
6 UJMA | številka 32 | 2018

Naravne nesreče povzročajo škodo in prizadenejo veliko ljudi. V zadnjem 
desetletju so vzele na sto tisoče življenj in povzročile 1,5 bilijarde dolarjev 
škode, kar pomeni od 250 do 300 milijard na leto. Čeprav nas večina 
omenjenih pojavov osebno ne prizadene, mediji skoraj vsak dan sporočajo 
o naravnih nesrečah z različnih koncev sveta, pogosto tudi iz nam bližnjih 
dežel in Slovenije. 

Povsem naravno je, da se sprašujemo o vzrokih teh pojavov, ki jih dojemamo 
kot nepričakovano katastrofo. Kot posamezniki se le redko vprašamo o 
možnostih zmanjšanja posledic in prilagoditvenih ukrepih, ki bi v prihodnosti 
zmanjšali učinke nesreč. Za takšno ravnanje je več vzrokov, naštejmo le 
nekatere:

 – naraščajoč individualizem, ki se stopnjuje z izrekom »brigaj se zase« in 
pojavom »NIMBY – ne na mojem dvorišču«, 

 – neizobraženost, ki je posledica visoke stopnje funkcionalne 
nepismenosti, 

 – nesposobnost za povezavo informacij in znanja z dogajanjem v naravi,
 – kratek časovni spomin, ki pomeni, da se večina, približno 80 odstotkov, 

ljudi ne spomni dogodkov izpred desetletja, 
 – ozek prostorski razgled, kar pomeni, da večina ljudi slabo pozna tako 

svojo domačo pokrajino kot druge ali drugačne predele, ki jih obiščejo 
na primer kot turisti,

 – nesposobnost strateškega in dolgoročnega razmisleka, ki bi presegel 
skrb in bojazen za svoj obstoj ter obstoj generacije; gre za težavo, 
ki jo poznamo že s področja ekologije in je povezana s podnebnimi 
spremembami ter 

 – finančne, zdravstvene, socialne in druge objektivne omejitve.

Zato se znanost mora ukvarjati s problemom naravnih in drugih nesreč. 
Raziskave presegajo omenjene vrzeli in omogočajo globlji pogled v procese. 
S sodobnimi metodami lahko analiziramo dolga časovna obdobja, geografski 
informacijski sistemi pa z množičnim zbiranjem podatkov, pametnimi 
telefoni in sprotnim objavljanjem podatkov časovni razsežnosti dodajajo še 
prostorsko. 

V zadnjih letih smo pridobili številne nove razlage ozadja procesov, kar je 
pomembno za učinkovit odziv. V realnem času lahko spremljamo večino z 
vremenom povezanih pojavov ali na primer obseg ledu na Arktičnem oceanu 
ter potrese in cunamije. Pri tem nastaja veliko natančnih in uporabnih 
podatkov, ki omogočajo poznejše analize. Tako imenovani »veliki podatki« 
(angl. big data), pridobljeni s sateliti, pametnimi telefoni in drugimi omrežji, 
vodijo k boljšim orodjem za preučevanje naravnih nesreč in ocenjevanje 
njihove lege, pogostosti ter moči. Pomagajo tudi pri odzivu in obnovi. Tako 
imajo skupnosti, ki se spoprijemajo z nevarnostmi zaradi naravnih nesreč, 
korist od prispevanja časa, denarja in truda v pripravo na verjetne, vendar 
pogosto neizogibne dogodke. Znanstveniki se sicer srečujejo s številnimi 
izzivi, ki so povezani z interpretacijo podatkov. Morda še največji izziv je 
njihova množičnost, zaradi katere so težko obvladljivi. 

UVODNIK
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Ustanove in države se povezujejo v želji po učinkovitejšem zagotavljanju 
varnosti prebivalcev. Skrb za varnost se je začela razvijati že v preteklosti 
z gradnjo jezov in preusmerjanjem rek. V obdobju po drugi svetovni vojni 
je sledil strateški razmislek, ki je vodil k povezovanju in izmenjavi izkušenj 
v okviru Združenih narodov. To je povzročilo oklic desetletja, v katerem je 
bil izpostavljen trud za zmanjšanje posledic naravnih nesreč. V obdobju od 
leta 2015 do 2030 pa je ta trud podkrepljen še s Sendajskim okvirom za 
zmanjšanje tveganja nesreč.

V prihodnjih letih bo še odločilnejše satelitsko spremljanje kriznih dogodkov, 
ki prikazuje geografsko in časovno razporeditev naravnih nesreč. Sate-
litsko spremljanje poteka predvsem v Evropi, Ameriki in Aziji, sodelujejo pa 
tudi slovenske znanstvene ustanove. Znotraj komercialnih sistemov lahko 
pričakujemo podporo z visokoresolucijskim optičnim in drugim snemanjem, 
ki bo prinašalo slike in celo videoposnetke s terena v realnem času. Podobno 
velja za uporabo brezpilotnih plovil oziroma vozil. Ti sistemi bodo omogočali 
enotam na terenu prejem veliko podatkov, ki bodo ustrezno analizirani in 
prilagojeni posameznim uporabnikom ter položajem. Vse to zahteva trud, 
poznavanje potreb na terenu in najsodobnejših metod združevanja, analize, 
prikaza in posredovanja podatkov, predvsem pa njihove standardizacije. 
Tudi tako lahko pričakujemo zmanjšanje števila žrtev, prizadetih, škode in 
manjši vpliv kriznih dogodkov na kritično infrastrukturo. Od dostopa do elek-
trične energije in telekomunikacijskih sistemov smo namreč zelo odvisni. 

Ob velikem številu podatkov in sodelujočih ustanov bo treba poskrbeti za 
njihovo kritično vrednotenje. Prav tako bo treba oblikovati standardiza-
cijo, ki bo omogočila pravilno vrednotenje in uporabo podatkov na terenu. 
Daljinsko zaznavanje se najpogosteje, v približno 75 odstotkih, uporablja 
pri hidrometeoroloških pojavih, manj pa pri drugih naravnih nesrečah, kot 
so potresi, pri katerih je pomembno predvsem za usmerjanje reševanja in 
vrednotenje škode.

Največji motivator za večjo pripravljenost ljudi je širjenje novic o primerih 
dobrih praks, posebno takšnih, ki so jih uporabili posamezniki. Spremljati 
je treba delovanje sistema in najnovejše znanstvene pristope. Če ob tem 
upoštevamo še zgodovino, naredimo vse, da bi postali v prihodnosti kot 
družba bolje pripravljeni na izredne dogodke. V uredništvu si želimo, da bi z 
opisi lanskih dogodkov in njihovih posledic ter naših odzivov nanje v tokratni 
številki revije Ujma pripomogli k večjemu razumevanju pojavov in stanju 
dobre pripravljenosti.

Dr. Blaž Komac, glavni in odgovorni urednik
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Viri podatkov in 

primerjalna obdobja

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. Za opis predindustrijskih razmer upora-
bljajo povprečje obdobja 1850–1900. 

Za državne meteorološke službe velja priporočilo Svetovne 
meteorološke organizacije (SMO), ki priporoča obdobje 
1981–2010 za vsakodnevne podnebne analize, za spre-
mljanje podnebnih sprememb v daljšem obdobju pa 
povprečje predindustrijske dobe 1850–1900 (WMO, 
2018). Nekatera velika središča za spremljanje podnebja 
uporabljajo tudi primerjalno obdobje 1951–1980. Uporaba 
različnih primerjalnih obdobij pa ne vpliva na razvrščanje let 
po temperaturi in na izračunane trende ogrevanja. 

Izračuni velikih podnebnih središč se med seboj nekoliko 
razlikujejo zaradi različnega obravnavanja območij s 

PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017
GLOBAL CLIMATE CONDITIONS IN 2017
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mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, tanja.cegnar@gov.si

Povzetek
Leto 2017 je bilo na svetovni ravni med tremi najtoplejšimi doslej in najtoplejše brez pojava el niño. Povprečna 
temperature je za 1,1 °C presegla povprečje predindustijske dobe, kar že presega polovico zastavljenega 
cilja s Pariškim podnebnim sporazumom, ki še vedno ni opustil prizadevanj, da bi dvig svetovne temperature 
omejili na 1,5 °C. Povprečna koncentracija CO2 v ozračju je v letu 2017 dosegla novo rekordno visoko raven. 
Vseh devet najtoplejših let je bilo v obdobju od leta 2005 in pet najtoplejših od leta 2010. Kriosfera se je 
še naprej krčila in morska gladina je naraščala. Ozonska luknja nad Antarktiko je bila zaradi meteoroloških 
razmer dokaj omejena. Ekstremni dogodki, kot so suše, poplave in požari v naravnem okolju, so terjali življenja 
in uničevali lastnino v mnogih delih sveta. Izstopali so aktivna orkanska sezona na Atlantiku, velike monsunske 
poplave na indijski podcelini in nadaljevanje hude suše na delih vzhodne Afrike. Zaradi naštetega je bilo leta 
2017 dokumentiranih največ gospodarskih izgub doslej, povezanih z vremenskimi in podnebnimi dogodki. 

Abstract
The global mean temperature in 2017 was approximately 1.1°C above the pre-industrial era, more 
than halfway towards the maximum limit of temperature increase of 2°C sought through the Paris 
Agreement, which further strives to limit the increase to 1.5°C above pre-industrial levels. 2017 
was the warmest on record without an El Niño event, and one of the three warmest years behind 
the record-setting 2016. The world’s nine warmest years have all occurred since 2005, and the five 
warmest since 2010. Extreme weather claimed lives and destroyed livelihoods in many countries. 
2017 was the most expensive year on record for severe weather and climate events.

pomanjkljivimi ali manjkajočimi podatki. Razlike nasta-
jajo predvsem zaradi različnega obravnavanja polarnih 
območij, ki so z meritvami slabo pokrita. 

Čeprav imajo velika podnebna središča, ki izračuna-
vajo povprečno temperaturo na svetovni ravni, nekoliko 
različne pristope, njihovi rezultati sovpadajo in potrjujejo, 
da je bilo leto 2017 med tremi najtoplejšimi, odkar razpo-
lagamo s podatki o povprečni svetovni temperaturi. Prvo 
najtoplejše je bilo leto 2016, drugo pa leto 2015, vendar 
je razlika med leti 2015 in 2017 zanemarljivo majhna. 
Leto 2017 je bilo najtoplejše leto brez pojava el niño. 

V prispevku smo se večinoma naslonili na Svetovno mete-
orološko organizacijo (SMO) in njeno poročilo o stanju 
svetovnega podnebja v letu 2017 (WMO, 2018), uporabili 
pa smo tudi druge vire svetovnih podnebnih centrov ter 
evropskega programa Copernicus, ki ga izvaja Evropski 
center za srednjeročne napovedi vremena (ECMWF). 

Temperatura leta 2017 

na svetovni ravni

Leto 2016 ostaja najtoplejše doslej, a leto 2017 je med 
tremi najtoplejšimi in najtoplejše med leti brez pojava 
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el niño. Izraziti pojavi el niño, kot je bil tisti v obdobju 
2015/2016, običajno zvišajo svetovno povprečno 
temperaturo za 0,1  °C do 0,2  °C. V  primeru dogodka 
2015/2016 je bil prispevek el niña največji v obdobju 
od oktobra 2015 do aprila 2016. Nevtralne razmere 
so prevladovale večino leta 2017, šibka la niña pa se je 
razvila pozno v letu 2017 (WMO, 2018). 

Kombinacija petih podatkovnih nizov, od katerih trije 
uporabljajo konvencionalna opazovanja na površini in 
reanalize, kaže, da je bilo svetovno povprečje tempera-
ture leta 2017 0,46 °C ± 0,1 °C nad povprečjem obdobja 
1981–2010 in približno 1,1  °C ± 0,1  °C nad predindu-
strijsko ravnijo ter je za 0,1 °C zaostala za letom 2016. 
Leti 2017 in 2015 sta bili temperaturno tako blizu, da 
ne moremo z gotovostjo trditi, katero med njima je 
bilo toplejše, nedvomno pa je bilo leto 2016 najtoplejše 
doslej. 

Leta 2015, 2016 in 2017 so bila očitno toplejša od 
vseh let pred letom 2015 za najmanj 0,15 °C. Povpre-
čjna globalna temperatura obdobja 2013–2017 je 
skoraj 1  °C nad povprečjem obdobja 1850–1900 in 
za 0,4  °C presegla povprečje obdobja 1981–2010; je 
najvišje petletno povprečje temperature doslej. Petletno 
povprečje nudi dolgoročnejši pogled, ker zgladi letna 
nihanja, kot so tista povezana s pojavom el niño. Pet 
najtoplejših let je zbranih od leta 2010, medtem ko je 
celo najhladnejše leto v tem stoletju, to je leto 2008, za 
0,09 °C toplejše od povprečja obdobja 1981–2010 in bi 
se v 20. stoletju uvrstilo na drugo mesto (WMO, 2018).

SMO se v ocenah podnebnih razmer v letu 2017 naslanja 
na pet svetovnih centrov, ki računajo povprečno svetovno 
temperaturo. Ti centri so Meteorološka služba Zdru-
ženega kraljestva  – Hadleyjevo središče za podnebne 
napovedi in raziskave (Met Office Hadley Centre and 
Climate Researc Unit), Nacionalna uprava za oceane 
in ozračje  – Nacionalni center za okoljske informa-
cije (National Centers for Environmental Information  – 
NOAA) ter Nacionalna zrakoplovna in vesoljska uprava – 
Goddardov inštitut za vesoljske študije (NASA Goddard 
Institute for Space Studies). Poleg tega upošteva rezul-

tate dveh podatkovnih nizov, ki temeljita na realanizah, 
to sta ERA-interim Evropskega centra za srednjeročno 
napoved vremena in JRA-55 Japonske meteorološke 
agencije. SMO ocenjuje razmere na osnovi povprečja 
izračunov vseh petih podatkovnih nizov. Reanalize 
projekta EU Copernicus (ECMWF, 2018), ki teče na 
Evropskem centru za srednjeročno napoved vremena in 
uporablja za primerjavo podatke ERA-Interim reanalize, 
omogočjo upoštevanje razmer tudi na območjih s slabšo 
pokritostjo z meritvami – predvsem Arktike. 

