 10–4 – 1,01 × 10–2 4,82 × 10–4 – 1,66 × 10–2 1,16 × 10–3 – 2,03 × 10–2

230Th 1,39 × 10–3 – 1,98 × 10–2 6,82 × 10–4 – 1,60 × 10–2 1,58 × 10–3 – 2,33 × 10–2

226Ra 4,55 × 10–3 – 4,59 × 10–2 6,02 × 10–3 – 9,04 × 10–2 1,30 × 10–2 – 7,13 × 10–2

210Pb 1,96 × 10–3 – 1,02 × 10–2 9,16 × 10–4 – 1,58 × 10–2 1,82 × 10–3 – 3,17 × 10–2

tracijskih razmerij v naravnih razmerah. Ustrezne 
rastne razmere smo zagotovili z umetno svetlobo in 
prezračevanjem. Po rastni dobi, ki je trajala približno pet 
mesecev, smo rastline pobrali, očistili, ločili na nadzemni 
in podzemni del, posušili ter s postopkom homogeniza-
cije pripravili za nadaljnje radiokemične analize (Planinšek 
in drugi, 2016).

Za določitev radionuklidov v vzorcih je potrebno pozna-
vanje radioaktivnih razpadov ter karakterističnih 
lastnosti posameznih radionuklidov. Ločbe posameznih 
radionuklidov iz vzorcev zemelj in rastlin ter njihova iden-
tifikacija in kvantifikacija so zelo dolgotrajni postopki. 
V vzorcih zemelj in rastlin smo določili specifične aktiv-
nosti izbranih naravnih radionuklidov, in sicer 210Pb, 
226Ra, 238U in 230Th v vzorcih zemelj (Smodiš in drugi, 
2015) ter 210Pb, 226Ra, 234,235,238U in 230,232Th v vzorcih 
rastlin (Planinšek in drugi, 2016). Vsebnost radionuklidov 
v vzorcih zemelj smo določili z direktno meritvijo suhih 
homogeniziranih vzorcev z visokoločljivostno spektro-
metrijo gama, saj predhodna kemična obdelava vzorcev 
ni bila potrebna. V primeru rastlinskih vzorcev smo radi-
onuklide najprej izolirali iz matrice z uporabo radiokemij-
skih separacijskih tehnik (Štrok in Smodiš, 2010; Štrok 
in drugi 2010; Benedik in Tavčar, 2001; Horwitz, 1995) 
ter nato koncentracijo aktivnosti posameznega radi-
onuklida izmerili s pomočjo spektrometrije alfa, saj so 
bile vsebnosti radionuklidov v rastlinah nizke. V vzorcih 
zemelj so bili določeni tudi pedološki parametri, kot so 
vsebnost organske snovi, pH, dostopna P5O5 in K2O, kati-
onska izmenjevalna kapaciteta (CEC), organski ogljik (C), 
celokupni dušik (N), razmerje C/N. Dobljene rezultate 
smo ovrednotili in ustrezno statistično obdelali ter izra-
čunali koncentracijska razmerja.

238U, 230Th, 226Ra in 
210Pb v rastlinah

Na slikah 4 do 7 so prikazane koncentracije aktivnosti 
posameznega radionuklida v rastlinah oziroma rastlin-
skih delih. Dodatno je prikazano, ali je odvisnost med 
vsebnostjo radionuklida v rastlini in zemlji linearno 
odvisna. Na navpični osi so predstavljene vrednosti 
posameznega radionuklida v rastlini. Točke predstavljajo 
koncentracijo aktivnosti za vsako posamezno ponovitev 
(vsaka stopnja onesnaženosti zemlje s HMJ je obsegala 

štiri ponovitve). Povprečne koncentracije aktivnosti za 
238U v rastlinah, ki so rastle v s HMJ onesnaženo zemljo, 
so 0,24 – 39 Bq kg–1 (razpon predstavlja povprečno mini-
malno vrednost pri 20 % vsebnosti HMJ do povprečno 
maksimalno vrednost pri 80 % vsebnosti HMJ pri 
skupno vseh rastlinah), medtem ko so bile povprečne 
vrednosti pri kontrolah nižje od 3,7 Bq kg–1. Za 230Th so 
dobljene povprečne vrednosti 1,5 – 250 Bq kg–1 in pod 
21 Bq kg–1 za kontrole. Vrednosti povprečne koncen-
tracije aktivnosti 226Ra so 21 – 322 Bq kg–1 in so pod 
6 Bq kg–1 za kontrole. Dobljene povprečne vrednosti 
210Pb so 3,0 – 276 Bq kg–1 in pod 3,1 Bq kg–1 v kontrolnih 
rastlinah. Rezultati so pokazali statistično signifikantno 
linearno povezavo med vsebnostjo radionuklidov v zemlji 
in rastlinah.

Vpliv pedoloških značilnosti

V preglednici 1 so predstavljene pedološke značilnosti 
posamezne rastne mešanice. Rezultati so predstavljeni 
kot povprečne vrednosti s standardnim odmikom štirih 
podvzorcev, odvzetih iz posamezne mešanice. Iz pregle-
dnice je razvidno, da so vrednosti posameznih pedo-
loških parametrov posamezne rastne mešanice zelo 
različne, kar je verjetno posledica tega, da ima HMJ 
specifične lastnosti, kot je na primer velik anorganski 
delež. HMJ namreč ni zemlja, ampak stranski produkt 
intenzivne kislinske obdelave uranove rude v procesu 
pridobivanja rumene pogače. Statistična obdelava 
dobljenih rezultatov je pokazala linearno povezavo med 
vsebnostjo radionuklidov v rastlinah in pedološkimi 
lastnostmi. Tako je bila linearna povezava med vsebno-
stjo radionuklidov (238U, 230Th, 226Ra in 210Pb) v rastlinah 
in večino pedoloških parametrov (dostopna P2O5 in 
K2O, vsebnost organske snovi, celokupni N, organski 
C in razmerje C/N) negativna, medtem ko za pH stati-
stična analiza ni pokazala linearne odvisnosti, saj je le-ta 
praktično enak za vse mešanice, kot je tudi razvidno iz 
preglednice 1. Kot zelo pomemben faktor pri privzemu 
radionuklidov se je pokazala kationska izmenjevalna 
kapaciteta (CEC), saj je bila linearna odvisnost pozitivna, 
kar potrjujejo tudi druge študije (IAEA, 2010; Smodiš in 
drugi, 2015; Vandenhove in drugi, 2007). Statistična 
analiza je pokazala, da so fizikalno-kemijske oziroma 
pedološke značilnosti preučevanih rastnih mešanic 
pomembni dejavniki pri prenosu naravnih radionuklidov 
iz zemlje v rastline.
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 Slika 4: Koncentracije aktivnosti 238U (Bq/kg, suhe snovi) v nadzemnem in podzemnem delu redkve, ohrovta in rukole  
(s Pearsonovim korelacijskih koeficientom in p vrednostjo, v oklepaju je število upoštevanih rezultatov)  
(avtor: P. Planinšek)

 Figure 4: Concentrations of 238U activity (Bq/kg dry matter) in shoot and root systems of a radish, savoy and rocket (with 
Pearson correlation coefficient and p value, number of observations in parenthesis) (Author: P. Planinšek)
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 Slika 5: Koncentracije aktivnosti 230Th (Bq/kg, suhe snovi) v nadzemnem in podzemnem delu redkve, ohrovta in rukole  
(s Pearsonovim korelacijskih koeficientom in p vrednostjo, v oklepaju je število upoštevanih rezultatov)  
(avtor: P. Planinšek)

 Figure 5: The 230Th activity concentrations (Bq/kg dry matter) in shoot and root systems of radish, savoy and rocket  
(with Pearson correlation coefficient and p value, number of observations in parenthesis) (Author: P. Planinšek)
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 Slika 6: Koncentracije aktivnosti 226Ra (Bq/kg, suhe snovi) v nadzemnem in podzemnem delu redkve, ohrovta in rukole  
(s Pearsonovim korelacijskih koeficientom in p vrednostjo, v oklepaju je število upoštevanih rezultatov)  
(avtor: P. Planinšek)

 Figure 6: The 226Ra activity concentrations (Bq/kg dry matter) in shoot and root systems of radish, savoy and rocket  
(with Pearson correlation coefficient and p value, number of observations in parenthesis) (Author: P. Planinšek)
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 Slika 7: Koncentracije aktivnosti 210Pb (Bq/kg, suhe snovi) v nadzemnem in podzemnem delu redkve, ohrovta in rukole  
(s Pearsonovim korelacijskih koeficientom in p vrednostjo, v oklepaju je število upoštevanih rezultatov)  
(avtor: P. Planinšek)

 Figure 7: The 210Pb activity concentrations (Bq/kg dry matter) in shoot and root systems of a radish, savoy and rocket  
(with Pearson correlation coefficient and p value, number of observations in parenthesis) (Author: P. Planinšek)
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Koncentracijska razmerja kot 

pomemben vhodni podatek

Koncentracijska razmerja se uporabljajo pri izračunih 
napovedovalnih modelov predvsem po izpustu radioak-
tivne snovi v okolje kot tudi pri ocenah sevalne obreme-
nitve ljudi in okolja. Iz podatkov, dobljenih med poskusom, 
smo izračunali koncentracijska razmerja za 238U, 230Th, 
226Ra in 210Pb za užitne dele preučevanih rastlin. V tabeli 
2 so predstavljena koncentracijska razmerja za rastline, 
ki so rastle v zemlji s HMJ.

Preučevane rastline lahko uvrstimo v dve različni kate-
goriji zelenjave, in sicer listnato zelenjavo in gomolj-
nice. Dobljene vrednosti so v splošnem od enega do 
dva velikostna razreda nižje v primerjavi s povprečnimi 
vrednostmi, ki jih poroča MAAE (Mednarodna agencija 
za atomsko energijo) za ti dve kategoriji (IAEA, 2010). 
MAAE poroča, da je razlika med CR vrednostmi za 
različne tipe zemlje lahko tudi do dva velikostna razreda. 
Po drugi strani pa je prenos radionuklidov odvisen tudi 
od (1) kemijskih lastnosti radionuklida, (2) presnovnih 
in biokemijskih mehanizmov rastlinskega privzema, (3) 
razstrupitvenih mehanizmov, (4) hidroloških lastnosti 
zemlje in (5) biološke dostopnosti radionuklidov (IAEA, 
2010).

Najvišjo CR vrednost ima radij, za katerega je značilno, 
da se zaradi svojih kemijskih značilnosti lahko izmenjuje 
z drugimi makro hranili, kot sta kalcij in magnezij (Lauria 
in drugi, 2009). Radij se tako lahko v večji meri kot ostali 
naravni radionuklidi prenaša v rastline ter se posle-
dično, tudi s prehrano, biokoncentrira v kosteh ljudi in 

živali, kjer lahko zaradi radioaktivnega razpada 228Ra in 
226Ra vpliva na povečano tveganje za nastanek rakastih 
obolenj. Ocenjene CR vrednosti so bile pri vseh treh 
rastlinah manjše od 1, kar pomeni, da redkev, ohrovt in 
rukola niso primerni za fitoremediacijske namene pod 
preučevanimi pogoji.

Sklepne misli

Naravni radionuklidi so eden izmed dejavnikov, ki povzro-
čajo povečano tveganje za nastanek rakastih obolenj, 
zato je čim natančnejše poznavanje njihovega obnašanja 
v okolju zelo pomembno pri oceni izpostavljenosti splošne 
populacije. V okviru študije smo poglobili poznavanje 
procesov biološkega privzema naravnih radionuklidov v 
specifičnem okolju. Ugotovili in statistično smo potrdili, 
da so fizikalno-kemijske oziroma pedološke značilnosti 
pomemben dejavnik pri prenosu radionuklidov iz zemlje v 
rastline, ki se uporabljajo v prehrani ljudi. Linearna odvi-
snost je bila med vsebnostjo radionuklidov v rastlinah in 
CEC pozitivna, med vsebnostjo radionuklidov v rastlinah 
in ostalimi radionuklidi pa negativna. Z dobljenimi CR 
vrednostmi smo dopolnili podatkovno bazo o koncentra-
cijskih razmerjih, ki so pomemben podatek pri ocenah 
vplivov radioaktivnih snovi na ekosisteme ter posledično 
tudi na človeka. Ugotovili smo, da redkev, ohrovt in rukola 
privzemajo in kopičijo radionuklide, vendar ne toliko, da 
bi bili primerni za fitoremediacijo onesnaženih območij 
pod preučevanimi pogoji. Največja CR vrednost, ki je 
znašala za 226Ra v ohrovtu 9,04 × 10–2, je bila manjša 
od 1. Dodana vrednost poznavanja obnašanja naravnih 
radionuklidov v okolju se pokaže predvsem pri odlagali-
ščih TENORM.
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Povzetek
Zaradi naraščanja temperatur zraka in staranja delovne populacije pričakujemo v Evropi večjo obremenjenost 
delavcev z vročinskim stresom. V vročem okolju možgani preusmerijo več krvi proti površini kože, a ko je 
presežka toplote preveč, začne notranji sistem odpovedovati. Večinoma je vzrok z vročino izzvanih težav izguba 
tekočine in soli v telesu. Delodajalec mora upoštevati, da se s starostjo zmanjšuje učinkovitost delovanja žlez 
znojnic, srca in pljuč. Kot razumna spodnja meja za zagotovljeno toplotno ugodje v delovnem prostoru šteje 
toplotno ugodje 80 % delavcev. Pri raziskavi med 808 delavci različnih panog smo ugotovili, da je vročinski 
stres največji pri delavcih v tovarni, kjer je 45 % zaposlenim v času vročinskih valov zelo prevroče, 20 % 
prevroče in 20 % vroče. Zato jih tudi največji delež zaznava negativni vpliv vročinskega stresa na počutje 
(75 %) in zbranost (67 %). Produktivnost morajo ohranjati na enaki ravni zaradi delovne norme, medtem ko 
17 % turističnih vodičev ocenjuje, da se v času vročinskih valov njihova delovna sposobnost zmanjša za več 
kot 30 %. Žeja, povečano potenje in utrujenost so stalnice poletnega dela, pri ženskah tudi vrtoglavica. V času 
vročinskih valov v veliki meri nastopijo glavoboli, izčrpanost, slabost ali bruhanje, prihaja pa tudi do hujših težav – 
vročinske krče so že doživeli delavci v industriji in kmetijstvu, vročinsko kap le v industriji. Po priporočilih, naj 
delodajalec zaposlene pouči o tveganjih dela v visoki vročini in o prvi pomoči. Po svojih najboljših močeh naj 
zagotovi čim boljše topolotno ugodje na delovnih mestih, več odmorov v hladnejših prostorih, prilagojen delovni 
čas, primernejša oblačila, omogoči naj redno pitje vode, na bolj vročih mestih pa rotacije in delo v parih.

Abstract
The rise in air temperatures and the aging of working population are expected to cause higher heat stress for 
European workers. In a warm environment the brain diverts more blood to the skin surface, but when there is an 
excess of heat, the internal systems start to fail. Heat-induced health problems are mainly caused by the loss of 
fluids and salts. Employers must take into account that aging decreases the effectiveness of the sweat glands, 
heart, and lungs. The thermal comfort of 80% of workers is considered to be a reasonable lower limit to ensure 
thermal comfort in the working area. Of the 808 workers in this survey, heat stress was highest for workers in 
factories, where 45% of them stated that during heatwaves it is extremely hot, for 20% it is too hot and for 20% 
hot. For this reason the highest proportion of manufacturing workers experience a negative heat stress impact 
on well-being (75%) and concentration (67%), but their productivity must stay at the same level due to working 
standards. By contrast, 17% of tourist guides assess that their working capacity is reduced by more than 30% 
during heat waves. Thirst, excessive sweating, and tiredness appear to be fairly common during work in summer, 
and also dizziness in women. During heatwaves, a large proportion of workers experience headaches, exhaustion, 
nausea or vomiting, and even worse health problems – heat cramps were experienced by both manufacturing and 
farm workers, but heat stroke only in the manufacturing sector. Following recommendations, employers should 
inform their employees of the risks of working in hot conditions and about first aid. They should provide the best 
possible thermal comfort in the workplace, more breaks in cooler areas, an adjusted working schedule, more 
appropriate clothing, allow for regular drinking water, and in the hottest workplaces, rotation and pair work.

Uvod

V Evropi se pri vročinskem stresu na delovnem mestu 
prepletata dve stopnjujoči se težavi: temperatura zraka 
zaradi podnebnih sprememb narašča (EEA, 2010), hkrati 
pa se delovna populacija stara. Morda se nam zdijo z 

vročino bolj obremenjeni delavci v državah v razvoju z bolj 
vročim podnebjem, kjer je za njih slabše poskrbljeno in 
delajo v nemogočih razmerah. To je sicer res, tam ima 
vročinski stres povsem druge razsežnosti, vendar pa se 
moramo zavedati, da so delavci v Evropi precej manj akli-
matizirani. Upoštevati moramo, da so se razmere za delo 
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na prostem poleti zaradi opazno višjih temperatur zraka že 
močno spremenile, prav tako pa zaradi narave dela hlajenje 
ponekod v notranjih prostorih ni dovolj učinkovito. 

Vroč dan pomeni, da najvišje dnevne temperature zraka 
dosežejo ali presežejo 30 °C. Definicija je v Sloveniji in širše 
splošno sprejeta, pri določanju vročinskih valov pa opis ni 
tako jasen. Definicije se po državah razlikujejo, v Sloveniji 
pa leta 2017 potekajo dogovori na to temo, ki bodo še to 
leto objavljeni v reviji Vetrnica. Začasno se je na Biotehniški 
fakulteti, na primer, uporabljala definicija, da vročinski val 
nastopi, ko najvišja dnevna temperatura zraka vsaj pet dni 
zaporedoma dosega vsaj 29,5 °C (Pogačar in sod., 2016a; 
2016b; Tomažič, 2016; Kajfež Bogataj in sod., 2017; Zalar 
in sod., 2017). Ko na vroč dan ali v času vročinskih valov 
nastane presežek toplote za človeško telo, govorimo o 
vročinskem stresu, katerega simptomi in vplivi so opisani 
v naslednjem poglavju. Zmotno podcenjujemo vpliv vročin-
skega stresa, ki še posebej v času vročinskih valov ogroža 
varnost, škoduje zdravju in lahko celo vodi v povečano 
smrtnost (NIJZ, 2016).

V okviru petletnega evropskega projekta Heat-Shield 
(HS, 2016) obravnavamo težave delavcev zaradi vročin-
skega stresa v petih najbolj izpostavljenih sektorjih: 
turizem, gradbeništvo, kmetijstvo, prevozništvo in indu-
strija. Diagrami na sliki 1 prikazujejo mnenje izbranega 
vzorca 408 slovenskih delavcev (turistični vodiči – 13 %, 

kmetje – 56 %, zaposleni v založniški hiši in na fakulteti – 
31 %) o tem, kako velik vpliv imajo vročinski valovi na posa-
mezni sektor. Kar 50 % odstotkov sodelujočih meni, da 
imajo vročinski valovi zelo velik vpliv na kmetijstvo (upošte-
vati moramo, da je sodelovalo največ kmetov), 20 % meni 
tako za gradbeništvo. Najbolj zanemarljiv (12 %) se sodelu-
jočim zdi vpliv vročinskih valov na turizem in industrijo. Če 
združimo kategorije zelo velik, velik in znaten vpliv, s čimer 
opredelimo pomembnost vročinskih valov, meni tako za 
kmetijstvo 96 %, za gradbeništvo 78 %, za prevoznišvo 
68 % ter najmanj za turizem 58 % in industrijo 55 %. Pri 
tem sodelujoči niso imeli v mislih le težav, ki jih vročinski 
stres povzroča delavcem, temveč celostni vpliv vročinski 
valov na posamezni sektor.

V prispevku smo se osredotočili na delavce v Sloveniji. 
Pregledali smo vplive vročinskega stresa na telo in se 
nato posvetili toplotnemu ugodju delavcev. Predsta-
vljamo nekaj izsledkov raziskave, ki smo jo med delavci v 
štirih sektorjih izvedli leta 2016.

Kaj se ob vročinskem 

stresu dogaja v telesu

Kot navaja WSHD (Univerza v Manitobi, Oddelek za 
varnost in zdravje na delovnem mestu; angl. Worplace 

 Slika 1: Odgovori delavcev (408) na vprašanje, kako velik vpliv imajo vročinski valovi na posamezen sektor.
 Figure 1: Workers' responses (408) to the question of how high an impact heatwaves have on specific sectors 

(turizem=tourism, gradbeništvo=construction, kmetijstvo=agriculture, prevozništvo=transport, 
industrija=manufacturing, zanemarljiv vpliv=negligible impact, manjši vpliv=little impact, znaten vpliv=noticeable 
impact, velik vpliv=high impact, zelo velik vpliv=very high impact).
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Safety and Health Division, 2007), človeško telo najbolje 
funkcionira v ozkem temperaturnem intervalu med 36 
in 38 °C. 

V vročem okolju možgani preusmerijo več krvi proti 
površini kože, hkrati se poveča potenje, ki pomaga hladiti 
telo. Ko je presežka toplote več, kot jo lahko telo uravno-
vesi, začne notranji sistem odpovedovati in se izklapljati, 
kar vodi v bolezni ali celo smrt. 

Shematično so učinki vročinskega stresa na telo prika-
zani na sliki 2, ki prikazuje, kaj vodi v izčrpanost, vročinske 
krče, dehidracijo, vročinske izpuščaje in vročinsko kap 
(včasih imenovano tudi toplotni udar). Marsikaterih 
znakov ali simptomov z vročinskim stresom izzvanih 
bolezni ne poznamo ali pa jih prepoznamo prepozno 
(preglednica 1). 

Če poznamo vzroke za njihovo pojavljanje in možne načine 
preprečevanja, smo lahko nanje bolje pripravljeni ali se 

jim morda lahko izognemo. Večinoma je vzrok z vročino 
izzvanih težav izguba tekočine in soli v telesu, saj se telo 
s potenjem zelo učinkovito hladi, a je treba poskrbeti, 
da ne pride do dehidracije. WSHD svetuje pri močnem 
motenju v povprečju eno do dve skodelici hladne (a ne 
mrzle) vode na uro, pri čemer sladke ali alkoholne pijače 
in kava niso primerne. Občutek žeje nastopi prepozno 
in ne zagotavlja zadostnega nadomeščanja tekočine, 
zato bi morali biti delavci spodbujeni, da popijejo vsaj eno 
skodelico na uro. Če hkrati popijejo preveč, lahko to vodi 
do trebušnih krčev. Večina ljudi zaužije s hrano dovolj 
soli, sicer pa sta sadje in zelenjava primerna naravna 
vira soli.

Delodajalec mora upoštevati, da se s starostjo (že po 
45. letu) zmanjšuje učinkovitost delovanja žlez znojnic, 
srca in pljuč. Pomemben je tudi spol delavcev, saj so 
moški nagnjeni k močnejšemu potenju in večjemu vnosu 
kisika, zato so se v povprečju sposobni bolje aklimatizi-
rati kot ženske. Aklimatizacija pomeni, da telo počasi 

Slika 2:  
Shematični prikaz posledic 
vročinskega stresa na človeško telo 
(prirejeno po WSHD, 2007).
Figure 2:  
Schema representing the 
consequences of heat stress on the 
human body  (adapted from WSHD, 
2007).
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Znaki in simptomi Vzroki Preprečevanje Ukrepanje
Vročinska utrujenost Razdražljivost, utrujenost, 

izguba finomotoričnih 
sposobnosti, slabša 
sposobnost zbranosti. 
Temperatura telesa se ne 
spremeni.

Slaba aklimatiziranost, 
druga čustvena in 
fiziološka stresna stanja, 
neudobje zaradi vročine. 

Primerna aklimatizacija, 
premori za počitek.

Ni potrebno, če se ne 
pojavijo hujše oblike. Če 
aklimatizacija ni uspešna, 
je potreben umik iz vročine.

Vročinski izpuščaji Občutek zbadanja med 
vročino. Srbeči, majhni 
rdeči izpuščaji po koži 
pod obleko. Posledica 
zamašenih žlez znojnic.

Neprestano vlažna koža 
zaradi potenja. Soparnost.

Tuširanje, da ohranjamo 
kožo čisto. Nanašamo 
puder ali blag losjon, ki 
suši kožo.

Ohranjati kožo čim bolj 
suho, počitek v hladnem 
prostoru. Lahko traja več 
dni, da se stanje izboljša.

Vročinska sinkopa Omotičnost in omedlevica, 
ko stojimo v vročem okolju.

Odtekanje krvi v 
noge povzroča padec 
krvnega tlaka. Slaba 
aklimatiziranost, izguba 
vode s potenjem. 

Občasno premikanje, 
primerna aklimatizacija, 
pitje več tekočine.

Počitek v hladnem 
prostoru, okrevanje je 
navadno hitro. Morda 
potreben obisk zdravnika.

Vročinski krči Ostre bolečine v mišicah 
rok, nog ali trebuha. Lahko 
se pojavijo med delom ali 
kasneje.

Močno potenje povzroči 
izgubo soli. Pitje velikih 
količin vode brez 
nadomeščanja soli.

Hrani dodati sol. Pitje 
tekočin, ki naravno 
vsebujejo več soli (npr. 
sadni in zelenjavni sokovi).

Umik v hladen prostor, pitje 
slanih tekočin. Če so krči 
zelo hudi, je potreben obisk 
zdravnika.

Vročinska izčrpanost Glavobol, slabost, 
zmedenost, oslabelost, 
huda žeja. Koža vlažna in 
lepljiva. Hiter, šibek pulz.

Izguba vode in soli 
zaradi močnega 
potenja. Zmanjšan 
volumen krvi v obtoku. 
Slaba aklimatiziranost. 
Dolgotrajen napor pri 
visokih temperaturah.

Pogosto pitje ohlajenih 
tekočin, hrani dodati 
sol. Pitje sadnih sokov, 
primerna aklimatizacija.

Počitek z ležanjem 
v hladnem prostoru. 
Nadomestiti telesne 
tekočine in sol. V primeru 
bruhanja obiskati 
zdravnika.

Vročinska kap  
(toplotni udar)

Slabost, glavobol, 
zmedenost, vroča suha 
koža. Telesna temperatura 
40 °C ali več. Hiter močen 
pulz. Lahko pride do krčev 
ali kome.

Odpoved centralnega 
nadzora potenja. 
Dolgotrajno delo v vročem 
okolju. Delavci, ki niso 
aklimatizirani in v formi. 
Visoka vlažnost. Predhodne 
zdravstvene težave, 
uporaba zdrvavil, čezmerno 
pitje alkohola. 

Primerna aklimatizacija. 
Zdravstvena ocena pred 
delom v  vročem okolju, 
spremljanje delavcev med 
delom. Pravo razmerje 
med delom in počitkom. 
Zadostno nadomeščanje 
tekočine in soli. 

Takojšnje zdravstveno 
ukrepanje, takojšnja 
prva pomoč – odstraniti 
obleke, škropiti z mlačno 
vodo, hladiti s pahljanjem/
zračenjem, zaviti v mrzle 
mokre rjuhe. 

postane navajeno višjih temperatur in ne odreagira 
več s simptomi vročinskega stresa. Pri tem je seveda 
pomembna velikost, teža, zdravstveno stanje in forma 
vsakega posameznika. Zdravi in fizično pripravljeni posa-
mezniki se aklimatizirajo hitreje, v petih do sedmih dneh. 
Delo naj bi začeli prvi dan s polovično obremenitvijo, nato 
pa obremenitev vsak dan povečali za 10 odstotkov. Po 
treh tednih odsotnosti z dela delavci niso več aklimatizi-
rani. Že po enem tednu odsotnosti bi se morali spet dva 
do tri dni aklimatizirati (povzeto po WSHD, 2007).

Toplotno ugodje na 

delovnem mestu

Na delovnem mestu mora delodajalec delavcu zagota-
vljati primerne delovne razmere. Po pravilniku o zahtevah 
za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih 
mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005) tempe-
ratura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati 
28 °C. Izjema so t. i. vroči delovni prostori, kjer tempe-

ratura zraka lahko preseže to vrednost, vendar pa mora 
takrat delodajalec poskrbeti, da temperature zraka v 
pomožnih prostorih, hodnikih in stopnicah niso višje od 
20 °C.

Kot po HSE (Zdravje in varnost delovne populacije; angl. 
Health and Safety Executive, ZK) navaja Fabijan (2015), 
je toplotno ugodje v britanskem standardu BS EN ISO 
7730 opredeljeno kot subjektivni občutek, ki izraža zado-
voljstvo glede toplotnega okolja. Pri tem je od posame-
znikov ter vrste okoljskih in osebnih dejavnikov odvisno, 
kdaj se bo kdo počutil ugodno. Zato se po smernicah 
HSE kot razumna spodnja meja za zagotovljeno toplotno 
ugodje v delovnem prostoru šteje toplotno ugodje 80 % 
delavcev. Toplotno ugodje se torej ne meri s tempera-
turo zraka, temveč s številom zaposlenih, ki se prito-
žujejo zaradi toplotnega neugodja. Na toplotno ugodje 
namreč po HSE vpliva šest dejavnikov: temperatura 
zraka, sevalna temperatura (morebitni toplotni viri), 
hitrost pretoka zraka, vlažnost, izolativnost obleke in 
metabolna toplota. Sevalna temperatura je posledica 
morebitnih toplotnih virov (sonce, ogenj, pečica, sušilec, 

 Preglednica 1: Z vročinskim stresom izzvane bolezni – njihovi znaki in simptomi, vzroki, preprečevanje in ukrepanje  
(prirejeno po WSHD, 2007).

 Table 1: Heat-related illnesses: signs and symptoms, causes, prevention and treatment (adapted from WSHD, 2007).
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stroj ipd.) in ima večji vpliv na delavčevo sprejemanje ali 
oddajanje toplote. Relativna vlaga med 40 in 70 % nima 
pomembnega vpliva na toplotno ugodje, pri višji relativni 
vlažnosti pa zataji glavni naravni način hlajenja – potenje. 
Izredno pomembno je, kako so delavci na delovnem 
mestu oblečeni. Pri delih, kjer je potrebna osebna varo-
valna oprema (OVO), lahko njena lastnost preprečevanja 
izhlapevanja potu povzroči toplotno obremenitev. Delo-
dajalec mora biti pozoren, da delavci ne uporabljajo več 
OVO, kot je potrebno. Pri uporabi uniform je treba oceniti 
možnost uporabe drugega kroja, novih materialov ipd. 
za izboljšanje počutja delavcev. Metabolna toplota je 
odvisna od fizičnega napora pri delu in razmerja delo-
-počitek.

Pri ugotavljanju toplotnega ugodja naj bi delodajalec 
po smernicah HSE, ki jim (neformalno) sledi Zbornica 
zdravja in varnosti pri delu v Sloveniji (Fabijan, 2015), 
upošteval pet korakov za oceno tveganja: identifikacija 
nevarnosti, določitev bolj ogroženih delavcev, ocena 
tveganja, zapis ugotovitev in posodabljanje ocene. Za 
zagotovitev razumnih razmer v vročem okolju je treba: 

 – dovoliti, da se aktivnosti izvajajo počasneje; 
 – bolj pogosto menjavati zaposlene v delovnem okolju; 
 – dovoliti daljši čas počitka, preden se delavec ponovno 

vrne v vroč delovni prostor; 
 – razmisliti o možnosti razporeditve aktivnosti v 

hladnejši del dneva; 
 – periodično obnavljati oceno tveganja; 
 – razmisliti, ali obstaja možnost za avtomatizacijo 

procesa oziroma ali je mogoče uvesti alternativne 
sisteme dela/nadzora; 

 – ponovno ovrednotiti OVO – mogoče lahko z novejšimi 
OVO zagotavljamo boljšo raven zaščite in uporab-
nikom večje ugodje. 

Toplotno ugodje lahko delodajalec spremlja na različne 
načine, eden najbolj uporabljenih je kazalnik WBGT (Wet 
Bulb Globe Temperature), ki je za notranje prostore 
(ali zunaj v senci) brez večjega pretoka zraka odvisen 
od temperature zraka in relativne vlage. Uporabljali ga 
bomo tudi naši raziskavi za ocenjevanje razmer, pripravo 
scenarijev novih delovnih pogojev zaradi vpliva podnebnih 
sprememb ter mesečnih napovedi, na katerih bo temeljil 
opozorilni sistem, namenjen delodajalcem in delavcem. 

Toplotna obremenitev 

na različnih delovnih 

mestih v Sloveniji

Med 808 delavci smo leta 2016 opravili raziskavo glede 
toplotne obremenitve na delovnem mestu, poznavanja 
ukrepov, zaznanih simptomov vročinskega stresa ali 
hujših zdravstvenih težav ter njihovih lastnih ukrepov 
za omilitev obremenitve. Med sodelujočimi jih je 50 % 
zaposlenih v podjetju, ki proizvaja avtomobilske luči (indu-
strija), 28 % jih dela v kmetijstvu (vendar to ni nujno 

njihov edini vir dohodka), 15 % je zaposlenih v založniški 
hiši Mladinska knjiga ali na Biotehniški fakulteti (MK in 
BF), 7 % pa je turističnih vodičev. Zaposleni na MK in 
BF sicer ne spadajo v nobenega od petih sektorjev, ki 
jih obravnava projekt Heat-Shield, vendar smo želeli za 
primerjavo vključiti tudi pretežno pisarniške delavce. Le 
med kmeti je bil večji delež sodelujočih moških (62 %), 
drugod pa žensk (65 % v industriji ter MK in BF, 52 % 
pri turističnih vodičih). Po starosti so skupine precej 
homogene: 25 % starih do vključno 30 let, 29 % od 31 
do vključno 40 let, 25 % od 41 do vključno 50 let in 21 % 
nad 50 let.

Toplotno ugodje na delovnem mestu (slika 3) je v času 
vročinskih valov najbolj zadovoljivo pri zaposlenih na MK 
in BF. Seveda je to povezano z dejstvom, da je med njimi 
velik delež takih, ki imajo na delovnem mestu (66 %) ali 
v bližini delovnega mesta (11 %) klimatsko napravo (trije 
so poudarili, da ta večkrat ne dela). Kljub temu se več kot 
polovici zdi, da je vroče (ali huje), manj kot 20 % delavcev 
pa temperatura ustreza. Klimatske naprave torej težave 
ne rešijo v celoti. Najslabše je toplotno ugodje v obrav-
navani tovarni, kjer dodatno toploto proizvajajo stroji za 
brizganje plastike, zato sistem za hlajenje, ki ga imajo, 
ni dovolj učinkovit. Kar 45 % zaposlenih navaja, da jim je 
v času vročinskih valov zelo prevroče, naslednjih 20 %, 
da jim je prevroče, in še 20 %, da jim je vroče. Stanje 
je daleč od zavidljivega, temperature zraka se namreč 
na delovnih mestih dvignejo tudi na 35 °C. Kmetje so 
odgovarjali za razmere pri delu na prostem in 27 % 

 Slika 3: Toplotno ugodje na delovnem mestu v času 
vročinskih valov: 1 – temperatura mi v času 
vročinskih valov ustreza, 2 – malo me moti,  
3 – vroče, 4 – prevroče, 5 – zelo prevroče  
(754 delavcev).

 Figure 3: Thermal comfort in the workplace during 
heatwaves: 1– comfortable temperature; 
2 – slightly warm; 3 – hot; 4 – too hot; 
5 – extremely hot (754 workers; moški=male, 
ženske=female; industrija=industry,  
mk in bf=office, kmetijstvo=farmers).
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jih je dejalo, da je pri delu v času vročinskih valov zelo 
prevroče, ter 36 %, da je prevroče. Turistični vodiči na 
to vprašanje niso odgovarjali, ker nimajo stalnega delov-
nega mesta.

Vročinski stres močno negativno vpliva na zbranost 
delavcev in njihovo počutje, kar lahko vodi v delovne 
nesreče in zdravstvene težave. To so potrdili sodelu-
joči s svojimi odgovori, pri čemer se večje razlike med 
mlajšimi (do vključno 50 let) in starejšimi (nad 50 let) niso 
pokazale (slika 4). Starostna skupina delavcev nad 60 let 
je bila premalo številčna za nadaljnjo obravnavo. Najbolj 
zaznavajo vpliv na počutje delavci v tovarni, več kot 75 %, 
pa tudi 72 % turističnih vodičev, 68 % kmetov in 61 % 
zaposlenih na MK in BF. Prav tako največ delavcev v 
industriji zaznava vpliv na zbranost (67 %), sledijo jim 
pretežno pisarniški delavci na MK in BF (56 %), turi-
stični vodiči (44 %) in nazadnje kmetje (34 %). Zaposleni 
v tovarni niso odgovarjali o vplivu na produktivnost, saj 
morajo vsak dan zadostiti normi in se njihova produktiv-
nost ne zmanjšuje, zato pa se vročinski stres lahko toliko 
bolj izrazi pri počutju.  

Med kmeti jih kar 68 % opaža negativni vpliv vročin-
skega stresa na produktivnost, med zaposlenimi na MK 
in BF pa 53 %. Med slednjimi jih je dobra tretjina (34 %) 

ocenila, da je njihova delovna sposobnost rahlo zmanj-
šana (do 10 %) zaradi vročinskega stresa, nekoliko bolj 
(10–20 %) jih pravi slaba tretjina (32 %), med 20 in 30 % 
znižano delovno sposobnost ima 10 % teh delavcev, 
več kot 30 % znižano pa 7 %. Podobno menijo turistični 
vodiči, ki so ocenjevali le svojo zmanjšano storilnost, 
ne pa vpliva na produktivnost, ki v njihovem primeru ni 
preveč primeren izraz. Izrazito večji je le delež turističnih 
vodičev, ki so ocenili, da je njihova delovna sposobnost 
zmanjšana za več kot 30 %, saj jih tako meni 17 %.

Raziskava je pokazala, da se med slovenskimi delavci v 
poletnem času (v prevročih notranjih delovnih prostorih 
pa tudi v drugih letnih časih) že kažejo simptomi vročin-
skega stresa (slika 5 levo), ki smo jih predstavili v prvem 
poglavju. Med starejšimi in mlajšimi ni zelo opaznih razlik, 
večje so med moškimi in ženskami. Tako moških kot 
žensk med 75 in 80 % poleti med delom zaznava žejo, 
povečano potenje, ženske tudi utrujenost (moških dobra 
polovica). Prav tako povzroča večje težave ženskam vrto-
glavica (vsaka tretja ženska, vsak deseti moški). Zmede-
nost zaznava okoli 10 % moških in 15 % žensk, povečan 
stres pa oboji nad 20 % (23 in 28 %). 

Če ob zaznanih simptomih ne ukrepamo in ne prepre-
čujemo vzrokov za njihov nastanek (slika 2, pregle-
dnica 1), lahko vodijo v hujše zdravstvene težave. Tudi 
te se bolj kažejo pri ženskah (slika 5 desno). Glavobol 
je v času vročinskih valov na delovnem mestu že imelo 
dobrih 60 % žensk in 40 % moških, izčrpanost (verjetno 
izraz izčrpanost na splošno dojemamo v blažji obliki, kot 
je predstavljena v preglednici 1) je doživelo prav tako 
60 % žensk in polovica moških. Slabost ali bruhanje je 
že izkusila vsaka četrta ženska in le dobrih 5 % moških, 
vročinske izpuščaje pa 14 % žensk in 8 % moških. Le 
mišični krči se za malenkost bolj pogosto pojavijo pri 
moških (5 in 6 %), omedlevico je že doživelo kar 9 % 
žensk in 3 % moških, izjemoma pride do vročinskih 
krčev, pri ženskah celo do vročinske kapi. Po sektorjih 
je največ glavobolov in slabosti ali bruhanja v industriji, 
največ izčrpanosti v kmetijstvu ter največ vročinskih 
izpuščajev, mišičnih krčev in omedlevice med turističnimi 
vodiči. Vročinske krče so že doživeli delavci v industriji in 
kmetijstvu, vročinsko kap le v industriji. Od 808 sodelu-
jočih delavcev jih je bilo 31 že kdaj hospitaliziranih zaradi 
težav, izzvanih z vročinskim stresom. 

Kljub številnim očitnim težavam, ki se pojavljajo na 
delovnih mestih po Sloveniji, pa so delodajalci, inženirji 
varnosti pri delu in kmetijski svetovalci precej skopi z 
informacijami o vplivih vročinskih valov (slika 6). 

Najbolje so obveščeni delavci v industriji, kjer jih je 
dobra petina izbrala možnost, da jih delodajalec ni na 
noben način poučil o možnih vplivih vročinskih valov. 
Čeprav se petina še vedno zdi veliko, pa med turi-
stičnimi vodiči trije od štirih niso slišali opozoril na to 
temo, zaposleni na MK in BF pa kar v 80 %. Odstotek 
je nekoliko nižji pri kmetih, ki dobivajo večino informacij 
od svojih kmetijskih svetovalcev, a jih je neobveščenih 

 Slika 4:  Zaznan negativni vpliv vročinskih valov med 
delom (808 delavcev). Delavci v industriji in 
turizmu niso ocenjevali vpliva na produktivnost.

 Figure 4:  Heatwaves' perceived negative impact during 
work time (808 workers): blue – no impact; 
orange – impact on concentration; red – impact 
on well-being; green – impact on productivity 
(only assessed by office workers and farmers); 
(industrija=industry, turizem=tourism,  
MK in BF=office, kmetijstvo=farmers).
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še vedno skoraj 60 %. Na Primorskem, kjer so visoke 
poletne temperature zraka stalnica in kmetijski sveto-
valci poznajo ukrepe ob povečanem vročinskem stresu, 
kmetje ukrepe že dolgo izvajajo, drugod pa kmetijski 
svetovalci ne vedo, kaj svetovati, ker na državni ravni 
nimajo pripravljenih smernic.

Kljub temu večina delavcev sledi splošno znanim navo-
dilom, ki ob visokih temperaturah zraka veljajo za vse in 
ne le za delavce (slika 7). Ukrepi so po spolu na splošno 
zelo primerljivi, prav tako po starosti, le da lahko, kot 
kaže, starejši (nad 50 let) bolj prilagodijo svoj delovni 
čas (26 % mlajših in 44 % starejših) in si vzamejo 
več odmorov (13 % mlajših in 24 % starejših). V vseh 
sektorjih jih 80 % ali več pije več vode (največ med turi-
stičnimi delavci, 94 %). Težavo rešujejo s primernejšimi 
oblačili v največji meri turistične vodičke (okoli 80 %), 
zaposleni na MK in BF (skoraj 60 %) ter kmetje (blizu 
45 %) pa imajo to možnost, a jo izkoristijo manj ali pa 
menijo, da jim pri blažitvi vročinskega stresa ne pomaga 
dovolj. Delavci v tovarni imajo oblačila do neke mere 
predpisana, tako da pri tem niso povsem svobodni (na 
določenih delovnih mestih imajo, na primer, predpisane 
črne debelejše polo majice, nad katerimi so se precej 
pritožili). Vročinski stres jih s primernejšimi oblačili 
blaži 27 %.

Delovni čas lahko najbolj prilagodijo kmetje (72 %), ki 
lahko nekatera dela opravijo zgodaj zjutraj ali pozno 
zvečer. Od kmetije pa je odvisno, koliko je takih del, ki jih 
nikakor ne morejo prestaviti na jutranje/večerne ure. 
Odmor na hladnem mestu si najlažje privoščijo turi-
stični vodiči in kmetje (okoli 55 %), ki se poslužujejo tudi 
večjega števila odmorov (okoli 30 %). Med zaposlenimi 
na MK in BF približno vsak peti rešuje vročinski stres 
z umikom v hladnejši prostor in povečanim številom 
odmorov. V tovarni nimajo možnosti sami povečati 
števila odmorov, jim pa v času vročinskih valov deloda-
jalec odobri vsaki dve uri petminutni odmor v hladnem 
prostoru. Po sektorjih je največji delež zaposlenih v 

 Slika 5: Levo: Zaznani simptomi vročinskega stresa med delom poleti. Desno: Že izkušene z vročino izzvane 
zdravstvene težave zaradi dela v času vročinskih valov (808 delavcev).

 Figure 5: Left: Perceived symptoms of heat stress during work in summertime (brown – none; orange – thirst;  
yellow – excessive sweating; red – tiredness; light blue – confusion; blue – dizziness; purple – enhanced stress). 
Right: Heat induced health problems experienced due to work during heat waves (brown – none;  
orange – headache; yellow – exhaustion; red – nausea or vomiting; light blue – prickly heat; blue – muscle cramps; 
purple – fainting; grey – heat cramps; black – heat stroke; moški=male, ženske=female; (808 workers).
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 Slika 6: Odgovori delavcev (808) na vprašanje, ali jih je 
delodajalec (ali svetovalec) obvestil o možnih 
vplivih vročinskih valov. 

 Figure 6: Workers' responses to the question: Have you 
been informed by your employer (or advisor) 
about the possible impacts of heatwaves? 
(da=yes; ne=no; industrija=industry, turistični 
vodiči=tourist guides, MK in BF=office, 
kmetje=farmers).
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tovarni (22 %), ki pravijo, da ne morejo storiti nič, da bi 
izpostavljenost vročinskemu stresu zmanjšali. 

Smernice za delodajalce 

in delavce

Za slovenske delodajalce (ali inženirje varnosti pri delu) 
lahko najdemo na spletu Neuradni prevod navodil za 
toplotno okolje na delovnem mestu HSE, Velika Brita-
nija, ki ga je prevedla Zbornica varnosti in zdravja pri 
delu (ZVZD, 2015), in pripadajočo predstavitev (Fabijan, 
2015). Priporočajo, da toplotno ugodje v vročih pogojih 
delodajalci zagotovijo z: 

 – izolacijo toplih objektov in cevi; 
 – zagotavljanjem hlajenja zraka ali klimatsko napravo; 
 – zagotavljanjem ventilatorjev, npr. namiznih, stoječih 

ali stropnih; 
 – zagotavljanjem možnosti, da se okna lahko odpirajo; 
 – preprečevanjem direktne sončne svetlobe z 

uporabo rolet ali odbojne folije na oknih z namenom 
zmanjšanja segrevalnega učinka sonca; 

 – postavitvijo sedečih delovnih mest stran od direk-
tnega sonca ali drugih situacij/objektov, ki oddajajo 
sevalno toploto (npr. obratov, opreme); 

 – zagotavljanjem dodatnih prostorov, vodomatov 
(voda je priporočljivejša kot kofein ali gazirana pijača);

 – vpeljavo formalnih sistemov dela z namenom 
omejevanja izpostavljenosti (npr. fleksibilni delovni 
vzorci, menjava delovnih nalog, rotacije pri delovnih 
postajah ipd.) 

 – zagotavljanjem zadostnega števila odmorov, da se 
delavci lahko ohladijo in nadomestijo izgubo vode; 

 – neformalnim kodeksom oblačenja (vendar je treba 
poskrbeti za uporabo zaščitne delovne opreme, kjer 
je to potrebno). 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije pa med drugim 
poudarja usposabljanje zaposlenih (ZSSS, 2015 povzeto po 
OSHA, 2015), da se prepreči hud vročinskih stres. Deloda-
jalec naj zaposlene pouči o tveganjih dela v visoki vročini ter 
o ukrepih in primernem načinu dela z informacijami o: 

 – znakih/simptomih z vročino povezanih zdravstvenih 
težavah: delavci naj prepoznajo dehidracijo, izčrpa-
nost, omedlevico, vročinske krče, vročinsko izčrpa-
nost, vročinsko kap;

 – dejavnikih, ki povišajo posameznikovo občutljivost na 
vročino, kot so starost, teža in nekatera zdravila; 

 – tem, kaj mora zaposleni storiti sam, da se izogne 
vročinskemu stresu, 

 – strategijah preprečevanja vročinskega stresa 
vključno z inženirskim obvladovanjem, zmanjšanjem 
fizično napornega dela, izmenjavo dela in počitkov 
ter nadomeščanjem tekočine. 

Poleg tega naj se zaposleni, odgovorni za dajanje prve 
pomoči, usposobijo za prepoznavanje vročinskega 
stresa ter o načinih ukrepanja in zdravljenja.

Navodila delavcem so v vročem poletju 2015 objavili tudi 
na Inšpektoratu RS za delo (IRSD, 2015), kjer navajajo: 

 – pri uporabi klimatskih naprav v delovnem okolju 
priporočamo upoštevanje pravila –7 °C, kar pomeni, 
da temperatura zraka v delovnem prostoru ne bi 
bila za več kot 7 °C nižja od zunanje temperature; 

 – popijete lahko do tri litre brezalkoholnih pijač, pripo-
ročamo vodo;

 – oblecite se v lahka in zračna oblačila; 
 – seznanite se z zdravstvenimi simptomi, ki so značilni, 

ko je človeški organizem izpostavljen previsokim 
temperaturam; 

 – izogibajte se preslani prehrani in začimbam;
 – najbolj učinkoviti so kratki in pogosti premori v ohla-

jenih prostorih, katerih temperatura pa ne sme 
biti tako nizka, da bi bilo zaradi nagle temperaturne 
spremembe ogroženo zdravje; 

 – ne pijte alkoholnih pijač; 
 – najzahtevnejša dela opravite zgodaj zjutraj, ko je 

zunanja temperatura še nizka; 
 – če delate v ekstremno visokih temperaturah, vedno 

delajte v paru zaradi morebitnega nudenja medse-
bojne pomoči.

 Slika 7: Odgovori delavcev (808) na vprašanje, kako 
zmanjšajo izpostavljenost vročinskemu stresu 
(za delavce v industriji možnost »več odmorov« ni 
bila na razpolago).

 Figure 7: Workers' responses (808) to the question: 
How can you reduce your exposure to heat 
stress? (Option 'more breaks' was not available 
for industry. Blue – can't do anything; orange – 
drink more water; red – break in a cooler 
space; green – more breaks; light blue – wear 
more appropriate clothes; purple – adjust 
work schedule; moški=male, ženske=female; 
industrija=industry, turizem=tourism, mk in 
bf=office, kmetijstvo=farmers).
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Sklepne misli 

Čeprav se nam poletne temperature zraka v Slove-
niji morda ne zdijo izrazito previsoke, so delavci ocenili, 
da ima vpliv vročinskih valov na kmetijstvo, gradbeni-
štvo, prevozništvo, turizem in industrijo velik pomen. 
Temu primerno bi moralo biti ob zavedanju podnebnih 
sprememb tudi naše načrtovanje prilagajanja, a se žal 
na tem področju še nič ne dogaja. Raziskava med 808 
delavci v industriji, turizmu, kmetijstvu ter na Mladinski 
knjigi in Biotehniški fakulteti je pokazala, da je poleti, 
predvsem v času vročinskih valov, delavcem v veliki meri 
prevroče. Poleg negativnih vplivov na počutje, zbranost 
in produktivnost delavci prepoznavajo tudi osnovne 
simptome vročinskega stresa (žeja, povečano potenje, 
utrujenost), ki se nadaljujejo v zmedenost, vrtoglavico, 
povečan stres. Ker na delovnem mestu večinoma ne 
morejo hitro ali učinkovito ukrepati, vodijo ti simptomi 
naprej do glavobolov, izčrpanosti, slabosti ali bruhanja 
in vročinskih izpuščajev ter celo v nekaterih primerih 

do mišičnih in vročinskih krčev, omedlevice in vročinske 
kapi. Smernice Zbornice varnosti in zdravja pri delu, 
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in Inšpektorata za 
delo obstajajo, vendar niso dostopne na opaznih mestih 
in so za marsikoga presplošne. Delavci so v večini (razen 
delavcev v tovarni) neobveščeni o negativnih vplivih 
vročinskega stresa, a si vseeno pomagajo z osnovnimi 
ukrepi, če le imajo to možnost. Učinkovitost različnih 
specifičnih prilagoditvenih ukrepov bomo preverjali v 
naslednjem koraku EU projekta Heat-Shield.
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Povzetek
Pogostost in trajanje sušnih dogodkov v podonavski regiji, katere del je tudi Slovenija, se povečuje, 
vzporedno pa se povečujejo tudi negativni vplivi suše tako na gospodarstvo kot tudi na druga področja 
življenja. Da bi pripomogli k povečanju odpornosti družbe proti pojavu suše, smo uspešno prijavili 
mednarodni projekt za obvladovanje tveganja zaradi suše v Podonavju s slovenskim naslovom Tveganje 
za sušo v Podonavju (angl. Drought risk in the Danube Region) ali DriDanube, ki se je začel v začetku 
leta 2017. Glavni cilji projekta so 1) izboljšati sušni monitoring v regiji z razvojem inovativnega sušnega 
uporabniškega servisa, ki bo z novimi podatkovnimi viri in tehnologijo služil za izboljšanje opozarjanja na 
sušo, 2) posodobiti in poenotiti ocenjevanje tveganja za sušo z vsemi sodelujočimi državami z vključitvijo 
skupne metodologije, ki temelji na mehanizmu EU za civilno zaščito ter 3) pripraviti strategijo za 
dosego proaktivnega odziva na sušo in izboljšanje sodelovanja med ključnimi akterji. Projekt združuje 
23 partnerjev iz 10 držav v podonavski regiji (med njimi univerze, raziskovalne inštitute in nacionalne 
meteorološke službe). Iz Slovenije so v projekt vključeni Uprava RS za zaščito in reševanje, Center 
odličnosti Vesolje-SI ter Agencija RS za okolje, ki je pobudnica in tudi vodilni partner v projektu.

Abstract
The frequency and duration of drought events in the Danube region (including Slovenia) has 
increased in past decades. Additionally, drought events have had increasing negative impacts on 
both the economy and the welfare of the people. In order to improve the resilience of society to 
drought events we have successfully submitted a proposal for an international project aiming to 
manage drought-related risks, called Drought Risk in the Danube region – DriDanube. Work on 
the project started at the beginning of 2017. The main objectives of the project are 1) improving 
drought monitoring in the region by developing an innovative Drought User Service using modern 
“Big Data” management techniques, which will enable more accurate and efficient early warning 
of drought; 2) improving and harmonizing currently heterogeneous methodologies for risk and 
impact assessments in participating countries, by providing cross-border comparable methodology 
based on EU guidelines within the framework of the Civil Protection Mechanism; and 3) preparing a 
DriDanube Strategy for a proactive response to drought events and for strengthened cooperation 
between all the relevant institutions. The project connects 23 partners from 10 countries in the 
Danube region (including universities, research institutes and national meteorological services). 
The partners from Slovenia participating in the DriDanube project are the Administration for 
Civil Protection and Disaster Relief, the Slovenian Centre of Excellence for Space Science and 
Technologies (SPACE-SI), and the Slovenian Environmental Agency, which is also leading the project.
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Uvod

Podatki o sušah v podonavski regiji v zadnjih dveh desetle-
tjih kažejo, da sta se pogostost in trajanje sušnih dogodkov 
povečala, hkrati pa se je povečal tudi obseg prizadetih 
območij. Tudi v Sloveniji se je v zadnjem desetletju večkrat 
pojavila suša, ki je zlasti v kmetijstvu povzročila precejšnjo 
škodo (Sušnik in Gregorič, 2016; Sušnik in Valher, 2014; 
Sušnik in Valher, 2013). Suša se v regiji pojavlja večinoma 
v poletnih mesecih in zelo negativno vpliva predvsem na 
dejavnosti, kot so kmetijstvo, industrija in rečni promet, 
vplivi pa se čutijo tudi na drugih področjih življenja. Kljub 
veliki škodi, ki jo povzroča suša , je upravljanje suše v regiji 
še vedno nezadostno. Je predvsem reaktivno, pomanj-
kljivo pa je tudi sodelovanje med ključnimi akterji, ki so 
vpeti v upravljanje suše – državni hidrometeorološki 
zavodi, ministrstva in zavodi za civilno zaščito. Ob suši je 
odziv nanjo slabo koordiniran in ni povezan med različnimi 
sektorji (Kajfež–Bogataj, 2012).

Na ravni Evropske unije se postopno vzpostavlja zakono-
dajni okvir, ki obravnava pomanjkanje vode in sušo, in sicer 
z dokumenti, kot so Vodna direktiva (Evropska komisija …, 
2017a), Mehanizem EU-civilne zaščite (Evropska komisija ..., 
2017b) in Poročila Evropske komisije o pomanjkanju vode in 
suši(Evropska komisija …, 2017c). Teh dokumentov večina 
držav v podonavski regiji še ni vključila v svojo zakonodajo 
in posledično je slabše zastavljena tudi politika upravljanja 
in odzivanja na sušo v posameznih državah.

Za učinkovito sledenje in ocenjevanje suše je bistvenega 
pomena dobro vzpostavljen monitoring in dobri podatki. 
Za Podonavje je značilno, da so podatki, potrebni za 
sledenje in ocenjevanje suše, razpršeni, slabo dostopni, 
značilna je raznolikost v metodologijah med državami, 
obstajajo pa tudi različni tehnični problemi, kot so nepra-
vočasno dostopni podatki in pomanjkanje povezanosti 
vremenskih podatkov s podatki o posledicah suše. Zato 
sledenje suše v državah v regiji pogosto ni ažurno, poleg 
tega nima vključenih metodologij za ocene posledic in 
tveganj za sušo. 

Da bi izboljšali upravljanje suše in nadgradili njeno sledenje 
v Podonavju, smo januarja 2017 vzpostavili mednarodni 
projekt Tveganje za sušo v Podonavju oziroma DriDa-
nube. Projekt je bil izbran med 900 prijavljenimi v tran-
snacionalnem programu sodelovanja Podonavje in 
bo predvidoma trajal do junija 2019. Skupna vrednost 
projekta je dobrih 1,9 milijona evrov, 85 % sredstev se 
sofinancira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 
15% pa bremeni ustanove, ki so v projekt vključene. 

Glavni namen projekta je povečanje odpornosti celotne 
družbe proti pojavu suše v podonavski regiji z uporabo 
najnovejše tehnologije pri sledenju suši, razvojem stra-
tegije odziva na sušo in izboljšanjem procesa odločanja, 
kar poveča tudi zmogljivost ključnih akterjev za odziv ob 
suši, vzpostavi pa se lahko tudi boljše sodelovanje med 
odgovornimi ustanovami in glavnimi odločevalci. 

Da bi dosegli namen, so glavni cilji projekta: 1) izbolj-
šati sušni monitoring s pomočjo inovativnega sušnega 
uporabniškega servisa, ki bo z novimi podatkovnimi 
viri in tehnologijo služil za izboljšanje opozarjanja na 
sušo, 2) posodobiti in poenotiti ocenjevanje tveganja 
za sušo z vsemi sodelujočimi državami z vključitvijo 
skupne metodologije ocenjevanja tveganja za sušo, ki 
temelji na mehanizmu EU za civilno zaščito, in 3) doseči 
proaktiven odziv na sušo z ugotavljanjem pomanjklji-
vosti obstoječega sistema upravljanja suše v podona-
vski regiji in pripravo strategije upravljanja suše, ki bo 
pripomogla tudi k izboljšanju sodelovanja med ključnimi 
akterji.

Tako bodo v projektu razvita tri orodja (sušni uporabniški 
servis, metodologija za oceno in napovedovanje posledic 
suše ter metodologija za oceno tveganja suše), izvedeni 
dve pilotni akciji (preskušanje sušnega uporabniškega 
servisa, testiranje modela odločanja ob suši) ter pripra-
vljena strategija odziva na sušo v regiji. Predvidenih je 
tudi več seminarjev, izobraževanj in usposabljanj, v okviru 
katerih bodo vključeni potencialni uporabniki izsledkov 
projekta in usposobljeni za uporabo.

Na ravni podonavske regije bo projekt prispeval k Stra-
tegiji EU za Podonavje (angl. European Strategy for the 
Danube Region – EUSDR) in njenim prednostnim podro-
čjem, kot so okoljska tveganja, obnavljanje in ohranjanje 
kakovosti voda ter razvoj družbe znanja z raziskavami, 
izobraževanjem in informacijskimi tehnologijami. 

Partnerstvo v projektu

Partnerska struktura zajema različne ustanove z ustre-
znimi kompetencami, ki so neposredno ali posredno 
povezane s sušnim monitoringom in upravljanjem 
suše. V projekt je vključenih 23 raziskovalnih, okoljskih 
in drugih administrativnih ustanov iz Slovenije, Avstrije, 
Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije, Hrvaške, Srbije, 
Bosne in Hercegovine ter Črne gore. Skoraj polovico 
partnerjev sestavljajo državni hidrološki in meteorološki 
zavodi, odgovorni za področje sušnega monitoringa in 
oceno posledic suše, sledijo okoljska in kmetijska mini-
strstva, odgovorna za upravljanje naravnih nesreč. 
Veliko podporo projektu pa dajejo tudi univerze in razi-
skovalne ustanove ter organizacije, specializirane za 
informacijsko tehnologijo in tehnike daljinskega zazna-
vanja. Iz Slovenije so v projekt vključeni Uprava RS za 
zaščito in reševanje, Center odličnosti VESOLJE-SI 
in Agencija RS za okolje, ki je tudi pobudnica in vodilni 
partner v projektu.
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Poleg projektnih partnerjev so pomembni tudi drugi dele-
žniki in potencialni uporabniki orodij. Ti bodo v projekt vklju-
čeni prek nacionalnih seminarjev, ki se bodo organizirali v 
vsaki sodelujoči državi, in tudi prek različnih vprašalnikov, s 
katerimi bomo analizirali stanje v državi na področju moni-
toringa in upravljanja suše, ugotavljali potrebe deležnikov 
v povezavi z sušnim uporabniškim servisom ter vrzeli na 
področju upravljanja suše na ravni države.

Sušni uporabniški servis

Sušni uporabniški servis bo interaktivna platforma, ki 
bo z novimi podatkovnimi viri in tehnologijo ter poeno-
teno metodologijo služil za hitro in učinkovito odzivanje 
ob nastanku suše. V servisu bodo uporabljeni novi sate-
litski podatki, pridobljeni v okviru evropskega programa 
Copernicus. Gre za satelitske podatke novih satelitov 
Sentinel 1–3, ki imajo večjo prostorsko in časovno 
ločljivost. Podatki bodo obdelani s posebnimi algoritmi 
in bodo prikazovali indekse odstopanj od povprečnih 
vrednosti površinske vlažnosti tal in fotosintetske aktiv-
nosti rastlin. V računalniški vmesnik bodo integrirani 
tudi glavni rezultati metodologije za oceno in napovedo-
vanje posledic suše ter metodologija za oceno tveganja 
suše. Največjo uporabno vrednost bodo imeli prav 
posnetki rastlinske odeje v visoki prostorski ločljivosti. 
Zato pričakujemo precej manjše težave zaradi velike 
razdrobljenosti kmetijskih površin v Sloveniji, kot so 
prisotne zdaj pri uporabi meteoroloških satelitov z nizko 
resolucijo, kljub temu pa preračunavanje na posamezne 
osnovne enote (GERK) predvidoma še ne bo mogoče. 
Poleg aktualnih posnetkov v tekočem letu je namreč 
treba pridobiti tudi večletni arhiv, ki bo omogočal 
primerjavo stanja rastlin v tekočem letu z večletnim 
referenčnim obdobjem. S tem problemom kot tudi s 
številnimi drugimi izzivi, ki so povezani z obsežnostjo 
podatkovnih nizov iz satelitskih meritev in zahtevno-
stjo postopkov njihove obdelave za uporabo pri zazna-
vanju suše, pa se bo v naslednjih dveh letih ukvarjalo 

projektno partnerstvo. Prvi prototip servisa bo izdelan 
predvidoma avgusta 2017 in se bo med projektom 
stalno dopolnjeval. V projektu je predvidena tudi pilotna 
akcija, ki je namenjena preskušanju sušnega uporabni-
škega servisa. Predvidoma bo potekala v Romuniji, na 
Češkem, v Črni gori in na Hrvaškem.

Slika 1:  
Karta partnerskih držav in partnerjev 
v podonavski regiji (GWPCEE, 2015 in 
DTP, 2017). 
Figure 1:  
Map of partner countries and 
partners in the Danube region 
(GWPCEE, 2015 and DTP, 2017).

 Slika 2: Shema principa delovanja sušnega 
uporabniškega servisa  
(vir: interno gradivo ARSO).

 Figure 2: Drought User Service working scheme  
(Source: Internal material ARSO)
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Ocenjevanje posledic suše 

in ocena tveganja za sušo

Pri ocenjevanju posledic suše se bo projekt osredotočal 
na razvoj učinkovite metodologije, ki bo omogočala hitro 
in učinkovito oceno posledic suše in napovedala njen 
nadaljnji razvoj. Pripravljeni bodo pregled obstoječih 
operativnih postopkov ocenjevanja suše v sodelujočih 
državah in koraki za izboljšanje obstoječega sistema. Za 
napovedovanje suše bo razvita poenotena metodologija, 
ki bo temeljila na podatkih in informacijah za vsaj tride-
setletno preteklo obdobje.

Ocena tveganja za sušo je pomembna pri načrtovanju in 
upravljanju aktivnosti ranljivih sektorjev. Cilj projekta je 
posodobiti in harmonizirati ocenjevanje tveganja za sušo 
z vsemi sodelujočimi državami z uvedbo skupne metodo-
logije ocenjevanja tveganja za sušo, ki temelji na Unijinem 
mehanizmu civilne zaščite (Civil Protection Mechanism) 
(Evropska komisija, 2017č).

Projekt bo nadgradnja dosedanjega dela Centra za upra-
vljanje suše v jugovzhodni Evropi – DMCSEE (DMCSEE, 
2017), v projekt pa bodo vključeni tudi rezultati projektov 
ORIENTGATE; projekt, namenjen vključevanju podnebnih 
znanosti v politiko in načrtovanje (Orientgate, 2017) 
in CARPATCLIM; platforma za raziskovanje podnebja 
širšega karpatskega območja (Carpatclim, 2017). Na 
tem področju že obstaja podoben projekt InterSucho, 
ki pokriva območje Češke in Slovaške. V projektu DriDa-
nube pa bomo ta orodja nadgradili in razširili na celotno 
območje Podonavja.

Strategija za izboljšanje 

odziva na sušo

Cilj strategije za izboljšanje odziva na sušo je doseči proak-
tiven odziv na sušo z ugotavljanjem težav in vrzeli, ki jih 
prinaša obstoječi reaktiven sistem upravljanja suše v 
regiji, ter povečati sodelovanje med ključnimi akterji. Ta 
cilj bo dosežen z oblikovanjem strategije, ki bo dala jasna 
navodila, kako premostiti pomanjkljivosti v procesu odlo-
čanja v primeru suše, in spodbudila vključevanje upra-
vljanja suše v zakonodajni okvir.

Strategija za izboljšanje odziva na sušo bo nadgradila in 
poenotila predhodno delo na področju upravljanja suše 
v regiji. Pri njeni pripravi bodo upoštevana Navodila za 
pripravo načrtov upravljanja suše – razvoj in izvedba 
v smislu Vodne direktive EU (GWP CEE, 2015), ki so bila 
izdelana v okviru Programa celostnega upravljanja suše v 
srednji in vzhodni Evropi (angl. Integrated Drought Mana-
gement Programme in Central and Eastern Europe – 
IDMP CEE). Analizirani bodo tudi morebitni načrti upra-
vljanja suše v kmetijstvu v sodelujočih državah in vloga 
vseh ustanov, ki so odgovorne za to področje v določeni 
državi. Strategija pa ne bo upoštevala samo upravljanja 
suše v kmetijskem sektorju, temveč tudi druge sektorje, ki 
jih suša lahko prizadene.

Standardizacija procesa odločanja, opisana v Strategiji za 
izboljšanje odziva na sušo, bo tako povečala sodelovanje 
med pristojnimi državnimi ustanovami in drugimi relevan-
tnimi deležniki, povečala pa se bo tudi pripravljenost na sušo. 
Vse relevantne deležnike, kot so odločevalce, vodni sektor, 

 Slika 3: Produkt projekta Intersucho (Intersucho, 2017). 
 Figure 3: Product of Intersucho project (Intersucho, 2017)
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kmetijsko svetovalno službo idr., bomo v projekt vključili že 
takoj na začetku projekta prek organizacije nacionalnih 
informativnih seminarjev, na koncu pa bodo organizirani 
nacionalni seminarji o rezultatih projekta, uporabnosti teh 
rezultatov pri njihovem operativnem delu in tudi o tem, kako 
interpretirati rezultate sušnega uporabniškega servisa. 

Sklepne misli

Orodja, ki bodo razvita v projektu, bodo najprej name-
njena operativnim službam in odločevalcem na področju 

upravljanja suše. Vsi potencialni uporabniki bodo prek 
nacionalnih seminarjev in posredovanja informacij vklju-
čeni v projekt že na začetku projekta, s čimer bomo 
zagotovili, da bodo vsa orodja, rezultati projekta, ki 
bodo sledili najnovejšim izsledkom znanosti in tehno-
logije na tem področju, prilagojeni njihovim potrebam, 
hkrati pa se bodo potencialni uporabniki usposobili za 
uporabo teh orodij. Za resnično izboljšanje upravljanja 
suše v regiji pa je zelo pomembno, da bo strategija vklju-
čena v zakonodajni okvir in da bo zaživela tudi v praksi, 
kar bo zagotovilo trajnost rezultatov tudi po končanem 
projektu. 
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Povzetek
Prebivalce Dolenjske in Posavja je 5. julija 2016 malo po 9. uri zjutraj presenetilo močno bobnenje in 
tresenje. Večina je najprej pomislila na potres, vendar smo seizmologi Agencije RS za okolje kmalu potrdili, 
da dogodek ni bil potres, ampak najverjetneje preboj zvočnega zidu dveh letal. Dogodek so zabeležile 
štiri opazovalnice državne mreže potresnih opazovalnic. Preboj zvočnega zidu dveh vojaških letal je 
pozneje potrdilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. Z analizo seizmogramov in na podlagi več 
kot dvajsetih poročil, ki so nam jih posredovali občani telefonsko ali z izpolnitvijo makroseizmičnega 
vprašalnika, smo približno določili položaj in dolžino poti, kjer sta letali leteli z nadzvočno hitrostjo.

Abstract
On 5 July 2016, soon after 9 o’clock in the morning, the inhabitants of the Dolenjska and Posavje regions were 
surprised by loud thunder and shaking. The first impression was that an earthquake had hit the region, but 
seismologists at the Slovenian Environment Agency soon realized that there had been a sonic boom caused 
by two aircraft over the region. Four stations of the Seismic Network of the Republic of Slovenia recorded the 
incident. The sonic boom of two military aircraft was later confirmed by the Ministry of Defence of the Republic of 
Slovenia. Based on the seismograms and more than 20 witness reports, who either phoned us or sent a macro-
seismic questionnaire, we are able to reconstruct the approximate path of the aircraft’s supersonic flight.

Uvod

5. julija 2016 ob 9. uri in 13 minut po srednjeevropskem 
poletnem času (SEPČ) smo na Uradu za seizmologijo 
Agencije RS za okolje (ARSO) prejeli klic operativca iz 
Centra za obveščanje (CORS), da so v bližini Brežic čutili 
potres. Kmalu za tem smo začeli prejemati telefonske 
klice vznemirjenih občanov in izpolnjene spletne makro-
seizmične vprašalnike o potresu iz širšega območja 
Dolenjske in Posavja. Večina občanov je opisovala dva 
močna sunka in močan pok. Glede na množičen odziv 
je dežurni seizmolog začel analizirati zapise potresnih 
opazovalnic, vendar je že prvi pregled seizmogramov 
pokazal, da po vsej verjetnosti ne gre za potres. Dogodek 
ob 9. uri in 8 minut SEPČ (07.08 UTC) je bil zelo šibko 
zabeležen le na opazovalnici Višnje pri Ambrusu (VISS), 
oblika zapisa pa ni bila skladna z običajnim zapisom 
potresa. Podrobnejša analiza je razkrila podobne zapise 
približno dve minuti pozneje še na treh opazovalnicah, ki 
ležijo kakih 50 km vzhodneje. Iz zapisov smo sklepali, da 

gre za površinsko eksplozijo ali za preboj zvočnega zidu 
letala. Tako informacijo smo poslali operativcu CORS. 

Zaradi tega dogodka smo prejeli več kot deset telefonskih 
klicev (iz Ambrusa, Šentvida pri Stični, Šentpavla, Velikega 
Gabra, Dolenjskih Toplic, Novega mesta in Male Loke pri 
Trebnjem) ter deset izpolnjenih vprašalnikov o učinkih 
potresa (iz naselij Mrzlo Polje, Glogovica, Novo mesto, 
Kuzarjev Kal, Trebnje, Žubina, Malkovec in Tolsti Vrh). 
Občani so navedli dva močna poka, tresenje in škripanje 
pohištva, tresenje televizijskih ali računalniških zaslonov, 
žvenket steklenine in šip, nihanje luči ter pljuskanje tekočin 
v posodah. Kraji, od koder smo prejeli sporočila o dogodku, 
in lokacije potresnih opazovalnic so prikazani na sliki 1.

Pozneje istega dne je Slovenska vojska v sporočilu za javnost 
zapisala, da je pristojno poveljstvo NATO v sodelovanju s 
Slovensko vojsko aktiviralo zavezniška lovca italijanske vojske 
za zavarovanje slovenskega zračnega prostora. Lovca 
sta spremljala sumljivo plovilo (civilno letalo) v slovenskem 
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zračnem prostoru in pri tem zaradi potrebe po hitrem 
odzivu prebila zvočni zid (Ministrstvo za obrambo, 2017). 

Razlaga pojava in zapis 

na seizmogramih

Preboj zvočnega zidu je pojav, ko predmet leti v zraku s 
hitrostjo, ki je večja od hitrosti zvoka, zaradi česar nasta-

jajo ob predmetu zgoščine zraka (Strnad, 1977; Wiki-
pedia, 2017). Po prehodu predmeta se zgoščine širijo 
kot udarni valovi na vse strani s hitrostjo zvoka, kar 
poslušalec zazna kot pok. Ker se predmet giblje skozi 
zrak in zgoščine nastajajo ves čas letenja z nadzvočno 
hitrostjo, ti udarni valovi tvorijo valovno čelo oblike 
stožca, ki ga imenujemo Machovo valovno čelo 
(slika 3). Opazovalci na tleh, ki so na območju preleta 
nadzvočnega letala, slišijo pok, ko jih doseže Machovo 
valovno čelo. 

 Slika 1:  Kraji, od koder smo prejeli sporočila o dogodku, in lokacije opazovalnic državne mreže potresnih opazovalnic. 
Črna puščica ponazarja približno pot, po kateri sta letali leteli z nadzvočno hitrostjo (vir slike: ARSO).

 Figure 1:  Locations of witness reports and the stations of the Seismic Network of the Republic of Slovenia. The black 
arrow indicates the approximate path on which the aircraft were flying supersonic (Picture source: ARSO).

 Preglednica 1: Podatki, potrebni za izračun povprečne hitrosti letal (v). V prvem stolpcu je navedeno ime opazovalnice, 
v drugem je odčitan čas udarnega vala prvega letala, v tretjem je preračunana časovna razlika (t) med 
zapisom na trenutni opazovalnici in na prvi opazovalnici (VISS), v četrtem je razdalja (s) od opazovalnice VISS, 
v petem pa je izračunana povprečna hitrost (v = s/t) (vir: ARSO).

 Table 1: Measured and calculated quantities used for the calculation of the average speed of the aircraft (v). The first 
column shows the station name; the second column shows the measured arrival time of the first shockwave; 
the third the calculated time (t) elapsed since the first record on VISS; the fourth the longitude difference (s) 
between the current station and VISS; and the fifth the calculated average speed (v=s/t) (Source: ARSO).

Potresna  
opazovalnica

Čas udarnega vala  
(UTC)

Relativni čas 
t [s]

Rel. razdalja od VISS 
s [km]

Povprečna hitrost
v [m/s]

VISS 07:08:14,99

LEGS 07:10:03,53 108,45 37,0 341

KBZP 07:10:30,00 135,01 46,5 344

CRES 07:10:31,85 136,86 48,0 351
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 Slika 2: Zapis preboja zvočnega zidu dveh letal na vertikalni komponenti potresnih opazovalnic Višnje (VISS), Legarje 
(LEGS), Brezje pri Senušah (KBZP) in Črešnjevec (CRES). Zabeležen je prehod Machovega valovnega čela 
vsakega od letal v razmiku približno ene sekunde. Časovna skala prikazuje čas UTC, datum je označen z letom in 
zaporednim dnevom v letu (vir slik: ARSO).

 Figure 2: Records of the sonic boom at the seismic stations at Višnje (VISS), Legarje (LEGS), Brezje pri Senušah (KBZP) 
and Črešnjevec (CRES). The two spikes approximately 1 second apart correspond to the shockwave from each 
aircraft. The time scale is in UTC, and the date format shows the day of the year (Picture source: ARSO).

Podroben pregled seizmogramov je pokazal, da gre 
za dva ločena dogodka v razmiku dobre sekunde 
(slika 2). Sklepamo, da dva najizrazitejša vrhova ustre-
zata prehodu Machovega valovnega čela posame-
znega letala prek seizmične opazovalnice. Za nadaljnjo 
razpravo moramo poznati hitrost zvoka v zraku, ki znaša 
v običajnih vremenskih razmerah (temperatura 20 °C, 
tlak 105 Pa) 343 m/s. Iz časovne razlike dveh vrhov izra-
čunamo, da sta lovca letela v medsebojni razdalji okrog 
400 metrov. Zapis preboja zvočnega zidu je najizraziteje 
viden na opazovalnici Višnje (VISS), slabše pa na opazo-
valnicah Legarje (LEGS), Brezje pri Senušah (KBZP) in 

Črešnjevec (CRES). Na drugih opazovalnicah zapisa 
preboja ni videti, iz česar sklepamo, da sta lovca letela z 
nadzvočno hitrostjo le v tem območju in na razdalji dobrih 
50 km (slika 1). To je tudi skladno z odzivom občanov, ki 
so dogodek zaznali in nas o tem obvestili. 

Da bi ocenili hitrost letenja letal, smo iz seizmogramov 
opazovalnic odčitali čas vrhov prehoda udarnega vala 
prvega letala (preglednica 1). Po informacijah iz sporo-
čila za javnost Slovenske vojske sklepamo, da sta vojaška 
lovca vzletela iz letališča Aviano v Italiji in sledila civilnemu 
letalu, ki je državo zapustilo v območju Dobove. Točne 
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trajektorije leta lovcev seveda ne poznamo, za oceno 
hitrosti pa privzemimo, da sta letela naravnost proti 
vzhodu, po črti približno simetrično glede na navedene 
opazovalnice, kar tudi smiselno sovpada z najkrajšo 
potjo prestrezanja civilnega letala. Zaradi tega privzetka 
lahko upoštevamo za razdaljo preleta med posameznimi 
opazovalnicami kar razlike geografskih dolžin, saj so časi 
potovanja udarnih valov od privzete trajektorije letal do 
opazovalnic prečno na smer letenja približno enaki. Izra-
čunane povprečne hitrosti letal, ki znašajo med 341 m/s 
in 351 m/s, so kljub preprostim predpostavkam skladne 
z domnevo, da sta lovca letela nadzvočno. Izmerjene 
čase, razdalje in izračunane vrednosti povprečne hitrosti 
smo zbrali v preglednici 1. 

Sklepne misli

Učinki preboja zvočnega zidu na prebivalce, stavbe 
in predmete so podobni učinkom potresa. Vendar pa 
se zapis takega dogodka na seizmogramih zelo razli-
kuje od zapisa potresa. Po začetni zmedi glede narave 
dogodka 5. julija 2016 je analiza podatkov in ocena 
povprečne hitrosti potrdila domnevo, da je šlo za letali, 
ki sta prek jugovzhodne Slovenije leteli z nadzvočno 
hitrostjo.

Preboj zvočnega zidu letala je v Sloveniji redek dogodek. 
Poleg dogodka, opisanega v članku, so do zdaj potresne 
opazovalnice v Sloveniji zabeležile le dva taka dogodka. 
Opazovalnica na Golovcu v Ljubljani je 2. julija 1991 in 
3. januarja 1992 zabeležila preboj zvočnega zidu letal 
Jugoslovanske ljudske armade (Cecić, 1992, Vidrih in 
Sinčič, 1992). 

 Slika 3: Machovo valovno čelo projektila. Najočitnejša 
sta udarna vala na začetku in koncu projektila. 
Vmes vidimo še en šibkejši udarni val, ki izvira iz 
spremenljive oblike čelnega profila predmeta. 
Dve navpični črti sta najverjetneje optični pojav 
pri fotografiranju. Fotografijo sta objavila Ernst 
Mach in Peter Salcher leta 1887 (vir slike: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Shock_wave).

 Figure 3: Mach shockwave of a projectile. The most 
prominent shockwaves are in front of and behind 
the projectile. There is another shockwave in 
between, which results from the changing profile 
of the object. The two vertical lines are most 
probably optical artefacts. This photograph was 
published by Ernst Mach and Peter Salcher in 
1887 (Picture source: https://en.wikipedia.
org/wiki/Shock_wave).

Polona Zupančič, Jurij Pahor: PREBOJ ZVOČNEGA ZIDU DVEH LETAL NA ZAPISIH DRŽAVNE MREŽE POTRESNIH OPAZOVALNIC

http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/zavezniska-lovca-aktivirana-za-zavarovanje-slovenskega-zracnega-prostora/
http://www.slovenskavojska.si/odnosi-z-javnostmi/sporocila-za-javnost/novica/nov/zavezniska-lovca-aktivirana-za-zavarovanje-slovenskega-zracnega-prostora/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_boom


142 UJMA | številka 31 | 2017

POTRESNA MIKRORAJONIZACIJA – OSNOVE, 
METODE, UPORABA IN STANJE V SLOVENIJI
SEISMIC MICROZONATION – PRINCIPLES, METHODS, 
APPLICATIONS AND ITS CONDITION IN SLOVENIA

 
Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
S potresno mikrorajonizacijo analiziramo, kako lokalne geološke razmere vplivajo na ojačenje potresnega 
nihanja tal, in opredeljujemo območja s homogenim seizmološkim odzivom. Večinoma se uporabljajo trije 
nivoji potresne mikrorajonizacije. Na prvem nivoju uporabljamo obstoječe podatke za opredelitev območij 
in je pripravljalni za višje nivoje. Na drugem nivoju opredelimo območja na podlagi enostavnejših metod, 
kot so empirični odnosi med parametri. Na tretjem nivoju faktorje ojačenja izračunamo z numeričnimi 
metodami na podlagi obsežnih geofizikalnih, vrtalnih in seizmoloških podatkov. Potresna mikrorajonizacija se 
uporablja pri projektiranju potresno odpornih zgradb in drugih objektov, za teritorialno in urbano prostorsko 
načrtovanje in za krizno načrtovanje z namenom zagotoviti ustrezen odziv služb za zaščito in reševanje. 
Ker v Sloveniji obstoječe mikrorajonizacije niso zadostne za projektiranje in prostorsko načrtovanje, bi bilo 
treba uvesti ustrezen program raziskav za izdelavo potresnih mikrorajonizacij drugega in tretjega nivoja.

Abstract
Seismic microzonations identify the local geological conditions that amplify ground motion and define 
zones with homogeneous seismic behaviour. Usually three levels of seismic microzonation are used. 
Level 1 consists of collecting existing data and is preparatory for higher levels. At level 2 amplification 
factors are assigned to microzones through simplified methods such as empirical laws. At level 3 
the amplification factors are calculated for each microzone through numerical methods based on 
extensive geophysical, drilling and seismological investigations. Seismic microzonation is applied in the 
seismic resistant design of buildings and structures, in territorial and urban planning, and in emergency 
planning to better address civil protection resources. Since existing microzonations in Slovenia are 
not sufficient for seismic resistant design and urban planning, it is necessary to start an adequate 
investigation programme to achieve the second and third levels of seismic microzonation.

Uvod

Regionalne (državne) karte potresne nevarnosti zaradi 
velikega merila ne morejo upoštevati vplivov lokalne 
geološke zgradbe, zato prikazujejo veličino, ki opredeljuje 
potresno nevarnost (intenziteta ali pospešek), ocenjeno 
za trdno geološko podlago (skalo). Lokalni vplivi so podani 
na kartah potresne mikrorajonizacije, ki na območjih z 
mehkejšimi sedimenti (na takih je zgrajena večina večjih 
naselij v Sloveniji) dopolnjujejo karto potresne nevar-
nosti (Reiter, 1990). Ko se potresno valovanje približuje 
površju in prehaja iz trših kamnin v mehkejše sedimente, 
se amplituda nihanja (hitrost ali pospešek) spremeni 
v odvisnosti od razlike v akustični impedanci (zmnožek 
hitrosti valovanja in gostote) in se poveča v mehkejših, 
manj gostih sedimentih (Ansal, 2004). Poleg tega pa 
prihaja na mejah kamnin z večjo razliko v akustični impe-
danci tudi do nastanka površinskega potresnega valo-
vanja ter do ujetja valovanja v površinski plasti. Zato so 

amplitude in trajanje nihanja tal v dolinah in kotlinah, 
zapolnjenih s sedimenti, znatno večji kot na skali na 
njihovem obrobju.

Metode potresne mikrorajonizacije so se v zadnjih 
petdesetih letih precej spreminjale od sprva kvalitativnih 
do vedno bolj kvantitativnih (Mayer-Rosa in Jimenez, 
2000). Dolgo časa so mislili, da zadostuje podrobna 
geološka karta, s pomočjo katere ločimo sedimente 
glede na njihovo trdoto in če je mogoče tudi debelino 
ter ocenimo t. i. prirastek seizmične stopnje, ki pove, za 
koliko bo intenziteta na neki lokaciji večja kot na primer-
jalnih skalnih tleh. Metodologijo za tako klasifikacijo tal, 
ki se je dolgo uporabljala tudi pri nas, je najbolj razdelal 
Medvedev (1965).

Sledile so metode, ki so uporabljale vsaj en količinski 
podatek. Navadno je bila to hitrost širjenja strižnega 
seizmičnega valovanja v vrhnjih nekaj desetih metrih, ki 
so jo določali najprej predvsem z razmeroma dragimi 
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seizmičnimi refrakcijskimi raziskavami ali meritvami v 
vrtinah, pozneje pa tudi z novejšo metodo večkanalne 
analize površinskega seizmičnega valovanja (MASW). 
Primeri številnih potresov pa so pokazali, da učinki niso 
odvisni le od lastnosti tal, v katerih je objekt temeljen, 
ali od zgornje plasti sedimentov, debele nekaj deset 
metrov, ampak da pogosto na nihanje tal vpliva celoten 
paket sedimentov nad skalno podlago. Temu spoznanju 
je sledil razvoj številnih kvantitativnih metod vrednotenja 
vpliva lokalne geološke zgradbe (Ansal, 2004).

V Evropi in Sloveniji se zdaj za klasifikacijo tal upora-
blja predvsem evropski standard Evrokod 8 – Projek-
tiranje potresno odpornih konstrukcij (SIST EN 1998-1, 
2005). V njem je vpliv lokalnih tal na učinke potresa za 
nekatere značilne tipe tal predpisan s koeficientom tal. 
S koeficientom tal S (soil factor) pomnožimo vrednosti 
projektnega pospeška tal, ki veljajo za referenčno trdno 
kamnino. Evrokod 8 določa sedem tipov tal, ki so oprede-
ljeni s tremi parametri: povprečna hitrost strižnega valo-
vanja v vrhnjih 30 metrih, rezultat standardnega pene-
tracijskega preizkusa in strižna trdnost tal.

Potresna mikrorajonizacija se uporablja v projektiranju 
potresno odpornih zgradb in drugih objektov, za teritori-
alno in urbano prostorsko načrtovanje in za krizno načr-
tovanje z namenom zagotoviti ustrezen odziv služb za 
zaščito in reševanje ob rušilnem potresu.

Potresna mikrorajonizacija – 

viri vhodnih podatkov in metode

Potresna mikrorajonizacija zahteva interdisciplinarni 
pristop, ki vključuje različne vede, kot so geologija, 
geomorfologija, aplikativna geologija, geološki inženiring, 
seizmologija in geofizika (Bramerini in sod., 2015). Z inte-
gracijo vseh podatkov se izdela model plitvega podpo-
vršja, ki v obliki kart prikazuje:

 – območja, kjer ne pričakujemo znatnega odstopanja 
potresnega nihanja tal glede na trdno skalo in ravno 
površje,

 – območja, kjer je potresno nihanje tal ojačeno,
 – območja, ki so dovzetna na plazenje ali podore,
 – območja, kjer lahko pride do likvifakcije (utekoči-

njenja tal),
 – območja verjetnih površinskih pretrgov ob aktivnih 

prelomih,
 – območja diferencialnega ugrezanja.

Pri potresni mikrorajonizaciji se uporabljajo vsi obsto-
ječi podatki, ki so ustrezno organizirani v geografskem 
informacijskem sistemu (GIS), in rezultati novih raziskav, 
ki so odvisne od načrtovanega nivoja (Reiter, 1990). 
Na prvem nivoju uporabljamo obstoječe podatke za 
opredelitev območij in je pripravljalni za višje nivoje. Na 
drugem nivoju opredelimo območja na podlagi enostav-
nejših metod, kot so empirični odnosi med parametri. Na 
tretjem nivoju faktorje ojačenja izračunamo z numerič-

nimi metodami na podlagi obsežnih geofizikalnih, vrtalnih 
in seizmoloških podatkov (Ansal, 2004).

Najpomembnejši element potresne mikrorajonizacije 
je ocena ojačenja nihanja tal, ki temelji na naslednjih 
vhodnih podatkih:

 – regionalna ocena potresne nevarnosti, ki oprede-
ljuje referenčni pospešek nihanja tal,

 – topografija površja,
 – litostratigrafija sedimentov do globine trdne 

geološke podlage,
 – morfologija trdne geološke podlage,
 – geotehnična klasifikacija sedimentov in geome-

hanska klasifikacija razpokanih kamnin,
 – hitrost strižnega seizmičnega valovanja v sedi-

mentih in njeno spreminjanje z globino,
 – ocena osnovne lastne frekvence nihanja paketa 

sedimentov,
 – obnašanje sedimentov pod dinamično obtežbo.

Raziskovalne metode, ki se priporočajo za pridobitev teh 
vhodnih podatkov, so zbrane v preglednici 1.

Raziskave nevarnosti pobočnih premikov ob potresu, 
kot so zemeljski plazovi in skalni podori, so pomemben 
element potresne mikrorajonizacije, pri katerem 
moramo z različnimi metodami raziskav opredeliti 
številne parametre. Z uporabo digitalnih modelov višin, 

 Preglednica 1: Priporočljive metode raziskav za oceno 
ojačenja nihanja tal (Bramerini in sod., 
2015)

 Table 1: Recommended investigation methods 
for the assessment of ground motion 
amplification (Bramerini et al., 2015)

Podatki, pridobljeni  
z raziskovalno metodo  
iz desnega stolpca Raziskovalne metode

referenčna ocena potresne 
nevarnosti

regionalna analiza potresne 
nevarnosti in/ali instrumentalni 
seizmološki podatki

topografija površja digitalni model višin (DMV), 
podrobne topografske karte

litostratigrafski profil geološke raziskave,  
raziskovalne vrtine

globina in morfologija trdne 
geološke podlage

vrtine, geološki profili, 
geofizikalne raziskave

vsebnost vode ali nivo 
podtalnice vrtine, geoelektrično sondiranje

geotehnična ali geomehanska 
klasifikacija

geomehanske analize, in-situ 
preiskave, laboratorijske 
preiskave, SPT ali CPT testi

profil strižnih seizmičnih hitrosti

seizmične metode: refrakcija, 
down-hole, cross-hole, MASW; 
korelacija z geotehničnimi 
podatki 

osnovna lastna frekvenca 
nihanja sedimentov metoda mikrotremorjev

klasifikacija sedimentov pod 
dinamično obtežbo

resonančni steber, cilindrični 
torzijski strižni preizkus, strižni 
preizkus
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 Slika 1: Mehki sedimenti, na katerih je zgrajena večina 
objektov, lahko izrazito vplivajo na povečanje 
potresnega nihanja tal in ob potresu povzročijo 
večje poškodbe, kot bi jih utrpel enak objekt, 
zgrajen na trdni geološki podlagi. Čezsoča po 
potresu leta 1998 (foto: A. Gosar).

 Figure 1: Soft sediments, on which most houses are built, 
can significantly amplify seismic ground motion, 
and thus in an earthquake can increase damage 
in comparison to the same house build on 
rigid rock. Čezsoča after the 1998 earthquake 
(Photo: A. Gosar).

 Slika 2: Učinki potresov na naravno okolje se kažejo 
predvsem kot zemeljski plazovi in skalni 
podori in so pomemben element potresne 
mikrorajonizacije. Na sliki je podor na V. 
Šmohorju, ki je nastal ob potresu leta 1998 v 
Krnskem pogorju (foto: A. Gosar).

 Figure 2: Seismic effects on the natural environment are 
expressed mainly as landslides and rockfalls, 
and are an important element of seismic 
microzonation. The figure shows a rockfall on 
V. Šmohor which was caused by the 1998 Krn 
Mountains earthquake (Photo: A. Gosar).

 Slika 3: Za določitev hitrosti seizmičnega strižnega 
valovanja, ki omogoča kvantitativno klasifikacijo 
sedimentov, se uporablja geofizikalna metoda 
refrakcijske seizmike. Slika prikazuje tipično 
refrakcijsko razvrstitev geofonov in generiranje 
seizmičnega valovanja s težkim kladivom  
(foto: A. Gosar).

 Figure 3: To determine the velocity of shear seismic 
waves, which enable the quantitative 
classification of sediments, the geophysical 
seismic refraction method is used. The figure 
shows the typical refraction layout of geophones 
and the generation of seismic waves by 
sledgehammer (Photo: A. Gosar).

podrobnih topografskih kart in terenskih topografskih 
meritev izdelamo natančne karte strmin pobočij. Z 
geološkim kartiranjem in analizo jeder iz vrtin izdelamo 
litostratigrafske stolpce in profile. Za geotehnično klasi-

fikacijo kamnin uporabljamo standardizirane laborato-
rijske preiskave in standardne penetracijske teste (SPT 
in CPT) (Bramerini in sod., 2015). Ker je pomemben 
sprožilec plazenja voda, je treba z meritvami v vrtinah 
in piezometrih natančno spremljati nivo podtalnice in 
namočenost zemljin. Odvisnost stabilnosti pobočja od 
strižne trdnosti zemljine analiziramo z laboratorijskimi 
preiskavami, SPT ali CPT testi ter cikličnimi triaksialnimi 
ali strižnimi preizkusi. Pred izdelavo končnega modela 
morebitnega plazenja se uporablja še interpretacija 
letalskih posnetkov površja, geološke in geomorfološke 
raziskave, in-situ geotehnične in geofizikalne raziskave 
na površju in v vrtinah, kot so seizmične metode refrak-
cijske seizmike ali meritve seizmičnih hitrosti v vrtinah.

Ocena dovzetnosti mehkih z vodo nasičenih zemljin za 
likvifakcijo (utekočinjenje) ob potresu je zelo pomembna, 
saj predstavljajo taka območja največjo nevarnost za 
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 Slika 4: Metoda večkanalne analize površinskega valovanja (MASW) je učinkovita metoda za pridobitev hitrostnega 
globinskega profila strižnega potresnega valovanja, ki je ključen za potresno mikrorajonizacijo (po Park in sod., 
2007).

 Figure 4: Multichannel analysis of surface waves (MASW) is an effective method to derive a vertical depth profile of shear 
waves, which is crucial for seismic microzonation (after Park et al., 2007).

prebivalce in objekte (Youd, 2003). Posebej problema-
tična so umetna nasutja, ki so pogosta na morskih ali 
jezerskih obrežjih. Pred izdelavo ocene likvifakcije je 
treba zbrati številne geološke, geomehanske in geofizi-
kalne podatke. Ker lahko pride do likvifakcije le pri dovolj 
velikem potresnem nihanju tal, omejimo raziskave na 
območja s pričakovanim pospeškom, večjim od 0,15 g. 
Litostratigrafski profil izdelamo na podlagi analize jeder 
iz vrtin in geofizikalnih karotažnih meritev v vrtinah. Zelo 
pomembna je granulometrična analiza velikosti zrn sedi-
mentov, ki se opravi v laboratoriju. Pri geotehnični klasi-
fikaciji uporabljamo laboratorijske preiskave, SPT ali CPT 
teste in ciklične triaksialne ali strižne preizkuse. Hidro-
geološki parametri, kot so nasičenost zemljine z vodo, 
temeljijo na meritvah v piezometrih in laboratorijih. Odvi-
snost nevarnosti likvifakcije od trdnosti zemljine nato 
analiziramo z laboratorijskimi preiskavami, SPT ali CPT 
testi ter cikličnimi triaksialnimi ali strižnimi preizkusi.

Ocena nevarnosti površinskega pretrga ob prelomu pri 
močnem potresu temelji na geoloških, tektonskih in pale-
oseizmoloških podatkih. Z metodami daljinskega zazna-
vanja (npr. letalski posnetki, podrobni digitalni modeli višin, 
LiDAR) in terenskim kartiranjem izdelamo karte aktivnih 
prelomov, ki prikazujejo potek teh prelomov na površju. 
Litostratigrafske profile izdelamo na podlagi geotehničnih 
in paleoseizmoloških analiz ter podatkov iz vrtin. Za oceno 
prelomnih pretrgov in premikov ob njih se uporabljajo 
plaeoseizmološke analize, ki obsegajo metode tektonske 
geomorfologije, geofizikalne raziskave in paleoseizmo-
loške razkope, s podrobnim kartiranjem njihovih sten 
in datacijo deformiranih sedimentov. Potek prelomov v 
globini temelji predvsem na geofizikalnih raziskavah, kot 
je refleksijska seizmika, in analizah seizmičnosti. Za dati-
ranje ugotovljenih premikov in deformacij ob prelomih 
uporabljamo predvsem radiometrične metode raziskav 
na ustreznih vzorcih, kot so koščki oglja.
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Ocena nevarnosti diferencialnega posedanja temelji 
na geoloških, geotehničnih in geofizikalnih podatkih. Za 
prepoznavanja površinskih pokazateljev pojavov pose-
danja uporabljamo interpretacijo letalskih posnetkov in 
podrobnih digitalnih modelov višin ter terensko karti-
ranje. Litostratigrafske profile izdelamo s pomočjo 
vrtin in geotehničnih preiskav. Za opredelitev geome-
trije med različnimi litološkimi tipi zemljin uporabimo 
geofizikalne metode, kot sta seizmična refrakcija in 
geoelektrična tomografija, ter razpoložljive geoteh-
nične podatke.

Trije nivoji potresne 

mikrorajonizacije

Glede na cilje študije in razpoložljive podatke se potresna 
mikrorajonizacija izvaja v treh nivojih (Bramerini in sod., 
2015).

Nivo I

Najnižji nivo je pripravljalni za oba višja nivoja in je le 
v izjemnih primerih zadosten. Cilj je določiti območja s 
homogenim seizmičnim odzivom v merilu karte med 
1 : 5.000 in 1 : 10.000. Ta karta prikazuje območja, 
kjer se verjetno pojavijo različne vrste učinkov potresa, 
kot so ojačenje nihanja tal, nestabilnosti pobočij ali likvi-
fakcija. Analiza temelji na obstoječih geoloških, geomor-
foloških in litostratigrafskih podatkih, ki so podani 

na kartah ustreznih meril (vsaj 1 : 10.000). Če ni na 
voljo geoloških podatkov v ustrezno velikem merilu, ne 
moremo izdelati karte mikrorajonizacije v tem merilu in 
so potrebne nove terenske raziskave. Na karti mikro-
rajonizacije se ozemlje razdeli v tri kategorije:
a) stabilna območja, kjer ni pričakovanih lokalnih 

vplivov (na površju so trdne geološke formacije, 
topografija je ravna ali nagnjena za manj kot 15°),

b) stabilna območja, na katerih se pričakuje 
ojačenje potresnega nihanja tal zaradi lokalnih 
litostratigrafskih in topografskih pogojev,

c) območja, dovzetna za nestabilnost, kjer seizmični 
učinki povzročijo trajne deformacije, kot so pobočne 
nestabilnosti, likvifakcija, aktivni prelomi, diferenci-
alno pogrezanje.

Nivo II

Cilj drugega nivoja potresne mikrorajonizacije je s 
podrobnejšimi raziskavami natančneje opredeliti neza-
nesljivosti, ugotovljene na prvem nivoju in s preprostej-
šimi metodami, kot so empirični odnosi, podati kvan-
tificirano oceno ojačenja nihanja tal ali trajnih defor-
macij. Rajonizacija v tri kategorije prvega nivoja se 
najprej dopolni s poglobljenimi raziskavami, nato pa 
se s preprostejšimi empiričnimi odnosi podajo faktorji 
ojačenja za dve različni periodi nihanja ali celoten 
spekter odziva ter kvantitativno opredelijo območja 
trajnih deformacij. Na tem nivoju se predvsem podrob-
neje opredeli nevarnost in obseg plazenja v mehkejših 
sedimentih ali pojava skalnih podorov v trših kamninah. 
Likvifakcija v zelo mehkih sedimentih, zasičenih z vodo, 
lahko nastane pri močnejših nihanjih tal s pospeškom, 
večjim od 0,15 g. Ker gre za zelo nevaren pojav, jo je 
potrebno kvantitativno opredeliti z indeksom možnosti 
likvifakcije, ki se oceni za vse razpoložljive navpične 
prereze skozi sedimente. Na ta način klasificiramo 
tla v tri vrste z majhno, veliko in zelo veliko nevarno-
stjo likvifakcije. Izsledki se prikažejo na karti, ki ne 
podaja le opredeljenih območij, ampak tudi lokacije razi-
skanih navpičnih prerezov skozi sedimente in izraču-
nane vrednosti indeksa. Za aktivne prelome, ki bi lahko 
povzročili površinske pretrge in diferencialno pogre-
zanje, nivo II ne predvideva dodatnih analiz.

Nivo III

Najvišji nivo mikrorajonizacije podrobno kvantitativno 
opredeli lokalno ojačenje potresnega nihanja tal ali 
pobočnih nestabilnostih pri kompleksnih geoloških in 
geotehničnih pogojih, ki jih ni bilo mogoče zadovoljivo 
rešiti na obeh nižjih nivojih. Glede na geološko zgradbo 
se pripravi program podrobnih geoloških, geofizikalnih, 
geotehničnih in seizmoloških raziskav, katerih metode 
se najprej testirajo na izbranih lokacijah. V nadaljevanju 
se uporabijo le metode, ki so se pri testiranju izkazale 
za uspešne. Raziskovalne metode vključujejo seizmo-
metrične meritve, raziskovalno vrtanje z meritvami v 

 Slika 5: Za meritve mikrotremorjev se uporabljajo 
posebni seizmografi. S to metodo opredeljujemo 
osnovne lastne frekvence nihanja sedimentov in 
objektov ter posledično nevarnost resonančnih 
učinkov ob potresu (foto: A. Gosar).

 Figure 5: Special seismographs are used for microtremor 
measurements. This method is used to 
determine the fundamental frequencies 
of sediments and structures, and thus for 
assessment of the danger of resonance effects 
during an earthquake  
(Photo: A. Gosar).
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vrtinah ter površinske geofizikalne raziskave za dolo-
čitev navpičnega profila hitrosti strižnega seizmičnega 
valovanja (refrakcijska seizmika, večkanalna analiza 
površinske seizmičnega valovanja – MASW) in labora-
torijske geotehnične preiskave (statične in dinamične). 
Dodatno se izvedejo še meritve mikrotremorjev za 
določitev osnovne lastne frekvence nihanja paketa sedi-
mentov, ki je odložen na trdni geološki podlagi. Za kvan-
tifikacijo ojačenja nihanja tal in dinamično analizo nesta-
bilnosti pobočij ter dovzetnosti za likvifakcijo se upora-
bljajo numerične 1D in 2D simulacije. Ocena nevarnosti 
trajnih deformacij vzdolž aktivnih prelomov pa vključuje 
različne paleoseizmološke metode raziskav.

Primer dobre prakse 

pri izvajanju potresne 

mikrorajonizacije

Priprava študij in kart potresne mikrorajonizacije v 
svetu praviloma ni organizirana na državni ravni tako, 
kot je priprava državnih kart potresne nevarnosti, ki 
so sestavni del gradbenih predpisov in so jih projek-
tanti dolžni upoštevati pri projektiranju objektov. Zato 
pogosto prihaja do tega, da se tudi znotraj iste države 
potresne mikrorajonizacije lotevajo na zelo različne 
načine kljub nekaterim standardom, kot je Evrokod 8, ki 
ga je prevzela večina evropski držav. Številne analize so 
pokazale, da klasifikacija tal po tem standardu, ki temelji 
predvsem na povprečni hitrosti strižnega seizmičnega 
valovanja v vrhnjih 30 metrih sedimentov, ni zadovo-
ljiva, saj ne zajema vseh možnih vplivov na potresno 
nihanje tal. Hiter razvoj znanosti na področju razisko-
vanja vpliva mehkih sedimentov na potresno nihanje tal 
in razvoj novih metod raziskav in analiz (Ansal, 2004) 

kličejo k oblikovanju smernic in navodil za bolj stan-
dardizirano obravnavo potresne mikrorajonizacije, ki 
upošteva tudi vse lokalne posebnosti, ki lahko vplivajo 
na potresno nevarnost. Ker gre za izrazito interdisci-
plinarne raziskave, ki se večinoma izvajajo v lokalnih 
okoljih, saj tamkajšnji izvajalci študij najbolje poznajo 
geološko zgradbo ozemlja in razpolagajo z vsemi obsto-
ječimi podatki, je nevarnost, da se bodo uporabljali 
na različnih območjih zelo različni pristopi, še toliko 
večja. Po drugi strani pa se je v preteklosti že pogosto 
izkazalo, da centralizacija tako pomembne dejavnosti 
na ravni celotne države, ki ima lahko sicer dober namen 
zagotoviti enake standarde raziskav, večinoma ne daje 
dobrih rezultatov.

V Italiji, ki je poleg Grčije in Turčije v Evropi potresno 
najbolj ogrožena, so prepoznali vse naštete težave, ki 
ovirajo, da bi potresno mikrorajonizacijo na ozemlju 
celotne države izvajali tako poenoteno, da bi postala 
učinkovita podpora potresno odpornemu projektiranju, 
prostorskemu načrtovanju in delovanju služb za zaščito 
in reševanje. Vsi rušilni potresi, ki so se zgodili v Italiji v 
zadnjih desetletjih, so obenem jasno pokazali na nujnost 
dobre potresne mikrorajonizacije za zmanjšanje žrtev 
in škode. Zato so na pobudo nacionalnega raziskoval-
nega sveta (CNR) in njegovih Oddelka za zemeljske vede 
in okolje ter Inštituta za okoljsko geologijo in geoinže-
ning leta 2015 ustanovili Center za potresno mikrora-
jonizacijo in njeno uporabo (CentroMS). Pred njegovo 
ustanovitvijo je vsaj tridesetletno obdobje z nekate-
rimi pomembnejšimi mejniki. Leta 1986 so na podlagi 
izkušenj potresov v Furlaniji 1976 in Iripiniji 1980 
izvedli prvi niz raziskav z namenom določiti najboljše 
metode za potresno mikrorajonizacijo. Po potresu 
1997 v Umbriji in Markah so na 60 območjih opravili 
podrobne študije, ki so omogočile uspešnejšo rekon-
strukcijo poškodovanih objektov. Nadaljnje intenzivne 
raziskave do leta 2002, ko se je zgodil potres v San 
Giulianu di Puglia, so privedle do tega, da leto 2002 
šteje za prelomno, ko je potresna mikrorajonizacija 
postala ključno orodje za zmanjšanje potresne ogro-
ženosti. Posebna delovna skupina strokovnjakov je do 
leta 2006 pripravila nacionalna Navodila za potresno 
mikrorajonizacijo (ICMS). Ta so nato še dopolnjevali v 
končno objavljeno verzijo (ICMS-2008), ki podrobno 
opisuje raziskovalne metode in kriterije ter pomeni 
nacionalno referenco. Po rušilnem potresu leta 2009 v 
L‘Aquili so bila navodila ICMS s posebnim zakonom pred-
pisana za uporabo. Obsežno sodelovanje strokovnjakov 
in pri tem pridobljeno znanje sta bila nato podlaga za 
ustanovitev Centra za potresno mikrorajonizacijo in 
njeno uporabo v začetku leta 2015 (Bramerini in sod., 
2015).

Osnovne naloge Centra za potresno mikrorajonizacijo in 
njeno uporabo (CentroMS) so izvajanje raziskav in izobra-
ževanja ter nudenje znanstveno-tehnične podpore vsem 
izvajalcem študij za potrebe mikrorajonizacije, torej inšti-
tucijam, strokovnjakom in prebivalstvu. Razvijajo nove 
metode raziskav in zagotavljajo strokovno podporo pri 

 Slika 6: Stara potresna mikrorajonizacija območja 
Ljubljane z uporabo metode prirastkov seizmične 
stopnje za uporabo s karto potresne nevarnosti, 
ki podaja intenziteto (po Godec in sod., 1991).

 Figure 6: An old seismic microzonation of the Ljubljana 
area shows increments of seismic degrees and 
is used with an intensity seismic hazard map 
(after Godec et al., 1991).
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analizah, ki se na primer izvajajo na terenu neposredno 
po vsakem močnejšem potresu, da bi lahko boljše načrto-
vali sanacijo škode. V centru sodeluje več kot sto razisko-
valcev iz petih oddelkov nacionalnega sveta za raziskave 
(CNR), štirih raziskovalnih inštitutov in štirih oddelkov 
univerz v Catanii, Milanu, Rimu in Sieni. Center razpolaga 
z lastno merilno geofizikalno in seizmološko opremo in 
usklajuje uporabo raziskovalne opreme v vseh drugih 
organizacijah po državi. Delovanje centra je komplemen-
tarno delovanju vseh raziskovalnih ustanov, ki se v Italiji 
ukvarjajo z ocenjevanjem potresne nevarnosti in ogro-
ženosti. Podpira tudi raziskovalne organizacije, vladne 
ustanove in vse druge ustanove, ki so povezane z geolo-
škimi, geotehničnimi in geofizikalnimi vprašanji raziskav, 
s prostorskim načrtovanjem ali obvladovanjem tveganj 
pri naravnih nesrečah.

Potresna mikrorajonizacija 

v Sloveniji

V Sloveniji so bili obsežnejši projekti potresne mikro-
rajonizacije izvedeni konec šestdesetih in v začetku 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja in so obsegali vsa 
večja urbana območja (npr. Lapajne, 1970). Skladno s 
takrat uveljavljano metodologijo določanja prirastkov 
seizmične stopnje k ocenjeni intenziteti (Medvedev, 
1965), se je uporabljal ta pristop. Za območje Ljubljane 
so zbrali vse razpoložljive geološke in geotehnične 
podatke o lastnostih sedimentov in izvedli nekatere 
geofizikalne raziskave, kot sta upornostno geoelek-
trično sondiranje in refrakcijska seizmika z longitudi-
nalnim seizmičnim valovanjem (Lapajne, 1970). Žal niso 
bile opravljene nobene raziskave s strižnim seizmičnim 
valovanjem, ki bi kasneje omogočale ocene povprečne 
seizmične hitrosti tega valovanja v vrhnjih 30 metrih za 
klasifikacijo tal po Evrokod 8 (SIST EN 1998-1, 2005). 
Vse te potresne mikrorajonizacije ustrezajo opisanemu 

nivoju I, saj niso vključevale empiričnih odnosov dolo-
čitve ojačenja nihanja tal, ki so se uveljavili šele pozneje, 
ko so karte intenzitet pri ocenjevanju potresne nevar-
nosti nadomestile novejše karte pospeška nihanja tal 
za izbrano povratno dobo.

Leta 1991 so za potrebe civilne zaščite izdelali nove 
potresne mikrorajonizacije večine takratnih občin v 
Sloveniji, ki so po tedaj veljavni karti potresne nevar-
nosti bolj ogrožene: Tolmin, Idrija, Brežice, Krško in 
ljubljanske občine (Godec in sod., 1991; Vidrih in sod., 
1991). Mikrorajonizacijo so izvedli za uporabo s karto 
potresne intenzitete iz leta 1987 (Ribarič in sod., 1987), 
izključno z uporabo podatkov Osnovne geološke karte v 
merilu 1 : 100.000 in drugih objavljenih podatkov, brez 
dodatnih terenskih raziskav. Ponovno je bila uporabljana 
metoda prirastkov seizmične stopnje (Medvedev, 1965). 
Te potresne mikrorajonizacije zaradi vrste uporabljenih 
podatkov in prevelikega merila le deloma ustrezajo 
opisanemu nivoju I in so uporabne le v sistemu zaščite 
in reševanja, ne pa tudi za projektiranje objektov.

Ob potresih leta 1998 in 2004 v Posočju se je zelo jasno 
pokazalo, da je na porazdelitev poškodb objektov precej 
vplivala lokalna geološka zgradba. Predvsem v Bovški 
kotlini je bila neenakomerna porazdelitev poškodb med 
različnimi naselji ali celo znotraj samega naselja (npr. 
Bovec) izrazita in je ni bilo mogoče pojasniti drugače 
kot z vplivom heterogenih ledeniško-rečnih sedimentov, 
ki zapolnjujejo kotlino. Z metodo seizmičnih prirastkov 
intenzitete je zato Ribičič s sodelavci (2000) pripravil 
novo mikrorajonizacijo večjega merila od predhodnih. 
Kokošin in Gosar (2013) pa sta s podrobnim inže-
nirsko-geološkim kartiranjem izdelala potresno mikro-
rajonizacijo Breginjskega kota, ki je bil najbolj prizadeto 
območje v Sloveniji ob potresu v Furlaniji leta 1976. Ker 
sta uporabila dovolj veliko merilo (1 : 5.000) ter dvojno 
klasifikacijo tal s prirastki in po standardu Evrokod 8, ta 
mikrorajonizacija ustreza nivoju II.

Slika 7: 
Novejša klasifikacija tipov tal po 
standardu Evrokod 8 za Mestno 
občino Ljubljana za uporabo s karto 
potresne nevarnosti, ki podaja 
projektni pospešek tal (po Zupančič, 
2013). 
Figure 7: 
Newer soil types classification 
according to Eurocode 8 standard 
for the Municipality of Ljubljana, 
which is used with a design ground 
acceleration seismic hazard map  
(after Zupančič, 2013).
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V Bovški kotlini so bili z raziskavami z metodo mikro-
tremorjev dokazani resonančni učinki med sedimenti 
in objekti, ki so lokalno povečali učinke potresov (Gosar, 
2007). Obsežne raziskave z metodo spektralnih 
razmerij mikrotremorjev so bile pozneje opravljene 
tudi v Kobaridu, Ilirski Bistrici, Litiji in Brežicah in ugoto-
vljeno je bilo, da lahko v vseh sedimentnih bazenih, na 
katerih so zgrajena ta mesta, pričakujemo seizmične 
resonančne učinke (Gosar, 2012), kar je pomemben 
podatek za prihodnjo kvantitativno mikrorajoniza-
cijo višjega nivoja. Najobsežnejše raziskave z metodo 
mikrotremorjev so bile izvedene na območju Ljubljane, 
kjer je bilo opravljenih 1200 meritev na prostem 
površju in več kot 130 meritev v stavbah (Gosar in sod., 
2010), kar je omogočilo izpeljavo empiričnih odnosov 
med višino objektov in lastno frekvenco nihanja ter 
s tem posplošitev rezultatov na večji del stavbnega 
fonda z uporabo podatkov o višinah objektov. Vse razi-
skave z metodo mikrotremorjev, ki so bile izvedene v 
zadnjem desetletju v Sloveniji, predstavljajo enega od 
pomembnih vhodnih podatkov za morebitno prihodnjo 
mikrorajonizacijo nivoja III.

V okviru projekta Potrog – Potresna ogroženost v 
Sloveniji (Lutman in sod., 2013) so za območja, kjer je 
na karti potresne nevarnosti Slovenije (Lapajne in sod., 
2001) projektni pospešek tal enak ali večji kot 0,225 g 
(SZ Slovenija, osrednja Slovenija, območje Brežic), izvedli 
poenostavljeno mikrorajonizacijo po standardu Evrokod 
8, ki ni vsebovala dodatnih terenskih raziskav ali meritev. 
Pri tem so uporabili obstoječe mikrorajonizacije, kot so 
mikrorajonizacija Bovše kotline (Ribičič in sod., 2000), 
Breginjskega kota (Kokošin in Gosar, 2013) in Ljubljane 
(Zupančič in sod., 2004). Na območjih, kjer drugih 
podatkov ni, so podatke o vrsti in koeficientu tal ocenili 
na podlagi Osnovne geološke karte v merilu 1 : 100.000 
in primerljivih podatkov iz literature ter dostopnih 
podatkov o geofizikalnih meritvah. Tudi te potresne 
mikrorajonizacije kljub uporabi klasifikacije po standardu 
Evrokod 8 zaradi velikega merila ne presegajo nivoja I in 
so namenjene izključno za oceno ogroženosti v sistemu 
zaščite in reševanja, ne pa za projektiranje objektov.

Obstoječe potresne mikrorajonizacije območij z večjo 
potresno nevarnostjo v Sloveniji ne ustrezajo hitremu 
razvoji v svetu na tem področju. Večina jih je bila izvedena 
pred več desetletji z metodami prirastkov seizmične 
stopnje za uporabo s kartami potresne nevarnosti, 
ki prikazujejo pričakovane intenzitete (Lapajne, 1970; 
Vidrih in sod. 1991; Godec in sod. 1991). Te se danes 
ne uporabljajo več, razen za potrebe zaščite in reše-
vanja (Šket Motnikar in Zupančič, 2011), saj so jih nado-
mestile ustreznejše karte, ki podajajo potresno nevar-
nost kot projektni pospešek tal (Lapajne in sod., 2001). 
Nekatere novejše mikrorajonizacije, ki ne presegajo 
nivoja I ali izjemoma II po opisani metodologiji, so bile 
izdelane za potrebe sistema zaščite in reševanja, ne 
pa za projektiranje objektov (Zupančič, 2013; Lutman 
in sod., 2013). Zato bo v prihodnje nujno treba začeti 
ustrezne interdisciplinarne študije za potresno mikro-
rajonizacijo, ki bo na najbolj potresno nevarnih in ogro-
ženih območjih zagotavljala nivo III, na večini drugih 
območij, kjer se pričakuje vpliv mehkih sedimentov na 
potresno nihanje tal, pa vsaj nivo II.

Sklepne misli

Izkušnje rušilnih potresov v zadnjih desetletjih in 
skokovit razvoj raziskovalnih metod so pokazali, da so 
vplivi mehkih sedimentov, na katerih je zgrajena večina 
večjih naselij, na potresna nihanja tal večji od priča-
kovanih. Državne karte potresne nevarnosti je zato 
nujno treba nadgraditi z ustreznimi kartami potresne 
mikrorajonizacije za vsa ogrožena urbana območja. 
Šele skupna uporaba državnih kart potresne nevar-
nosti in mikrorajonizacije omogoča ustrezno potresno 
odporno projektiranje, prostorsko načrtovanje in učin-
kovito delovanje sistema zaščite in reševanja. Vzoru 
drugih držav, ki so se že lotile izvedbe obsežnih interdi-
sciplinarnih študij, nujnih za moderno potresno mikro-
rajonizacijo, ki kvantitativno opredelijo pričakovana 
ojačenja potresnega nihanja tal in druge parametre, 
kot je nevarnost proženja zemeljskih plazov in podorov 
ali likvifakcija, bo morala čim prej slediti tudi Slovenija.
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LIKVIFAKCIJA SEDIMENTOV OB POTRESU
EARTHQUAKE INDUCED LIQUEFACTION OF SEDIMENTS

 
Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
Likvifakcija ali utekočinjenje je nevaren učinek močnih potresov, ki lahko lokalno povzroči veliko škodo 
na objektih in zahteva človeške žrtve. Likvifakcija nastane, če so zrnati in z vodo nasičeni nevezani 
sedimenti podvrženi dinamični obremenitvi, ki v njih povzroči ciklične dinamične deformacije in pride 
do porušitve rahle notranje strukture ter izgube strižne trdnosti. Mehanizem nastanka je zapleten in 
zato predmet podrobnega proučevanja, ki vodi k njegovemu boljšemu razumevanju. Med metodami 
proučevanja nevarnosti likvifakcije prevladujejo in-situ preiskave v vrtinah ter empirične korelacije 
med geomehanskimi parametri sedimentov in dovzetnostjo za utekočinjenje. Ocene nevarnosti 
so sestavni del potresne mikrorajonizacije. Čeprav v Sloveniji še ni bilo dokazanega primera 
likvifakcije, je treba v okvire ocenjevanja potresne nevarnosti vključiti tudi oceno te nevarnosti.

Abstract
Liquefaction is a dangerous effect of strong earthquakes which can locally result in great damage 
to buildings and many casualties. Liquefaction occurs if grained and saturated unconsolidated 
sediments are exposed to dynamic stress, which causes cyclic dynamic deformations and the 
collapse of the loose internal structure and shear strength. The mechanism is very complex and 
thus the subject of intense investigations which lead to better understanding. Of the methods 
used to evaluate the liquefaction hazard, the most important are in-situ tests in boreholes and 
the empirical relationship between geomechanic parameters and liquefaction susceptibility. Such 
evaluations are part of seismic microzonation studies. Although up to now there has been no proven 
case of liquefaction in Slovenia, it is necessary to include it in seismic hazard assessments.

Uvod

Likvifakcija ali utekočinjenje tal je pojav, pri katerem z vodo 
nasičen sediment zaradi ciklične obremenitve močnega 
tresenja tal ob potresu izgubi svojo strižno trdnost in se 
začne obnašati kot tekočina. Gre za zelo nevaren učinek 
močnih potresov, ki lahko povzroči veliko gmotno škodo 
in zahteva številne človeške žrtve. Zato se pri potresni 
mikrorajonizaciji oceni nevarnosti pojava likvifakcije 
posveča posebna pozornost (Bramerini in sod., 2015). 
V središče zanimanja inženirskih seizmologov in geoteh-
nikov je prišel ta pojav leta 1964, ko sta se zgodila dva 
rušilna potresa z zelo močnimi pojavi likvifakcije, in sicer 
potres na Aljaski z navorno magnitudo 9,2 in v Niigati na 
Japonskem z magnitudo 7,5. Na Aljaski so zaradi likvi-
fakcije nastali lateralni premiki, ki so poškodovali več kot 
250 cestnih in železniških mostov, večino tako močno, da 
popravilo ni bilo mogoče, nekateri pa so se celo porušili. 
Na obalah pa je prišlo do obsežnih zdrsov pristaniške 
infrastrukture v morje. Skupno je bila več kot polovica 
škode ob aljaškem potresu, ki je bil eden od treh najmoč-
nejših znanih potresov vseh časov, posledica likvifakcije. 
V Niigati so se zaradi likvifakcije pogreznile, nagnile in celo 
prevrnile številne stavbe. Drugod pa so se zaradi late-
ralnih premikov porušili mostovi, pretrgali cevovodi in 
poškodovale druge podzemne strukture (Reiter, 1990).

Po obeh potresih so se začele obsežne raziskave s ciljem 
razumeti mehanizme likvifakcije, opredeliti postopke za 
ocenjevanje nevarnosti njenega pojava in razviti metode 
za zmanjšanje učinkov. Terenski in laboratorijski poskusi 
so pokazali, da sta likvifakcija in z njo povezane defor-
macije tal zelo zapletena pojava, ki ju je težko obravna-
vati tako fizikalno kot analitično. Zato so za uporabo v 

 Slika 1: Posledice likvifakcije po potresu 1964 v Niigati 
(Japonska). Stanovanjski bloki so se pogreznili, 
nagnili ali prevrnili. (vir: Wikipedia)

 Figure 1: Effects of liquefaction after the 1964 Niigata 
(Japan) earthquake. Residential houses sunk, tilted 
or overturned. (Source: Wikipedia)
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 Slika 2: Posledice likvifakcije po potresu 2011 v 
Christchurchu. (Nova Zelandija) (vir: Wikipedia)

 Figure 2: Effects of liquefaction after the 2011 Christchurch 
(New Zealand) earthquake. (Source: Wikipedia)

 Slika 3: Peščeni izviri, ki so nastali ob potresu 2011 v 
Christchurchu (Nova Zelandija). (vir: Wikipedia)

 Figure 3: Sand volcanoes that erupted during the 2011 
Christchurch (New Zealand) earthquake.  
(Source: Wikipedia)

 Slika 4: Posledice lateralnega drsenja ob potresu 2011 v 
Christchurchu (Nova Zelandija). (vir: Wikipedia)

 Figure 4: The effects of lateral spreading after the 2011 
Christchurch (New Zealand) earthquake.  
(Source: Wikipedia)

inženirski praksi razvili različne empirične postopke za 
ugotavljanje odpornosti sedimentov na likvifakcijo, napo-
vedovanje deformacij tal in načrtovanje sanacijskih 
ukrepov (Youd, 2003).

Mehanizem likvifakcije

Likvifakcija nastane, če so zrnati in z vodo nasičeni 
nevezani sedimenti podvrženi dinamični obremenitvi, ki 
v njih povzroči ciklične dinamične deformacije in pride 
do porušitve rahle notranje strukture. V rahlo vezanih 
zrnatih sedimentih, kot so razne vrste peska, temelji 
njihova nosilnost na stikih med posameznimi zrni. Pri 
porušitvi se ti stiki prekinejo in obremenitev prenese 
na vodo v porah sedimenta. Ta prenos obremenitve 
povzroči povečanje pornega tlaka in posledično zmanj-
šanje medzrnske ali efektivne napetosti. Bolj kot porni 
tlak narašča, mehkejši postaja sediment. Zato so defor-
macije znotraj sedimenta vedno večje in notranja struk-
tura se pospešeno podira. Ko porni tlak doseže kritično 
raven, se efektivna napetost približa ničli in zrnat 
sediment se začne obnašati kot viskozna tekočina in ne 
več kot trdna snov. Ko se sediment v tleh utekočini in 
postane mehak, pride do različnih deformacij površja kot 
odziv na dinamično ali statično obtežbo (Youd, 2003). 

Za likvifakcijo so najbolj dovzetni rahli meljasti peski ali 
peski, v katerih je možnost dreniranja vode slaba, kot 
je v primeru, da so prekriti z neprepustno plastjo gline. 
Med ciklično seizmično obremenitvijo se rahlim sedi-
mentom zmanjšuje prostornina, kar povzroči povečanje 
pornega tlaka in posledično zmanjšanje strižne trdnosti 
po opisanem mehanizmu.

Najdovzetnejši za likvifakcijo so zelo mladi (holocenski) 
sedimenti, ki so bili odloženi v zadnjih 10.000 letih, in 
sicer peski ali melji, ki so dobro sortirani, kar pomeni, da 
so vsa zrna podobne velikosti. Plasti sedimentov morajo 

biti vsaj nekaj metrov debele in nasičene z vodo. Taki 
sedimenti se odlagajo ob rekah, v jezerih, na obalah, v 
puščavah ali kot eolski sediment, kot je puhlica. Za likvi-
fakcijo zelo dovzetna so tudi umetna nasutja, s katerimi 
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Navorna 
magnituda potresa

Vršni horizontalni pospešek tal
Togi sedimenti Mehki sedimenti

M < 5,2 amax > 0,4 g amax > 0,1 g
5,2 < M < 6,4 amax > 0,1 g amax > 0,05 g
6,4 < M < 7,6 amax > 0,05 g amax > 0,025 g
M > 7,6 amax > 0,025 g amax > 0,025 g

 Preglednica 1: Najmanjša magnituda in vršni horizontalni 
pospešek tal, pri katerih so sedimenti 
dovzetni za likvifakcijo. (Youd, 2003)

 Table 1: Minimum earthquake magnitude and peak 
horizontal ground acceleration at which 
sediments are capable of generating 
liquefaction. (Youd, 2003)

 Slika 5: Skica bočnega ali lateralnega drsenja, ki kaže 
strižne deformacije v utekočinjeni plasti in premik 
površinskih sedimentov vzdolž rahlo nagnjenega 
površja ali v smeri prostega pobočja. (Youd, 2003)

 Figure 5: Diagram of a lateral spread, showing shear 
deformation in the liquefied layer and migration of 
surface deposits down a gentle slope or towards a 
free face. (Youd, 2003)

 Slika 6: Skica nihanja tal, ki kaže odtrgane bloke 
neprizadete zemljine, ki nihajo naprej in nazaj 
zaradi vztrajnih sil in mehčanje utekočinjenega 
sedimenta pod njo. (Youd, 2003)

 Figure 6: Diagram of ground oscillation showing decoupled 
blocks of intact soil that oscillate back and forth 
due to inertial forces and the softening of the 
liquefied soil beneath. (Youd, 2003)

na obalah pridobivajo dodatna kopna območja ali zasi-
pavajo depresije v površju, saj so umetno nasuti mate-
riali praviloma bolj rahli od naravnih sedimentov (Ansal, 
2004).

Učinki in pojavi likvifakcije

Pritisk na z vodo nasičen pesek zaradi ciklične obreme-
nitve potresnega nihanja tal pogosto povzroči, da uteko-
činjen pesek in presežek vode iz globine več metrov 
iščeta pot na površje. Na površju se to izrazi kot peščen 
izvir ali vulkan, saj ima podobno obliko kot vulkanski 
krater (sliki 3 in 6). V peščenem izviru se lahko nahajata 
tako utekočinjen pesek kot tudi morebiten neutekočinjen 
pesek iz višjih plasti, skozi katere je potoval. Ob potresu 
leta 1989 je v San Franciscu na nasutem obmorskem 
območju predela Marina nastalo veliko takih peščenih 
izvirov, ki so vsebovali gradbene odpadke iz leta 1906, ko 
so po rušilnem potresu z njimi nasipali obalo. 

Drug pojav likvifakcije je nestabilnost površja, ki 
se pokaže kot razpoke ali plazenje, tudi na le malo 
nagnjenih pobočjih (sliki 4 in 5). Predvsem pa so pogosti 
zdrsi ali plazenje tam, ker površje v bočni smeri nima 
opore, kot so obrežja morja, jezer ali rek. Ob potresu 
leta 1920 v Kansu na Kitajskem je plazenje kot posle-
dica likvifakcije segalo 1,5 km daleč in zahtevalo več 
deset tisoč življenj.

Najizrazitejši pa so učinki likvifakcije na grajeno okolje, 
kar je izredno nevarno. Če je stavba temeljena v pesku, 
ki se ob potresu utekočini, bodo temelji v trenutku skoraj 
v celoti izgubili oporo. Posledica bo izrazito in pogosto 
neenakomerno pogrezanje (slika 2). Znani so primeri, 
ko so se stavbe v celoti pogreznile v tla tudi do polovice 
pritlične etaže globoko, ne da bi se pri tem resneje 
poškodovale, saj je bilo ugrezanje zelo enakomerno. Ob 
neenakomernem ugrezanju, kot je bilo v naselju stano-
vanjskih blokov v Niigati, se je večina stavb močno 
nagnila, nekatere pa so se celo prevrnile (sliki 1 in 7). 
Če je med utekočinjenim peskom in temeljem plast, ki ni 
utrpela likvifakcije, pogosto pride do točkovnega poško-
dovanja temeljev. V takem primeru pesek in voda vdreta 
v kletne ali pritlične prostore stavbe. Če stavbe teme-
ljijo na pilotih, ti izgubijo svojo oporo in pride do neena-
komernega posedanja in nagibanja objekta. Strižne 
deformacije, povezane z neenakomernim posedanjem, 
pogosto pretrgajo podzemne cevovode in kable, kar je 
nevarno zlasti pri plinski napeljavi, saj sekundarni požari 
ob potresih povzročijo veliko škodo. Skladiščne cisterne 
(npr. za gorivo) v tleh pa se premaknejo in poškodujejo 
zaradi učinka vzgona (Ansal, 2004).

Kot že omenjeno, so nagnjena, nepodprta pobočja najbolj 
dovzetna za zdrse in druge pojave, ki jih označujemo z 
izrazom bočni ali lateralni premiki. Pogosto nastanejo v 
tleh velike razpoke, ki močno poškodujejo stavbe, ceste, 
mostove in drugo infrastrukturo. Nasipi, ki varujejo pred 
poplavami rek ali morja, pogosto razpadejo in zdrsnejo, 

Andrej Gosar: LIKVIFAKCIJA SEDIMENTOV OB POTRESU



154 UJMA | številka 31 | 2017

 Slika 7: Skica izgube nosilne trdnosti, ki kaže migracijo 
porne vode navzgor in posledično ustvarjanje 
likvifakcijskih pogojev pod samo stavbo.  
(Youd, 2003)

 Figure 7: Diagram of the loss of bearing strength showing 
upward migration of pore water creating a 
liquefied condition beneath a building. (Youd, 2003)

kar ima hude sekundarne posledice, saj hitra sanacija 
običajno ni mogoča. Ob potresu magnitude 8,0 na 
Jamajki leta 1692 je večji del mesta Port Royal, ki je bilo 
zgrajeno na pesku, zdrsel okoli 4 m globoko v ocean. Še 
leta kasneje so lahko ljudje iz čolnov v morju gledali poto-
pljene hiše.

Regionalno ocenjevanje 

nevarnosti likvifakcije

Nevarnost likvifakcije je omejena na razmeroma ozko 
območje sedimentacijskih in hidroloških pogojev ob 
sočasni možnosti nastanka dovolj močnega potresa. 
Za likvifakcijo najbolj dovzetni so mladi, necementirani, 
zrnati sedimenti, ki ležijo pod nivojem podtalnice. Najbolj 
dovzetni so pozno holocenski (recentni) sedimenti, z 
večanjem njihove starosti skozi holocen in pleistocen pa 
ta dovzetnost zaradi procesov kompakcije in cementa-
cije hitro upada in v predpleistocenskih sedimentih se 
likvifakcija praktično ne pojavlja. Način odlaganja prav 
tako vpliva na dovzetnost. Sedimenti, ki so sortirani v 
drobno in debelozrnate plasti zaradi delovanja vetra, 
rečnega toka ali valov, so bolj dovzetni za likvifakcijo od 
nesortiranih sedimentov, kot so ledeniške morene. Vsi 
sedimenti, ki ležijo pod gladino podtalnice, se pri analizah 
štejejo kot nasičeni z vodo ne glede ali gre za zvezno 
gladino ali ujeto vodo. Ker se odpornost na likvifakcijo 
povečuje z litostatičnim tlakom in starostjo sedimentov, 
se torej hitro povečuje tudi z globino. Bolj je gladina 
podtalnice globoko, večja bo torej odpornost sedimenta 
na likvifakcijo. Ocenjujejo, da 90 % pojavov likvifakcije 
nastane na območjih, kjer je podtalnica plitveje od 10 m, 
in le posamezni so primeri, kjer je nastala v globini, večji 
od 15 m. Na splošno se nevarnost likvifakcije v odvisnosti 
od globine podtalnice razvršča tako: zelo velika (< 3 m), 
velika (3–6 m), srednja (6–10 m), majhna (10–15 m) in 
zelo majhna (>15 m). To pa ne velja za umetna nasutja 
(Youd, 2003).

Za pojav likvifakcije je potrebno dovolj seizmične energije. 
Meja, nad katero se pojavlja, je odvisna od gostote in 
togosti sedimentov ter od trajanja močnega nihanja tal. 
Pri inženirskih analizah se uporabljata predvsem dva para-
metra: vršni horizontalni pospešek (PGA – peak ground 
acceleration) nihanja tal in magnituda potresa. Prvi je 
mera za intenziteto nihanja tal, druga pa poleg spro-
ščene energije potresa opredeljuje tudi njegovo trajanje. 
Najmanjše magnitude in vršni horizontalni pospeški tal, 
pri katerih so sedimenti dovzetni za likvifakcijo, so podani 
v preglednici 1. Te vrednosti so v splošnem konservativne 
in se uporabljajo le za preliminarne ocene, za dejanske 
lokacije pa so potrebne dodatne in-situ analize.

Lokalno ocenjevanje 

nevarnosti likvifakcije

Likvifakcija nastane predvsem v debelozrnatih sedi-
mentih (melj, pesek, prod), ki so dovolj rahli, da se med 
tresenjem preuredijo in zgostijo. Prisotnost gline, ki 
med seboj zlepi večja zrna, to možnost preprečuje. Sedi-
menti, v katerih je veliko gline, so zato v splošnem dobro 
odporni proti likvifakciji. Z empiričnimi raziskavami so 
ugotovili, da je meja dovzetnosti za likvifakcijo pri 15 % 
vsebnosti gline ob sočasni zasičenosti sedimenta z vodo 
(Youd, 2003).

Pri lokalnem ocenjevanju nevarnosti likvifakcije se je 
uveljavil poenostavljen postopek, ki obsega izračun dveh 
glavnih parametrov:

 – ciklično razmerje napetosti (CSR – cyclic stress 
ratio), ki podaja seizmično obremenitev sedimenta,

 – ciklično razmerje odpornosti (CRR – cyclic resis-
tance ratio), ki opisuje odpornost sedimenta proti 
likvifakciji.

Varnostni faktor (FS – factor of safety) proti likvifakciji je 
podan kot FS = CRR/CSR.

Za izračun CSR se uporablja enačba:
CSR = τav /σ'vo = 0,65(amax /g)(σvo /σ'vo)rd

kjer je
a

max
 – vršni horizontalni pospešek

g – težnostni pospešek
σvo – totalna napetost
σ'vo – efektivna napetost
r

d
 – koeficient redukcije napetosti zaradi globine

Za določitev CRR se uporabljajo različne metode. Najpri-
vlačnejša se zdi ta, pri kateri vzamemo intakten vzorec 
sedimenta in ga v laboratoriju ciklično obremenjujemo 
ter s tem simuliramo seizmično obremenitev. Žal pa je 
zelo težko vzeti intakten vzorec, saj se pri vrtanju neve-
zanih sedimentov njihova struktura preveč spremeni, da 
bi bile laboratorijske preiskave še uporabne. Zato lahko 
intakten vzorec vzamemo le s posebnimi metodami 
vzorčenja, kot je zamrzovanje tal, kar pa je izredno drago 
in zato nedosegljivo za večino projektov. Zato so se za 
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določevanje CRR uveljavile in-situ metode preiskav, ki 
vključujejo standardni penetrometer (SPT), konični pene-
trometer (CPT), meritve hitrosti širjenja strižnega seiz-
mičnega valovanja (Vs) in Beckerjev penetrometer (BPT). 
Največ se uporablja preizkus s standardnim penetrome-
trom (SPT), pri katerem v sediment zabijamo kovinsko 
cev in merimo število standardiziranih udarcev, ki so 
potrebni, da cev prodre za izbrano dolžino globoko. 
Število udarcev je odvisno od gostote in geomehanskih 
lastnosti sedimenta. Kljub omenjenim težavam glede 
intaktnosti vzetih vzorcev, pa so različne laboratorijske 
geomehanske raziskave sedimentov zelo pomembne, 
saj z njimi pridobimo potrebne vhodne podatke za mode-
liranje in vrednotenje deformacij zaradi likvifakcije.

Ocenjevanje nevarnosti 

porušitve tal

Objekti se poškodujejo, kadar pride zaradi likvifakcije do 
prevelikih premikov tal oziroma do porušitve tal. Poznamo 
več vrst porušitve, kot so drsenje pobočij, bočno ali late-
ralno drsenje, izguba nosilne trdnosti in pogrezanje 

tal (Youd, 1984). Analize deformacij, povezane z različ-
nimi vrstami porušitev, so zelo zapletene in zahtevajo 
posebna geotehnična znanja.

Pri likvifakciji se izrazito zmanjša strižna trdnost, zaradi 
česar pride do nestabilnosti oziroma drsenja pobočij 
ali umetnih nasipov. Do drsenja pride, ko postane strižna 
trdnost sedimenta manjša od gravitacijske sile, ki deluje 
na pobočje. Tako kot sicer pri proučevanju zemeljskih 
plazov se tudi tu uporabljajo standardizirane analize 
stabilnosti pobočij. Če je statični varnostni faktor manjši 
od ena, je plazenje ob močnem potresu zelo verjetno. 
Pogosto velike deformacije ne nastanejo že pri prvem 
ciklu obremenitve, ampak šele pri ponavljajočih se ciklih, 
ki lahko vodijo k popolni porušitvi in splazitvi.

Če je lokacija stabilna za pobočne premike, je nasle-
dnja vrsta porušitve, ki se poučuje, lateralno drsenje 
(slika 6). Pri tem se za oceno velikosti deformacij upora-
bljajo različni analitični in geomehanski modeli. Največ 
se uporablja empirični model, ki temelji na velikem 
številu izmerjenih premikov tal, topografskih podatkih 
in prerezov tal (Youd, 1984). Končni model podaja late-
ralne premike kot funkcijo magnitude potresa, odda-
ljenosti lokacije od njega, kumulativne debeline rahlih 
zrnatih sedimentov z lastnostmi pod izbranim pragom, 
povprečne velikosti zrn in vsebnosti gline.

Izguba nosilne trdnosti povzroči ugrezanje temeljev 
objekta v utekočinjen sediment (slika 7). Pri oceni te 
nevarnosti se za plitvo temeljenje objektov uporabljajo 
uveljavljene geomehanske metode, pri katerih za vse 
plasti v prerezu tal, ki so dovzetne za likvifakcijo, upora-
bimo rezidualno trdnost tal. Pri globokem temeljenju s 
piloti moramo za vse plasti, ki so dovzetne za likvifakcijo, 
uporabiti ničelno trdnost.

Ker je močno potresno nihanje tal zelo učinkovit meha-
nizem za kompakcijo zrnatih sedimentov, pride do bolj ali 
manj izrazitega pogrezanja površja tal in z njim pove-
zanih deformacij. Metode, s katerimi to proučujemo, 
temeljijo na predpostavki cikličnih sprememb napetosti, 
ki zgoščujejo rahle in z vodo nasičene sedimente. Če v 
sedimentih ni možnosti za hitro drenažo vode, tresenje 
povzroči tudi prehodno povečanje pornega tlaka, ki 
preprečuje takojšnje zmanjšanje prostornine. Ko pa se 
porni tlak postopoma le zmanjša, pride do konsolidacije 
sedimenta, prostorninske deformacije in pogrezanja 
površja tal. Prostorninsko deformacijo vzporejamo s 
cikličnim razmerjem napetosti (CSR) kot mero za inten-
ziteto seizmičnega nihanja in z gostoto sedimenta.

Zmanjševanje nevarnosti 

likvifakcije

Likvifakcija je pojav, ki se mu najučinkoviteje ognemo 
tako, da na potresnih območjih ne gradimo na tleh, 
dovzetnih zanjo. Ker so umetna nasutja praviloma še 

 Slika 8: Zdrs dela južne obale Bohinjskega jezera ob 
potresu 1998 v Krnskem pogorju. (foto: R. Vidrih)

 Figure 8: Part of the south shore of the Lake Bohinj slide 
during the 1998 earthquake in the Krn Mountains. 
(Photo: R. Vidrih)
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bolj dovzetna za likvifakcijo kot naravni sedimenti, se 
je na potresnih območjih treba izogibati temu, da bi z 
nasipanjem obale pridobivali kopne površine. Izkušnje iz 
San Francisca, Japonske in drugod so jasno pokazale, 
da so učinki potresov največji prav na umetno nasutih 
območjih, seveda pa je to odvisno od stopnje komprima-
cije nasutega materiala.

Geotehnično potresno inženirstvo razvija metode, ki 
lahko deloma zmanjšajo nevarnost likvifakcije in temeljijo 
na kompaktiranju tal pred samo gradnjo. Najbolj razšir-
jena metoda je vibro kompaktiranje s posebnimi vibra-
torji, ki v globini z močnim tresenjem zgostijo in utrdijo 
sediment. Poleg tega se v tla vgrajujejo tudi kamniti 
stebri, ki izboljšajo njihovo nosilnost. Če pa želimo izbolj-
šati razmere na lokaciji, kjer je objekt že zgrajen, pa je 
edina učinkovita metoda injektiranje cementne mase 
skozi vrtine, s katerim utrdimo in stabiliziramo tla. Teme-
ljenje na pilotih, ki segajo skozi plasti, dovzetne za likvi-
fakcijo do bolj toge podlage, je prav tako učinkovit način, 
vendar le v primeru, da lahko na dani lokaciji izključimo 
pojav lateralnih premikov.