V posameznih podatkovnih nizih je bilo leto 2017 po 
oceni dveh centrov drugo najtoplejše, po ocenah preo-
stalih treh centrov pa tretje najtoplejše. Razlike v ocenah 
so predvsem posledica načina, po katerem analizirajo 
podatkovno slabo pokrita območja, med katerimi je tudi 
Arktika, ki se najhitreje segreva. Razlika v povprečni 
temperaturi med letoma 2015 in 2017 je tako majhna, 
da je negotovost ocene večja od razlike. Razporeditev 
desetih najtoplejših let na svetovni ravni po odklonu 
glede na primerjalno obdobje smo zbrali v preglednici 
1. Odklon nad povprečjem obdobja 1951–1980 se po 
ocenah različnih svetovnih centrov nekoliko razlikuje 
(slika 1). 

Svetovna raven temperature je bila opazno nad dolgole-
tnim povprečjem čez vse leto. Največji odkloni so bili zgodaj 
v letu, prvi trije meseci leta so bili vsaj za 0,5 °C toplejši 
od povprečja obdobja 1981–2010, marca je bil odklon celo 
0,64 °C. V nadaljevanju leta so bili odkloni med 0,3 °C in 
0,5 °C, najmanjši odklon je bil junija, in sicer 0,34 °C.

Kazalniki podnebnih sprememb

Seveda se podnebne spremembe ne kažejo le z narašča-
njem svetovne povprečne temperature, v preglednici 2 
smo zbrali nekaj ključnih kazalnikov spreminjanja svetov-
nega podnebnega sistema. 

Gladina morja je še naprej naraščala, prav tako raven 
toplogrednih plinov v ozračju. Letna povprečna koncentra-
cija CO2 v ozračju je že leta 2015 dosegla rekordnih 400 
ppm, v letu 2016 in 2017 pa je še naraščala. Kriosfera se 
je še naprej krčila, enako arktični in antarktični morski led. 

Tveganje zaradi z vročinskimi valovi povezanimi bole-
znimi se vztrajno povečuje. Približno 30 % svetovnega 
prebivalstva zdaj živi v podnebnih razmerah, kjer visoka 
temperatura ogroža življenja vsaj 20 dni na leto.

Izstopali so aktivna orkanska sezona na Atlantiku, 
velike monsunske poplave na indijski podcelini, nadalje-
vanje hude suše na delih vzhodne Afrike. Zaradi tega je 
bilo leta 2017 dokumentirano z največ vremenskimi in 
podnebnimi dogodki povezanih gospodarskih izgub. Po 
oceni Svetovnega gospodarskega foruma (WMO 2018) 
ekstremni vremenski dogodki še vedno ostajajo najpo-
membnejše tveganje, s katerimi se sooča človeštvo, 
tako glede na verjetnost kot na vpliv.

 Preglednica 1: Najtoplejša leta na svetovni ravni  
(WMO, 2018)

 Table 1: The world's warmest years on record 
(WMO, 2018)

Leto Odklon v °C glede na povprečje obdobja 1981–2010
2016 0,56
2017 0,46
2015 0,45
2014 0,30
2010 0,28
2005 0,27
2013 0,24
2006 0,22
2009 0,21
1998 0,21

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017
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Prostorska in mesečna 

spremenljivost odklona 

povprečne temperature 

Nadpovprečno topla območja v letu 2017 so bila zelo 
obširna, kopna območja izven Antarktike, ki so bila 
hladnejša od primerjalnega obdobja, so bila del zahodne 
Kanade in manjši del Avstralije. Reanalize kažejo na 
podpovprečno letno temperaturo tudi v delih Afrike, kjer 
pa so meritve redke. 

Presežek nad 1 °C nad dolgoletnim povprečjem je bil na 
višjih območjih azijskega dela Rusije, Mongolije in severne 
Kitajske. Podobno velik je bil presežek povprečne letne 
temperature tudi na severozahodu Kanade in na Aljaski, 
južni polovici ZDA in delih severne Mehike, pa tudi na delu 
vzhodne Avstralije. 

Največji presežek, nad 2 °C, je bil visoko na severu, predvsem 
v vzhodni Rusiji in na severozahodu Severne Amerike. 
Nekatera obalna območja so bila deležna vpliva zmanjšanega 
obsega morskega ledu (npr. Svalbard), kjer je bila povprečna 
letna temperatura kar 4 °C nad dolgoletnim povprečjem. 

Slika 2:  
Odklon povprečne letne temperature 
zemeljskega površja od povprečja 
obdobja 1981–2010 (WMO, 2018)
Figure 2:  
Surface-air temperature anomaly for 
2017, with respect to the  
1981-2010 average (WMO, 2018)

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017
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 Slika 1: Potek povprečne svetovne temperature po podatkih petih svetovnih raziskovalnih centrov glede na povprečje 
obdobja 1850–1990: JRA-55 – Japonska meteorološka agencija, ERA-interim – Evropski center za 
srednjeročno napoved vremena, HadCRUT.4.6.0.0 – Meteorološka služba Združenega kraljestva – Hadleyjevo 
središče za podnebne napovedi in raziskave, GISTEMP – Nacionalna zrakoplovna in vesoljska uprava in NOAA 
GlobalTemp – Nacionalna uprava za oceane in ozračje (WMO, 2018)

 Figure 1: Global mean temperature anomalies, with respect to the 1850-1990 baseline for the five global datasets: JRA-
55 – Japan Meteorological Agency, ERA-Interim – ECMWF, HadCRUT.4.6.0.0 – Met Office Hadley Centre and 
Climate Research Unit, GISTEMP – NASA, and NOAAGlobalTemp – NOAA) (WMO, 2018)
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Celina
Odklon glede na povprečje  

1981–2010 v ºC Uvrščenost leta 2017 Doslej najvišja vrednost
Severna Amerika 0,84 6 1,32 (2016)
Južna Amerika 0,54 2 0,69 (2015)
Evropa 0,73 5 1,18 (2014)
Afrika 0,54 4 0,83 (2010)
Azija 0,88 3 0,92 (2015)
Oceanija 0,51 6 0,73 (2013)

Čeprav je bila večina zemeljske površine nadpovprečno 
topla, je bilo malo območij, kjer je bilo leto 2017 rekordno 
toplo. Na državni ravni je bilo leto 2017  med 47 
državami, ki poročajo o državni povprečni temperaturi, 
najtoplejše le v Argentini, na Mauriciusu, v Mehiki, Španiji 

in Urugvaju. Azijski del Rusije je bil tudi najtoplejši doslej, 
v Ruski Federaciji pa je bilo leto 2017 četrto najtoplejše. 
Temperatura v Afriki je bila rekordna v mesecih maj, junij, 
julij in september. Prikazi odklona povprečne mesečne 
temperature v letu 2017 so na sliki 4.

Kazalnik Obdobje Vrednost Uvrščenost
Odklon povprečne svetovne temperature  
glede na povprečje obdobja 1981–2010 2017, letno povprečje 0,46 Druga najvišja v nizu podatkov

Svetovna raven CO2 2016*, letno povprečje 403,3 ppm Najvišja v nizu podatkov
Svetovno povprečje spremembe nivoja  
morske gladine glede na leto 1993 2017, december 8,0 cm Najvišja v nizu podatkov

Razsežnost poletnega minimuma  
arktičnega morskega ledu 2017, september 4,64 milijona km2 Osma najnižja v nizu podatkov

 Preglednica 2: Vrednosti ključnih podnebnih kazalnikov (WMO, 2018)
 Table 2: Values of key climate indicators (WMO, 2018)

 Preglednica 3: Temperaturni odklon po celinah v letu 2017 (WMO, 2018)
 Table 3: Continental temperature anomalies in 2017 (WMO, 2018)

*Podatki za povprečje na svetovni ravni v letu 2017 še niso objavljeni.

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017

 Slika 3: Drseče dvanajstmesečno povprečje odklona svetovne (zgoraj) in evropske (spodaj) temperature v primerjavi 
s povprečjem obdobja 1981–2010. Temneje so obarvana povprečja za koledarsko leto (vir: Copernicus, 
Evropski center za srednjeročno napoved vremena na osnovi podatkovnega niza ERA-Interim).

 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 2017. 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)
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Ker ogrevanje zemeljske površine ni enakomerno in nanj 
vpliva naravna spremenljivost, smo v preglednici 3 zbrali 
podatke o odklonu povprečne temperature v letu 2017 
po celinah. Na vseh celinah se je povprečna temperatura 
leta 2017 uvrstila med šest najvišjih. V Južni Ameriki je 
bilo leto 2017 drugo najtoplejše, v Aziji tretje, v Afriki 
četrto, v Evropi peto, v Severni Ameriki in Oceaniji šesto. 

Padavine

V letu 2017 je bilo manj območij z izrazitimi odkloni v 
padavinah, kot smo jim bili priča v letih 2015 in 2016, ko 
je vremenske vzorce močno krojil vpliv el niña. Največje 
območje s padavinami nad 90-tim percentilom v letu 
2017 je bilo na severovzhodu Evrope. Segalo je od severa 

januar  

februar  

marec  
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evropskega dela Rusije na zahod preko severne Nemčije 
in južne Norveške. Evropski del Rusije je bil v letu 2017 
drugi najbolj namočen. Jesen je bila posebej mokra na 
območju Baltika, tako Estonija kot Latvia sta beležili najbolj 
mokro jesen, odkar imajo podatke. Na Tajskem je bilo leto 
2017 najbolj mokro doslej, državno povprečje padavin je 
dolgoletno povprečje preseglo za 27 %. 

Sušno, s padavinami pod 10-tim percentilom dolgoletnega 
povprečja, je bilo na delu območja Sredozemlja, od tam je 
sušno območje segalo nad Iran. Državno letno povprečje 
padavin na Portugalskem je bilo le 60 % tistega v dolgo-
letnem povprečju, kar leto 2017 uvršča med štiri najbolj 
sušna od leta 1931. Obdobje april–december je bilo najbolj 
suho obdobje v 87-letnem zapisu. (NOAA, 2018). Sušno je 

april  

maj  

junij  

 Slika 4: Odklon temperature po mesecih leta 2017 od ustreznega mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 (vir: 
Copernicus, Evropski center za srednjeročno napoved vremena, storitve s področja podnebnih sprememb)

 Figure 4: Surface air temperature anomalies for months in 2017 relative to the corresponding monthly average for the 
period 1981-2010. Source: ERA-Interim (Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service).
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bilo od Italije proti zahodu nad Portugalsko in severozahodno 
Afriko, s sušo so se spopadali tudi na jugozahodu Afrike, 
pomanjkanje padavin so čutili od vzhodne Turčije do zaho-
dnega Irana, na jugu je sušno območje segalo do Izraela. 

Na indijski podcelini je bil monsun blizu običajnega, seveda 
z nekaj manjšimi lokalnimi izjemami, blizu običajnega je bil 

monsun tudi v Sahelu, lokano močnejše padavine pa so povzro-
čile poplave v Nigeriji. Marec 2017 je bil zelo moker v Domi-
nikanski republiki, dolgoletno povprečje so padavine presegle 
za 96 %, na več merilnih mestih so dosegli marčevski rekord. 

Večina zahodne polovice Avstralije je bila nadpovprečno 
namočena, vzhodna polovica pa je bila bolj sušna kot 

julij  

avgust  

september  
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običajno. Povprečna količina padavin v Avstraliji je bila 
leta 2017 8 % nad povprečjem obdobja 1961–1990. 

Začetek leta je bil na Novi Zelandiji bolj namočen kot običajno, 
saj je bilo več neurij in ciklonov, ki so povzročali močnejš 
padavine. Severno od Aucklanda je padlo skoraj petkrat več 
dežja kot v dolgoletnem marčevskem povprečju, kar je na 

tem območju najbolj moker marec od začetka zapisov leta 
1946. Tudi ciklon Cook (6. in 11. aprila) je povzročil hudo-
urniške padavine in rekordne ali skoraj rekordne padavine. 
Ob koncu leta so razmere na Novi Zelandiji iz mokrih prešle 
v sušne in kar nekaj območij je poročalo o najbolj sušnem 
novembru. V kraju Orari novembra 2017 ni bilo padavin, 
kar je bilo prvič od začetka meritev v letu 1897. 

 Slika 4: Odklon temperature po mesecih leta 2017 od ustreznega mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 (vir: 
Copernicus, Evropski center za srednjeročno napoved vremena, storitve s področja podnebnih sprememb)

 Figure 4: Surface air temperature anomalies for months in 2017 relative to the corresponding monthly average for the 
period 1981-2010. Source: ERA-Interim (Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service).
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 Slika 5: Letne padavine, prikazane kot percentil povprečja obdobja 1951–2010, najbolj sušna območja so označena z 
rjavo barvo, najbolj namočena pa z zeleno (WMO, 2018)

 Figure 5: Annual total precipitation expressed as a percentile of the 1951-2010 reference period for areas that would 
have been in the driest 20% (brown) and wettest 20% (green) of years during the reference period, with 
darker shades of brown and green indicating the driest and wettest 10%, respectively (WMO, 2018)

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017

Ekstratropski ciklon je v zadnjem tednu marca spremljalo 
veliko dežja v delih Argentine, zabeleženih je bilo več dnevnih 
in mesečnih rekordov. Tajska je poročala o drugem najbolj 
mokrem obdobju januar–september, medtem ko je Italija 
poročala o najbolj sušnem obdobju januar–september. 
Obilne padavine med 29. junijem in 2. julijem so sprožile 
obširne poplave v delih južne Kitajske, kar je povzročilo 56 
smrtnih žrtev in več kot 5 milijard ameriških dolarjev škode. 
V južni Aziji so bile obilne padavine med 9. in 12. avgustom 
v delih Bangladeša, Indije in Nepala. V nekaj dneh je v več 
krajih padla običajna mesečna količina padavin.

Orkana Irma in Maria sta prizadela Karibe in jugovzhodne 
ZDA septembra 2017. Maria je povzročila velike uniču-
joče in hude poplave v Dominiki, Portoriku in ZDA. Maria 
je bila najmočnejši orkan, ki je prizadel Puerto Rico po 
orkanu San Felipe II leta 1928.

Koncentracija toplogrednih plinov

Naraščanje ravni toplogrednih plinov v ozračju je glavni 
dejavnik podnebnih sprememb. Koncentracija v ozračju 
je rezultat med izpusti v ozračje in ponori v biosferi in 
oceanih. Na svetovni ravni merijo koncentracijo ogljiko-
vega dioksida (CO2), methana (CH4) in dušikovega oksida 
(N2O).

Na svetovni ravni bodo številke za leto 2017 znane šele 
proti koncu leta 2018. Rezultati meritev na nekaterih 
značilnih lokacijah, kot so Mauna Loa (Havaji) in Cape 
Grim (Tasmanija), kažejo, da so se ravni CO2, CH4 in N2O 
v letu 2017 še naprej višale. 

Povišanje ravni CO2 iz leta 2015 v 2016 je bilo večje kot 
porast iz leta 2014 v leto 2015 in večje kot v povprečju 
zadnjega desetletja. El niño je prispeval k večjemu povi-
šanju v letu 2016 s povečanjem izpustov na tleh (npr. 
gozdni požari) in z zmanjšanim ponorom v rastlinju na 
sušnih območjih. Povišanje CH4 iz leta 2015 v leto 2016 
je bilo nekoliko manjše kot iz leta 2014 v 2015, a večje 
od povprečja v zadnjem desetletju. Povišanje ravni N2O 
iz leta 2015 v 2016 je bilo prav tako nekoliko manjše 
kot iz leta 2014 v 2015 in manjše od povprečnega nara-
ščanja v zadnjem desetletju (WMO, 2018). 

Kriosfera

Svetovna meteorološka organizacija spremlja tudi 
ledeni pokrov zemeljskega površja, saj ta močno vpliva 
na sevalno bilanco in s tem na vremenske in podnebne 
razmere. Razsežnost morskega ledu je bila opazno pod 
ravnijo povprečja 1981–2010 vse leto 2017 tako na 
Arktiki kot tudi na Antarktiki (WMO, 2018). Zimski višek 
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na Arktičnem morju je bil 14,42 milijona km2, dosežen je 
bil 7. marca. Bil je najmanjši zimski višek, odkar imamo 
satelitske podatke, in 0,1 milijona km2 pod dosedanjim 
minimumom v letu 2015. Taljenje spomladi in poleti je 
bilo počasnejše kot v preteklih letih. Poletni minimum 
4,64  milijona km2 13. septembra je bil osmi najnižji in 
1,25 milijona km2 nad rekordnim minimum iz leta 2012. 
Počasno zamrzovanje v jeseni je povzročilo, da je bil 
obseg arktičnega ledu znova blizu rekorndo nizkega za 
december ob koncu leta. 

Antarktični morski led je bil blizu ali rekordno nizek vse 
leto. Poletni minimum 3. marca je bil 2,11 milijona km2, 
kar je 0,18 milijona km2 pod prejšnjim rekordom iz leta 
1997. Zimski maksimum 18,03 milijona km2 12. oktobra 
je bil drugi najmanjši za letom 1986. 

Celotna masa ledu na Grenladniji se je zaradi obilnih padavin 
v jeseni 2016 povečala, kljub temu se je masa ledenega 
pokrova na Grenlandiji od leta 2002 opazno zmanjšala.

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. Leta 2017 je bila ozonska luknja nad Antark-
tiko razmeroma majhna v primerjavi z obsegom v nekaj 
preteklih desetletjih. Take razmere so bile v veliki meri 
posledica lokalnih razmer v ozračju in niso kazalnik izrazi-
tejšega negativnega trenda. 

Večina indikatorjev ozonske luknje kaže na šibak nega-
tiven trend v zadnjih dvajsetih letih. Dnevna razse-
žnost ozonske luknje je dosegla maksimalno razsežnost 
19,6  milijona km2 11. septembra. Prvi del sezone do 

 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 2013, 2014, 2015, 2016 in 2017 ter povprečje obdobja 1979–2016 
(debelejša siva črta). Tanka črna črta označuje največji opaženi dnevni obseg ozonske luknje v dolgoletnem 
obdobju spremljanja tega pojava. Temno zelenomodro osenčeno območje predstavlja razpon med 30. in 70. 
percentilom in svetlo zelenomodro osenčeno območje predstavlja razpon med 10. in 90. percentilom za 
časovno obdobje 1979–2016. (WMO, 2018)

 Figure 6: Area (millions of km2) where the total ozone column is less than 220 Dobson units. 2017 is shown in red. The 
most recent years are shown for comparison, as indicated by the legend. The smooth, thick grey line is the 
1979-2016 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 1979-2016. The thin 
black lines show the maximum and minimum values for each day during the 1979-2016 period (WMO, 2018).
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drugega tedna septembra je bil razvoj podoben kot v 
povprečju obdobja 1979–2016. 

Polarni vrtinec je postal nestabilen in elipsaste oblike 
v tretjem tednu septembra. Na območju južno od 60° 
geografske širine se je temperatura dvignila za 5 do 
7  °C nad dolgoletno povprečje. Rezultat je bilo hitro 
krčenje ozonske luknje, šele konec septembra se je 
ponovno nekoliko povečala. Povprečna površina ozonske 
luknje na višku sezone, to je med 7. septembrom in 13. 
oktobrom, je bila 17,4  milijona km2, kar je najmanj od 
leta 2002 (12,0  milijona km2) in manj kot leta 2012. 
Povprečna razsežnost v 30-tih zaporednih dnevih najve-
čjega obsega je bila 17,5  milijona km2, kar je najnižja 
vrednost od leta 2002 (15,5 milijona km2) in nekaj manj 
kot v letu 2012 (18,9 milijona km2).

Ekstremni dogodki

Ekstremni vremenski dogodki vsako leto povzročijo 
veliko gospodarsko škodo in človeške žrtve, tako je bilo 
tudi leta 2017. 

Ekstremni dogodki imajo veliko posledic, med njimi 
naj omenim človeške žrtve, zdravstvene posledice, 
ekonomsko škodo in selitve prebivastva. So tudi glavni 
dejavnik, ki vpliva na medletno nihanje kmetijske proizvo-
dnje. 

Bilo je 84 tropskih ciklonov, kar je blizu dolgoletnega 
povprečja. Zelo dejavno dogajanje na severnem Atlan-
tiku je bilo protiutež povprečni ali celo podpovprečni 
sezoni drugod po svetu. V severnem Atlantiku je nastalo 
17 imenovanih neurij. Severovzhod in severozahod 
Tihega oceana je beležil običajno število ciklonov. Sezona 

2016/17 je bila na južni polobli podpovprečna, še 
posebej v prvi polovici sezone, le v Avstraliji so se pribli-
žali povprečju. 

Severnoatlantska sezona orkanov je bila zelo burna. 
Trije izjemno uničujoči orkani so se v hitrem zaporedju 
razvili pozno avgusta in septembra na severnem Atlan-
tiku. Harvey je dosegel celino na jugu Teksasa z močjo 4. 
stopnje in ostal skoraj na mestu na območju Hustona 
več dni. Ob tem so bile padavine izjemno obilne. Na 
območju mesta Huston je padlo od 900 do 1200 mm 
dežja (NOAA, 2018). Študije so to intenziteto padavin 
povezale z naraščanjem toplogrednih plinov v ozračju. 
Harveyu je sledila Irma v začetku septembra in nato 
Maria sredi septembra. Irma je povzročila ogromno 
škode na številnih karibskih otokih, pustošila je po 
severni obali Kube, kot orkan 4. stopnje je dosegla jugo-
zahodno Florido. Orkan Maria je bil prvi, ki je z jakostjo 5. 
stopnje dosegel Dominico, s 4. stopnjo je Maria desegla 
Puerto Rico. 

Vsi trije omenjeni orkani so bili v ZDA uvrščeni med 
pet najbolj uničujočih (skupaj s Katrino in Sandy). Irma 
in Maria sta povzročili ogromno škodo tudi izven ZDA. 
Med pomembnejše orkane na Atlantiku spadata še 
Nate (veliko škodo je povzročil v Kostariki in Nikaragvi) 
ter Ofelia, ki je postala najbolj vzhodni orkan z jakostjo 3. 
stopnje, že oslabela v izventropsko neurje je povzročila 
škodo tudi na Irskem. Veter na njenem obrobju je okrepil 
požare na Portugalskem. 

Na severozahodnem Tihem oceanu je bilo malo 
močnih ciklonov, je pa nekaj sisitemov povzro-
čilo škodo predvsem s poplavami. Tajfun Tembin je 
zahteval vsaj 129 žrtev na otoku Mindanao predvsem 
s poplavami. Dva ciklona, od tega en neimenovan, 

 Slika 7: Število tropskih ciklonov v svetu po letih (WMO, 2018) 
 Figure 7: Total number of tropical cyclones globally, by year (WMO, 2018)

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017

120

100

80

60

40
1980 1995 20101985 2000

Leto

20151990 2005 2020

Št
ev

ilo
 tr

op
sk

ih 
cik

lo
no

v



19UJMA | številka 32 | 2018

drugi pa Damrey, sta oktobra in novembra prizadela 
Vietnam. Tajfun Hato je avgusta prizadel Hong Kong in 
Makao ter del Kitajske; to je bil najmočnejši tajfun, ki 
je prizadel Makao v zadnjih 50 letih. V severnem Indij-
skem oceanu sta ciklona Mora in Ockhi najbolj priza-
dela Sri Lanko.

V letu 2017 je bilo predvsem spomaldi in poleti več 
močnih neurij v srednji in vzhodni Evropi. Prvič po letu 
2011 je bila sezona tornadov v ZDA nadpovprečna, s 
1406 tornadi so dolgoletno povprečje 1991–2010 
presegli za 12 %. 

Med odmevnejšimi vremensko pogojenimi nesrečami je 
bil plaz v Sieri Leone, v katerem je življenje izgubilo vsaj 
500 ljudi. Plaz se je sprožil po izredno obilnem deževju. 
Vsaj 273 žrtev je zahteval plaz v južni Kolumbiji. Med 
monsunsko sezono so bile poplave tudi na Indijski podce-
lini. 

Suša iz leta 2016 se je marsikje v vzhodni Afriki 
nadaljevala tudi v leto 2017. Suša se je leta 2017 
stopnjevala v delu Južne Afrike. Suša je prizadela dele 
sredozemske regije in dele srednje Evrope. O suši so 
poročali tudi v srednji Severni Ameriki in na meji s 
Kanado. 

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 temperature, 
ampak tudi v intenzivnejših in pogostejših izrednih vremen-
skih in podnebnih dogodkih. Najizrazitejša je povezava 
med pogostejšimi, daljšimi in intenzivnejšimi vročinskimi 
valovi in podnebnimi spremembami (IPCC, 2013). 

Oceani

Razmere v oceanih pomembno vplivajo na podnebne 
vzorce, zato prav tako pozorno kot spremljamo tempera-
turo zemeljskega površja, spremljamo tudi skladiščenje 
topote v oceanih. Toplota, ki jo vsebujejo oceani, je v letu 
2017 dosegla novo rekordno vrednost (WMO, 2018), v 
plasti do globine 700 m je bilo nakopičenih 158,1 zeta-
joulov, kar je 6,9 zetajoulov več kot v doselj rekordnem 
letu 2015. 

Kljub temu pa je bila predvsem zaradi odsotnosti pojava el 
niño svetovna povprečna temperatura morske površine 
v letu 2017 nekoliko pod tisto v letih 2015 in 2016, a 
kljub temu tretja najvišja doslej. Najpomembnejši odklon 
je bil na zahodnem tropskem Tihem oceanu in zahodnem 
ter osrednjem subtropskem južnem Indijskem oceanu. 
Na teh območjih je bila temperatura površine morja 
0,5 do 1,0  °C nad povprečjem obdobja 1981–2010, 
ponekod v Indijskem oceanu je odklon presegel 1,0  °C 
(WMO, 2018). 

Temperatura je bila nekoliko pod dolgoletnim povpre-
čjem nad večino vzhodnega Indijskega oceana in osre-
dnjim ter vzhodnim ekvatorialnim Tihim oceanom, kar 
kaže na šibko la niño, ki se je razvila proti koncu leta. Tudi 
del južnega Atlantika je bil nekoliko hladnejši kot običajno. 
Območje hladnih voda v severovzhodnem Atlantiku južno 
od Islandije je bilo manj izrazito kot v preteklih letih. 

Svetovno povprečje višine morske gladine je bilo razme-
roma stabilno v letu 2016 in začetku 2017 zaradi zača-
snega vpliva pojava 2015/2016 el niño, v začetku leta 
2016 je bil višek dviganja, v letu 2017 se je hitrost dviganja 
morske gladine vrnila k dolgoletnemu povprečnemu trendu 
in od sredine 2017 se morska gladina ponovno dviga. 

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017

 Slika 8: Vpliv povišanja temperature za 1 ºC na bruto družbeni proizvod na prebivalca (WMO, 2018)
 Figure 8: The effect of a 1°C increase in temperature on real per capita output at the grid level. (Sources: Natural Earth; 

ScapeToad; United Nations World Population Prospects: The 2015 Revision; World Bank Group Cartography 
Unit; and IMF staff calculations), (WMO, 2018)
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Zakisljevanje oceanov

Oceani vsrkajo do 30  % antropogenih letnih izpustov 
CO2 v ozračje in tako blažijo vpliv izpustov na podnebje. 
Vendar ima to resne ekološke posledice, saj CO2 reagira 
z morsko vodo in povzroča upadanje pH morske vode 
in spremembe v kemiji karbonatov v morski vodi. To 
vpliva na lupine in ogrodje organizmov v morju (korale, 
ki sestavljajo koralne greene, in školjke). Na posameznih 
območjih proces pospešujejo še nekateri drugi procesi 
v oceanu. 

V zadnjih desetih letih so študije pokazale (WMO, 2018), 
da zakisljevanje oceanov neposredno vpliva na stanje 
koralnih grebenov, na kalcifikacijo in preživetje nekaterih 
organizmov. Vpliv se prenaša navzgor po prehranski 
verigi in ima lahko posledice za obalno gospodarstvo. 
Poleg tega se vplivi ogrevanja oceanov in spremembe 
stratifikacije lahko združijo z zakisljevanjem, pomanjka-
njem kisika in vplivi, kot je pretiran izlov rib ter onesna-
ženje. 

Trend zakisljevanja je konsistenten. Od poznih 80-tih let 
minulega stoletha pH morske vode pada in se je znižal 
z 8,10 v zgodnjih 80-tih letih na vrednosti med 8,04 in 
8,09 v zadnjih petih letih. 

Temperaturni ekstremi

Izraziti vročinski valovi so prizadeli tako severno kot 
južno poloblo. V južnem delu Južne Amerike so poročali 
o vročinskih valovih poleti 2016/17. Vročina je takrat 
prizadela tudi Patagonijo. V  zadnji tretjini januarja so 
mnoge postaje v Čilu poročale o rekordno visoki tempe-
raturi. Poletje je bilo zelo vroče tudi v vzhodni Avstraliji, 
kjer so v začetku druge tretjine januarja številne postaje 
poročale o rekordno visoki temperaturi. 