Sklepne misli

Likvifakcija ob potresu je zapleten pojav, katerega 
nevarnost ni preprosto oceniti, saj je treba upošte-
vati zelo različne dejavnike. Ker je za rahle, nevezane, 
zrnate sedimente skoraj nemogoče vzeti intaktne 
vzorce za laboratorijske preiskave, so se pri raziskavah 
nevarnosti likvifakcije uveljavile predvsem empirične 

in-situ metode. Zelo pomembne so naknadne poglo-
bljene analize območij, kjer je ob močnih potresih že 
prišlo do likvifakcije, saj nam predvsem dobro razu-
mevanje tega pojava omogoča prepoznati podobne 
razmere tudi drugod. V Sloveniji še ni znano, da bi ob 
kakšnem potresu prišlo do likvifakcije, so bile pa na 
nekaterih območjih opravljene različne raziskave obču-
tljivosti sedimentov na likvifakcijo (Lenart, 2006a in 
2006b; Smolar in sod., 2012; Žlender in sod., 2005), 
naši raziskovalci pa so sodelovali tudi pri raziskavah po 
močnem potresu na Japonskem (Lenart in sod., 2012). 
Ko je ob potresu leta 1998 v Krnskem pogorju zdrsnil 
v jezero del južne obale Bohinjskega jezera (slika 8), so 
se pojavile domneve, da bi lahko do tega prišlo zaradi 
likvifakcije (Petkovšek, 2000/2001), vendar to ni zelo 
verjetno. Zdrs je namreč nastal 25 km daleč od nadža-
rišča potresa magnitude 5,6, kjer je bila intenziteta VI 
po Evropski potresni lestvici (Gosar, 2012). Pri takšni 
magnitudi, oddaljenosti in intenziteti pa likvifakcija 
ni verjeten pojav, to pa so potrdile tudi različne labo-
ratorijske preiskave. Kljub temu je nujno, da bi tudi v 
Sloveniji opravili temeljito regionalno analizo nevarnosti 
likvifakcije in jo vključili v ocenjevanje potresne nevar-
nosti oziroma potresno mikrorajonizacijo, saj lahko ob 
potresu s povratno dobo 475 let na najbolj nevarnih 
območjih pričakujemo vršni pospešek tal do 0,25 g. 
Pri tem bo treba posebno pozornost nameniti umetno 
nasutim območjem in območjem z rahlimi neveza-
nimi holocenskimi sedimenti. Pri načrtovanju gradnje 
na potencialno nevarnih lokacijah morajo regionalnim 
ocenam slediti podrobne in-situ lokalne preiskave 
dovzetnosti sedimentov za likvifakcijo.
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ZVOKI POTRESOV
THE SOUNDS OF EARTHQUAKES
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mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b,  
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Povzetek 
Eden od manj znanih neposrednih učinkov potresa je zvok. Nizkofrekvenčne zvoke, podobne bobnenju, grmenju, poku 
najpogosteje slišimo pri šibkih potresih, če smo na prostem in relativno blizu nadžarišča. Taki zvočni pojavi so človeku 
neprijetni,  vendar gre za nenevaren naravni pojav, ki je prisoten ob številnih lokalnih potresih. Kadar je poslušalec na 
prostem in zasliši zvok zaradi potresa, najpogosteje istočasno zazna tudi nihanje tal. Ker je hitrost potovanja potresnih valov 
v Zemljini  nekajkrat večja od hitrosti zvoka v zraku, je istočasnost obeh pojavov neposreden pokazatelj, da je izvor zvoka 
zelo blizu poslušalca. Izvor zvoka so potresni valovi, natančneje, nihanje tal zaradi potresa v neposredni bližini poslušalca.

Abstract
One of the lesser known effects of an earthquake is its sound. Low-frequency sounds like rumbling, thunder, and banging 
are most often heard during weak earthquakes, if the observer is outdoors and close to the epicentre. People are 
always unpleasantly surprised by such sounds, as they are always surprised by an earthquake, but these types of sounds 
are non-hazardous natural phenomena and are actually present during almost every earthquake. When listeners are 
outdoors and hear the sound of the earthquake, they are most often aware of the oscillation of the ground. Since the 
velocity of seismic waves in the Earth is several times greater than the speed of sound in the air, the simultaneity of 
the two phenomena is a direct indication that the sound source is very close to the listener. The sound source is the 
earthquake itself; more precisely, the ground oscillating due to the earthquake in the immediate vicinity of the listener.

Uvod

Bobnenje, grmenje, poku podoben zvok, zvok izpiha vetra – 
vse to so zvočni učinki, ki so jih lahko slišali ljudje ob majhnem 
ali srednje velikem potresu, kadar so bili nekje na prostem in 
blizu njegovega nadžarišča. Kljub temu da tak zvok ne povzroča 
škode, lahko med ljudmi zaseje strah, saj je sam pojav nenaden 
in strašljiv za slušatelja, ki mu zaradi nizkih frekvenc tudi ne 
more določiti smeri prihoda. Priča, ki je istočasno slišala pok 
in začutila tresenje tal in je bila 1. novembra 2015 približno 8 
kilometrov stran od nadžarišča potresa na Gorjancih (Šket in 
sod., 2016) z velikostjo potresa 4,2 MLV, je tako opisala ta pojav: 
»Bilo je v nedeljo, 1. novembra 2015 okoli 9. ure, po jutranji 
maši. Z gospodom M. sva že prišla iz cerkve, na prostem sva 
čakala na druge in se pogovarjala tudi o kometu, ki je tedaj letel 
blizu zemlje in bi jo lahko zadel. Prav v tistem trenutku, ko sem 
to rekel, se je močno zatreslo s pokom nekje nedaleč vstran. 
'Potres!', je vzkliknil gospod M. in zbežal. Sam sem obstal tam in 
pomislil: 'Menda ja ni komet.' Ljudje so začeli  prihajati iz cerkve, 
nekateri panični. Povedali so, da se je pošteno streslo.«

Zakaj na prostem 

potres tudi slišimo

Izvor zvoka ob potresu so potresni valovi. Zvok lahko 
povzročijo posredno, ko nihanje tal povzroči premikanje 

objektov, ki nato oddajajo zvok (tresenje omar, pokanje 
gradbenih elementov, porušitve), ali neposredno, ko zvok 
slišimo tudi, kadar smo na prostem, daleč od objektov. 
Prve omembe zvočnih pojavov ob potresu segajo daleč 
v preteklost. Opisal jih je že Seneca okoli leta 65 v svoji 
Latinski enciklopediji, v katalogu potresov Britanskega 
združenja za napredek znanosti pa so najstarejši zvočni 
pojavi ob potresu iz leta 122 (Michael, 2011). Torej je to 
znan pojav, ki slušatelja zaradi svoje nenavadnosti vedno 
prestraši. 

Kadar je poslušalec na prostem in zasliši zvok zaradi 
potresa, najpogosteje istočasno zazna tudi nihanje tal. 
Ker je hitrost potovanja potresnih valov v Zemljini skorji 
skoraj dvajsetkrat večja od hitrosti zvoka v zraku, sovpa-
danje zvoka s potresnimi valov kaže, da je izvor zvoka 
zelo blizu poslušalca in da obstaja neposredna zveza 
med potresnimi valovi in zvokom. V nekaterih primerih 
pa oseba samo sliši zvok, medtem ko nihanja tal ne 
zazna. V takih primerih so se tla stresla tako šibko, da 
neposrednega tresenja tal telo ni čutilo. V letu 2015 
je bilo v Sloveniji vsaj 25 potresov, v letu 2016 pa vsaj 
13 potresov, ob katerih so nekateri slišali samo njegov 
zvok. To ne pomeni, da pri istih potresih na drugih loka-
cijah ljudje niso zaznali tudi nihanja tal, ampak samo, da 
so te potrese nekateri tudi samo slišali. Še bolj redki 
so primeri, ko ljudje najprej slišijo zvok, ki mu takoj sledi 
tresenje tal. Tudi v teh primerih zvok ni prišel do opazo-
valca pred potresnimi valovi, ampak spet istočasno, le 
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da prvih (najhitrejših longitudinalnih) potresnih valov 
opazovalec ni začutil, slišal je le njihove učinke, povr-
šinske potresne valove z večjimi amplitudami, ki so prišli 
trenutek kasneje, pa je tudi čutil. Žarišče potresa je izvor 
dveh vrst telesnih valov, longitudinalnih (P) in transver-
zalnih (S). P-valovi so hitrejši od S-valov, ta vrsta valo-
vanja lahko potuje tudi skozi tekočine in pline, imajo pa 
manjšo amplitudo kot S-valovi. Zvočni pojav ob potresu 
je v glavnem posledica prenosa manjšega dela energije 
P-valov v atmosfero (Hill in sod., 1976). Ko P-valovi pridejo 
do površja, kjer stoji opazovalec, se v veliki meri odbijejo. 
Vendar površina ni povsem toga in tudi zaniha. Deluje 
kot velika membrana zvočnika in ustvari spremembe 
tlaka v zraku, ki sledijo nihanju tal. Zato zvočne lastnosti 
potresa kažejo značilnosti P-valov (Sylvander in Mogos, 
2005). Teoretično bi lahko ustvarili zvok tudi navpično 
polarizirani S-valovi (SV-valovi), a pričanj o tem ni. Med 
drugim tudi zato, ker je zastopanost višjih frekvenc pri 
teh valovih manjša kot pri P-valovih. Hill je s sodelavci 
raziskoval prenos zvoka v ozračje ob šibkih potresih 
(Hill in sod., 1976). Njihova analiza je pokazala, da se 
višje frekvence potresnih valov prekrivajo s spodnjim 
območjem sluha pri človeku. Človek lahko zazna zvok v 
frekvenčnem območju med 20 in 20.000 Hz, nihanje tal 
pri lokalnem potresu pa lahko doseže do nekaj deset Hz. 
Zato pri potresu lahko slišimo samo nizkofrekvenčne 
zvoke. Analiza je tudi pokazala, da že šibki potresi ustva-
rijo dovolj veliko amplitudo zvočnega tlaka, da lahko 
ljudje zvok slišijo. Ker ima tak zvok veliko daljšo valovno 
dolžino, kot je velikosti glave poslušalca, slušatelji ne 
morejo locirati izvora zvoka. Četudi so potresni valovi 
ustvarili zvok v neposredni bližini poslušalcev, ti opisujejo, 
kakor da je zvok prišel od daleč. Vendar je to le občutek 
posameznika, ki je povezan z njegovim razumevanjem 
in sposobnostjo zaznavanja zvoka. Možgani poslušalca 
povežejo zvočno zaznavanje potresa s podobnimi zvoki, 
katerih izvor poslušalec že pozna. Človeško telo je 
namreč dnevno obkroženo z nešteto zvočnimi pojavi, ki 
jih doživlja med različnimi opravili, in ljudje jih nezavedno 
ves čas spremljamo in razpoznavamo. 

Vsak potres ima značilen zvok

Kakšen je nizkofrekvenčni zvok pri potresu, je odvisno 
od nihanja tal na lokaciji poslušalca. Na to pa vpliva več 
dejavnikov, med katerimi je eden pomembnejših odda-
ljenost poslušalca od žarišča potresa. Dlje je opazo-
valec od žarišča potresa, manj zvoka bo slišal, saj se 
amplitude potresnega valovanja z oddaljenostjo zaradi 
dušenja zmanjšujejo. Ker pa je dušenje večje za višje 
frekvence, bo tudi zaradi tega potres na večjih oddalje-
nostih manj slišen. Nihanje tal je odvisno tudi od fizikalnih 
lastnosti kamnin, skozi katere valovanje potuje, in od 
samih fizikalnih lastnosti površine na mestu poslušalca. 
Predvsem pa je nihanje tal pri poslušalcu močno odvisno 
od žariščnega mehanizma potresa in od položaja poslu-
šalca glede na seizmično energijo, izsevano iz žarišča. 
Žariščni mehanizem potresa ni krogelno simetričen, kot 
je to primer pri podzemnih eksplozijah (slika 1), ampak 

je izredno kompleksen pojav. Prostorski potresni valovi 
se razširjajo iz žarišča sicer v vseh smereh, vendar ne 
enako. Različni fizikalni procesi v žarišču potresa, kjer 
ima proces potresnega pojava svoj začetek, ko razpoka 
na prelomu nastane, in svoj konec, ko se razpoka neha 
širiti ter se drsenje med ploskvama ustavi, vplivajo 
na hitrost preloma, način premika ploskev in velikost 
prelomne ploskve. Vse to pa vpliva na način razširjanja 
potresnih valov. Potresni valovi so zato posreden poka-
zatelj dogajanja v žarišču in jih uporabljamo za izračun 
žariščnega mehanizma. Za uspešen izračun je treba 
zabeležiti potresne valove na čim večjem območju okoli 
nadžarišča potresa. Tudi zvok posredno izraža dogajanja 
v žarišču.

 Slika 1: Shematski prikaz razširjanja P-vala pri eksploziji 
(levo) in potresu (desno). Pri eksploziji se P-valovi 
razširjajo enakomerno navzven, pri potresu pa 
je amplituda in polariteta P-vala odvisna od lege 
opazovalca gleda na smer preloma. Prelom je na 
sliki desno označen s polno črto. (avtor: I. Tasič)

 Figure 1: Schematic presentation of P-waves spreading 
out from explosions and earthquakes. In the 
case of an explosion, the P-waves spread 
uniformly outwards, while in an earthquake, the 
amplitude and polarity of the P-waves depend on 
the position of the observer with regard to the 
direction of slip. (Author: I. Tasič)

Tosi in sodelavci (Tosi in sod., 2000) so za štiri potrese z 
magnitudami med 5,3 in 5,8 primerjali območje slišnosti 
potresa s teoretično sevalno funkcijo za potresne 
valove in ugotovili dobro ujemanje s P-valovi in nobenega 
ujemanja s SV-valovi. Istočasno pa je primerjava med 
eksperimentalnimi in teoretičnimi modeli pokazala, da 
so nekateri učinki različni glede na teoretično napoved. 
Vzrok je lahko v tem, da je zvok potresa, ki ga slišimo, 
omejen na preozek frekvenčni pas in imamo zato 
na voljo premalo informacij. Na spektralno porazde-
litev potresnih valov pri višjih frekvencah močno vpliva 
velikost žarišča. Spektralna porazdelitev se spremeni pri 
neki kotni frekvenci nc, katere vrednost je najbolj odvisna 
od velikosti preloma. Kotna frekvenca nc označuje na 
frekvenčnem spektru točko, po kateri se delež valov z 
višjimi frekvencami zmanjšuje. Večji je prelom, bolj se 
nc premakne proti nižjim frekvencam in manj bodo v 
spektru zastopani potresni valovi z višjimi frekvencami. 
Sledeče vrednosti so orientacijske in veljajo predvsem 
za Panonski bazen (Süle, 2010): pri magnitudi 3,0 je nc 
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približno 4,5Hz; pri magnitudi 2,5 je nc približno 7Hz; pri 
magnitudi 2,0 je nc okvirno 10Hz. Ti podatki kažejo, zakaj 
bolje slišimo šibke potrese. Pri šibkih potresih so slišne 
frekvence bližje kotni frekvenci, kar pomeni, da je pri 
šibkih potresih potrebno manj sproščene energije v obliki 
potresnih valov, da lahko potres že slišimo. Slika 2 prika-
zuje spektra dveh slovenskih lokalnih potresov. Močnejši 
potres je imel velikost 4,2 MLV  (opisan je tudi v uvodu), 
šibkejši potres pa 2,6 MLV. Nadžarišči obeh potresov sta 
bili oddaljeni med 7 in 8 kilometrov od najbližjih potresnih 
opazovalnic, od koder so tudi podatki za spektra na sliki. 
Kljub temu, da se po velikosti potresa bistveno razliku-
jeta, se amplitude v obeh spektrih močnostne gostote 
pod 10 Hz več ne razlikujejo tako bistveno kot pri 1 Hz. 

žile vse potresne opazovalnice na slovenskem ozemlju 
(najbližja je bila oddaljena 309 km), začutili so ga tudi 
nekateri ljudje v višjih nadstropjih po vsej Sloveniji, na 
prostem pa ga ljudje niso čutili in ravno tako ne slišali. 
Višje frekvence so bile že preveč zadušene.

Kako daleč torej še lahko slišimo zvok ob potresu, je 
odvisno predvsem od velikosti potresa. Sylvander in 
Mogos (2005) sta naredila empirično enačbo, ki je teme-
ljila na 184 šibkih potresih z žariščem v francoskih Pire-
nejih. Po tej enačbi je pri potresu z magnitudo ML = 2,0 
mogoče glasno slišati zvok potresa na razdalji približno 
8 km in šibko na razdalji 12 km. Pri potresu z magnitudo 
ML = 3,0 pa bi bilo mogoče glasno slišati zvok potresa 
na razdalji približno 28 km in šibko na razdalji 55 km. 
Enačbo sta vezala na maksimalno amplitudo P-valov, 
kjer izraz »glasno slišati« pomeni amplitudo 1 mikro-
meter, izraz »šibko slišati« pa amplitudo 0,3 mikrometra. 
Larsen je s sodelavci (Laresen in sod., 2008) natančno 
preučil različne učinke lokalnega potresa z magnitudo 
2,9 na otoku Sjaelland (Danska), med drugim tudi zvočne 
pojave. Zvok zaradi potresa so slišali tudi 50 km daleč 
od epicentra. Slišnost potresa je približno sledila empi-
rični enačbi Sylvandersa in Mogosa (2005). Zanimivo pa 
je, da so priče različno opisovale zvok, tako da razisko-
valci niso dobili jasnega vzorca porazdelitve zvočnega 
pojava okoli nadžarišča. Razlog za to zagotovo leži v 
sposobnosti posameznika, kako sliši zvok. Na nenavadni 
zvok se vsak posameznik odzove po svoje in ga tudi opiše 
na način, ki sledi njegovim prejšnjim izkušnjam o zvokih 
ali pa se pri opisu odzove na sugestijo osebe, ki izvaja 
anketo. Zanimiv je primer poročila o zvočnem učinku 
potresa magnitude M = 4,0 leta 1979 na severu ZDA 
pri mestecu Bath (Michael, 2011). Mnogi anketiranci 
so opisali, da je bil zvok podoben eksploziji kotla v ogre-
valnem sistemu. Izjema je bil anketiranec, ki je v resnici 
že slišal pravo eksplozijo kotla in je dejal, da temu zvok 
potresa zagotovo ni bil podoben. 

Leta 2015 so na območju Slovenije nekateri posame-
zniki pri petindvajsetih potresih slišali zvok, ne da bi pri 
tem čutili tudi tresenje tal. Kako daleč od nadžarišča so 
bili pričevalci glede na magnitudo potresa, prikazuje slika 
3. Ker nimamo podatkov, kako močno so posamezniki 
slišali potres, smo na sliki prikazali še območji slišnosti, 
kakor sta ju opredelila Sylvander in Mogos (2005), in 
sicer kot »zelo glasno območje« in »glasno območje«. 

Za opis zvoka ob potresu najdemo ponekod v slovenski 
literaturi tudi izraz »brontíd«.Ta izraz izhaja iz italijanščine 
(brontídi), kjer ima bolj splošen pomen: uporablja se za 
opis vsakega nepričakovanega oziroma na prvi pogled 
nerazumljivega akustičnega pojava v atmosferi, podob-
nega topovskemu strelu.

Niso samo potresi krivi

Niso samo potresi izvor teh zvokov. Seizmologi v Virgi-
niji, kjer leži jezero Seneca, s seizmometri niso zabe-

 Slika 2: Spektra dveh slovenskih lokalnih potresov. 
Nadžarišči obeh potresov sta bili oddaljeni 
med 7 in 8 kilometrov od najbližjih potresnih 
opazovalnic, od koder so tudi podatki za oba 
spektra. (avtor: I. Tasič)

 Figure 2: The spectra of two local earthquakes. Both 
were detected by the closest seismographs 
at an epicentral distance of between 7 and 8 
kilometres, and their data were used for the 
calculation of both spectra. (Author: I. Tasič)

Toda, ali ima potres »svoj zvok« tudi, kadar je rušilen? 
Na prvi pogled odgovor ni preprost, saj so pričanja ljudi 
v takih primerih nezanesljiva. Nanašajo se predvsem 
na rušenje, spremljevalni pojavi pa ne pridejo toliko do 
njihove zavesti. Tudi če so ljudje na prostem, je nihanje tal 
tako izrazito, da večinoma prevlada nad ostalimi občutki 
in neposreden zvok potresa ne ostane v spominu. Tudi 
pri močnejših potresih ljudje v neposredni bližini potresa 
na prostem zagotovo slišijo zvok, a se tega mogoče ne 
zavedajo, saj so, kljub temu da je kotna frekvenca prema-
knjena k nižjim frekvencam, amplitude tal pri visokih 
frekvencah zadostne za ustvarjanje slišnega zvoka. 

Na večjih razdaljah, kjer potresni valovi ne povzročajo več 
škode, so višje frekvence že močno zadušene, sočasno 
pa je vpadni kot P-valov na površino zelo majhen, tako 
da ne ustvarijo več dovolj velike tlačne razlike v slišnem 
frekvenčnem območju. Najmočnejši potres v osrednji 
Italiji leta 2016 z velikostjo 6,5 Mw so izrazito zabele-
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ležili povezave med potresi in temi zvoki (Wheeler in 
sod., 2017). Te nenavadne zvoke, podobne topovskemu 
strelu ali grmenju, poznajo ljudje že stoletja. Slišijo jih na 
različnih koncih sveta, v večni primerov jih slišijo v bližini 
obal morij, večjih rek in jezer. Pogostokrat jih slišijo ob 

lepem in jasnem vremenu. Pojav nima enotnega imena, 
na Nizozemskem in v Belgiji te zvoke imenujejo »mistpo-
effers«, v Bangladešu »guns of Barisal«, v Italiji »brontidi« 
ali »marine«, v Angliji »mistpouffers«, na Filipinih 
»retumbos«, na Japonskem »uminari«, v ZDA »guns of 
the Seneca« v okolici jezera Seneca ali »moodus noises« 
v spodnjem delu reke Connecticut itd. (Calvert, 2003). 
Izvori teh zvokov so različni (npr.: Hill, 2011), manjši del 
povezujejo tudi s potresno aktivnostjo.

V današnjih, sodobnih časih je lahko tak nenavaden zvok 
tudi posledica človeške dejavnosti ali posrednega vpliva 
te dejavnosti, kot je recimo vožnja težjih vozil v nepo-
sredni bližini, preboj zvočnega zidu testnega letala, izva-
janje vojaških vaj, plaz, padec snega s strehe … 

Sklepne misli

Potresni valovi se v zemlji razširjajo kot longitudinalni 
in transverzalni valovi. Pri potresu se manjši del longi-
tudinalnega valovanja prenese (lomi) v ozračje. Kadar 
je frekvenca tega valovanja dovolj visoka, seže v spodnji 
nivo slišnega območja. Slišno območje človeškega ušesa 
je med 20 Hz in 20 kHz, in ta zvok poslušalec sliši kot 
zvok, ki mu ne more določiti smeri izvora, četudi je nepo-
sredno povezan z nihanji tal. Zvok je mogoče slišati že 
pri šibkih potresih. Ker zvok posredno izraža dogajanje 
v žarišču potresa, bi natančen opis zvoka, ki ga slišimo 
pri šibkih potresih, ko je število seizmometrov, ki zaznajo 
potres, relativno majhno, lahko pomagal pri oceni žarišč-
nega mehanizma. Vendar je dojemanje zvoka preveč 
subjektivno, sami taki dogodki pa preredki, da bi lahko 
danes od različnih pričevalcev dobili uporabne podatke.

Zvok pri potresu je torej zanimiv, nenevaren naravni 
pojav, ki pa med poslušalci, predvsem zaradi nepričako-
vanosti, lahko povzroči nelagodje ali celo paniko.
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 Slika 3: Slika prikazuje največjo oddaljenost posameznika, 
ki je potres na slovenskem ozemlju samo slišal, 
glede na magnitudo potresa. Podatki so za 
leto 2015. Ker nimamo podatka, kako močno 
so posamezniki slišali potres, smo na sliki (*) 
prikazali še dve območji slišnosti, kakor sta ju 
opredelila Sylvander in Mogos (2005).  
(avtor: I. Tasič)

 Figure 3: The graph shows the maximum distance of an 
individual who has only heard a local earthquake 
against the magnitude of the earthquake. The 
data are for Slovenia earthquakes in 2015. 
Since information on how loudly the individual 
heard the earthquake is missing, two other 
areas (*) are also presented, as defined by 
Sylvander and Mogos (2005). (Author: I. Tasič)
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PREUČEVANJE ZEMELJSKIH PLAZOV 
V SLOVENIJI V PRETEKLIH DVEH DESETLETJIH 
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Povzetek
Podan je kronološki pregled raziskav zemeljskih plazov v Sloveniji od prve polovice 90-ih let 20. stoletja do 
danes. Zajema mnogo vidikov raziskav zemeljskih plazov: od pridobivanja osnovnih podatkov, njihovega urejanja 
z namenom izboljšati analize pojavnosti in modeliranja ter ocene vpliva na človekovo okolje. V drugem delu 
prispevka je podrobno opisan praktičen primer metodologije prostorske analize pojavljanja zemeljskih plazov z 
vidika vpliva prostorsko-časovnih dejavnikov. 

Abstract
The paper presents a chronological overview of research preformed in the field of landslide occurrences in 
Slovenia, starting with the first half of 1990s. It encompasses all aspects of landslide research, from the basic 
data collection, their organisation into databases with the purpose of improving the occurrence analyses and 
modelling and assessing their impact on the anthropogenic environment. In the second part of the paper, a 
detailed description of one of the methodologies for the assessment of landslide occurrence is given. The main 
objective of the paper was to assess the occurrence of this phenomenon from the spatiotemporal perspective.

Uvod

Pred letom 1990 so analize pojavljanja zemeljskih plazov 
v Sloveniji temeljile na posamičnih in prostorsko zelo 
omejenih poskusih (npr. Sore, 1970; Sovinc in Kmet, 1970; 
Damjanić, 1989; Dolinar, 1990). Obsegale so večinoma 
zbiranje podatkov o pojavih in ustvarjanje katastra zemelj-
skih plazov, redki avtorji pa so se lotevali tudi prostorskih 
analiz v omejenem prostorskem obsegu (npr. Gabrovec 
in Grubar, 1990; Natek, 1990). Kljub omejitvam tedanjih 
analitičnih rezultatov so zbrani podatki izrednega pomena 
za analize, predstavljene v nadaljevanju. Razvoj informa-
tike in geografskih informacijskih sistemov (GIS) po letu 
1990 sta omogočila obsežnejše prostorske analize poja-
vljanja zemeljskih plazov, dejavnikov vpliva na njihovo poja-
vljanje ter izdelave različnih napovedi pojavljanja, od regio-
nalnih do lokalnih meril. Tudi v Sloveniji smo sledili trendom 
razvoja GIS-ov na področju geologije in geotehnike. 

Pojem zemeljski plazovi, ki je uporabljen v tem prispevku, 
je mišljen v njegovem najširšem pomenu. Povzet je po 
Geološkem terminološkem slovarju (Pavšič (ur.), 2006) 
in obsega vse vrste pobočnih masnih premikanj glede na 
njihovo kinematiko – zemeljske plazove (drsenje gmote), 
skalne podore (padanje gmote) in drobirske tokove 
(tekočinam podobno premikanje gmote). Prispevek se 
osredotoča na raziskave s področja geologije, obenem 
pa za boljše razumevanje kompleksnosti tematike in z 
njo povezanih raziskav navaja tudi nekatere raziskave z 
znanstvenih področij, ki so blizu geologiji.

Zemeljski plazovi v Sloveniji

V Sloveniji naj bi bilo po oceni Ribičiča in sodelavcev 
(1994) sredi devetdesetih let med 7000 in 10.000 večjih 
plazov. Škoda zaradi plazov je med letoma 1994 in 2008 
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strojnega učenja ozirom umetne inteligence. Slednje 
so bile zaradi procesorskih in spominskih omejitev 
takratnih računalnikov močno prostorsko omejene 
in časovno zamudne. Sredi 90-ih 20. stoletja let so se 
Ribičič in sodelavci (1994) tudi prvič resneje lotili izdelave 
podatkovne zbirke zemeljskih plazov. Perko (1990) je na 
območju vzhodne krške kotline izdelal enostaven model 
karte ogroženosti zaradi naravnih nesreč, Petkovšek in 
Marolt (1994) pa sta na kratko predstavila metodologijo 
za izdelavo karte ogroženosti in podala tudi oceno mate-
rialne škode kot posledice vseh oblik naravnih nesreč, 
tudi plazov za leto 1993 v Sloveniji. Leta 1994 sta Ribičič 
in Vidrih (1994) prvič ocenila vplive potresnih intenzitet 
na sprožanje zemeljskih plazov, pristop pa sta dokazo-
vala še na dejanskih primerih plazov, nastalih ob veliko-
nočnem potresu v Posočju leta 1998 (Ribičič in Vidrih, 
1998), nedavno pa se je tega lotil tudi Komac (2015).

Komac (2002) je z uporabo enostavne metode 
prostorske statistike, analize prekrivanja, analiziral 
vpliv prostorskih dejavnikov na pojavljanje plazov, ki jo 
je pozneje (Komac, 2003; 2004a; 2004b) nadgradil s 
kompleksnejšimi prostorskimi analizami vzrokov poja-
vljanj zemeljskih plazov. Končni rezultat teh analiz je bil 
model napovedi nevarnosti zaradi zemeljskih plazov 
v osrednji Sloveniji (Komac, 2006a). Na podlagi tega 
modela je izdelal tudi napoved ogroženosti prebivalstva 
na obravnavanem območju (Komac, 2004c). Uporabnost 
je avtor preizkusil tudi na delu slovenskih Alp (2006b). 
Sorodne analize sta se na območju Zgornje Savinjske 
doline lotila Zorn in Komac (2004), na območju Goriških 
brd Komac in Zorn (2007, 2009), Zorn in Komac (2007), 
Ciglič in sodelavci (2010) pa so za ugotavljanje plazljivosti 
na istem območju uporabili metode strojnega učenja.

Omenjene analize so pomenile temelj za razvoj meto-
dologije ocene verjetnosti pojavljanja pobočnih masnih 
premikov na preskusnem območju občine Bovec (Bavec 
in sod., 2005; Komac, 2005a) (slika 1). Metoda je bila 
nato uporabljena na podlagi podatkov o zemeljskih 
plazovih iz informacijskega sistema GIS_UJME (Ribičič in 
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dosegla skupno vrednost okoli 100 milijonov evrov (Zorn 
in Hrvatin, 2015; SURS, 2016); stroški sanacije in preven-
tivnih ukrepov niso všteti v to oceno. Poznejši podatki o 
škodi niso dostopni, a Komac in Hribernik (2015) ocenju-
jeta, da je ta med letoma 2008 in 2013 znašala med šest 
in dvanajst milijonov evrov. Glede na navedeni škodni vpliv 
zemeljskih plazov v Sloveniji se je pojavila potreba po siste-
matičnem urejanju predstavljene problematike.

Prispevek povzema raziskave na področju napovedi vseh 
treh načinov premikanja pobočnih masnih premikov v 
Sloveniji, kot jih opredeljujeta Skaberne (2001) in Ribičič 
(2002) – zemeljskih plazov, drobirskih tokov in skalnih 
podorov.

Razvoj raziskav pojavljanja 

zemeljskih plazov v 

Sloveniji po letu 1990

Na splošno lahko raziskave na omenjenem področju 
združimo v več skupin, ki sledijo naravnemu razvoju 
zapletenosti raziskav: a) zbiranje podatkov o plazovih 
in grajenje katalogov (tudi katastrov) oziroma zbirk 
podatkov; b) analiza njihovih vzrokov in sprožilcev; c) 
izdelava prostorsko-časovnih modelov verjetnosti poja-
vljanj v prihodnje in č) ocena izpostavljenosti prebival-
stva. Ker je namen tega prispevka dati zgodovinski 
pregled raziskav, bodo le-te predstavljene v časovnem 
sosledju, katerega razvoj je zgolj splošno sledil zgoraj 
omenjenemu razvoju raziskav.

Prvi pregledni pristop k določitvi pomembnosti dejavnikov 
vpliva na pojave plazenj na območju Slovenije so izvedli 
Petkovšek in sodelavci (1993), sledili pa so jim Ribičič s 
sodelavci (1995), Ribičič in Šinigoj (1996), Janža in Ribičič 
(1998), Vukadin in Ribičič (1998) ter Urbanc in sodelavci 
(2000). Temeljili so na izkustvenem pristopu. Nekateri 
(Hafner, 1999) so se lotili problematike z metodami 

Slika 1:  
Zemljevid verjetnosti pojavljanja 
pobočnih masnih premikov v občini 
Bovec (osnovno merilo 1 : 25.000) 
(Komac, 2005a).
Figure 1:  
The map depicting the slope 
movement susceptibility in the Bovec 
municipality (Basic scale 1:25.000) 
(Komac, 2005a).
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Slika 2:  
Zemljevid verjetnosti pojavljanja 
zemeljskih plazov v Sloveniji (osnovno 
merilo 1 : 250.000) (Komac, 2012a).
Figure 2:  
Map depicting landslide occurrence 
in Slovenia (Basic scale 1: 250.000) 
(Komac, 2012a).

Slika 3:  
Zemljevid gostote zemeljskih plazov 
glede na površino presečnih razredov 
med količinami 24-urnih padavin 
in inženirsko-geološkimi enotami 
(Komac, 2005b).
Figure 3:  
The map depicting the density of 
landslides in relation to the classes 
derived from the intersection 
between the amount of a 24-hour 
rainfall and the engineering-geological 
units (Komac, 2005b).

Slika 4:  
Zemljevid dovzetnosti za pojavljanje 
drobirskih tokov v Sloveniji (osnovno 
merilo 1 : 250.000) (Komac in sod., 
2010).
Figure 4:  
The map depicting the debris-flow 
susceptibility in Slovenia (Basic scale 
1:250.000) (Komac et al., 2010).
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sod., 2006) za oceno verjetnosti pojavljanja zemeljskih 
plazov za območje celotne Slovenije (Komac in Ribičič, 
2006) (slika 2), Komac pa je pozneje še nadgradil model z 
boljšo metodo ocene napak (2012a). Model ocene verje-
tnosti pojavljanja zemeljskih plazov, ki je potem izšel tudi 
kot tiskana karta v merilu 1 : 250.000 (Komac in Ribičič, 
2008), je služil kot podlaga za oceno izpostavljenosti 
človekovega okolja v Sloveniji zaradi potencialnih zemelj-
skih plazov (Komac, 2006c). Zorn in Komac (2008), 
Komac in Zorn (2010) ter Komac (2015) so pozneje 
izdelali podobne zemljevide plazljivosti, ki so temeljili 
na sorodnih pristopih. Vzporedno procesu razvijanja 
modela ocene verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov 
(Komac in Ribičič) so bile prvič za območje Slovenije 
izdelane podrobnejše analize vpliva intenzivnih, 24-urnih 
padavin (slika 3) in dolgotrajnejših padavin na pojavljanje 
(sprožanje) zemeljskih plazov (Komac, 2005b).

Model verjetnosti pojavljanja skalnih podorov na občinski 
ravni, natančneje za občino Bovec, so pozneje nadgradili 
Čarmanova in sodelavci (2015).

Sledile so analize, usmerjene v izdelavo modela verje-
tnosti pojavljanja drobirskih tokov na območju Slovenije 
(Komac in sod., 2009 in 2010), ki je že obsegala tudi 
oceno napak modela (slika 4).

Pridobivanje novih podatkov o spremembah zemeljskega 
površja s sodobnimi modernimi metodami daljinskega 
zaznavanja, konkretneje radarsko interferometrijo, je 
omogočalo sicer omejeno, a kontinuirano spremljanje 
počasnejših zemeljskih plazov. Z metodo radarske 
interferometrije permanentnih sipalcev sta Komac 
in Jemčeva (2010; 2013a) ocenila premikanja v okolici 
Cerknega, širše območje pa so analizirali Žibret in sode-
lavci (2012). Metoda permanentnih sipalcev, ki je bila 
nadgrajena z dodatnimi GPS-meritvami, je bila uspešno 
prenesena na območje Potoške planine, kjer so jo Komac 
in sodelavci (2012a; 2012b, 2014) uporabili za natančno 
spremljanje počasnega premikanja velikega zemeljskega 
plazu. Meritve še potekajo. Jemčeva in sodelavci (2013) 
so uporabili metodo permanentnih sipalcev za dolo-

čanje vplivnih dejavnikov na pojavljanje zemeljskih plazov 
v osrednji Sloveniji. Čarmanova in sodelavci (2014) so 
metodo uporabili za analizo premikov uranove jalovine 
Boršt v soseščini Rudnika urana Žirovski vrh, Jemčeva in 
sodelavci (2015) pa za opazovanje premikanj plinovodnih 
cevi zaradi zemeljskih plazov v severovzhodni Sloveniji.

Bavec in sodelavci (2012) ter Čarmanova in sodelavci 
(2012) so v okviru projekta Geohazard 14 dopolnili in 
posodobili podatkovno zbirko zemeljskih plazov s podatki 
17 slovenskih občin, Jemčeva in Komac (2012) sta 
podrobno opisala celoten postopek razvoja nacionalne 
zbirke podatkov zemeljskih plazov, od zbiranja podatkov, 
do izgradnje sistema in njegovega vzdrževanja. Končno 
obliko je nacionalna zbirka podatkov o zemeljskih plazovih 
dobila leto pozneje, ko so jo Komac in sodelavci (2013) 
za potrebe projekta MASPREM dopolnili in nadgradili 
(Komac, 2012b; Jemec Auflič in sod., 2016). Za njeno 
vzdrževanje je pristojen Geološki zavod Slovenije. Zbirka 
podatkov o plazovih se nenehno dopolnjuje tudi s podatki, 
zbranimi iz različnih zunanjih virov, na primer izdelava ocen 
verjetnosti pojavljanj zemeljskih plazov v občinah Jesenice 
(Pavlič in Praznik, 2011) ali Tržič (Mrak in sod., 2012).

Mikoš in sodelavci (2013) so na podlagi zgodovinskih 
zapisov in analiz nedavnih dogodkov, vključujoč izku-
stvene ocene za območje celotne Slovenije, ocenili 
vplive potresov na sprožanje zemeljskih plazov. Jemčeva 
in sodelavci (2013) so analizirali intenzivnejši pada-
vinski dogodek v novembru 2012 in z njim povezane 
pojave zemeljskih plazov z namenom ugotoviti sprožilne 
pragove slednjih. Na podlagi teh in drugih analiz (npr. 
Komac, 2005b; Jemec in Komac, 2013b) so se Šinigo-
jeva in sodelavci (2013), Komac in sodelavci (2014a, 
2014b) ter Komac in Šinigojeva (2014) lotili razvoja 
sistema za zgodnje opozarjanje za primer nevarnosti 
proženja zemeljskih plazov – projekt Masprem (Komac, 
2012; Jemec in sod., 2016; slika 5, slika 6), Peternelovi 
in sodelavcem (2013, 2014) pa so strokovne podlage za 
namen istega projekta služile za izdelavo kart izposta-
vljenosti prebivalstva, objektov in infrastrukture zaradi 
potencialnih pojavov zemeljskih plazov.

Slika 5:  
Model zgodnjega opozarjanja za 
primer nevarnosti proženja zemeljskih 
plazov (projekt MASPREM) (npr. 
Komac, 2012; Jemec in sod., 2016).
Figure 5:  
The model of the early warning 
system for landslide hazard 
(MASPREM Project) (E.g. Komac, 
2012; Jemec et al., 2016).
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Primer analize pojavljanja 

zemeljskih plazov zaradi 

prostorsko-časovnih 

dejavnikov in izdelava modela 

verjetnosti pojavljanja plazov 

za območje celotne Slovenije

Izdelava modela podvrženosti plazenju za območje 
celotne Slovenije je bila opravljena v okviru dveh 
vsebinsko povezanih, a časovno ločenih raziskav. Komac 
in Ribičič (2006) sta opravila analizo pojavljanja zemelj-
skih plazov po posameznih prostorsko-časovnih dejav-
nikih z univairatno statistično metodo Hi kvadrat (X2). Cilj 

analize je bil določiti vpliv posameznega razreda znotraj 
vsakega dejavnika. Koraki celotnega postopka so prika-
zani na sliki 7.

Pred začetkom analize sta zemeljske plazove razdelila 
na učni in testni niz (slika 7a). Prvi je služil za izvedbo 
zgoraj opisanih analiz vpliva in posledično razvoja 
modela, drugi pa preizkušanju uspešnosti modela. 
Nepisano pravilo pri taki razdelitvi je, da je učni niz vsaj 
dvakrat večji od preizkušanega, ki pa mora biti repre-
zentativen, torej ne sme biti premajhen. Komac in 
Ribičič (2006) sta izbrala delitev populacije zemeljskih 
plazov na 2/3 in 1/3 v korist učnega niza. 3257 zemelj-
skih plazov sta razdelila na 2176 učnih in 1081 preizku-
snih pojavov. Niza sta seveda najbolj reprezentativna, 
če je razdelitev populacije naključna. Da bi zagotovila 
reprezentativnost znotraj posamezne litološke enote 
(oziroma inženirsko-geološke enote), sta razdelitev 
opravila po posameznih enotah in ne za celotno popula-
cijo naenkrat. Nominalni dejavniki so bili že razdeljeni v 
razrede (npr. litološke značilnosti so prikazane s pred-
vidoma homogenimi območji posameznega litološkega 
člena), zvezne dejavnike pa sta na podlagi literature in 
izkušenj razdelila na razrede (npr. naklon terena sta 
razdelila na razrede po 3°, začenši z naklonom 5°). Po 
takem postopku sta vse zvezne dejavnike razdelila na 
razrede, kar je predpogoj za izvedbo analitične metode 
X2 (slika 7b). Sledila je prostorska analiza prekrivanja 
pojavov zemeljskih plazov po razredih posameznega 
prostorsko-časovnega dejavnika z uporabo statistične 
metode X2 (slika 7c, d, e), katere primer je prikazan 
v preglednici 1. Najprej se v GIS-u z metodo prekri-
vanja analizira dejanska porazdelitev zemeljskih plazov 
(preglednica 1 – »Dejansko«), ta pa se nato primerja 
z naključno teoretično porazdelitvijo zemeljskih plazov, 
ki bi veljala, če dejavnik ne bi imel vpliva na pojavljanje 
plazov (preglednica 1 – »Pričakovano«). Metoda X2 
temelji na izračunu absolutnega vpliva razredov, kar 

 Slika 6: Model informacijskega sistema za zgodnje 
opozarjanje za primer nevarnosti proženja 
zemeljskih plazov (projekt MASPREM)  
(Komac in Šinigoj, 2014).

 Figure 6: The information system model for early warning 
of landslide hazard (MASPREM Project)  
(Komac and Šinigoj, 2014).

 Slika 7: Postopek izdelave modela verjetnosti pojavljanja 
zemeljskih plazov (ZP) (po Komacu, Ribičiču, 
2006, in Komacu, 2012a).

 Figure 7: The procedure for the preparation of the model 
for deriving the landslide suceptibility (after 
Komac and Ribičič, 2006 and Komac, 2012a).
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pomeni, da končni rezultat ne upošteva razlike med 
negativnim ali pozitivnim vplivom. Posledično sta 
Komac in Ribičič (2006) vpeljala dodatno oceno vpliva 
»VR«, na podlagi katere sta prerazvrstila razrede 
(»REKL«). Da bi se izognili pristranskemu vplivu dejav-
nikov z več razredi, so bile vrednosti razredov norma-
lizirane na razpon vrednosti med 0 in 1 (slika 7f). Ta 
razpon je lahko tudi drugačen, a mora biti enak za vse 
dejavnike, ki jih analitik v nadaljnjih korakih uporabi za 
izračun modelov.

Normalizacija vrednosti razredov je bila opravljena po 
naslednji enačbi (enačba 1):

 , (enačba 1)

kjer NV pomeni novo, normalizirano vrednost, SV pomeni 
staro (nominalno) vrednost razreda po prerazvrstitvi, 
min je najmanjša nominalna vrednost (običajno 1) in max 
največja nominalna vrednost (ki je enaka številu razredov 
po klasifikaciji).

Za izračun modela verjetnosti pojavljanja zemeljskih 
plazov za vsako celico posebej so Komac in Ribičič 
(2006) ter Komac (2012b) izbrali metodo uteženih vsot 
(Vooght, 1984) (enačba 2): 

 , (enačba 2)

kjer VPZP
R
 pomeni standardizirano relativno verjetnost 

pojavljanja zemeljskih plazov (razpon vrednosti 0-1) na 
posamezni lokaciji (celici), w

j
 pomeni utež posameznega 

dejavnika in f
ij
 pomeni vrednost zvezne ali diskretne 

spremenljivke na dani lokaciji (v danem primeru 
vrednost razreda po normalizaciji). Vrednost vsote uteži 
vseh dejavnikov, uporabljenih pri izračunu posamičnega 
modela, je vedno 1 oziroma 100 %.

Da bi izračunali kar najboljši model napovedi verje-
tnosti zemeljskih plazov, so v nadaljevanju omenjeni 
avtorji uporabili navidezni pristop Monte-Carlo, s 
katerim so nadzorovano simulirali avtomatično izraču-
navanje modelov z različnimi kombinacijami uteži dejav-
nikov. Srednje vrednosti uteži dejavnika so Komac in 
Ribičič (2006) ter Komac (2012a) povzeli iz predhodnih 
raziskav (Komac 2005a, 2005b, 2012a) (preglednica 2), 
nato so jih določili razpon od najmanjše uporabljene 
vrednosti pri izračunu modelov (min

u
 – najmanjša upora-

bljena vrednost uteži v modelu), do največje pri izračunu 
modelov (max

u
 – največja uporabljena vrednost uteži v 

modelu) ter vrednost koraka uteži posameznega dejav-
nika (K – vrednost koraka uteži) (slika 7g). Pristop sledi 
principom metode Monte-Carlo, a izbira uteži ni popol-
noma naključna, temveč je programirana oziroma načr-
tovana. Ta poteka tako, da so vrednosti uteži izbrane po 
vrstnem redu in ob upoštevanju robnih pogojev min

u
, 

max
u
 in K, od prvega do zadnjega dejavnika, obenem pa 

se kombinacija uteži nikoli ne ponovi. Nekatere vrednosti 
uporabljenih uteži so prikazane v preglednici 2.

Za primerjavo uspešnosti napovedi posameznega 
modela z drugimi modeli so bile vrednosti standardizi-
rane in reklasificirane v sto razredov na podlagi pravila 
enakih površin razredov. To pomeni, da so bili vsi modeli 
razdeljeni na razrede z enako površino, ki je predsta-
vljala 1 % celotne površine analiziranega ozemlja, znotraj 
vsakega razreda pa so bile razvrščene tiste celice, 
katerih vrednost je glede na preostale vrednosti pripa-

# Razred Dejansko Pričakovano D-P (D-P)^2 VR REKL NORM
1 ravno 1 30,63 –29,63 28,66 –28,66 1 0,1
2 S 246 269,93 –23,93 2,12 –2,129 3 0,3
3 SV 254 277,36 –23,36 1,97 –1,97 4 0,4
4 V 272 260,13 11,87 0,54 0,54 7 0,7
5 JV 271 249,49 21,51 1,85 1,85 8 0,8
6 J 343 281,66 61,34 13,36 13,36 9 0,9
7 JZ 290 283,74 6,26 0,14 0,14 6 0,6
8 Z 262 259,64 2,37 0,02 0,02 5 0,5
9 SZ 217 243,43 –26,43 2,87 –2,87 2 0,2
vsota 2156 2156 0,0 51,53 – – –

 Preglednica 1: Primer analize pojavljanja zemeljskih plazov (ZP) z metodo X 2 za dejavnik usmerjenost površja – po 
posameznih razredih; Skupna X 2 = 51.53; df = 8 p < 0.00; D – dejansko pojavljanje ZP po razredih; P – 
pričakovano pojavljanje ZP po razredih (P = skupno število ZP × površina razreda % – naključna porazdelitev 
ZP); VR – vpliv razreda (vrednost (D-P)2/P z dodanim predznakov pozitivnega vpliva »+« ali negativnega 
»–« vpliva razreda na pojavljanje ZP; REKL – nova razvrstitev razredov glede na vrednost »VR«; NORM – 
izračunana normalizirana vrednost »VR« (enačba 1).

 Table 1: The example of analysis of landslide occurrence (ZP) with the X 2 for the factor of the slope aspect – by 
individual grades; Sum X 2 = 51.53; df = 8 p < 0.00; D – the actual occurrence of ZP by classes; P – the 
expected occurrence of landslides by classes (P = the joint number of ZP × surface of the classes % - the 
random distribution of ZP); VR – the influence of the classes (value (D-P)2/P with the added symbol of 
positive “+” or negative “-“ impact of the classes on the occurrence of ZP; REKL – the new distribution of 
classes based on their value “VR“; NORM – calculated normalized value “VR“ (equation 1).
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dala zaporednemu odstotku v porazdelitvi standardizi-
rane relativne verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov. 
Razred z najmanjšim odstotkom deleža standardizi-
rane relativne verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov 
je dobil vrednost 1, razred z najvišjim pa vrednost 100 
(VPZP

reklas
 = 1–100).

Naslednji korak je bila ocena napake napovedi posame-
znega modela (slika 7h). Komac in Ribičič (2006) sta 
uporabila zgolj preizkusni niz dejanskih pojavov zemelj-
skih plazov po posameznih razredih reklasificiranih 
modelov standardizirane relativne verjetnosti poja-
vljanja zemeljskih plazov, kjer sta uspešnost modela 
ocenjevala s številom pojavov plazov v razredih z višjo 
vrednostjo. Komac (2012a) je šel korak dlje in preveril 
oba tipa statističnih napak, α in β, zato je preizkusnemu 
nizu zemeljskih plazov (1076) dodal še lokacije, na 
katerih se plazovi ne bi smeli pojavljati. Za slednje je 
naključno izbral dodatnih 729 lokacij, kjer se glede na 
statistične lastnosti posameznih dejavnikov zemeljski 
plazovi ne bi smeli pojavljati. Pričakovati je, da bi bilo pri 
uspešnih modelih pojavljanje zemeljskih plazov v zgornji 
polovici razredov (VPZP

reklas
 = 51–100) mnogo višje 

kot v spodnji polovici (VPZP
reklas

 = 1–50) ter pojavljanje 
lokacij, kjer se plazovi ne morejo pojavljati, v spodnji 
polovici razredov precej višja kot v zgornji polovici. To je 
preveril z metodo Cohenovega indeksa κ (kapa) (Cohen, 
1960; enačba 3):

 , (enačba 3)

kjer PC pomeni delež pravilno razvrščenih kontrolnih točk 
(ali lokacije dejanskih zemeljskih plazov ali pa lokacije, kjer 
se le-ti ne bi smeli pojavljati), PE pa je delež teoretično 
pravilno razvrščenih kontrolnih točk.

Kot pomoč pri izbiri končnega oziroma najboljšega 
modela verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov (slika 
7i) je Komac (2012a) izbral postopek povprečenja več 
modelov (npr. najboljših 10, 25 … ali najboljših 5 %, 10 % 
itd.). Tak pristop je izbral, da bi se izognil preveliki napaki, 
ki bi lahko izvirala iz pretreniranosti izbranega modela. 
Rezultati povprečenja so pokazali, da je povprečni model 
najboljših desetih modelov enako uspešen pri napovedi 
pojavljanja zemeljskih plazov kot model, ki mu je uteži 
določil strokovnjak. Temu tesno sledi model, ki predstavlja 
povprečne vrednosti uteži najboljših 5 % vseh izračunanih 
modelov. V izognitev omenjeni »pretreniranosti« modela 
je kot končni model izbral tega, ki je prikazan na sliki 2. 
Na tej sliki so rezultati predstavljeni s šestimi opisnimi 
razredi verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov: 1 – none 
/ je ni; 2 – very low / zelo majhna; 3 – low / majhna; 
4 – moderate / srednja; 5 – high / velika; 6 – very high 
/ zelo velika. Razdelitev v opisne razrede je temeljila na 
metodi Jenksove optimizacije (Jenks, 1967) porazdelitve 
vrednosti modela, kjer se maksimizira razlika med razredi 
in minimizira razlika vrednosti znotraj vsakega razreda. 
Taka poenostavitev je bila nujna, da je model (in karta) 
razumljiva končnemu uporabniku, ki ni nujno strokovnjak.

Sklepne misli

Raziskave pobočnih procesov v Sloveniji so v zadnjih 
dvajsetih letih doživele velik napredek predvsem zaradi 
aktualne tematike, po mnenju avtorja vsaj delnega 
razumevanja odločevalcev (npr. financiranje projekta 
MASPREM s strani MORS, projekta G14 s strani MOP) 
ter razvoja orodij. Ugotovitve so le del poti k razumevanju 
pojavov, ki ji je treba slediti tudi v prihodnje. Poleg razi-
skovalnega dela je treba vključiti tudi aktivnosti ozave-
ščanja nestrokovne javnosti, odločevalske in laične.

Prostorsko-časovni dejavnik Najmanjša vrednost uteži Največja vrednost uteži Korak
litologija (inženirsko-geološke enota) min. = 0,2 maks. = 0,6 K = 0,02

oddaljenost od strukturnih elementov (m) min. = 0,0 maks. = 0,2 K = 0,02

naklon terena (°) min. = 0,2 maks. = 0,6 K = 0,02

ukrivljenost (brez enot) min. = 0,0 maks. = 0,3 K = 0,02

usmerjenost (tudi ekspozicija) (°) min. = 0,0 maks. = 0,2 K = 0,02

raba tal / površinski tipi (razred) min. = 0,0 maks. = 0,4 K = 0,02

število izračunanih modelov 156.169

 Preglednica 2: Nekatere uporabljene vrednosti uteži prostorsko-časovnih dejavnikov (min
u
, max

u
 in K), ki jih je uporabil 

Komac (2012a).
 Table 2: Some of the used values of the spatio-temporal factor weights (min

u
, max

u
 in K) used by Komac (2012a).
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Povzetek
Prostorski načrtovalci potrebujejo pregledne in praktične podlage za umeščanje nevarnih industrijskih obratov. 
Dosedanji poskusi upoštevanja rezultatov ocen tveganja pri urejanju prostora se v Sloveniji niso prijeli bodisi ker so 
bili formulirani poudarjeno teoretično in analitično bodisi ker niso bili podani v prostorskim načrtovalcem razumljivi 
in operativni obliki. Zato je nedorečeno oboje, tako urejanje prostora v okolici obstoječih nevarnih obratov kot iskanje 
in potrjevanje lokacij za nove. Članek prikazuje izkušnjo prostorskega načrtovanja v Ljubljani, ko se je z uporabo 
ocene ogroženosti za območje v okolici obrata UNP Butan Plin d.d. poiskala optimizirana prostorska rešitev. 

Abstract
Spatial planners need clear and practical guidance on siting hazardous industrial installations. Previous proposals 
for considering risk assessment results in land-use planning in Slovenia were without formal implications. 
The reasons seem to be twofold; one is their emphatic theoretical and analytical form, and the other is that 
they were not presented in an operational form suitable for land-use planning purposes. The consequence is 
an undefined process for both land-use arrangements around existing hazardous installations, and the siting 
of new installations. The case study presented, of an LPG storage and handling facility in Ljubljana, provides 
information on how risk assessments may assist in avoiding the aforementioned issues, enabling long-term 
solutions for spatial development needs with the least consequences in case of industrial incidents.

Uvod

Da bi bilo treba zagotoviti zadostno oddaljenost nevarnih 
industrijskih dejavnosti od poseljenih in drugih varovanih 
območij je star, zdravorazumski imperativ. Njegovo dose-
ganje je podprto s številnimi smernicami in priporočili 
(HSE, 2015) ter pravnimi zahtevami (Direktiva Seveso III, 
2012; Uredba 2008). Kljub temu so v prostoru neželena in 
prostorsko-ureditveno neustrezna stanja. V teh primerih 
so v današnjem času poudarjene težave pri lociranju novih 
objektov/dejavnosti v okolici nevarnih obratov, ne glede 
na to ali so novi objekti industrijski, ali pa gre za storitvene 
dejavnosti, infrastrukturo, stanovanjska območja. Ker 
mora prostorsko načrtovanje slediti še drugim zahtevam, 
kot so racionalna raba prostora, koncentracija sorodnih 
rab ipd., ob slabih možnostih za ustvarjanje vmesnih con, 
se vsakič znova postavlja vprašanje, kako se odločati o 
pobudah (predlogih) v okviru prostorskega razvoja.

Analize, ki splošno obravnavajo varnostne razdalje za 
izbrane izredne dogodke in rezultati v obliki, kot jih razumejo 
in uporabljajo procesni inženirji (Novak Pintarič, 2016), 
niso neposredno uporabni za prostorske načrtovalce. 

Oni potrebujejo informacije o izrednih dogodkih in njihovih 
posledicah ter vplivnih območjih v oblikah, ki so združljive 
z drugimi podatki za pripravo aktualnega prostorskega 
načrta (to so kvalitativne in kvantitativne informacije, ki 
se večinoma nanašajo na območja oziroma ploskovne 
enote – katastrske parcele ter so v GIS-formatu, ki 
omogoča nadaljnjo obdelavo in združevanje). Specifičnost 
in obenem izziv, s katerim se je treba pri tem spoprijeti, je 
negotovost, opredeljena kot verjetnost (ali frekvenca) poja-
vljanja izrednega dogodka ter njegovih posledic. Premago-
vanje tovrstnih težav in »prevajanje« specifičnih inženirsko-
-tehničnih informacij v »jezik prostorskega načrtovanja« je 
zahtevno, a nujno. Da je lahko tudi uspešno, se je pokazalo 
v Mestni občini Koper (Kontić in Kontić, 2009).

Kadar v prostorskem načrtovanju niso ustrezno upošte-
vani rezultati ocen ogroženosti, je razvoj v okolici obrata 
praktično ustavljen, saj se ocenjena »vplivna območja« 
izključujejo iz nadaljnje rabe zaradi njihovega neustre-
znega, determinističnega tolmačenja. To z vidika urejanja 
prostora in prostorskega razvoja ni v interesu niti 
lastnikov zemljišč niti nosilcev urejanja prostora niti inve-
stitorjev. 
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V nadaljevanju prikazujemo, kako je bila ocena ogroženosti 
uspešno uporabljena v postopku prostorskega načrto-
vanja za ureditev prodajnega centra Porscheja v Ljubljani 
na Verovškovi v bližini skladišča utekočinjenega naftnega 
plina (UNP) Butan Plin – OPPN 386 Litostroj (Strokovne 
podlage, 2014). Postopek potrditve OPPN je že končan 
(Odlok, 2016).

Uporaba ocene ogroženosti 

v prostorskem načrtovanju 

Prostorsko-ureditveni problem OPPN 386 Litostroj je 
bil naslednji: 81. člen občinskega prostorskega načrta 
Mestne občine Ljubljana (OPN MOL) je prepovedoval 
novogradnje v okolici Butan Plina v oddaljenosti do 336 

m z utemeljitvijo varstva pred industrijskimi nesrečami. 
Pri tem je bila formalna opora za ta člen ocena vplivnega 
območja najtežjega izrednega dogodka v Butan Plinu, 
kot je prikazano v varnostnem poročilu (VP, 2013), ter 
Uredba o merilih za določitev najmanjše razdalje med 
obratom in območji, kjer se zadržuje večje število ljudi, 
ter infrastrukturo, Uradni list RS, št. 34/08 (v nadalj-
njem besedilu: Uredba). Zaradi prepovedi je bila usta-
vljena priprava OPPN 386 Litostroj (Porsche). S strokov-
nimi podlagami (Strokovne podlage, 2014) so se želeli 
razčistiti argumenti za določbe 81. člena.

Metodološka izhodišča

Metoda izdelave ocene ogroženosti za potrebe prostor-
skega načrtovanja, ki uvaja indeks odpornosti (vzdržlji-

Branko Kontić, Davor Kontić: PROSTORSKO UREJANJE V OKOLICI NEVARNIH INDUSTRIJSKIH OBRATOV

Izhodišče
Vhodni podatki za modeliranje

Utemeljitev/osnovaIzliv iz dvanajstih 
rezervoarjev

Izliv iz šestih 
rezervoarjev

Nujnost določitve deležev 
tekoče in plinske faze 
UNP takoj po izlivu iz 
rezervoarjev (ravnotežni 
pritisk v rezervoarju je okoli 
6 bar, kar pomeni brizganje 
tekoče in plinske faze – pojav 
»šampanjca« – ob sprostitvi 
na atmosferski tlak)

Porazdelitev med tekočo in plinsko fazo 0,5 Ravnotežje med plinsko in tekočo fazo za propan in butan 
ter njuno mešanico je podano z odvisnostjo pritiska (p) od 
temperature (T), to je s p-T krivuljami, prav tako s kritičnima T 
in p; energijska bilanca sistema ob upoštevanju obratovalnih 
pogojev v času pojava izrednega dogodka (zunanja 
temperatura in tlak, temperatura plina v rezervoarjih, pretoki 
plina v sistemu, obratovalni pritisk idr.) so podlaga za oceno 
trajanja porazdelitve faz. Baza podatkov programskega orodja 
Phast že vsebuje specifične termodinamske in empirično 
določene koeficiente za različne snovi, tudi propan in butan, ki 
se uporabijo pri oceni deležev posamezne faze.

Nujnost določitve (ocene) 
velikosti luže UNP po razlitju

Variabilno; med 2.500 in 10.000 m2 Velikost luže je odvisna od porazdelitve med tekočo in plinsko 
fazo, skupne količine izlite tekoče faze in njenega poznejšega 
izhlapevanja (vremenski pogoji) ter podlage, na katero izteče. 
Tla v okolici snopov UNP so deloma peščena (omogočajo 
pronicanje), deloma pa utrjena z asfaltom in betonom 
(pričakuje se enakomerno razprostiranje iztečenega plina in 
intenzivnejše gorenje ter izhlapevanje).

Nujnost določitve časa vžiga 
tekoče faze in eksplozije 
hlapov po izpustu

Variabilno; med 0 in 300 sekund (ocena) Možen je takojšen vžig ob padcu rezervoarjev zaradi iskrenja 
pri trkih med kovino in kovino ter kovino in podlago ter 
zakasnel vžig zaradi drugega vira vžiga, na primer vozečega 
avtomobila ali kratkega stika ali iskrenja na električni napeljavi 
po poškodbah, ki jih je povzročil potres.

Nujnost določitve mase izhla-
pelega UNP, ki bo eksplodiral 
po 300 sekundah po padcu 
rezervoarjev in izlivu (stanje tik 
pred zakasnelim vžigom)

70 t
(zaokroženo)

35 t
(zaokroženo)

Empirični podatki eksplozij oblaka hlapov UNP (testiranja in 
izračuni so pokazali 10% učinkovitost reakcij zgorevanja-
oksidacije). Upoštevano je tudi, da med obratovanjem niso 
vsi rezervoarji UNP polni, potres pa se zgodi med normalnim 
obratovalnim stanjem.

Nujnost določitve 
heterogenosti oblakov 
hlapov, ki se tvorijo po padcu 
rezervoarjev – rezervoarji 
padejo neurejeno in so smeri 
iztekanja plina iz padlih 
rezervoarjev različne

Variabilno; oblakov hlapov je več, vsak 
doseže različno razdaljo, kjer je spodnja 
meja eksplozivnosti; delež hlapov, kjer je 
koncentracija UNP pod mejo eksplozivnosti, 
ne sodeluje v eksploziji; delež hlapov, kjer je 
koncentracija nad mejo eksplozivnosti, zgori 
kot vzbuh ali sočasno z gorenjem luže

Velja smiselno tolmačenje utemeljitve, kot je podana v prvi 
vrstici preglednice; upoštevani sta tudi razredčevanje in prenos 
snovi v zraku.

Nujnost ocene trajanja 
požarov (gorenje tekoče 
faze) in obdobja pojavljanja 
naknadnih manjših eksplozij 
hlapov 

Variabilno; pribl. 
4 ure, posredovanje 
oteženo zaradi 
posledic rušilnega 
potresa v mestu in na 
lokaciji Butan Plina

Variabilno; pribl. 2 uri, 
posredovanje oteženo 
zaradi posledic 
rušilnega potresa v 
mestu in na lokaciji 
Butan Plina

Empirični podatki o hitrosti gorenja UNP (poskusi in izračuni), 
specifični koeficienti v bazi podatkov programa Phast

 Preglednica 1: Povzetek izhodišč in vhodnih podatkov za modeliranje (Strokovne podlage, 2014)
 Table 1: Summary of input modelling data (Strokovne podlage, 2014)
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vosti, ogroženosti) za okoljske sestavine, je podrobno 
opisana v (Kontić in Kontić, 2009). Specifične dopol-
nitve s prikazom priprave ocene ranljivosti, upošteva-
njem indeksa odpornosti in opredelitvijo potrebe po 
izvedbi varnostnega pregleda na obstoječih postroje-
njih so prikazane v (Kovačič, 2016). Še poznejša prilago-
ditev metode za ocenjevanje ogroženosti zaradi izrednih 
vremenskih dogodkov – žled, padavine – z uporabo 
rezultatov za prostorsko načrtovanje (lociranje) ener-
getske infrastrukture, pa je opisana v (Matko in sod., 
2017). Na podlagi takega celovitega razumevanja so bila 
pripravljena naslednja izhodišča za pripravo ocene ogro-
ženosti za območje v okolici Butan Plina:

 – obravnava izrednih dogodkov v kontekstu prostor-
skega načrtovanja

 – ustrezen nabor izrednih dogodkov, relevantnih 
za prostorsko načrtovanje, in analiza njihovih 
fizikalnih učinkov

 – ocena pogostnosti pojavljanja izbranih izrednih 
dogodkov in njihovih fizikalnih učinkov

 – sintezen prikaz obravnavanih izrednih dogodkov 
z vidika pričakovanih oziroma možnih območij za 
različne pričakovane fizikalne učinke z določeno 
pogostnostjo pojavljanja

 – nabor podatkov o okoljskih sestavinah z namenom 
uporabe pri oceni njihove ranljivosti/vzdržljivosti/
odpornosti glede na pričakovane/možne fizikalne 
učinke obravnavanih izrednih dogodkov – podatki o 
mehanski vzdržljivosti proti tlačnim obremenitvam 
pri morebitnih eksplozijah ter o toplotni oziroma 
požarni vzdržljivosti pri morebitnih požarih in eksplo-
zivnih gorenjih 

 – podatki za obstoječe sestavine okolja v okolici 
Butan Plina

 – podatki za načrtovane sestavine okolja v okolici 
Butan Plina

 – podlage za tolmačenje pri ocenjevanju ranlji-
vosti/vzdržljivosti/odpornosti, še posebej ob 
nepopolnih ali nejasnih podatkih za posamezne 
pričakovane/možne učinke

 – ocena indeksa odpornosti/vzdržljivosti, ki daje orien-
tacijo, ali bi izpostavljeni objekti vzdržali intenziteto 
fizikalnih učinkov izrednih dogodkov (nadtlak – kPa, 
toplotno sevanje – kW/m2) na izbrani lokaciji – odda-
ljenosti od možnega izrednega dogodka oziroma 
vira tveganja. Pristop je shematsko prikazan na 
sliki 1 in omogoča po eni strani določanje značil-
nosti objektov (tehnične specifikacije), po drugi pa 
prostorsko-ureditveno optimizacijo (dogovarjanje 
glede razmeščanja objektov/dejavnosti v prostoru). 
Temelji na identifikaciji lokacij v bližini vira tveganja 
(označeno z »razdalja 1« in »razdalja 2« – glej sliko 1), 
kjer intenziteta izrednih dogodkov (nadtlak, toplotno 
sevanje, koncentracije) pade pod mejo vzdržljivosti/
odpornosti predvidoma izpostavljenih okoljskih 
komponent (na sliki označeno s prekinjeno krivuljo).

 – ocena potrebnosti in koristnosti izvedbe dodatnih 
varnostnih ukrepov pri Butan Plinu in/ali okolju, kjer 
indeks odpornosti/vzdržljivosti presega vrednost 1. 

indeks odpornosti/vzdržljivosti= 
I_
R ,

kjer je I intenziteta izrednega dogodka izražena s priča-
kovanimi vrednostmi nadtlaka, toplotnega sevanja ali 
koncentracije snovi na izbranih oddaljenostih, R pa ranlji-
vost okoljske sestavine. Ranljivost se določa glede na 
posledice, ki jih okoljske sestavine (ljudje/infrastruktura) 
lahko utrpijo ob izpostavljenosti konkretnim vrednostim 
fizikalnih učinkov izrednih dogodkov.

Če je indeks vzdržljivosti višji od 1, to pomeni, da izposta-
vljena sestavina okolja ne bo vzdržala fizikalnih obreme-
nitev in se gradnja objektov odsvetuje ali pa se predla-
gajo dodatni ukrepi za »ojačitev« objekta – npr. način 
gradnje, usmerjenost objektov – ter fizične pregrade 
proti občutljivim sestavinam ipd. Lahko se predlaga tudi 
opustitev obstoječe nevarne dejavnosti. 

Če je indeks vzdržljivosti nižji od 1, to pomeni, da bo izpo-
stavljena sestavina okolja vzdržala fizikalne obremenitve; 
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Slika 1:  
Pristop za uporabo indeksa 
vzdržljivosti/odpornosti  
(Kontić, D., 2008)
Figure 1:  
Approach to applying the resilience 
index (Kontić, D., 2008)
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Slika 3b:  
Objekti nesprejemljive ogroženosti 
(rdeča barva) za nadtlak pri izpustu 
in eksploziji celotne količine iz 
250 m3 rezervoarja – ocena po 
določilih Uredbe (2008) (Strokovne 
podlage, 2014)
Figure 3b:  
Unacceptable threat (red) of objects 
due to overpressure in the case of a 
leak of LPG from a 250 m3 reservoir 
and a subsequent explosion – 
assessment according to the Decree 
(Uredba, 2008) (Strokovne podlage, 
2014)

Slika 3a:  
Ranljivost objektov v okolici Butan 
Plina skladno z določili Uredbe (2008) 
(Strokovne podlage, 2014)
Figure 3a:  
Vulnerability of objects around Butan 
Plin according to the Decree (Uredba, 
2008) (Strokovne podlage, 2014)

Slika 2:  
Območje prepovedi gradnje v okolici 
Butan Plina po 81. členu OPN MOL v 
oddaljenosti 336 m  
(Strokovne podlage, 2014)
Figure 2:  
The distance of 336 m around Butan 
Plin where spatial development is not 
allowed, according to Article 81 of 
the Ljubljana Spatial Plan.  
(Strokovne podlage, 2014)



175UJMA | številka 31 | 2017

na tej podlagi ni zadržkov za lociranje objekta/dejavnosti, 
lahko pa se vseeno izvedejo dodatni zaščitni ukrepi. 

Ocena ogroženosti

Ocena je uvodoma obsegala pregled izhodišč za 81. 
člen OPN MOL, in sicer podatke in ocene v varnostnem 
poročilu o najtežjem izrednem dogodku, tj. izpustu UNP 
iz polnega 250 m3 rezervoarja in vžig/eksplozijo celotne 
količine iztečenega plina (VP, 2013). Obravnavani fizikalni 
učinki so bile tlačne in toplotne obremenitve. Na podlagi 

ugotovitev iz varnostnega poročila so z 81. členom OPN 
MOL prepovedali novogradnje v razdalji 336 m, kot je 
prikazano na sliki 2.

Po postopku ocenjevanja sprejemljive/nesprejemljive 
ogroženosti, kot ga določa Uredba (2008) – postopek 
definira kategorije ranljivosti infrastrukture, tri razrede 
vplivnih območij glede na intenziteto pričakovanih fizi-
kalnih učinkov izrednega dogodka ter matriko ogrože-
nosti, ki povezuje kategorije ranljivosti in razrede vplivnih 
območij – se pokaže, da so nekateri objekti, npr. Porsche, 
Lek, Energetika, Tuba Lajovic, Palača DSU, stanovanja, 

Slika 4:  
Sintezni prikaz območij za različne 
pričakovane fizikalne učinke (razredi 
toplotnih in tlačnih obremenitev, 
opredeljenih v Uredbi) s pogostnostjo 
pojavljanja 10 % v 50-letni obratovalni 
dobi, da pride do rušilnega potresa 
v Ljubljani s povratno dobo 475 let. 
Ocenjena velikost območij variira 
glede na napolnjenost rezervoarjev ob 
potresu, čas dogodka, snovno-bilančna 
razmerja med količinami plina, ki zgori 
v požaru, eksplodira po različnih časih 
izhlapevanja ali se razredči brez vžiga. 
(Strokovne podlage, 2014)
Figure 4:  
Summary of areas of different physical 
effects (categories of thermal and 
overpressure effects are defined by 
the Decree) with 10% frequency in 
50 operational years of Butan Plin 
and a return period of 475 years for 
a destructive earthquake in Ljubljana. 
Areas are diverse in size due to the 
reservoirs' actual storage capacity, the 
time and season of the event, the ratios 
between gaseous and liquid LPG after 
leakage being an input for the mass-
balance calculation of explosions/fires, 
etc. (Strokovne podlage, 2014)

Izredni dogodek Ocenjena pogostnost pojavljanja 
(red velikosti)

Območje pričakovanih/možnih fizikalnih 
učinkov obravnavanega izrednega dogodka 

(zaokroženo)
Poškodba in izpust UNP iz vseh padlih 
rezervoarjev, skupaj pribl. 1380 t

10% verjetnost v 50-letni obratovalni dobi, 
da pride do rušilnega potresa v Ljubljani s 

povratno dobo 475 let

do 2000 m
Poškodba in izpust UNP iz šestih padlih 
rezervoarjev, skupaj pribl. 690 t
Plastične poškodbe rezervoarjev brez 
izpusta UNP -

 Preglednica 2: Pregled možnega razvoja situacije po padcu snopov rezervoarjev zaradi rušilnega potresa. Upoštevane so 
izkušnje ob potresu v Fukušimi 11. marca 2011, ki se nanašajo na porušitev rezervoarjev UNP (Dobashi, 
2014), in strokovne objave o upoštevanju potresa v okviru ocenjevanja tveganja za skladišča UNP in druga 
postrojenja (Campedel in sod., 2008; Salzano, E. in sod., 2003) (Strokovne podlage, 2014)

 Table 2: Overview of a possible situation after the collapse of two sections of reservoirs in Butan Plin due to an 
earthquake. The figures presented reflect the experience after the earthquake in Fukushima on 11 March 
2011 (Dobashi, 2014) and publications covering the consideration of potential earthquake consequences in 
risk assessments for LPG storage and other installations (Campedel et al., 2008; Salzano, E. et al., 2003) 
(Strokovne podlage, 2014)
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v območju nesprejemljive ogroženosti (slika 3). Pri tem 
velja opomba, da Uredba (2008) ne tolmači kategorij 
ranljivosti skladno s strokovno definicijo in uporabo v 
prostorskem načrtovanju (Mlakar in Marušič, 2000), 
pač pa jih prikazuje kot potencial za manjšo/večjo priso-
tnost ljudi v obravnavanem območju (objektih).