Konec maja je bilo zelo vroče na jugozahodu Azije, v 
Turbatu je temperatura 28. maja dosegla 54  ºC, kar 
je pakistanski rekord in izenačen azijski rekord. Več 
vročinskih valov je zajelo območje Sredozemlja. O 
izraziti vročini so poročali tudi na jugozahodu ZDA in 
vzhodu Kitajske.

Januarja je bilo neobičajno mraz v srednji in jugovzhodni 
Evropi. Več držav je poročalo, da januar ni bil tako mrzel 
že od leta 1987. Mesečno povprečje je zaostajalo za 
dolgoletnim januarskim povprečjem za več kot 5  ºC. 
Snežilo je tudi ponekod v višjih predelih alžirske Sahare. 
Med 20. in 21. aprilom je mrzel val s sneženjem najbolj 
prizadel Moldavijo, a tudi več drugih držav na Balkanu, 
Švico, Ukrajino, Avstrijo in Romunijo, ta dogodek je 
prizadel tudi Slovenijo. 

Julija je zelo mrzel val dosegel Argentino; jugovzhodno 
Avstralijo pa je mrzel val dosegel prve dni juija. Konec 
leta je zelo mrzel val zajel severovzhod ZDA in vzhodno 
Kanado, mraz je trajal dva tedna. 

Gospodarske posledice 

naraščanja povprečne 

temperature na svetovni ravni

Gospodarski obeti, ki jih je oktobra 2017 objavil Medna-
rodni monetarni sklad (IMF), kažejo, da ima zvišanje 
temperature neenakomeren makroekonomski učinek 
(WMO, 2018). Neželeni posledice so zgoščene v regijah 
z relativno vročim podnebjem, kjer je nesorazmerno 
veliko število držav z nizkim dohodkom. V  teh državah 
zvišanje temperature znižuje dohodek na prebivalca tako 
kratkoročno kot srednjeročno z zmanjšanjem kmetijske 
proizvodnje, zmanjšanjem produktivnosti vročini izpo-
stavljenih delavcev in upočasnjuje naložbe ter ogroža 
zdravje.

Analiza potrjuje obstoj statistično pomembnega neli-
nearnega učinka temperature na gospodarsko rast na 
prebivalca. V državah z visoko povprečno temperaturo 
povišanje temperature duši gospodarski razvoj, prav 
nasproten je učinek v znatno hladnejšem okolju. 

Države, katerih gospodarstva naj bi bila najbolj priza-
deta zaradi zvišanja temperature, proizvedejo le okoli 
20 % svetovnega BDP (podatek za leto 2016), vendar 
tam prebiva 60  % svetovnega prebivalstva, predvi-
deno pa je, da bo do konca stoletja tam živelo več kot 
75 % svetovnega prebivalstva. Svetovna meteorološka 
organizacija je to oceno povzela po World Economic 
Outlook iz leta 2017, ki ga je objavil Mednarodni mone-
tarni sklad (https:// www.imf.org/en/Publications/
WEO/Issues/2017/09/19/world – economic-outlook-
-october-2017).

Sklepne misli

V letu 2017 se je nadaljeval trend ogrevanja spodnjih 
plasti zemeljskega ozračja. Čeprav se je v začetku 
tega stoletja zdelo, da se je ogrevanje zemeljske 
površine upočasnilo, od leta 2015 spet opažamo 
hitrejše naraščanje povprečne svetovne tempera-
ture. Mednarodni ukrepi za zmanjšanje izpustov toplo-
grednih plinov v ozračje so še vedno premalo učinko-
viti, da bi upočasnili segrevanje zemeljskega površja in 
ga omejili na politično še sprejemljivi 2 ºC ali celo na 
1,5 ºC, za kar si prizadeva UNFCCC. 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 najtoplej-
šimi v zadnjih sto letih (Vertačnik, 2014). Tudi leto 
2014 je po temperaturi zraka in morja izstopalo glede 
na dolgoletne meritve, vremenske ujme glede na 
prejšnja leta pa niso bile posebno izrazite (Vertačnik, 
2015). Sledilo je rekordno toplo leto 2016 (Cegnar 
2017), leto 2017 pa je najtoplejše leto brez pojava 
el niño. 

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SVETU LETA 2017
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Tudi leta 2017 smo bili priča številnim podnebnim 
odklonom, ki so povzročili doslej največjo škodo zaradi 
vremenskih in podnebnih ektremnih dogodkov, ogrožali 
poljedelstvo in prehransko varnost, terjali veliko preveč 
človeških življenj in sprožili ali zaostrili že obstoječo huma-
nitarno krizo (WMO, 2018). Žal projekcije za prihodnja 

desetletja niso obetavne. Vloga posameznika v priza-
devanjih za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov je 
sicer pomembna, a glavno vlogo v tovrstnih prizadeva-
njih, vključno z zmanjševanjem onesnaževanja in omeje-
vanjem nebrzdanega izkoriščanja naravnih virov, morajo 
složno prevzeti politiki vseh držav sveta. 
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PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2017
CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2017

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

Povzetek 
Leto 2017 je bilo v Sloveniji 0,5 do 1,5 °C toplejše kot v povprečju obdobja 1981–2010. V državnem 
povprečju se uvršča na 7. do 8. mesto med najtoplejšimi leti. V delu Julijcev so padavine presegle 
3000 mm, na vzhodu in severovzhodu je padlo le od 600 do 1200 mm. Padavine so v državnem povprečju 
presegle dolgoletno povprečje za okoli 9 %, le na delih Dolenjske in Štajerske je bilo manj padavin kot v 
dolgoletnem povprečju. Sončnega vremena je bilo več kot običajno, razen na severovzhodu in severozahodu 
je bil presežek od 10 do 20 %. Januar je bil najhladnejši v zadnjih 30-tih letih, večina mesecev pa je bila 
nadpovprečno topla. Poletje je bilo sušno, drugo do tretje najtoplejše in drugo najbolj sončno. September 
je izstopal s hladnim, oblačnim in deževnim vremenom. 21. in 22. aprila je pozeba povzročila katastrofalno 
škodo v kmetijstvu, poleti so pustošila lokalna neurja, decembra pa neobičajno obsežen vetrolom. 

Abstract
The mean temperature in 2017 was 0.5-1.5°C above the 1981-2010 average. The summer of 2017 was the 
second to third warmest ever in Slovenia; there were five heat waves during the summer. Precipitation mostly 
exceeded the 1981-2010 norm, and the country mean surplus above the norm was about 9%. Only parts of 
the Dolenjska and Štajerska regions reported less precipitation than normal. 2017 was sunnier than normal, 
with the surplus being mostly between 10 and 20%. January was the coldest of the last 30 years. Severe 
frost in April, summer thunderstorms and unusually strong winds in December caused significant damage. 

Uvod 

Za primerjavo smo uporabili obdobje 1981–2010, ki 
ga je priporočila Svetovna meteorološka organizacija 
(SMO) na 17. SMO kongresu leta 2015 za sprotno spre-
mljanje podnebnih razmer (Svetovna meteorološka 
organizacija 2016, 2018). 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 na izračunane trende segrevanja. 

Metode

Razmere v letu 2017 smo prikazali opisno, s pregledni-
cami in slikami. Podatke smo črpali iz arhiva Agencije RS 

Slika 1:  
Odklon povprečne letne 
temperature v letu 2017 od 
povprečja obdobja 1981–2010 
(kartografija: R. Bertalanič)
Figure 1:  
Temperature anomalies in 2017 
compared to the reference period 
1981-2010 (Author: R. Bertalanič)

,
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za okolje (Agencija RS za okolje, 2018) in mesečnega 
biltena Agencije RS za okolje Naše okolje (Agencija RS 
za okolje, 2017). 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 2017, 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 2017 
v primerjavi z dolgoletnim povprečjem v %, na sliki 5 je 
odklon trajanja sončnega obsevanja prikazan za nekaj 
izbranih merilnih postaj. Mesečno trajanje sončnega 
obsevanja za štiri izbrane merilne postaje v % dolgole-
tnega povprečja prikazuje slika 7. 

Količina padavin je bila porazdeljena neenakomerno, na 
sliki 8 je karta višine padavin v letu 2017, vrednosti so 
podane v mm. Na sliki 9 so za nekaj krajev prikazane 
letne padavine v primerjavi z obdobjem 1981–2010 v %, 
na naslednji sliki pa  % dolgoletnega povprečja padavin 
po mesecih za Kredarico, Ljubljano, Mursko Soboto in 
Portorož. 

Slika 11 prikazuje število dni s snežno odejo in njeno 
največjo debelino v letu 2017. Na sliki 12 je prikazan 
potek največje debeline snežne odeje na Kredarici v letih 
1955–2017. 

V preglednicah smo prikazali povprečne mesečne 
podatke za obdobje 1981–2010 in mesečne vrednosti 
v letu 2017, izbrali smo povprečno temperaturo 
(preglednica 1), višino padavin po mesecih v letu 2017 
in povprečje obdobja 1981–2010 (preglednica 4), 

v preglednici 5 je mesečno število dni s padavinami 
vsaj 1  mm v letu 2017 in v povprečju obdobja 1981–
2010, v zadnji preglednici pa je predstavljeno mesečno 
trajanje sončnega obsevanja v letu 2017 in povprečje 
obdobja 1981–2010. Najvišjo izmerjeno temperaturo v 
letu 2017 po mesecih prikazuje preglednica 2, najnižjo 
izmerjeno temperaturo po mesecih v letu 2017 pa 
preglednica 3.

V članku so uporabljeni podatki merilne mreže Agencije 
RS za okolje, vključeni so podatki, izmerjeni s klasič-
nimi merilniki in samodejnimi merilnimi postajami. Pri 
temperaturi, trajanju sončnega obsevanja in padavinah 
opažamo občasno manjša odstopanja med klasičnimi 
in samodejnimi meritvami, kar je tudi razlog, da se za 
isto merilno mesto lahko podatek za isto spremen-
ljivko iz različnih baz podatkov nekoliko razlikuje. Če so 
bile meritve na samodejni merilni postaji prekinjene, so 
podatki interpolirani, kar prav tako lahko vnaša razlike 
med vrednostmi iz različnih virov podatkov.

Podnebje leta 2017 kot celota

Povprečna svetovna temperatura je za 1,1 ºC presegla 
povprečje predindustrijske dobe. V  svetovnem merilu 
se leto 2017 uvršča med tri najtoplejša in je najtoplejše 
med leti brez pojava el niño. Največji pozitivni odklon je 
bil na območju Arktike, znaten pozitivni odklon je bil nad 
večjim delom Severne Amerike, na jugozahodu Evrope, 
Srednjem vzhodu, v severozahodni in osrednji Afriki, 
vzhodni in južni Aziji in nad morjem ob Zahodni Antark-
tiki. Negativen je bil odklon le na manjših območjih 
kopnega in oceanov, vključno z vzhodnim tropskim Tihim 
oceanom, kjer je v začetku in ob koncu leta prevlado-
vala šibka la niña. Leto 2017 je bilo v Sloveniji 0,5 do 

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

Kredarica
2017 –10,1 –5,1 –3,0 –3,4 1,8 7,4 8,0 9,7 1,6 2,5 –4,5 –7,8
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
2017 –7,0 0,9 5,3 7,4 12,7 17,1 17,5 17,7 10,2 7,2 0,9 –3,4
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
2017 0,6 6,3 10,1 12,6 17,4 22,4 23,3 24,0 16,3 12,4 8,2 3,0
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
2017 –3,2 4,5 10,2 12,0 16,9 21,7 23,2 23,2 14,3 12,0 6,2 1,9
1981–90 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16,0 11,2 5,6 1,2

Novo mesto
2017 –4,0 4,4 9,4 11,6 16,5 21,4 23,3 22,4 14,0 10,9 5,9 3,1
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
2017 –4,2 4,0 9,7 11,1 16,8 21,5 22,5 22,3 14,8 11,5 5,8 2,7
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

2017 –5,7 2,7 7,6 9,5 14,9 19,4 20,7 19,8 12,3 9,1 3,5 –0,6
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

2017 –5,1 3,7 8,7 10,6 16,4 21,0 22,2 21,6 14,2 10,5 5,2 2,2
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

2017 1,9 7,0 10,2 12,7 17,6 23,2 24,2 24,3 17,2 13,7 9,8 5,6
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 2017 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 1: Average monthly air temperature in °C in 2017 and the 1981-2010 norms
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1,5 °C toplejše kot v povprečju obdobja 1981–2010. Če 
ocenimo povprečno letno temperaturo za vso državo, se 
leto 2017 uvršča na 7. do 8. mesto med najtoplejšimi 
leti od leta 1961 dalje. K nadpovprečni letni tempera-
turi so z večjimi odkloni bolj prispevali nadpovprečno topli 
popoldnevi kot pa nadpovprečno topla jutra (Agencija RS 
za okolje, 2017). Povprečna najnižja temperatura zraka 
v letu 2017 je dolgoletno povprečje na večini merilnih 
mest presegla, odkloni so bili od 0 do 1  °C. Odkloni 
letnega povprečja najvišje dnevne temperature so bili 
pozitivni, na večini merilnih mest je bilo 1 do 2 °C topleje 
kot v dolgoletnem povprečju. Z  manjšim odklonom je 
izstopal Vedrijan, z večjim pa Črnomelj. 

Potek povprečne letne temperature nam pove, da so 
najhladnejša leta odmaknjena že več desetletij v prete-
klost. Najhladnejše od sredine minulega stoletja je bilo v 
Ljubljani in Murski Soboti leto 1956, na Obali 1953 in na 
Kredarici leto 1954. Prelomnico v ogrevanju ozračja v 
Sloveniji postavljamo v osemdeseta leta minulega stoletja. 
V tem stoletju se kopičijo nadpovprečno topla leta, v nižin-
skem svetu je bilo doslej najtoplejše leto 2014.

V pretežnem delu države je bilo leto 2017 bolj namočeno 
kot v dolgoletnem povprečju. V večini zahodne polovice 
države so padavine dolgoletno povprečje presegle vsaj 
za desetino dolgoletnega povprečja. V  večini vzhodne 
polovice države je bil odklon večinoma v mejah ±10 %, 
le na Goričkem v Prekmurju je bil presežek nekoliko 
večji. Za dolgoletnim povprečjem so nekoliko zaostajali v 
precejšnjem delu Štajerske in Dolenjske.

Sončnega vremena je bilo povsod več kot običajno, na 
severozahodu in severovzhodu je bil presežek nad dolgo-
letnim povprečjem do 10  %, velika večina Slovenije pa 
je bila obsijana s soncem za 10 do 20 % več časa kot v 
dolgoletnem povprečju.

Na Kredarici je bila največja debelina snežne odeje 
340  cm, kar je precej manj od rekordne debeline 
7  m v letu 2001, a tudi precej več kot v s snegom 
skromnem letu 2002, debelina snega na Kredarici 
je tedaj dosegla komaj 195  cm. Razen na Obali in 
Goriškem je bila snežna odeja v letu 2017 prisotna 

Portorož
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 Slika 2: Število toplih in hladnih dni v letu 2017  
(avtorica: T. Cegnar)

 Figure 2: Number of warm and cold days in 2017  
(Author: T. Cegnar)

V Ljubljani je bila na sedanjem merilnem mestu najvišja 
povprečna letna temperatura 12,7 °C leta 2014, drugo 
najtoplejše je leto 2000 (12,2  ºC), pridružilo se mu je 
leto 2015, leta 2007 je bila povprečna temperatura 
12,1 °C. Leto 2017 je bilo z letnim povprečjem 11,9 ºC 
peto najtoplejše. Najhladnejše ostaja leto 1956 s 
povprečno temperaturo 8,6 °C, nato sledita leti 1978 
in 1954 z 8,9 °C, 9,0 °C pa je bila povprečna tempera-
tura v letih 1962 in 1980. Pokazatelj ogrevanja je tudi 
nadpovprečno število vročih dni, prav tako tudi najvišja 
temperatura v času vse pogostejših vročinskih valov, v 
letu 2017 jih je bilo v Sloveniji kar pet, a noben ni trajal 
dlje kot osem dni. 

Največ padavin je leta 2017 padlo v hribovitem svetu 
severozahodne Slovenije, ponekod so padavine presegle 
3000  mm. Območje s padavinami nad 2400  mm je 
potekalo od severozahodne Slovenije vzdolž alpsko-
-dinarske pregrade vse do meje s Hrvaško. Najmanj 
padavin, in sicer med 600 in 1200 mm, je bilo v Prek-
murju in v večjem delu Dolenjske, Štajerske ter Koroške.

 Preglednica 2: Najvišja temperatura zraka v °C leta 2017 
 Table 2: Maximum air temperature in °C in 2017

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

Kredarica 2017 2,3 6,2 5,1 5,6 12,0 15,2 17,0 19,3 10,1 13,8 6,4 7,9

Rateče 2017 6,0 12,3 20,7 22,0 27,4 31,0 30,1 32,5 21,7 23,6 12,6 9,8

Bilje 2017 12,6 18,5 25,4 26,0 28,9 34,3 33,9 39,0 26,1 24,3 20,2 16,2

Ljubljana 2017 8,4 14,3 23,8 24,6 30,2 34,2 34,1 38,1 25,3 23,0 16,8 15,5

Novo mesto 2017 10,7 15,4 23,2 25,6 30,7 35,0 35,9 36,7 26,2 24,4 19,4 17,9

Maribor 2017 6,1 17,8 23,0 24,1 29,9 35,9 33,9 37,0 28,3 25,6 18,5 16,3

Slovenj Gradec 2017 6,3 13,8 22,4 23,6 29,0 33,1 34,0 35,1 23,5 24,7 16,6 14,6

Murska Sobota 2017 5,0 16,1 22,8 24,2 30,0 34,4 35,7 37,8 25,3 23,8 18,3 15,1

Letališče Portorož 2017 15,0 14,8 23,2 25,8 28,4 33,1 33,7 37,3 27,6 22,0 18,5 17,1
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tudi po nižinah. V Ljubljani je sneg ležal 37 dni, največja 
debelina je bila 15 cm.

Z večjimi vremenskimi odmiki od običajnih razmer so 
v letu 2017 odstopali mrzel januar, zadnji primerljivo 
mrzel je bil že 30 let oddaljeni januar 1987. Sledil je daljši 
niz nadpovprečno toplih mesecev, v katerem z velikim 
odklonom izstopa marec. April je zaznamoval močan 
prodor mrzlega zraka in za kmetovalce katastrofalna 
pozeba. Drugo do tretje najtoplejše poletje je prineslo 
že zgoraj omenjenih pet vročinskih valov. Lokalno so 
pustošila krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo. 
S  hladnim in sivim vremenom je izstopal september. 
Novembra so bile v gorah razmere že povsem zimske, 
pomembno pa se je snežna odeja v gorah odebelila 
decembra, ko je nekajkrat snežilo tudi po nižinah v notra-
njosti države. 

Podnebne razmere po sezonah 

Pozimi 2016/17 je povprečna temperatura nekoliko 
presegla dolgoletno povprečje na severozahodu Slove-
nije in po vrhovih Karavank ter Trnovskega gozda in 
Snežnika. Največji odklon je bil na Kredarici, kjer je 
bila zima 0,9 °C toplejša kot v dolgoletnem povprečju. 

Drugod je bilo hladneje od dolgoletnega povprečja, 
na večini ozemlja je bil odklon med 0 in −1  °C, v delu 
Štajerske in manjšem delu Dolenjske pa je bil zaostanek 
večji, in sicer so za dolgoletnim povprečjem zaostajali 
za 1 do 1,5 °C.

Povprečna zimska jutranja temperatura je bila v prete-
žnem delu države pod dolgoletnim povprečjem. Večina 
zaostankov za dolgoletnim povprečjem je bila med 0,5 
in 1,4  °C. S  pozitivnim odklonom so od dolgoletnega 
povprečja izstopali v Lescah in na severozahodu države.

Popoldnevi so bili v povprečju ponekod toplejši, ponekod 
hladnejši kot običajno. Večinoma so pozitivni odkloni 
prevladovali na zahodu države in na Notranjskem ter v 
Slovenj Gradcu. Negativni odkloni so bili majhni.

Število dni z najnižjo temperaturo pod −10 °C je bilo blizu 
dolgoletnega povprečja in opazno višje kot zadnjih nekaj 
zim. Ledenih in hladnih dni je bilo to zimo več kot nekaj 
zim pred tem. Rekordno visoke ali rekordno nizke tempe-
rature nismo izmerili.

Sončnega vremena je bilo več kot v povprečju obdobja 
1981–2010. Največji presežek so imeli v delu 
Notranjske. Večji del Slovenije je poročal o presežku med 

 Slika 3: Potek povprečne letne temperature v Ljubljani v letih 1951–2017 (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 3: Mean air temperature in °C in Ljubljana in the period 1951-2017 (Author: T. Cegnar)
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.
Kredarica 2017 –23,3 –12,3 –10,9 –14,7 –4,6 –0,1 0,1 0,3 –4,6 –8,3 –14,6 –16,5
Rateče 2017 –19,0 –7,1 –6,0 –8,0 0,3 3,8 4,2 4,1 –0,4 –5,5 –9,4 –14,7
Bilje 2017 –11,2 –4,1 –0,8 –1,7 3,4 8,9 11,0 10,9 5,1 0,4 –3,9 –6,5
Ljubljana 2017 –13,0 –2,8 –0,3 1,5 6,2 10,0 12,5 11,5 5,0 –1,0 –3,5 –5,6
Novo mesto 2017 –16,0 –4,2 –2,9 –2,8 4,7 8,4 10,0 8,2 4,4 –1,7 –4,0 –6,1
Maribor 2017 –12,5 –5,5 –0,4 0,9 7,3 13,1 12,3 13,0 6,1 0,2 –2,9 –7,9
Slovenj Gradec 2017 –21,6 –4,7 –5,4 –4,6 1,3 6,3 6,2 3,8 1,9 –4,8 –7,4 –16,9
Murska Sobota 2017 –16,3 –5,7 –3,3 –4,1 3,4 7,5 10,2 8,7 2,6 0,0 –4,6 –8,5
Letališče Portorož 2017 –7,7 –1,5 0,4 6,1 9,7 17,8 17,8 14,0 8,8 5,6 –0,4 –3,8

 Preglednica 3: Najnižja temperatura zraka v °C leta 2017
 Table 3: Minimum air temperature in °C in 2017
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20 in 40 %. Manjši presežek so imeli v Celju, Mariboru, 
Murski Soboti in Ratečah.

Padavine so zaostajale za dolgoletnim povprečjem, 
močno so se mu približali v Slovenski Istri, na Krasu in 
v Vipavski dolini, kjer je bil zaostanek pod 10  %. Proti 
severu in vzhodu je delež padavin v primerjavi z dolgo-
letnim povprečjem upadal. V  Zgornjem Posočju, Kara-
vankah in ponekod na Dolenjskem ter v manjšem delu 
Štajerske in Koroške je padlo od 40 do 50 % dolgole-
tnega povprečja. Približno polovica države je poročala o 
padavinah med 50 in 70 % dolgoletnega povprečja.

Povsod je padlo vsaj 50 mm padavin. Najobilnejše so bile 
padavine v južnem delu Julijcev, na Trnovski planoti proti 
Nanosu in Javorniku. Ponekod so padavine presegle 
400 mm, največ jih je bilo v Črnem Vrhu nad Idrijo, kjer 
so namerili kar 605 mm padavin. Razen Obale in skraj-
nega severozahoda je na zahodu Slovenije padlo nad 
200 mm. Z manjšimi izjemami je v vzhodni polovici Slove-
nije padlo od 60 do 130 mm.

Snežna odeja je obležala opazno manj dni kot v dolgo-
letnem povprečju. Pozimi v visokogorju snežno odejo 
običajno beležijo vse dni; izjema je bila zima 2005/16, 
ko so bila tla na Kredarici decembra prekrita s snegom 
le prve 4 dni. V  zimi 2016/17 razmere niso bile tako 
izjemne, vendar je bila snežna odeja debelejša od dolgole-
tnega povprečja le v prvi tretjini decembra 2016, nato je 
bila debelina vse do konca zime opazno pod dolgoletnim 
povprečjem.

Pomlad je bila toplejša od dolgoletnega povprečja, 
odklon je bil med 1 in 3  °C, večinoma je bilo do 2  °C 
topleje kot v dolgoletnem povprečju. Toplih dni je bilo več 
kot običajno, hladnih pa manj. Po nižinah osrednje Slove-

nije, Dolenjske in Bele krajine se je temperatura dvignila 
nad 30  °C. V  Ljubljani, Ratečah in na Kredarici je bila 
pomlad druga najtoplejša, v Murski Soboti šesta, na 
Obali peta, v Novem mestu tretja najtoplejša.

Sončnega vremena je bilo povsod več kot v dolgoletnem 
povprečju. Največji presežek je bil v delu Notranjske, kjer 
je bilo več kot 30 % več sončnega vremena kot v dolgole-
tnem povprečju. Velika večina Slovenije je bila 20 do 30 % 
bolj obsijana s soncem kot običajno. V delu Primorske, 
na severozahodu in severovzhodu Slovenije so poročali 
o presežku do petine dolgoletnega povprečja, na vzhodu 
Prekmurja pa je bil presežek najmanjši in ni presegel 
desetine običajne osončenosti. Po sončnem obsevanju 
se je pomlad 2017 v Ljubljani uvrstila na četrto mesto.

Največ padavin je bilo v delu Zgornjega Posočja, kjer je 
padlo nad 800 mm. V večjem delu Posočja in Julijcih ter 
večinoma tudi na Trnovski planoti so namerili nad 500 mm, 
tudi v Logarski dolini so s 539 mm presegli ta prag. Na 
Obali, vzhodu Bele krajine, delu Dolenjske in večjem delu 
Štajerske ter Prekmurja je padlo od 100 do 200 mm. Le 
na manjšem delu Dravskega polja in na skrajnem vzhodu 
Prekmurja je bilo padavin manj kot 100 mm.

Razen goratega območja na severozahodu in severu 
države je bilo spomladi 2017 v Sloveniji manj padavin 
kot v dolgoletnem povprečju. Največji primanjkljaj je bil 
na vzhodu Prekmurja, delu Štajerske in manjšem delu 
Dolenjske, kjer je padlo le od 40 do 60 % dolgoletnega 
povprečja. Obala in večina Krasa, del Notranjske, Bela 
krajina, večina Dolenjske, del Štajerske in Pomurje so 
poročali o 60 do 80 % dolgoletnega povprečja padavin. 
Nadpovprečno veliko padavin je bilo na severozahodu 
Slovenije in v gorskem svetu v okolici Jezerskega in delu 
Kamniško-Savinjskih Alp. Za več kot petino so dolgoletno 
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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 anomalies in °C in 2017 (Author: T. Cegnar)
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povprečje presegli v Zgornjem Posočju in okolici Jezer-
skega, več kot za dve petini nad dolgoletnim povprečjem 
je bilo padavin le na manjšem območju Zgornjega Posočja. 
Število dni s padavinami vsaj 1 mm je bilo podpovprečno.

Razen Zgornjesavske doline in višjih leg spomladi 2017 
ni bilo snežne odeje. V Ratečah je snežna odeja tla prekri-
vala 2 dni, kar je najmanj v prikazanem nizu podatkov. 
Le trije dnevi s snežno odejo so bili spomladi leta 2012, 
največ pa jih je bilo leta 1951 (63 dni). Spomladi 2017 
je bila v Ratečah največja debelina snežne odeje 10 cm.

Pozimi in spomladi v visokogorju praviloma beležijo 
snežno odejo vse dni. Večino novembra je bila snežna 
odeja nadpovprečno debela, a je že decembra večino 
meseca zaostajala za običajno debelino. Tudi januarja, 
februarja in marca je bilo snega manj kot običajno, 
najbolj izrazito pa je bila snežna odeja preskromna aprila, 
šele zadnje dni meseca je dosegla dolgoletno povprečje. 
Večino maja je debelina snežne odeje glede na dolgo-
letno povprečje nekoliko zaostajala.

Poleti je povprečna temperatura zraka povsod presegla 
dolgoletno povprečje. Večina Slovenije je bila 2 do 2,5 °C 
toplejša kot v dolgoletnem povprečju. Na jugu države 
je bilo poleg južnega dela Notranjske in Bele krajine še 
nekaj manjših območij, kjer so dolgoletno povprečje 
presegli za več kot 2,5 °C. Predvsem na severozahodu 
države so bila tudi območja z odklonom le od 1,5 do 2 °C. 
Poletje 2017 je bilo na večini merilnih mest drugo ali 
tretje, ponekod tudi četrto, najtoplejše doslej. K nadpov-
prečno visoki poletni temperaturi so prispevali vsi trije 
poletni meseci, še najmanj je dolgoletno povprečje 
presegal julij. Segrevanje na svetovni ravni se kaže tudi 
na segrevanju ozračja v Sloveniji, poletja so v Sloveniji za 
približno 2,5 °C toplejša, kot so bila pred petdesetimi leti.