Izsledki so odprli dve vprašanji:
 – Kakšna bi bila ogroženost ob rušilnem potresu na 

območju Ljubljane, ki bi povzročil poškodbe in/ali 
padec do dvanajst pokončnih UNP rezervoarjev po 
250 m3 (rezervoarji so povezani v dva snopa po šest 
rezervoarjev)?

 – Ali so ocene ogroženosti po Uredbi (2008) primerna 
podlaga za prostorsko-ureditvene odločitve glede na 
to, da ima postopek ocenjevanja po Uredbi nekatere 
pomanjkljivosti?

Da bi odgovorili na ti dve vprašanji, sta bili opravljeni 
dodatni analizi, in sicer pregled poročila o potresni 
varnosti pokončnih UNP rezervoarjev v Butan Plinu 
(ZAG, 2010) ter podrobna analiza strokovnosti 
Uredbe. Analiza možnosti porušitve plinskih snopov je 
pokazala, da temelji snopov rezervoarjev ne bi vzdržali 
rušilnega potresa – pri gradnji je bila potresna odpor-
nost objektov Butan Plina določena po takrat veljavnih 

Nadtlak, kPa 
(1 bar =105 Pa) Učinek
Neposreden učinek na ljudi
13,8 Mejna vrednost za pretrganje bobničev
23,5 1 % verjetnost za pretrganje bobničev
34,5–48,3 50 % verjetnost za pretrganje bobničev
68,9–103,4 90 % verjetnost za pretrganje bobničev
69,0–103,4 Mejna vrednost za pljučne krvavitve 
100,0 Mejna vrednost za smrtnost (zaradi pljučnih krvavitev)
120,8 Mejna vrednost za smrtnost (zaradi pljučnih krvavitev)
110,4–172,4 50 % verjetnost za smrt zaradi pljučnih krvavitev
176,0–241,3 90 % verjetnost za smrt zaradi pljučnih krvavitev
200,0 99 % verjetnost za smrt zaradwi pljučnih krvavitev
483,0 Mejna vrednost za poškodbe notranjih organov
482,6–1379 Takojšnja smrt
Posredni učinek na ljudi
10,3–20,7 Prevračanje ljudi na tla
13,8 Možna smrt zaradi naleta na ovire
55,2–110,3 Razmetavanje ljudi po okolici
4,1 Meja za poškodbe zaradi letečih kosov 
6,9– 15,0 Meja poškodb kože zaradi letečih kosov 
15,0–21,7 Meja za resne poškodbe zaradi letečih kosov
27,6–34,5 50 % verjetnost za resne poškodbe/smrt zaradi letečih kosov
48,3–68,9 90 % verjetnost za smrt zaradi letečih kosov
Učinek na zgradbe in opremo
0,2 Mejna vrednost za pokanje okenskih stekel, ki so pod pritiskom
1,0 Mejna vrednost za pokanje okenskih stekel
2,1 »Varna razdalja«, pri kateri s 95 % verjetnostjo ne pride do težjih posledic; občasno počena (10 %) okenska stekla 
2,8 Manjša škoda na konstrukciji objektov 
4,8 Omejene poškodbe objektov 
6,9 Poškodbe hiš (nekatere lahko neprimerne za bivanje) 
13,8 Delna porušitev sten in streh hiš 
15,0–20,0 Porušitev nearmiranih sten
15,9 Spodnja meja hujših poškodb nosilne konstrukcije objektov 
20,7 Spodnja meja za poškodbe jeklene konstrukcije (izruvanje iz temeljev); pretrganje skladiščnih rezervoarjev
20,0–30,0 Porušitev jeklenih struktur
34,5–48,3 Zlom lesenih tramov; skoraj popolna porušitev hiš (zunanje stene), premik/pretrganje cevovodov
48,2–55,1 Deformacija ali prelom zidov iz opeke debeline 20 do 30 cm 
70,0 Verjetna popolna porušitev stavb; težki delovni stroji premaknjeni in poškodovani
50,0–100,0 Premaknitev cilindričnih rezervoarjev, uničenje cevovodov

 Preglednica 3: Učinki nadtlaka (HSE 1997; HSE, 2014; La Chance in sod., 2011; World Bank, 1988) 
 Table 3: Physical effects of overpressure (HSE 1997; HSE, 2014; La Chance et al., 2011; World Bank, 1988)
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Slika 5:  
Zaokrožen prikaz ogroženosti 
sestavin okolja ob padcu in poškodbi 
pokončnih rezervoarjev zaradi 
rušilnega potresa (na podlagi 
več možnosti, kot so opisane v 
preglednicah 1 in 2, ter upoštevajoč 
pogostnost pojavljanja potresa) s 
simulacijo izvedbe nekaterih dodatnih 
varnostnih ukrepov. (Strokovne 
podlage, 2014)
Figure 5:  
Synthesized view of threat levels 
around Butan Plin after collapse 
of the reservoirs in the case of a 
destructive earthquake in Ljubljana 
(inputs as given in Tables 1 and 2), 
considering some of the possible 
safety protection measures 
(Strokovne podlage, 2014)

Slika 6:  
Ponazoritev upoštevanja analize 
ogroženosti v prostorskem 
načrtovanju po optimizacijskem 
pristopu – ocena potrebnosti in 
koristnosti dodatnih ukrepov ter 
odločitev o njihovi izvedbi se izpelje na 
podlagi analize stroškov in koristi ter 
dogovorov v postopku usklajevanja 
prostorske ureditve. (Strokovne 
podlage, 2014)
Figure 6:  
Consideration of threat analysis 
in spatial planning following an 
optimization approach – a needs 
and utility assessment of additional 
safety measures as a basis for 
their implementation is processed 
within the framework of CBA and 
coordination activities for the actual 
spatial plan. (Strokovne podlage, 2014)

tehničnih predpisih za gradnjo na potresno ogroženih 
območjih; upoštevana vrednost vršnega pospeška tal 
PGA je bila 0,25g, vendar so potresne obremenitve iz 
tistega obdobja občutno manjše od tistih, ki jih pred-
pisujeta danes veljavna standarda SIST EN 1998-1 in 

SIST EN 1988-4 (ZAG, 2010). Tako bi lahko ob porušitvi 
prišlo do iztekanja UNP iz vseh napolnjenih rezervo-
arjev (skupna zmogljivost je okoli 1380 t). Ugotovljeno 
je bilo tudi, da ima Uredba številne pomanjkljivosti in 
bi jo bilo treba spremeniti (Strokovne podlage, 2014). 
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Zato je bil opravljen dodaten premislek o možnem 
dogajanju v primeru rušilnega potresa s podpornimi 
izračuni v povezavi z možnimi fizikalnimi učinki. Upora-
bljen je bil računalniški program Phast, upoštevane 
so bile tudi izkušnje od drugod. Rezultati so zbrani v 
preglednicah 1 in 2 ter grafičnem prikazu na sliki 4.

Glede pomanjkljivosti Uredbe je bilo ugotovljeno nasle-
dnje (poleg že omenjenega neustreznega tolmačenja 
ranljivosti okolja): a) Uredba posplošeno zahteva 
obravnavo izrednih dogodkov, do katerih v številnih 
obratih sploh ne more priti, kar lahko prinaša zavaja-
joče in napačne rezultate, ne zahteva pa specifičnih 
obravnav za konkretno postrojenje oziroma obrat in 
obratovalno stanje, b) izredne dogodke tolmači deter-
ministično in ne verjetnostno, c) Uredbo naj bi upora-
bljali samo za nove obrate (kar ni ustrezno, saj naj bi 
načela (okolje)varstvene etike veljala za vse uporab-
nike prostora enako, to je brez razlikovanja med obsto-
ječimi in novimi), č) Uredba ne vključuje mehanizma/
obveze, po kateri je treba pri njeni uporabi upošte-
vati tudi aktualne načrte rabe prostora v določenem 
območju; morebitno omejevanje rabe prostora zaradi 
takšne absolutne, neusklajene uporabe Uredbe se 
lahko posledično izraža v gospodarski in družbeni škodi 
(spremembe vrednosti nepremičnin, ustavitev inve-
sticij, zaviranje ustvarjanja delovnih mest ipd.).  

Premisleki in izsledki, kot so navedeni v preglednicah 
1 in 2 ter na sliki 4, so terjali odgovore še na nasle-
dnja vprašanja:

 – Katere ukrepe, poleg ojačitve temeljev snopov 
rezervoarjev, lahko in želijo izvesti v Butan Plinu, 
da se ogroženost zmanjša? 

 – Kateri objekti v okolici bi lahko zdržali fizikalne 
obremenitve, če bo do obravnavanega izrednega 
dogodka prišlo – ocena na podlagi indeksa odpor-
nosti/vzdržljivosti? 

 – Katere nove objekte je mogoče graditi v okolici 
Butan Plina, če se ogroženost ne zmanjša? Ali je 
OPPN 386 izvedljiv/sprejemljiv?

Skladno z razumevanjem predstavnikov MOL-a, Butan 
Plina, Porscheja in MOP-a ter udeleženih prostorskih 
načrtovalcev, ocenjevalcev tveganja, ocenjevalcev 
ogroženosti in drugih strokovnjakov, kako upoštevati 
potencial (verjetnost) pojavljanja izrednih dogodkov v 
prostorskem načrtovanju (MOL, 2015a), so bile obrav-
navane naslednje situacije in ukrepi s predpostavko, 
da si sedanji in bodoči uporabniki prostora prizade-
vajo za uskladitev interesov. Obravnavani ukrepi s 
strani Butan Plina so bili opustitev skladiščenja UNP 
na lokaciji na Verovškovi in morebitna preselitev na 
drugo lokacijo, zmanjšanje/ukinitev skladiščenja UNP 
v pokončnih rezervoarjih ter obsutje večjih ležečih 
rezervoarjev, uvedba dodatnega sistema pršil (vodnih 
topov), ki bo preprečeval/omejeval širjenje oblaka 
hlapov izven območja Butan Plina ter zagotavljal 
dodaten način hlajenja rezervoarjev v primeru požara, 
izvedba dodatne toplotne izolacije neobsutih rezer-

voarjev, izvedba varnostnega nasipa/stene na meji 
Butan Plina, ki bi omejeval razprostiranje morebitnega 
udarnega vala proti bližnjim objektom in jih ščitil. Na 
drugi strani je bil Porsche Slovenija pripravljen investi-
rati v dodatne varnostne ukrepe kot na primer zgra-
ditev podzemnih garaž in zaklonišč, izvedbo/obliko-
vanje vhodov in izhodov za hitro in učinkovito umikanje 
iz objektov, oblikovanje objektov za čim manjšo izpo-
stavljenost udarnemu valu oziroma doseganje čim 
nižjih mehanskih in toplotnih obremenitev (ustrezna 
višina, usmerjenost, aerodinamična zasnova v smeri 
Butan Plina) in fizične pregrade za preprečevanje 
širjenja hlapov plina proti njihovim objektom. Obrav-
nave sta spremljali interni analizi stroškov in koristi 
(CBA) Butan Plina in Porscheja v različnem obsegu 
in globini, ki sta bili dodatna opora za izbor ukrepov 
(MOL, 2015b). 

Obnovljena analiza ogroženosti, tokrat z upošteva-
njem rušilnega potresa in simulacijo nekaterih varno-
stnih ukrepov, je dala rezultat srednje, in ne več visoke 
ogroženosti za območje OPPN 386, kot je prikazano 
na sliki 5. Iz tega so bili izpeljani predlogi oziroma odlo-
čitveni pristop za dejansko izvedbo dodatnih varno-
stnih ukrepov v povezavi s pripravo in potrjevanjem 
prostorskega akta OPPN 386, slika 6.

Razprave, ki so naknadno potekale med MOL, Butan 
Plinom, Porschejem in MOP o možnih rešitvah skladno 
s sliko 6 so prinesle dogovor, da se OPPN 386 potrdi 
(Odlok, 2016) in da Butan Plin začne priprave za 
preselitev na drugo lokacijo. To zdaj že poteka (Ocena, 
2015). Skladno s tem se je ustrezno spremenil tudi 
81. člen OPN MOL.

Razprava

Tukaj komentiramo dve temi. Prva je uporaba mejnih 
vrednosti nadtlaka za opredeljevanje vplivnih območij, 
in druga širši prostorsko-ureditveni vidik ob upošte-
vanju izrednih dogodkov.

Preglednica 3 prikazuje učinke nadtlaka na ljudeh, 
grajenih objektih in opremi. Gre za povzetek empi-
ričnih študij. Razvidno je, da podatki za nadtlak in 
pričakovane učinke variirajo za več kot faktor 2. 
Razlike so torej pomembne in jih je treba pri tolma-
čenju ocenjenih (izračunanih) vplivnih območij ter pri 
rabi v prostorskem načrtovanju (in nasploh) ustrezno 
upoštevati. Na primer, podajanje »varnih razdalj« na 1 
m natančno (ali celo manj), ni ustrezno in je zavajajoče.

Izbrane mejne vrednosti 20, 50 in 140 mbar (oziroma 
2, 5, 14 kPa) za določanje razredov vplivnih območij 
po Uredbi (Uredba, 2008) naj bi skladno s podatki v 
preglednici 3 opredeljevale »varno razdaljo« (med 20 
in 50 mbar), kjer se lahko pojavijo manjše poškodbe 
objektov, ter razdaljo delnih porušitev in mejo hujših 
konstrukcijskih poškodb (140 mbar). Ob upoštevanju 
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še drugih negotovosti (poleg tistih, ki smo jih omenili 
zgoraj in so razvidne iz razponov vrednosti v pregle-
dnici 3), na primer tistih, ki so povezane z verjetnostno 
naravo izrednih dogodkov (Strokovne podlage, 2014), 
je jasno, da administrativna (birokratska) obravnava 
izrednih dogodkov ni primerna, ker ne daje dobrih, 
ustvarjalnih rešitev v prostoru. Zato je treba v konte-
kstu dolgoročnega urejanja prostora razmišljati širše.

Pri zagatah, ko nekoč v zunajmestnem območju 
postavljene industrijske objekte zaobjame mesto, je 
najboljša rešitev čim prejšnja preselitev. Vlaganje v 
varnost (vkop ali obsutje rezervoarjev, drugi ukrepi 
za zaščito okolice) pomenijo finančna vlaganja, ki 
se vlagatelju morajo povrniti. Objekt bo vse dražji, 
njegova amortizacija časovno vse bolj oddaljena in 
vse težje ga bo mogoče preseliti. To se je pokazalo 
pri številnih objektih/obratih v Sloveniji. Vlaganja v 
sanacijo na sicer že spoznano slabi lokaciji poslab-
šuje prostorske ureditvene razmere. Taka vlaganja 
lahko pomenijo kratkoročno zmanjšanje težave, toda 
ohranja se dolgoročna vprašljivost (neustreznost). To 
pomeni, da srž problema – neustrezna prostorska 
ureditev – ostaja. Načelo, ki bi ga bilo treba v takih 
primerih uveljaviti, je: prej ko se dejavnost (objekte) 
preseli (te bo tako in tako treba enkrat preseliti), manj 
bo stroškov, manj bo tveganja, skratka, boljše bo.

Sklepne misli

Prikazan primer uporabe ocene ogroženosti v prostor-
skem načrtovanju utemeljuje potrebo po spremembi 
paradigme administrativne obravnave izrednih dogodkov 
v industriji. Uredba, na katero se sklicujejo upravno-
-postopkovne obravnave (Uredba, 2008), ne daje izhodišč 
za prostorsko in tehnološko izboljševanje – optimizi-
ranje, ampak je zastavljena kot kontrolni upravno-potrje-
valni mehanizem, pa še to na oporečnih podlagah in brez 
upoštevanja epistemoloških negotovosti. Z vidika osnov-
nega namena (varstvo okolja in zdravja) je nujno, da se 
z njeno čimprejšnjo prenovo zagotovi uvajanje varnostnih 
načel, prakse in ukrepov že v fazi priprave prostorskih 
aktov in da postane priprava prostorskih načrtov prilo-
žnost ter obveznost, ko se preveri, ali je stanje v konkre-
tnem nevarnem obratu tako, da se prostorski načrt lahko 
potrdi, ali pa je treba v obratu predhodno/sočasno/v 
določenem obdobju izvesti dodatne varnostne ukrepe. Pri 
tem naj aktivno sodelujejo načrtovalci, upravljavci obratov, 
izdelovalci ocen tveganja, ocenjevalci ogroženosti, izdelo-
valci drugih strokovnih podlag in PSP – prikaza stanja v 
prostoru, zainteresirani deležniki, javnost ter upravni 
organi s ciljem iskanja najboljših rešitev (optimiziranje in 
usklajevanje). Dovoljevalska faza je potem lahko meha-
nizem, ko se le preveri, ali je bilo optimiziranje opravljeno 
in ali je bila izbrana najboljša izmed alternativ.
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Povzetek
Od maja 2015 do aprila 2017 je potekal evropski projekt RECALL, ki ga je sofinancirala Evropska komisija, in 
sicer Direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito. V projektu je sodelovalo pet evropskih držav s ciljem 
priprave in izvedbe smotrnih rešitev, ki bodo v pomoč lokalnim skupnostim pri načrtovanju in obvladovanju 
plazov in njihovi ublažitvi. Z vzajemnim sodelovanjem in stroškovno najbolj učinkovitimi ukrepi je mogoče 
zmanjšati tveganja, pri čemer se je izkazalo, da je za celovito rešitev spremljanja premikanja in končno sanacijo 
potrebnih veliko več finančnih sredstev, kot jih lahko zagotovijo evropska sredstva, pridobljena na razpisih. 

Abstract
RECALL was a two-year project, running from May 2015 to April 2017, which was co-funded by the European 
Commission, Humanitarian Aid and Civil Protection Department (ECHO). Five partners from five different 
European countries worked together within this project to design and implement smart, community based 
solutions supporting local authorities in the better planning and implementation of the landslide and disaster 
prevention measures in their territories. The RECALL project aims to take a step forward in risk prevention and 
mitigation through mutual cooperation and the application of cost-effective measures. However, it is evident 
that a comprehensive solution for the monitoring of the movement of landslides and the final restoration of 
their consequences will require much more financial resources than the ones gained through EU tenders.

Uvod 

Od maja 2015 do aprila 2017 je potekal evropski projekt 
RECALL (Odzivnost Evropskih skupnosti ob lokalnih zemelj-
skih plazov), ki ga je sofinancirala Evropska komisija, in 
sicer Direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito 
(DG ECHO). V projektu je sodelovalo pet evropskih držav 
(Slovenija, Hrvaška, Grčija, Italija in Madžarska), kot 
slovenski partner je v njem sodeloval Geološki zavod Slove-
nije. Projekt RECALL je zajemal štiri tematske sklope: 
1. podrobna analiza obstoječega stanja in/ali izvedenih 

preventivnih ukrepov, njihovega vzdrževanja in predno-

stnih naložb na štirih izbranih pilotnih območjih, kjer je 
stopnja tveganja za nastanek zemeljskega plazu velika 
in je ogroženih več kot 5000 prebivalcev;

2. ustanovitev štirih kooperativnih skupin, ki bodo 
združevale predstavnike lokalnih civilnih zaščit in 
prebivalcev, in izvedba programa njihovega uspo-
sabljanja za izvajanje rednega spremljanja učinkovi-
tosti preventivnih ukrepov na plazu;

3. izvedba manjših sanacijskih posegov na izbranih 
pilotnih območjih;

4. razvoj dveh e-orodij: a) e-orodje, ki bo kooperativnim 
skupinam omogočalo lažjo komunikacijo z lokal-
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nimi oblastmi, in b) e-orodje, ki bo v pomoč lokalnim 
oblastem pri načrtovanju in razporejanju finančnih 
sredstev in določevanju prednostnih naložb.

Pilotna območja v 

projektu RECALL

Recoaro, provinca Vicenza, Italija

Zemeljska plazova na italijanskem pilotnem območju 
sta v kraju Recoaro Terme (provinca Vicenza). 
Zemeljski plaz Cappellazzi je posledica antropogenega 
dejavnika, povezanega z globokimi izkopi po izgradnji 
šestih stanovanjskih stavb v zgodnjih 90. letih prej-
šnjega stoletja (Mercato, 2006). V zadnjih dvajsetih 
letih je plaz hudo poškodoval stavbe, javni vodovod 
in lokalno cesto. Prizadeto območje je na nadmorski 
višini od 400 do 430 metrov in obsega približno 3.800 
m2 (slika 1). Drugo plazovito območje na tem območju, 

plaz Cischele, je sprožilo obilno deževje oktobra 2010 
(slika 2). 

Po obisku terena in podrobni analizi, ki je bila izvedena 
v prvem delu projekta, je Geološki zavod Slovenije kot 
edini tehnični partner v projektu podal smernice za 
izvedbo nestrukturnih ukrepov sanacije, ki jih je bilo 
mogoče z razpoložljivimi sredstvi projekta tudi izvesti. 
Kooperativna skupina, ki jo sestavljajo lokalni prosto-
voljci civilne zaščite in prebivalci, je bila ustanovljena in 
ustrezno usposobljena aprila 2016. Njihove dejavnosti 
v zvezi z zemeljskim plazom Cappellazzi bodo usmer-
jene v obnovo in vzpostavitev sistema za spremljanja 
premikov, pri čemer so predvideni naslednji ukrepi:

 – preverjanje dostopnosti že postavljenih vrtin;
 – tedensko spremljanje nivoja podzemne vode;
 – namestitev merilnikov razpok na najbolj poškodo-

vanih stavbah in zadrževalnih zidovih ter njihovo 
redno spremljanje;

 – podrobna raziskava razpok na sedanjih struk-
turah ter izvirih in točkah, kjer se voda prebija na 
površje (Jemec Auflič et al., 2015a).

Slika 1:  
Posnetek iz zraka vasi Cappellazi, ki 
je na plazu (vir: Comune di Recoaro 
Terme).
Figure 1:  
Aerial view of the Cappellazzi village, 
situated on the landslide (Source: 
Comune di Recoaro Terme).

Slika 2:  
Pogled na območje v vasi Cischele z 
globokim plazenjem  
(vir: Comune di Recoaro Terme).
Figure 2:  
The view of the Cischele village and 
the area which is prone to deep-
seated landslides  
(Source: Comune di Recoaro Terme).
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Okrožje Vukovar-Srijem, Hrvaška

Hrvaško pilotno območje je območje gimnazije v Vuko-
varju na desnem bregu Donave približno 800 m jugo-
vzhodno od središča mesta (slika 3). Ta izobraževalna 
ustanova je približno 80 m jugovzhodno od cerkve sv. 
Filipa in Jakoba ter 340 m severozahodno od zname-
nitega vukovarskega vodnega stolpa. Gimnazija je bil 
zgrajena leta 1891. Med vojno, tj. 1991–1996, je bila 
stavba skoraj v celoti uničena, ostala je brez strehe in 

Zemeljski plaz na Potoški planini 
(Karavanke, Slovenija)

Slovensko pilotno območje zemeljskega plazu na 
Potoški planini je del Karavanškega pogorja (SZ Slove-
nija) nad gosto naseljeno vasjo Koroška Bela (približno 
2.200 prebivalcev). Na območju se je v svoji nedavni 
geološki preteklosti že zgodil drobirski tok. Sedanja 
aktivnost zemeljskega plazu na Potoška planini je 
kombinacija različnih tipov pobočnih masnih premikov, 
ki sčasoma lahko napreduje v drobirski tok. Delovanje 
plazu dokazujejo ukrivljena drevesa, škarpne brežine 
in mokrišča na površini ter poškodovane lokalne ceste 
(Peternel et al., 2017). Za zemeljski plaz na Potoški 
planini so značilne različne vrste premikanja. Zgornji 
del zemeljskega plazu je pod vplivom prevračanja in 
drsenja pobočnega grušča. Za telo zemeljskega plazu 
je značilno kompleksno dinamično premikanje, ki se 
označuje kot počasno plazenje. Noga plazu je območje 
akumulacije in najbolj aktiven del plazu (Peternel et al., 
2017). Plazenje pospešuje pronicanje površinske in 
podzemne vode ter povzroči veliko količino pobočnega 
grušča na zgornjem delu zemeljskega plazu. Geologi 
GeoZS so zemeljski plaz podrobno raziskali septembra 
in oktobra 2015 (Jemec Auflič et al., 2015b).

Zemeljski plazovi Vitsi in skalni 
podori Vigla (Florina, Grčija)

Grško pilotno območje je med krajem Florina in goro Vitsi v 
jugozahodnem delu regije Florina, tri km od vasi Drosopigi 
(slika 4). Na tem območju je v zadnjih desetletjih pogosto 
prihajalo do pobočnih premikov, večinoma v obliki skalnih 
podorov in drobirskega toka. Gorski teren, za katerega 
so značilne zime z veliko snega in obilne padavine v 
spomladanskem in jesenskem času, groba topografija s 
strmimi pobočji, slaba zasnovanost in pomanjkanje vzdr-
ževanja spodrezanih pobočij v povezavi s talnimi forma-
cijami na raziskovanem območju (gnajsi in skrilavci) in 
dendritični vzorec odvodnjavanja s številnimi potoki v 
peti, ki povzroči podpovršinske tokove in notranjo erozijo 
formacij matične hribine, so glavni razlogi za omenjene 
nestabilnosti pobočja. Poleg opažanja na terenu, geofi-
zične študije in meritve GPS na tem območju kažejo 
na stalno tektonsko dejavnost in razmeroma zapleten 
strukturni razvoj območja. Marca 2015 so bili opaženi 
številni plazovi, skalni podori in drobirski tok, ki so uničili 
del ceste, ki povezuje vas Drosopigi z vrhom gore Vitsi. 
Zemeljski plaz (L1), ki je v vzdolžni smeri meril približno 
deset metrov, je bil kombinacija gruščnatega zdrsa, 
kamninskega zdrsa in skalnatega prevrata, medtem 
ko je zemeljski plaz (L2) tvoril približno pet metrov dolg 
vzdolžni drobirski tok. Zemeljski plaz (L3) je v vzdolžni 
smeri meril približno šest m in se je iz ravninskega zdrsa 
razvil v drobirski tok, območje poleg zemeljskega plazu 
pa večinoma pokriva vegetacija (gozd). V bližini zemelj-
skih plazov so bile narejene tri geotehnične vrtine in 
opravljeni standardni testi penetracije (S.P.T) skupaj z 
laboratorijskimi testi. V okviru sanacijskih ukrepov za 

 Slika 3: Pogled na Gimnazijo v Vukovarju (foto: J. Jež).
 Figure 3: The view of a high school in Vukovar  

(Photo: J. Jež).

notranjih zidov, ohranjeni so bili samo še zunanji zidovi. 
Obnova uničenega objekta po vojni je bila zelo hitra, 
vendar slabo načrtovana in izvedena. Leta 2000 je bil 
objekt znova odprt za uporabo, leta 2004 pa je bilo 
na stavbi že mogoče opaziti prve razpoke. Težave so 
nastale tudi na kanalizacijskih in vodovodnih napeljavah, 
leta 2005 pa se je sesul del skalne stene jugozahodno 
od stavbe. V letu 2006 so bili opravljeni številni pregledi 
kanalizacijskih cevi, v letu 2007 pa je bila izvedena 
zadnja geotehnična raziskava, na podlagi katere je 
bilo ponovno predlaganih več omilitvenih in sanacijskih 
ukrepov. Leta 2008 se je začela delna sanacija (njena 
vrednost je znašala 1.500.000 HRK), ki je obsegala 
izgradnjo pilotov pod temelji v najbolj zahodnem delu 
objekta z uporabo metode injektiranja pod visokim 
tlakom (jet-grouting). Na podlagi obiska na terenu, ki ga 
je tehnični partner GeoZS opravil oktobra 2015, je bila 
opravljena podrobna analiza ukrepov ojačitve, vzdrže-
vanja in prednostnih naložb, njegov rezultat pa so bile 
priložnostne smernice, pripombe, priporočila in omili-
tvene strategije za območje zemeljskega plazu (Jemec 
Auflič et al., 2015d).
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stabilizacijo pobočij je bil predlagan oporni zid na mestu 
zemeljskega plazu (L1) in gabionski zid (Serasanetti) na 
lokaciji L2. Sanacijski ukrepi na teh dveh lokacijah vključu-
jejo izkope, nasipe, drenažna dela, oporni/gabionski zid in 
rekonstrukcijo ceste z uporabo ustreznih bitumenskih 
mešanic. Oporni in gabionski zid sta bila postavljena v 
času od oktobra 2015 do januarja 2016 (Jemec Auflič 
et al., 2015 c).

Kooperativna skupina 

Zemeljski plazovi ogrožajo prebivalce in okolje v gorskih 
in hribovitih predelih po vsej Evropi in Slovenija pri tem ni 
izjema. V zadnjih letih je bil tako na evropski kot tudi na 
državni ravni storjen velik napredek na področju usklaje-
vanja pristopov za ocenjevanje tveganja zaradi zemeljskih 
plazov in tudi pri razvoju modelov za oceno verjetnosti 
nastajanja zemeljskih plazov. Pri tem je zelo pomembno 
aktivno vključevanje predstavnikov lokalnih oblasti in tudi 
prebivalcev v aktivnosti preučevanja in informiranja o 
pretečih naravnih nevarnostih na lokalni ravni. 

Prav to je bil namen projekta RECALL, in sicer aktivna vklju-
čitev lokalnih oblasti in prebivalcev v projektne aktivnosti 
ter vzpostavitev uspešne komunikacije med strokovnjaki, 
odločevalci in ljudmi, ki živijo v neposredni bližini plazovitega 
območja Potoška planina. Pomanjkljivo izvajanje preven-
tivnih ukrepov najpogosteje povzroči  škodo, ki je precej 
večja od finančnih sredstev, ki bi jih namenili za preventivo. 
Škoda, nastala zaradi pobočnih premikov, so veliko finančno 
breme za občine, regije in državo. Zato je dobro pozna-
vanje ogroženosti določenega območja ključni sestavni del 
smotrnega načrtovanja posegov v prostor. 

Kooperativna skupina za območje Potoške planine je bila 
ustanovljena  decembra 2015. V delovanje kooperativne 
skupine so bili vključeni predstavniki Občine Jesenice, 
vključno z njihovo civilno zaščito, strokovnjaki Geolo-
škega zavoda Slovenije, geodeti, strokovnjaki podjetja za 
urejanje hudournikov, predstavniki krajevne skupnosti 
Slovenski Javorniki – Koroška Bela, Agrarne skupnosti 
Potoki in kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in 
reševanje. Namen delovanja kooperativne skupine 
Potoška planina je bil spremljati aktivnost plazu (terenski 
ogledi, uporaba e-orodja) in vzpostavljenih merilnih 
sistemov, izpeljati kratkoročne preventivne ukrepe in 
obveščati širšo javnost ter odgovorne državne institu-
cije o pomembnosti izvajanja preventivnih ukrepov na 
plazu Potoška planina. V sklopu projekta sta nastali dve 
spletni orodji, ki sta tudi po koncu projekta dostopni prek 
spletne povezave projekta (www.recallproject.eu), kjer je 
v meniju E-TOOLS nadaljnja povezava na orodji (E-PREVEN-
TION tool in E-BUDGET tool). Prvo e-orodje, E-PREVEN-
TION tool, omogoča hitro in enostavno vnašanje različnih 
podatkov s področja zemeljskih plazov v skupno zbirko 
in seveda tudi naknadno pridobivanje podatkov o stanju 
teh plazov za potrebe sanacij, preprečevanja in drugih 
analiz. Z njim lahko lokalne ekipe komunicirajo med seboj 
na podlagi najnovejših podatkov o ugotovitvah, idejah ter 
splošnih dognanjih in izkušnjah s terena ali na podlagi 
kabinetnega dela, obenem pa z uporabo tega e-orodja 
sporočajo podatke v strukturirani obliki območnim 
in regionalnim upravnim institucijam. Drugo e-orodje 
(E-BUDGET tool) je namenjeno za načrtovanje in razpore-
janje finančnih sredstev. Zagotavlja sistem za podporo 
odločanja, ki je v pomoč območnim enotam pri izdelavi 
strateških finančnih načrtov za preprečevanje tveganja 
pred plazovi. Glede na razpoložljiva finančna sredstva, 

 Slika 4: Primer plazu in skalnega podora na cesti med Drosopigi in Vitsi (foto: M. Jemec Auflič).
 Figure 4: Example of a landslide and rockfall along the road between the Drosopigi village and the Vitsi Mountain  

(Photo: M. Jemec Auflič).
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ki jih določi uporabnik, orodje predlaga najuspešnejše in 
najučinkovitejše upravljalne dejavnosti, vključene v stra-
teški finančni načrt. 

V sklopu manjših preventivnih ukrepov z namenom dolgoroč-
nega povečanja varnosti naselja Koroška Bela je bila izdelana 
projektna dokumentacija za izvedbo ukrepov na hudourni-
ških pregradah nad naseljem Koroška Bela. Pripravljen je 
bil program izvedbe ukrepov za zagotavljanje nemotenega 
dostopa do zaplavne pregrade št. 2, s čimer je omogočeno 
izvajanje rednega vzdrževanja pregrade in morebitne rekon-
strukcije ter nadgradnje. Glavni cilj predlaganih ukrepov so 
rekonstrukcija pregrade, povečanje zaplavnega prostora 
in možnost izvajanja rednih vzdrževalnih del. Del ukrepov 
se je v aprilu 2017 s finančno pomočjo Geološkega zavoda 
Slovenije, občine Jesenice in Javnega komunalnega podjetja 
Jesenice tudi uspešno izvedel. V najbolj aktivnem delu plazu 
se je vzpostavil tudi sistem za 3D-opazovanje površinskih 
premikov, ki je podlaga za vzpostavitev dolgoročnega opozo-
rilnega sistema v prihodnje.

Zaključna konferenca 

projekta RECALL

Geološki zavod Slovenije je v sodelovanju z Občino 
Jesenice gostil zaključno konferenco evropskega 
projekta RECALL, ki je predvsem poudarila velik pomen 
sodelovanja različnih deležnikov pri preprečevanju 
naravnih nesreč na lokalni ravni. Zaključna konferenca je 

 Slika 6:  Zaključna konferenca projekta RECALL je potekala 6. aprila 2017 na Jesenicah (foto: GeoZS).
 Figure 6:  The RECALL final conference took place in April 2017 in Jesenice (Photo: GeoZS).

 Slika 5: Slovenski sistem varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami je na konferenci RECALL 
predstavil namestnik GD URSZR Branko 
Dervodel (foto: GeoZS).

 Figure 5: At the RECALL final conference, the Slovenian 
system of protection against natural and other 
disaster was presented by the deputy director 
general of the Administration for Civil Protection 
and Disaster Relief, Mr. Branko Drvodel  
(Photo: GeoZS).
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potekala 6. aprila 2017 na Jesenicah, kjer so predstav-
niki projektnih partnerjev predstavili rezultate projekta, 
gostujoči predavatelji pa izkušnje s sodelovanjem 
različnih deležnikov pri obvladovanju naravnih nesreč 
(slika 6). Tako je  namestnik generalnega direktorja 
Branko Dervodel z Uprave RS za zaščito in reševanje 
predstavil organiziranost in delovanje Sveta Vlade RS za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, pred-
stavnica  Direktorata za humanitarno pomoč in civilno 
zaščito Evropske unije Joanna Olechnowicz pa delovanje 
evropskega mehanizma za civilno zaščito (slika 5). 

Sklepne misli

Aktivnosti v projektu RECALL so bile usmerjene k: 1) večji 
zmožnosti teritorialnih enot pri upravljanju virov (finančnih 
in človeških); 2) večji zmožnosti teritorialnih enot pri 
ocenjevanju prednostnih preventivnih ukrepov; 3) večji 
vključenosti lokalnega prebivalstva v ukrepe za prepre-
čevanje tveganja in strategijah; 4) večji zmožnosti lokal-
nega prebivalstva pri pripravi strategije za prilagajanje 
podnebnim spremembam; 5) večji vključenosti prepreče-
vanja nesreč v ekonomske in finančne odločitve in strate-
gije; 6) večjemu znanju o ukrepih za preprečevanje plazov 
in nadaljnjim prizadevanjem na mednarodni ravni.

Ena izmed glavnih nalog projekta RECALL je bilo spod-
bujanje lokalne skupnosti k aktivnemu sodelovanju pri 
spremljanju in poznavanju pobočnih masnih premikov. 
Z vzajemnim sodelovanjem in stroškovno najbolj 
učinkovitimi ukrepi je mogoče okrepiti zmanjševanje 
tveganj, pri čemer se je izkazalo, da je za celovito 
rešitev spremljanja premikanja in končno sanacijo 
potrebnih veliko več finančnih sredstev, kot jih je 
mogoče zagotoviti iz evropskih sredstev, pridobljenih 
na razpisih. 

Zahvala

Projekt RECALL je sofinanciral Direktorat za huma-
nitarno pomoč in civilno zaščito (DG ECHO) (ECHO/
SUB/2014/695657). Avtorji se zahvaljujemo Upravi 
RS za zaščito in reševanje, Ministrstvu za obrambo in 
infrastrukturnemu programu Geološkega zavoda Slove-
nije za sofinanciranje projekta. Dodatno se zahvalju-
jemo provinci Vicenza (projektni vodji) za upravljanje in 
administrativno delo in vsem partnerjem projekta za 
učinkovito in uspešno sodelovanje. Zahvala gre prav 
tako članom kooperativne skupine za njihovo pomoč na 
terenu in pripravljenost, da pripomorejo k zmanjšanju 
tveganj pred zemeljskimi plazovi.
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ANALIZA VARNOSTNEGA STANJA NA 
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Povzetek 
V okviru projekta VODPREG 2 je bil pripravljen osnutek Navodil za oceno hidravličnih posledic morebitne porušitve 
pregrade. Na njegovi podlagi je bila narejena vzorčna analiza varnostnega stanja pregrade Loče. Njena malo 
verjetna, a vseeno mogoča porušitev, je bila analizirana z uporabo modela PCFLOW2D. Za pripravo geometrijskih 
podatkov je bil uporabljen LIDAR posnetek terena, kote dna Šmartinskega jezera pa so bile z meritvami še dodatno 
preverjene. Kot način porušitve je bila upoštevana delna porušitev v trenutku. Izračunan je bil celoten časovni potek 
poplavnega vala, njegove hitrosti in globine poplavnih voda. Točnost izračuna maksimalnih gladin je bila ocenjena 
na ± 15 cm (relativna napaka ± 5 % pri maksimalni globini vode 3 m nad terenom). Izračun je bil narejen pri 
normalni koti gladine v akumulaciji (Z0 = 265,4 m n. m.) in dveh nižjih kotah. Kota gladine Z0 = 260,0 m n. m. je bila 
prepoznana kot še varna, ki ne ogroža dolvodno ležečih naselij in mesta Celje. V prispevku je opisan tudi potreben 
obseg hidrološkega in tehničnega monitoringa ter potrebna sanacijska dela za obvladovanje nevarnosti porušitve. 

Abstract
Draft regulations for the assessment of the hydraulic consequences of dam failure were prepared within the 
VODPREG 2 project. An analysis of the safety level for Loče dam was carried out as a case study based on those 
draft regulations. The unlikely, but still possible, failure of Loče dam was analyzed using the model PCFLOW2D. 
The LIDAR records were used for geometric data, while the bottom of Šmartinsko Lake was verified by extra 
measurements. A partial immediate failure was assumed as the mode of failure. The reach of the flood wave, its 
speed, and the depth of the floodwater was calculated. The accuracy of the calculation of the maximum water 
level was estimated to be ±15 cm (a relative error of ±5% in the case of a maximum water depth of 3 m above 
the ground). The calculation was carried out at normal water level in the reservoir (Z0 = 265.4 m above sea level) 
and two lower water levels. A water level of Z0 = 260.0 m above sea level was identified as a safe level which does 
not endanger downstream villages or the town of Celje. The article also describes the necessary extent of the 
hydrological and technical monitoring and required refurbishment works to minimize the risk of dam failure.
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Uvod

Porušitve  pregrad  so  sicer  izredno  redek,  a  vseeno 
možen pojav (Zorn in Hrvatin, 2015; Rak in sod., 2014). 
Na  to  nas  opozarjajo  tovrstni  zabeleženi  dogodki  iz 
preteklosti  (ICOLD,  2012),  vendar  pa  je  varnost  novih 
objektov  večja,  kot  je  bila  v  preteklosti.  Računalniške 
simulacije  omogočajo  bolj  poglobljeno  projektiranje 
zahtevnih  objektov,  načini  kontrole  kakovosti  vgraje-
vanih  materialov  pa  tudi  več  védenja  o  sami  izvedbi. 
Z  avtomatizacijo  meritev  in  spremljanjem  stanja 
objektov po gradnji lahko pravočasno načrtujemo vzdr-
ževala dela in zagotavljamo varnost v celotni življenjski 
dobi objekta. V prejšnjem stoletju je bila ocenjena verje-
tnost porušitve 10-4 na leto na pregrado (Goubet, 1979), 
kar pomeni verjetnost porušitve 0,5 % za pregrado s 
50-letno življenjsko dobo. Stalno napredovanje inženir-
skega znanja vpliva tudi na večjo varnost pregrad, zgra-
jenih  v  novejšem  času,  kar  potrjujejo  tudi  statistične 
raziskave (ICOLD, 2012), zato ni racionalnega razloga, 
da  bi  ljudje  v  dolinah  pod  pregradami  živeli  v  strahu, 
soočeni z nesprejemljivim tveganjem.

Vseeno se je treba tveganja zavedati in čim bolj povečati 
varnost  prebivalstva.  K  temu  lahko  pripomore  tudi 
ustrezna zakonodaja, ki v večini razvitih držav bolj ali manj 
podrobno ureja vsebino študij poplavnih valov, ki bi nastali 
ob morebitnem porušenju pregrade. Te študije morajo 
biti narejene za obstoječe pregrade in tudi tiste, ki so še 
v fazi projektiranja. Tudi v Sloveniji smo v okviru projekta 
VODPREG 2, ki ga je financiralo Ministrstvo za obrambo 
Republike  Slovenije  (Lenart  in  sod.,  2016),  pripravili 
osnutek  Navodil  za  oceno  hidravličnih  posledic  more-
bitne porušitve pregrade. V okviru istega projekta smo 
kot  vzorčni  primer  ponovno  izračunali  poplavne  valove 
zaradi  morebitne  porušitve  pregrade  Loče,  ki  zajezuje 
Šmartinsko jezero nad mestom Celje. Prvi izračuni poru-

šitvenega vala za omenjeno pregrado so bili narejeni že 
leta 1979 (Rajar, 1979). Za ponovne izračune pa smo se 
odločili,  ker  so  danes  na  voljo  sodobnejši  dvodimenzio-
nalni (2D) matematični modeli in zmogljivi računalniki za 
izračun vala po ravninskem področju pod pregrado, ker 
so na razpolago razmeroma točni novejši LIDAR podatki 
o  konfiguraciji  terena  in  ker  poplavni  val  zaradi  more-
bitne porušitve pregrade Loče ogroža dolvodna urbana 
področja, avtocesto in mesto Celje.

Pregrada Loče

Akumulacija  Šmartinsko  jezero  s  pregrado  Loče, 
zgrajeno v kraju Loče nad naseljem Dobrova, je bila kot 
umetni  večnamenski  zadrževalnik  zgrajena  leta  1970 
(Zupančič in Senič, 2008; Četina in sod., 2001). Osnovni 
namen  akumulacije  je  zadrževanje  visokih  voda  Kopriv-
nice  kot  pritoka  Zahodne  Ložnice  in  Savinje  s  severne 
strani  mesta  Celje,  uporablja  pa  se  še  za  ribištvo, 
turizem, šport in rekreacijo. Prvotni namen akumulacije 
je bil ob gradnji tudi zbiranje padavinske vode za takratne 
potrebe  celjske  industrije,  vendar  se  za  ta  namen  ni 
nikoli uporabljala.  

Pregrada je tipična zemeljska nasuta pregrada (Slika 1), 
gradbene  višine  16,45  m  ter  dolžine  v  kroni  pregrade 
205 m in širine v kroni 3 m. V pregrado  je vgrajenega 
95.649 m3 materiala. Njen naklon na vodni strani je med 
1 : 2,4 in 1 : 3,1, na suhi strani pa med 1 : 2 in 1 : 3. Pri 
normalnem obratovalnem nivoju gladine znaša volumen 
akumulacije  5,25  x  106  m3,  ki  pa  se  lahko  poveča  na 
maksimalno  6,50  x  106  m3.  Pregrada  zajezi  potok 
Koprivnica z  vodozbirno površino 12,60 km2,  za njo pa 
je približno 113 ha poplavljene površine. Varnostni preliv 
ima pri maksimalni koti kapaciteto 75 m3/s, talni izpust 
pa 7 m3/s.

Izračun vala zaradi 

porušitve pregrade 

Za izračun valov ob morebitni porušitvi pregrade Loče, 
kjer se tok vode zaradi razmeroma ravninskega terena 
poleg  v  vzdolžni  širi  tudi  v  prečni  smeri,  smo  uporabili 
globinsko  povprečni  dvodimenzionalen  (2D)  matema-
tični model PCFLOW2D (Četina in sod., 2001). Povezan 
sistem kontinuitetne  in dinamičnih parcialnih diferenci-
alnih  enačb  se  rešuje  numerično  z  uporabo  Patankar-
-Spaldingove  metode  končnih  volumnov.  Osnovne 
značilnosti metode so premaknjena numerična mreža, 
hibridna  shema  (kombinacija  centralnodiferenčne 
in  sheme  gorvodnih  razlik)  ter  iterativni  postopek 
popravkov  globin,  znan  kot  SIMPLE.  Za  integracijo  po 
času je uporabljena polna implicitna shema. 

Za pripravo geometrijskih podatkov smo uporabili LIDAR 
posnetek površja obravnavanega področja, ki je na razpo-
lago na portalu e-Vode  (MOP, 2017)  v  resoluciji 5  točk 
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  Slika 1: Pogled z desnega boka na krono pregrade 
Loče. Dolvodna stran telesa pregrade ne kaže 
površinskih znakov morebitnega puščanja.  
(foto: A. Širca)

  Figure 1: RIght side view of the top of Loče dam. No 
surface evidence of leakage was detected on the 
downstream side of the dam (Photo: A. Širca)
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na  m2,  ter  ustrezne  barvne  ortofoto  posnetke  in  TTN 
podlage. Za kontrolo morebitnih sprememb dna Šmar-
tinskega jezera smo dodatno izmerili dno v približno 40 
točkah in ugotovili, da ni izrazitejšega zasipavanja jezera. 

Ker gre pri pregradi Loče za nasuto pregrado, ki je glede 
na stopnjo nevarnosti za dolvodne kraje uvrščena v kate-
gorijo 1, je bila v skladu z usmeritvami v predlogu Navodil 
(Lenart  in  sod.,  2016)  kot  način  porušitve  upoštevana 
delna trenutna porušitev. Ustrezen hidrogram iztoka na 
mestu  porušenega  dela  pregrade,  kjer  pride  do  kritič-
nega  toka,  smo  določili  z  2D-modelom  PCFLOW2D,  ki 
zajema  akumulacijo  Šmartinsko  jezero  (Področje  1). 
Dobljeni  hidrogram  Q(t)  smo  upoštevali  kot  gorvodni 
robni pogoj za  izračune porušitvenih valov dolvodno od 
pregrade Loče (slika 2).

Ker  gre  za  obsežno  področje  pod  pregrado,  ki  ga 
moramo pokriti z razmeroma gosto numerično mrežo, 
smo  dolvodno  področje  razdelili  na  dva  dela  (Področje 
2 in Področje 3), ki sta med seboj povezana z internim 
hidravličnim  robnim  pogojem.  Področje  2  zajema 
območje  dolvodno  od  pregrade  Loče  do  nasipa  avto-
ceste Ljubljana–Maribor. Numerična mreža z velikostjo 
posamezne  celice  16  m2  obsega  611  celic  v  y  smeri 
vzdolž toka (dolžina 2000 m) in 500 celic v prečni x smeri 
(širina 2444 m), skupno 305.500 točk pokriva površino 
4.888.000  m2.  Področje  3  obsega  območje  od  nasipa 
avtoceste  Ljubljana–Maribor  do  Savinje.  Numerična 
mreža na tem delu ima velikost celice 64 m2 in obsega 
419 celic v y smeri vzdolž toka (dolžina 4992 m) in 625 
celic v prečni smeri x (širina 3344 m), skupno 261.875 
točk  pokriva  površino  16.693.248  m2.  Povezava  med 
obema  področjema  je  prepust  pod  avtocesto,  kjer 
zaradi hude zožitve pride do kritičnega toka  in dobljeni 
hidrogram iztoka Q(t) iz Področja 2 predstavlja gorvodni 
robni pogoj za spodnje Področje 3. 

Pripravili  smo  tudi  ustrezne  hidravlične  podatke  izra-
čunov. Zaradi primerjave rezultatov sedanjih  izračunov 
z  izračuni,  opravljenimi  v  okviru  starejše  študije  (Rajar, 
1979),  smo  upoštevali  enak  način  porušitve  pregrade 
ter začetne in robne pogoje. To pomeni, da blizu najnižje 
točke  dna  na  vodni  strani  pregrade,  na  koti  255,0  m, 
nastane odprtina, ki ima pri dnu širino 3 m, nad tem pa 
se pregrada poruši na obe strani pod naklonskim kotom 
1  :  1,5.  Nastane  odprtina  trapezne  oblike,  ki  ima  pri 
gladini normalne zajezitve 265,4 m n. m. širino 34,8 m 
in ploščino 201 m2. Izdelali smo tri različice izračunov pri 
normalni gladini zajezitve (265,4 m n. m.) in pri dveh nižjih 
gladinah (263,0 m n. m. ter 260,0 m n. m.). Pod pregrado 
smo zaradi majhnega pretoka, ki kot biološki minimum 
večino  časa  izteka  iz  jezera  v  Koprivnico,  upoštevali, 
da se porušitveni  val širi po  terenu po suhem dnu. Pri 
širjenju vala po terenu smo na Področju 2 in Področju 3 
upoštevali Manningov koeficient hrapavosti ng = 0,035 
sm-1/3,  ki  deloma zajema  tudi  vpliv  stavb,  ki  v  izračunih 
niso bile posebej upoštevane kot objekti.  

V okviru projekta VODPREG 2 (Lenart in sod., 2016) je bil 
izdelan tudi program za hiter približni izračun vala (Rajar 
in sod., 2017; Lenart in sod., 2017), ki bi nastal po poru-
šitvi pregrade. 

Za vse slovenske pregrade morajo biti namreč izračuni 
porušitvenega  vala  izdelani  že  ob  projektu  pregrade, 
omenjeni približni program pa pride v poštev ob možnih 
nepredvidenih dogodkih, kot so delna porušitev pregrade, 
hujša  okvara  evakuacijskih  naprav  na  pregradi,  še 
najbolj pa v primeru, ko zemeljski plaz zasuje reko in se 
za nasipom ustvari jezero. Ko se jezero napolni in voda 
začne nasip prelivati, se ta zaradi erozije vedno razme-
roma hitro poruši in nastane lahko nevaren porušitveni 
val. Prav to se  je zgodilo 1. novembra 1990 na potoku 
Lučnica.

Slika 2:  
Razdelitev računskih področij (levo) in 
prepust pod avtocesto (desno).  
(foto: M. Četina)
Figure 2:  
Distribution of computational 
domains (left) and the highway culvert 
(right) (Photo: M. Četina)
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Ta program je vsem, ki se ukvarjajo z vprašanji zaščite, 
na razpolago pri Ministrstvu za obrambo.

Poplavna nevarnost zaradi 

porušitvenega vala 

Točnost  uporabljenega  globinsko  povprečnega  modela 
je  glede  na  to,  da  lahko  zajamemo  tok  v  dveh  dimen-
zijah,  razmeroma dobra. Vendar posebnega umerjanja 
modela PCFLOW2D (Četina, 1988) pod pregrado Loče 
za tako visoke pretoke, kot nastanejo pri porušitvi, nismo 
mogli  opraviti,  ker  primerljivi  poplavni  dogodki  niso  bili 
zabeleženi.  Iz  izkušenj  z  uporabo  2D-modela  za  tok  po 
poplavnih področjih v primerljivih situacijah točnost izra-
čunanih maksimalnih gladin z modelom PCFLOW2D pri 
porušitvenih valovih pod pregrado Loče ocenjujemo na 
±  15  cm.  To  pri  maksimalni  globini  vode  nad  terenom 
3 m pomeni relativno napako ± 5 %, kar pomeni znatno 
povečanje točnosti v primerjavi z 1D-modelom, ki je bil za 
izračun porušitvenih valov za pregrado Loče uporabljen 
v starejši študiji, njegova točnost je bila ocenjena na 20 
do 25 % (Rajar, 1979).

Izdelali  smo  tri  različice  izračunov  pri  normalni  gladini 
zajezitve  v  akumulaciji  (Z0  =  265,4  m  n.  m.,  Primer  1) 

in  pri  dveh  nižjih  gladinah  Z0  =  263,0  m  n.  m.  (Primer 
2) ter Z0 = 260,0 m n. m. (Primer 3), da bi ugotovili še 
varno globino, ki ne bi ogrožala dolvodno ležečih naselij in 
mesta Celje. Tak  izračun  je zahtevan v osnutku Navodil 
(Lenart in sod., 2016).

Maksimalna vrednost pretoka pri pregradi v Primeru 1 
v prvih trenutkih po porušitvi je Q = 1060 m3/s. Val se 
nato širi po terenu pod pregrado in doseže prepust pod 
avtocesto na iztoku iz Področja 2 v času T = 0,2968 ure 
ali 17,80 minut. Maksimalni pretok na mestu prepusta 
se zmanjša na Q = 611 m3/s in  je dosežen v času T = 
1,1033 ure ali 66,2 minute po porušitvi pregrade.

Vektorji  lokalnih  hitrosti  pri  času  ene  ure  (T  =  1  h) 
po  porušitvi,  ko  je  prostornina  vode  na  Področju  2 
največja,  kažejo,  da  so  hitrosti  največje  na  področju 
pod pregrado (do 5,8  m/s) in na mestu prepusta, kjer 
dosežejo vrednosti od 5,5 m/s na terenu in do 6,5 m/s 
v  globlji  strugi  Koprivnice,  ki  tudi  teče  skozi  prepust. 
Vmes so hitrosti vala pri širjenju po terenu dolvodno od 
pregrade okrog 2 m/s, nekoliko višje so le na področju 
struge  Koprivnice,  kjer  mestoma  dosežejo  do  3  m/s. 
Dosežene maksimalne globine vode in maksimalni doseg 
vala na Področju 2 so razvidne  iz slike 3. Globina vode 
nad terenom je od 1 do 2 m, mestoma tudi do 3 m, še 
nekoliko  večje  globine  so  v  strugi  Koprivnice,  kjer  je  v 

  Slika 3:  Maksimalne globine (levo) in maksimalni doseg vala (desno) na Področju 2 pri Z0=265,4 m.
  Figure 3:  Maximum depth (left) and maximum flooded area (right) in Področje 2 at Z0 = 265.4 m
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spodnjem delu voda globoka med 4 in 5 m. Večinoma se 
voda razlije po travnikih in kmetijskih površinah, močno 
ogroženih pa je tudi nekaj hiš vzdolž doline Dobrova ter 
naselje hiš  tik ob severni strani avtoceste zahodno od 
prepusta  (globina  vode  do  2  m).  Največje  globine  so 
dosežene pred avtocestnim prepustom (od 4 do maksi-
malno 6 m v strugi Koprivnice). Na terenu tik gorvodno od 
avtocestnega nasipa so globine med 2 in 3 m, rezultati 
tudi kažejo, da pride do manjšega prelivanja avtoceste v 
višini nekaj cm na razdalji 250 m zahodno od prepusta. 
Verjetno bi to manjše prelivanje lahko zadržala zgrajena 
protihrupna  ograja  ob  avtocesti,  ki  pa  večjih  hidrosta-
tičnih in dinamičnih pritiskov ne bi zdržala. Razmere na 
dolvodnem področju Celja  (Področje 3), kamor se voda 
razlije  skozi  prepust  pod  avtocesto,  kažejo,  da  voda 
prelije  tako desni  kot  levi  breg Koprivnice. Na desnem 
bregu  bi  voda  poplavila  naselje  Ostrožno,  globina  vode 
bi dosegla okrog 1 m. Večje posledice bi imelo prelivanje 
vode  na  levem  bregu  Koprivnice,  kjer  bi  bilo  z  manjšo 
globino  pod  0,5  m  poplavljeno  naselje  Lava,  predvsem 
pa  bi  se  val  skozi  mestni  naselji  Nova  vas  in  Dečkovo 
naselje usmeril proti železniškemu nasipu. Pod podvozi 
na  Kersnikovi  ulici  in  Mariborski  cesti  bi  voda  dosegla 
tudi središče Celja in nabrežje Savinje. 

Ker bi tudi nižja gladina vode v akumulaciji Z0 = 263,0 m 
n. m. (Primer 2) zaradi poplavljenosti urbanih območij še 
vedno pomenila precejšnjo nevarnost za dolvodne kraje, 
smo skušali z nižanjem gladine v akumulaciji določiti še 
varno gladino, ki ob porušitvi pregrade, npr. zaradi terori-
stičnega dejanja, ne bi več pomenila nevarnosti za izgubo 
življenja  dolvodnih  prebivalcev,  ker  bi  bile  maksimalne 

globine  vode  nad  terenom  pod  pregrado  povsod  pod 
enim metrom oziroma bi bil zmnožek globine in hitrosti 
manjši od 1,5 m2/s (Uradni list, RS št. 60/2007). Zato 
smo pri Primeru 3 predpostavili gladino vode v akumula-
ciji Z0 = 260,0 m n. m. Pretok na pregradi Q = 249 m3/s 
se na mestu prepusta zmanjša na Q = 156 m3/s. Hitrosti 
so največje na območju pod pregrado (do 4,5 m/s) in na 
mestu prepusta, kjer dosežejo vrednosti od 3,5 m/s na 
terenu do 4,5 m/s v globlji strugi Koprivnice. Vmes so 
hitrosti vala pri širjenju po terenu dolvodno od pregrade 
okrog  1,2  m/s  in  nekoliko  višje  na  področju  struge 
Koprivnice  do  1,5  m/s.  Dosežene  maksimalne  globine 
vode nad  terenom večinoma ne presegajo 1 m,  razen 
v  strugi  Koprivnice,  kjer  je  v  spodnjem  delu  ponekod 
globina okrog 3 m. Poplavno območje  je v primerjavi s 
primeroma  1  in  2  zmanjšano,  večinoma  so  poplavljeni 
travniki in kmetijske površine in le še nekaj posameznih 
hiš vzdolž doline Dobrove (z globino vode okrog 0,5 m). 
Razmere na dolvodnem območju Celja  (Področje 3) so 
v Primeru 3 znatno izboljšane, saj voda le še v manjšem 
obsegu prelije desni breg Koprivnice, na levem bregu pa 
je naselje Lava popolnoma zaščiteno. 

Hidrološki monitoring na 

pregradi in v zaledju 

Hidrološki  monitoring  na  pregradi  in  v  zaledju  je 
namenjen  predvsem  temu,  da  se  lahko  na  podlagi 
objektivnih podatkov meritev  in opazovanj ob nastanku 
ekstremno visokih voda čim bolje pripravimo na pravilno 
ukrepanje. Taka kritična situacija bi recimo lahko nasto-
pila, če bi dotok v Šmartinsko jezero dalj časa presegal 
dotok s 1000-letno povratno dobo, saj se lahko pri maksi-
malni koti gladine v  jezeru 266,50 m n. m. prek varno-
stnega  preliva  odvaja  le  pretok  s  100-letno  povratno 
dobo. Položaj  je obvladljiv, če so pregrada  in objekti na 
njej redno in pravilno vzdrževani in vzdrževalec pregrade 
pravilno  ukrepa  skladno  z  obratovalnim  pravilnikom. 
Zato je pomembno, da imajo tudi hidrološka opazovanja 
na  pregradi  ter  akumulacijskem  bazenu  in  v  zaledju 
odgovorno  osebo,  tj.  vzdrževalca  pregrade.  Predlagali 
smo naslednje ukrepe za  izboljšavo hidrološkega moni-
toringa na pregradi in v zaledju:
1.  Razširitev spremljanja gladine vode v jezeru na vse 

dni v tednu (tudi čez konec tedna). 
2.  Kontinuirana meritev pretokov na dotokih v jezero. 
3.  Postavitev  vsaj  dveh  dežemernih  postaj  v  zaledju 

porečja Šmartinskega jezera. 
4.  Na  iztoku  iz  jezera  naj  se  poleg  spremljanja  odpr-

tosti  ventila  za  zagotavljanje biološkega minimuma 
kontinuirano  meri  tudi  pretok  in  občasno  opravijo 
neodvisne kontrolne meritve le-tega. 

5.  Med prelivanjem vode prek varnostnega preliva naj 
se na prelivu kontinuirano meri pretok. 

6.  Na vsakih pet let (nujno vsaj na vsakih deset let) naj 
se izvedejo meritve dna Šmartinskega jezera, da se 
lahko spremlja proces morebitnega zasipavanja dna 
in posledično zmanjševanja volumna jezera.

  Slika 4: Odvzemni objekt je treba sanirati še v delu, ki 
je trajno potopljen (pod koto 263,50). Sedanji 
objekt je težko vzdrževati, ker je zelo visok (15 m) 
in ozek (2 m). (foto: A. Širca)

  Photo 4: The permanently submerged part (below 
elevation 263.50) of the outlet tower needs 
renovation. The current facility is also difficult 
to maintain as it is very high (15 metres) and 
narrow (2 m) (Photo: A. Širca)
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Predlog sanacijskega programa 

V okviru projekta VODPREG je bil  leta 2012 pripravljen 
prvi  predlog  sanacijskega  programa,  ki  je  upošteval 
tudi vse dotedanje predloge upravljavca  in projektanta 
pregrade. V  letih do zaključka projekta VODPREG 2 so 
se  postopoma  izvedle  sanacije  betonov  na  prelivnem 
objektu  ter  ključna  sanacija  odvzemnega  objekta,  ki  je 
vključevala  zamenjavo  glavnega  ventila,  električne  in 
merilne  opreme,  namestitev  dizelskega  agregata  ter 
vgradnjo  avtomatizacijske  in  videonadzorne  opreme. 
V  primerjavi  z  drugimi  podobnimi  pregradami  je  bila 
pregrada  Loče  deležna  precejšnih  vložkov  v  vzdrže-
valna dela, deloma tudi na račun projekta Zagotavljanje 
poplavne  varnosti  na  porečju  Savinje  –  lokalni  ukrepi 
(MOP,  2013).  Telo  pregrade  še  ni  bilo  sanirano  in  še 
vedno  pomeni  kritično  točko,  ki  tudi  ni  zadostno  razi-
skana. Predlogi za nadaljnja sanacijska dela na pregradi 
so zato naslednji:
1.  Takoj vzpostaviti redno tehnično opazovanje v skladu 

s Pravilnikom o tehničnem opazovanju visokih jezov 
(Uradni list SFRJ, 1966) in Pravilnikom o opazovanju 
seizmičnosti  na  območju  velike  pregrade  (Uradni 
list RS, 1999) ter vsemi dosedanjimi ugotovitvami o 
stanju pregrade.

2.  Na  podlagi  rezultatov  dosedanjega  in  dodatnega 
tehničnega opazovanja izdelati analize stanja telesa 
pregrade, ki mora dati odgovor na zabeležene neobi-
čajne  nivoje  precejne  vode  skozi  pregrado.  Šele 
na  podlagi  te  analize  je  mogoče  določiti  ukrepe  za 
sanacijo  telesa  pregrade.  Verjetno  bo  potrebna 
sanacija  drenažnega  sistema  zaradi  suma  o 

puščanju pregrade. Če  je zaradi odpovedi  filtrov že 
prizadeto  tudi  glineno  jedro,  bo  potrebna  sanacija 
obsežnejša.

3.  Izprazniti  akumulacijo  do  ravni,  ki  omogoča  pregled 
objektov  in pregradnega  telesa  v  suhem stanju. Če 
popolna  izpraznitev  zaradi  okoljskih  in  naravovar-
stvenih razlogov ne bo mogoča, bo treba akumulacijo 
izprazniti  do  določene  kote,  zgraditi  začasen  vodo-
tesni nasip in nato opraviti potrebna sanacijska dela.

4.  Pripraviti  obratovalni  pravilnik  za  visokovodne  in 
druge izredne razmere ter redno obratovanje. Pred-
hodno je potreben jasen dogovor o namenu zadrže-
valnika  (primarno  visokovodna  zaščita,  sekundarno 
ribištvo, rekreacija, turizem).

5.  Določiti  hidravlično  stanje  pregrade  ob  različnih 
hidroloških  pogojih  in  kontrolirati  stabilnosti  za 
osnovne obtežne primere.

6.  Preveriti hidrološka izhodišča in kapacitete prelivnih 
objektov z morebitnimi ukrepi.

7.  Oceniti možnosti zdrsov brežin v akumulacijo, kar bi 
lahko povzročilo prelivanje in rušenje pregrade.

8.  Dograditi tablaste zapornice na odvzemnem objektu 
za  uravnavanje  odjema  vode  z  različnih  nivojev 
(globin) akumulacije in vzdrževalnih del na objektu.

9.  Sanirati betonske dele odvzemnega objekta in mostne 
dostopne  konstrukcije  pod  običajno  obratovalno 
gladino  jezera  (263,50).  Debelina  sten  odvzemnega 
objekta  je  namreč  samo  15  cm  in  stene  pod  vodno 
gladino so porozne, tako da voda pronica skoznje. Zato 
bi bilo treba celoten odvzemni objekt:

a)  ojačati  z  dodatnim  AB-obodom  odvzemnega 
objekta ali 

  Slika 5: Lokacije piezometrov (V1 do V8) in reperjev (21, 24 in 27) na pregradi Loče, ki so jih evidentirali avtorji med 
ogledom. 

  Figure 5: Piezometer and benchmark locations at Loče dam as detected during a site visit by the authors
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b)  zgraditi  nov odvzemni objekt po  veljavnih stan-
dardih  z  ustreznimi  dimenzijami  in  vključitvijo 
tablastih  zapornic  za  kontroliran  odjem  vode 
in možnost zapore dotoka vode do cevi talnega 
izpusta  –  zasuna.  Dodaten  argument  za  nov 
objekt  je,  da  so  vzdrževalna  dela  na  hidrome-
hanski  opremi  na  obstoječem  objektu  zaradi 
prostorske  utesnjenosti  (15  m  globok  ozek 
jašek) zelo težavna.

Skupni  znesek  za  zagotovitev  manjkajočih  strokovnih 
podlag  in  sanacijo  osnovnih  elementov  pregrade  je 
250.000 evrov. Če bi bila potrebna obsežnejša sanacija 
jedra, se višina sredstev lahko poveča tudi do 1,5 milijona 
evrov ali več, če bi bilo treba nujno popolnoma ali delno 
akumulacijo izprazniti.

Tehnično opazovanje 

in merilna mesta 

Tehnično opazovanje zahtevnih inženirskih objektov je 
treba  izvajati  med  gradnjo,  da  se  preveri  veljavnost 
projektne prognoze obnašanja, in potem v celotni dobi 
delovanja,  ko  se  preverja,  ali  se  konstrukcija  tudi  po 
dolgem času uporabe obnaša, kot je bilo pričakovano.

V  Sloveniji  velja  evropski  standard  za  geotehnično 
projektiranje (Evrokod 7, 2005) že od leta 2009, vendar 
pa njegove zahteve niso prenesene v veljavni Zakon o 
graditvi  objektov  (ZGO-1,  2004).  Evrokod  7  razvršča 
objekte ne samo glede na zahtevnost objekta, ampak 

tudi glede na zahtevnost tal, kar bi bilo treba glede na 
morfologijo Slovenije – plazovita območja, mehka tla in 
potresna območja – opredeliti tudi v naših predpisih.

Pri  načrtovanju  tehničnega  opazovanja  zemeljske 
pregrade je treba poleg vizualnega spremljanja prever-
jati  tesnjenje,  predvsem  morebiten  pojav  notranje 
erozije  ter  posedke  in  pomike  pregrade.  Veliki  dife-
renčni  posedki  ali  pomiki  pregrade  lahko  pomenijo 
vzrok za nastanek razpok in šibka mesta za tesnjenje, 
povečan pretok v drenažnem sistemu ali povišan nivo 
vode  v  piezometrih  na  območju  pregrade  pa  spre-
membe učinkovitosti vgrajenega tesnjenja. Pomembno 
je, da se opazovanje vzpostavi pred prvo polnitvijo in da 
se meritve  izvajajo  tudi po gradnji,  ker  lahko  le  tako v 
daljšem časovnem obdobju ugotavljamo spremembe v 
obnašanju objekta.

Za pregrado Loče  je na razpolago »izvršilni načrt«, v 
katerem je prikazan podzemni drenažni sistem v peti 
pregrade.  Izdelan  je  bil  Projekt  geodetskega  opazo-
vanje  pregrade  Loče  (GZ  SRS,  1969),  na  podlagi 
katerega  je  bilo  na  kroni  pregrade  vzpostavljenih 
sedem  repernih  točk.  Po  dostopnih  podatkih  so  se 
meritve  izvajale v obdobju 1971 do 1983 z ustrezno 
kontinuiteto.  V  prvih  12  letih  po  izgradnji  posedki 
krone pregrade niso presegli 4 cm, kazal se je trend 
zmanjševanja posedanja. V naslednjih 25 letih (od leta 
1983 do 2008) meritev ni bilo. Reperne točke so bile 
obnovljene v sklopu obnove pešpoti na kroni pregrade, 
opravljeni  sta  bili  dve  geodetski  meritvi  (2008  in 
2009), vendar je bila kontinuiteta meritev prekinjena, 
tako da celotnih posedkov objekta ne poznamo.

Slika 6:  
Koncept odziva ob nevarnosti za 
porušitev ali porušitvi pregrade Loče.
Figure 6:  
The concept of response in case of 
danger or the failure of Loče dam
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V  izvršilnih načrtih  so  tudi  lokacije  piezometrov,  ki  pa 
v  sklopu  gradnje  niso  bili  izvedeni.  Glede  na  razpolo-
žljive  informacije  je  bilo  prvih  šest  piezometrov  vzpo-
stavljenih šele leta 2009, tako da je od takrat mogoče 
spremljati  nivo  vode  v  telesu  pregrade.  Z  meritvami 
piezometričnih  nivojev  in  drugimi  meritvami  je  treba 
ugotoviti, ali  je hitrost pronicanja vode skozi pregrado 
nevarna za nastanek notranje erozije. Vsekakor pa  je 
treba z opazovanjem izboljšati védenje o stanju objekta, 
izdelati povratno stabilnostno analizo in šele nato načr-
tovati ukrepe, če bodo potrebni.

Ukrepanje ob nevarnosti 

porušitve 

Z vidika analize stanja ob morebitni porušitvi pregrade 
Loče  je  bila  v  sklopu  projekta  VODPREG  2  narejena 
tudi  presoja obstoječega načrta  zaščite  in  reševanja 
(Zupančič  in  Senič,  2008).  Maksimalna  napolnje-
nost  akumulacije  še  ne  pomeni  grožnje  za  porušitev 
pregrade. Ta je lahko predvsem hipnega značaja (tero-
rizem ipd.), medtem ko je lahko predvidljivega značaja 
le,  če  bi  dotoki  dalj  časa  presegali  odtok  iz  jezera,  z 
več kot 1000 letno povratno dobo, saj varnostni preliv 
onemogoča  prenapolnjenost  akumulacije.  Pri  zaznani 
nevarnosti za porušitev ali ob porušitvi  je treba takoj 
ukrepati.

Koncept  odziva  se  nanaša  na  predpostavko  vsaj 
maksimalne napolnjenosti akumulacije (na koti maksi-
malne gladine = 266,50 m) s tendenco naraščanja in 
predvideva dve situaciji, v katerih se začnejo izvajati 
naslednji izredni ukrepi:
1.  Nevarnost  porušitve  pregrade.  Do  te  situacije 

lahko  pride  zaradi  pojava  prekomernih  pomikov 
posameznih konstrukcijskih elementov pregrade, 
odstopanj posameznih vplivov od računsko pred-
videnih vrednosti, napak v upravljavski opremi in 
objektih,  ki  onemogočajo  normalno  upravljanje 
akumulacije, ter zaradi človeške napake. 