Dolgoletno povprečje je presegla tudi povprečna najnižja 
dnevna temperatura. Odklon od povprečja se je večinoma 
gibal med 0,8 in 1,7 °C. Odklon povprečne najvišje dnevne 
temperature je bil večji, in sicer med 2 in 4 °C.

Poleti 2017 je bilo več vročinskih valov, vendar vroča 
poletna obdobja niso trajala dolgo, saj so jih prekinjale 
večinoma kratkotrajne, a izrazite ohladitve in tako pripo-
mogle k lažjemu prenašanju poletne vročine. Najizrazi-
tejši je bil vročinski val, ki se je začel konec julija in se 
nadaljeval prve dni avgusta. Ekstremno visoko se poleti 
2017 temperatura ni povzpela, izjema je le nekaj merilnih 
postaj na Primorskem in na jugu Notranjske. V  mreži 
merilnih postaj ARSO je bila najvišja temperatura izmer-
jena 3. avgusta v Podnanosu, ogrelo se je na 40,6 °C, 
kar je le malo pod slovenskim temperaturnim rekordom 
40,8 °C iz avgusta 2013 na letališču v Cerkljah. 

Topli so dnevi z najvišjo dnevno temperaturo vsaj 25 °C. 
Po nižinah jih je bilo večinoma med 60 in 85, v nižinskem 
delu Primorske pa nekaj več kot 90. Število vročih dni 
je opazno preseglo dolgoletno povprečje, v nižinskem 
svetu je bilo večinoma od 18 do 49 vročih dni, kar je vsaj 
dvakrat toliko, kot je dolgoletno povprečje.

Z neurji so izstopali dnevi: 21., 23., 25. in 28. junij, 7. in 
11. julij, 2., 6., 10., 11. in 28. avgust. Padavine so presegle 
600 mm le na skrajnem severozahodu Slovenije. Proti 
jugu in jugovzhodu je količina padavin pojemala. Večina 
Slovenije je poleti prejela od 200 do 500  mm dežja. 
Najmanj dežja je padlo v Beli krajini in na Obali, a tudi 
na nekaterih drugih manjših območjih na jugu države 
padavine niso dosegle 200  mm. Na vseh merilnih 
postajah so namerili vsaj 100  mm dežja. Dolgoletno 
povprečje padavin je bilo preseženo le na severoza-
hodu Slovenije, delu Goriških brd in na Trnovski planoti. 

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

Kredarica
2017 41 104 97 242 134 300 151 158 448 49 191 314
1981–2010 93 84 125 151 172 204 213 214 225 238 184 136

Rateče
2017 28 74 90 175 76 229 163 190 379 47 202 285
1981–2010 58 57 85 107 121 141 144 151 160 164 159 111

Bilje
2017 61 192 53 141 55 188 36 63 243 35 138 245
1981–2010 82 66 81 95 117 117 97 112 162 156 151 130

Ljubljana
2017 56 114 34 153 72 149 73 60 344 54 204 218
1981–2010 69 70 88 99 109 144 115 137 147 147 129 107

Novo mesto
2017 43 66 27 52 69 65 32 75 278 77 172 122
1981–2010 54 59 76 89 97 131 99 128 130 118 106 85

Maribor
2017 24 45 13 73 27 66 61 70 218 43 145 103
1981–2010 40 44 65 68 94 123 106 128 114 92 81 72

Slovenj 
Gradec

2017 28 55 33 133 34 113 87 77 212 32 152 122
1981–2010 43 44 70 81 99 151 144 146 136 115 99 77

Murska 
Sobota

2017 23 46 15 37 84 99 66 112 203 43 97 70
1981–2010 31 34 49 52 75 103 86 102 89 66 62 50

Letališče 
Portorož

2017 43 137 28 73 40 52 31 38 250 60 159 238
1981–2010 60 54 62 66 75 86 56 86 118 112 106 88

 Preglednica 4: Višina padavin v mm leta 2017 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 4: Precipitation in mm in 2017 and the 1981-2010 norms
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V primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 kot zelo 
sušne izstopajo južna, precejšnji del osrednje in vzhodne 
Slovenije, ponekod je padla le polovica običajne količine 
padavin, v nekaj krajih pa niti polovica dolgoletnega 
povprečja padavin.

Poleg pogoste vročine je poletje povsod po Sloveniji 
zaznamovalo tudi neobičajno veliko število ur sončnega 
vremena, v vseh treh poletnih mesecih je bilo sončnega 
vremena bistveno več kot v dolgoletnem povprečju. 
V  večjem delu Slovenije je poletje 2017 drugo najbolj 
sončno, število ur s sončnim vremenom je bilo od 10 
do 25 % ali od 80 do 160 ur nad dolgoletnim povpre-
čjem, samo na merilni postaji Sv. Florjan je bil presežek 
le 8 %. V Novem mestu in na območju, ki se začenja 
v Julijcih in sega proti jugu zahodno od Ljubljane nad 
Notranjsko, so dolgoletno povprečje presegli za več kot 
petino.

Jeseni je bila povprečna temperaturna blizu dolgoletnega 
povprečja in povsem v mejah običajne spremenljivosti. 
Odklon povprečne temperature je bil v veliki večini države 
v mejah ±0,5 °C, le v Ratečah in na Brniku je bil negativni 
odklon nekoliko večji. Povprečna najnižja dnevna tempe-
ratura je bila na večini merilnih mest nižja kot običajno, 
vendar negativni odkloni niso presegli −0,5 °C, redki pozi-
tivni odkloni so bili večinoma še manjši. Povprečna najvišja 
dnevna temperatura je večinoma presegla dolgoletno 
povprečje, odkloni niso dosegli 1 °C. Nekaj merilnih postaj 
je poročalo o majhnem negativnem odklonu.

Izstopali so hladno obdobje v septembru, toplo obdobje 
v oktobru, ohladitev konec oktobra in dve topli obdobju v 
novembru, ki se je iztekel z občutno ohladitvijo.

Po letu 1980 je opazen trend naraščala povprečne 
jesenske temperature, bolj opazen je na nižinskih 
postajah kot v visokogorju. Tako hladnih kot tudi toplih dni 
je bilo to jesen malo. Predvsem po številu toplih dni jesen 
2017 močno zaostaja za dolgoletnim povprečjem, saj je 
september zaznamovalo razmeroma hladno vreme.

Največ padavin je bilo v delu Julijcev in Trnovske planote, 
kjer je padlo nad 900 mm. V dobri polovici države je padlo 
od 300 do 600 mm padavin. Nad 600 mm padavin je bilo 
na območju, ki je segalo od meje na severozahodu prek 
hribovitega sveta zahodne Slovenije nad Notranjsko in 
Kočevsko ter Belo krajino. Nad 600 mm so namerili tudi 
v delu Kamniško-Savinjskih Alp.

V primerjavi z dolgoletnim povprečjem je padavin primanj-
kovalo v Posočju, na Bledu in v Bohinju. Večina primanj-
kljajev je bila okoli desetine dolgoletnega povprečja ali 
manj. V pretežnem delu države so na merilnih postajah 
poročali o padavinah nad dolgoletnim povprečjem, večina 
presežkov je bila do 60  %, večji presežek je bil v Beli 
krajini, jugovzhodni Dolenjski, jugozahodni Štajerski in v 
večjem delu Pomurja. V delu Bele krajine in na manjšem 
delu Prekmurja so dolgoletno povprečje presegli za več 
kot štiri petine.

Število jesenskih dni s padavinami vsaj 1  mm je bilo 
večinoma blizu dolgoletnega povprečja, le na Obali in 
v Prekmurju je bil presežek opaznejši, vendar sta to 
območji, kjer je povprečno število takih dni manjše kot 
drugod po državi.

V večjem delu Slovenije je sončnega vremena v primer-
javi z dolgoletnim povprečjem primanjkovalo. Večinoma 
je bil primanjkljaj manjši od desetine, nekoliko večji je bil le 
na severu Ljubljanske kotline in v gorskem svetu severne 
Slovenije. Dolgoletno povprečje trajanja sončnega obse-
vanja so presegli v Beli krajini, večjem delu Dolenjske in 
ponekod na Štajerskem ter Koroškem, največji presežek, 
in sicer 11 %, je bil v Novem mestu.

Na Kredarici je sneg tla prekrival 49 dni, največja debelina 
snežne odeje je bila 150 cm. V Ratečah je bilo 25 dni s 
snežno odejo, kar je krepko nad dolgoletnim povprečjem in 
druga največja vrednost. Največja debelina snežne odeje 
v jeseni 2017 je dosegla 25 cm. Na Črnivcu so poročali 
o najvišji debelini snega 31 cm, na Zgornjem Jezerskem 
je snežna odeja dosegla 29 cm, na Kneških Ravnah in v 
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Slika 5:  
Odklon trajanja sončnega obsevanja 
v letu 2017 od povprečja obdobja 
1981–2010 v %  
(kartografija: R. Bertalanič) 
Figure 5:  
Annual sunshine duration compared 
to the reference period 1981-2010 
(Author: R. Bertalanič)
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Novi vasi pa 16 cm. na Vojskem je snežna odeja dosegla 
25 cm. Tudi marsikje po nižinah so poročali o kakšnem 
dnevu s snežno odejo, ki pa je hitro skopnela.

Podnebne razmere po mesecih 

Preletimo še podnebne razmere po mesecih. 

Januarja je bila povprečna temperatura občutno nižja kot 
v povprečju obdobja 1981−2010. V večjem delu zahodne 
Slovenije in večinoma tudi na Gorenjskem so za dolgole-
tnim povprečjem zaostajali do 3 °C. Drugod po državi je bil 
zaostanek večji, del Dolenjske in Štajerske je bil 4 do 5 °C 
hladnejši od povprečja primerjalnega obdobja.

Večina padavin je padla 12. in 13. januarja. Med 50 in 
80 mm je padlo na območju, ki se je začenjalo na meji s 
Hrvaško in segalo v Zgornje Posočje, od tam se je razte-
zalo tudi nad osrednjo Slovenijo in naprej proti jugo-
vzhodu nad Belo krajino. Izjema je bila Obala, kjer je padlo 
le 43 mm. Najmanj padavin, le med 10 in 30 mm, je bilo v 
delu Zgornjesavske doline, delu Posavja, na Koroškem in 
na severovzhodu Slovenije. Povsod je bilo manj padavin 
kot v dolgoletnem povprečju obdobja 1981–2010. 
V  Zgornjem Posočju je padlo od 20 do 40  % dolgole-
tnega povprečja. Velika večina merilnih postaj je poročala 
o padavinah med 40 in 80  % dolgoletnega povprečja. 
Najbližje dolgoletnemu povprečju so bili na Ilirskobistri-
škem, v Kočevju, Novem mestu in Beli krajini ter Ljubljani, 
kjer je padlo vsaj štiri petine dolgoletnega povprečja.

Sončnega vremena je bilo vsaj za desetino več kot običajno. 
Največ sončnega vremena je bilo na Obali, in sicer 181 ur. 
Na jugozahodu Slovenije, v Vipavski dolini in delu Notranjske 
so dolgoletno povprečje presegli vsaj za polovico, v Postojni 
pa kar za 72  %. Na severozahodu Slovenije je sonce 
sijalo 27 % več časa kot v dolgoletnem povprečju. V Beli 
krajini, večjem delu Dolenjske, precejšnjem delu Štajerske 
in na jugu Prekmurja odklon od dolgoletnega povprečja ni 
presegel 30 %. V Novem mestu je sonce sijalo 89 ur, kar je 
113 % dolgoletnega povprečja.

Na Kredarici januarska debelina snežne odeje že tretje 
leto zapored ni dosegla dolgoletnega povprečja, največja 
debelina je tokrat znašala 170 cm. Po nižinah v notra-
njosti Slovenije je 13. januarja večinoma zapadlo od 5 do 
20 cm snega, ki se je ob mrzlem vremenu obdržal do 
konca meseca.

Februarja so prevladovali toplejši dnevi od dolgole-
tnega povprečja, povprečna mesečna temperatura je 
povsod presegla dolgoletno povprečje. V  večjem delu 
Bele krajine, v delu Notranjske, na severu Gorenjske, 

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

Kredarica
2017 2 10 8 14 13 17 13 8 19 3 10 12
1981–2010 9 8 12 15 15 16 13 13 11 11 11 11

Rateče
2017 2 7 6 9 8 12 13 8 17 3 7 11
1981–2010 6 6 8 11 12 12 11 11 9 9 9 8

Bilje
2017 2 9 6 6 7 9 3 4 15 4 8 11
1981–2010 7 5 7 9 9 10 8 8 9 9 9 8

Ljubljana
2017 2 9 4 8 11 8 6 4 15 5 8 10
1981–2010 8 7 8 10 10 11 9 9 9 10 10 9

Novo mesto
2017 3 7 4 9 8 9 5 6 17 5 8 7
1981–2010 7 7 8 10 10 11 9 9 9 9 10 9

Maribor
2017 2 5 2 6 7 11 9 5 14 3 9 8
1981–2010 5 5 7 9 10 11 10 9 8 7 8 8

Slovenj Gradec
2017 4 5 2 11 9 11 8 5 17 1 9 10
1981–2010 6 6 7 9 11 12 10 10 8 8 8 8

Murska Sobota
2017 1 6 3 4 10 9 6 7 14 6 7 8
1981–2010 5 5 6 8 9 10 9 9 8 7 7 7

 Preglednica 5: Število dni z vsaj 1 mm padavin leta 2017 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 5: Number of days with precipitation of at least 1 mm in 2017 and the 1981-2010 norms

 Slika 6: Odklon trajanja sončnega obsevanja v letu 2017 
od povprečja obdobja 1981–2010  
(avtorica: T. Cegnar)  

 Figure 6: Sunshine duration in 2017 compared to the 
1981-2010 norms (Author: T. Cegnar)
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delu severne Štajerske in na Koroškem so dolgoletno 
povprečje presegli za več kot 3 °C.

Padavine so bile porazdeljene izrazito neenakomerno, 
povsod jih je bilo največ v prvi tretjini meseca. Najobil-
nejše so bile na območju Trnovskega gozda in v delu 
Julijskih Alp, kjer so večinoma presegle 300  mm, na 
manjšem območju pa je padlo celo okoli 400 mm. V Zgor-
njesavski dolini in večjem delu vzhodne polovice države 
je padlo od 40 do 100 mm. Le v manjšem delu Koroške 
in delu Dolenjske so padavine zaostajale za dolgoletnim 
povprečjem, drugod je bilo povprečje padavin v obdobju 
1981–2010 preseženo. V približno polovici države je bil 
presežek do 50 %, večji presežek je bil na zahodu države 
razen Zgornjesavske doline. Na manjšem območju je padlo 
celo trikrat toliko padavin kot v dolgoletnem povprečju.

Sončnega vremena je februarja povsod opazno primanj-
kovalo, le na Bizeljskem in delu Bele krajine so dolgoletno 
povprečje malenkost presegli. Med 50 in 70 % dolgo-
letnega povprečja so dosegli na območju, ki je na jugu 
segalo od Idrije in do Ljubljane proti severu pa do meje z 
Avstrijo. Drugod po državi je sonce sijalo vsaj 70 % toliko 
časa kot običajno.

Na Kredarici so 25. februarja namerili 220  cm 
snega, kar je pod dolgoletnim povprečjem. V Logu pod 
Mangartom je bila najdebelejša snežna odeja 30 cm, v 
Soči 23 cm, v Ratečah 19 cm, v Črnomlju 15 cm, v Novi 
vasi in Kočevju 10 cm. Na severovzhodu Slovenije je bila 
največja debelina 4 cm. Na Obali, Krasu, Goriškem in v 
Postojni ni bilo snežne odeje.

Marec se je na vseh merilnih mestih uvrstil med nekaj 
najtoplejših doslej, v državnem povprečju pa je bil drugi 
najtoplejši doslej. V pretežnem delu Slovenije je bil 3 in 

4 °C toplejši od povprečja obdobja 1981–2010. Tempe-
raturni odklon v Slovenski Istri, na Goriškem, v Kočevju 
in Metliki ni dosegel 3 °C, v manjšem delu Gorenjske je 
bil marec več kot 4 °C toplejši kot običajno. Ob jasnem 
vremenu in pomanjkanju padavin je bila razlika med 
jutranjo in popoldansko temperaturo precejšnja, večkrat 
je znašala okoli 20 °C.

Padavine so presegle 100 mm na severozahodu Slove-
nije in na Zgornjem Jezerskem, nad 200  mm pa je 
padlo le v delu Zgornjega Posočja. Proti vzhodu in jugu 
je količina padavin pojemala. Ponekod na skrajnem seve-
rovzhodu je padlo le okoli 10 mm. Skoraj vse padavine so 
bile zgoščene v prvi tretjini marca. Dolgoletno povprečje 
padavin je bilo preseženo na območju Jezerskega in v 
večjem delu severozahodne Slovenije, največji presežek, 
okoli 50 %, je bil v delu Zgornjega Posočja. V osrednjem 
delu Slovenije, na Dolenjskem, v delu Štajerske in v Prek-
murju padavine niso dosegle niti 40  % dolgoletnega 
povprečja. V  Mariboru, Šentilju, na Poličkem Vrhu in 
Ptuju je padla le okoli petina običajnih padavin. Na Kreda-
rici marca tla vedno vse dni prekriva snežna odeja, 5. 
marca je bila debela 260  cm, kar je pod dolgoletnim 
povprečjem.

Povsod je bilo marca več sončnega vremena kot 
običajno. Najmanjši presežek, in sicer med 20 in 30 %, 
je bil v Slovenski Istri, na Krasu, Zgornjem Posočju in na 
skrajnem severovzhodu Slovenije. V  približno polovici 
Slovenije je bilo od 50 do 60 % več sončnega vremena 
kot v dolgoletnem povprečju.

April je bil toplejši od dolgoletnega povprečja, tempera-
turni odklon je bil večinoma med 0,5 in 1,5 °C, nekoliko 
večji je bil le v manjšem delu Posočja in Lescah. Na 
severovzhodu Slovenije in na Pohorju so dolgoletno 
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec.

Kredarica
2017 160 109 188 136 177 225 229 216 79 181 78 87
1981–2010 126 135 144 134 166 170 204 174 148 141 107 109

Rateče
2017 117 94 203 170 217 235 277 281 108 215 70 48
1981–2010 92 131 160 164 192 205 246 232 189 145 89 58

Bilje
2017 176 103 217 208 250 300 336 345 135 178 95 101
1981–2010 114 136 166 178 230 243 301 279 199 153 106 100

Ljubljana
2017 94 71 214 209 270 274 332 324 100 183 48 50
1981–2010 68 109 147 175 232 243 290 261 178 116 62 54

Novo mesto
2017 89 89 213 191 243 270 325 320 130 207 64 92
1981–2010 76 106 139 164 221 230 272 243 176 118 67 55

Maribor
2017 105 86 223 193 264 278 305 309 126 205 76 108
1981–2010 80 112 143 178 230 235 269 243 181 136 83 62

Slovenj 
Gradec

2017 128 87 225 201 247 235 293 279 111 209 73 80
1981–2010 87 118 146 170 212 222 255 233 173 129 80 64

Murska 
Sobota

2017 93 86 195 196 260 270 290 325 126 164 58 82
1981–2010 71 111 146 188 241 245 277 255 184 134 74 56

Letališče 
Portorož

2017 181 97 216 241 291 323 361 352 167 173 108 107
1981–2010 108 132 176 202 259 277 327 303 222 162 101 95

 Preglednica 6: Trajanje sončnega obsevanja v urah v letu 2017 in povprečje obdobja 1981–2010
 Table 6: Bright sunshine duration in hours in 2017 and the 1981-2010 norms
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povprečje presegli le za nekaj desetink °C. Najprej ga je 
zaznamovalo nadpovprečno toplo vreme, v drugi polovici 
meseca pa močna ohladitev in pozeba, ki je 21. in 22. 
aprila kmetovalcem povzročila veliko škodo. Izstopalo je 
tudi padavinsko obdobje med 25. in 28. aprilom.

Najobilnejše so bile padavine v delu Zgornjega Posočja, 
delu Trnovske planote in na Jezerskem, kjer so presegli 
300  mm, ponekod v Zgornjem Posočju so padavine 
presegle celo 400  mm. V  Logu pod Mangartom so 
namerili 425 mm, v Soči 456 mm in Breginju 457 mm. 
Najmanj dežja je bilo na Obali, v delu Bele krajine, v večjem 
delu Dolenjske, v precejšnjem delu Štajerske in v Prek-
murju, kjer je padlo manj kot 100 mm, marsikje na seve-
rovzhodu padavine niso dosegle niti 40 mm. V primer-
javi z dolgoletnim povprečjem je padavin primanjko-
valo v manjšem delu Notranjske, v precejšnjem delu 
Dolenjske, v Beli krajini in na severovzhodu države, kjer 
na nekaj merilnih mestih ni padla niti polovica običajnih 
aprilskih padavin. Večina merilnih mest je poročala o 
nadpovprečnih padavinah. Nad 150  % dolgoletnega 
povprečja padavin je padlo v manjšem delu Slovenske 
Istre, v severni Primorski, na Gorenjskem, v večjem 
delu zahodne Štajerske in manjšem delu Koroške. 
V  Zgornjem Posočju, Kamniško-Savinjskih Alpah in 
manjšem delu Karavank so padavine presegle dvakratno 
povprečje primerjalnega obdobja.

Le na skrajnem severovzhodu Slovenije je bilo sončnega 
vremena nekoliko manj kot v dolgoletnem povprečju. 
Približno polovica ozemlja je poročala o presežku do 
petine dolgoletnega povprečja. V  Slovenski Istri, na 
Notranjskem, v delu Dolenjske in Bele krajine je bil 
presežek še nekoliko večji, vendar nikjer ni presegel dveh 
petin dolgoletnega povprečja.

Maja je bila povprečna temperatura nad dolgoletnim 
povprečjem obdobja 1981–2010, odkloni so bili med 
0,5 in 1,5 °C.

V Zgornjem Posočju so padavine večinoma presegle 
120 mm, največ pa jih je bilo v Breginju z okolico, kjer 
so namerili nad 160 mm, v Breginju celo 182 mm. Kraji 
na severozahodu Slovenije prek Trnovske planote proti 
jugozahodu na Kočevsko in del Bele krajine so poročali 
o padavinah nad 80  mm. Od 40 do 80  mm dežja je 
padlo na približno polovici Slovenije. Najmanj padavin je 
bilo v Portorožu in v precejšnjem delu Štajerske, kjer so 
namerili do 40  mm. Ponekod na Štajerskem padavine 
niso dosegle niti 30 mm.

Razen Murske Sobote je bilo maja padavin manj kot v 
dolgoletnem povprečju, največji primanjkljaj je bil v delu 
Štajerske, kjer je padlo le od 20 do 40 % dolgoletnega 
povprečja padavin. Večina Slovenije je poročala o 40 do 
80  % padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, 
štiri petine pa so presegli v delu Pomurja, ponekod v Beli 
krajini in na manjšem območju južno od Ljubljane.

Odkloni povprečne jutranje temperature in povprečne 
najvišje dnevne temperature so bili pozitivni. K nadpov-
prečno topli pomladi so bolj prispevali nadpovprečno 
topli popoldnevi kot nadpovprečno topla jutra.

Junij je bil toplejši od dolgoletnega povprečja, v večini 
krajev je bil drugi najtoplejši junij od začetka meritev, 
le junij 2003 je bil toplejši. Dolgoletno povprečje je bilo 
večinoma preseženo za 2 do 3  °C. V  severni polovici 
Slovenije je prevladoval odklon med 2 in 2,5 °C, v južni 
polovici pa med 2,5 in 3 °C. Za več kot 3 °C topleje so 
dolgoletno povprečje presegli v Beli krajini, manjšem 
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 Slika 7: Odklon mesečnega trajanja sončnega obsevanja v letu 2017 od mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 v % 
(avtorica: T. Cegnar) 

 Figure 7: Monthly sunshine duration compared to the 1981-2010 norms in % (Author: T. Cegnar)
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delu Notranjske in zelo omejenem območju Krasa ter 
na Kredarici. V  drugi polovici meseca nas je zajel prvi 
vročinski val tega poletja.

Padavine so bile razporejene zelo neenakomerno, največ 
jih je bilo v delu Julijcev in Trnovske planote, kjer je 
padlo več kot 300 mm. Proti jugu in vzhodu je količina 
padavin pojemala. Med kraje s skromnimi padavinami se 
uvrščajo Obala, Bela krajina, vzhodna in severovzhodna 
Slovenija. Ponekod so padavine komaj presegle 40 mm. 
Od dve do tri petine dolgoletnega povprečja padavin 
je padlo v Beli krajini, na vzhodu in jugu Dolenjske in 
na spodnjem Štajerskem. V  pasu iznad jugozahodne 
nad severovzhodno Slovenijo je padlo od 60 do 100 % 
dolgoletnega povprečja padavin. Na Goriškem, Trnovski 
planoti, severozahodu Slovenije, v Karavankah, manjšem 

delu osrednje Slovenije in Kamniško-Savinjskih Alp so 
dolgoletno povprečje padavin presegli, ponekod tudi za 
več kot dve petini. Na kar nekaj merilnih mestih so dolgo-
letno povprečje padavin presegli več kot 80 %.

Mesec je bil nadpovprečno sončen, na severovzhodu 
države je bil presežek nad dolgoletnim povprečjem do 
desetine. Večinoma je bilo od 10 do 30 % več sončnega 
vremena kot običajno. 30 % več sončnega vremena kot 
običajno je bilo v Lavrovcu in Šmarati, na Kredarici pa 
so dolgoletno povprečje presegli za 33  %. Največ ur 
sončnega vremena je bilo na Obali, najmanj pa na Kreda-
rici.

Izrazito so prevladovali toplejši dnevi od dolgoletnega 
povprečja. Bili sta le dve kratkotrajni ohladitvi, ko se 
je povprečna dnevna temperatura prehodno spustila 
nekoliko pod dolgoletno povprečje, to je bilo 7. in 8. junija 
ter ob koncu meseca.

Julij je bil toplejši kot v dolgoletnem povprečju, tempe-
raturni odklon je bil v dobri polovici države od 1 do 
2 °C. Na območju, ki se je začenjalo v Ratečah in se je 
spuščalo proti jugu vzdolž meje z Italijo nad Goriško, je bil 
odklon pod 1 °C. Več kot 2 °C topleje kot v dolgoletnem 
povprečju je bilo na Dolenjskem, v Beli krajini in precej-
šnjem delu Štajerske.

Večina dežja je padla v obliki ploh in neviht, zato so bile 
razlike v količini padavin velike. Največ dežja je bilo na 
severozahodu Slovenije, v Logu pod Mangartom so 
namerili 287  mm. Nad 180  mm dežja je padlo tudi v 
Planini pod Golico in v Kranjski Gori. Na zahodu Vipavske 
doline, večjem delu južne Slovenije, ponekod na Dolenj-
skem in spodnjem Štajerskem ter v Lendavi ni padlo niti 
50 mm dežja.

Razen na nekaj manjših območjih so padavine zaosta-
jale za dolgoletnim povprečjem. Največji primanjkljaj 
je bil opažen v Novi Gorici, v delu Slovenske Istre, delih 
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Slika 8:  
Padavine v letu 2017 
(kartografija: R. Bertalanič)  
Figure 8:  
Precipitation in 2017  
(Author: R. Bertalanič)

 Slika 9: Padavine v letu 2017 v primerjavi s 
povprečjem obdobja 1981–2010  
(avtorica: T. Cegnar)

 Figure 9: Precipitation in 2017 compared to the  
1981-2010 norms (Author: T. Cegnar)
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Notranjske in Dolenjske ter na zelo majhnem delu 
Štajerske, kjer ni padlo niti 40 % dolgoletnega povprečja. 
Na kar nekaj merilnih mestih so dolgoletno povprečje 
padavin presegli za več kot tretjino.

Sončnega vremena je bilo več kot običajno. Velika večina 
merilnih postaj je poročala o do petine več sončnega 
vremena kot običajno, le na jugu države je bil ponekod 
presežek nekoliko večji.