2.  Porušitev  pregrade.  Do  te  situacije  lahko  pride 
predvsem  zaradi  terorizma,  diverzije,  bombar-
diranja, hudega potresa,  le  v  skrajnih  razmerah 
tudi  zaradi  nadaljnjega  razvoja  deformacij  na 
pregradi.

Slika  6  shematsko  prikazuje  načrt  zaščite  in  reše-
vanja  (Zupančič  in  Senič,  2008).  Načrtovane  aktiv-
nosti se začnejo izvajati, kadar se pokažejo prvi znaki, 
ki  nedvomno  kažejo  na  možnost  porušitve  (nedo-
voljene  in  nenormalne  deformacije  ali  nedovoljena 
odstopanja  na  pregradi),  oziroma  takoj  po  nenadni 
porušitvi  pregrade.  Ob  pojavu  kateregakoli  znaka  za 
nevarnost  porušitve  upravljavec  pregrade  o  preteči 
nevarnosti  obvesti  lokalno  skupnost,  regijski  center 
za obveščanje (ReCO) in javnost ter na pregradi vzpo-
stavi dežurstvo s stalnim opazovanjem  in  izvajanjem 
preventivnih aktivnosti na območju akumulacije. 

Predlog  Navodil  (Lenart  in  sod.,  2016)  zahteva,  da 
se  v  področju  dolvodno  od  pregrade  označijo  maksi-
malne  kote  gladine,  ki  bi  nastala  ob  porušitvi.  Prebi-
valci  na  ogroženih  območjih  morajo  biti  o  teh  kotah 
že predhodno obveščeni. Dežurna služba na pregradi 
stalno  ocenjuje  potrebo  po  proženju  alarmnih  siren 
na območju poplavnega vala  in o  tem obvešča ReCO. 
Odločitev  za  sprožitev  alarmnih  siren  kot  opozorilo 
na  pretečo  nevarnost  porušitve  pregrade  in  poplavo 
na  poplavnem  območju  se  sprejme  na  podlagi  vidnih 
znakov in sprememb na pregradi, ki nedvomno kažejo 
na  možnost  porušitve  ali  ob  nenadni  porušitvi.  Ob 
znaku alarma se morajo prebivalci takoj umakniti nad 
označeno nevarno koto gladine poplavnega vala. 

Sklepne misli

V projektu VODPREG 2 so bila posodobljena Navodila za 
izdelavo ocene hidravličnih posledic porušitve pregrad 
(Lenart  in  sod.,  2016).  Njihova  uzakonitev  bi  obvezala 
lastnike  ali  upravljavce  pregrad  k  izvedbi  izračunov 
porušitev  posameznih  pregrad  in  analizi  varnostnega 
stanja  vsake  od  njih.  Narejena  je  bila  vzorčna  analiza 
varnostnega  stanja  pregrade  Loče,  v  sklopu  katere 
je  bil  ponovljen  izračun  poplavnega  vala  iz  leta  1979. 
Uporaba dvodimenzionalnega matematičnega modela 
je omogočila znatno povečanje točnosti v primerjavi z 
enodimenzionalnim, ki je bil za izračun porušitvenih valov 
za pregrado Loče uporabljen ob njenem projektiranju. 
Pri maksimalnih kotah vode ni večjih odstopanj, dvodi-
menzionalni  izračuni pa mestoma kažejo nekoliko večji 
obseg  poplavljenega  območja  in  počasnejše  širjenje 
čela  vala.  Na  zanesljivost  izračunov  močno  vplivajo 
tudi geometrijski podatki, ki so se prav tako spremenili 
glede na začetno stanje, tudi zaradi sprememb v topo-
grafiji (gradnja avtocest in drugih večjih objektov). 

Pri  pregradi  Loče  vidimo,  da  lahko  rezultati  analize 
porušitvenih  valov  bistveno  vplivajo  na  načrtovanje 
in  izvajanje ukrepov zaščite  in reševanja ob porušitvi. 
Visoka  stopnja  točnosti  geometrijskih  podatkov,  ki 
jih  omogoča  uporaba  LIDAR  posnetkov,  in  dostopne 
natančnejše  metode  izračuna  poplavnih  valov  zato 
spodbujajo  k  ponovitvi  analize  varnostnega  stanja  za 
vse  velike  pregrade  v  Sloveniji  in  tudi  za  druge,  ki  ne 
spadajo  v  to  kategorijo,  vendar  bi  njihova  porušitev 
ogrožala  življenja  v  področju  dolvodno  od  pregrade. 
Glede na rezultate projekta VODPREG  (Ravnikar Turk 
in sod., 2012), ki je stanje teh objektov podrobno anali-
ziral, bi bilo treba ponoviti  izračune še za vsaj sedem 
od 16 največjih pregrad v Sloveniji. 

Strokovnjaki  s  področja  graditve  smo  prepričani,  da 
bodo redno vzdrževani objekti, katerih šibke točke se 
redno odpravljajo, objekti pa redno  investicijsko vzdr-
žujejo,  še  dolgo  varni  in  niso  grožnja  za  prebivalstvo. 
Lastniki  zadrževalnikov  in  pregrad  pa  morajo  odgo-
vorno  upravljati  in  vzdrževati  objekte,  ki  bodo  vedno 
pomenili vir nevarnosti za prebivalstvo.
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SPREMLJANJE MOTNOSTI REK 
ZA USTREZNEJŠE VREDNOTENJE 
KAKOVOSTNEGA STANJA POVRŠINSKIH VODA
MONITORING OF TURBIDITY IN RIVERS FOR BETTER 
EVALUATION OF THE ECOLOGICAL STATUS OF SURFACE WATERS

 
Florjana Ulaga
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Vojkova 1b, Ljubljana, florjana.ulaga@gov.si

Povzetek
Rečni sediment pogojuje življenjske razmere za različne habitate. Spremembe v količinskem in kakovostnem stanju 
sedimentov in motnosti lahko bistveno spremenijo življenjske razmere, s čimer pa se spremenijo tudi življenjske 
združbe v vodnem okolju. Stopnja motnosti vode je dober pokazatelj ekološkega stanja površinskih voda in pogojev 
za ohranjanje ekosistema. Ob močno povečani motnosti zaradi močno povečane vsebnosti suspendiranih 
snovi v vodi se bistveno zmanjša prehod svetlobe v globino, kar oteži pogoje za življenje vodnih organizmov. 

Abstract
River sediment provides the living conditions for different habitats. Changes in the quantitative and qualitative 
state of sediment and turbidity can significantly change living conditions, thereby changing the biological 
communities in the aquatic environment. The level of turbidity is a good indicator of the ecological status of 
surface waters and the conditions for the preservation of the ecosystem. With a dramatic increase in turbidity 
due to a large increase in the suspended solids in the water, the reduction in light transmission at depth is 
significant. It also creates difficult conditions for aquatic organisms.  

Uvod

Motnost odseva količino suspendiranih snovi v vodi. 
Povzročajo jo plankton, usedline zaradi erozije, rečni 
sedimenti, alge, odtok z urbanih območij in drugo 
(Ulaga, 2006). Ob povečani motnosti se življenjski pogoji 
za vodne organizme spremenijo, kar je lahko ob dolo-
čenih pogojih za nekatere živalske vrste tudi usodno. 
Skladno z Vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES) 
smo države članice Evropske unije dolžne zagotavljati 
ustrezne življenjske razmere za vodne organizme in 
izvajati ustrezne ukrepe za ohranjanje ali doseganje 
dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih 
voda. Pred izvedbo ukrepov je nujno dobro poznavanje 
okolja, kar zagotovimo s spremljanjem, analiziranjem 
in ocenjevanjem stanja elementov okolja. 

Eden od dejavnikov, ki vplivajo na obseg in intenziteto 
učinkov voda, je rečni transport sedimentov. Posle-
dice premeščanja materiala so spreminjanje pokra-
jine, povzročanje škode ob poplavah na kmetijskih 
zemljiščih in prenos onesnaženosti po reki. Ob izrednih 
hidroloških razmerah se poleg povečanega pretoka 
rek in prodonosnosti močno poveča tudi vsebnost 
suspendiranih snovi v vodi. Spremljanje in analiziranje 
vsebnosti suspendiranih snovi v rekah se izvaja na 
Agenciji Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: 

ARSO) že več kot šest desetletij. Cilj spremljanja vseb-
nosti suspendiranih snovi v rekah je izračun skupne 
količine snovi, ki se premesti prek izbranega mesta 
v vodotoku v določeni časovni enoti. Količino suspen-
diranih snovi izrazimo v mg/L. Dinamiki gibanja 
plavin v vodi sledimo z merjenjem vsebnosti snovi, iz 
katere izračunamo transport suspendiranih snovi kot 
produkt s pretokom vode. Največ suspendiranih snovi 
se v rekah premesti ob visokih vodah, zato se tudi 
monitoring izvaja najpogosteje v času visokih voda. 
Meritve vsebnosti suspendiranih snovi so namenjene 
izračunu skupne količine suspendirane snovi v vodi, ki 
se premesti prek izbranega prereza vodotoka v dolo-
čenem času. Največja količina prenesenih suspen-
diranih snovi v reki je lahko izraz izrednega pretoka 
ali izredno povečane vsebnosti suspendiranih snovi. 
Ugotavljanje količin suspendiranih snovi v vodi je 
težavno. Upoštevati je treba, v katerem delu porečja 
so bile padavine, kakšna je geološka sestava tal na 
tem območju, predhodno namočenost zemljišča in 
tudi čas od zadnjega visokovodnega vala. Rezultati 
dinamike transporta rečnega materiala so zapolnje-
vanje akumulacijskih bazenov, zablatenje rečnega dna, 
otežen naravni ciklus kroženja vode zaradi slabšega 
dreniranja v vodonosnike in prenos onesnaževal po 
reki. Onesnaževala, ki so se v preteklosti nabirala v 
sedimentih, se pod določenimi pogoji lahko sprostijo 
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in premestijo ter onesnažijo vodno okolje. Preme-
stijo se lahko zaradi naravnih procesov mešanja sedi-
mentov ali pa kot posledica antropogenih dejavnosti, 
kot so poglabljanje rečnega dna in rečni promet. 
Izredni hidrološki dogodki, zlasti visokovodno stanje in 
poplave, povečujejo vsebnost onesnaževal, vezanih na 
delce in organske snovi, ki se sproščajo v zgornjem 
in srednjem delu porečja ter odlagajo dolvodno, v 
spodnjem delu porečja (Milačić, 2017). 

Dosedanje analize (Arhiv, 2017) suspendiranih 
snovi so pokazale, da se približno tri četrtine celo-
tnega materiala po rekah premestijo ob visokovo-
dnih dogodkih. Vendar pa ob vsakem visokovodnem 
valu ni nujno enako močno povečana tudi vsebnost 
suspendiranih snovi, saj je dinamika odvisna od celo-

tnega hidrološkega dogajanja v reki, predhodnega 
hidrološkega stanja, intenzivnosti padavin v zaledju in 
številnih drugih dejavnikov.

Motnost vode

Motnost vode lahko interpretiramo kot merjenje rela-
tivne čistosti vode, v kateri so prisotni disperzni in 
suspendirani delci. Merimo jo z optičnimi merilniki – 
turbidimetri in izražamo v enotah FNU (angl. Formazin 
Nephelometric Unit) ali NTU (angl. Nephelometric 
Turbidity Unit). Delci onemogočajo direkten prehod 
svetlobnega žarka, saj se ta lomi, odbija in absorbira. 
Motnost je torej rezultat vpliva prisotnih delcev na 
razpršenje svetlobnega žarka. Z vrednostjo motnosti 
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 Slika 2: Merilnik motnosti Solitax-sc in komunikacijski 
vmesnik. (foto: Arhiv ARSO)

 Figure 2: Turbidity meter Solitax_sc with controller. 
(Source: ARSO Archives)

 Slika 3: Merilnik motnosti je nameščen v cevi.  
(foto: Arhiv ARSO)

 Figure 3: The turbidity meter installed in the pipe.  
(Source: ARSO Archives) 

 Slika 1: Vsebnost suspendiranih snovi v Savinji v dolgoletnem obdobju spremljanja. (vir: Arhiv ARSO)
 Figure 1: Suspended sediment in the river Savinja over a long-term period of observation. (Source: ARSO Archives)
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izražamo stopnjo, pri kateri voda izgubi svojo prosoj-
nost zaradi prisotnosti suspendiranih snovi. Več ko je 
snovi v vodi, večjo stopnjo izraža motnost. 

Za merjenje motnosti so bili samodejni prenosni optični 
merilniki Solitax-sc (Hach Lange Company) nameščeni 
na devetih hidroloških postajah mreže merilnih mest 
ARSO v okviru projekta nadgradnje sistema za spre-
mljanje in analiziranje stanja vodnega okolja v Sloveniji, 
imenovanega BOBER. Podatki o motnosti rek iz samo-
dejnih merilnih mest so za leto 2016 že ovrednoteni 
in shranjeni v podatkovni zbirki ter tako na voljo za 
nadaljnje analize. 

Tako, kot je ob večjem pretoku vode povečana 
vsebnost suspndiranih snovi v rekah, je ob takih hidro-
loških razmerah povečana tudi motnost (slika 4). 

Vzpostavitev odnosa motnost – vsebnost suspendi-
ranih snovi ni enostavna. Motnost je ovrednotena na 
temelju sipanja in presevanja svetlobe, nanjo vpliva 
več dejavnikov in zato ni enolične povezave z vsebno-
stjo snovi v vzorcu. Merjenje motnosti prinaša takoj-
šnjo oceno o relativni vsebnosti suspendiranih snovi, 
vendar je treba za vsako merilno mesto opraviti 
dodatne meritve s pomočjo ročnega odvzema vzorcev 
vode, za izdelavo kalibracijske krivulje, s katero posku-
šamo transformirati izmerjeno motnost v vsebnost 
suspendiranih snovi. Dobra korelacija med motnostjo 
in vsebnost suspendiranih snovi je mogoča, kadar 
so delci relativno homogene zrnavosti in sestave 
(slika 5).

Ekološko stanje 

površinskih voda

Vrednotenje ekološkega stanja voda v skladu z Vodno 
direktivo (Direktiva 2000/60/ES) pomeni ugotav-
ljanje spremenjenosti strukture in funkcije ekosis-
tema v primerjavi z naravnimi – referenčnimi razme-
rami. Glede na ekološko stanje se ekosistem oziroma 
vodno telo razvrsti v enega od petih razredov kako-
vosti ekološkega stanja. Elementi kakovosti, na podlagi 
katerih vrednotimo ekološko stanje, so biološki, fizi-
kalno-kemijski in hidromorfološki. Spremljanje hidro-
morfoloških razmer je ena od bistvenih komponent za 
poznavanje stopnje obremenitev vodotokov in spreme-
njenosti vodnih teles. Ocena hidromorfološkega stanja 
rečnih koridorjev je eno izmed izhodišč obnovitvenih del 
na vodotokih. Ocenjevanje hidromorfološkega stanja 
rečnih koridorjev je pomembno tudi z vidika izpolnje-
vanja pravnega reda Evropske unije.

Vrednotenje ekološkega stanja površinskih voda na 
podlagi hidromorfoloških elementov kakovosti izvajamo 
na podlagi podatkov hidromorfološke spremenjenosti. 
Te pridobimo z dobrim poznavanjem hidromorfoloških 
lastnosti rečnih odsekov, vodotokov in vodnih teles. 
Ocenjevanje spremenjenosti hidromorfoloških lastnosti 
površinskih voda pomeni zlasti vpliv delovanja družbeno-
geografskih pritiskov na porečje oziroma na vodno telo, 
kar bistveno pripomore k prepoznavanju v večji meri 
spremenjenih odsekov in celovitejšemu vrednotenju 
ekološkega stanja.
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 Slika 4: Pretok (Q), motnost (NTU) in vsebnost suspendiranih snovi (c) na hidrološki postaji Gornja Radgona na Muri v letu 
2016. (vir: Arhiv ARSO)

 Figure 4: Discharge (Q), turbidity (NTU), and suspended sediment (c) at the gauging station Gornja Radgona on the river 
Mura in 2016. (Source: ARSO Archives)
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 Slika 5: Korelacija vsebnosti suspendiranih snovi in motnosti je najboljša na merilnem mestu na Savi. (vir: arhiv ARSO)
 Figure 5: The correlation between suspended sediment and turbidity is best at the river Sava measuring station.  

(Source: ARSO Archives)
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HIDROMORFOLOŠKI ELEMENTI

Hidrološki 
režim

Kontinuiteta 
toka

Morfološke 
razmere

• Količina vode
• Dinamika vodnega toka
• Povezava s podzemno vodo
• Raba vode

• Vzdolžna povezanost:                                    
A. Prisotnost in značilnost vodnih 
objektov                                                 
B. Prehodnost vodnih organizmov               
C. Prehodnost plavin                                                                                              

• Prečna povezanost:                        
Povezanost s poplavno ravnico

• Lastnosti struge
• Struktura in substrat struge
• Struktura in substrat brega
• Rastje
• Raba tal

Slika 6:  
Hidromorfološki elementi kakovosti 
v skladu z Vodno direktivo obsegajo 
značilnosti hidrološkega režima, 
kontinuiteto toka in morfološke 
razmere vodotoka. (vir: Ulaga, 2016)
Figure 6:  
Hydromorphological quality elements, 
in accordance with the Water 
Framework Directive, include the 
characteristics of the hydrological 
regime, continuity and the 
morphological conditions of the river. 
(Source: Ulaga, 2016)
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Slika 8:  
Stopnja spremenjenosti parametrov 
hidromorfoloških elementov na 
vodnem telesu v povirju Soče.  
(vir: Ulaga, 2016)
Figure 8:  
The degree of alteration of the 
parameters of hydromorfological 
elements in the case of the river Soča 
water body. (Source: Ulaga, 2016)
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Zagotavljanje morfoloških razmer reke, ki omogočajo 
prehodnost sedimentov, je ključnega pomena za zago-
tavljanje ustreznih življenjskih razmer za združbe vodnih 
organizmov. Onemogočena prehodnost sedimentov v 
reki povzroči kopičenje sedimentov pred pregrado in 
erozijo pod njo. Neobičajno povečanje ali pomanjkanje 
sedimentov pa bistveno spremni življenjske pogoje 
vodnih organizmov.

V letu 2016 je bila na ARSO izvedena ocena stopnje spre-
menjenosti hidromorfoloških elementov za vodna telesa 
v zelo dobrem stanju. Mednje uvrščamo vodna telesa 
v povirnem delu Soče, Kamniške Bistrice, Čabranke in 
Kolpe ter vodno telo reke Unice. Kadar so tudi hidromor-
fološki elementi izkazovali naravne razmere in ocena ni 
izražala velike spremenjenosti hidroloških in morfolo-
ških elementov v porečju, je celotna ocena ekološkega 
stanja vodnega telesa ostala zelo dobra. V nasprotnem 
primeru je treba tudi na vodnih telesih, ki so glede na 
biološke in fizikalno-kemijske elemente opredeljena kot 
zelo dobra, ponovno preveriti dejansko stanje vseh para-
metrov presojanja ekološkega stanja.

Vpliv motnosti na 

ekološko stanje voda

Rečni sediment pogojuje življenjske razmere za različne 
habitate. Vrsta sprememb v količinskem in kakovo-
stnem stanju sedimentov in motnosti lahko bistveno 
spremeni življenjske pogoje, s čimer se spremenijo tudi 
življenjske združbe v vodnem okolju. Stopnja motnost 
vode je dober pokazatelj ekološkega stanja površinskih 
voda in pogojev za ohranjanje ekosistema. Ob močno 
povečani motnosti zaradi močno povečane vsebnosti 
suspendiranih snovi v vodi se bistveno zmanjša prehod 
svetlobe v globino. S tem so tudi oteženi pogoji za foto-
sintetsko aktivnost fitoplanktona in makrofitov. Ti so 
vir hrane za mnoge nevretenčarje, zlasti ribe. Posle-
dično dolgotrajna povečana motnost vode lahko privede 
do upada ribje populacije. Kadar je povečana motnost 
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 Slika 7: Ustrezna prehodnost reke ob vodnem objektu in 
povečana motnost vode. (foto. F. Ulaga)

 Figure 7: The appropriate passability of the river and 
increased turbidity. (Photo: F. Ulaga)

Ugotavljanje kontinuitete – zveznosti toka se izvaja z 
evidentiranjem vseh objektov, ki zveznost preprečujejo. 
To so zlasti vodni objekti, kot so pragovi, drče, jezovi in 
pregrade, ki so zgrajeni za potrebe hidroenergetske 
rabe, varstva pred visokimi vodami, stabilizacije struge, 
namakanja in drugih vrst rabe vode. Vodni objekti spre-
minjajo količino in dinamiko vodnega toka, povezavo s 
podzemno vodo in režim gladine podzemne vode, zadr-
ževalni čas, spremenjen je transport plavin in plavja, 
čez neprehodne objekte je onemogočena migracija 
vodnih organizmov, rečni sistem se spremeni v jezer-
skega, taka sprememba tudi močno vpliva na fizikalno-
-kemijske parametre (temperatura, vsebnost kisika), 
kar lahko spremeni strukturo združb vodnih organizmov 
in obvodnih habitatov. Zveznost toka za prehod vodnih 
organizmov in sedimentov se ugotavlja tudi na območju 
naravnih struktur v strugi (slap, brzica, lehnjakov prag …). 
Poznavanje količinskega stanja transportiranih suspen-
diranih snovi v vodi in poznavanje motnosti rek pa oceno 
ekološkega stanja voda še dodatno nadgradi. 
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 Slika 9: Kmetijska raba v porečju in naselje Miren ob 
rečnem meandru Vipave. (foto: F. Ulaga)

 Figure 9: Agricultural use in the basin and village of Miren 
on a meander of the river Vipava. (Photo: F. Ulaga)

v večji meri posledica organskih delcev, se lahko pojavi 
tudi pomanjkanje kisika v vodi. Presežek hranil v vodi 
spodbudi proces mikrobne razgradnje, ki zahteva večjo 
porabo kisika. Presežek hranil povzroča tudi večjo rast 

alg. Alge porabljajo dragocene zaloge raztopljenega 
kisika, ki ga potrebujejo ribe. Večji razrast alg tako lahko 
privede do upada ribje populacije. Ob kopičenju onesna-
ževal, ki se lepijo na suspendirane delce v vodi, so lahko 
poškodovana tudi ribja jajčeca, kar prav tako privede do 
upada ribje populacije.

Sklepne misli

Monitoring motnosti je ustrezna rešitev za spremljanje 
količinskega stanja suspendiranih snovi v rekah, ki so 
potencialni prenašalec onesnaževal. 

 – nihanje pretoka in motnosti na merilnem mestu 
ni vedno usklajeno; kljub dejstvu, da je motnost ob 
večjem pretoku običajno večja, pa je nenaden porast 
motnosti odvisen od mnogih dejavnikov in ni vedno 
posledica povečanega pretoka;

 – motnost v reki je lahko povečana zaradi izrednih in 
nenadnih padavin v zaledju ali zaradi antropogenega 
vpliva;

 – skupna količina transportiranih suspendiranih snovi 
se po reki navzdol povečuje, s čimer pa se spremi-
njajo tudi ekološke razmere v reki.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982316300941
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982316300941
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110982316300941
https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2016.11.001


202 UJMA | številka 31 | 2017

45 LET DELOVANJA KRATKOPERIODNEGA 
ANALOGNEGA SEIZMOGRAFA NA VIDNI 
ZAPIS NA OBSERVATORIJU NA GOLOVCU 
V LJUBLJANI
45 YEARS OF OPERATION OF THE SHORT-PERIOD ANALOGUE 
SEISMOGRAPH WITH A PEN-AND-INK RECORDER AT THE 
GOLOVEC OBSERVATORY IN LJUBLJANA
 
Peter Sinčič
Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, peter.sincic@gov.si

Izidor Tasič
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, izidor.tasic@gov.si

Povzetek
Po ponovni vzpostavitvi seizmološke dejavnosti po drugi svetovni vojni na Astronomsko-geofizikalnem 
observatoriju na Golovcu v Ljubljani so za beleženje potresov najprej uporabljali seizmografe z optičnim 
zapisom na fotografski papir. Ker tak zapis ni omogočal hitre analize zapisa ob potresu, so se odločili za 
seizmograf, ki bo zapisoval nihanje tal s črnilom na papir, tako da bi zapis potresa lahko takoj analizirali. 
Osnovo seizmografa so tvorili kupljeni seizmometri Willmore Mk-II in pisalniki Günter Volk, preostale 
komponente pa so izdelali strokovnjaki na observatoriju. Opisani seizmograf še vedno deluje.

Abstract
After the restoration of seismic observations in the Astronomical Geophysical Observatory after World 
War II, seismographs with photographic recorders were used to record earthquakes on photographic 
paper. This type of recording does not allow rapid analysis of the record of an earthquake, so it was 
decided to construct a seismograph which would record the oscillations of the earth with ink on paper, 
so that the record of an earthquake could be analyzed immediately. The basis of the seismograph 
was a bought Willmore Mk-II seismometer with the addition of a Günter Volk recorder, and the other 
components were made by experts at the observatory. The seismograph described is still in operation.

Uvod

Na observatoriju na Golovcu v Ljubljani že več kot 45 let 
deluje kratkoperiodni analogni seizmograf, ki beleži nihanje 
tal v treh med seboj pravokotnih smereh s črnilom na papir. 

Seizmograf je splošen izraz za eno ali za več povezanih 
naprav, s katerimi zaznavamo in natančno beležimo 
nihanja tal. Na začetku instrumentalne seizmologije je 
bila to samostojna mehanska naprava, ki je nihanje tal 
v vodoravni ali navpični ravnini prenesla na osajeni papir 
(Gostinčar in Vidrih, 1997). Sestavljena je bila iz nihala 
v togem ohišju, povezanega z mehanskim, optičnim ali 
elektromagnetnim zapisovalnikom. Besedo seizmograf 
sestavljata grški besedi seismós (σεισμός ) – potres in 
gráphō (γράφω) – zapis (Seismometer, 2017).

Z razvojem znanosti in tehnologije so se za posamezne 
sklope seizmografa specializirala različna podjetja in 

seizmograf je vse pogosteje sestavljalo več med seboj 
odvisnih naprav različnih proizvajalcev.

Leta 1959 je na Astronomsko-geofizikalnem observa-
toriju (AGO) na Golovcu začel ponovno delovati samo-
stojni mehanski seizmograf Wiechert, ki je bil narejen 
in dobavljen že leta 1925. Zapleten mehanski sistem 
z obrnjenim nihalom z 200-kilogramsko utežjo je 
prenašal vodoravno nihanje tal na peresi, ki sta praskali 
po osajenem papirju, časovne oznake so bile narejene 
tako, da je mehanski urni mehanizem, vgrajen v seizmo-
graf, obe peresi ob polni minuti za eno sekundo dvignili 
od papirja. 

Istega leta je začel delovati tudi kratkoperiodni seizmo-
graf s seizmometrom Stuttgart z zapisom na fotografski 
papir. Sestavljen je bil iz dveh delov, in sicer navpičnega 
seizmometra ter »registratorja«, ki je v enem ohišju 
vseboval galvanometer, valj s fotografskim papirjem in 
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optičnim sistemom leč in zrcal, ki je vodil svetlobni žarek 
od izvora do fotografskega papirja.

Leta 1966 so na AGO začeli nameščati vrhunske trikom-
ponentne kratkoperiodne in dolgoperiodne seizmografe 
z optično registracijo nihanj tal na fotografski papir, 
katerih lastnosti so ustrezale normativom Svetovnega 
standardiziranega seizmološkega omrežja (angl. The 
World-Wide Standardized Seismographic Network – 
WWS SN) (Gosar, 2012). Posamezni deli seizmografa 
so bili še vedno izdelek enega podjetja, a sestava tega 
sistema je bila že bolj zapletena. Seizmometri so bili v 
enem prostoru, optični registratorji in neodvisno posta-
vljeni galvanometri pa v drugem. Optični sistem je imel 
dve prednosti pred tedaj še ne dovolj razvitimi zapi-
sovalci na viden zapis. Prvič, ojačitve signala so bile 
preproste, saj se je s podaljšanjem poti žarka med 
galvanometrom in foto papirjem povečala tudi ampli-
tuda zapisa. Poleg tega je galvanometer s svojim vplivom 
na prenosno funkcijo celotnega sistema omogočal bele-
ženje podatkov na širšem frekvenčnem območju. 

Pomanjkljivost seizmografov z optičnim zapisom na 
fotografski papir se je pokazala predvsem pri lokalnih 
potresih, ki so jih čutili prebivalci Slovenije. Po informa-
ciji, da se je v neposredni bližini zgodil potres, je bilo treba 
najprej (v temi) zamenjati fotografski papir na registra-
torju, ga razviti s kemijskim (fotografskim) postopkom, 
da so se sledi prikazale, in nato papir posušiti, kar je bil 
zelo zamuden postopek. Šele potem je bilo mogoče iz 
zapisov določiti parametre potresa. Poleg tega se je 
lahko v nekaterih, sicer redkih primerih zaradi različnih 

sistemskih napak zgodilo tudi to, da je bil zapis potresa 
nerazpoznaven (okvara papirja, ki je bila razvidna šele 
po razvijanju, zaradi hitenja nepravilno izpeljan postopek 
razvijanja papirja, nepravilno delovanje žarka ...). Če o 
potresu niso poročali prebivalci, ki so ga čutili, ga je bilo 
mogoče zaslediti in mu določiti parametre šele naslednji 
dan ob redni menjavi registrirnega papirja. 

Ker je bila pri lokalnem potresu potreba po podatkih 
o parametrih potresa takojšna, postopki razvijanja 
foto papirja pa zamudni, so v začetku sedemdesetih 
let na AGO sestavili analogni kratkoperiodni seizmo-
graf z vidnim zapisom (slika 1). Kratkoperiodni pomeni, 
da deluje v frekvenčnem območju, ki večinoma pokriva 
potresne valove lokalnih potresov.  

Kratkoperiodni »vidni« 

seizmograf na AGO Golovec

Med letoma 1971 in 1973 so na AGO delno kupili in 
delno sami izdelali posamezne dele ter nato sestavili 
kratkoperiodni seizmograf (slika 1), ki še danes skoraj v 
originalni zasnovi s črnilom zapisuje nihanje tal na papir. 
Seizmograf ima navpično in dve vodoravni komponenti, 
kar omogoča prostorsko beleženje nihanja tal. Vsaka 
komponenta sestoji iz seizmometra tipa Wilmore 
Mk-II, ojačevalca električnih signalov in pisalnika Günter 
Volk (slika 2). Ura in napajalni del pa sta skupna za 
vse tri komponente. Ker je seizmograf sestavljen iz 
delov različnih proizvajalcev, nima enotnega imena, 
ampak se imenuje samo kratkoperiodni vidni seizmo-
graf. Natančen zgodovinski pregled izdelave seizmo-
grafa zaradi pomanjkanja dokumentacije ni mogoč, 
a nekatera dejstva so vseeno znana. Ribarič (1971) 
navaja, da so bili 1. avgusta 1971 naročeni seizmo-
metri tipa Willmore Mk-II, model z visokoohmskimi tulja-
vami za registracijo s tranzistorskimi ojačevalniki, in da 
bodo ničelno serijo teh ojačevalnikov naredili sami ter 
jih uporabili z že nabavljenimi pisalniki Günter Volk. Prvi 
seizmografski ojačevalec so naredili leta 1972. 

Seizmometer Willmore Mk-II

Osnovni del vsakega seizmografa je senzor oziroma seiz-
mometer, ki zaznava nihanje tal. Enokomponenti seiz-
mometer Willmore Mk-II so leta 1963 razvili iz seizmo-
metra Willmore Mk-I, ki je bil v proizvodnji od začetka 
petdesetih let, a je imel ta model kar nekaj pomanjklji-
vosti. Pri razvoju novega seizmometra sta sodelovala 
konstruktor prvega seizmometra P. L. Willmore in D. V. 
Connel iz podjetja Hilger and Watts Limited, ki je prvotni 
seizmometer tudi izdelovalo. Novi seizmometer je bil 
za tiste čase vrhunski kratkoperiodni elektromagnetni 
enokomponentni seizmometer. Omogočal je preprosto 
nastavitev lastne periode med 0,5 in 3 sekundami, imel 
je izboljšano termično stabilnost, saj je lahko deloval v 
temperaturnem območju med –40°C in +60°C. Izbolj-

 Slika 1: Pogled na analogne pisalnike na observatoriju na 
Golovcu v Ljubljani, ki beležijo potrese že 45 let. 
(arhiv ARSO)

 Figure 1: Analogue recorders at the Golovec Observatory 
in Ljubljana, which have been recording 
earthquakes for 45 years (ARSO archive).
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šave na magnetu in tuljavi so omogočale homogeno 
magnetno polje znotraj celotnega delovnega območja. 
Izboljšave so bile narejene tudi v sami zasnovi seizmo-
metra, saj je lahko uporabnik s preprostim posegom 
spremenil seizmometer iz navpičnega v vodoravni 
merilnik nihanj tal. Preprosto je bil viden tudi indikator 
položaja lege in izboljšana vodotesnost seizmometra. 
Leta 1969 je podjetje Rank Precision Industries prevzelo 
podjetje Hilger and Watts, vendar je proizvodnja seiz-
mometrov še vedo potekala pod istim imenom. Seizmo-
meter je zasnovan tako, da lahko deluje z galvanome-
trom za fotooptično zapisovanje nihanja tal, z zamenjavo 
nizkoohmske tuljave (380 Ω) z visokoohmsko (3300 Ω) 
pa lahko prek tranzistorskega ojačevalnika pošilja signal 
v druge analogne sisteme. V drugem primeru je gene-
ratorska konstanta, ki nam pove, kakšna je izhodna 
napetost seizmometra v odvisnosti od hitrosti nihanja 
tal, enaka 5,7V/(m/s). Sam seizmometer je težak 14,5 
kg, valjaste oblike premera 15,5 cm in velikosti 33 cm 
(slika 3). Masa nihala, ki je istočasno magnet, pa je 4,75 
kg. Glede na izhodne lastnosti instrumenta je spadal v 
času razvoja med lažje seizmometre.

Od začetka delovanja so trije seizmometri Wilmore Mk-II 
medsebojno pravokotno nameščeni v seizmični sobi 
na observatoriju na Golovcu (slika 3a) tako, da beležijo 
nihanje tal v smereh: sever-jug, vzhod-zahod in navpično. 
Lastna frekvenca je nastavljena na 1,13 sekunde. Na 
slikah so prikazani še indikator ničelne lege (slika 3b) in 
primerjava kratkoperiodnega enokomponentnega seiz-
mometra Willmore MK-II s sodobnim širokopasovnim 
trikomponentim seizmometrom CMG-40T (slika 3c).

Seizmografski ojačevalnik SO-01

Strokovnjaki AGO so skupaj z zunanjimi sodelavci izdelali 
prve seizmografske ojačevalnike SO-0l s stopenjsko 
nastavljivim ojačenjem in nastavljivim nizkofrekvenčnim 
filtrom, ki omogoča nastavitev lastnosti sistema glede 
na seizmični nemir na posamezni lokaciji, kjer je posta-
vljena potresna opazovalnica. 

Ojačevalnik sestavljajo predojačevalnik in dve ojačevalni 
stopnji, njegovo ojačenje pa je v frekvenčnem območju 
od 0 Hz do 10 Hz konstantno, nato pa pada z naklonom 
12 dB/oktavo. S preklopniki na prednji plošči ojačeval-
nika je možna nastavitev ojačenja med 1 x 103 in 1 x 105 
ter mejno frekvenco nizkofrekvenčnega filtra, pri kateri 
začne ojačenje padati. Z instrumentom v kombinaciji s 
preklopnikom preverjamo napajalno napetost ali nasta-
vljamo ničelno lego simetričnega izhoda ojačevalnika z 
gumboma za grobo in fino regulacijo.

Poleg visokoohmskega vhoda za seizmometer ima ojače-
valnik še vhoda za sprejem radijskih časovnih signalov 
in urne značke seizmološke ure, kar omogoča merjenje 
točnosti ure.

Ura (UK-02)

Ura je sestavljena iz dveh enot: frekvenčnega stan-
darda FS-1 in monitorja za prikazovanje časa UK-2. 
Časovni standard ima za frekvenčno osnovo kvaliteten 
termostatiran kremenov oscilator frekvence 5 MHz. 
To frekvenco digitalno delimo do 100 Hz in jo vodimo na 
monitor za prikazovanje časa UK-02. Izveden je v TTL-
-logiki in zaslonom z nixie elektronkami. Točnost ure je 
1 x 10-3 s na dan. Pod zaslonom so tipke za nastavitev 
ure, minute, sekunde ter za zagon in ustavitev ure.

Pisalnik Günter Volk

Pisalnik Günter Volk je namenjen zveznemu zapisu 
seizmičnih signalov. Za pogon papirja in igle ima 
dva sinhronska motorčka s predležji, ki omogočajo 
različne hitrosti. Prvi motorček služi za pomik peresa, 
izberemo pa lahko deset nastavitev pomika – razmik 
med posameznimi sledmi zapisa. Drugi motorček 
služi za pomik papirja in tudi omogoča deset različnih 
nastavitev hitrosti. Hitrost pomika je izbrana tako, 
da pri hitrosti pomika papirja 120 mm/min omogoča 
papir 24-urno zapisovanje brez prekinitve, nato pa ga 

Slika 2:  
Shema ene komponente analognega 
seizmografa. Usmernik, baterija, 
pretvornik in ura so bili skupni vsem 
trem komponentam seizmografa.
Figure 2:  
Block diagram of one component 
of the analogue seismograph. The 
rectifier, battery, converter and 
clock were common to all three 
components of the seismograph.
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je treba zamenjati. Papirnati trak napenja s svojo težo 
valj iz aluminija.

Z izhodnim signalom ojačevalnika krmilimo pisač 
Gulton s peresom. Operacijski ojačevalnik v pisaču 
je napetostno tokovni pretvornik s tuljavo za krmi-
ljenje peresa, z drugo tuljavo pa je izvedena hitrostna 
povratna povezava. Pravokotne koordinate zapisa, 
to je, da pero stalno piše po temenu valja s papirjem 
in dvakratno ojačitev amplitude zapisa, pa omogoča 
pantograf, katerega zadnji del ni stalno vpet, temveč 
se giblje v utoru. Pantograf je naprava, sestavljena iz 
palic, povezanih na podlagi paralelograma, ki omogoča 
vzporedno gibanje dveh predmetov, na primer peres, 
in s tem kopiranje risb.

Vsaka komponenta se zapisuje s črnilom na 180 cm 
dolg in 30 cm širok papir, ki je na konceh zlepljen skupaj, 

tako da tvori neskončen trak. Dolžina minute 120 mili-
metrov omogoča odčitavanje časa na najmanj desetinko 
sekunde natančno. Primer zapisa potresa iz leta 1977 
je na sliki 4. 

Napajanje in pretvornik 
12 V DC/ 230 V AC

Napajalno enoto sta sestavljala predelani polnilec 
akumulatorjev Iskra Poli s stabilizirano izhodno napeto-
stjo 13,2 V in akumulatorska baterija, ki je omogočala 
petdnevno delovanje seizmografa ob izpadu omrežne 
napetosti.

Pretvornik je omogočal napajanje z električno energijo 
seizmografskih ojačevalnikov, pisalnikov in ure iz staci-
onarne baterije, ki je zagotavljala večdnevno delovanje 
aparatur tudi ob izpadu omrežne napetosti. Sestavljale 
so ga tri enote: termostatiran s kremenovim kristalom 
stabiliziran oscilator, pretvorniški del s transforma-
torjem za izhodno izmenično napetost 230 V in stabilizi-
rani usmernik z izhodno napetostjo ± 12 V.

En pretvornik je omogočal napajanje dveh pisalnikov in 
ure z izmenično napetostjo 220 V ter dveh seizmoloških 
ojačevalnikov z enosmernima napetostma ± 12 V. Zato 
smo za delovanje trikomponentnega seizmografa potre-
bovali dve pretvorniški enoti.

Danes se namesto »pretvornikov« uporabljata univer-
zalna industrijska AC/DC pretvornika, namesto baterij 
pa se uporablja industrijska UPS enota z 230 VAC 
izhodom.

Sklepne misli

V Sloveniji sta bila pozneje postavljena še dva kratkoperi-
odna »vidna« seizmografa s seizmometri Willmore Mk-II 
in drugimi pripadajočimi elektronskimi enotami, leta 

 Slika 3: a) Navpični in dva vodoravna seizmometra Wilmore Mk-II, nameščena na betonskem stebru;
  b) indikator ničelne lege seizmometra;
  c) primerjava kratkoperiodnega enokomponentnega seizmometra Willmore MK-II (desno) s sodobnim 

širokopasovnim trikomponentim seizmometrom CMG-40T (levo). (foto: I.Tasič)
 Figure 3: a) One vertical and two horizontal Willmore MK-II seismometers mounted on a concrete pier;
  b) An indicator of the zero position of the seismometer;
  c) Comparison between the short-period one-component Willmore MK-II seismometer (right) and the modern 

broadband three-component seismometer CMG-40T (left) (Photo: I.Tasič)

 Slika 4: Zapis Z-komponente potresa 5. junija 1977 z 
magnitudo Ml = 3,3 v Furlaniji - Julijski krajini. 

 Figure 4: Z-component record of a magnitude 3.3 
earthquake on June 5, 1977, with its epicentre 
in Friuli Venezia Giulia, Italy.
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1975 v Cerknici in leta 1984 na Vojskem. Razvoj elek-
tronskih komponent se je na takrat že Seizmološkem 
zavodu Republike Slovenije nadaljeval. Tako so stare 
komponente nadomestili novejši seizmološki ojačeval-
niki, uro pa je zamenjala novejša z avtomatskim popra-
vljanjem napake z urnimi signali dolgovalovnega spre-

jemnika točnega časa DCF 77. Z nastopom digitalne 
tehnologije, ki omogoča zapis tako šibkih kot tudi najmoč-
nejših potresov z isto aparaturo in takojšnjo računal-
niško obdelavo potresa, je postal kratkoperiodni vidni 
seizmograf zastarel, danes je na ogled in se uporablja 
predvsem v demonstracijske namene.
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PROTIPOŽARNE GOZDNE PROMETNICE 
IN NAMENSKA VOZILA
FIRE ROADS AND SPECIAL PURPOSE VEHICLES  
FOR FIGHTING FOREST FIRES
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mag., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, jasa.sarazin@bf.uni-lj.si

Povzetek
V letu 2009 je Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Uprava RS za zaščito in reševanje, izdalo Atlas 
protipožarnih objektov, ki na 75 zemljevidih (kartah) v merilu 1 : 25 000 poleg standardnih podatkov iz državne 
topografske karte DTK 25 prikazuje tudi vse gozdne ceste in protipožarne preseke1 s šiframi. Med preostalo 
infrastrukturo, pomembno za gašenje požarov, je treba omeniti tudi vrisane visoko- in nizkonapetostne 
daljnovode, transformatorske postaje, hidrante in protipožarne nadzorne kamere. Prometnice na zemljevidih 
so kategorizirane za določena gasilska vozila glede na tip vozil in označene z različnimi barvami ter pisnimi 
oznakami. V članku je predstavljena uporabna vrednost zemljevidov gasilskih služb iz atlasa. Po pregledu različnih 
skupin gasilskih vozil je bilo ugotovljeno, katera vozila so primerna za določeno kategorijo prometnic. Opažene 
so bile nedoslednosti pri njihovem razvrščanju v tipske skupine. Nato je bila ocenjena prevoznost prometnic 
za posamezna namenska vozila. S primerjavo zemljevidov in dejansko prevoznostjo prometnic je bilo določeno, 
kako efektivno se namenska vozila lahko razvrščajo na terenu. Glavni poudarek je bil na protipožarnih presekah. 
Ugotovljeno je bilo, da zemljevidi zagotavljajo dobro podlago za razvrščanje manjših vozil po protipožarnih 
presekah, slabše je bila ocenjena možnost razvrščanja večjih vozil. V 82 % višja kategorija presek ni mogla 
sprejeti večjih vozil, medtem ko jih je lahko nižja kategorija, ki ni namenjena tem vozilom, sprejela v 57 %.

Abstract
In 2009, the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, the Administration of the Republic of Slovenia 
for Civil Protection and Disaster Relief (ACPDR), issued the “Atlas of fire protection facilities”. In addition 
to the standard data included in the national topographic map DTK 25, the Atlas, on its 75 maps in the 
scale 1:25.000, depicts all forest roads and fire roads2 with numbers. Other infrastructure essential for 
fire extinguishing that is worth mentioning are the high and low-voltage transmission lines, transformer 
stations, hydrants and fire protection CCTV cameras, which are also depicted on the map. The traffic 
routes presented on the maps are categorized for specific firefighting vehicles based on the typification 
of vehicles, and marked with different colours and a written annotation. The article presents the useful 
value of the maps and other firefighting units’ materials gathered in the Atlas of fire protection facilities. 
The overview of firefighting vehicles showed which groups of vehicles are assigned to which type of road 
category. During the overview, some anomalies in group classification were identified. Following this, 
passability of roads for special purpose vehicles was verified. Comparison of map material with the actual 
passability of roads showed how effectively the vehicles can be used on the terrain. The main emphasis 
was put on fire roads. The results revealed that the map material provides a good basis for the distribution 
of small special purpose vehicles on fire roads. The ability of distributing bigger vehicles on fire roads was 
lower. In 82 % the higher category fire roads couldn’t accept bigger vehicles, while on the other hand the 
lower category fire roads, which were not intended for those vehicles, could accept them in 57 %.

Uvod 

Območje južne Primorske je z vidika požarov v naravnem 
okolju najbolj ogrožen predel Slovenije. Eden glavnih 
preventivnih ukrepov za učinkovito gašenje in aktivno 
varstvo pred gozdnimi požari je umeščanje protipo-
žarnih presek v prostor. Te prometnice odpirajo prostor 
tam, kjer gradnja gozdnih ali javnih cest ni ekonomsko 
upravičena. Njihov glavni namen je, da s svojimi tehnič-

nimi karakteristikami omogočajo dostop namenskim 
gasilskim vozilom in so obenem prepreka v prostoru, 

1 Izraz protipožarna preseka zajema vrsto gozdne prometnice, 
kakor je opredeljena v 2. členu Pravilnika o gozdnih 
prometnicah (Uradni list RS, št. 04/09).

2 Fire road is a forest road providing firefighters the access 
to remote areas of forest. Synonyms: fire-break road, or fire-
prevention forest road, or fire trail.
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ki otežuje širjenje požara. Za lažje usmerjanje gasilskih 
enot na terenu in njihovo učinkovitejše razvrščanje pri 
večjih požarih je bil leta 2009 izdelan poseben zemljevid 
oziroma Atlas protipožarnih objektov. V tem članku 
bomo predstavili del rezultatov magistrske naloge 
(Saražin, 2014), ki se nanašajo na prevoznost posame-
znih kategorij prometnic na zemljevidih za posamezna 
namenska gasilska vozila. Namen tega članka je odgovo-
riti na vprašanje, ali lahko samo na podlagi zemljevidov 
z zadostno gotovostjo razporejamo namenska vozila po 
terenu, in primerjati kategorije prometnic na zemljevidih 
ter njihovo dejansko prevoznost na terenu za namenska 
vozila.

Zemljevidi gasilske službe

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije je leta 2009 
izdalo razpis za izdelavo zemljevida za pomoč pri gašenju 
požarov v naravnem okolju. Izbran ponudnik je bil Zavod 
za gozdove Slovenije. Ime zemljevida je Atlas protipo-
žarnih objektov in v merilu 1 : 25 000 zajema območje 
Krasa, Istre in Brkinov. Poleg klasičnih topografskih 
vsebin zajema tudi javne in druge prometnice, gozdne 
ceste, protipožarne preseke I. in II. kategorije s šiframi, 
daljnovode, hidrante, gozdne površine in opazovalne 

kamere (Povabilo k oddaji ponudbe za izdelavo karto-
grafije za pomoč pri gašenju požarov v naravnem okolju, 
2009). V nadaljevanju so predstavljene posamezne kate-
gorije prometnic v atlasu.

Kategorizirane javne ceste (JC)

Kategorizirane javne ceste smo za potrebe naloge obrav-
navali skupaj z gozdnimi cestami. Tu gre za asfaltirane 
prometnice in gozdne ceste, ki niso bile zgrajene zaradi 
zagotavljanja protipožarnega varstva. Za potrebe naloge 
smo predvideli, da so namenjene vsem namenskim vozilom.

Protipožarna gozdna cesta 
(protipožarna preseka 
I. kategorije – PP I)

Je grajena in utrjena gozdna prometnica, ki je po svojih 
lastnostih enakovredna gozdni cesti. Njene osnovne 
mere so: minimalna širina vozišča v premi 3 m, maksi-
malni naklon 12 % in minimalni radij 9 m (če niso odsto-
panja dobro utemeljena) (Pravilnik o gozdnih prome-
tnicah, 2009). Zgornji ustroj ni potreben (Gozdnogospo-
darski načrt Kraškega gozdnogospodarskega območja 

Slika 1:  
Preučevano območje in požarno 
ogroženi gozdovi v Sloveniji. (vir kartne 
podlage: Zavod za gozdove Slovenije)
Figure 1:  
The studied area and the Slovenian 
forests under fire risk. (Source of the 
map base: Slovenia Forest Service)

 Slika 2: Že samo protipožarne preseke I. kategorije so se izkazale za zelo različno prevozne. (foto: J. Saražin)
 Figure 2: The category I fire roads have turned out to be very diverse in terms of passability (Photo: J. Saražin)
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(2011–2020), 2012). Namenska vozila za to kategorijo 
prometnic so vsi gasilski tovornjaki za gozdne požare 
(GVGP-2 in GCGP-1, 2 in 3) (Atlas protipožarnih objektov, 
2009). Obe kategoriji protipožarnih presek smo prever-
jali po aktualnejšem stanju, kot je v samem atlasu (Podat-
kovni sloj ZGS, 2012).

Protipožarna pot (protipožarna 
preseka II. kategorije – PP II)

Je na pretežni dolžini grajena gozdna prometnica, ki 
je po svojih lastnostih enakovredna gozdni vlaki. Njene 
osnovne omejitve so minimalna širina vozišča 2 m ter 
največji naklon 25 % (Pravilnik o gozdnih prometnicah, 
2009). Zgornji ustroj ni potreben, največja dovoljena 
dolžina take prometnice je 1 km (Gozdnogospodarski 
načrt Kraškega gozdnogospodarskega območja (2011–
2020), 2012). Namenska vozila na tej kategoriji prome-
tnic so GVGP-1 (Atlas protipožarnih objektov, 2009).

Kategorija drugih kolovozov 
in poti (TTN)

Ta najnižja kategorija prometnic zajema manjše trak-
torske in peš poti. Te smo preverjali na temeljnem topo-
grafskem načrtu v merilu 1 : 5000 (TTN 5).

Kategorija dodatno posnetih 
prometnic (dodatno posnete)

S to kategorijo smo zajeli prometnice, ki niso bile vrisane 
na zemljevidih in so bile sposobne sprejeti vsaj najmanjše 
namensko vozilo.

Opis namenskih vozil za 

gašenje gozdnih požarov

Vsa namenska vozila za gozdne požare so opremljena s 
pogonom na vsa kolesa, imajo visoko podvozje in grobe 
pnevmatike, ki omogočajo vožnjo po brezpotjih. V nada-

ljevanju sledi kratek pregled teh vozil, razvrščenih po veli-
kosti od najmanjšega do največjega skladno s tipizacijo 
gasilskih vozil. Ta določa minimalne in maksimalne stan-
darde posameznih tipov vozil za prostovoljna gasilska 
društva (Tipizacija gasilskih vozil, 2009). Gasilske brigade 
niso neposredno podvržene tipizaciji, vendar lahko tudi 
njihova vozila razvrstimo v posamezne skupine. Tipiza-
cijo in lastnosti namenskih vozil prikazuje preglednica 1.

 Slika 3: GVGP-1: mazda B-2500 v lasti PGD Hrvatini. 
(foto: J. Saražin)

 Figure 3: Small vehicle for forest firefighting (GVGP – 1); 
mazda B-2500 owned by the Volunteer Firemen 
Society Hrvatini (Photo: J. Saražin)

 Slika 4: GVGP-2: Ta bremach T-Rex služi gasilski brigadi 
Koper. (foto: J. Saražin)

 Figure 4: Bigger vehicle for forest firefighting (GVGP – 2); 
bremach T – Rex used by the Koper Fire Brigade 
(Photo: J. Saražin)

Dolžina (cm) Širina (cm) Višina (cm) Masa (t) Pogon Količina vode (l)
GVGP-1 520 200 240 3,5* 4x4 200–800
GVGP-2 700 245 300 16* 4x4 nad 800
GCGP-1 720* 305* 14* 4x4 do 4000
GCGP-2 250* 4x4/6x6 4000–9000
GCGP-3 830* 255* 345* 27* 6x6 9000+
GVC 16/25 750 250 325 13,5 2x4/4x4 2500
GVC 24/50 800 250 330 17 2x4 5000

 Preglednica 1: Osnovni podatki namenskih vozil (povzeto po: Tipizacija gasilskih vozil, 2009 in Opremljenost gasilskih enot iz 
predstavitve vozil ali razpisnih dokumentacij)

 Table 1: Basic data of special purpose vehicles (Summarised from: Typification of firefighting vehicles, 2009 and the 
Level of equipment of firefighting units from vehicles presentations)

* maksimalne ugotovljene vrednosti (Opremljenosti gasilskih enot iz predstavitve vozil ali razpisnih dokumentacij)
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GVGP-1: Manjše gasilsko vozilo 
za gašenje gozdnih požarov

Tu gre večinoma za džipe tipa land rover defender (GB 
Koper, ZGV Sežana), mazda BT-50 (PGD Hrvatini), ford 
ranger (PGD Rakek, PGD Materija) in podobni. Njihova 
skupna dovoljena masa ne presega 3,5 t, širina pa ne 
2 m. Kapaciteta vodnega rezervoarja je med 200 
in 800 l (Tipizacija gasilskih vozil, 2009). V praksi se 
večinoma gibljejo okoli 300 l (Opremljenost gasilskih 
enot iz predstavitve vozil ali razpisnih dokumentacij). 
Leta 2012 je bilo v Sloveniji 123 takih vozil (XVI. Kongres 
Gasilske zveze Slovenije, 2013).

GVGP-2: Večje gasilsko vozilo 
za gašenje gozdnih požarov

Maksimalne dimenzije teh vozil so: 700 cm dolžine, 245 
cm širine, 300 cm višine in najmanjša količina vode 800 l 
(Tipizacija gasilskih vozil, 2009). Leta 2012 je bilo v Slove-

niji 33 takih vozil (XVI. Kongres Gasilske zveze Slovenije, 
2013). Na sliki 4 je predstavljeno eno manjših vozil te 
skupine, ki po svojih zunanjih dimenzijah komaj presega 
GVGP-1, vendar lahko prevaža 1200 litrov vode.

GCGP-1, 2 in 3: Gasilska cisterna za 
gozdne požare – mala, srednja in velika

Tu gre večinoma za večja vozila, ki pa se v praksi precej 
razlikujejo. Ključna razmejitev med njimi je velikost 
vodnega rezervoarja, ki je pri manjših vozilih manjši od 
4000 l, srednjih med 4000 l in 9000 l ter velikih večji od 
9000 l. Večina vozil je blizu zgornji meji dovoljene širine v 
prometu, ki znaša 255 cm, svojo maso (večinoma med 
13 t in 27 t) razporejajo v skladu s splošnimi omejitvami 
na dve ali tri osi. Do leta 2013 je bilo v Sloveniji 15 takih 
vozil (Osnutek za razpravo. Gasilska vozila za gozdne 
požare, 2013).

Druga gasilska vozila 

Druga gasilska vozila, ki se uporabljajo pri gašenju gozdnih 
požarov, po svojih gabaritih ne prekašajo GCGP-3. Njihova 
težava je, da niso pripravljena na vožnjo po cestah slabše 
kakovosti, zato je lahko vožnja že po gozdnih cestah 
počasna in zahtevna. Pomembno podporo namenskim 
vozilom dajejo gasilna vozila s cisterno (GVC) in avtoci-
sterne (AC), ki lahko prva vozila oskrbujejo z vodo ter 
zagotavljajo gašenje tam, kjer namenska vozila niso 
nujno potrebna za dostop do požara. V Sloveniji je takih 
vozil (GVC in AC) kar 881 (XVI. Kongres Gasilske zveze 
Slovenije, 2013).

Razmejitev med GVGP-2 in GCGP-1

Ključna razlika je v tehnični opremljenosti vozil, vendar se 
bomo osredotočili samo na primerjavo velikosti. GVGP-2 
je s količino vode omejen le navzdol (nad 800 l), medtem 
ko je GCGP-1 omejen le navzgor (do 4000 l). Čeprav je 

 Slika 5: GCGP-3; mercedes benz actros 3344. 
(foto: PGD Komen, 2012)

 Figure 5: Big tanker truck for forest firefighting  
(GCGP – 3); mercedes benz actros 3344  
(Photo: Volunteer Firemen Society Komen, 2012)

Tip vozila Dolžina (cm) Širina (cm) Višina (cm) Masa (t) Količina vode (l)
Tipizacija gasilskih 
vozil, 2009

GVGP-1 520 200 240 3,5 200–800
GVGP-2 700 245 300 – nad 800
GCGP-1 – – – – do 4000

Pogostejši na 
terenu

GVGP-2* 550 180 260 6 800–1500
GCGP-1' 720 230–250 305 14 2500–3000

Izjeme GVGP-2** 650 245 295 16 nad 3000
GCGP-1'' 530 215 270 9 1400

 Preglednica 2: Primerjava med GVGP-2 in GCGP-1 (povzeto po: Tipizacija gasilskih vozil, 2009 in Opremljenost gasilskih enot 
iz predstavitve vozil ali razpisnih dokumentacij)

 Table 2: Comparison of the GVGP – 2 and GCGP – 1 (Summarised from: Typification of firefighting vehicles,  
2009 and the Level of equipment of firefighting units from vehicles presentations)

* bremach (GB Koper, ZGR Sežana, PGD Materija, PGD Komen, PGD Postojna …)
** MB atego (PGD Kamnik)
' iveco magirus (PGD Vrzdenec), renault midlum (PGD Materija, PGD Kostanjevica na Krasu), MAN TGM (PGD Sežana, PGD Iga Vas)
'' MB unimog U 20 (PGD Črnuče)
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pričakovano, da je GVGP-2 manjše vozilo in ima boljše 
»terenske« lastnostmi od GCGP-1, to v praksi ni vedno 
tako. Največje vozilo GVGP-2, ki smo ga zasledili, ima 16 t 
in kapaciteto vodnega rezervoarja 3300 l (PGD Kamnik), 
medtem ko ima najmanjše GCGP-1 manj kot 9 t in 1400-
litrski vodni rezervoar (PGD Črnuče). 

Najmanjša vozila GVGP-2 so po svojih zunanjih dimenzijah 
(180 cm širine) in »terenskih« lastnostih ter le 6 t teže 
zelo blizu majhnim terencem GVGP-1 in se s približno 
1000 l vodnega rezervoarja odlično znajdejo na protipo-
žarnih presekah II. kategorije.

Prekategorizacija – glede 

na prevoznost prometnic

Uporabnost atlasa oziroma dejansko prevoznost posa-
meznih kategorij na zemljevidih smo ocenili kot zadovo-
ljivo, če bi lahko s predvidenimi namenskimi vozili dosto-
pili na 95 % prometnic.

Zgornje kategorije prometnic z zemljevidov smo primer-
jali z njihovo dejansko prevoznostjo za namenska vozila. 

Za lažje določanje prevoznosti prometnic smo pripra-
vili svojo kategorizacijo. Primerjavo med kategorijami 
z zemljevidov in kategorijami prevoznosti smo lahko 
pozneje uporabili za ugotavljanje, koliko lahko uporab-
niki atlasa temu tudi zaupajo. Cilj naše kategorizacije 
je bil s prometnicami kategorije 1 zagotoviti tekočo in 
neovirano vožnjo vsem namenskim vozilom za gašenje 
gozdnih požarov in morebiti tudi dostop drugim gasil-
skim vozilom. Kategorija 3 omogoča dostop samo 
manjšim gasilskim vozilom za gašenje gozdnih požarov 
(GVGP-1), medtem ko kategorija 2 pokriva vmesno 
območje. To je dostop vsem namenskim vozilom (GVGP 
in GCGP) s počasno in zahtevno vožnjo. V nadaljevanju 
poglavja smo te kategorije natančneje opredelili in 
na podlagi slikovnega gradiva jasneje predstavili težo 
mehkih odločitev, ki so bile pri kategorizaciji tudi zelo 
pomembne.

Kategorija 1

Kot je bilo že napisano, te prometnice zagotavljajo gladko 
in neovirano vožnjo vsem namenskim vozilom za gašenje 
gozdnih požarov in tudi dostop drugim gasilskim vozilom. 
Najnižji standardi za te prometnice so povzeti in prirejeni 
iz tehničnih zahtev za gozdne ceste (Pravilnik o gozdnih 
prometnicah, 2009). Širina vozišča v premi znaša 
minimalno 3 m s pripadajočimi razširitvami v krivinah 
(upoštevajoč razširitve za »solo« kamion). Minimalni radij 
krivin znaša 9 m, maksimalni naklon pa 12 %. Slednja 
omejitev velja le za makadamska vozišča. Dodaten pogoj 
je še nosilnost vozišča 27 t oziroma 9 t osne obreme-
nitve, kolikor znašajo gabariti največjega namenskega 
vozila (GCGP-3) (Ziegler, 2017). S temi pogoji želimo zajeti 
ceste iz javnega registra (javne asfaltirane ali neasfalti-
rane in gozdne ceste) ter večino protipožarnih presek I. 
kategorije. Te prometnice odlikuje tudi zgornji ustroj, ki 
omogoča tekočo in neovirano vožnjo. Kategorijo 1 smo 
ocenili pri sliki 2-3 ter sliki 6.

Kategorija 2

Te prometnice večinoma nimajo zgornjega ustroja. Ta 
kategorija je rezervirana za gasilske kamione, name-
njene gašenju gozdnih požarov (GVGP-2 in GCGP-1, 2 
in 3). Vodna avtonomija je ključna pri gašenju gozdnih 
požarov. Ta vozila zagotavljajo od 800 do 10 000 litrov 
vode in služijo tako samostojnemu gašenju požara kot 
tudi polnjenju manjših »jurišnih« vozil na terenu. 

 Slika 6: Minimalne standarde za našo kategorijo 1 
smo povzeli iz zahtev za gozdne ceste.  
(foto: J. Saražin)

 Figure 6: The minimum standards for our category no. 1 
were based on the requirements for forest 
roads (Photo: J. Saražin)

Stopnja prevoznosti Skupaj v vzorcu (m) JC PP I PP II TTN Dodatno posnete
Kategorija 1 32705 90,46 % 45,73 % 8,61 % 0,00 % 0,00 %
Kategorija 2 32630 9,54 % 48,68 % 64,78 % 10,99 % 34,57 %
Kategorija 3 24839 0,00 % 4,81 % 25,17 % 32,08 % 65,43 %
Neprevozne 26934 0,00 % 0,78 % 1,44 % 56,92 % 0,00 %
Skupaj (m) 117108 22189 24359 17334 46544 6682

 Preglednica 3: Rezultati prevoznosti prometnic po kategorijah 
 Table 3: The results of the passability of traffic routes by category
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Minimalne zahteve za to kategorijo so minimalna širina 
vozišča 2,8 m v premi (izjemoma na krajših odsekih 
2,6 m), z minimalnim radijem krivin 8 m (izjemoma tudi 
6 m z upoštevanjem zadostnih razširitev). Naklon smo 
obdržali po Pravilniku o gozdnih prometnicah (2009), 
ki predvideva, da nobena protipožarna preseka ne 
sme presegati 25 %. Najtežja med temi vozili imajo 
27 t (9 t na os).

Vsi štirje tipi vozil so z visokim podvozjem, pogonom 
na vsa kolesa in grobimi pnevmatikami pripravljeni na 
zahtevne pogoje. Zato takim prometnicam zadostuje že 
izravnan planum in navadno nimajo zgornjega ustroja. 
Na flišni podlagi pa mora biti zagotovljena tudi zadostna 
nosilnost tal. Ta se dosežene z vstavljanjem tolčenca 
v kolesnice. Vožnja po takih prometnicah je lahko 
zahtevna. Od voznika zahteva veliko truda in pozornosti 
ter ne nazadnje tudi sposobnosti obvladovanja vozila. 
V izjemnih primerih, kjer so karakteristike teh prome-
tnic najslabše, lahko po njih vozijo le manjša namenska 

vozila (GVGP-2 in GCGP-1). Kategorijo 2 smo ocenili pri 
slikah 2-1 in 7.

Kategorija 3

Ta kategorija je namenjena dostopu najmanjšim 
»jurišnim« namenskim vozilom (GVGP-1). Pravilnik 
določa, da je najmanjša širina protipožarnih presek 
lahko 2 m, največji naklon pa 25 %. Ta kategorija 
zajema predvsem traktorske vlake, ki ustrezajo zgor-
njima kriterijema. Podobno kot pri prejšnji katego-
riji zahteva tudi tu vožnja od voznika veliko sposob-
nosti in pozornosti. Zadostujeta že izravnan planum in 
zadostna nosilnost tal. Obstaja možnost, da je treba za 
nadaljevanje vožnje odmakniti tudi kakšno manjšo padlo 
sušico. Če je takih ovir preveč, prometnice nismo karti-
rali, saj kot taka ni bila v uporabi ali vzdrževana že več 
let in ni pripravljena za interventne naloge. Kategorijo 
3 smo ocenili na slikah 2-2 in 8.

 Slika 7: Našo kategorijo 2 odlikuje zadostna širina in izravnan ter delno utrjen planum. (foto: J. Saražin)
 Figure 7: Our category no. 2 is marked by sufficient width and the flattened out and partially hardened planum (Photo: J. Saražin)

 Slika 8: Kategorija 3 zagotavlja dostop najmanjšim namenskim vozilom (GVGP-1). Na spodnjem delu slike je vidna tudi 
tabla, ki kaže začetek protipožarne preseke. (foto: J. Saražin)

 Figure 8: The category no. 3 ensures access for the smallest special purpose vehicles (GVGP-1). A sign on the picture is 
indicating the beginning of the fire road. (Photo: J. Saražin)

Jaša Saražin: PROTIPOŽARNE GOZDNE PROMETNICE IN NAMENSKA VOZILA



213UJMA | številka 31 | 2017

Rezultati – ugotavljanje 

prevoznosti

Za racionalno razporejanje namenskih vozil po prostoru 
na intervenciji je zelo pomembno, da vemo, katera vozila 
lahko dostopijo na neki tip prometnic. Zato smo z vzorče-
njem ugotavljali natančnost zemljevidov glede na prevo-
znost prometnic. Skupno smo pregledali 117 km prome-
tnic, med katerimi je bilo 42 km protipožarnih presek. 
Pregledane protipožarne preseke obsegajo 13 % vseh 
protipožarnih presek na našem preučevanem območju 
(KE Kozina).

Prevoznost smo ugotavljali ločeno za mrežo javnih cest 
(JC), protipožarnih presek I. in II. kategorije (PP I in PP II), 
poti, ki so kartirane v temeljnem topografskem načrtu 
1 : 5000 (TTN) in še za druge prevozne prometnice, ki 
smo jih sami dodatno posneli. V preglednici 3 so predsta-
vljeni ti izsledki. Iz nje je razvidno, kako z nižanjem kate-
gorije prometnic (od JC proti dodatno posnetim) pada 
tudi prevoznost prometnic. Javne ceste glede na prevo-
znost večinoma spadajo v kategorijo 1, manjši delež pa v 
kategorijo 2. Pri obeh kategorijah protipožarnih prome-
tnic (PP I, PP II) prevladuje kategorija 2, medtem ko pri 
dodatno posnetih kategorija 3. Največji delež prometnic, 
ki so bile kartirane na TTN, je neprevozen. Nekatere od 
njih so bile le preozke ali prestrme za uvrstitev v našo 
kategorijo 3, večinoma pa so bile zaradi neuporabe in 
slabega vzdrževanja zaraščene, uničene ali pa jih sploh 
ni bilo mogoče najti.

Če vrednosti iz gornje preglednice prenesemo na prevo-
znost namenskih vozil, dobimo preglednico 4. Vrednosti so 
kumulativno seštete tako, da najmanjše vozilo lahko poleg 
najnižje kategorije 3 prevozi seveda tudi obe višji kategoriji. 

Za dopustno vrednost odstopanja smo predvideli, da 
morajo biti protipožarne preseke v 95 % dostopne 
namenskim vozilom. S terenskim vzorčenjem smo 
ugotovili, da manjša vozila približno ustrezajo tej zahtevi. 
GVGP-1 lahko dostopi na 98,56 % presek II. kategorije, 
GVGP-2 in GCGP-1 pa na 94,41 % presek I. katego-
rije. Slabše smo ocenili možnost dostopa večjih vozil. 
Na podlagi videnega na terenu smo ocenili, da lahko 
GCGP-2 in 3 dostopita na približno tri četrtine (75 %) 
prometnic, ocenjenih s kategorijo 2, kar pomeni, da 
smo njihovo dostopnost na I. kategorijo presek ocenili 
z 82,24 %.

Javne ceste omogočajo dostop svojim namenskim 
vozilom v 90,46 %, medtem ko so protipožarne preseke 
I. kategorije popolnoma ustrezale standardom za gozdne 
ceste v 45,73 %. Vlake oziroma poti, ki so vrisane na 
TTN, so se izkazale za prevozne (za najmanjše vozilo) v le 
43,08 % primerov. 

Pri vzorčenju na terenu so se pokazala kot problema-
tična številna ozka grla, ki so onemogočala nadaljevanje 
vožnje večjim vozilom. Take ovire so lahko zidovi, ki so 
zmanjševali širino prometnice, nizki in ozki podvozi pod 
železniško progo ali pa slabo nosilni mostovi ter spodje-
dene nasipne brežine.

Iz dobljenih podatkov lahko sklenemo, da lahko samo 
na podlagi zemljevidov efektivno razporejamo le 
najmanjše namensko vozilo (GVGP-1). Preostala vozila 
je težje razporediti po prostoru, ne da bi ga prej zelo 
dobro poznali. Po eni strani nismo prepričani, ali bo 
lahko PP I sprejela večje namensko vozilo, po drugi 
strani pa iz karte ne moremo razbrati tega, da je več 
kot pol PP II zmožnih sprejeti tudi vsa večja namenska 
vozila.

Tip vozila JC PP I PP II TTN Dodatno posnete Kategorije prevoznosti
GVGP-1 100,00 % 99,22 % 98,56 % 43,08 % 100,00 % K1 + K2 + K3
GVGP-2 in GCGP-1 100,00 % 94,41 % 73,39 % 10,99 % 34,57 % K1 + K2
GCGP-2 in 3 97,62 % 82,24 % 57,19 % 8,25 % 25,93 % K1 + 75 % K2
Drugi 90,46 % 45,73 % 8,61 % 0,00 % 0,00 % K1

 Preglednica 4: Uporabnost namenskih vozil po posameznih kategorijah iz zemljevidov
 Table 4: The usability of special purpose vehicles by individual category included in a map

Slika 9:  
Izbrani oddelki (ZGS), v katerih smo 
preverjali prevoznost prometnic.  
(vir kartne podlage: Zavod za gozdove 
Slovenije)
Figure 9:  
Forest sections selected for the 
inspection of the passability of traffic 
routes. (Source of the map base: 
Slovenia Forest Service)
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Vzrokov za dobljene izsledke je več. Kot prvi je način kate-
gorizacije protipožarnih presek, ki ni narejena neposredno 
na podlagi minimalne prevoznosti prometnic za določen tip 
namenskih vozil. Nekoliko je za stanje krivo tudi pomanjkanje 
sredstev, namenjenih vzdrževanju protipožarnih presek, ne 
nazadnje pa je treba omeniti tudi pomembnost ažuriranja 
zbirke podatkov v prihodnje. Zdaj se kažejo glavna odsto-
panja neažurnosti v kategoriji prometnic, ki je bila vnesena 
na TTN že pred nekaj desetletji. 

Sklepne misli

Protipožarne preseke so umeščene v prostor, gasilske 
enote pa opremljene z dobrimi vozili. Z raziskavo so bila 
ugotovljena odstopanja med kategorijami prometnic na 
zemljevidih in dejansko prevoznostjo prometnic na eni 
strani ter nedosledno razvrščanje namenskih vozil v tipi-

zirane skupine na drugi strani. Ti dve ugotovitvi otežujeta 
efektivno razvrščanje namenskih vozil v prostoru samo 
na podlagi zemljevidov. Za izboljšanje možnosti razpore-
janja vozil na terenu bi bilo treba zemljevide in namenska 
vozila bolj medsebojno uskladiti. To bi dosegli tako, da bi 
bila kategorija protipožarnih presek odvisna izključno od 
prevoznosti teh prometnic za namenska vozila in da bi 
bila tudi gasilska vozila v tipizaciji jasno razmejena med 
majhna jurišna, ki spadajo v protipožarne preseke II. 
kategorije, in večja spremljevalna, ki spadajo v I. katego-
rijo. Na podlagi videnega na terenu smo ocenili, da lahko 
manjša vozila GVGP-2 dostopajo na več kot 90 % obsto-
ječih protipožarnih presek II. kategorije, zato bi jih bilo 
smiselno razdvojiti od večjih vozil iste skupine. 

Tako urejeni zemljevidi bi bili lahko v prihodnje podlaga za 
satelitsko (GPS) navigacijo, ki bi določen tip namenskega 
vozila varno pripeljala na želeno mesto na požarišču.
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Povzetek
Smučanje spada med najbolj obiskane oblike zimske rekreacije, saj se na snegu rekreirajo vse generacije. 
V članku smo analizirali zapisnike o poškodbah in nesrečah ter prikazali število in oblike poškodb v 
smučarski sezoni 2015/2016 na smučišču Golte. Analizirali smo 99 intervencijskih zapisnikov in tako 
pridobili podatke o številu poškodb za zadnjih pet sezon. Ker je sedanji pravilnik o reševanju na smučišču 
zelo splošen, sta oprema in organiziranost smučarskih reševalcev v domeni vsakega smučišča.

Abstract
Skiing is one of the most common winter activities; on the slopes we can find skiers of all generations. 
By analyzing gathered data we established the number and types of injuries in the season 2015/16 
in the ski resort of Golte. We analyzed 99 records. We also found the number of injuries in the last 
five ski seasons. The regulations in the current Rules on Rescuing at Ski Resorts for rescues on ski 
slopes are very generalized, so the organization of ski patrols depends on the ski resort itself.

Uvod

Hitra in kakovostna oskrba poškodovanega ima lahko 
ključen pomen pri nadaljnji rehabilitaciji ali celo preži-
vetju poškodovane osebe. Na smučiščih nudijo oskrbo 
smučarski reševalci. Glede na oddaljenost lokacije in 
zahtevnost terena je prevoz poškodovanca pogosto 
omejen na akia čolne, motorne sani, teptalec ali heli-
kopter. Dajalec prve pomoči (ustrezno usposobljen 
laik, zdravstveni delavec, očividec) lahko oskrbi med 
čakanjem na prihod reševalcev na samem kraju več 
poškodovancev (Škofic, Dolenc, Slabe, 2016). Poleg 
nudenja pomoči v gorskih nesrečah delujejo člani Gorske 
reševalne zveze Slovenije (GRZS) v sistemu zaščite in 
reševanja tudi drugod, kjer lahko pomagajo ter rešujejo 
s svojo tehniko in znanjem (Polajnar, 2013). Zato so člani 
GRZS pogosto vključeni tudi v reševanje na slovenskih 
smučiščih in ob njih.

Zakon o varnosti na smučišču (ZVSmuč, 2006), ki je do 
sedaj urejal delovanje smučarske reševalne službe, je 
zelo ohlapen, zastarel, slabo definiran in nefunkcionalen. 
Le 17. in 18. člen se nanašata na reševanje na smučišču. 
V 17. členu je med drugim zapisano, da mora upravljavec 
v primeru nesreče zagotoviti hitro in strokovno pomoč 
poškodovancem. Reševalci morajo biti usposobljeni za 
reševanje na smučišču. Upravljavec mora zagotoviti v 
okviru reševalne službe minimalno število reševalcev: na 
smučišču s kapaciteto do 500 smučarjev enega reše-

valca, na smučišču s kapaciteto do 3000 smučarjev 
dva reševalca in na vsakih nadaljnjih 1500 smučarjev še 
dodatnega reševalca. Zakon v 18. členu opredeljuje, da 
morajo biti prostori za strokovno pomoč vidno označeni 
in primerno opremljeni, da morajo reševalci imeti vidne 
oznake in da opremljenost in oznake reševalcev predpiše 
minister, pristojen za zdravje (ZVSmuč, 2006).

Že leta 2005 se je sekretar Združenja slovenskih žični-
čarjev Dušan Božičnik spraševal: »Zakon o varstvu na 
smučiščih imamo, manjka pa pravilnik o reševanju in 
reševalni službi, ki bi ga moralo pripraviti ministrstvo 
za zdravje. Če imamo nujno medicinsko pomoč lahko 
urejeno na cestah in v gorah, zakaj ni sistemske rešitve 
tudi na smučiščih?« (Knez, 2005).

Natančneje je določeno potrebno število reševalcev glede 
na kapaciteto smučišča. Menimo pa, da en reševalec 
izjemno težko nudi strokovno pomoč, sploh če je odgo-
voren za 500 smučarjev. Tako se nam zdi tudi ta določba 
vredna razmisleka. Vse ostalo je zelo posplošeno. V letu 
2016 je Državni zbor Republike Slovenije (DZ RS) sprejel 
nov zakon o varnosti na smučišču (ZVSmuč-1), ki nekoliko 
natančneje opredeljuje smučarsko reševalno službo. 
13. člen govori o obveznosti zagotavljanja reševanja na 
smučišču. V 14. členu je določeno zahtevano število reše-
valcev in prilagajanje števila reševalcev glede na dejansko 
število smučarjev. V 15. členu so napisani pogoji za imeno-
vanje reševalca. Še vedno pa so zakonske opredelitve 
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posplošene, saj ni dorečen natančen program izobraže-
vanj, seznam opreme reševalcev in sobe za prvo pomoč, 
označb itd. Menimo, da bosta zmedo predstavljali 3. in 4. 
alineja 14. člena, ki urejata prilagajanje števila reševalcev 
glede na število smučarjev. 

Oblika zapisa dopušča možnost različnih razlag teh dveh 
alinej. Menimo, da obstaja nevarnost, da bodo upravitelji 
v tem členu videli možnost zmanjševanja stroškov. Že 
sama označenost smučarjev reševalcev je na slovenskih 
smučiščih zelo različna: imajo zelena, rdeča, modra, siva 
ali celo lastna smučarska oblačila. Tako je tudi za obisko-
valca smučišča ob obisku različnih slovenskih smučišč 
težje poiskati strokovno pomoč. Na primer, reševalci 
NMP so jasno označeni in tako ločeni od drugih služb. 
Prav tako ni enotno predpisana oprema za reševanje, in  
znanje reševalcev.

Ugotovili smo (Ločičnik, 2015, str. 36): »Smučarski 
centri, ki vedo, da dobra varnost in zdravstvena oskrba 
privabljata turiste in smučarje v njihove centre, imajo 
interes in posluh tudi za izobraževanje in opremljenost 
smučarskih reševalcev.«

Iz podatkov, ki so dostopni na bazi avtomatskih defibri-
latorjev, ima le smučišče Golte nameščen zunanji avto-
matski defibrilator (AED), iz drugih podatkov pa vemo, da 
ga imajo še na Rogli, Voglu in Cerknem. Za druga večja 
slovenska smučišča podatkov o nameščenih AED-jih 
nimamo. Če se osredotočimo na nove smernice Evrop-
skega reanimacijskega sveta (ERC), že v uvodnem delu 
(2015) ugotavljajo, da defibrilacija znotraj 3–5 minut po 
srčnem zastoju lahko poveča delež preživelih na 50–70 
%. Na smučiščih so v večini primerov dostopni časi NMP 
daljši kot v urbanem okolju, posebno tam, kjer je dostop 
na smučišče urejen s krožno kabinsko žičnico. Zato je 
toliko bolj pomembno, da reševalci ali laiki učinkovito 
izvajajo temeljne postopke oživljanja (TPO) in upora-
bijo AED takoj, ko je to mogoče. Za primerjavo: AED je 
obvezna oprema vsakega kopališča, kar ureja njihov 
pravilnik, ki velja že od leta 2003.

Izobraževanja niso regulirana, prav tako ni ustreznega 
pregleda oziroma seznama izvajalcev prve pomoči na 
smučišču, njihovih znanj, veščin itd. Kot že v Zborniku ob 
80-letnici Gorske reševalne službe (GRS) Celje ugotavlja 
Fokter (2011): »V sodobni družbeni skupnosti si prizade-
vamo poškodbe in nenadna obolenja, ki sledijo epidemio-
loškim zakonitostim, preprečevati v treh časovnih fazah:

a) v fazi pred dogodkom želimo dogodek, ki ima lahko 
za posledico poškodbe, preprečiti (preventivno 
delovanje na smučišču, opozarjanje na nepravil-
nosti, nameščanje ustreznih zaščitnih sredstev na 
nevarnih delih smučišča, urejanje smučišča itd.); 

b) v fazi dogodka želimo preprečiti ali vsaj omiliti 
poškodbe (zavarovanje mesta nezgode, ustrezna in 
hitra nujna pomoč ter primeren prevoz v ustrezno 
ustanovo); 

c) v fazi po dogodku, ko je poškodba že nastala, pa 
želimo preprečiti poslabšanje stanja ali trajno priza-
detost poškodovanca (dodatna zdravstvena oskrba). 
Glavni namen v fazi po dogodku je torej povečati 
možnosti za preživetje, omejiti resnost poškodb in 
drugih nujnih stanj, ter zagotoviti preživelim čim 
boljše okrevanje in ponovno vrnitev v skupnost.« 

Namen in cilj

Namen naše raziskave je bil izvesti analizo števila 
poškodb, vrste poškodb in opredeliti oskrbo poško-
dovancev in nenadno obolelih, ki so bili oskrbljeni v 
smučarski sezoni 2015/16.  Prav tako smo želeli ugoto-
viti, kakšno je bilo povprečje poškodb v zadnjih petih letih.

Zastavili smo si raziskovalna vprašanja:
 – Ali se število poškodb na smučišču Golte povečuje?
 – Ali so smučarski reševalci smučišča Golte primerno 

usposobljeni in opremljeni?
 – Kakšno je sodelovanje z enoto NMP Mozirje?
 – Ali so v sezoni 2015/16 reševalci smučišča Golte 

kdaj aktivirali helikoptersko nujno medicinsko pomoč 
(HNMP)?

Metode

Uporabljena je bila kvantitativna metoda dela. Analizirali 
smo podatke iz zapisnikov o poškodbah na smučišču, ki 
jih izpolnjujejo smučarji reševalci, in zapisnikov o nesreči 
na smučišču, ki jih izpolnjujejo nadzorniki na smučišču. 

Zbrali in analizirali smo zapisnike s smučišča Golte za 
smučarsko sezono 2015/16. Identiteta poškodovanih ni 
bila razkrita. Osredotočili smo se na 19 rubrik. V prvem 
delu so bolj splošne (spol, starost, vrsta smučanja …), 
v drugem delu pa se navezujejo na prvo in nujno medi-
cinsko pomoč na smučišču (mesto in vrsta poškodbe, 
vitalni znaki in zdravniška pomoč). Prav tako smo zbrali 
in analizirali število smučarskih dni in število poškodb v 
zadnjih petih sezonah.

V raziskavo smo vključili vse izpolnjene zapisnike o 
poškodbah na smučišču in zapisnike o nesrečah na 
smučišču v smučarski sezoni 2015/16. Skupno je bilo 
izpolnjenih 99 zapisnikov. Vključene so vse osebe, ki so 
se poškodovale na tem smučišču v smučarski sezoni 
2015/16 in so poškodbe obravnavali smučarji reševalci 
in nadzorniki tega smučišča.

Z namenom analizirati povprečno število poškodb na 
sezono smo v raziskavo vključili vse poškodbe, ki so se 
zgodile na tem smučišču v zadnjih petih sezonah. 

Pred analizo zapisnikov smo pridobili dovoljenje odgo-
vornih oseb upravljavca smučišča. Podatke smo anali-
zirali z uporabo programa za statistične analize IBM 
SPSS Statistic 2.0.
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Rezultati

Z analizo zapisnikov smo želeli ugotoviti pogostnost 
poškodb, vrsto in mesto poškodbe, nudeno pomoč in 
nadaljnjo oskrbo. V preglednici 1 je prikazano povprečje 
poškodb na dan za zadnjih pet sezon. Kot lahko razbe-
remo, so se poškodbe od sezone 2011/12 naprej zmanj-
ševale do sezone 2015/16, ko se je število poškodb 
korenito povečalo (skoraj ena na dan).

cije pri majhnih otrocih redke, vendar pomenijo stresne 
in emocionalne dogodke.

Večkrat so se poškodovali smučarji (skoraj 73 %) kot pa 
deskarji na snegu (27 %). Ta podatek lahko razložimo 
tudi z upadanjem popularnosti deskanja na snegu. 

Analizirali smo tudi vremenske razmere v času nastanka 
poškodb. Največ poškodb se je zgodilo ob jasnem 
vremenu. Menimo, da ob težjih vremenskih razmerah 
smučarji smučajo bolj previdno (počasneje) in je zato 
poškodb bistveno manj. Pri poškodbah smo analizirali 
tudi prisotnost padavin in slabšo vidljivost na smučišču. 
Ugotovili smo enako, da se je največ poškodb zgodilo ob 
jasnem vremenu, torej takrat, ko ni bilo padavin (87 %) 
in je bila vidljivost dobra (več kot 72 %). Največ smučarjev 
smuča le ob lepem vremenu in dobri vidljivosti, zato 
menimo, da ima večje število smučarjev za posledico 
večje število poškodb. 

Pri podatkih o času nastanka poškodbe smo dobili priča-
kovane rezultate, saj se jih je največ zgodilo do 11. ure, ko 
so smučarske proge bolje urejene in še niso toliko poško-
dovane. Domnevamo, da se takrat smučarji počutijo bolj 
varne in posledično več tvegajo.

Skoraj dve tretjini poškodb se je v sezoni 2015/16 
zgodilo med tednom. Menimo, da je vzrok podoben 
kot pri času: takrat je manj obiskovalcev, manj družin 
in smučarji se počutijo bolj varne in več tvegajo. Po 
podatkih smučišča Golte je bilo prodanih veliko število 
sezonskih smučarskih vozovnic, ki veljajo samo od 
ponedeljka do petka, kar je še dodatno prispevalo k 
odstotku poškodovanih med tednom. 

Skoraj 55 % poškodovanih je bilo ob prihodu reše-
valcev lažje prizadetih, malo manj kot 40 % ni bilo 
prizadetih, skoraj 6 % pa je bilo hudo prizadetih. Tukaj 
je treba upoštevati faktor občutka posameznega 
reševalca, ki so ocenjevali prizadetost poškodovanca. 
Analizirali smo tudi prisotnost alkohola pri poškodo-
vancih. Delež alkoholiziranih smučarjev, udeleženih v 
poškodbi, je bil okrog 6 %. Število opravljenih preiz-
kusov alkoholiziranosti pa je bilo ustrezno, saj med 
počitnicami in pogosto ob koncu tedna na smučišču 
Golte dežurajo policisti, ki opravijo preizkus alkoholizi-
ranosti pri vsakem poškodovanem.

Rezultati, ki se nanašajo na telesno področje poškodbe 
(slika 1), so bili pričakovani. Največ poškodovanih je 
doživelo poškodbe spodnjih okončin, in sicer prednjačijo 
poškodbe kolena. Malce presenetljivo je kar velik delež 
poškodb glave, ki so lahko zelo resne in zahtevajo hitro in 
strokovno pomoč. Prav tako je za diagnosticiranje vrste 
in resnosti poškodbe glave potrebno veliko izkušenj 
in znanja reševalca, da lahko pridobi dodatne podatke 
(ocena stanja – Glasgowska lestvica (GCS), vitalni 
znaki, pregled aktivnosti zenic itd.) (Klemen, 2008). 
V smučarski sezoni 2015/16 smo zaznali tudi majhen 
delež poškodb hrbtenice in medenice.

Leto Število 
smučarskih dni

Število  
poškodb

Povprečje  
na dan

2011/12 97 72 0,74
2012/13 127 68 0,54
2013/14 117 53 0,45
2014/15 107 61 0,57
2015/16 124 99 0,80
Skupaj 572 353 0,62

 Preglednica 1: Število smučarskih dni, poškodb in dnevno 
povprečje za zadnjih pet let na smučišču Golte

 Table 1: Number of ski days, injuries and daily 
average for the last five years at the Golte 
ski resort.

Podrobnejšo analizo smo opravili za sezono 2015/16, ko 
je bil delež poškodb največji. V primerjavi med spoloma 
so se večkrat poškodovali moški (59 %) kot ženske 
(41 %). Opažamo, da je populacija moških obiskovalcev 
smučišča precej večja (še posebno med tednom), zato 
lahko tudi zaradi tega pripisujemo večji delež poškodb 
omenjenemu spolu. 

Moški smučajo praviloma hitreje in bolj tvegano od žensk, 
zato je večja nevarnost za nesreče oziroma poškodbe. 

V preglednici 2 smo prikazali povprečje poškodb glede 
na starost. Rezultati analize nas niso posebej prese-
netili, saj je največji delež poškodb v starostni skupini 
od 7 do 15 let. Menimo, da je to najštevilčnejša popu-
lacija na smučišču (vključene so vse šole v naravi, 
športni dnevi …). Tudi delež aktivnih smučarjev (tekmo-
valcev) je v tej populaciji največji. Najmanjši delež pred-
stavljajo predšolski otroci in starostniki, ki so tudi 
najmanj številni obiskovalci smučišča. Seveda je pri 
teh dveh populacijah potrebna posebna pozornost. Pri 
starejših je večja verjetnost nastanka oziroma poslab-
šanja njihovih osnovnih obolenj. Na srečo so interven-

Leta Pogostnost Delež

Do 6 let 3 3

Od 7 do 15 let 49 49,5

Od 16 do 30 let 15 15,2

Od 31 do 60 let 24 24,2

61 let in starejši 8 8,1

Skupaj 99 100

 Preglednica 2: Starost poškodovanih v sezoni 2015/16
 Table 2: Age of the injured in season 2015/16
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Med vrstami poškodbe je bilo največ topih poškodb 
(skoraj 61 %), sledijo zlomi, zvini in izpahi (ena tretjina).

Na sliki 2 smo prikazali uporabo imobilizacijskih sredstev. 
Največkrat so reševalci uporabili vakuumske opornice in 
druge pripomočke za imobilizacijo. Opazili smo uporabo 
zajemalnih nosil, vratne opornice ali obojega. Ta imobi-
lizacijska sredstva so bila uporabljena pri poškodbah 
hrbtenice in medenice, kar je pravilna vrsta imobilizacije 
pri tovrstnih poškodbah.

Poškodovance na Golteh v večini primerov odpeljejo 
s smučišča z motornimi sanmi ali motornimi sanmi s 
prikolico za prevoz poškodovanega. Ta vrsta prevoza 
se uporablja zaradi zelo razvejanega terena na 
smučišču in težje uporabe drugih prevoznih sredstev 
(akia čoln, kanadska deska). Nekatera smučišča tudi 
pri nas uporabljajo za prevoz dodatno opremljen snežni 
teptalec, večina drugih smučišč pri nas in v tujini pa 
uporablja že omenjena prevozna sredstva – akia čoln 
in kanadsko desko.

Reševalci so v 8 % ustavili krvavitev, 5 % aplicirali medi-
kamentozno terapijo in 1 % nastavili infuzijo v sobi prve 
pomoči. 

Kar v 48,5 % je bila nudena zdravniška pomoč na samem 
smučišču ali v sobi prve pomoči. To pripisujemo zelo 
dobri organizaciji smučarske reševalne službe smučišča 
Golte, saj so na smučišču vsak konec tedna med poči-
tnicami in prazniki prisotni zdravniki (organiziranost 
je odvisna od vsakega posameznega smučišča, saj ni 
nobenih uradnih določil glede prisotnosti zdravnikov na 
smučiščih). Prisotnost zdravnika pa omogoča dodatno 
zdravstveno oskrbo poškodovanih ali nenadno obolelih. 
Policisti so prisostvovali pri 18 % poškodb.

Na sliki 3 so prikazani ukrepi po končani oskrbi. Skoraj 
polovica vseh poškodovanih je bila napotena v nadaljnjo 
obravnavo, od tega jih je bilo 12 % odpeljanih z reše-
valnim vozilom.

Razprava

Iz analize zapisnikov smo ugotovili, da se je število 
poškodb na smučišču Golte v sezoni 2015/16 v primer-
javi s prejšnjimi sezonami močno povečalo. To lahko pripi-
sujemo večjemu številu obiskovalcev in zelo razširjeni 

 Slika 1: Poškodbe glede na telesno regijo v sezoni 
2015/16

 Figure 1: Injuries according to the area of the body in 
season 2015/16
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 Slika 2: Uporaba imobilizacijskih pripomočkov v sezoni 
2015/16

 Figure 2: Use of immobilization devices in season 
2015/16
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 Slika 3: Dodatni ukrepi v sezoni 2015/16
 Figure 3: Additional measures used in season 2015/16
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populaciji smučarjev glede na starost. Skrbi nas delež 
hujših poškodb. Pripisujemo jih novejšim smučem in 
novi tehniki smučanja (zarezna – carving), saj omogoča 
lažje zavijanje in hitrejše smučanje ter s tem večjo 
možnost poškodb (tudi hujših). Analizirali smo podatke o 
poškodbah, postopkih in posegih ter nadaljnji obravnavi 
smučarjev. Že Keggenhoff je (2006, str. 15) je zapisal: 
»Usoda poškodovancev je v veliki meri odvisna od pravo-
časne in predvsem pravilne prve pomoči. Prvo pomoč na 
terenu lahko nudijo že prisotni očividci. Pomagati osebi 
v nujnem primeru ni le etično vprašanje, temveč nas k 
temu zavezuje tudi slovenska zakonodaja.« 

Pričakovano smo zaznali največ poškodb okončin (zvini, 
zlomi in izpahi), saj so te pri smučarskih poškodbah 
najbolj izpostavljene. Zaznali smo tudi nekaj poškodb 
glave, ki zahtevajo dodatna znanja in izkušnje reševalcev. 
Prestor (2001, str. 55) meni: »Pri obravnavi poškodo-
vancev s sumom na poškodbo glave moramo oceniti 
stanje njegove zavesti, vitalne znake in izvršiti nevro-
loški pregled. Oskrba hude poškodbe glave je težak 
preizkus za vse službe v zdravstvu, še posebno za ekipe 
NMP v predbolnišničnem okolju.« Na zmanjšanje števila 
in resnosti poškodb glave zagotovo vpliva uporaba 
smučarske čelade, ki jo uporablja večina smučarjev. 
Uporaba smučarske čelade lahko zniža možnosti hujših 
poškodbe glave tudi do 60 %. Statistika sicer kaže 
na upadanje zaščitne vrednosti uporabe smučarske 
čelade pri hujših poškodbah glave, vendar se še kljub 
temu priporoča široka uporaba smučarskih čelad. K 
temu priporočilu avtorje navaja tudi dejstvo, da je bila 
pri smrtnih poškodbah na smučišču v več kot polovici 
primerov razlog prav poškodba glave (Sulheim, Ekeland, 
Holme, Bahr, 2017).

Reševalci smučišča Golte imajo pri oskrbi poškodo-
vanega ali nenadno obolelega na voljo sodobno medi-
cinsko opremo in pripomočke (vakuumske opornice za 
okončine, zajemalna nosila, vratne opornice, merilce 
vitalnih funkcij, AED, brezrokavnik za delo na terenu). 
Menimo, da je opremljenost reševalcev z medicinsko 
opremo povsem ustrezna in omogoča strokovno delo na 
terenu. Tudi soba prve pomoči je primerno opremljena. 
Dobra sta tudi usposobljenost in znanje reševalcev. 
Večina je redno zaposlena v zdravstvenih ustanovah: dva 
zdravstvena reševalca iz reševalne postaje (RP) Velenje, 
en zdravstveni reševalec iz RP Mozirje, dva diplomirana 
zdravstvenika iz NMP Mozirje in ena diplomirana medi-
cinska sestra iz Splošne bolnišnice Celje. Poleg tega na 
Golteh dežurajo še trije člani GRS Celje in član poklicne 
gasilske enote Celje. Vsi se morajo izobraževati v prvi 
in nujni medicinski pomoči že v svojih delovnih enotah. 
Kljub temu pa odgovorni na Golteh vsako leto organizi-
rajo izobraževanje, ki zajema teoretični in praktični del 
in poteka pod nadzorom GRS Maribor. Predavanja vodi 
vodja reševalcev smučišča Golte. Ob zaključku izobraže-
vanja opravijo teoretični in praktični preizkus znanja.

Iz raziskave Smučarskih reševalcev v Utahu, ki so jo 
izvedli Sagalynova in sod. (2014), smo razbrali, da je na 

osmih področjih v Utahu, ki so bila vključena v raziskavo, 
minimalna zahtevana izobrazba smučarskih reševalcev 
tečaj posredovanja v neurbanih okoljih (angl.  Outdoor 
Emergency Care – OEC). Eno področje zahteva poleg 
tega še izobrazbo urgentni medicinski tehnik (angl. Emer-
gency Medical Technician – EMT). Poleg tega izvajajo na 
sedmih področjih še interna izobraževanja.

Po podatkih smučišča Golte v zadnjih petih letih ni bilo 
nobenih prijav zaradi površnega, nestrokovnega dela 
reševalcev, kar prav tako dokazuje kakovostno delo 
smučarskih reševalcev smučišča Golte. Nekoliko nas 
je presenetilo, da v sezoni 2015/16 nikoli ni bila aktivi-
rana Helikopterska nujna medicinska pomoč (HNMP) 
(po podatkih smučišča tudi v prejšnjih sezonah ne), kljub 
temu da so mesta pristanka helikopterja opredeljena. 
Žal je dejstvo, da reševalcu protokol za aktivacijo helikop-
terja ne dovoljuje možnosti aktivacije. To možnost ima le 
zdravnik. Ker v veliko primerih zdravnika ni na smučišču, 
uporaba HNMP ni mogoča . Dodatno težavo pri aktiva-
ciji predstavlja tudi slabo vreme ali morebitna zasede-
nost helikopterja. Z izobraževanji, ki bi vključevala heli-
koptersko reševanje, bi bila aktivacija veliko lažja, s tem 
pa tudi večja možnost preživetja ali kakovostnejša obrav-
nava pacienta. Prav tako bi bilo vredno razmisliti, da bi 
lahko HNMP aktivirali izkušeni reševalci, ki bi znali oceniti 
stanje in potrebo po aktivaciji HNMP.

Za primerjavo, iz raziskave Smučarskih reševalcev iz 
Utaha smo povzeli, da so v povprečju na vsakem področju 
izvedli pet helikopterskih reševanj v sezoni. Zagotovo so 
vsaj nekatera smučarska področja v Utahu zelo odda-
ljena od najbližje bolnišnice. Seveda pa je helikoptersko 
reševanje v ZDA bolje organizirano kot pri nas.

Z enoto NMP Mozirje smučišče Golte odlično sodeluje, 
kar nam je potrdil tudi vodja zdravstvene nege Zgor-
njesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje. Sodelo-
vanje zelo dobro poteka na vseh zahtevanih segmentih 
dela: ustrezna aktivacija službe NMP, ustrezni dostopni 
časi, predaja poškodovancev, predaja opreme, vračanje 
opreme na Golte, izmenjava povratnih informacij o inter-
vencijah in dogovori o nadaljnjem sodelovanju.

Sklepne misli

Glavna težava smučarskega reševanja in smučarskih reše-
valcev je zelo ohlapen, posplošen in nedorečen pravilnik, ki 
ureja to področje. Posledično si vsako smučišče po svoje 
razlaga pravilnik, zahteve in potrebe po opremi in znanju 
smučarjev reševalcev ter jih po tem ključu tudi financira, 
izobražuje in zaposluje. Stroka že vrsto let opozarja, da 
je nujen nov pravilnik oziroma priloga, ki bi natančneje 
opredelila samo usposobljenost, opremljenost smučarjev 
reševalcev in sobo za prvo pomoč.

Menimo, da ima omenjeno smučišče Golte dobro orga-
nizirano dejavnost reševanja na smučišču. Ob ustrezno 
izobraženih reševalcih, ki večinoma delujejo tudi kot 
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reševalci v enotah NMP, so ob koncu tedna na smučišču 
prisotni tudi zdravniki, ki zagotavljajo še dodatno zdrav-
niško pomoč.

Kljub temu da si smučišče s svojimi številnimi dejavnostmi 
prizadeva in izvaja ustrezne ukrepe za preprečevanje 
smučarskih nesreč (preventivno opozarjanje, ustrezno 
urejanje prog, ustrezno označevanje na smučišču, priso-
tnost policistov in nadzornikov, zaprtje neustreznih prog 

itd..), teh ne more povsem preprečiti. Zato bi v sklepnih 
mislih poudarili dejstvo, da lahko za svojo varnost največ 
storijo obiskovalci smučišč sami, ki morajo smučanje 
prilagoditi svojim sposobnostim, razmeram na smučišču 
in biti obzirni do drugih smučarjev. Kakor udeleženci v 
prometu na cesti tudi na smučišču nismo sami! Pozorno 
opazovanje smučišča, drugih smučarjev in strpnost so 
odlike, ki jih imajo dobri smučarji, s tem pa je tudi manj 
nesreč oziroma poškodb. 
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Povzetek
Zasutje osebe s snežnim plazom je lahko pogosto usodno. Preživetje je odvisno od dobre pripravljenosti in 
opremljenosti ter hitrega ukrepanja prisotnih na terenu. V prispevku predstavljamo nekatere vidike nevarnosti, 
poškodb in reševanja v lavinskih nesrečah. Raziskali smo tudi sedanje razmere in pripravljenost na reševanje na 
slovenskih smučiščih pri zasutju s snežnim plazom. Stopnja nevarnosti za proženje plazov na slovenskih smučiščih 
pogosto ni velika, a to še ne pomeni, da se tovrstne nesreče ne morejo zgoditi. Zato menimo, da bi morala imeti 
vsaj srednja in velika smučišča v Sloveniji ustrezne načrte za preventivo in reševanje v lavinskih nesrečah.

Abstract
Being completely buried by snow in an avalanche can often be fatal. Survival depends on the good state 
of readiness and the rapid response of the people present in the field. In this paper we wanted to present 
some aspects of the hazards, injuries and rescues in cases of avalanche accident. At the same time, we 
examined the current situation and readiness to act in cases of avalanche accidents at Slovenian ski resorts. 
The level of risk for the triggering of avalanches at Slovenian ski resorts is not high, but this does not mean 
that such disasters cannot occur. Therefore, we believe that medium-sized and large ski resorts in Slovenia, 
at least, should have appropriate plans in place for preventive and rescue measures in these cases.

Uvod

Snežni  plaz  je  naravni  pojav,  ko  se  odtrga  gmota 
snega  in  ledu ter drsi po pobočju navzdol. Na poti 
lahko  zajame  še  druge  predmete  (skale,  veje  in 
drevesa...). V večini primerov se sproži,  ko zapade 
večja  količina  novega  snega,  ob  odjugi  ali  pa  dlje 
časa  trajajočem  vetrovnem  vremenu.  Za  oceno 
nevarnosti  proženja  snežnih plazov na določenem 
območju  uporabljamo  enotno  Evropsko  petsto-
penjsko  lestvico  nevarnosti  proženja  snežnih 
plazov (slika 1). 

Tudi  Slovenija  je  med  državami,  k i  jih  ogrožajo 
snežni  plazovi.  V  povprečju  povzročijo  eno  do  dve 
žrtvi na sezono,  večinoma v sredo-  in visokogorju. 
Če  so  bili  nekdaj  med  žrtvami  domačini,  pa  so  v 
zadnjih  desetletjih  predvsem  obiskovalci  gora.  Za 
preprečevanje  lavinskih  nesreč  je  zato  izjemnega 
pomena  preventiva,  katere  sestavni  del  sta  tudi 
redni pregled in analiza vsakokratne snežne sezone 
(Pavšek,  2014).  V  Sloveniji  prevladujejo  manjši 

snežni  plazovi,  k i  povzročajo  škodo  predvsem  v 
gozdu, občasno pa poškodujejo tudi infrastrukturo 
ali  pa  se  zaradi  njih  poškodujejo  ali  umrejo  ljudje. 
Slednje  je  zelo  pomembno,  saj  moramo  upošte-
vati  dejstvo,  da  med  vsemi  naravnimi  nesrečami, 
k i prizadenejo Slovenijo, prav zaradi snežnih plazov 
umre  največ  ljudi,  v  povprečju  kar  eden  do  dva 
na  leto  (Volk-Bahun,  2016).  Nevarnost  proženja 
snežnih  plazov  se  v  Sloveniji  pojavlja  predvsem 
v  visokogorju,  del  pa  tudi  na  in  ob  slovenskih 
smučiščih  (predvsem  na  Kaninu,  Voglu,  Krvavcu 
in  Kranjski  Gori).  Po  podatkih  iz  knjige  (Malešič 
2005)  je do  leta 2004 v snežnih plazovih  v Slove-
niji umrlo 212 oseb. Najpomembneje je preprečiti, 
da  nas  snežni  plaz  sploh  ne  zasuje.  V  ta  namen 
predvsem  Planinska  zveza  Slovenije  (PZS)  in 
Gorska  reševalna  zveza  Slovenije  (GRZS)  izvajata 
razna izobraževanja o preventivnih ukrepih in reše-
vanju zasutega v snežnem plazu. Slika 2 prikazuje 
naslovno  stran  zloženke,  k i  jo  je  v  sodelovanju  z 
GRZS  izdala PZS. V njej so zbrana kratka navodila 
za varnejše obiskovanje gora pozimi.
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Pregled nekaterih sproženih 

snežnih plazov na tujih in 

slovenskih smučiščih

Že Kobek in sod. (2016) so v svojem prispevku zapisali: 
»Z razvojem množičnega turizma se število hudih nesreč 
v  gorah,  vključno  s  smrtnimi  primeri,  povečuje.  Še 
posebno v zimskem času. Sezonski turisti, ki se podajajo 
na tvegane planinske izlete, plezanje in smučanje, umirajo 
pogosteje kot reševalci, smučarski delavci ali domačini, 
ki živijo na teh področjih.« 

»Statistika  pravi,  da  se  večina  nesreč  v  snežnem  plazu 
zgodi  prav  na  modnih  turah.  V  službi,  na  spletu,  pri 

druženju s prijatelji slišimo za turo, ki  jo je nekdo opravil. 
Nikakor ni nujno, da bomo na enaki turi imeli enake pogoje, 
še posebno varnostne ne.« (Volontar, 2014, str. 56).

Zaradi vse bolj množičnega obiska smučišč, smučanja po 
neurejenih progah  in  zunaj  smučarskih prog se nevar-
nost poškodb in smrti zaradi snežnih plazov obiskovalcev 
smučišč še povečuje.

Vsako leto lahko v medijih zasledimo več primerov smrti 
smučarjev  zaradi  zasutja  s  snežnimi  plazovi.  V  pregle-
dnici 1 smo prikazali nekaj primerov zasutja s snežnimi 
plazovi na tujih smučiščih. 

V  preglednici  2  smo  prikazali  nekaj  primerov  sproženih 
snežnih plazov in smrti smučarjev na slovenskih smučiščih.

Kot  lahko razberemo  iz obeh preglednic,  je  tako rekoč 
polovica udeležencev pod plazom umrla, če pa bi izvzeli 
udeležene pod plazom na Zelenici leta 1977, bi smrtnost 
znašala kar 70 %.

Vzrok  za sproženje snežnega plazu  je pri  večini neupo-
števanje  navodil  in  opozoril  upravljavcev  smučišč  ter 
smučanje zunaj urejenih smučarskih prog. V nekaterih 

  Slika 1: Evropska petstopenjska lestvica nevarnosti proženja snežnih plazov (vir: www.avalanches.org)
  Figure 1: The European five points avalanche danger scale (Source: www.avalanches.org)

  Slika 2: Zloženka: Pozor, snežni plaz (vir: www.pzs.si)
  Figure 2: The leaflet 'Attention, Avalanche'  

(Source: www.pzs.si)

Država Datum Število udeleženih/
mrtvih

Avstrija december 2008
januar 2015

3/3
2/2

Francija december 2013
januar 2016

6/3
8/3

Italija januar 2008
december 2013

3/3
3/3

Švica
januar 2016
marec 2016
april 2016

4/2
2/2
1/1

  Preglednica 1: Sproženi (vzrok proženja ni opredeljen) 
snežni plazovi na tujih smučiščih

  Table 1: Triggered avalanches at foreign ski resorts 
(cause is not defined)
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primerih je lahko vzrok tudi pomanjkljivo obveščanje upra-
vljavcev  smučišč  na  povečano  nevarnost  za  proženje 
snežnih plazov. (Primer, ko opozorilna tabla stoji na enem 
mestu celo leto in ne le ob povečani nevarnosti).

Zato je italijanska vlada že leta 2010 pripravila predlog 
zakona, da bodo kaznovani vsi, ki bi sprožili uničujoč snežni 
plaz. Prav tako bo  lahko z do 5000 evri kaznovan tisti, 
ki bo smučal zunaj urejenih smučišč in ne bo upošteval 
navodil upravljavcev smučišč. Predloga italijanska vlada 
kasneje ni potrdila (Day, 2010). 

Ena  pomembnejših  študij  ameriških  avtorjev  poroča, 
da smrt v plazu zajema 34 % smrtnih nesreč v gorah 
(Page  in sod., 1999). V severni Ameriki  in Evropi vsako 
leto  zaradi  zasutja  s  snežnimi  plazovi  umre  približno 
140 oseb. Med njimi je največ smučarjev in deskarjev na 
snegu. Od tega števila je letno okrog 100 oseb zasutih 
v evropskem delu Alp (Paal in sod., 2006). Preživetje ob 
zasutju je odvisno od globine in časa zasutja, prisotnosti 
zračnega žepa in proste dihalne poti, ki omogoča dihanje, 
ter morebitnih mehanskih poškodb ob samem zasutju 
(Falk  in sod., 1994, Brugger in sod., 2001). Smrt najpo-
gosteje nastopi kot posledica zadušitve ali triade, poime-
novane  3  x  H  (hipotermija  ali  padec  telesne  tempera-
ture, hipoksija ali padec nivoja kisika v tkivih  in hiperka-
pnija, ki pomeni kopičenje ogljikovega dioksida; Brugger 
in sod., 2003). Poškodbe ob zasutju so krivec za smrt v 
manjšem obsegu (Hohlrieder in sod., 2007, Boyd in sod., 
2009).  Kot  največjo  težavo  avtor  Braithwaite  (1999) 
ne navaja neugodne terenske razmere (območje, sneg, 
vremenske  razmere  itd.),  temveč  kognitivne  sposob-
nosti  žrtve  plazu.  Najpogosteje  poudarja  neustrezno 
presojo, ki  izhaja  iz  treh postavk: Kaj  ljudje vedo? Kako 
ljudje razmišljajo? Kako se ljudje obnašajo in ukrepajo?

Hitro  znižana  telesna  temperatura  zaradi  podhladitve 
upočasni  propadanje  možganskih  celic,  kar  omogoča 
podaljšano oživljanje oziroma ima zasuti boljše možnosti 
za uspešno oživljanje z manjšimi možganskimi okvarami 
tudi po daljšem času. Kot primer naj omenimo uspešno 
oživljanje  z  minimalnimi  možganskimi  okvarami  pri 
29-letni osebi, ki je bila zakopana pod snegom pribl. 100 
minut tri metre globoko, z izmerjeno temperaturo tele-
snega jedra 22 stopinj Celzija ob izkopu (Oberhammer in 
sod., 2007). S tem primerom smo samo želeli poudariti, 

da ima lahko žrtev zasutja s snežnim plazom ob ustrezni 
oskrbi  in  določenih  pogojih  (ni  poškodb,  ohranjena  je 
možnost dihanja zasutega) dobre možnosti za preživetje.

Ukrepanje ob zasutju

Seveda je enako kot pri večini nesreč najpomembnejša preven-
tiva. Torej, da do sprožitve plazu sploh ne pride oziroma nas 
ne zasuje. To lahko preprečimo s poznavanjem razmer (kdaj 
obstaja večja nevarnost za proženje, na katerih delih pobočja, 
ob kakšnih snežnih in vremenskih razmerah …) ter doslednim 
upoštevanjem navodil in opozoril upravljavca smučišča. 

Ko  se  plaz  sproži,  je  preživetje  zasutega  odvisno  od 
ustrezne opreme, ki jo ima pri sebi, in opreme, ki jo imajo 
drugi prisotni smučarji ali pohodniki.

V prispevku Kosiński in sod. (2012) ugotavljajo: »Glavna 
preventiva  je  pomoč  partnerjev  oziroma  ostalih  priso-
tnih  smučarjev.  Le-ti  zasutega  v  snežnem  plazu  lahko 
rešijo pravočasno, preden se zaduši. V večini primerov 
sta čas prijave nesreče  in prihod reševalcev na mesto 
dogodka predolga, da bi lahko rešili zasutega.«

Med  osnovno  opremo  prištevamo  tako  imenovani 
lavinski trojček (lavinska žolna, sonda in lopata). Prikazani 
so v sliki 3. Vedno naj bi zraven sodila še čelada.

»V  statistikah  zadnjih  let,  ki  obravnavajo  nesreče  v 
snežnem  plazu,  zelo  visoko  mesto  zavzemajo  fizične 
poškodbe, predvsem poškodbe glave. Snežni plaz je lahko 
le  posredni  vzrok  za  poškodbo,  lahko  je  samo  potisnil 
gornika čez steno ali po strmejšem pobočju. Plaz je zavil 
po svoje  in gornika ni  zasul. Torej bi  kot četrti priporo-
čeni element v lavinskem kompletu lahko dodali čelado.« 
(Volontar, 2014, str. 58).

Smučišče Datum Število udeleženih/
mrtvih

Krvavec januar 2010 1/1

Zelenica januar 1977
februar 2010

30/6
3/2

Vogel december 2004
februar 2010

1/1
2/1

Stari vrh januar 2010 1/1

  Preglednica 2: Sproženi (vzrok proženja ni opredeljen) 
snežni plazovi na slovenskih smučiščih

  Table 2: Triggered avalanches at Slovenian ski 
resorts (cause is not defined)

  Slika 3: Lavinski trojček (vir: gearx.com)
  Figure 3: Avalanche rescue kit (Source: gearx.com)
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Priporočajo se še radijske zveze, komplet prve pomoči in v 
zadnjem času vse bolj popularna plazovna zračna blazina. 

V plazu ostanejo večji predmeti bližje površja, medtem ko so 
manjši bliže dnu. Sistem je vgrajen v nahrbtnik in deluje kot 
velik balon, ki se napihne, ko povlečemo vrvico. Zasnovan 
je tako, da je površina smučarja zaradi tega večja, kar ga 
dvigne oziroma drži bliže površju. Glavni namen nahrbtnika 
je preprečiti, da bi uporabnik ostal zakopan, saj je to ključ-
nega pomena za preživetje (Weakley, 2016). 

Zadušitev  je glavni vzrok smrti.  Iz raziskave, ki so jo  leta 
2009 izvedli Boyd in sod., smo povzeli, da je bil glavni vzrok 
smrti zadušitev, saj so ga navedli pri 75 % žrtvah snežnih 
plazov v Britanski Kolumbiji med letoma 1984 in 2005. 

nejši.  Ko  oslabi,  zamenjamo  smer  hoje  (novejše  žolne  nas 
privedejo neposredno do mesta, kjer je zasuti). Ko določimo 
lokacijo, začnemo iskati s sondo. Označimo lokacijo zasutega. 
Kopati je treba okrog zasutega. Praviloma mora biti luknja 
tako velika, kot je globina zasutega (če je na globini 5 metrov, 
mora biti  luknja skopana 5 metrov  v širino  in 5 metrov  v 
dolžino). Kopati  je treba hitro, najprej okrog glave, da spro-
stimo dihalne poti (takoj začnemo izvajati temeljne postopke 
oživljanja,  če  je  potrebno).  Nato  zasutega  dokončno  izko-
pljemo in mu damo potrebno prvo pomoč. 

Mednarodna  zveza  za  Gorsko  medicinsko  reševanje 
(ICAR  MEDCOM)  je  dala  algoritem  za  oceno  in  oskrbo 
žrtve plazu oziroma sprejetje odločitve o smrti zasutega 
(algoritem je prikazan na sliki 5).

Metode

Analizirali  smo  pripravljenost  slovenskih  smučišč  na 
proženje snežnih plazov, proces reševanja ob sproženem 

  Slika 4: Plazovna zračna blazina (vir: www.evo.com)
  Figure 4: Backpack airbag (Source: www.evo.com)

Po raziskavi iz leta 2014 se možnost preživetja zasutega, 
ki  uporablja  plazovno  zračno  blazino,  poveča  za  50  % 
(Weakley, 2016). 

Na sliki 4 je prikazana pot osebe, ki jo je zajel snežni plaz 
brez plazovne zračne blazino in z njo.

Menimo,  da  je  velika  težava  dejstvo,  da  pride  večina 
smučarjev smučati po urejenih smučiščih. Čez dan pa se 
namenijo smučat zunaj urejenih smučišč, po nesteptanem 
snegu,  zato nimajo pri  sebi  nobene ustrezne opreme  za 
primer zasutja v snežnem plazu. Tudi Catherine Weakley 
(2016)  je  v  svojem  članku  odgovarjala:  »Vsakdo,  ki  gre 
smučat  izven  urejenih  smučišč,  bi  moral  imeti  pri  sebi 
lavinsko žolno, sondo in lopato. Ta oprema omogoča hitro 
lociranje zasutega s pomočjo  iskanja signala  iz oddajnika, 
sondiranje ter omogoča izkop izpod plazu. V teh primerih 
je pomembno hitro ukrepanje prisotnih smučarjev, ki brez 
opreme težko učinkovito pomagajo.« 

Reševanje  zasutega  v  plazu  poteka  v  več  korakih.  Najprej 
je treba opazovati pot zasutega, da bi lahko določili njegovo 
približno lego. Poskrbeti je treba za lastno varnost, da plaz 
ne zasuje še koga. Vizualno pregledamo področje plazišča 
(iščemo  znake,  ki  bi  lahko  nakazovali  lokacijo  zasutega  – 
kose oblačil, dele smučarske opreme …). Uporabimo lavinsko 
žolno za  iskanje  zasutega  (preklopiti  jo  je  treba na spreje-
manje signala). Najprej iščemo okoli mesta, kjer je bil zasuti 
nazadnje viden. Hitro hodimo v smeri, kjer je signal najmoč-

ZAČETNA OCENA IZKOPANEGA  PONESREČENCA IZPOD SNEŽNEGA PLAZU

ZAVESTNA OSEBA

NE DA

Hipotermija 1 in 2 stopnje:

- pitje tople, sladke pijače,
- če je možno zamenjaj oblačila,
- transport v najbližjo bolnišnico 
(intenzivni odd.)       

DIHANJE

NE                                                                                        DA

Hipotermija 3 stopnje:
- Intubacija, ventilacija s toplim in vlažnim kisikom

Očitne smrtne poškodbe - Hiter transport v bolnišnico (izkušnje s hipotermijo,

NE možnost namestitv ZTKO ) 

Postopki oživljanja

(TPO  DPO)

ČAS PONESREČENCA POD SNEGOM IN 

TELESNA TEMPERATURA ≤ 35 min/in ali   TT ≥ 32 stopinj

DA

Izvajanje standardnega protokola za oživljanje

>35 min    /  TT < 32 stopinj

Ocena   EKG VF

Asistolija

NE zračni žep                           da /ni znano

prosta dihalna pot

Hipotermija 4 stopnje:

- nadaljuj z oživljanjem
- VF: 3 x defibriliraj
- bolnišnica;  ZTKORazglasi smrt poškodovanca

  Slika 5: Algoritem – začetna ocena izkopanega 
ponesrečenca izpod snežnega plazu  
(vir: Bogle in sod., 2010) 

  Figure 5: Algorithm – assessment of the excavated 
patient (Source: Bogle et al, 2010)

Seznam kratic:
ZTKO: zunajtelesni krvni obtok
TT: telesna temperatura
VF: ventrikularna tahikardija
EKG: elektrokardiogram
Hipotermija 1 stopnje: oseba je pri zavesti, se trese ali drgeta (TT = 35 do 32 stopinj)
Hipotermija 2 stopnje: oseba je zaspana, ne drgeta več (TT = 32 do 28 stopinj)
Hipotermija 3 stopnje: oseba je neodzivna (TT = okoli 28 do 24 stopinj)
Hipotermija 4 stopnje: oseba ne diha (TT = manj kot 24 stopinj)
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plazu  in preventivne postopke,  ki  jih  izvajajo  na  sloven-
skih smučiščih. Analizo smo izvedli z vprašalniki, ki smo 
jih  poslali  po  elektronski  pošti  upravljavcem  nekaterih 
slovenskih  smučišč.  Sestavili  smo  jih  v  programu  1KA, 
odprtokodni  aplikaciji  za  spletno  anketiranje.  Obsegajo 
20  vprašanj  (nekaj  splošnih  –  demografski  podatki  in 
večino  strokovnih  v  zvezi  s  snežnimi  plazovi).  V  članku 
smo prikazali analizo najpomembnejših podatkov. Vpra-
šalnike  smo  obdelali  anonimno.  Analizirali  smo  jih  z 
uporabo  programa  za  obdelavo  podatkov  Microsoft 
Excel.  Skupno  smo  analizirali  rezultate  za  dvanajst 
slovenskih smučišč.

Rezultati

Najprej smo želeli ugotoviti, ali imajo na smučišču anke-
tiranih  izdelano  izvedensko  mnenje  varovanja  pred 
snežnimi plazovi. Največ (sedem) anketiranih je odgovo-
rilo,  da  tega  izvedenskega  mnenja  nimajo,  trije  anketi-
rani ga imajo, dva anketirana ne vesta, ali obstaja ali ne. 
Rezultat je pričakovan, saj na večini slovenskih smučišč 
ni večje ogroženosti zaradi snežnih plazov. Kar polovica 
anketiranih  ni  znala  opredeliti  stopnje  nevarnosti  za 
snežne  plazove  na  njihovem  smučišču.  Tretjina  anketi-
ranih  je opredelila prvo stopnjo ogroženosti, dva anke-
tirana  pa  sta  opredelila  tretjo  in  peto  stopnjo  ogrože-
nosti. Na sedmih smučiščih ne opravljajo testa trdnosti 
snežne odeje, na dveh ga, prav tako ga na dveh smuči-
ščih opravijo drugi (GRZS in alpinistični odseki). En anketi-
rani pa ni vedel, ali ta test opravijo ali ne. Večina smučišč 
ne  izvaja  dodatnih  ukrepov  ob  tveganih  vremenskih 
razmerah.  Na  enem  smučišču  zapirajo  dele  smučišča, 
dodatno opozarjajo smučarje pred nevarnostjo in obve-
ščajo  DGRS  o  možni  nevarnosti  za  proženje  plazov. 
Rezultat  se  nam  zdi  logičen,  saj  na  večini  smučišč  ni 
nekih  posebnih  nevarnosti  za  proženje  snežnih  plazov. 
Anketirani  so  le  za  eno  slovensko  smučišče  odgovorili, 

da se je na in ob smučišču sprožil snežni plaz (oziroma 
večkrat). Le na dveh smučiščih imajo izdelan načrt reše-
vanja za primer snežnega plazu. Smiselno pa bi vseeno 
bilo,  da  bi  tovrstni  načrt  izdelali  vsaj  na  vseh  velikih  in 
srednje  velikih  smučiščih  v  Sloveniji.  Dejstvo,  da  se  na 
nekem  smučišču  navadno  ne  prožijo  snežni  plazovi,  ni 
zagotovilo, da se to ob določenih vremenskih razmerah 
ne  more  zgoditi.  Slika  6  prikazuje  mnenje  anketiranih, 
koliko časa lahko preživi zasuti v snežnem plazu. Večina 
meni, da ima zasuti največ 40 minut časa. 

»Krivulja  preživetja  zasutih  v  snežnem  plazu  je  sesta-
vljena iz štirih faz. Verjetnost preživetja ostaja nad 91 % 
v prvih 18 minutah zasutja  (faza preživetja). Po  tej  fazi 
se možnost preživetja zmanjša na 34 % med 19 in 35 
minut.  Vzrok  pri  večini  zasutih  je  zadušitev  (faza  asfi-
ksije). Med 35 in 90 minutami krivulja preživetja počasi 
pada, a obstaja možnost  za preživetje,  če  imajo  zasuti 
dovolj prostora za dihanje (latentna faza). Po 90 minutah 
možnost preživetja spet pade, predvsem zaradi smrto-
nosne podhladitve, povezane s postopno hipoksijo (faza 
reševanja)« (Haegeli in sod., 2011). 

Na sliki 7 je z odstotki prikazano, kako se s časom zmanj-
šuje verjetnost preživetja zasutega v plazu.

Slika  8  prikazuje,  v  kolikem  času  lahko  na  posamezno 
smučišče prispe lokalno društvo gorske reševalne službe. 
Na večini slovenskih smučišč dokaj hitro (v manj kot uri), 
vendar je pogosto ta čas za zasutega še vedno predolg.

Na sliki 9 smo prikazali, kakšna je po mnenju vprašanih 
pripravljenost  slovenskih  smučišč  na  proženje  snežnih 
plazov. Odgovori  so nas nekoliko presenetili,  saj  večina 
anketiranih meni, da je pripravljenost slovenskih smučišč 

  Slika 6: Čas preživetja
  Figure 6: Survival time
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  Slika 7: Verjetnost preživetja zasutega v snežnem plazu 
(vir: Ivanek B., 2005)

  Figure 7: Survival probability when buried by snow 
following an avalanche (Source: Ivanek B., 2005)
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  Slika 8: Časovna oddaljenost pripadnikov Društva gorske 
reševalne službe

  Figure 8: The time distance of the Mountain rescue 
service members
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  Slika 9: Pripravljenost slovenskih smučišč na snežni plaz
  Figure 9: The readiness of Slovenian ski resorts in the 

event of an avalanche
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na morebitno proženje snežnih plazov primerna. Glede 
na  rezultate  imamo  avtorji  prispevka  pomisleke  o 
ustrezni  pripravljenosti  nekaterih  slovenskih  smučišč 
na  reševanje  ob  zasutju  v  snežnem  plazu.  Pogrešamo 
že  osnovno  oceno  opredeljene  stopnje  nevarnosti  za 
proženje snežnih plazov na njihovem smučišču. Potreba 
po  izdelavi  izvedenskega  mnenja  izhaja  iz  Zakon  o 
varnosti  na  smučiščih,  ZVSmuč-1,  (Uradni  list  RS,  št. 
44/16),  ki  v prvem odstavku 5. člena določa, da mora 
upravljavec na plazovitih delih  smučišča  zagotoviti  tudi 
zavarovanje pred snežnimi plazovi. V 9. členu pa oprede-
ljuje prekinitev delovanja smučišča, če obstaja nevarnost 
proženja snežnih plazov.

Iz  povedanega  sledi,  da  mora  upravljavec  z  ustrezno 
strokovno presojo dokazati, da smučišče leži oziroma ne 
leži  na  plazovitem  območju.  Določiti  mora  tudi  iz  tega 
izhajajoče  ukrepe  in  smernice  za  varstvo  in  zaščito. 
Ker oseba, ki vodi postopek, ne more oceniti, ali so na 
smučišču  ali  okoliškem  vplivnem  območju  evidentirane 
plaznice  posameznih  snežnih  plazov,  je  treba  ravnati 
po 189. členu Zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZUP), (Uradni list RS, št. 24/06). Ta določa da, če je za 
presojo kakšnega dejstva potrebno strokovno znanje, se 
opravi  dokaz  z  izvedenci.  Tako  bi  na  vsakem  smučišču 
morali  imeti  izdelano  izvedensko  mnenje  glede  nevar-
nosti za proženje snežnih plazov. 

Razprava

Vprašalnike  je  izpolnilo  12  oseb.  Od  tega  so  pet  vprašal-
nikov  izpolnile  odgovorne  osebe  upravljavcev  smučišč  iz 
gorenjske regije, dva iz štajerske in koroške regije, po eden 
iz primorske regije, savinjske regije ter Posočja. Pet vpra-
šalnikov  so  izpolnili  na  srednje  velikih  smučiščih,  štiri  na 
malih in tri na velikih smučiščih. Število odgovorjenih vpra-
šalnikov nas  je negativno presenetilo, saj smo pričakovali 
več rešenih vprašalnikov iz velikih in srednje velikih smučišč. 
Največkrat  so  vprašalnike  izpolnjevali  vodje  obratovanja, 
vodje nadzornikov in reševalcev. To smo tudi pričakovali, saj 
se ti poklicni profili na smučišču lahko najpogosteje sreču-
jejo  s  snežnimi  plazovi  in  imajo  zato  največ  informacij  o 
tej  temi. Namen zastavljenih vprašalnikov  je bilo ugotoviti 
sedanje stanje na slovenskih smučiščih v zdajšnji ureditvi 
njihovega obratovanja. Izsledki analize bi opozorili na more-
bitne  pomanjkljivosti  oziroma  sistemsko  neurejenost  na 
tem  področju,  da  bi  se  lahko  trenutno  stanje  izboljšalo. 
V raziskavi smo ugotovili, da so anketirani sicer seznanjeni 
z nevarnostmi proženja snežnih plazov, vendar zaradi neak-
tivnosti plazov na večini naših smučišč temu ne posvečajo 
ustrezne  pozornosti.  Na  to  nas  je  navedlo  dejstvo,  da  je 
kar 58 % anketiranih odgovorilo, da na njihovem smučišču 
nimajo poročila o varovanju pred snežnimi plazovi. K tem 
ugotovitvam  lahko prištejemo še 17 % tistih anketiranih, 
ki  ne  vedo,  ali  tako  poročilo  pri  njih  sploh  obstaja.  Tak 
načrt  ima narejena le dobra četrtina slovenskih smučišč. 
Enako tudi polovica anketiranih ni znala opredeliti stopnje 
nevarnosti  proženja  plazov  na  njihovem  smučišču.  Le  na 
štirih  smučiščih  izvajajo  preizkuse  trdnosti  snežne  odeje. 
Prav  tako  le  redka  smučišča  izvajajo  dodatne  ukrepe  ob 
povečani možnosti proženja snežnih plazov. Anketirani so 
le  za eno slovensko smučišče odgovorili,  da se  je pri njih 
sprožil snežni plaz (oziroma večkrat). Le na dveh smučiščih 
imajo izdelan načrt reševanja za primer proženja snežnega 
plazu. Smiselno pa bi vseeno bilo, da bi bili načrti ukrepov ob 
proženju plazov izdelani vsaj na vseh velikih in srednje velikih 
smučiščih v Sloveniji. Glede na ugotovitve menimo, da se 
člani GRZS in enot DGRS hitro odzovejo na klice za posre-
dovanje in pomoč. Vendar pa je ta povprečni čas (prosto-
voljcev, ki so ob aktivaciji doma, na delovnem mestu  itd.), 
ki znaša nekje okoli ure, lahko vseeno predolg za zasutega. 
Zato  je  preventiva  in  hitra  tovariška  pomoč  ključnega 
pomena za uspešno reševanje.
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Sklepne misli

Človeške  napake  so  glavni  krivec  nesreč,  v  katerih  so 
udeleženi  zasuti  pod  snežnimi  plazovi  (Haegeli,  in  sod., 
2011).  Fredston  in  Felser  (1994)  sta  opredelila  12 
človeških  napak  oziroma  osebnostnih  teženj,  ki  lahko 
vodijo  v  neodgovorno  vedenje  na  ogroženih  področjih: 
neprimeren odnos do izbire terena oziroma gibanje na 
nevarnem  terenu,  pomanjkanje  denarja  (neustrezna 
oprema),  prevelik  ego  osebe,  samozanikanje  (meni  se 
to  ne  more  dogoditi),  neodločnost  (nadaljevati  ali  se 
prepozno umakniti na varno), naglica, samozadostnost, 
premočna  želja  doseči  vrh  (cilj),  lenobnost  (krajšanje 
zastavljene  poti  itd.),  slabo  načrtovanje  poti,  motnje 
v  zaznavanju  (npr.  tunelski  vid),  slaba  komunikacija  in 
fizična slabost na terenu.

Glede  neustrezne  presoje  je  treba  opozoriti,  da  se 
lahko  že na manjših strmejših območjih,  ki  so na  videz 
varna,  sprožijo  dovolj  veliki  plazovi,  ki  v  celoti  prekri-
jejo  osebo  tako,  da  se  sama  ne  more  več  rešiti.  Če  ni 

Viri in literatura

1.  Atkins, D., 1994. Human factors in avalanche accidents. Colorado Avalanche Information Center, Boulder, Colorado.
2.  Bogle, L. B., Boyd, J. J., McLaughlin, K. A., 2010. Triaging multiple victims in an avalanche settings: The avalanche 

survival optimizing rescue triage algorithimic approach. Wilderness & Environmental medicine. 21, 28–34.
3.  Boyd, J., Haegeli, P., Abu - Laban, R., Shuster, M., Butt, J., 2009. Patterns of death among avalanche fatalities: a 21-year 

review. CMAJ; 180 (5): 507–512. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2645441/ [22. 12. 2016].
4.  Braithwaite, G., 1999. „Shaken but not Stirring? The ‚need to know‘basis of aviation safety.“ Australasian Regional Air Safety Seminar.
5.  Brugger, H., Durrer, B., Adler-Kastner, L., Falk, M., Tschirky, F., 2001. Field management of avalanche victims. Resuscitation; 51: 7–15. 
6.  Brugger, H., Sumann, G., Meister, R., et al., 2003. Hypoxia and Hypercapnia during respiration into an artificial 

air pocket in snow: implications for avalanche survival. Resuscitation 2003;58:81–88.
7.  Day, M., 2010. Jail threat to skiers who go too far off-piste. Independent.  

http://www.independent.co.uk/travel/skiing/jail-threat-to-skiers-who-go-too-far-off-piste-1893331.html [8. 1. 2017].
8.  European Avalanche Warning Services, n. d.. Avalanche Danger Scale.  

http://www.avalanches.org/eaws/en/main_layer.php?layer=basics&id=2 [17. 6. 2017]. 
9.  Falk, M., Brugger, H., Adler-Kastner, L., 1994. Avalanche survival chances. Nature; 368:21.
10.  Fredston, J., Fesler, D., 1994. Snow Sense: A Guide to Evaluating Snow Avalanche Hazard. 4th ed. Alaska Mountain Safety Center, Anchorage, AK.
11.  Haegeli, P., Falk, M., Brugger, H., Etter, H - J., Boyd, J., 2011. Comparison of avalanche survival patterns in Canada and Switzerland. 

CMAJ; 183 (7): 789–795. http://www.cmaj.ca/content/early/2011/03/21/cmaj.101435.2.abstract [16. 12. 2016].
12.  Hohlrieder, M., Schubert, H., Brugger, H., Pavlic, M., Mair, P., 2007. Pattern and severity 

of injury in avalanche victims. High Alt Med Biol;8(1):56–61.
13.  How to Choose Avalanche Airbag Packs., n. d., http://www.evo.com/guides/how-to-choose-avalanche-airbag [1. 2. 2017].
14.  Ivanek, B., 2005. Planinski vestnik. http://www.gore-ljudje.net/informacije/2901/ [21. 2. 2017].
15.  Kobek, M., Skowronek, R., Jabłoński, C., Jankowski, Z., Pałasz, A., 2016. Histopathological changes in lungs of the mountain snow 

avalanche victims and its potential usefulness in determination of cause and mechanism of death. Archives of Forensic medicine 
and Criminolog; 66 (1): 23–31. http://www.termedia.pl/Histopathological-changes-in-lungs-of-the-mountain-snow-avalanche-
victims-and-its-potential-usefulness-in-determination-of-cause-and-mechanism-of-death,82,28330,1,1.html [23. 12. 2016].

16.  Kosiński, S., Jasiński, J., Krzeptowski-Sabała, S., Gąsienica-Roj Jr, J., Górka, A., 2013. Deep snow immersion suffocation - the deadly 
threat. Anaesthesiology Intensive Therapy, vol. 45, no 1, 33–34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23572306 [16. 12. 2016].

17.  Malešič, F., 2005. Spomin in opomin gora. Radovljica, Didaktika, 473.
18.  Nova zloženka, Pozor, snežni plaz, 2013. Planinska zveza Slovenije. https://www.pzs.si/novice.php?pid=7811 [20. 2. 2017]. 
19.  Oberhammer, R., Beikircher, W., Hormann, C., Lorenz, I., Pycha, R., Adler-Kastner, L., Brugger, H., 2007. Full recovery of 

an avalanche victim with profound hypothermia and prolonged cardiac arrest treated by extracorporeal re-warming. 
Resuscitation (2008) 76, 474–480. http://ac.els-cdn.com/S0300957207004911/1 [7. 3. 2017].

20.  Ortovox – zoom + avalanche rescue set, n. d., http://gearx.com/ortovox-avalanche-rescue-set-zoom [23. 12. 2016]. 
21.  Paal, P., Beikircher, W., Brugger, H., 2006. Der Lawinennotfall, eineaktuelle Ubersicht. Der Anasthesist; 55:31–24.
22.  Page, CE., Atkins, D., Shockley, L. W., Yaron, M., 1999. Avalanche deaths in the United States: a 

45-years analysis. Wilderness Environ Med. 1999 Autumn;10(3):146–51.
23.  Pavšek, M., 2014. Snežna sezona 2013/14 v Sloveniji. Ljubljana, Ujma. 28.  

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2014/317.pdf  [17. 03. 2017].

dodatne  pomoči,  je  izid  nezgode  znan.  Zato  je  na  tem 
področju zelo pomembna preventivna dejavnost (pouče-
vanje, opozarjanje, javljanje stopnje nevarnosti proženja 
plazov itd.), saj  je ta dosti bolj učinkovita (Atkins, 1994). 
Dejstvo je, da nas lahko narava hitro preseneti. Zato bi 
tudi tovrstnim naravnim nesrečam morali na slovenskih 
smučiščih  posvetiti  ustrezno  pozornost.  Pogosto  smo 
naveličani pravil,  zapovedi,  zakonskih določil,  postopkov 
in  predpisov,  premalo  pa  se  zavedamo,  da  je  večina 
teh namenjena nam  in naši  varnosti. Na koncu ne gre 
spregledati, da bi se nedvomno vsaj nekatere nesreče 
oziroma  dogodki  v  snežnem  plazu  končali  popolnoma 
drugače, če bi udeleženi upoštevali nekaj temeljnih pravil 
lavinske  preventive  (Pavšek,  2014).  Vsekakor  pa  je  ob 
vsem znanju treba usmeriti pozornost tudi na to, da ljubi-
telje  zimskega  pohodništva,  turne  smučarje  itd.  dobro 
poučimo, da samo znanje in oprema nista dovolj. Razviti 
je treba tudi čut za dobro presojo v danih razmerah (angl. 
»situation awareness«), samozavedanje lastnih napak in 
v kontekstu človeških napak opozoriti na precenjevanje 
lastnih sposobnosti oziroma preveliko samozavest.
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Povzetek
Dajalec prve pomoči si pri oskrbi poškodovanih pomaga z improvizacijo in pripomočki iz različnih kompletov 
za prvo pomoč. Standardni del vsebine kompletov je trikotna ruta. Namen raziskave je bil ugotoviti 
razlike v čvrstosti trikotnih rut glede na vrsto materiala (tkanina/koprena). Z dinamometrom smo 
merili pretržno silo 60 preizkušancev 15-tih različnih trikotnih rut. Trikotne rute, izdelane iz tkanine, so v 
primerjavi s trikotnimi rutami iz koprene tudi do 13-krat bolj čvrste. Ustrezna kakovost trikotnih rut je še 
zlasti pomembna pri nekaterih postopkih prve pomoči, kot je izdelava Esmarchove preveze, imobilizacija, 
izdelava improviziranih nosil in učvrstitev poškodovanca na nosila. Za ustrezno oskrbo poškodovancev so 
sprejemljivi samo pripomočki kakovostnih materialov, kar bi dosegli z določitvijo ustreznih standardov. 

Abstract
In providing care for the injured, the first responder resorts to improvisation using utensils from 
different first aid kits. The triangular bandage is a standard component of the first aid kit. The aim 
of the research was to identify the differences in the firmness of triangular bandages based on the 
type of material (fabric/horticultural fleece). The breaking force of 15 different triangular bandages 
was measured on 60 trial subjects by means of a dynamometer. The results showed that triangular 
bandages made of fabric are up to thirteen times more firm than those made of horticultural fleece. 
The appropriate quality of triangular bandages is particularly important in certain first aid procedures, 
such as preparing of the Esmarch bandage, immobilization, the making of improvised stretchers, and 
the securing of the injured person on the stretcher. Appropriate care of the injured can only be attained 
through the use of quality materials which can be achieved by laying down appropriate standards. 

Uvod

Ob poškodbi se pomagajoči pogosto sooči z obvezova-
njem, ki je ena pomembnejših veščin prve pomoči, saj blaži 
posledice poškodbe ali celo prepreči poslabšanje zdra-
vstvenega stanja poškodovanca. Med vsemi obvezili ima v 
prvi pomoči osrednje mesto trikotna ruta, ki je preprosta 
za uporabo. Njena raba ima v prvi pomoči dolgo tradicijo 
in sega vsaj v začetek 19. stoletja (Bell, 1801). Praviloma 
je izdelana iz mehkega, lahkega, a čvrstega blaga ter 
standardnih dimenzij z osnovnico 134 cm in stranicama 
95 cm (Derganc, 1994; Malovrh in sod., 2008). Trikotna 
ruta služi najpogosteje za nošenje oziroma dvigovanje 
poškodovane roke kot ruta pestovalnica (slika 1), z njo 
lahko tudi hitro in enostavno obvežemo vse dele telesa 
(Krevel, 2015). S pomočjo trikotne rute lahko ustavimo 

krvavitev, oskrbimo rano, ki jo pred tem sterilno pokri-
jemo, imobiliziramo ud pri poškodbi kosti ali sklepa ter s 
tem preprečujemo zaplete in omejimo nastanek oteklin 
(Malovrh, 2006). Za učinkovito izvedbo teh postopkov 
mora biti trikotna ruta primerne kakovosti. Izkušnje iz 
prakse kažejo, da so se nekateri novejši primerki trikotnih 
rut že ob preprosti uporabi (zavezovanje rute pestoval-
nice) pretrgali, ni pa znano, kakšna je dejanska čvrstost 
trikotnih rut, izdelanih iz različnih materialov.

Trikotno ruto najdemo tako kot drugi predpisan obvezilni 
material v kompletu za prvo pomoč za motorna vozila, v 
omarici ali torbici za prvo pomoč. Pravilnik o delih in opremi 
vozil (2013) določa vsebino kompletov in način njihovega 
shranjevanja. Komplet za prvo pomoč za motoriste mora 
vsebovati najmanj eno, komplet za prvo pomoč za avtomo-
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biliste pa najmanj tri trikotne rute. Pravilnik o organizaciji, 
materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu 
(2006) določa, da mora biti v omarici za prvo pomoč pet 
trikotnih rut, medtem ko nahrbtnik prve pomoči za bolni-
čarje vsebuje celo deset trikotnih rut (Malovrh in sod., 
2006). Če trikotne rute nimamo, jo lahko naredimo sami 
(improviziramo), tako da po diagonali prerežemo ali prepo-
gnemo kvadratni meter čvrstega blaga (Beale in sod., 
1998). Uporabimo jo lahko v obliki trikotnika ali pa zložimo 
v ozek ali široko zložen trak (Derganc, 1994).

Namen raziskave

Namen raziskave je bil ugotoviti razlike v kakovosti dosto-
pnih trikotnih rut iz dveh različnih materialov – tkanine 
in koprene.

Postavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje:

Ali obstajajo razlike v čvrstosti trikotnih rut, izdelanih iz 
tkanine, v primerjavi s tistimi, izdelanimi iz koprene? 

Metoda dela

Uporabljeno je bilo merjenje pretržne sile izbranih triko-
tnih rut. Meritve smo izvajali v raziskovalnem infrastruk-
turnem centru Naravoslovnotehniške fakultete Univerze 

v Ljubljani na dinamometru Instron, model 5567.1 Z dina-
mometrom smo preizkušali natezne lastnosti vzorcev 
trikotnih rut. Z uporabo računalniškega programa 
BlueHill smo podatke nateznih lastnosti preizkušancev 
obdelali v programu Excel.

Preizkušenih je bilo 15 različnih trikotnih rut sedmih proi-
zvajalcev, ki so se razlikovale po vrsti materiala (tkanina in 
koprena). Iz vsake trikotne rute smo razrezali dva prečna 
in dva vzdolžna trakova velikosti 5 cm x 40 cm, tako 
smo vsako ruto preverili glede njene vzdolžne in prečne 
trdnosti. Vseh preizkušancev je bilo 60. Rezultate meritev 
dveh enako izrezanih preizkušancev iste trikotne rute 
smo prikazali kot povprečno vrednost, tako da smo dobili 
15 povprečnih vrednosti za vzdolžni in 15 povprečnih 
vrednosti za prečno izrezani trak posamezne rute.

Trakovi so bili vpeti med dve prižemi, od katerih je zgornja 
premična, spodnja pa fiksirana. S tem smo izmerili pretržno 
silo, ki je maksimalna delujoča sila na preizkušanec, in tako 
dobili želene izsledke o čvrstosti trikotnih rut.

Na sliki 2 je prikazan vzorec trikotne rute iz tkanine s 
platneno vezavo, na sliki 3 pa vzorec trikotne rute iz 
koprene.

1 Avtorji se zahvaljujejo Tomažu Stergarju, tehničnemu 
sodelavcu Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
za vodenje pri izvedbi meritev na napravi Instron.

 Slika 1: Primer praktične rabe trikotne rute  
(foto: D. Slabe) 

 Figure 1: Demonstration of the use of a triangular 
bandage. (Photo: D. Slabe)

 Slika 2: Primer vzorca trikotne rute iz tkanine v platneni 
vezavi (foto: P. Kukec) 

 Figure 2: Example of the pattern of a triangular bandage 
made of fabric – canvas weaving. (Photo: P. Kukec)

 Slika 3: Primer vzorca trikotne rute iz koprene  
(foto: P. Kukec)

 Figure 3: Example of the pattern of a triangular bandage 
made of horticultural fleece. (Photo: P. Kukec)
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Rezultati

Rezultati obremenitev vzorcev 
trikotnih rut iz tkanine

V preglednici 1 so prikazane povprečne vrednosti obre-
menitev dveh vzorcev sedmih različnih trikotnih rut iz 
tkanine, ki so bili narezani vzdolžno in prečno.

Rezultati obremenitev vzorcev 
trikotnih rut iz koprene 

V preglednici 2 so prikazane povprečne vrednosti obre-
menitev dveh vzorcev osmih različnih trikotnih rut iz 
koprene, ki so bili narezani vzdolžno in prečno.

Ugotovili smo, da je najbolj čvrsta trikotna ruta med 
vsemi preizkušenimi vzorci ruta iz tkanine (1T), za 
katero je bila potrebna približno štirikrat večja sila za 
pretrganje kot za najbolj čvrsto trikotno ruto iz koprene 
(8K), kjer smo izmerili pretržno silo 77,6 N pri vzdol-
žnem vzorcu (8V) in 77,5 N, če je vzorec te trikotne 
ruta prečen (8P). Najmanj čvrsta trikotna ruta (7T) iz 

tkanine je imela maksimalno pretržno silo 82,8 N pri 
vzdolžnem vzorcu (7V) in 60,2 N pri prečnem vzorcu 
(7P) te rute. Najmanj čvrsta med vsemi preizkušanimi 
vzorci je trikotna ruta iz koprene (15K) , ki se pretrga 
pri sili 25,5 N, če je vzorec prerezan vzdolžno (15V), 
in 38,9 N, če je vzorec prerezan prečno. Vzdolžni 
vzorec najmanj čvrste trikotne rute iz tkanine ima 
višjo maksimalno pretržno silo v primerjavi z vzdol-
žnim in prečnim vzorcem najbolj čvrste trikotne rute 
iz koprene.

Razprava in sklep

Trikotna ruta je posredno omenjena že v opredelitvi 
prve pomoči, saj gre za preprost pripomoček, ki ima 
pomembno mesto v oskrbi poškodovanih: uporablja 
se za imobilizacijo udov, obvezovanje ran, ustavitev 
krvavitve in še za nekatere druge primere (npr. za 
izdelavo improviziranih nosil, učvrstitev poškodovanca 
na nosila). Prav zaradi velikega pomena uporabe 
trikotne rute smo se v raziskavi osredotočili na ugota-
vljanje kakovosti različnih primerov trikotnih rut glede 
na vrsto materiala, iz katerega so izdelane (koprena/
tkanina). 

Oznaka trikotne rute Oznaka vzdolžnega vzorca Maksimalna sila (N) Oznaka prečnega vzorca. Maksimalna sila (N)

1T 1V 310,6 1P 251,4
2T 2V 215,1 2P 236,9
3T 3V 201,1 3P 118,2
4T 4V 135,4 4P 183,5
5T 5V 134,4 5P 35,2
6T 6V 98,0 6P 87,3
7T 7V 82,8 7P 60,2

Povprečje 168,2 Povprečje 139,0

Oznaka trikotne rute Oznaka vzdolžnega vzorca Maksimalna sila (N) Oznaka prečnega vzorca Maksimalna sila (N)
8K 8V 77,6 8P 77,5
9K 9V 70,9 9P 78,0

10K 10V 68,1 10P 62,8
11K 11V 52,6 11P 59,7
12K 12V 51,6 12P 65,8
13K 13V 41,4 13P 18,7
14K 14V 31,6 14P 63,3
15K 15V 25,5 15P 38,9

Povprečje 52,4 Povprečje 58,1

 Preglednica 1: Rezultati obremenitev vzdolžnih in prečnih prerezov vzorcev trikotnih rut iz tkanine glede na čvrstost 
(maksimalna sila) (avtor: E. Dolenc)

 Table 1: The results on the firmness of different triangular bandages made of fabric based on the load put on the 
longitudinal and diagonal sections of the patterns of these bandages. (maximum force) (Author: E. Dolenc)

 Preglednica 2: Rezultati obremenitev prečnih prerezov vzorcev trikotnih rut iz koprene glede na čvrstost (maksimalna sila) 
(avtor: E. Dolenc)

 Table 2: The results on the firmness of different triangular bandages made of horticultural fleece based on the load 
put on the diagonal sections of the patterns of these bandages. (maximum force) (Author: E. Dolenc).

Legenda: N – newton, T – trikotna ruta, V – vzdolžni vzorec, P – prečni vzorec

Legenda: N – newton, T – trikotna ruta, V – vzdolžni vzorec, P – prečni vzorec
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Ugotovili smo, da vrsta materiala, iz katerega so izdelani 
različni tipi trikotnih rut, pomembno vpliva na pretržno 
silo. Tkanina je izdelek tkanja, koprena pa spada med 
vlaknovine, ki so ploskovne tvorbe, izdelane iz med seboj 
neposredno povezanih vlaken z iglanjem, prešivanjem ali 
lepljenjem (Rijavec, 2014). Izsledki naše raziskave kažejo, 
da so trikotne rute iz tkanine v primerjavi z rutami iz 
koprene tudi do 13-krat bolj čvrste, kar je pomembno 
tudi z vidika praktične uporabe. Njihove pretržne sile na 
vzdolžni in prečni strani so bile med 110 N in 320 N. Za 
manj čvrste trikotne rute iz koprene znašajo pretržne 
sile med 15 N in 70 N. Glede na naše ugotovitve lahko 
sklenemo, da bi morale biti rute iz tkanine v vsakem 
kompletu, torbi ali omarici prve pomoči.

Nizka čvrstost trikotnih rut iz koprene ima lahko 
neugodne posledice za oskrbo poškodovanca, zlasti 
če se trikotna ruta pretrga. Na to težavo opozarja 
tudi Slabe (2016), ko navaja, da so v praksi že opazni 
nekateri negativni učinki zniževanja stroškov proizva-
jalcev »za vsako ceno«, kar ima za posledico, da so se 

na trgu pojavile trikotne rute nizke kakovosti, ki se že ob 
enostavni uporabi pretrgajo. 

Smiselno bi bilo preveriti čvrstost trikotnih rut na 
konkretnih primerih (pri imobilizaciji roke ali noge) ter 
pri določenih obremenitvah. S tem bi pridobili podatke 
o minimalni čvrstosti trikotnih rut, ki bi bili tudi prak-
tično uporabni. Ob tovrstnih ugotovitvah ne bi smelo 
biti dvoma, ali je pri tako pomembnih materialih, kot je 
trikotna ruta iz kompleta za prvo pomoč, važnejša njena 
cena ali kakovost, kar je izziv tako za odločevalce kot za 
proizvajalce. Pravilniki določajo, da mora biti embalaža 
kompleta prve pomoči predpisanih dimenzij, trdnosti, 
odporna proti poškodbam, nečistočo in vodoodporna; 
pri sami vsebini kompleta za prvo pomoč so določene 
dimenzije trikotnih rut, število, sama kakovost trikotne 
rute pa ni opredeljena. Da se trikotne rute ne bi trgale, bi 
moral biti določen minimalni standard kakovosti in s tem 
tudi vrsta materiala trikotne rute, kar bi zagotavljalo 
njeno zanesljivo praktično uporabo v okviru ukrepov prve 
pomoči.
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Povzetek 
Dvostranska metalizirana folija (DMF) je del predpisanega kompleta prve pomoči za voznike in tako široko 
dostopna laični javnosti. Namen članka je preveriti možnost uporabe DMF za prestavljanje/prenašanje 
poškodovanca. Opravljeno je bilo merjenje nosilnosti DMF in subjektivna ocena doživljanja prenosa na 
improviziranih nosilih. Ugotovili smo, da nosilnost DMF omogoča prenos poškodovanca, težkega tudi 
do 150 kg. DMF je mogoče uporabiti za varen prenos/prestavljanje poškodovanega posameznika 
na kratki razdalji ob pogoju, da se izogibamo ostrim poškodbam DMF. Pomembno si je prizadevati za 
večjo ozaveščenost laikov in tudi zdravstvenih delavcev o uporabi DMF pri oskrbi poškodovancev ter 
pri tem spodbujati razpravo o drugih možnostih njene uporabe, ki do zdaj niso bile raziskane

Abstract
Space emergency blanket is part of the mandatory first aid kit in vehicles, and is thus widely accessible to 
the lay public. The purpose of the paper is to examine the possibilities for the use of the space emergency 
blanket in the transportation/movement of the injured. Both the testing of the space emergency blanket 
load capacity and the subjective assessment of the transportation on the improvised stretcher were carried 
out. It has been established that the space emergency blanket load capacity provides for the transportation 
of the injured weighing up to 150 kg. The space emergency blanket can be used for a safe transportation/
movement of the injured on a short distance provided that any damage to the space emergency blanket 
caused by sharp objects is avoided. It is essential to strive towards greater awareness of the lay population and 
the medical workers concerning the possible use of space emergency blanket in the care of the injured and 
promote the discussion about other possibilities of its use which, to this day, have not yet been investigated.

Uvod

Dvostransko metalizirano folijo (DMF) so razvili za 
izolacijo instrumentov v vesoljskih plovilih, ki naj bi bili 
z njo zaščiteni pred temperaturnimi nihanji. Osnovni 
material je PET-polimer, ki ga modificirajo z ustreznimi 
dodatki. Zaradi mylarja je folija neprepustna za pline in 
vodo. Mylar služi tudi kot električna izolacija, ustvarja 
reflektivnost, prispeva k natezni trdnosti ter k kemični 
in fizikalni stabilnosti DMF, zaradi česar ščiti tudi pred 
visokimi temperaturami, saj je odporen proti tempe-
raturam do 254 °C (Price in sod., 2001). Pomembna 
dodatka sta organsko barvilo, ki DMF obarva rumeno, 
in tanka plast aluminija. Aluminijeva plast je samo na 

eni strani folije – na tisti, ki je videti srebrna (Klanjšek 
in sod., 2005). Večina DMF ima plasti prevlečene še z 
germanijem, metaliziranim materialom, ki prevaja elek-
trično energijo, in kaptonom, plastičnim delom DMF, ki 
je odporen proti temperaturam med –269 do +400 °C 
in omogoča, da površina folije odseva sončno svetlobo. 
Aluminiziran kapton daje DMF kljub njeni majhni debelini 
(50 do 125 µm) izjemno trdnost (Kraft, 2013). Iz meritev 
natezne trdnosti, ki smo jih izvedli z uporabo trgalnega 
stroja (slika 1) januarja 2016 na Fakulteti za strojništvo v 
Ljubljani, smo v povprečju dobili maksimalno natezno silo 
16 N na eno plast folije, kar ustreza obremenitvi z 1,6 kg 
(Tatar, 2016). Če upoštevamo, da je debelina folije 100 
mikronov = 0,1 mm in širina traku 12,5 mm, je bila mejna 
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 Slika 1: Natezanje DMF na trgalnem stroju.  
(foto: A. Lebar)

 Figure 1: Stretching of the space emergency blanket on 
the tension testing machine. (Photo: A. Lebar)

 Slika 2: Model odraslega na DMF. (foto: D. Tatar)
 Figure 2: Adult manikin positioned on the space 

emergency blanket. (Photo: D. Tatar)

napetost (ob pretrgu) v vzorcu 13 MPa = 13 x 106 N/m2 
(kar ustreza 1,33 x 106 kg/m2). Glavni razlog za nekoliko 
nižje vrednosti meritev natezne trdnosti je bil najver-
jetneje zarezni učinek roba čeljusti trgalnega stroja. 
Zaradi zareznega učinka se je folija namreč pogosto 
strgala prav na robu klešč (Tatar, 2016).

DMF je del vsebine predpisanega kompleta prve pomoči 
za avtomobiliste in motoriste (Pravilnik o kompletu za 
prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih 
vozil, 2004; Pravilnik o delih in opremi vozil, 2013) in 
zato dostopna tudi širši laični javnosti. Namenjena je 
zaščiti pred vremenskimi vplivi, postavlja pa se vpra-
šanje, kateri so še drugi mogoči načini uporabe DMF v 
prvi pomoči, za katere po pregledu dostopne literature 
ni bilo podatkov, da bi bili raziskani. Pri tem je izjema 
poročilo o treh primerih preizkusa prenašanja ponesre-
čenca z DMF (Magdič, 2011). Na Zdravstveni fakulteti 
Univerze v Ljubljani (ZF UL) smo v okviru vaj prve pomoči 
improvizirali nosila iz DMF že leta 2007. Po drugi strani 
je DMF glede na izkušnje anketirancev v raziskavi Magdi-
čeve (2011), in nekaj naših pilotnih neobjavljenih preiz-
kusov, zelo občutljiva za poškodbe z ostrimi predmeti, 
kar je treba upoštevati pri preizkušanju DMF za prena-
šanje ponesrečenca. 

Namen raziskave

Namen raziskave je oceniti DMF kot mogoč pripomoček 
za prestavljanje/prenašanje ponesrečenca. To vpra-
šanje je lahko posebej aktualno v izrednih okoliščinah, 
ko mora dajalec prve pomoči izkoristiti omejene vire, 

s katerimi skuša pomagati poškodovanemu, pa tudi v 
primerih, ko moramo poškodovanca, ki je zaščiten s folijo 
pred vremenskimi vplivi, prestaviti na standardna nosila. 

Zastavili smo si naslednji raziskovalni vprašanji:
 – Kakšna je nosilnost DMF?
 – Kakšna je subjektivna ocena prostovoljcev prena-

šanja na DMF?

Metoda dela

Praktični preizkus nosilnosti DMF v kontroliranih pogojih 
in poizkus prenašanja prostovoljcev na pripravljenih 
nosilih v kabinetu smo izvedli na DMF dimenzij 2100 x 
1600 mm (proizvajalec Farmacare). Gre za DMF, ki je 
eden od pripomočkov v kompletih prve pomoči za zaščito 
poškodovanca pred vremenskimi vplivi. Poleg tega, da je 
folija dober toplotni izolator, jo odlikujeta tudi vodood-
pornost in preprosta uporaba. Njena velikost omogoča, 
da vanjo v celoti zavijemo ponesrečenca povprečne veli-
kosti (Slabe, 2009). Zložena folija je lahka in v velikosti 
formata A6, zato zavzame malo prostora. Med njene 
slabe lastnosti uvrščamo predvsem občutljivost za 
ostre mehanske poškodbe, zadrževanje kondenzirane 
vlage in relativno neuporabnost v vetrovnem vremenu 
(Magdič, 2011; Slabe in Fink, 2014). 

Meritev nosilnosti dvostranske 
metalizirane folije

Februarja 2016 smo v Izobraževalnem centru za zaščito 
in reševanje RS na Igu (ICZR) z obremenitvami DMF 
preizkušali njeno nosilnost (vzdržljivost do pretrganja pri 
prenosu predmeta, ki je bil po obliki, prostornini in teži 
približek človeškega telesa. Za simulacijo poškodovanca 
smo uporabili model odraslega (lutko), ki je tehtal 50 kg 
(slika 2). Dodatne obtežitve z vrečami peska so tehtale 
do 122,5 kg. Možnost preverjanja nosilnosti DMF je torej 
segala do skupno 172,5 kilogramov. 
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Št. 
protokola Kratek opis protokola

1 V celoti razgrnjeno nepoškodovano DMF smo postoma 
obteževali in dvigovali. 

2

DMF smo poškodovali na sredini obeh krajših stranic 
s 2,5 cm dolgima navpičnima rezoma in na sredini 
obeh daljših stranic s 3 cm dolgimi rezi (slika 4), nato jo 
postopoma obteževali. 

3

Iz dveh železnih drogov (195 cm x 27 mm) in z novo 
nepoškodovano folijo smo izdelali improvizirana nosila po 
standardiziranem postopku (Derganc, 1994; Ahčan in 
sod. 2008). Nosila smo postopoma dodatno obteževali. 
Štirje prostovoljci so obtežena nosila prenašali v razdalji 
petih metrov. 

 Preglednica 1: Pregled treh različnih protokolov meritev 
nosilnosti DMF 

 Table 1: Overview of the three different 
measurement protocols for the 
determination of the space emergency 
blanket's load capacity

 Slika 3: Izdelava improviziranih nosil z uporabo folije in dveh drogov. (foto: D. Slabe)
 Figure 3: The making of improvised stretcher using the space emergency blanket and two poles. (Photo: D. Slabe)

Namen meritev je bil oceniti vzdržljivost DMF pri prenosu 
posameznika. Opravili smo preizkuse po treh različnih 
protokolih (preglednica 1), znotraj katerih smo imeli 
različne obtežitve DMF. 

Za vsak preizkus smo uporabili novo DMF. Preizkusi so 
se razlikovali glede načrtno povzročene poškodbe folije 
in načina prenosa. Način sestavljanja improviziranih 
nosil iz metalizirane folije kaže slika 3. 

Šest oseb je dvigalo model, položen na razgrnjeno 
in nepoškodovano DMF oziroma na nosila. Posame-
zniki, ki so dvigali, so bili razvrščeni (slika 4) po eden na 
vsakem robu folije (štiri osebe) in po eden na sredini 
daljše stranice (dve osebi). Dvigali so na znak, vsi hkrati, 
do višine približno 1 m. Poškodovanca (lutko) so nesli 
približno pet metrov, nato so ga na koncu vsi hkrati 
na znak počasi položili na tla. Vsi so nosili rokavice. Po 
končanem preizkusu smo pregledali DMF za morebitne 
poškodbe. 

Subjektivna ocena doživljanja prenosa 
z dvostransko metalizirano folijo

Na ZF UL smo opravili tri različne poskuse prenosa oseb 
z improviziranimi nosili: 1. na nosilih iz DMF (slika 3), 2. na 
nosilih iz DMF, ki smo jih učvrstili s petimi prečnimi trakovi 
iz trikotnih rut (slika 5), in 3. na nosilih iz odeje (enako kot 
na sliki 3, le da smo namesto DMF uporabili odejo). 

Nosila so bila izdelana po standardiziranem postopku 
(Derganc, 1994; Ahčan in sod. 2008, slika 3). V prvih 
dveh preizkusih je sodelovalo 12, v tretjem pa 11 oseb 
(skupaj 35). Povprečna teža prenesenega posameznika 
je bila 70 kilogramov, največja teža prenesenega posa-
meznika na DMF pa 115 kilogramov. 

Preiskovanci so sodelovali prostovoljno, kadar koli so lahko 
od preizkusa tudi odstopili. Ob vstopu v kabinet smo jim po 
načelu igre vlog pojasnili namišljeno situacijo, v kateri so se 
znašli. Šlo je za »poškodovanca s poškodbo noge« (nezmo-
žnost hoje). Prosili smo ga, naj se sam uleže na pripravljena 
nosila, nato pa so ga štirje prenašalci usklajeno dvignili in 
prenesli v obe smeri (tja in nazaj) v razdalji 5 metrov. Da bi 
pridobili čim bolj verodostojne podatke, preiskovanci med 
preizkusom med seboj niso komunicirali. Zaradi subjek-

 Legenda: 
  prijemališče dvigovanja 

  oznaka reza (štirje rezi; daljši stranici 3 cm, 
krajši stranici 2,5 cm)

 Slika 4: Mesta namernih poškodb DMF v protokolu 2.
 Figure 4: Places of intentional damage caused to the 

space emergency blanket in Protocol 2.
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Obremenitev [kg] Protokol 1 Protokol 2 Protokol 3
50 nepoškodovana nepoškodovana nepoškodovana
80 nepoškodovana pretrganje po poškodbah na krajših stranicah nepoškodovana
97 nepoškodovana – nepoškodovana
107 nepoškodovana – –
115,5 nepoškodovana – –
125,5 nepoškodovana – nepoškodovana, manj stabilno prenašanje
135,5 nepoškodovana – –
145,5 nepoškodovana – nepoškodovana, nestabilno prenašanje
152,5 nepoškodovana – –
172,5 pretrganje – nepoškodovana, zelo nestabilno prenašanje

tivne ocene doživljanja prenosa preiskovancev na DMF 
smo izdelali vprašalnik, ki so ga izpolnili posamezniki takoj 
po prenosu na improviziranih nosilih.

Rezultati

Nosilnost dvostranske 
metalizirane folije

V preizkusih protokola 1 je DMF zdržala obremenitev 
do 152,5 kg, pri čemer je folijo s tovorom dvigovalo in 
prenašalo šest oseb. Pri obtežitvi s 172,5 kg se je DMF 
ob prenašanju strgala (slika 6).

V preizkusih protokola 2 (preglednica 2) je DMF ostala 
nepoškodovana pri obtežitvi 50 kg, pretrgala se je pri obte-
žitvi 80 kg. V preizkusih protokola 3 je DMF do obtežitve s 
172,5 kg ostala nepoškodovana, vendar so nosila delovala 
zelo nestabilno (obtežitev je bila prevelika za širino nosil, 

 Preglednica 2: Odpornost DMF proti pretrganju glede na predhodno obtežitev in manjše zarezne, ostre poškodbe. Protokola 
1 in 2: šest oseb dviguje, protokol 3: štiri osebe dvigujejo.

 Table 2: Proneness of the space emergency blanket to ruptures in reference to the load, small cuts and damage 
caused by sharp objects. Protocols 1 and 2 - 6 persons are carrying the stretcher, protocol 3 - 4 persons 
are carrying the stretcher.

 Slika 5: Izdelava improviziranih nosil z uporabo folije, dveh drogov in petih prečno položenih zloženih trikotnih rut.  
(foto: D. Slabe)

 Figure 5: The making of improvised stretcher using the space emergency blanket, two poles and five triangular bandages 
placed crosswise. (Photo: D. Slabe)

 Slika 6: Pretrgana razgrnjena folija pri obtežitvi 
172,5 kg. (foto: D. Tatar)

 Figure 6: Torn spread-out foil loaded with 172.5 kg. 
(Photo: D. Tatar)

Legenda: – poskus ni bil izveden

tako je bil tovor previsok in ga je med prenosom zanašalo, 
bil je tudi (pre)težek za štiri prenašalce nosil). 
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Subjektivna ocena doživljanja prenosa z 
nosili iz dvostranske metalizirane folije

Na splošno so se pri prenašanju na improviziranih nosilih 
najbolje počutili preiskovanci tretje skupine, ki smo jih 
prenašali na nosilih iz odeje; 83 % udeležencev se je 
počutilo varno. Pri preostalih dveh skupinah je bil delež 
preiskovancev, ki so se počutili varno in udobno, manjši 
(58 % pri skupini prenesenih na nosilih iz DMF ter 55 % 
pri skupini prenesenih na nosilih iz DMF in utrjenimi s 
trikotnimi rutami). Kljub dodatku trikotnih rut nosilom, 
narejenim iz DMF, preiskovanci takega načina prena-
šanja niso ocenili kot varnejšega (opomba: preiskovanci 
vnaprej niso vedeli, da smo nosila dodatno učvrstili). 

Kot najvarnejšo je 92 % sodelujočih fazo prenosa na 
nosilih ocenilo v skupini preiskovancev, ki smo jih prena-
šali z nosili iz odeje (slika 7). Kot najmanj varno so fazo 
prenosa občutili preiskovanci, ki smo jih prenašali z nosili 
iz DMF in učvrščenimi s trikotnimi rutami; samo tretjina 
sodelujočih je to fazo prenosa označila kot varno. 

Po končanem preizkusu je slaba polovica sodelujočih 
v skupini prenesenih z nosili iz DMF in v skupini prene-
senih iz DMF in učvrščenimi s trikotnimi rutami ocenila 
uporabo takega prenosa kot varnega (slika 7). To je sicer 
manj kot v tretji skupini, kjer sta dve tretjini preisko-
vancev ocenili uporabo nosil iz odeje kot varno, vendar 
razlika ni dosegla statistične značilnosti.

Nekateri anketirani so menili, da bi bila nosila iz DMF 
lahko primerna za prenašanje otrok, saj se jim zdi DMF 
zelo tanka in manj primerna za prenašanje težjih odraslih. 

Zaradi tankosti DMF bi ob možnosti izbire med njo in 
odejo izbrali odejo. Pri nekaterih se je zaradi neravne 
podlage (upogib DMF) občutek strahu pred padcem med 
prenosom povečal v primerjavi z začetno fazo dvigo-
vanja. Prav tako se jim zdi pomembna tudi usklajenost 
tistih, ki nosijo, saj z usklajenim prenašanjem nosila manj 
nihajo in dajejo večji občutek stabilnosti. Njihov občutek 
varnosti bi verjetno precej povečal podatek, da je bila 
DMF v ta namen v predhodnih študijah že preizkušena in 
ocenjena kot varna. 

Razprava in sklep

Pri interpretaciji preizkusov prenašanja z DMF je treba 
upoštevati, da smo bili izjemno pazljivi pri ravnanju s 
folijami, kar je pri uporabi DMF v prvi pomoči težko 
doseči. Z zaščito ostrih robov na modelu (lutki), uporabo 
rokavic prenašalcev in opravljenimi preizkusi na ravni 
podlagi smo si zagotovili idealne pogoje. Nosila, pripra-
vljena z uporabo folije in dveh drogov po standardnem 
postopku, zdržijo obremenitev 172,5 kg, samo z enim 
slojem DMF (brez izdelave nosil) pa je možno na razdalji 
najmanj petih metrov prenesti poškodovanca, težkega 
do 150 kg, kar pritrjuje prvemu raziskovalnemu vpra-
šanju, da bi DMF lahko uporabili za varen prenos oziroma 
prestavljaje poškodovanca vsaj za kratke razdalje (do 5 
metrov). Za večjo zanesljivost ugotovitev, narejenih na 
podlagi teh preizkusov, bi morali povsem enak preizkus 
večkrat ponoviti. Med predpripravo smo sicer podobne 
preizkuse izvedli nekajkrat in nato izbrali protokol, ki je bil 
najbolj podvržen trganju DMP. Dodatno je treba omeniti, 
da smo v nadzorovanih pogojih v kabinetu na nosilih 
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 Slika 7: Subjektivna ocena varnosti uporabe DMF za prenos poškodovanca.
 Figure 7: Subjective assessment of the safety of space emergency blanket used for the transportation of the injured.
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uspešno prenesli vse preiskovance (največja obreme-
nitev nosil je bila 115 kg), ne da bi se DMP kadar koli 
strgala. Zato lahko upravičeno sklepamo, da so more-
bitne manjše ostre poškodbe nosil iz več plasti folije 
manj pomembne kot ostre poškodbe na DMF, iz katere 
ne naredimo nosil in zato prenašamo/prestavljamo 
poškodovanca na enem sloju folije. Prenašanje/presta-
vljanje poškodovancev z uporabo DMF brez konstruk-
cije nosil je mogoče ob predpostavki, da se izognemo 
poškodbam folije zaradi, na primer, ostrih nohtov prena-
šalcev, ostrih robov drogov ali obutvijo prenesenega. To 
potrjujejo tudi izkušnje preizkušanja natezne trdnosti 
folije v trgalnem stroju, ki je bilo neuspešno, dokler nismo 
pri preizkušanju uporabili več plasti folij in tako zmanj-
šali zarezni učinek ostrih čeljusti trgalnega stroja (Tatar, 
2016). Podobno so v že omenjeni raziskavi Magdičeve 
(2012) izmed vseh negativnih lastnosti DMF anketiranci 
največkrat omenili nevarnost trganja. Skladna s tem je 
tudi njihova povprečna ocena potencialne uporabnosti 
DMF v različne že znane ali nevsakdanje namene, ki je 
bila najnižja prav za prenašanje poškodovanca (Magdič, 
2011). Pri preizkusih prenašanja so bile problema-
tične zlasti namerno povzročene poškodbe na robovih 
krajših stranic, kar potrjuje, da se DMF lahko pretrga 
že ob manjših učinkih zareznih sil. Kljub temu na podlagi 
številnih preizkusov prenašanja osebe z uporabo DMF 
menimo, da je ob upoštevanju previdnostnih ukrepov 
(uporaba rokavic, izogibanje predmetom z zareznim 
učinkom) z uporabo DMF varno tudi prestavljanje poško-
dovanca na standardna nosila (podobno, kot se v praksi 
poškodovanci prestavljajo z uporabo rjuhe).

Nosila, narejena z DMF in gladkimi čvrstimi drogovi, so 
zelo čvrsta. Ob večji obremenitvi pa so delovala nesta-
bilno. O nelagodju so poročali tudi preiskovanci, ki smo 
jih prenašali v kabinetu. K temu prispeva raztegovanje 
podlage nosil iz folije. Treba bi bilo preizkusiti, ali nesta-
bilnost prenašanja z nosili iz DMF zmanjšamo z večjim 
številom oseb, ki sodelujejo pri prenosu. Prenos z DMF 
brez konstrukcije nosil, pri katerem sodeluje šest oseb, 
je bil namreč stabilen in zanesljiv.

V nadzorovanih pogojih (v kabinetu) smo uspešno 
prenesli vse preiskovance (največja obremenitev nosil je 

bila teža poškodovanca 115 kg). Med prenašanjem samo 
na DMF in DMF, utrjeno s trikotnimi rutami, ni bilo večjih 
razlik v subjektivnem občutku varnosti preiskovancev. 
Trikotne rute bistveno ne vplivajo na boljši občutek 
varnosti. Rezultati pravzaprav kažejo, da so posamezniki, 
ki so bili preneseni z nosili samo iz DMF in dveh drogov, 
imeli celo večji občutek varnosti. Vendar je pri tem 
treba upoštevati dovzetnost posameznikov v skupini za 
različne zunanje vplive (prisotnost učitelja in sošolcev, ki 
jim preiskovanci zaupajo) in splošno doživljanje stresnih 
situacij (tesnobnost, strah pred padcem). Kot kažejo 
rezultati naše ankete, je bila v tem pogledu skupina, ki 
smo jo prenašali z nosili iz DMF in trikotnih rut, manj 
zaupljiva. Vseeno menimo, da so objektivno gledano 
nosila iz DMF, učvrščena s trikotnimi rutami, varnejša. 
Velik vpliv na zaznavanje preiskovančevih dražljajev je bila 
kar v polovici primerov že sama misel na padec tako pri 
prenosu na nosilih iz DMF kot pri tistih z odejo.

Po prenašanju so bili anketiranci na splošno pozitivno 
presenečeni in so opredelili DMF kot trdno folijo in 
prenos sorazmerno varen. V primerjavi mnenj prene-
senih posameznikov na nosilih z odejo in tistih z DMF se 
odeja sicer izkaže za boljšo alternativo. Občutek strahu 
pred padcem med prenašanjem z nosili iz DMF se je 
dodatno povečal zaradi neravne oziroma upognjene 
podlage (upogib DMF), prav tako pa je pomembna tudi 
usklajenost reševalcev, saj z usklajenim prenašanjem 
nosila manj nihajo in dajejo večji občutek stabilnosti. Po 
prenosu so bili tudi prenašalci presenečeni nad vzdr-
žljivostjo nosil iz DMF. Občutek varnosti prenesenega 
bi pred prenosom povečal podatek, da je bila v eksperi-
mentalnih študijah DMF že preverjena glede vzdržljivosti 
za prenašanje poškodovancev.

DMF je del kompleta za prvo pomoč in smiselno je, da se 
z njo seznani širša množica posameznikov. Na lokalni in 
nacionalni ravni si je treba prizadevati za večjo ozavešče-
nost laikov in tudi zdravstvenih delavcev o uporabi DMF 
pri oskrbi poškodovancev in pri tem spodbujati razpravo 
o drugih možnostih uporabe DMF, ki do zdaj niso bile 
raziskane. Z DMF, zlasti z njeno praktično uporabo, bi se 
moral seznaniti vsak udeleženec usposabljanja temeljnih 
veščin prve pomoči.
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GASILSKE ENOTE ŠIRŠEGA POMENA 
SO DOBILE NOVO OPREMO ZA RKB-ZAŠČITO
FIREFIGHTING UNITS OF WIDER IMPORTANCE  
HAVE RECEIVED NEW CBRN PROTECTION EQUIPMENT

 
Zvone Čadež
dr., Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, zvone.cadez@urszr.si

Povzetek
Danes se povečujejo možnost uporabe sredstev za množično uničevanje, količina prepeljanih nevarnih snovi in 
število požarov v skladiščih nevarnih odpadkov. Slovenija ni pri tem nobena izjema, zato smo na Upravi Republike 
Slovenije za zaščito in reševanje zelo zadovoljni, da nam je uspelo dodatno opremiti in usposobiti 44 gasilskih 
enot širšega pomena za delovanje v razmerah povečane radiološke, kemijske in biološke ogroženosti.

Abstract
Nowadays, the possibility for the use of the weapons of mass destruction, the amount of transported 
dangerous substances, and the number of fires in hazardous waste warehouses is increasing. As Slovenia 
is no exception to this trend, the Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster 
Relief (ACPDR) is highly content to have managed to additionally equip and train 44 firefighting units of 
wider importance for operation in conditions of increased radiological, chemical and biological hazard.

Program opremljanja gasilskih enot širšega pomena 
(GEŠP) za izvajanje nalog radiološke, kemijske in biološke 
zaščite (RKB) se je začel že leta 2007, ko je Nemčija v 
okviru predsedovanja EU v izobraževalnem centru civilne 
zaščite v Ahrweilerju pripravila seminar o RKB-dekonta-
minaciji ranjenih in poškodovanih.

Rdeča nit seminarja in končno priporočilo je bilo, naj 
države članice EU zagotovijo, da bo stroka v državah prido-
bila pomen, saj samo tako lahko zagotavljamo potreben 
razvoj, predvsem na novejših področjih, kakršno je to, o 
katerem je potekal seminar. 

Slovenija je bila ena od redkih držav, ki do takrat še ni 
razvila in sistemsko uredila dekontaminacije ranjenih in 
poškodovanih oseb. Treba je bilo pripraviti nov koncept, 
zagotoviti opremo, določiti ključne lokacije in pripraviti 
ustrezno usposabljanje.

V Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(URSZR) smo dekontaminacijo ranjenih in poškodovanih 
oseb zasnovali tako, da so te posebej prirejene dekonta-
minacijske postaje dobile GEŠP v Mariboru, Kranju, Kopru 
in Novem mestu. Dve novi tovrstni postaji ima URSZR 
še v rezervi v Državnem logističnem centru. Tam sta z 

 Slika 1: Dekontaminacija pokretnega poškodovanca v 
nesreči z nevarno snovjo (foto: Z. Čadež)

 Figure 1: Decontamination of a walking patient injured in a 
hazmat accident (Photo: Z. Čadež)

 Slika 2: Zaključek dekontaminacije nepokretnega 
poškodovanca in priprava za prevoz v bolnišnico 
(foto: Z. Čadež)

 Figure 2: End of decontamination of an immobile patient 
and the preparation for hospital transportation 
(Photo: Z. Čadež)
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namenom, da se z njima okrepi dekontaminacijska zmoglji-
vost kontaminiranega območja kjerkoli v Sloveniji. Na uspo-
sabljanjih za uporabo postaj za dekontaminacijo ranjenih in 
poškodovanih oseb so bili pripadniki vseh GEŠP v Sloveniji, 
in sicer so se usposabljanj udeležili po trije pripadniki posa-
mezne GEŠP, ki bi v primeru potrebe po izvajanju dekonta-
minacije tvorili osnovno jedro za njeno izvedbo.

Osnovna ideja vzpostavljenega sistema je, da z reševal-
nimi vozili nujne medicinske pomoči prevažamo le pred-
hodno dekontaminirane ranjene in poškodovane osebe, 
ki so bile udeležene v nesrečah, v katerih so bile prisotne 
nevarne snovi. S tem ohranjamo vsa reševalna vozila in 
urgentne bloke slovenskih bolnišnic čiste, tj. nekontamini-
rane. Skandinavske države so se odločile za drug sistem, 
pri katerem kontaminiranih ranjenih in poškodovanih oseb 
ne dekontaminirajo na kraju nesreče, ampak šele v bolni-
šnici. Te države imajo bistveno večje število reševalnih vozil 
na prebivalca in posebej zgrajene vhode za kontamini-
rane osebe na urgencah. Te osebe prevažajo do urgenc v 
posebnih »inkubatorjih za kontaminirane ranjene in poško-
dovane«.

Pri nesrečah, kjer so prisotne nevarne snovi, je treba tako 
kot kontaminirane poškodovance dekontaminirati tudi 
pripadnike vključenih reševalnih služb. V večini primerov so 
to gasilci. V Sloveniji je za ta namen opremljenih in usposo-
bljenih več kakor 1.000 gasilcev, ki so pripadniki 44 GEŠP 
s koncesijo za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi 
snovmi.

Za dekontaminacijo moštva so te enote letos prejele 
ročne dekontaminacijske komplete PSDS/10. Kot dekon-
taminant uporabljajo univerzalno dekontaminacijsko in 
detoksifikacijsko sredstvo BX 24, ki je uporabno za radio-
loške, kemijske in biološke kontaminante. Glavna prednost 
teh kompletov je univerzalnost, majhnost, mobilnost in 
enostavnost uporabe. Dobrodošlo je tudi dejstvo, da ima 
popolnoma enake dekontaminacijske komplete in dekon-
taminante tudi SV, kar bi se zelo obrestovalo ob tovrstnih 

nesrečah večjega obsega, pri katerih gasilcem pridejo na 
pomoč enote za jedrsko, radiološko, kemijsko in biološko 
obrambo slovenske vojske (JRKBO SV).

Za ugotavljanje radiološke kontaminiranosti in uspešnosti 
tovrstne dekontaminacije so slovenski gasilci v zadnjih 
treh letih prejeli 44 radioloških detektorjev PDS100 G/
ID. Detektorji poleg običajnega merjenja hitrosti doze 
in prejete doze omogočajo tudi prepoznavanje radionu-
klida, kar je zelo pomembno pri načrtovanju in odrejanju 
ustreznih zaščitnih ukrepov, kot so radiološka, kemijska 
in biološka zaščita reševalcev, evakuacija prebivalcev, 
prepoved uživanja hrane, vode ipd.

Za intervencijsko merjenje prejete doze ionizirajočega 
sevanja so GEŠP prejele 61 elektronskih poveljniških dozi-

A - Trikotna krtača, dolžine 16 cm
B - Pravokotna krtača, dolžine 24 cm
C - Polnilni lijak
D - Manometer
E - Varnostni tlačni ventil
F - Podaljševalna palica, maksimalne dolžine 215 cm
G - Dekontaminacijska posoda, prostornine 10 litrov
H - Navodila za uporabo
I - Plastenki dekontaminacijskega sredstva BX 24, teže 2 x 1kg
J - Ročna tlačilka
K - Šoba
L - Nastavljivi naramnici
M - Razpršilna cev
N - Sprožilec
O - Sintetična cev

 Slika 3: Dekontaminiran in preoblečen nepokretni 
poškodovanec (foto: Z. Čadež)

 Figure 3: Decontaminated and changed immobile patient. 
(Photo: Z. Čadež)

 Slika 4: Ročni dekontaminacijski komplet PSDS/10 
(foto: Cristanini S.p.A.)

 Figure 4: Manual decontamination kit PSDS/10 
(Photo: Cristanini S.p.A.)
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metrov RAD-60, s katerimi poveljujoči operativne skupine 
ves čas neposredno spremlja prejeto dozo ionizirajočega 
sevanja. S tem dobi vse potrebne podatke za umik gasilcev 
z radiološko kontaminiranega območja, preden bi prišlo do 
posledic za njihovo zdravje. 

 Slika 5: Radiološki detektor PDS100 G/ID 
(foto: MIRION – MGP)

 Figure 5: Radiological detector PDS100 G/ID 
(Photo: MIRION - MGP)

 Slika 7: Osebni termoluminiscenčni dozimeter – TLD 
(foto: Institut Jožef Stefan)

 Figure 7: Personal thermoluminescent dosimeter - TLD 
(Photo: Jožef Stefan Institute)

 Slika 6: Elektronski poveljniški dozimeter RAD-60 
(foto: MIRION – RADOS)

 Figure 6: Electronic command dosimeter RAD-60 
(Photo: MIRION - RADOS)

Operativni člani 44 GEŠP, ki posredujejo ob nesrečah z nevar-
nimi snovmi, so od leta 2016 pod dozimetrijsko kontrolo 
pooblaščene službe na Institutu Jožef Stefan (IJS). Gre za 
najvišjo možno stopnjo uradne dozimetrijske kontrole, ki je 
opredeljena na podlagi pogodbe o izvajanju dozimetrije med 
URSZR in IJS. V ta namen so omenjeni gasilci prejeli osebne 
termoluminiscenčne dozimetre (TLD), ki jih morajo enkrat 
letno poslati na odčitavanje na IJS. Za obdobje med odčita-
vanjem prejmejo druge osebne dozimetre istega tipa, tako 
da se meritve prejete doze pri vsakem gasilcu opravljajo 
neprekinjeno. Seveda so ob izrednih dogodkih predvidena 
dodatna odčitavanja prejete doze.

V začetku leta 2017 je bila podpisana nova triletna 
pogodba o nadgradnji podatkovne zbirke nevarnih 
kemičnih snovi »NevSnov«. Zbirko upravlja URSZR in je 
prosto dostopna na spletu. Vse GEŠP jo imajo tudi v obliki, 
za katero povezava z internetom ni potrebna. V zbirki so 
zbrani podatki za ukrepanje ob nesrečah za več kakor 
5.000 nevarnih snovi. Z nadgradnjo bo poleg posodobitev 
podatkov v skladu z normativnimi spremembami in vnosov 
novih snovi omogočena njena uporaba tudi na pametnih 
mobilnih telefonih in tablicah za vse operacijske sisteme. 

Sklepne misli

Z novo opremo dopolnjujemo in zvišujemo pripravlje-
nost na nesreče z nevarnimi snovmi v Sloveniji, kar je 
pomembno predvsem za varnost in zaščito pripadnikov 
reševalnih enot. Opremljene in usposobljene GEŠP so 
potrebne za uspešno delovanje v razmerah povečane 
RKB-ogroženosti, seveda pa vsi želimo, da bi bilo tovrstno 
opremo in znanje treba čim manjkrat uporabiti.

 Slika 8: Vstopna stran za podatkovno zbirko nevarnih 
kemičnih snovi »NevSnov« na spletu  
(http://nevsnov.sos112.si/nevsnov/)

 Figure 8: Entry site to the database of dangerous 
chemical substances “NevSnov” available on the 
internet (http://nevsnov.sos112.si/nevsnov/)
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VAJI NA TEMO POTRESA V BREGINJU 
IN POŽARA NA POTNIŠKI LADJI V KOPRU
THE EARTHQUAKE IN BREGINJ AND THE FIRE  
ON A PASSENGER SHIP IN KOPER EXERCISES

 
Bojan Kuntarič
bojankuntaric@yahoo.com

Povzetek
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, njenih trinajst izpostav in drugi sestavni deli sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so tudi v letu 2016 namenili veliko časa in denarja različnim 
oblikam izobraževanja in usposabljanja reševalcev, to je ljudem, ki bi drugim pomagali, če bi jih doma ali v tujini 
prizadele naravne ali druge nesreče. V članku bomo predstavili dve vaji, in sicer majsko vajo na temo potresa, 
ki je pred štiridesetimi leti prizadel Posočje in skoraj do tal porušil vasico Breginj. Druga pa je potekala 
oktobra, na njej so simulirali požar na veliki turistični potniški ladji, ki je pristala v koprskem pristanišču. 

Abstract
The Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief, its thirteen 
regional offices and response units included in the disaster management system dedicated a 
lot of their time and money to the different forms of education and training for first responders 
also in 2016. It is the first responders who help other people if the latter are affected by 
natural and other disasters at home or abroad. The paper presents two exercises; the May 
exercise on the topic of the earthquake that effected the Posočje region forty years ago, almost 
completely demolishing the Breginj village. The second exercise, conducted in October, was a 
simulation of a fire on a large tourist passenger ship that landed in the Port of Koper.

Vaja Potres Breginj 2016 

Enodnevno regijsko praktično vajo Potres Breginj 2016 so 
pripravili in izpeljali Uprava Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje (URSZR), Izpostava URSZR Nova Gorica, 
Občina Kobarid, javne reševalne službe za zaščito, reše-
vanje in pomoč, Prostovoljno gasilsko društvo Breginj, 
Gasilska zveza Kobarid in drugi. Njen scenarij je bil zelo 
podoben dogajanju v Breginju pred štiridesetimi leti.

Scenarij vaje je predvideval, da je približno ob 8. uri 28. 
maja 2016 našo državo prizadel močan potresni sunek. Po 
prvih podatkih so bile najbolj prizadete predvsem starejše 
zgradbe v občinah Kobarid, Bovec in Tolmin. Prekinjene so 
bile komunikacije, zmanjkalo je električnega toka, nekatere 
ceste so bile zaradi ruševin oziroma sproženega kamenja 
neprevozne. S prizadetega območja so poročali o več deset 
ljudeh, ki so bili pod ruševinami. Veliko ljudi je poškodovanih 
in prizadetih zaradi posledic potresa, nekaj sto ljudi je ostalo 
brez strehe nad glavo. Na različnih delih prizadetih občin so 
izbruhnili požari, poročajo tudi o iztekanju nevarnih snovi in 
prometnih nesrečah. Popotresni sunki so le še poslabševali 
razmere. Takoj po potresu so se sestali občinski štabi CZ 
občin Tolmin, Bovec in Kobarid, aktiviran je bil tudi regijski 
štab CZ za Severnoprimorsko. Aktivirali so tudi občinske in 
regijski načrt za zaščito in reševanje ob potresu.

Po preliminarnih podatkih Urada za geologijo in seizmo-
logijo Agencije Republike Slovenije za okolje je imel potres 
v nadžariščnem območju moč 7. stopnje po EMS. Občutili 
so ga po celotni Sloveniji, prizadete pa so predvsem 
občine Kobarid, Bovec, Tolmin.

V prizadetih občinah so začeli veljati ukrepi za reševanje 
življenj ljudi in živali, zbirali so podatke o posledicah ter 
izvajali druge nujne ukrepe zaščite, reševanja in pomoči. 

Po zbranih podatkih, ki so prihajali s terena, je bila najhuje 
prizadeta vas Breginj, zato je štab CZ občine Kobarid 
prek Regijskega centra za obveščanje Nova Gorica 
zaprosil za pomoč. V Breginj so napotili gasilske enote, 
enote kinologov, gorskih reševalcev, ekipe prve pomoči 
in druge reševalne enote. Zaprosili so tudi za medna-
rodno pomoč. Popoldan so se enote prebile do Breginja 
in začele reševalno akcijo.

Teoretični del vaje

Kot je povedal vodja vaje in vodja Izpostave URSZR 
Nova Gorica mag. Samo Kosmač, je vaja potekala v 
dveh delih. Od 8. do 11. ure je v posameznih štabih CZ 
potekala teoretična štabna vaja, ki ni bila namenjena 

mailto:bojankuntaric@yahoo.com
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 Slika 1: Pripadniki državne enote MUSAR so se morali 
do poškodovanca prebiti tako, da so v steno 
naredili veliko luknjo. (foto: B. Kuntarič) 

 Figure 1: Members of the Medium Urban Search and 
Rescue (MUSAR) national unit had to drill a big 
hole into the wall to get to the injured person.  
(Photo: B. Kuntarič)

 Slika 2: Reševanje mame in otroka iz avtomobila, ki ga je 
zasul zemeljski plaz. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 2: The rescuing of a mother and a child from a car 
buried under a landslide. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 3: Gasilci so morali podpreti dele nekaterih 
objektov, da ne bi njihovi padajoči deli poškodovali 
ljudi in reševalcev, ki so hodili med njimi. 
Najprej so morali sami izdelati ustrezno leseno 
konstrukcijo. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 3: Firefighters had to support parts of facilities 
to make sure their loose parts would not injure 
people and rescuers who were walking around 
the site. Before they could start their work, 
firefighters had to build an appropriate wooden 
construction. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 4: Delo je šlo gasilcem hitro od rok.  
(foto: B. Kuntarič)

 Figure 4: Firefighters were quick to build the wooden 
support. (Photo: B. Kuntarič)

ogledu. V njej so sodelovali občinski štabi CZ občin 
Kobarid, Tolmin in Bovec ter regijski štab CZ za Sever-
noprimorsko. 

Cilji teoretičnega (štabnega) dela vaje so bili: preveriti 
zamisel zaščite in reševanja po regijskem in občinskih 
načrtih zaščite in reševanja ob potresu ter preveriti 
usposobljenost članov štabov CZ in njihovih poveljnikov 
za delovanje ob potresu. 

Praktični del vaje

Od 12.30 do 16.00 je v Breginju potekala regijska praktična 
vaja. Na več lokacijah so vzporedno potekale dejavnosti, 

ki so predstavljale presek stanja ob različnih časovnih 
obdobjih po potresu. Na vseh delovnih mestih so strokov-
njaki komentirali potek dejavnosti in tako prikazali vseobse-
žnost in zahtevnost postopkov, ki jih je treba izvajati ob tako 
veliki nesreči, kot je potres. Petnajst delovnih točk je bilo 
namenjenih ogledu strokovne in širše javnosti.

Vaja je bila namenjena prikazu nalog in zaščitnih ukrepov ob 
potresu, zato so bili vsi vadbenci vnaprej seznanjeni s pred-
postavko in scenarijem vaje, načrtom zvez, načrtom zavaro-
vanja vadbenega prostora in območja vaje.

V vaji niso preverjali dejanskih odzivnih časov sodelujočih 
inter  vencijskih enot in služb ter prihodov vozil na kraj 
dogodka.
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 Slika 5: Prekrivanje uničene strešne kritine s plastično 
folijo. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 5: Firefighters covering the damaged roof sheets 
with plastic foil. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 6: Mama in otrok iz avtomobila, ki ga je zasul 
zemeljski plaz, sta na varnem. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 6: The mother and the child who were buried in a 
landslide are safe. (Photo: B. Kuntarič)

Cilji praktičnega dela vaje so bili: preveriti postopke obve-
ščanja in aktiviranja; preveriti način koordinacije in sode-
lovanje med posameznimi reševalnimi sestavi; preve-
riti operativno usposobljenost in opremljenost sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ob reševanju, evakuaciji in 
oskrbi poškodovanih in prizadetih zaradi dogodka; preve-
riti algoritem aktiviranja prikolice za množične nesreče 
in njegovo uporabo ob nesrečah z veliko poškodova-
nimi; preveriti usposobljenost ekip prve pomoči za prvo 
pomoč ob potresih; preveriti delovanje zvez ZARE. 

V praktičnem delu vaje so sodelovali: PGD Breginj, PGD 
Kobarid, PGD Drežnica, PGD Tolmin, PGD Bovec, PGD 
Most na Soči, PGD Srpenica, PGD Log pod Mangartom, 
Nujna medicinska pomoč iz Tolmin, Ekipa prve pomoči 
PGD Bovec, Ekipa prve pomoči Območnega združenja 
Rdečega križa Tolmin, Enota reševalnih psov Tolmin, 
Enota reševalnih psov Nova Gorica, Policijska uprava 
Nova Gorica, prva pomoč iz Bovca, Helikopterska enota 
SV, Enote italijanske Civilne zaščite iz Val Torre za zago-
tovitev začasnih prebivališč, Enota CZ Kobarid, Gorska 
reševalna služba iz Tolmina, Gorska reševalna služba iz 
Bovca; Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost 
(JZGRD) Nova Gorica in Državna enota za iskanje in reše-
vanje v urbanih okoljih – MUSAR.

Delovna mesta in kaj se 
je na njih dogajalo

V Breginj je bilo napotenih več enot za iskanje pogre-
šanih v ruševinah, reševanje iz ruševin, gašenje požarov 
in odpravljanje drugih posledic, ki jih je povzročil potres 
oziroma so nastale kot posledica popotresnih sunkov. 

Delovno mesto 1 – sprejemno mesto: V kraj naj bi 
prišlo več kot dvesto pripadnikov različnih enot, služb in 
organizacij, zato so vzpostavili sprejemno mesto, ki je 
bilo na kraju, kjer je bilo mogoče parkiranje vozil. Vzposta-
vili so ga pred prihodom enot. Naloge na tem delovnem 
mestu so opravljali gasilci iz PGD Breginj in JZGRD Nova 

Gorica. Njihova naloga je bil sprejem pomoči, evidenti-
ranje enot, razporejanje enot in izdaja delovnih nalogov. 
Prav tako so od prihajajočih reševalnih enot prevzeli 
sezname članov enote oziroma so opravili popis pripa-
dnikov enote, če ga ta ni imela. Poveljnika enote so 
seznanili z razmerami, varnostnimi ukrepi, z nalogo 
njihove enote, določili zveze in usmerili reševalno enoto 
na njeno delovno mesto.

Delovno mesto 2 – vodenje intervencije: Razmere so 
se v Breginju iz ure v uro spreminjale, zato so za zago-
tovitev pregleda nad stanjem vzpostavili poveljniško 
mesto. Sestavljali so ga člani PGD Breginj in poklicni 
gasilci iz JZGRD Nova Gorica. Njihova naloga je bilo spre-
mljanje razmer, določanje prednostnih nalog, urejanje 
prošenj za pomoč, sprejem pomoči in določanje ter koor-
dinacija nalog.

Delovno mesto 3 – vzpostavitev zvez: Zaradi potresa 
je prišlo do izpada telefonskih zvez, takoj po potresu so 
bile začasno prekinjene zveze ZARE. Zato je na območju 
Breginja vzpostavljen sistem radijskih zvez, tudi za 
prenos podatkov. Radijske zveze in prenos podatkov so 
zagotavljali člani Radiokluba Krn Kobarid in Radiokluba 
Soča Nova Gorica.

Delovno mesto 4 – zdravstvena oskrba: Na območju 
Breginja je bilo več deset ljudi poškodovanih, nekateri 
so imeli tudi težje poškodbe in jim je bilo treba zagoto-
viti prevoz v bolnišnico. Na kraj so pripeljali prikolico za 
množične nesreče in postavili šotore. Na tem delovnem 
mestu so se izkazali delavci nujne medicinske pomoči 
Tolmin, člani ekipe prve pomoči Območnega združenja 
RK Tolmin, gasilci iz PGD Bovec in JZGRD Nova Gorica. 
Njihove naloge so bile nudenje nujne medicinske pomoči, 
postavitev šotorov iz prikolice za množične nesreče, 
triaža, priprava za prevoz in prevoz poškodovancev v 
bolnišnico.

Delovno mesto 5 – pomoč občanu zaradi srčnega 
zastoja: Ob ponovnem potresnem sunku je prebivalec 
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 Slika 8: Nudenje prve pomoči poškodovancu, ki so ga 
pripeljali na mesto zdravniške oskrbe.  
(foto: B. Kuntarič)

 Figure 8: First aid provided to the injured who was 
transported to the medical care site.  
(Photo: B. Kuntarič)

 Slika 7: Spuščanje reševalnega psa in njegove vodnice 
z vrvno tehniko v kletne prostore Osnovne šole 
Breginj. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 7: Descent of the rescue dog and his handler by a 
rope into the basement premises of the Breginj 
Primary School. (Photo: B. Kuntarič)

Breginja doživel srčni zastoj. Ustrezno so mu pomagali 
člani ekipe prve pomoči Območnega združenja RK Tolmin 
in ga prenesli na triažno mesto.

Delovno mesto 6 – požar na objektu: Potres je poško-
doval električno omrežje v eni izmed hiš v vasi. Posledica 
tega je bilo iskrenje in izbruh požara. Požar je najprej 
poskušal pogasiti stanovalec objekta, vendar se je zaradi 
vdihavanja dimnih plinov onesvestil. Na kraj požara so 
napotili gasilce iz PGD Breginj ter PGD Most na Soči in 
delavce nujne medicinske pomoči iz Tolmina. Najprej so 
morali vstopiti v objekt, pogasiti požar v njem, odnesti 
ven poškodovanca in prezračiti hišo, v kateri je zagorelo.

Delovno mesto 7 – reševanje iz kletnih prostorov: 
Zaradi potresa so se zasuli vhodi v kletne prostore OŠ, v 
katerih je bilo več oseb. Vsi klasični dostopi so bili nepre-
hodni, edini mogoč dostop je bil skozi prezračevalni jarek 
na južnem delu objekta z uporabo vrvne tehnike. To reše-
vanje so opravili gorski reševalci iz Tolmina, pomagali so 
jim člani enote reševalnih psov iz Tolmina in bolničarji iz 
ekipe prve pomoči PGD Bovec. Najprej so morali spustiti 

reševalce in reševalne pse v kletne prostore, da so jih 
pregledali, oskrbeli ponesrečenca in ga pripravili na dvig 
iz kletnih prostorov ter ga prenesli na triažno mesto.

Delovno mesto 8 – iztekanje nevarne snovi: Potres 
pomeni nevarnost tudi zaradi nesreč z nevarnimi snovmi. 
Zaradi popotresnih sunkov se je prevrnila cisterna in več 
sodov z nevarno snovjo. Ta je začela iztekati in ogrožati 
zdravje ljudi, obstajala pa je tudi nevarnost onesnaženja 
okolja. 

To nalogo so morali opraviti gasilci iz PGD Tolmin, ki so 
tudi sicer usposobljeni za take naloge. 

Delovno mesto 9 – reševanje izpod ruševin: Ob 
močnejšem popotresnem sunku se je močno poško-
dovan objekt porušil. Kljub prepovedi vstopanja v objekt 
sta bili med rušenjem v objektu najmanj dve osebi, in ti 
sta ostali pod ruševinami. Na pomoč v Breginj je prišla 
tudi državna enota za iskanje in reševanje v urbanih 
okoljih MUSAR, ki je bila na pripravah za udeležbo na 
mednarodni vaji v Novi Gorici. Reševalci so morali najprej 
s pomočjo psov poiskati pogrešane v ruševini, jih rešiti 
izpod ruševine in oskrbeti poškodovance. Za to je bila 
skupina sestavljena iz pripadnikov enote MUSAR, pripa-
dnikov enote reševalnih psov iz Tolmina in pripadnikov 
nujne medicinske pomoči iz Tolmina. 

Delovno mesto 10 – tehnično reševanje: Zaradi 
močnega popotresnega sunka se je sprožil zemeljski 
plaz, ki je zasul vozilo, v katerem sta bila mama in otrok. 
Reševalci so morali najprej odstraniti plaz, oskrbeti 
poškodovanca in ju prepeljati v bolnišnico. To nalogo 
so opravili gasilci iz PGD Kobarid in delavci nujne medi-
cinske pomoči iz Tolmina. 

Delovno mesto 11 – stabilizacija stene, prekrivanje 
strehe: Potres je močno razmajal stavbo Osnovne 
šole Breginj. Da se ob ponovnih potresnih sunkih ne bi 
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pogrešane osebe so sodelovali policisti iz Policijske 
uprave v Novi Gorici, policisti s Policijske postaje Bovec, 
člani Gorske reševalne službe Bovec, vodniki reševalnih 
psov iz Enote reševalnih psov Tolmin, gasilci iz OE Livek in 
gasilci iz OE Vrsno.

Delovno mesto 15 – prevoz poškodovanca s helikop-
terjem: Štab je po ustreznem protokolu zahteval aktivi-
ranje helikopterja SV, s čimer so zagotovili hiter prevoz 
huje poškodovanih v bolnišnice. Skupina, v kateri so bili 
helikopterska posadka helikopterja SV in delavci nujne 
medicinske pomoči iz Tolmina, je prepeljala poškodo-
vanca do helikopterja in poskrbela za njegov prevoz v 
bolnišnico.

Kako so vajo Potres Breginj 
2016 videli ocenjevalci

Potek vaje je spremljala skupina ocenjevalcev, ki so jo 
sestavljali dva inšpektorja Inšpektorata Republike Slove-
nije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
trije predstavniki gasilske organizacije in po en pred-
stavnik zdravstva ter policije.

Ocenjevalna skupina je v poročilu zapisala, da so vsi 
udeleženci na vaji delovali zavzeto in aktivno ter si z 
vajo pridobili tudi nove izkušnje. Priporočajo tudi, da se 
izkušnje iz vaje upoštevajo pri posodabljanju načrtov. Vse 
občinske načrte je namreč treba uskladiti z regijskim 
načrtom za ravnanje ob potresu. Vsem udeležencem so 
izrekli pohvalo za dejavno sodelovanje, veliko pripravlje-
nost in zavzetost. 

Čeprav je bil praktični del vaje prikazen, so vse reševalne 
ekipe delovale strokovno in pokazale visoko stopnjo uspo-
sobljenosti in svojo dobro tehnično opremljenost. Komu-
nikacija med ekipami je bila dobra, manjše težave je bilo 

 Slika 10: Pomoč je prišla tudi iz tujine. Italijanska Civilna 
zaščita je poslala v Breginj enoto za postavitev 
začasnih bivališč. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 10: Assistance also arrived from abroad. The 
Italian civil protection sent a unit for setting 
up temporary accommodations to Breginj. 
(Photo: B. Kuntarič)

 Slika 9: Nujna medicinska pomoč (profesionalci) in prva 
pomoč (prostovoljci) med skupnim nudenjem 
pomoči poškodovanki. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 9: Emergency medical assistance (professionals) 
and first aid (volunteers) jointly provided to the 
injured woman. (Photo: B. Kuntarič)

zrušila in zaradi varnosti prebivalcev ter zagotovitve 
varnih prehodov, je bilo treba nekatere dele stavbe 
podpreti. Zaradi tresenja in nezadostne pritrjenosti 
strešne kritine je ta odpadala s strehe, zato je bilo treba 
odkrite dele strehe začasno prekriti. Ker so se na tem 
delu gibali prebivalci in reševalci, je bilo treba urediti tudi 
varne prehode. Naloga reševalne skupine, v kateri so bili 
gasilci iz PGD Drežnica, PGD Srpenica in PGD Log pod 
Mangartom, je bilo podpiranje objektov, odstranjevanje 
nevarne kritine in prekrivanje strehe.

Delovno mesto 12 – postavitev začasnih bivališč: 
Nekaj stavb v Breginju je bilo popolnoma porušenih, 
nekaj jih je bilo tako poškodovanih, da so bile nevarne 
za bivanje. Tudi sicer so se ljudje zaradi številnih popo-
tresnih sunkov izogibali zaprtih prostorov. Za vse, ki 
so ostali brez strehe nad glavo, je bilo treba zagotoviti 
začasna bivališča. Pomoč s postavitvijo začasnih bivališč 
je v skladu s podpisanim Protokolom med URSZR in CZ 
Furlanije-Julijske krajine o vzajemni pomoči v primeru 
naravnih nesreč, zagotovila ekipa Protezione civile 
iz zveze Val Torre, ki je postavila začasna bivališča in 
sprejela ter oskrbela prizadete prebivalcev.

Delovno mesto 13 – mobilna kuhinja: Za zagotovitev 
prehrane in napitkov za brezdomce in reševalce so na 
mesto nesreče pripeljali mobilno kuhinjo. Za nemoteno 
delo v njej in zadostne količine napitkov ter obrokov 
hrane so skrbeli skavti iz Bovca in taborniki iz Tolmina. 

Delovno mesto 14 – iskalna akcija: Domači so prija-
vili, da pogrešajo starejšo osebo, ki so jo nazadnje videli 
okoli 20. ure zvečer pred potresom. Oseba je sladkorni 
bolnik. Naloga skupine je bilo iskanje pogrešane osebe 
in po potrebi nudenje pomoči ponesrečencu. Pri iskanju 
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opazili le pri registriranju in razvrščanju ekip ob prihodu 
na sprejemno mesto. Na območju Severne Primorske 
so reševalci prvič uporabili tudi prikolico za množične 
nesreče, kot odlična rešitev se je izkazalo vozilo za 
vodenje večjih intervencij iz poklicne gasilske enote Nova 
Gorica in tehnično vozilo enote za zveze in podporo, ki ga 
je zagotovil regijski štab CZ za Severnoprimorsko regijo 
pri iskanju pogrešane osebe.

Vaja je bila odlično organizirana, vse reševalne službe 
so pokazale veliko usposobljenost in zelo veliko zavze-
tost in pripravljenost delovanja. Ob upoštevanju, da je 
bilo na majhnem območju skupno 15 delovnih točk, da 
je bilo skupno približno 230 udeležencev in da je bila 
vaja izvedena brez poškodb in nevšečnosti, so jo označili 
za zelo uspešno. Organizator in vsi udeleženci na vaji si 
zaslužijo veliko pohvalo in čestitke za uspešno opravljeno 
delo, so še zapisali ocenjevalci. Na podlagi vseh delnih 
ocen so vajo ocenili z oceno DOBRO.

Glede na ugotovljena dejstva na vaji »Potres Breginj 
2016« so ocenjevalci predlagali naslednje izboljšave: 

 – občinske načrte zaščite in reševanja za ravnanje ob 
potresu je treba prilagoditi regijskemu načrtu,

 – urediti način označevanja vodij posameznih služb 
pri intervencijah (oznake na vrhnjih oblačilih, bluzah, 
pokrivalih …),

 – reševalne ekipe seznaniti z vlogo sprejemnega 
mesta. 

Vaja Potniška ladja 2016

V samostojni Sloveniji je bilo kar nekaj vaj zaščite, reše-
vanja in pomoči na temo nesreč na morju, o čemer je 
poročala tudi revija Ujma. Vendar še nobene ni bilo na 
temo nesreče, v katero je bila vpletena množica ljudi 
oziroma potnikov. Vajo so organizirale URSZR – Izpo-
stava Koper, Občina Koper in Luka Koper, d. d.

Priprave na vajo so se začele konec julija 2016 na podlagi 
96. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter Pravilnika o vajah na področju varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pripravljena in 
izvedena je bila v skladu s Sklepom o pripravi in izvedbi 
vaje »Vaja Potniška ladja – 2016«. 

Vaja je bila načrtovana in izvedena kot napovedana, 
enodnevna, regijska kombinirana vaja z vključitvijo javnih 
služb za zaščito, reševanje in pomoč, gospodarskih družb 
ter regijskih enot in služb Civilne zaščite za Obalno regijo. 
Preveriti se je želelo vodenje in operativno delovanje ter 
sodelovanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter tehnično 
opremljenost pri reševanju ob večji nesreči potniške ladje 
na potniškem terminalu Luke Koper. Vaja je potekala v 
nedeljo, 16. oktobra 2016, sodelujoči so bili seznanjeni 
s sklepom in načrtom vaje. Namen vaje je bil teoretično 
in praktično preveriti vodenje in operativno delovanje ter 
pripravljenost in ustreznost koncepta zaščite in reše-
vanja ob tovrstnih nesrečah na potniškem terminalu ter 
večjih potniških ladjah.

Vajo so ocenjevalci ocenili opisno, in sicer so imeli 
na voljo štiri ocene: 
odlično – pomeni odlično opravljeno delo, to je 
visoko nad pričakovanji, 
dobro – pomeni dobro opravljeno delo, to je v 
skladu s pričakovanji, 
zadovoljivo – pomeni zadovoljivo opravljeno delo, to 
je delno pod pričakovanji, in 
nezadovoljivo – pomeni nezadovoljivo opravljeno 
delo, to je v celoti pod pričakovanji.
O ocenjevanju vaje so ocenjevalci vodili ocenjevalni 
list, v katerem so določeni ključni elementi izvedbe, 
iz katerih so razvidni subjekti ocenjevanja, lokacija, 
ocenjevalci in čas ocenjevanja.

 Slika 11: Prizorišče vaje je bila potniška ladja Thomson 
Dream, ki je že nekajkrat pristala v koprskem 
pristanišču. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 11: The site of the exercise was the Thomson 
Dream passenger ship which has landed in the 
Port of Koper on several occasions.  
(Photo: B. Kuntarič)

 Slika 12: Da na ladji ni vse prav, je naprej pokazal dim, ki 
se je začel valiti iz nekaterih prostorov na palube. 
(foto: B. Kuntarič)

 Figure 12: Smoke rolling from premises onto the deck was 
the first indicator that not all is well on the ship. 
(Photo: B. Kuntarič)
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Scenarij vaje 

Delovna skupina je pripravila scenarij na podlagi pred-
videvanja, da je na potniški ladji Thomson Dream, ki je 

 Slika 13: Potniki in potnice so začeli kričati in zahtevali 
pomoč reševalcev. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 13: Passengers started screaming and calling 
rescuers for help. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 14: Na potniški terminal so prišli prvi reševalci.  
(foto: B. Kuntarič)

 Figure 14: First responders arrived to the passenger 
terminal. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 15: Reševalci so se prebili do ponesrečencev na eni 
od palub. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 15: First responders arrived to the injured persons 
on one of the decks. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 16: Koprski poklicni gasilci so se hitro razporedili in 
začeli intervencijo ter se po lestvi prebili na eno 
od palub, zavito v dim. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 16: Professional firefighters from Koper quickly 
arranged themselves on the deck and started 
the emergency response. They got to one of 
the decks covered with smoke by using a ladder. 
(Photo: B. Kuntarič)

Z vajo so želeli organizatorji preveriti zamisel zaščite 
in reševanja glede na Načrt zaščite in reševanja Luke 
Koper, d. d., za industrijske nesreče, regijski načrt 
zaščite in reševanja ob nesrečah na morju ter drugih 
dokumentov lokalne skupnosti in pristojnih služb. Orga-
nizatorji so želeli preveriti postopke obveščanja in 
aktiviranja, ustreznost načina vodenja intervencij na 
vseh ravneh, način sodelovanja služb Luke Koper, d. d., 
policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč, 
nujne medicinske pomoči (NMP in RSSI) in pristojnih 
služb na državni in lokalni ravni, operativno usposoblje-
nost in opremljenost sil za zaščito, reševanje in pomoč 
ob reševanju, evakuaciji in oskrbi poškodovanih in priza-
detih zaradi dogodka, gašenje in reševanje, evakuacijo 
potnikov in članov posadke ter iznos poškodovanih, zdra-
vstveno oskrbo in namestitev poškodovanih in obolelih, 
začasno namestitev evakuiranih oseb na varno mesto 
ter možnosti sodelovanja vodij reševalnih in drugih ekip 
s posadko ladje.

Kdo je sodeloval na vaji

Na vaji so sodelovali poveljnik CZ za Obalno regijo, 
regijski štab CZ v operativni sestavi, ReCO Koper, 
Policijska uprava Koper, Uprava RS za pomorstvo, 
JZ GB Koper, Zdravstveni dom Koper – PHE, Zdra-
vstveni dom Izola – RSSI, MO Koper, Obalna gasilska 
zveza Koper, Luka Koper, d. d., Adria-tow, d. o. o., 
Koper, NIJZ, OZ RK Koper in Centralog, d. o. o., Koper.
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bila privezana na potniškem terminalu Luke Koper, 
hkrati prišlo na različnih koncih ladje do dveh požarov, 
ki sta bila verjetno podtaknjena. Evakuirali so potnike in 
člane posadke z ladje. Zaradi požara in ob evakuaciji je 
bilo osem ljudi poškodovanih. Kot posledica požara in 
gašenja na ladji je prišlo tudi do onesnaženja morja v I. 
bazenu Luke Koper. Že pred prihodom ladje na privez 
je poveljnik ladje v zdravstveni izjavi sporočil, da imajo 
na krovu obolelo osebo s kužno boleznijo (ošpice), ki jo 
bo treba hospitalizirati. Natančno število udeležencev 
nesreče, število poškodovanih in vrste poškodb so bile 
znane le vodstvu in skupini za pripravo vaje.

Za spremljanje in ocenjevanje delovanja udeležencev 
na vaji sta bili imenovani ocenjevalki iz vrst inšpektorjev 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki sta 
spremljali vajo po programu, ki ga je pripravil Inšpektorat 
Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Prav tako so vajo spremljali in ocenjevali 
posamezni predstavniki organov in organizacij, ki so na 
vaji sodelovali kot vadbenci.

Kako je potekala vaja

V praktičnem delu vaje so preverili dejavnosti, pred-
videne v Načrtu zaščite in reševanja Luke Koper, d. d., 
za industrijske nesreče ter v Regijskem načrtu zaščite 
in reševanja za nesreče na morju, zamisel in rešitve 
postopkov evakuacije na lokalni ravni ter protokole in 
postopke zdravstvene oskrbe.

Udeleženci vaje so preverjali načrtovane aktivnosti tako, 
da so pri svojih dejavnostih čim bolj upoštevali realne čase 
aktiviranja enot, prihoda na kraj nesreče in izvedbo nalog 
na mestu nesreče. Temu in potrebam posadke ladje se je 
prilagodil tudi čas trajanja vaje. V teoretičnem delu vaje so 
vsi sodelujoči izmenjevali informacije in naloge opravljali le 
s sodelujočimi na vaji, ostale po načrtih pa fiktivno. Na vaji 
se niso preverjali dejanski prihodi vozil na kraj dogodka. 
Vozila so izvozila na mesto nesreče po urniku oziroma na 
zahtevo vodje intervencije. Na terminalu so bila deloma 
ali v celoti vzpostavljena vsa delovišča, ki so predvidena v 
načrtih za tako vrsto in obseg nesreče.

 Slika 18: Gasilci so takoj začeli pomagati poškodovancem 
in jih odnašati na varno. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 18: The firefighters immediately started providing 
assistance to the injured and carried them to a 
safe location. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 17: Eden od članov ladijske posadke je odprl vrata na 
ograji, skozi katera so gasilci brez težav vstopili 
na palubo. (foto: B. Kuntarič) 

 Figure 17: One of the crewmembers opened the door on 
the fence giving the firefighters unobstructed 
access to the deck. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 19: Poškodovanca so dali na nosila in jih odnesli do 
lestve. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 19: The injured person was placed on stretchers 
and carried to the ladder. (Photo: B. Kuntarič)

 Slika 20: Z lestvijo so poškodovanca spustili na obalo.  
(foto: B. Kuntarič)

 Figure 20: The ladder was used to lower the injured person 
onto the beach. (Photo: B. Kuntarič)
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 Slika 21: Na obali so poškodovance prevzeli delavci nujne 
medicinske pomoči iz zdravstvenih domov v 
Kopru in Izoli. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 21: On the coast, the injured person was taken over 
by the emergency medical workers from the 
Koper and Izola community health care centres. 
(Photo: B. Kuntarič)

 Slika 23: Na potniškem terminalu so bila deloma ali 
v celoti vzpostavljena vsa delovišča, ki so 
predvidena v načrtih za tako vrsto in obseg 
nesreče. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 23: At the passenger terminal, all work posts 
envisaged in the plans for an accident of this 
type and size were fully or partially set-up. 
(Photo: B. Kuntarič)

 Slika 22: Na zdravstvenem delu so opravili triažo in jim 
nudili strokovno pomoč. (foto: B. Kuntarič)

 Figure 22: In the medical part of the centre, triage was 
performed and expert assistance provided. 
(Photo: B. Kuntarič)

Bali smo se evakuacije

Po vaji je njen vodja, regijski poveljnik CZ za obalno 
regijo in vodja Izpostave URSZR Koper, mag. 
Zvezdan Božič na srečanju z novinarji povedal, da 
je bilo pri pripravi evakuacije ljudi z ladje največ 
neznank in mogoče tudi strahu, pa je šla najbolj 
gladko. V manj kot desetih minutah je bilo 400 
članov posadke že na trdnih tleh. Po njegovih 
besedah na potniških ladjah vadijo evakuacijo vsak 
mesec, zato so zelo dobro organizirani. Ko so na 
trdnih tleh, pa so potniki skrb lokalnih reševalcev. 
V intervenciji je sodelovalo 125 pripadnikov služb za 
zaščito in reševanje. Spopadli so se z dvema nami-
šljenima požaroma, 400 ujetimi ljudmi, osmimi 
poškodovanci, enim kužnim bolnikom in onesnaže-
njem morja. 

Ocenjevanje vaje 

Ocenjevanje vaje Potniška ladja sta opravili inšpektorici 
Inšpektorata Republike Slovenije za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, Izpostava Koper. Ocenjevalki 
sta se sestali večkrat, zadnjič tik pred začetkom vaje, 
in se dogovorili za način dela. Z dokumentom za ocenje-
vanje vaje, ki je bil sestavni del načrta za izvedbo vaje, 
so bili določeni ocenjevalni kriteriji. O ocenjevanju vaje sta 
ocenjevalki vodili ocenjevalni list, v katerem so določeni 
ključni elementi izvedbe, iz katerih je razvidno, kateri 
subjekti so bili ocenjevani, na kateri lokaciji ter kdo in kdaj 
je ocenjeval. Vodja ocenjevanja je tudi usmerjala spre-
mljevalce oziroma ocenjevalce drugih organizacij in služb.

Kaj je pokazala analiza vaje 

Na podlagi analize vaje so organizatorji pripravili sklepe 
in predloge za izboljšanje pripravljenosti za ukrepanje 

ob tovrstnih nesrečah, vendar pri tem niso poudarili 
posebnih potreb posameznih služb ali enot.

Sklepi in predlogi so:
1. Pred izvedbo praktične vaje je treba pripraviti in 

izvesti teoretične vaje z jasno postavitvijo smernic, 
kompetenc, pooblastil in komunikacijskih poti vseh 
akterjev sil za zaščito, reševanje in pomoč. 

2. Ključne deležnike (intervencijske sile, agente, 
posadko ladje) je treba seznaniti z veljavnimi proto-
koli obveščanja ob izrednem dogodku na ladji. 

3. Vzpostaviti je treba enoten sistem komunikacij, ki 
bo na intervencijah učinkovit, predvsem glede vodje 
intervencije kot celote in vodij posameznih inter-
vencij. 

4. Zagotoviti je treba zanesljiv sistem radijskih zvez s 
postavitvijo prenosnega repetitorja za učinkovito 
komunikacijo in lažje usklajevanje dela intervencij-
skih enot. 
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5. Podrobneje je treba določiti realne poti obveščanja 
in zagotoviti splošne kontaktne telefonske številke, ki 
ne bodo vezane na osebo, ampak na položaj oziroma 
delovno mesto. 

6. V postopkih dela Koordinacijskega centra za iskanje 
in reševanje na morju (URSP) je treba izdelati 
postopek uporabe oseba za zvezo na ladji, ki potre-
buje pomoč. 

7. Reševalci morajo pri svojem delu dosledno upora-
bljati radijske zveze. 

8. Vzpostaviti je treba center za krizno upravljanje 
(CKU) v Luki Koper, saj bi tako razbremenili vodjo 
intervencije in varnostno-nadzornega centra (VNC) 
ter zagotovili kakovostnejše komunikacije, koordina-
cijo in vodenje intervencije. 

9. Vodenje intervencije je na vaji prevzel vodja Poklicne 
gasilske enote Luke Koper, ki je oblikoval štab in 
usklajeval delo vseh sil v intervenciji. Po mnenju neka-
terih udeležencev vaje tako zahtevna in kompleksna 
intervencija zahteva drugačno organizacijo vodenja. 

10. Vzpostaviti je treba način za najavo prihoda inter-
vencijskih sil, moštva in vozil varnostni službi Luke 
Koper.

11. Na vsa plovila, ki sodelujejo pri posredovanju ob 
nesrečah na morju, je treba vgraditi avtomatske 
identifikacijske sisteme (Automatic Identification 
System – AIS) z oddajnikom. 

12. Dodatno je treba opremiti varnostno-nadzorni 
center (VNC) za spremljanje AIS-podatkov (nakup 
licence). 

13. Pogosteje je treba preverjati sisteme obveščanja in 
poročanja odgovornih za področje zaščite in reše-
vanja v Luki Koper, d. d., Mestni občini Koper, Izpo-
stava URSZR Koper. 

14. Zahtevati je treba prisotnost odgovornih ljudi v 
štabu intervencije. 

15. Usposobiti je treba poklicne gasilce za gašenje 
požarov na ladji. 

16. Uporabiti je treba vsa razpoložljiva sredstva, kot 
so vozila in druga oprema, znotraj območja prista-
nišča, kadar se aktivirajo enote zaščite, reševanja in 
pomoči ob nesrečah. 

17. Kupiti je treba nahrbtnike za bolničarje. 
18. Bolničarke Luke Koper je treba ustrezno usposobiti 

in opremiti za take nesreče. 
19. Zagotoviti je treba ustrezno tehniko, vozni park in 

število poklicnih gasilcev v Luki Koper.
20. K celovitejšemu spremljanju vaje, ki je bilo organizi-

rano za strokovno javnost, bi bistveno pripomoglo 
komentiranje poteka aktivnosti. 

21. Zagotoviti je treba izobraževanje o vlogi posameznih 
služb.

22. Zagotoviti je treba kontinuirana skupna izobraže-
vanja in interdisciplinarna testiranja z vsakokratnim 
ovrednotenjem in popravki načrtov.

23. Izvesti je treba usposabljanje za agente potniških 
ladij s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ter ISPS (International Ship and Port 
Security).

24. Podobne vaje ali usposabljanje je treba izvesti enkrat 
letno.

Kaj so o vaji zapisali predstavniki 
posadke ladje Thomson Dream

Kot ob vsakem izrednem dogodku ali nesreči vedno 
znova prepoznamo pomen dobre komunikacije. 
Glede na to bi bilo morda dobro razmisliti o dode-
litvi osebe za zveze, ki bi se vkrcal na krov priza-
dete ladje in pomagal pri prenosu sporočil oziroma 
prevajal. Taka rešitev bi omogočila, da vsi soudele-
ženi sledijo enakemu načrtu in da jezikovne razlike 
ne bi tega procesa slabile. To smo na tej vaji naredili 
in izkazalo se je kot zelo dobro in pomembno. Opozo-
rili bi radi tudi na zavedanje o stabilnosti ladje. Vnos 
prevelike količine vode ima lahko katastrofalne 
posledice za ladjo. Če ima ladja dovolj moči, da 
poganja večje črpalke, ima možnost, da nevtralizira 
težave z vdorom vode. Če pa ladja zaradi izrednega 
dogodka ali nesreče izgubi moč, potem je lahko to 
velika težava. Da bi se izognili možnosti prevračanja 
ladje zaradi prevelike količine vode v trupu ob izgubi 
moči, bi bilo smiselno v načrtovanje vključiti tudi 
dodatno mobilno črpalno enoto, ki bi bila zmožna 
prečrpati odvečno vodo. 

»Naj ob koncu povemo, da je bila vaja za nas zelo 
koristna in da smo z veseljem sodelovali z vašimi 
reševalnimi službami,« so še zapisali predstavniki 
posadke Thomson Dream.
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Povzetek
Univerza v Ljubljani je skupaj z Univerzo v Brescii (Italija) in Univerzo BOKU z Dunaja (Avstrija) ter produkcijskim 
podjetjem Piktorama, d. o. o., uspešno izvedla prvo mednarodno doktorsko poletno šolo v okviru projekta 
Erasmus+ Varovanje okolja in naravne nesreče. Poletna šola je bila izvedena po metodi mešanega 
učenja in je potekala prvi teden med 27. junijem in 3. julijem 2016 z učenjem na daljavo z multimedijsko 
podporo ter naslednja dva tedna med 4. in 17. julijem 2016 kot klasično poučevanje v Ljubljani. Poletne 
šole se je udeležilo 20 udeležencev iz sedmih različnih evropskih držav in prav toliko različnih univerz.

Abstract
A consortium of the University of Ljubljana, the University of Brescia (Italy), the University of Natural 
Resources and Life Sciences BOKU Vienna (Austria), and the company Piktorama has successfully 
implemented the first international summer school for doctoral students in Ljubljana within the framework 
of the Erasmus+ “Environmental protection and natural disasters” project. The summer school was 
implemented using the method of blended learning, and was conducted as distance learning through 
multimedia support in the first week, between 27 June and 3 July 2016, and as classic teaching in 
the following two weeks in Ljubljana, between 4 July and 17 July 2016. Twenty participants from seven 
different European countries and as many different universities attended the summer school.
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Učenje na daljavo/z uporabo računalnika Klasično učenje v učilnici

Prednosti

Fleksibilnost: Učenec lahko prilagodi učenje glede na čas in 
lokacijo, ki mu ustreza.

Človeška povezanost: Možnost razvijanja socialne povezanosti 
in zaupanja. 

Udeležba: Vsi učenci imajo možnost udeležbe v razpravi, saj ni 
časovnih ali lokacijskih ovir.

Spontanost: Omogočeno je hitro verižno nastajanje med seboj 
povezanih idej in naključnih spoznanj (Mikulecky, 1998). 

Globina razmišljanja: Učenci imajo na voljo več časa za 
(podrobnejše) razmišljanje (Mikulecky, 1998; Benbunan-Fich in 
Hiltz, 1999).

 

Slabosti

Spontanost: Ne spodbuja hitrega verižnega nastajanja med 
seboj povezanih idej in naključnih spoznanj. (Mikuletcky, 1998).

Udeležba: Ne omogoča vedno enakih možnosti za udeležbo v 
razpravi, predvsem če so v skupini dominirajoče osebe.

Odlašanje: Možnost pojava težnje učenca po odlašanju 
(Benbunan-Fich in Hiltz, 1999). 

Fleksibilnost: Časovna omejenost, kar pomeni, da ni nujno, da 
učenec doseže dovolj poglobljen in zaželen nivo razmišljanja. 

Človeška povezanost: Za učenje uporabljen medij ne omogoča 
osebnega kontakta (Benbunan-Fich in Hiltz, 1999), kar je lahko 
vzrok za nižji nivo zadovoljstva pri učenju (Haytko, 2001). 
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Uvod

Razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (v nada-
ljevanju: IKT) v svetovnem merilu vse bolj narašča, posle-
dično postajajo nove tehnologije del vsakodnevnih dejav-
nosti tako na delovnih mestih kot v prostem času. Pri 
tem ne zaostaja niti izobraževalna dejavnost, saj v zadnjih 
letih tudi v Sloveniji zaznavamo povečanje uporabe IKT 
na vseh ravneh izobraževanja, od osnovnošolskega 
(npr. Poje Jovičić, 2014) do visokošolskega (npr. Šraj in 
Brilly, 2012; Brilly in Nilay, 2015). Raziskave kažejo, da 
ima uporaba IKT lahko pozitivne učinke na izobraževanje 
(npr. Kozma in Andreson, 2002; Goodison, 2003; Avsec, 
2009), vendar je treba IKT v procesu izobraževanja 
ustrezno uporabljati (Sarkar, 2012; Šraj in Brilly, 2012). 
Uporaba IKT v procesu izobraževanja je lahko zelo razno-
lika in različno zahtevna, od uporabe za namen priprave 
učnega gradiva pa vse do popolne podpore učenju na 
daljavo. Pedagogi se v zadnjih letih pogosto odločajo za 
vmesno pot, t. i. mešano učenje (angl. blended learning), 
za katerega so značilne različne možnosti učenja, ki 
kombinirajo učenje na daljavo (angl. distance laerning) s 
klasičnim učenjem v učilnici (angl. face-to-face learning) 
(Reay, 2001; Rooney, 2003; Graham, 2006). 

Za mešano učenje najdemo v literaturi različne definicije. 
Reay (2001) in Rooney (2003) sta opredelila mešano 
učenje kot poučevanje oziroma učenje na daljavo prek 
spleta s klasičnim poučevanjem, Graham (2006) pa 
mešano učenje definira kot kombinacijo klasičnega 
poučevanja s poučevanjem, kjer se učna snov podaja prek 
računalnika. Vsaka od komponent, ki definira mešano 
učenje (klasično učenje, učenje na daljavo/z uporabo 
računalnika), ima svoje prednosti in slabosti, od izvajalca 
in njegovih izkušenj ter ciljev izobraževalnega programa 
pa je odvisno, kako bo komponente kombiniral (Wei in 
Huang, 2013). Nekatere od prednosti in slabosti posa-
meznih komponent mešanega učenja je zbral Graham 
(2006) in jih podajamo v preglednici 1. 

Univerza v Ljubljani je na podlagi ankete med doktor-
skimi študenti skupaj s partnerji Univerzo v Brescii 

(Italija) in Univerzo BOKU z Dunaja (Avstrija) ter produk-
cijskim podjetjem Piktorama zaznala potrebo po razvoju 
kurikuluma na nivoju doktorskega študija, ki bi bil izveden 
z metodo mešanega učenja ter bi hkrati združeval 
mednarodno in interdisciplinarno obravnavo aktualnih 
tematik – varovanja okolja in naravnih nesreč. Spomladi 
2015 je kot koordinatorica projekta uspešno kandidirala 
na razpisu programa Erasmus+, ključni ukrep strateška 
partnerstva, področje visokošolskih študijev, s polnim 
imenom projekta Erasmus+ Varovanje okolja in naravne 
nesreče (angl. Erasmus+ Environmental Protection and 
Natural Disasters). Projekt koordinira Fakulteta za grad-
beništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (http://ksh.fgg.
uni-lj.si/eplus/). 

Projekt se je začel 1. septembra 2015 in traja dve leti. 
V tem času sta bila pripravljena dva kurikuluma doktor-
skih poletnih šol, in sicer na temo varovanja okolja 
in naravnih nesreč. Pri izvedbi obeh poletnih šol pa je 
oziroma bo uporabljena inovativna metoda mešanega 
učenja na nivoju doktorskih študijev. Dodano vrednost 
projekta prinašata mednarodna in interdisciplinarna 
obravnava aktualnih tematik obeh poletnih šol, ki 
omogoča udeležencem širši pogled na posamezno 
problematiko. Izbira tematik poletnih šol je povezana 
predvsem z obsežnostjo pojavov, ki jih obravnavata – 
tako okoljski problemi kot naravne nesreče namreč ne 
poznajo državnih meja, zato jih je kot take smiselno tudi 
obravnavati in reševati, tj. na mednarodni ravni (Brilly in 
Nilay, 2015). 

Projekt predvideva tudi organizacijo zaključne delavnice, 
in sicer po zaključku obeh poletnih šol in po analizi povra-
tnih informacij o izvedbi s strani študentov, predavate-
ljev ter drugih sodelujočih. Delavnica je predvidena kot 
stranski dogodek v sklopu 2. svetovnega kongresa o 
prosto dostopnih izobraževalnih virih (OER), ki bo orga-
niziran pod okriljem organizacije UNESCO med 18. in 
20. septembrom 2017 v Ljubljani. Na sklepni delavnici 
bodo predstavljeni rezultati uporabe metode mešanega 
učenja na nivoju doktorskih študijev s poudarkom na 
učenju na daljavo ter posnetih predavanjih, ki pomenijo 

 Preglednica 1: Prednosti in slabosti mešanega učenja (Graham, 2006)
 Table 1: Advantages and disadvantages of blended learning (Graham, 2006)

http://ksh.fgg.uni-lj.si/eplus/
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trajni in prosto dostopni izobraževalni vir. Vsi rezultati 
projekta bodo po njegovem zaključku prosto dostopni za 
širšo javnost na spletni strani poletne šole (http://www.
let-group.com/summerschool.html). 

Poletna šola 2016

Kmalu po začetku izvajanja projekta smo vzposta-
vili spletni portal (www.let-group.com) (slika 1), ki služi 
predvsem kot podpora učenju na daljavo, uporablja pa 
se tudi kot kanal za obveščanje udeležencev in drugih 
zainteresiranih o dejavnostih projekta.

Med 27. junijem in 17. julijem 2016 smo izvedli prvo od 
dveh mednarodnih doktorskih poletnih šol, in sicer na 
temo varovanja okolja. Prvi teden, med 27. junijem in 
3. julijem, je potekalo učenje na daljavo (angl. distance 
learning), v okviru katerega so se udeleženci poletne 
šole s pomočjo vnaprej posnetih predavanj pripra-
vljali na drugi del poletne šole, ki je potekal s klasičnim 
učenjem v učilnici. Učenje na daljavo je bilo dopolnjeno s 
preverjanjem znanja v obliki kvizov. Podjetje Piktorama 
je uredilo nov studio za snemanje predavanj, potrebnih 
za učenje na daljavo, in za prvo poletno šolo posnelo 
15 predavanj v angleščini, ki so prosto dostopna na 
spletnem portalu.

4. julija 2016 so se udeleženci srečali v Ljubljani (slika 2), 
kjer so po slavnostni otvoritvi v prostorih Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti začeli klasično učenje 
in poučevanje (angl. face-to-face learning). Na otvoritvi 
je poleg organizatorjev poletne šole študente nagovoril 
prorektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Goran Turk. 

Klasično učenje je trajalo dva tedna, od 4. do 17. julija 
2016, (slika 3) in je zajemalo tudi laboratorijsko delo v 
prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo 
Univerze v Ljubljani (slika 4) ter terensko delo in ekskur-

zije (slika 5), kjer so si udeleženci ogledali primere dobrih 
in manj dobrih praks varovanja okolja. Poleg tega so imeli 
študenti priložnost predstaviti lastne tematike svojih 
zaključnih nalog in tako dobiti odziv in širši pogled na 
obravnavane teme (slika 6).

Na poletni šoli 2016 so sodelovali predavatelji iz osmih 
različnih držav s prav toliko univerz. V Ljubljani smo 
gostili 20 študentov iz sedmih različnih držav in prav 
toliko univerz, s čimer smo več kot izpolnili cilj mednaro-
dnosti poletne šole. Povzetki predavanj, posnetih in tistih 
v živo, so zbrani v brošuri, ki smo jo izdali pred začetkom 
poletne šole in je na voljo za izposojo v Narodni in univer-
zitetni knjižnici ter knjižnicah nekaterih članic Univerze 
v Ljubljani. Objavljena je tudi v digitalni obliki na spletni 
strani projekta http://ksh.fgg.uni-lj.si/eplus/ in portalu 
poletnih šol www.let-group.com. 

 Slika 1: Naslovna stran spletnega portala poletne šole 
(www.let-group.com). 

 Figure 1: Home page of the web portal of the Summer 
School (www.let-group.com)

 Slika 2: Del udeležencev poletne šole 2016 na vodenem 
ogledu Ljubljane (foto: B. Torres Vara)

 Figure 2: Some of the participants of the Summer School 
2016 on a guided tour of Ljubljana  
(Photo: B. Torres Vara)

 Slika 3: Klasično učenje v predavalnici (foto: K. Sapač)
 Figure 3: Face-to-face teaching in the classroom  

(Photo: K. Sapač)

http://www.let-group.com/summerschool.html
http://www.let-group.com/summerschool.html
http://www.let-group.com
http://ksh.fgg.uni-lj.si/eplus/
http://www.let-group.com
http://www.let-group.com
http://www.let-group.com
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študenti in eno med predavatelji). Po dveh tednih 
poletne šole so anketni vprašalnik izpolnili študenti, po 
koncu poletne šole pa so ga izpolnili tudi predavatelji, 
ki so sodelovali bodisi pri učenju na daljavo bodisi pri 
klasičnem učenju. 

Eden glavnih kazalnikov uspešne izvedbe poletne šole in s 
tem tudi projekta je zadovoljstvo udeležencev. Rezultati 
anket prve poletne šole kažejo, da so bila pričakovanja 
glede poletne šole izpolnjena pri 82 % udeležencev, ki so 
izpolnili vprašalnik. Pri tem je treba poudariti, da je samo 
eden od udeležencev, ki so odgovorili na vprašalnik, prej 
že imel izkušnjo z izvajanjem predmeta oziroma kuriku-
luma z metodo mešanega učenja (slika 7). Predavatelji, 
ki so izpolnili anketni vprašalnik, pa dodajajo, da se bodo 
na podlagi te izkušnje, ki so jo imeli z mešanim učenjem, 
v prihodnosti zagotovo še odločili za tak način učenja 
oziroma poučevanja. Med predavatelji, ki so sodelovali 
pri anketi, je bil delež tistih, ki so v preteklosti že upora-
bljali metodo mešanega učenja oziroma poučevanja, 
večji kot pri študentih, in sicer jih je več kot polovica že 
imela izkušnjo s to vrsto poučevanja (slika 8).

 Slika 4: Laboratorijsko delo v prostorih UL FKKT  
(foto: Ž. Šubic)

 Figure 4: Laboratory work at the UL FKKT  
(Photo: Ž. Šubic)

 Slika 6: Skupinsko delo študentov in priprava 
predstavitev (foto: Ž. Šubic)

 Figure 6: Teamwork of students and preparation of 
presentations (Photo: Ž. Šubic)

 Slika 5: Terensko delo in ekskurzija (foto: Ž. Šubic)
 Figure 5: Fieldwork and excursion (Photo: Ž. Šubic)

Slika 7: 
Rezultati ankete študentov po 
koncu poletne šole o predhodnem 
poznavanju metode mešanega učenja 
(levo) in izvedbi poletne šole (desno)
Figure 7: 
The results of a survey of the 
students at the end of the Summer 
School on their prior knowledge of the 
blended learning method (left) and 
the implementation of the Summer 
School (right)

Organizatorji poletne šole smo si prizadevali za njeno 
kakovostno izvedbo, zato smo med poletno šolo med 
udeleženci in predavatelji izvedli tri ankete (dve med 

Ali ste se na poletni šoli o Varovanju okolja 
prvič srečali z metodo mešanega učenja?

Ali je izvedba poletne šole 
dosegla vaša pričakovanja?

 Da         Ne  Da         Ne

10 %

90 % 82 %

18 %
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Nadaljnje delo in izzivi

Med 21. majem in 10. junijem 2017 bo v Ljubljani potekala 
druga mednarodna doktorska poletna šola (http://www.
let-group.com/summerschool.html). Letošnja tema so 
naravne nesreče, in sicer poplave, suše, zemeljski  plazovi 
in potresi. Tudi na tej poletni šoli bodo sodelovali številni 
domači in tuji strokovnjaki, ki bodo svoje znanje in izkušnje 
delili z udeleženci poletne šole bodisi prek vnaprej posnetih 
predavanj bodisi s klasičnim učenjem v predavalnici. 

Prvi teden bo potekalo učenje na daljavo s pomočjo 
vnaprej posnetih predavanj in utrjevanjem znanja s sple-
tnimi kvizi. 28. maja se bodo udeleženci zbrali v Ljubljani, 
kjer bo naslednja dva tedna potekalo klasično učenje. 
Del klasičnega učenja bo potekal v sklopu 4. svetov-
nega foruma o zemeljskih plazovih WLF4 (https://www.
wlf4.org/), ki ga organizirajo Mednarodni konzorcij za 
zemeljske plazove, Mednarodni program za zemeljske 
plazove, Univerza v Ljubljani in Geološki zavod Slovenije. 
V duhu foruma se bodo udeleženci odpravili tudi na stro-
kovno ekskurzijo po Vipavski dolini, kjer si bodo ogledali 
posledice zemeljskih plazov in ukrepe za zmanjševanje 
ogroženosti zaradi zemeljskih plazov.

Septembra 2017 nas čaka še organizacija sklepne delav-
nice, ki je predvidena kot stranski dogodek v sklopu 2. 
svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih 
virih (OER), ki bo organiziran pod okriljem organizacije 
UNESCO med 18. in 20. septembrom 2017 v Ljubljani. Na 
zaključni delavnici bodo predstavljeni rezultati uporabe 
metode mešanega učenja na nivoju doktorskih študijev, s 
poudarkom na učenju na daljavo ter posnetih predavanjih, 
ki predstavljajo trajni in prosto dostopni izobraževalni vir.

Sklepne misli

Metoda mešanega učenja oziroma poučevanja z multi-
medijskim pristopom je odlična možnost pridobivanja 
znanja. Ker je po navadi na doktorskih študijih malo sluša-
teljev, se snov večinoma ne predava klasično. V takih 
primerih so vnaprej posneta predavanja zelo primerna 
nadgradnja študijskega procesa (Thi Thai in sod., 2017), 
saj omogočajo večkratno predvajanje za vsakega sluša-
telja posebej.

S projektom smo želeli vstopiti v mednarodni prostor 
izobraževanja in vanj prispevati lastno znanje s kakovo-
stnimi vsebinami, raziskovalnim delom, povezovanjem 
z drugimi visokošolskimi izobraževalnimi ustanovami v 
tujini in izmenjavo tujih in domačih študentov. Rezultati 
projekta bodo zagotovo dobra podlaga za prihodnje 
doktorske poletne šole, hkrati pa za še bolj poglobljeno 
mednarodno sodelovanje med partnerji in udeleženci 
poletnih šol.

Zahvala

Prispevek je nastal v sklopu mednarodnega projekta 
Erasmus+ Environmental protection and natural disa-
sters (KA2-HE-14/15). Izvedba projekta je financirana s 
strani Evropske komisije. Vsebina prispevka je izključno 
odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predsta-
vlja stališč Evropske komisije.

Slika 8: 
Rezultati ankete predavateljev po 
koncu poletne šole o predhodni 
uporabi metode mešanega 
poučevanja (levo) in izvedbi poletne 
šole (desno)
Figure 8: 
The results of a survey of the 
lecturers at the end of the Summer 
School on their prior knowledge of the 
blended learning method (left) and 
the implementation of the Summer 
School (right)
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RAVNANJE REŠEVALCA Z OTROKOM 
MED NESREČO
DEALING WITH CHILDREN DURING ACCIDENTS

Andreja Lavrič
dr., Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana, andreja.lavric@urszr.si

Povzetek
V naravnih in drugih nesrečah so žrtve tudi otroci, ki jih rešujejo reševalci. Poznavanje ravnanja z 
otroki med reševalno akcijo jim lahko olajša reševanje in s tem akcijo doživijo manj stresno. V članku so 
predstavljeni odzivi otrok in mladostnikov ob nesrečah in drugih travmatskih dogodkih. Ravnanje reševalcev 
ob nesrečah, v katerih so udeleženi otroci, lahko strnemo v naslednje postopke: razvrščanje, zaščita, 
stabilizacija, informiranje in poučitev, povezava, pomoč pri organizaciji in napotitev. Reševalne akcije, 
kjer je poškodovan ali mrtev otrok, so za reševalce obremenjujoče, zato je pomembno v takih primerih 
reševalcem dati ustrezno psihološko podporo in pomoč znotraj reševalne postaje in izven nje.

Abstract
Children can also be victims of natural and other disasters. Having the knowledge how to handle them 
during a rescue operation can be a great facilitator for rescuers, as it takes away the stress of the 
operation. The paper presents the responses of children and the youth during disasters and other 
traumatic events. The conduct of rescuers during disasters that involve children can be summed 
up into the following procedures: triage, protection, stabilization, gathering and giving information, 
providing connection, offering assistance for the organization and referral. Rescue operations in 
which a child has been injured or has died are extremely burdensome for rescuers; therefore it is very 
important that they are offered appropriate psychological support in and outside the rescue unit.

Uvod

V naravnih in drugih nesrečah, npr. prometnih, so žrtve 
tudi otroci. Zanje so lahko to travmatski dogodki, če se 
zgodijo nenadoma in nepričakovano, in delujejo nanje kot 
zelo vznemirjajoči in stresni.

Pri nesrečah pomagajo otrokom reševalci, kot so prosto-
voljni in poklicni gasilci, reševalci nujne medicinske pomoči, 
gorski reševalci in drugi. Reševalci navajajo, da so med 
bolj stresnimi reševalnimi akcijami zanje tiste, ko rešujejo 
otroka ali ko otrok umre za posledicami nesreče. Pozna-
vanje ravnanja z otroki med reševalno akcijo jim lahko 
olajša reševanje in s tem akcijo doživljajo kot manj stresno.

Odzivi otrok in mladostnikov 

ob nesrečah in drugih 

travmatskih dogodkih

Travmatski dogodek imenujemo dogodek, ki se zgodi 
nenadoma in nepričakovano, ki ljudi ogroža ali prizadene 
ter nanje deluje zelo vznemirjajoče in stresno (Cvetek, 
2009, Larsson in Österdahl, 1996). Lahko gre za manjšo 
ali večjo nesrečo, v kateri je otrok ali mladostnik nepo-

sredno udeležen ali pa ji je priča. Odzivi otrok ob travmat-
skih dogodkih so odvisni od vrste dogodka, ki jo je doživel 
otrok, precej pa od otrokove starosti, njegovih osebno-
stnih lastnosti, razumevanja dogodka in podpore, ki jo je 
deležen (Mikuž Kos, Slodnjak, 2000).

Po nesreči se otroci in mladostniki različno odzovejo. 
Odzivi na grozne, strašljive dogodke so lahko vedenjski, 
čustveni, miselni in telesni (Mikuž Kos, Slodnjak, 2000). 
Po travmatskem dogodku sta značilna močen čustveni 
in z njim povezan telesni odziv. Intenzivno je čustvo 
strahu, telo pa je bolj budno, aktivirano, ker je pripra-
vljeno, da se bo odzvalo na nevarnost. Zelo močne so 
vsiljive misli na dogodek. Porušen je občutek varnosti, 
doživljajo občutek nemoči in negotovosti, ker ne vedo, 
ali je nevarnost ali grožnja, ki so jo doživeli, še aktualna. 
Strah, ki ga doživljajo, se lahko posploši na različne vidike 
njihovega življenja (Kurnjek Hrnčič, 2017 in Mikuž Kos, 
Slodnjak, 2000).

Odzivi otrok in mladostnikov ob travmatskih dogodkih so 
odvisni od otrokove starosti in so predstavljeni v nadalje-
vanju glede na starostna obdobja (Kurnjek Hrnčič, 2017, 
Mikuž Kos, Slodnjak, 2000 in Lavrič, Štirn, 2016).

V obdobju, ko se otrok ni sposoben besedno izražati (od 
rojstva do drugega leta starosti), otroci, ki so doživeli 
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nesrečo, nimajo besed za opis dogodka ali svojega doži-
vljanja. Imajo pa spomine na različne elemente tega 
dogodka (zvok, vonj, dotik itn.). Dojenčki se lahko odzovejo 
s pogostejšim jokom, večjo razdražljivostjo, izražanjem 
potrebe po tolažbi, pestovanju in oklepanju.

Najpogostejši odzivi pri predšolskih otrocih so regresija 
oziroma nazadovanje v vedenju (sesanje palca, močenje 
postelje, oklepanje staršev); motnje spanja, nočne more; 
izguba apetita; strah pred temo; umik od prijateljev; 
umaknejo se vase, iščejo samoto; spremembe v vsako-
dnevni rutini; elementi nesreče ali travmatske izkušnje 
se ponavljajo v risbi in igri; nenehna zaskrbljenost za 
njihovo varnost in varnost članov družine, vrstnikov v 
vrtcu ali šoli.

Pri mlajših šolskih otrocih so najpogostejši odzivi razdra-
žljivost, agresivnost; oklepanje staršev; motnje spanja 
in nočne more; pojavi se občutek krivde; izogibanje šoli; 
slaba koncentracija; umik od prijateljev in pomanjkanje 
ali izguba zanimanja za običajne dejavnosti.

Najpogostejši odzivi pri mladostnikih so težave s spanjem, 
izguba apetita, vznemirjenost in povečanje konfliktov, 
pritožbe o telesnih bolečinah, slaba koncentracija in 
pogosto kršenje pravil. Pri nekaterih mladostnikih lahko 
kot odziv na travmatski dogodek zaznamo tvegana 
ravnanja, samodestruktivno vedenje (na primer nepre-
mišljena vožnja, pitje alkohola, jemanje drog ipd.), drugi se 
srečujejo z večjo anksioznostjo in ostajajo doma, da bi se 
izognili podobnim dogodkom. Zaradi travmatske izkušnje 
se lahko bolj ali manj radikalno spremeni njihov pogled na 
svet, njihovo razmišljanje o njem, zdi se jim bolj nevaren.

Ravnanje reševalcev v akutnih 

situacijah ob nesrečah,  

v katerih so udeleženi otroci

V nesrečah, kjer so žrtve otroci ali mladostniki, je pripo-
ročljivo, da reševalec pozna njihove odzive na travmatske 
dogodke kakor tudi ravnanje med nesrečo z njimi. Med 
reševalnimi akcijami, v katerih so udeleženi otroci, je 
zaželeno med izvajanjem takojšnje pomoči upoštevati 
nekaj izhodišč.

V prvi komunikaciji z otrokom na kraju nesreče je 
pomembno, da se vzpostavi prijazen, a stabilen in pomir-
jajoč stik. Z umirjenim, pomirjujočim tonom glasu in naklo-
njeno telesno govorico si reševalec pridobi zaupanje. 
Otroci so navajeni zaupati gasilcem, policistom, zdrav-
nikom, učiteljem in podobnim osebam. Pomembno je, 
da je komunikacije neformalna in ne preveč tehnična. 
Uporabo jezika je treba prilagoditi otroku, njegovi 
starosti in konkretni situaciji.

Reševalec daje otroku tiste informacije, ki jih potrebuje, 
in sicer takrat, ko povpraša po njih. Informacije so prila-

gojene otrokovi zmožnosti razumevanja in reševalec ne 
potvarja resnice. V pogovoru z otrokom skuša reševalec 
okrepiti otrokovo moč, da bo reševal manjše težave ali 
skrbel za majhne stvari v skladu z njegovo starostjo. 
To mu bo pomagalo, da bo imel znotraj kaosa občutek 
nadzora.

Ravnanje reševalcev v akutnih situacijah ob nesrečah, v 
katerih so udeleženi otroci, poteka po naslednjih korakih 
(Brito, 2017 in Kurnjek Hrnčič, 2017):

1. Razvrščanje

V nesrečah je vedno treba najprej pomagati otrokom. To 
še posebej velja za situacije, ko otroci izgubijo starše ali 
brate in sestre, so žrtve nasilja, so videli ali slišali, da je 
bil nekdo ubit ali poškodovan, so ločeni od svojega družin-
skega člana in drugo. V takih primerih otroka nikoli ne 
pustimo samega.

2. Zaščita

Otroka je treba zaščititi pred nevarnostmi zaradi 
nesreče, izpostavljenosti nesreči ali intenzivnim stimu-
lansom, prizorom, zvokom ali podobnemu. Otrokovo 
zasebnost je treba zaščititi pred očividci, novinarji itd.

3. Stabilizacija

Med reševalno akcijo lahko reševalec stabilizira otrokova 
intenzivna čustva tako, da:

 – se otroku predstavi in pove, kakšna je njegova vloga 
in otroka vpraša po imenu;

 – preprosto, konkretno in primerno otrokovi starosti 
ter razumevanju pojasni, da je nevarnosti oziroma 
nesreče konec;

 – otroka pomiri in mu pojasni, da je zdaj varen. Če 
je otrok zelo vznemirjen, ga pomiri z besedami, če 
dovoli, lahko tudi z dotiki. Nekateri otroci ne marajo 
telesne bližine, zato upoštevajte njihovo željo;

 – usmeri otrokovo pozornost na predmete, igrače, 
npr. plišastega medvedka, s čimer preusmeri 
njegovo pozornost z nesreče. Prav zato je gasilsko 
reševalno vozilo opremljeno tudi s plišastim 
medvedkom;

 – mu pove, naj diha v njegovem ritmu. Roke naj otrok 
položi na svoj trebušček in naj diha tako, da se bo 
roka počasi dvigovala in spuščala;

 – ga pozove, da si skupaj z njim prizadeva za rešitev 
situacije in ga spodbudi, da skupaj z njim sodeluje pri 
reševanju, tako da sledi njegovim navodilom.

Ko otrok doživlja zelo močno nelagodje, se včasih pomiri 
le v prisotnosti poznane osebe ali zaradi izčrpanosti 
(zaspi). Če otrok ni v družbi nekoga, ki ga pozna (starši, 
sorodniki …), mu reševalec lahko zagotovi svojo fizično 
prisotnost, skrb in bližino. Pri tem naj bo reševalec 
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pozoren, da do otroka ni preveč zaščitniški ali v skrbeh, 
ker bo to čutil in bo tudi sam vznemirjen, zato ne bo imel 
občutka varnosti.

O uporabi zdravil naj vedno odloči zdravnik.

4. Informiranje in poučitev

Reševalec pove otroku, kaj se dogaja in kako se lahko 
na to odzove. Podane informacije prilagodi otrokovi 
starosti. Pomembno je, da ne daje lažnih obljub, kot na 
primer, da bo s starši vse v redu, če mu tega ne more 
zagotoviti.

Reševalec otroka pouči o tem, kako naj ravna v stiski, npr. 
mu pokaže tehniko počasnega dihanja. Lahko mu pove, da 
je normalno, če je žalosten, prestrašen ali joče. Pomembno 
je, da mu reševalec da upanje in mu zagotovi, da se vsi 
trudijo po najboljših močeh, da bi pomagali in otroku ter 
družini zagotovili varnost. Če otrok izrazi občutke krivde, 
jih lahko reševalec zmanjšuje s tem, da mu zagotovi, da 
npr. prometna nesreča nima povezave z njim.

Če otrok ni poškodovan, se lahko z njim, če pokaže zani-
manje, reševalec pogovarja o vsakodnevnih stvareh. 
Če z njim najde stično točko (šport, glasba, filmi ipd.), je 
lahko to tema pogovora. Pomembno je, da reševalec pri 
pogovoru ne vztraja, če otrok ne kaže zanimanja zanj, saj 
nekaterim bolj ustreza tišina.

5. Povezava

Takoj ko je mogoče, je otroka treba povezati z njego-
vimi starši, družino ali z nekom, ki ga otrok pozna. Če 
otrok ni v družbi nekoga, ki ga pozna (starši, sorodniki …), 
mu reševalec zagotovi svojo fizično prisotnost, skrb in 
bližino. Pri tem naj bo pozoren, da do otroka ni preveč 
zaščitniški ali v skrbeh, ker bo to čutil in bo tudi sam vzne-
mirjen, zato ne bo imel občutka varnosti.

Otroku, ob katerem ni staršev ali skrbnikov, reševalec 
pove, da bo poskrbel za to, da bo nekdo od njegovih 
bližnjih (starši ali drugi sorodniki) prišel ponj. Če so starši 
v prometni ali naravni nesreči poškodovani, se otroku 
pojasni, da so jih odpeljali v bolnišnico ali zdravstveni 
dom, kjer bodo zdravniki poskrbeli zanje.

6. Pomoč pri organizaciji

Reševalec pomaga organizirati praktično pomoč za 
otroke, pri čemer naj upošteva, da se otroku lahko zdijo 
pomembnejše druge stvari kot odraslemu. Otrok je 
lahko zaskrbljen zaradi hišnega ljubljenčka ali igrače, ki 
se je med nesrečo izgubila. Reševalec pomaga otroku 
pri tem, kar ga najbolj skrbi. Otroku pomaga izraziti 
njegovo doživljanje oziroma skrb z vprašanjem, npr. Ali te 
kaj skrbi ta trenutek?.

Reševalec naj bo pozoren tudi na otrokove osnovne 
potrebe, kot so hrana, voda, oblačila, počitek in stranišče. 
Ko je otrok v hudi stiski, morda sam ne bo zaprosil za to. 
Če je otrok poškodovan, mu lahko hrano ponudi po tem, 
ko ga je pregledal zdravnik in ocenil, da je to primerno.

Če z otrokom po reševalni akciji preživi reševalec še dlje 
časa, npr. ko čaka na njegov prevoz, lahko preusmeri 
njegovo pozornost s pogovorom o vsakdanjih stvareh, z 
risanjem in igro.

7. Napotitev

Takoj ko je to mogoče, otroka, če ostane npr. brez staršev, 
reševalci napotijo k strokovnjakom, npr. vodja interven-
cije za nadaljnjo pomoč otroku vključi pristojni center za 
socialno delo. V krizi lahko pomagajo psihologi, socialni 
delavci ali učitelji. V situacijah, ko otrok doživlja intenziven 
strah ali se srečuje z zelo travmatičnim okoljem, je lahko 
potrebna pomoč pedopsihiatra ali pedopsihologa, da se 
prepreči poznejša travma.

Podpora reševalcem 

po reševalni akciji

Reševalne akcije, kjer je poškodovan ali mrtev otrok, so 
za reševalce lahko obremenjujoče, zato je pomembno, 
da v takšnih primerih dobijo ustrezno psihološko 
podporo in pomoč znotraj reševalne postaje in izven nje. 
Mrtvi ali poškodovani otroci so eni od hujših dogodkov za 
reševalce (Polič, Kranjčec, 2000; Svetina, 2007; Novak, 
2008 in Terdič, 2008) in njihov odziv lahko poteka na 
miselni, čustveni, telesni in vedenjski ravni.

 Slika 1: Plišasti medvedek v gasilskem vozilu za pomoč 
otroku ob nesreči. (foto: S. Lepoša)

 Figure 1: Fleece teddy bear in a firefighting vehicle 
for children who are involved in an accident. 
(Photo: S. Lepoša)
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Možnosti za njihovo razbremenitev po takih dogodkih so 
individualni ali skupinski pogovori, kot so demobilizacija in 
skupinski razbremenilni pogovor (Lavrič in Štirn, 2016). 
Skupinski pogovori se izvedejo kmalu po dogodku, njihov 
namen pa je zmanjšati vpliv neprijetnih izkušenj. Pogosto 
jih vodijo tisti, ki so organizirali delo reševalcev, ali druge 
osebe, posebej usposobljene zanj, na primer zaupniki ali 
psihologi.

Zaupniki – reševalci delujejo v reševalnih enotah v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
in so posebej usposobljeni za izvajanje razbremenilnih 
pogovorov. Zaupnik ali vodja reševalne enote lahko po 
reševanju poškodovanega ali mrtvega otroka prek 
številke 112 vpokliče psihologa, ki deluje znotraj Uprave 
RS za zaščito in reševanje. Psiholog bo z reševalno ekipo 
opravil skupinski razbremenilni pogovor na reševalni 
postaji reševalcev, ki so reševali otroka.

Cilj pogovorov je reševalcem otroka omogočiti zmanj-
šanje močnih neprijetnih čustev, ki jih doživljajo, in 
povečati razumljivost, kako je potekala reševalna akcija 
in kakšen je njen izid. Za delovno organizacijo je cilj 
okrepiti pripadnike skupine in njihovo enotnost, da se 
izboljša njihova pripravljenost za prihodnje intervencije.

Prvi kratek pogovor, tj. demobilizacija, se lahko izvede 
že na kraju dogajanja ali na reševalni postaji po nesreči. 
Po opravljeni nalogi vodja v desetih minutah predstavi 
dejstva, kaj se je dogajalo, kakšne znake stresa lahko 
reševalci opazijo pri sebi v naslednjih dneh, in načine, 
kako si lahko pomagajo. Za tem lahko skupaj kaj pojedo, 
se spočijejo in odidejo na drugo delo ali domov. Te vsebine 
je mogoče vključiti na konec tehničnega poročanja, ki ga 
opravijo po končani intervenciji.

Naslednji korak oziroma druga možnost je skupinski 
razbremenilni pogovor z zaupnikom ali psihologom. Ta se 
opravi navadno pred odhodom reševalcev domov, takoj 
po kriznem dogodku, in je usmerjen na neposredno doži-
vljanje stresa kot posledice posredovanja ob kriznem 
dogodku. Pogovor se opravi za skupino, ki je bila izpo-
stavljena isti reševalni akciji otroka. Vsakemu sodelujo-
čemu posebej se omogoči, da pove, kaj se je zgodilo in 
kako se je odzval. Prav tako dobijo udeleženci podatke o 
tem, kakšen je normalen odziv ljudi na krizne dogodke in 
kakšne so mogoče oblike pomoči.

Potrebno je, da znotraj reševalne postaje dajejo podporo 
reševalcem, ki so reševali otroka, tako vodja kot tudi sode-
lavci, ki niso sodelovali v reševalni akciji. Če se znotraj reše-
valne ekipe ni izvedel skupinski razbremenilni pogovor, 
je spodbudno, da vsaj sodelavci dajo pozitivno povratno 
informacijo za prizadevanja med reševalno akcijo otroka. 
Sodelavcu lahko reševalci postavijo vprašanja:

 – Kaj se je zgodilo, kako se počutiš po tem dogodku, 
kako ga doživljaš?

 – Kako dobro spiš, koliko razmišljaš o tem dogodku?
 – Ali si poskrbel zase, si šel z družino ali prijatelji na 

kakšno aktivnost?

Če sodelavec zazna, da je reševalec v stiski, mu lahko 
ponudi pogovor. Če se ne želi pogovarjati v tistem 
trenutku, mu ponudi možnost za prihodnje pogovore. 
Tudi če povabila ne sprejme, ve, da ni sam in da mu je 
sodelavec v oporo.

Če pri sodelavcu zazna znake večjega stresa ali če ti 
znaki trajajo več kot en mesec, reševalcu svetujte, naj 
poišče strokovno pomoč. Pomembno je, da se reševalci 
zavedajo, da to ni znak slabosti, temveč zgolj pokazatelj, 
da je dogodek močno vplival na reševalca.

Sklepne misli

Spoprijemanje s stresom med reševalno akcijo, v kateri 
je udeležen otrok, lahko reševalcem olajšajo preventivne 
dejavnosti, kot so usposabljanja. Tovrstno usposabljanje 
o ravnanju z otrokom med reševalno akcijo smo izvedli 
za reševalce v Izobraževalnem centru za zaščito in reše-
vanje v aprilu 2017 v okviru EU projekta Razvoj in imple-
mentacija sistema psihosocialne pomoči reševalcem 
in prebivalcem po nesrečah, ki ga sofinancira Sklad za 
notranjo varnost.

Znotraj projekta sta bili izdelana tudi zgibanka o 
pomoči in podpori otrokom po nesreči za reševalce, na 
kateri lahko preberejo nasvete za ravnanje z otrokom 
med nesrečo in po njej. Podobna zgibanka je izdelana 
tudi za starše, učitelje in druge, ki po nesreči pridejo 
v stik z otrokom ali mladostnikom. Tem temam smo 
dali poudarek tudi v priročniku Psihosocialna pomoč 
po nesrečah in drugih kriznih dogodkih (Lavrič in Štirn, 
2016).

Mrtvi ali poškodovani otroci so eni od hujših dogodkov in 
odziv reševalcev lahko poteka na miselni, čustveni, telesni 
in vedenjski ravni. Po taki reševalni akciji Smernice za 
psihološko pomoč reševalcem v sistemu varstva pred 

 Slika 2: Zgibanke s področja psihološke pomoči po 
nesrečah za reševalce in druge. (foto: A. Lavrič)

 Figure 2: Brochures on psychological support provided 
to rescuers and other persons after accidents. 
(Photo: A. Lavrič)
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naravnimi in drugimi nesrečami priporočajo skupinske 
razbremenilne razgovore, ki jih izvede zaupnik reševalne 
enote ali psiholog, ki ga pokličejo reševalci po številki 

112. Odzivi reševalcev na poškodovanega otroka ali 
njegovo smrt so razumljivi, pričakovani in za nenavadne 
okoliščine povsem normalni.

Andreja Lavrič: RAVNANJE REŠEVALCA Z OTROKOM MED NESREČO
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REŠEVANJE V PALLAVICINIJEVEM ŽLEBU 
NA VELIKEM KLEKU (GROSSGLOCKNERJU) 
RESCUE OPERATION AT THE PALLAVICINI COULOIR 
ON GROSSGLOCKNER

Jurij Gorjanc
asist. mag., dr. med., gorski reševalec letalec GRS Koroške, jurij.gorjanc@mf.uni-lj.si

Čeprav je redna služba kirurga velika izpolnitev in mi ne 
bi bilo treba naokrog letati še s helikopterjem, počnem 
prav to. Opravljam službo zdravnika gorskega reše-
valca letalca. Najprej v domačih gorah in v matični GRS 
Koroške, poleti na Brniku v okviru GRS. V zadnjem času 
v osrčju avstrijskih Alp pod 3798 m visokim Grossglock-
nerjem.

Tako je bilo tudi na poznomajski vikend lani, ko smo v 
gorski vasici Matrei še v temi pripravljali helikopter AS 
355-Ecuireuil in medicinsko opremo v helikopterski bazi 
Martin 4 na vzhodnem Tirolskem. Na zračna plovila se 
ne spoznam prav dobro, a mi pilot razloži, da je to eden 
najzmogljivejših helikopterjev nasploh in da je njegova 
različica pred nekaj leti pristala na vrhu Mont Everesta.

Do poldneva opravimo dve intervenciji. Nič posebnega. 
Prvo mlado bolnico s »srčno slabostjo« oziroma palpi-
tacijami bi lahko v celoti oskrbeli ceneje in po zemlji, si 
mislim, a je sistem aktivacije tak, da dispečer v centrali 
aktivira helikopter takoj, ko bi lahko šlo za potencialno 
resno stanje. Tako se gotovo reši prenekatero drago-
ceno življenje, kar pa ni poceni. Je tudi hitro in udobno, 
posebno v številnih dolinicah in na pobočjih vzhodne 
Tirolske in avstrijske Koroške v okolici Velikega Kleka 
(Grossglocknerja). Vseeno odločim, naj mlado mamico 
pelje v bolnišnico v Lienz kar rešilec. Tako bo ceneje, mi pa 
prej v pripravljenosti v bazi. Ko nas pozivnik spet pokliče, 
sledi smučarska poškodba goleni. Sezona smučanja in 
turnega smučanja pozno pomladi zaradi ugodnih snežnih 
razmer še ni bila končana.

Okrog poldneva pozivnik spet zapiska. Innsbruški center 
za obveščanje na majhen ekran pošlje le najnujnejše infor-
macije: »Grossglockner, Pallavicinijev žleb 100 m pod 
vrhom. Zlom roke, možna poškodba glave.« Moj tehnik 
rahlo pobledi, saj mu je v trenutku jasno, da bo, kot vedno 
v takih primerih, največje breme reševanja padlo nanj. 
V helikopterju smo vedno le trije: poleg pilota in zdrav-
nika še tehnik, ki pomaga obema, odvisno od potreb. Ob 
stenskem reševanju je odgovoren za pripravo podvesne 
vrvi. Hitro in tiho se odpravimo in helikopter se že 
dviguje, čeprav niso minile niti tri minute od klica. Treba 
bo visoko, na nadmorsko višino 3700 metrov, kjer pod 

veliko skalo, pripet na klin v plezalnem pasu, visi poško-
dovanec. Soplezalci ga bodo dobro »zapakirali« v spalno 
vrečo, da mu v kratkotrajnem čakanju na vlagi in vetru ne 
bo prehudo mraz. A kmalu je postalo jasno, da reševanje 
ne bo tako preprosto, kot je bilo pred kakim mesecem 
v steni Velikega »violinista« (Grosser Geiger, 3360 m), 
ko sva s tehnikom pripela v podvesno statično popko-
vino še reševalni trikotnik s poškodovancem z izpahnjeno 
ramo, nato pa se je pilot s tremi visečimi pod sabo kot z 
dobro zrelim grozdom strmo spustil proti dolini in toploti 
obenem. Hitro in učinkovito, a tudi »adrenalinsko«.

Tokrat je vrh in še 200 višinskih metrov Kleka ovijala 
megla. Kljub temu smo goro ovohali z vseh strani in 
preverjali, ali bi se vseeno dalo ... megle so se v vetru 
trgale, a le za hip, kar ni zadoščalo. Prenevarno je, če 
pilot izpred oči le za trenutek izgubi fiksno točko, ki mu 
služi za varno lebdenje. Kljub vsej tehnologiji je osrednji 
nadzorni center takega reševanja še vedno glava, kljub 
vsem mogočim senzorjem sodobne tehnologije še 
vedno oko. S hitrim reševanjem tokrat ne bo nič, poško-

 Slika 1: S ponesrečencem se med Malim in Velikim 
Klekom približava reševalcem v škrbini, ki naju 
pozdravljajo (foto: J. Gorjanc).

 Figure 1: Approaching the first respondents, with the 
injured person, who welcome us in the notch 
between Kleinglockner and Grossglockner 
(Photo: J. Gorjanc).
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dovanec tiči globoko v megli Klekove severne stene, pa 
tudi v megli negotovosti in bolečine svoje čudno na stran 
štrleče podlahti.

Pristanemo na severni, koroški strani gore, v vasici Heili-
genblut, kjer nas čakajo gorski reševalci z vrvmi, vitlom 
in drugo opremo. Iz helikopterja zložimo vso težko medi-
cinsko opremo z jeklenkami in aparaturami, kar omogoči, 
da naložimo kakega reševalca več. Plovilo bo za zdaj 
le višinski taksi za gorske reševalce, »shuttle«, kot mu 
rečemo. Izkrca nas na t. i. železniški postaji (»Bahnhof«), 
kot se na 3600 metrih imenuje zadnja pristajalna pošev-
nina pred vršnimi strminami gore. Dereze so na nogah, 
kot bi mignil, v roki že tiči cepin. Reševalci me malo 

postrani gledajo, sploh se vidimo prvič: »Dohtar, tu je 
sneg, a bo švo?« Nič jim ne govoričim o svojih gorskih 
izkušnjah, a ko me le hočejo navezati, jih pomirim, da sem 
to leto na tem pobočju že tretjič. Z malo besedami se 
hitro razumemo. Gorski reševalci so podobni kirurgom: 
ne govorijo, temveč naredijo. Medtem ko nekateri nape-
ljujejo vrvno ograjo v strmino proti Malemu Kleku (Klein-
glockner, 3770 m), kar bo pozneje omogočilo varen 
spust, preostali dihajoč brzimo v zajedo med obema 
vrhovoma (Glocknerscharte, 3755 m) v iztek Pallavicini-
jevega žleba. Do vršnega križa je od tam le lučaj. Sidrišče 
je hitro narejeno. Izvem, da je v žlebu dvojna naveza. 
Zaradi padajočega kamenja in ledu vsi stojijo. Pametno. 
To je bil tudi vzrok za poškodbo češkega alpinista. 
S soimenjakom Georgesom (»šoaš«, svoje avstrijsko 
ime izgovarja po francosko) se vpneva v PAW – reše-
valno ploščico – in fantje naju spustijo v meglo. Dereze 
praskajo po skali in mehkem ledu. Ugotoviva, da niso 
imeli najugodnejših razmer za vzpon. Za plezanje ni 

 Slika 2: Pogled iz škrbine navzdol v vršni del 
Pallavicinijevega žleba, od koder se s 
soreševalcem spustiva v meglo (foto: J. Gorjanc).

 Figure 2: View from the notch towards the top of the 
Pallavicini couloir from where me and my co-
rescuer make a descent into the fog  
(Photo: J. Gorjanc).

 Slika 4: Priprava na približno stometrski dvig s 
ponesrečencem (foto: J. Gorjanc)

 Figure 4: Preparations for an approximately one hundred 
metres long pull up of the injured  
(Photo: J. Gorjanc).

 Slika 5: V Pallavicinijevem žlebu ob ponesrečencu 
potem, ko je dobil zdravila in je že imobiliziran 
(foto: Bergrettung Heiligenblut).

 Figure 5: In the Pallavicini couloir: With the injured after 
he received medication and immobilization 
(Photo: Bergrettung Heiligenblut).

 Slika 3: Priprava helikopterja na dvig – aktivacijski čas 
helikopterja znaša le tri minute (foto: J. Gorjanc).

 Figure 3: Preparing the helicopter for takeoff – helicopter 
activation time is only 3 minutes  
(Photo: J. Gorjanc).
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dovolj mrzlo, čeprav medtem poškodovani drgeta, in žleb 
je krušljiv. Pa tudi pozno je že, okrog ene ure popoldne. Iz 
Pallavicinija se navadno izpleza do osmih zjutraj.

Prvič je 600-metrski in do 55-stopinjski žleb (posamezni 
skoki so bolj strmi) leta 1876 plezal dunajski grof Alfred 
Pallavicini, a se je njegovi navezi s tremi vodniki tik pod 
vrhom zgodil ledeni odlom in so zgrmeli v globino. Padec 
je preživel le Pallavicini, vendar je še pred prihodom 
pomoči podlegel poškodbam. Danes počiva v bližini 
cerkve, kjer smo pred nekaj minutami pristali.

Kmalu sva pri poškodovancu. Ime mu je Jan. Zaradi 
mraza in dehidracije na njem ne najdem nobene vene, 
kamor bi mu lahko vbrizgal protibolečinsko zdravilo. 
Odločim se za injekcijo v mišico, čeprav učinkuje nekoliko 
kasneje. Izberem zdravilo, ki bo učinkovito olajšalo 
bolečine in mu pozneje ne bo onemogočalo sestopa. 
Nemobilen poškodovanec bi nam na strminah Velikega 
Kleka vzel še nekaj dodatnih ur reševalnega časa. Sledi 
naravnava in imobilizacija podlahti. Z Georgesom mu 
namestiva novo čelado, saj mu je staro odnesel udarec 
ledenega bloka. Imel je srečo. Z glavo ni nič hujšega. 
Sledi povelje reševalcem in kmalu zabrni motorni vitel, 
zadnje dognanje tehnike, in že se vsi trije počasi dvigu-
jemo. Ponekod reševalci še danes vitel poganjajo ročno, 
kar pa vzame precej dragocene energije, posebno ob 
dolgih dvigih. Majhno, zeleno, ropotajočo in po bencinski 
mešanici smrdečo škatlo, ki se dere kot motorna žaga, 
a neumorno vleče statično vrv, so reševalci iz Heiligen-
bluta zaradi njene »naklonjenosti« poimenovali kar »Die 
grüne Mamma1«. Ko nas »mamma« v nekaj minutah 
privleče do roba stene, analgetik že deluje. Bolečin ni več 
in poškodovancu uide nasmeh. In lepo da mu je in malo 
da se mu vrti, pove. Zanj trenutno ustrezno doživljanje, 

1 Zelena mama.

zame alarm, naj ga na dveh popkovinah in še varova-
nega na vrvi počasi budno spremimo v dolino. Počasi 
sestopa in se smehlja. Med sestopom sem v stalnem 
stiku s pilotom, ki poskuša predreti meglo in zalebdeti v 
bližini. A to ne bo šlo vsaj še naslednjo uro. Megla je vse 
gostejša, kot se spodobi za popoldneve v Alpah. Veter 
nas ne moti, na sestopu se celo znojimo. Ko pridemo 
na 3650 metrov, še nad »železniško postajo« zaslišim 
helikopter in takoj zatem pilotov rezek glas v slušalkah: 
»Zdaj ali nikoli!« Za tem glasom zaznam vso silno količino 
adrenalina v njegovih žilah, ko s hrumečima rotorjema 
v naši bližini nosi odgovornost zase in za vse nas. Poče-
pnemo, poškodovancu sezujemo dereze, nato iz megle 
počasi prilebdi v našo neposredno bližino rdeča veverica. 
Tehnik pomaga pri vkrcavanju. Danes mu je bilo prihra-
njeno reševalno delo v steni, a je vseskozi skrbel za 
varen prevoz moštva, dotakanje goriva, komunikacijo s 
policijskim helikopterjem (ki prav tako prevaža moštvo in 
opremo) in centralo. Pogleda me in se zareži: »Si zrihtal 
dohtar, a?« Oddahnem si tudi sam, pilot pa kmalu najde 
luknjo v megli, od koder spusti veverico proti dolini. On to 
imenuje kontroliran spust, jaz strmoglavljenje. Poškodo-
vanec za hip začuti želodec v grlu in kmalu zatem smo v 
urgentni sobi območne bolnišnice (Bezirkskrankenhaus 
Lienz). Kot pozneje izvem, menda naredimo vtis z našimi 
velikimi očmi, premočeno in zamazano obleko ter smrka-
jočimi nosovi. Prehitro smo prišli dol iz malo drugačnega 
okolja, kjer smo bili še pred nekaj minutami, in se pač 
še nismo »aklimatizirali« ... Poškodovancu gre v redu, 
čaka ga operacija. Ne zebe ga več. »Djekujem, djekujem, 
djekujem,« vseskozi ponavlja.

Glava je na desetminutnem letu v bazo prazna. Ni še časa 
za urejanje vtisov. Pozivnik danes še lahko zazvoni. A vseeno 
se veselim, da je lepo poteklo. Hvala Bogu, si mislim.

Jurij Gorjanc: REŠEVANJE V PALLAVICINIJEVEM ŽLEBU NA VELIKEM KLEKU (GROSSGLOCKNERJU)
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POTRESI V LETU 2015
EARTHQUAKES IN 2015

 
Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
V 25. številki letne publikacije Urada za seizmologijo in geologijo Agencije Republike Slovenije za 
okolje Potresi v letu 2015 je objavljenih osem strokovnih člankov z različnih področij seizmologije. 
Trije članki opisujejo državno mrežo potresnih opazovalnic in njeno delovanje leta 2015, osrednji 
članek pa predstavlja pregled potresne dejavnosti v tem letu. Potres z največjo magnitudo (4,2) in 
intenziteto (VII EMS-98) se je zgodil 1. novembra na Gorjancih. V dveh člankih so podrobno opisane 
njegove seizmološke značilnosti s popotresnim nizom in učinki potresa, ki je povzročil večje poškodbe 
nekaterih starejših in slabše grajenih stavb. Naslednji članek predstavlja žariščne mehanizme 
močnejših potresov v Sloveniji, zadnji članek pa močnejše svetovne potrese v letu 2015.

Abstract
The 25th annual publication “Earthquakes in the year 2015”, published by the Seismology and Geology 
Office of the Slovenian Environment Agency, features eight professional articles from different 
fields of seismology. Three articles describe the Slovenian seismological network and its operation 
in 2015. The main article is devoted to the earthquake activity during that year. The strongest 
earthquake, with a magnitude of 4.2 and an intensity of VII EMS-98, occurred on 1 November 
in the Gorjanci Mountains. Two articles describe its seismological characteristics including the 
aftershock sequence, and the earthquake’s effects, with severe damage to some older buildings 
with poor seismic resistant design. The next article presents the focal mechanisms of some of the 
stronger earthquakes in Slovenia, and the last one the world’s largest earthquakes in 2015.

V 25. jubilejni publikaciji Urada za seizmologijo in geolo-
gijo Agencije Republike Slovenije za okolje Potresi v letu 
2015 je objavljenih osem strokovnih člankov, ki jih je 
napisalo 16 avtorjev.

Prvi članek publikacije predstavlja pregled delovanja 
državne mreže potresnih opazovalnic. Leta 2015 je na 
območju Slovenije delovalo 30 digitalnih potresnih opazo-
valnic z neprekinjenim prenosom podatkov v središče 
za obdelavo v Ljubljani, ena opazovalnica s shranjeva-
njem podatkov na lokalni pomnilnik in 12 opazovalnic z 
akcelerometri za opazovanje seizmičnosti na urbanih 
območjih. Na opazovalnicah na Golovcu v Ljubljani in na 
Vojskem delujeta še vedno tudi analogna seizmografa z 
zapisom s črnilom na papir. Na območjih povečane seiz-
mičnosti ali popotresne dejavnosti so nameščali tudi 
začasne potresne opazovalnice. V letu 2015 so znatno 
posodobili merilno opremo na enajstih opazovalnicah. Z 
njimi so povečali dinamično območje zajema podatkov, 
povečali zanesljivost opazovanja in nadomestili iztrošeno 
merilno opremo.

Osrednji članek publikacije podrobno opisuje potresno 
dejavnost v Sloveniji. Državna mreža potresnih opazo-
valnic je leta 2015 zaznala 2876 potresov v Slove-
niji in bližnji okolici, kar je bistveno manj kot leto pred 
tem, ko je bilo takih potresov kar 5403. Taka razlika je 

predvsem posledica dolgotrajnega potresnega niza v 
Suhi Krajini v letih 2013 in 2014. 24 potresov je imelo 
lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0. Prebivalci so 
čutili vsaj 116 potresnih sunkov, kar je pol manj kot leto 
pred tem (245). Dva potresa sta povzročila poškodbe 
objektov, tisti 1. novembra na Gorjancih (magnituda 
4,2) tudi večje poškodbe z učinki VII EMS-98, potres pri 
Bovcu 29. avgusta (magnituda 3,9) pa manjše z učinki 
V EMS-98.

Dva članka obravnavata analizo zanesljivosti delo-
vanja državne mreže potresnih opazovalnic, ki je temelj 
za razvoj in izvedbo posodobitev, te pa prispevajo k 
boljšemu delovanju. Predstavljeno je število prekinitev 
komunikacije s posamezno potresno opazovalnico glede 
na njihovo trajanje in analizirani vzroki. Opisani so tudi 
časovni intervali, znotraj katerih ni delovalo po več potre-
snih opazovalnic hkrati, ter vzroki za njihovo nedelovanje. 
Izguba podatkov za celotno državno mrežo je leta 2015 
znašala 0,9 %, kar je bistveno manj kot v letu pred tem, 
ko je bila skupna izguba kar 2,8%, predvsem zaradi 
žleda v februarju 2014, ki je potrgal napajalne in komu-
nikacijske kable. V letu 2015 pa je bilo delovanje večine 
opazovalnic zelo stabilno, večji izpad je bil le na opazo-
valnicah Črni vrh nad Polhovim Gradcem zaradi zemelj-
skega plazu in na opazovalnici Gornja Briga na Koče-
vskem zaradi udara strele.
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Najmočnejši potres v Sloveniji v letu 2015 se je zgodil 
1. novembra ob 8.52 na območju Gorjancev. Njegova 
magnituda je bila 4,2, največji učinki pa VII stopnje po 
Evropski potresni letvici (EMS-98). Dva članka opisujeta 
njegove seizmološke značilnosti s popotresnim nizom in 
njegove učinke.

Za boljšo opredelitev potresnih parametrov so seiz-
mologi takoj po glavnem potresu na slovenskem delu 
Gorjancev postavili tri začasne potresne opazovalnice, 
na hrvaškem delu pa eno. Te so zabeležile kar 862 popo-
tresnih sunkov, za katere je bilo iz zapisov mogoče opre-
deliti lokacijo in magnitudo. Prostorska porazdelitev 

žarišč popotresov in žariščni mehanizmi treh najmoč-
nejših popotresov kažejo, da so se ti zgodili na globini 
med 6 in 7 kilometrov, pri narivanju v smeri proti severu 
vzdolž preloma dinarske smeri, ki poteka v smeri SZ–JV.

Potres na Gorjancih so čutili pa skoraj vsej Sloveniji. Na 
nekaterih stavbah so nastale široke in globoke razpoke 
v nosilnih zidovih, s streh so zdrsnili strešniki, poškodo-
vani so bili mnogi dimniki. Med drugimi učinki so bili tudi 
odpadanje večjih kosov ometa, odtrgan radiator, prema-
knjena nagrobna plošča in podor kamenja. Na podlagi več 
kot 3700 poročil o učinkih potresa in ogleda poškodb v 
nadžariščnem območju so ocenili intenziteto po naseljih. 
Največja ocenjena intenziteta je bila VII EMS-98, in sicer 
na Stojanskem Vrhu in Vinjem Vrhu. Do konca leta 2015 
so prebivalci čutili še vsaj 31 močnejših popotresov.

Naslednji članek opisuje žariščni mehanizmi potresov, 
ki so pomemben podatek za seizmotektonske študije 
in ocenjevanje potresne nevarnosti. Zato se redno izra-
čunavajo za potrese, ki so bili zaznani na dovolj velikem 
številu potresnih opazovalnic. Za močnejše potrese, ki 
so se leta 2015 zgodili v Sloveniji, so za pet potresov 
zbrali dovolj podatkov za zanesljivo opredelitev rešitve 
prelomne ploskve. Njihove lokalne magnitude so bile v 
razponu od 2,5 do 4,2. Večina teh potresov je nastala 
ob narivnih prelomih ali ob narivu z zmično komponento. 
Rezultate so primerjali z izračuni žariščnih mehanizmov 
v mednarodnih seizmoloških centrih.

Zadnji članek predstavlja močnejše svetovne potrese 
leta 2015, ko je bilo 58 potresov, ki so dosegli ali 
presegli navorno magnitudo 6,5. Leto pred tem je bilo 
takih potresov 55, kar kaže, da je globalna potresna 
dejavnost razmeroma enakomerna, ne pa tudi posle-
dice, ki so odvisne predvsem od naseljenosti območja, 
kjer nastanejo močni potresi. Navorna magnituda (MW) 
enega potresa je bila večja od 8,0, osemnajst pa jo je 
imelo med 7,0 in 7,9. Vsaj 17 potresov je leta 2015 
zahtevalo človeška življenja, skupno vsaj 9635 žrtev, kar 
je bistveno več kot leto pred tem (658 žrtev). Največ 
žrtev (vsaj 8964) je zahteval potres, ki se je zgodil 25. 
aprila v Nepalu in je imel magnitudo 7,8. Najmočnejši 
potres (MW=8,3) je nastal 16. septembra pod ocean-
skim dnom blizu obale Čila. Najmočnejši potres v Evropi 
je 17. novembra stresel grški otok Lefkada, njegova 
magnituda je bila 6,5.

Publikacija Potresi v letu 2015 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 2015, ki 
obsega 79 strani velikega formata, prikazuje 
seizmogram potresa magnitude 8,3 v Čilu na 
potresni opazovalnici v Ljubljani.

 Figure 1: The front page of the publication “Earthquakes 
in 2015”, which consists of 79 pages, shows 
a seismogram of a magnitude 8.3 Chilean 
earthquake recorded at Ljubljana seismological 
station.
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