Julij sta zaznamovala dva vročinska vala, konec meseca 
pa se je začel še četrti vročinski val poletja 2017. Med 
vročinskimi valovi so bile nekajdnevne izrazite ohla-
ditve. V  večjem delu države se je julij začel s svežim 
vremenom, sledilo je vroče obdobje, sredi meseca je 
Slovenijo preplavil hladen zrak, a že kmalu se je poletna 
vročina vrnila. Sredi zadnje tretjine se je ponovno 
občutno ohladilo, konec meseca pa se je začel četrti 
vročinski val.

Avgust je bil v pretežnem delu Slovenije 2 do 3  °C 
toplejši od dolgoletnega povprečja. Le na nekaj manjših 
območjih na severu države in v Celju je bil odklon med 1,5 
in 2 °C, še manjše je bilo območje z odklonom nad 3 °C.

Trajanje sončnega obsevanja je preseglo dolgoletno 
povprečje. Večina merilnih postaj je poročala o presežku 
med 20 in 30 %. Manjši presežek, in sicer med 10 in 
20 %, je bil v Pomurju, na Obali, v Godnjah, na območju 
Krškega in v Brdih. Za 30  % so dolgoletno povprečje 
presegli Na Stanu, v Novem mestu in Sv. Florjanu. 
Največ ur sončnega vremena je bilo na letališču v Porto-
rožu (352 ur), najmanj pa na Kredarici (216 ur).

Nad 150 mm padavin so namerili na skrajnem severo-
zahodu Slovenije. Najskromnejše so bile padavine na 

Obali, kjer jih ni padlo niti 50 mm. V primerjavi z dolgo-
letnim povprečjem je padavin skoraj povsod po Sloveniji 
primanjkovalo. Izjeme z nadpovprečnimi padavinami so 
bile redke. Med njimi sta skrajni severozahod Slovenije in 
del Prekmurja. Povsod je padla vsaj petina dolgoletnega 
povprečja padavin, na večini ozemlja so presegli 60 % 
dolgoletnega povprečja. S  skromnimi padavinami so 
izstopale merilne postaje v Slovenki Istri, osrednji Slove-
niji in ponekod na Notranjskem.

Septembra je povprečna temperatura vsaj za 0,5  °C 
zaostajala za dolgoletnim povprečjem. V Slovenski Istri, 
na jugu Bele krajine in na Goričkem v Prekmurju so za 
dolgoletnim povprečjem zaostajali manj kot za 1  °C. 
Dobra polovica ozemlja Slovenije je poročala o odklonu 
med 1 in 1,5  °C. Predvsem v nekoliko višjih legah in 
ponekod v osrednji Sloveniji je bil zaostanek za dolgole-
tnim povprečjem večji, in sicer med 1,5 in 2 °C.

Nad 500 mm padavin so namerili v manjšem delu Julij-
skih Alp. Poleg alpsko-dinarskega grebena so 400 mm 
padavin presegli tudi v delu zahodnih Karavank. Na dobri 
polovici Slovenije so padavine presegle 300  mm. Pod 
200 mm padavin je padlo le na zelo omejenem območju 
Koroške, Štajerske in Prekmurja. Dolgoletno povprečje 
so povsod presegli vsaj za 40 %. O presežku med 40 in 
80 % so poročali na Goriškem in v večjem delu Posočja. 
V večini Pomurja in na območju, ki se začenja v Slovenski 
Istri in sega prek večine Notranjske nad Dolenjsko 
in osrednjo Slovenijo ter jugozahodno Štajersko, je 
padlo od 120 do 160 % več padavin kot v dolgoletnem 
povprečju. Največji presežek je bil v Beli krajini in na 
skrajnem severu Prekmurja, kjer so padavine presegle 
260  % dolgoletnega povprečja. V  gorah je snežilo, na 
Kredarici je sneg obležal 17 dni, 20. septembra je bila 
snežna odeja debela 60 cm.
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 Slika 10: Mesečne padavine v letu 2017 v primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 v % (avtorica: T. Cegnar) 
 Figure 10: Monthly precipitation in 2017 compared to the 1981-2010 norms in % (Author: T. Cegnar)
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Mesec je bil nadpovprečno oblačen, saj je sonce sijalo le 
od 40 do 80 % toliko časa kot običajno. Na manjšem delu 
Gorenjske ni bilo niti pol toliko sončnega vremena kot 
običajno. Območje z manj kot 60 % običajne osončenosti 
se je raztezalo prek Gorenjske, Koroške, osrednje Slove-
nije, nad vzhodni del Posočja in manjši del Notranjske ter 
na Kras. Več kot 70 % običajnega sočnega vremena je 
bilo na Obali, v delu Goriških brd, v Beli krajini in Novem 
mestu ter južnem delu severovzhodne Slovenije. Na 
Kredarici je sonce sijalo 79 ur, kar je 54 % dolgoletnega 
povprečja in najmanj, odkar merimo trajanje sončnega 
obsevanja na tej visokogorski postaji. Tudi v Ljubljani 
september še nikoli ni bil tako slabo osončen.

Oktobra je bila povprečna temperatura le na manjših 
območjih zaostajala za dolgoletnim povprečjem, v prete-
žnem delu države pa je bilo topleje kot običajno. Večina 
odklonov je bila do 1 °C, le v višjih legah je odklon presegel 
1 °C.

Padavine so bile porazdeljene neenakomerno. Le na 
manjših območjih je padlo nad 100  mm. Predvsem 
ponekod na Gorenjskem in severu države so bile padavine 
skromne, ponekod niso dosegle niti 40  mm. Na večini 
ozemlja je padlo od 40 do 100 mm. Padavine so povsod 
zaostajale za dolgoletnim povprečjem. Še najbolj so se 
mu približali na jugovzhodu Dolenjske in južnem delu 
Štajerske, kjer so padavine presegle štiri petine dolgo-
letnega povprečja. Proti severu in zahodu je primanj-
kljaj padavin naraščal. Večina krajev je poročala o pada-
vinah med 20 in 60 % dolgoletnega povprečja. Največji 
primanjkljaj je bil v Breginjskem kotu in na Kaninu, kjer 
niso dosegli niti petine dolgoletnega povprečja. Na 
Kredarici je debelina snežne odeje 1. oktobra 2017 
dosegla 20 cm, sneg je obležal 7 dni.

Sončnega vremena je bilo več kot v dolgoletnem 
povprečju. V Biljah, na Obali in v vzhodnem delu Pomurja 
so dolgoletno povprečje presegli do petine. Največji 
presežek, in sicer nad 60 %, je bil na območju, ki je segalo 
iznad Bele krajine prek večjega dela Dolenjske, zahodne 
Štajerske in Kamniško-Savinjskih Alp ter Koroške vse do 
meje z Avstrijo. Proti zahodu in vzhodu od tega območja 
je presežek pojemal. 60  % dolgoletnega povprečja so 
presegli tudi na Šebreljskem vrhu in v Bohinjski Češnjici.

November je bil na severozahodu države nekoliko 
hladnejši kot običajno, negativni odklon ni presegel 1 °C. 
V veliki večini krajev je bil mesec nekoliko toplejši kot v 
dolgoletnem povprečju, a tudi pozitivni odklon večinoma 
ni presegel 1  °C, le v Beli krajini, na Krško-Brežiškem 
polju in v Slovenskih Konjicah je bil odklon nekoliko večji, 
do 1,5 °C.

Največ padavin je bilo v delu Julijcev in Trnovske planote. 
Na kar nekaj merilnih postajah so presegli 350  mm. 
Na veliki večini ozemlja je padlo med 100 in 250 mm. 
Ponekod v Prekmurju padavine niso dosegle 100 mm. 
Padavine so za dolgoletnim povprečjem zaostajale le v 
Posočju. Okoli sedem desetin dolgoletnega povprečja 

je padlo na Vojskem in v Logu pod Mangartom, še večji 
primanjkljaj za dolgoletnim povprečjem je bil v Soči 
(63 % dolgoletnega povprečja). Velika večina Slovenije je 
bila bolj namočena kot v dolgoletnem povprečju. V prete-
žnem delu zahodne Slovenije, razen Posočja, in v osrednji 
Sloveniji je bil presežek do 60 %. Ponekod na Koroškem, 
v nekaj krajih na Štajerskem in v Cerovcu so padavine 
presegle dvakratno dolgoletno povprečje.

Novembra je sončnega vremena v primerjavi z dolgole-
tnim povprečjem primanjkovalo v veliki večini Slovenije. 
Med 70 in 80  % običajnega trajanja sončnega obse-
vanja so zabeležili na večini merilnih postaj. Le v nekaj 
krajih so dolgoletno povprečje osončenosti presegli, in 
sicer na Obali in Sromljah.

Na Kredarici je debelina snežne odeje dosegla 150 cm, 
sneg je tla prekrival 25 dni. 13. in 14. novembra pa tudi 
ob koncu meseca so o snežni odeji poročali tudi ponekod 
v nižinskem svetu.

Decembra je povprečna mesečna temperatura na seve-
rozahodu države, na Goriškem in delu Gorenjske zaosta-
jala za dolgoletnim povprečjem. V  Julijcih je zaostanek 
presegel 1  °C, drugod je bil večinoma pod l  °C. Večina 
Slovenije pa je poročala o nadpovprečni mesečni tempe-
raturi. Približno na polovici ozemlja odklon ni presegel 
1  °C. Razen na Koroškem in Pohorju je bilo v vzhodni 
polovici države dolgoletno povprečje preseženo za vsaj 
1  °C, na severovzhodu in v Beli krajini je temperaturni 
odklon presegel 2 °C.

V zahodni polovici Slovenije, na Kočevskem in v Kamniško-
-Savinjskih Alpah so padavine presegle 200 mm, v hribo-
vitem svetu zahodne Slovenije je marsikje padlo nad 
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 Slika 11: Število dni s snežno odejo in največja debelina 
snežne odeje v letu 2017 (avtorica: T. Cegnar).

 Figure 11: Number of days with snow cover and maximum 
snow cover depth in 2017 (Author: T. Cegnar)
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400 mm. Večina vzhodne polovice Slovenije je poročala 
o padavinah pod 200 mm. Najmanj padavin je bilo v Prek-
murju. Padavine so povsod presegle dolgoletno povprečje. 
V večini zahodne polovice Slovenije in v gorah na severu 
države so dolgoletno povprečje padavin presegli vsaj za 
90 %. O presežku do 60 % nad dolgoletnim povprečjem 
so poročali v Beli krajini, vzhodnem Dolenjskem, na Štajer-
skem, razen Pohorja, in v Prekmurju.

Sončnega vremena je primanjkovalo na severozahodu in 
ponekod v osrednji Sloveniji. Tudi v Ljubljani so nekoliko 
zaostajali za dolgoletnim povprečjem. Velika večina 
Slovenije je bila nadpovprečno osončena. V  zahodni 
polovici Slovenije je bil presežek do petine dolgoletnega 
povprečja. V  vzhodni polovici Slovenije so dolgoletno 
povprečje močno presegli, ponekod na Krško-Brežiškem 
polju tudi za več kot 60 %.

Na Kredarici je bila debelina snežne odeje največja 28. 
decembra s 340  cm, kar je druga največja vrednost. 
Debelina snežne odeje je bila v visokogorju ves mesec 
nad dolgoletnim povprečjem. Razen Obale in Goriške je 
sneg vsaj za nekaj dni pobelil tudi nižine.

December je zaznamovalo vremensko dogajanje v dneh 
od 8. do 16. decembra. V tem obdobju je Slovenijo prešlo 
več vremenskih front, ki so prinesle poleg močnega 
vetra in obilnih padavin pogosto menjavo zračne mase in 
velike temperaturne spremembe.

Sklepne misli

Podnebne razmere v Sloveniji so bile v letu 2017 skladne 
s pričakovanji glede na dejstvo, da se je ozračje v naših 
krajih v zadnjih 50 letih segrelo za okoli 2 °C. Ogrevanje 
na svetovni ravni se ne kaže zgolj z dvigom povprečne 
temperature, ampak s povečano spremenljivostjo in 
pogostejšimi odkloni od običajnih vremenskih razmer 
(Svetovna meteorološka organizacija, 2018). 

Naravna spremenljivost se nalaga na trend ogre-
vanja zaradi naraščajoče vsebnosti toplogrednih plinov 
v ozračju. Za potrebe velike večine uporabnikov je 
smiselno za vrednotenje spremenljivosti iz leta v leto 
uporabljati povprečne vrednosti primerjalnega obdobja 
1981–2010, ki ga priporoča tudi Svetovna meteoro-
loška organizacija. A tudi v primerjavi s povprečjem tega 
obdobja, ki nam je še zelo blizu, odseva vpliv segrevanja 
ozračja zaradi vse višje ravni toplogrednih plinov, saj je 
bila leta 2017 povprečna temperatura večino mesecev 
nad povprečjem primerjalnega obdobja. Za gospodar-
stvo in vsakdanje dejavnosti prebivalcev Slovenije so 
najpomembnejši večji vremenski odkloni od običajnih 
razmer oziroma nevarni vremenski dogodki, ki ogrožajo 
imetje in zdravje ali celo življenje. Največjo gospodarsko 
škodo je povzročila, kot je objavljeno v aprilski številki 
biltena Naše okolje (Agencije RS za okolje, 2017), 
aprilska pozeba, ki je že drugo leto zapored skoraj ob 
istem času prizadela kmetovalce. Vse bolj so ogroženi 
tudi gozdovi, saj si še niso povsem opomogli po kata-
strofalnem žledu februarja 2014 (Cegnar 2015), 
decembra pa je na velikem območju Slovenije pustošil 
vetrolom. Vroča poletja z vse intenzivnejšimi in pogo-
stejšimi vročinskimi valovi so obremenilna tako za ljudi 
kot tudi za rastline in živali. Suša postaja vse pogostejša 
spremljevalka vročih poletij. 

Tako kot že nekaj zadnjih let (Cegnar 2017, 2016, 2015, 
2014) je tudi leto 2017 znova potrdilo, da je spremi-
njanje podnebja tako kot v svetu tudi v Sloveniji resna 
težava, s katero se je treba spoprijeti z državno strate-
gijo prilagajanja na podnebne spremembe, ki bo teme-
ljila na znanstvenih izsledkih poznavanja značilnosti 
sedanjega in tudi prihodnjega podnebja, predvsem pa 
učinkov, ki jih spremembe prinašajo na vsa gospodarska 
in družbena področja. 

Pri izdelavi podnebnih analiz predstavljajo težavo tudi 
sicer razmeroma majhna odstopanja med izmerki samo-
dejnih merilnih postaj in izmerki klasičnih instrumentov. 
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 Slika 12: Največja letna debelina snežne odeje na Kredarici v obdobju 1955–2017 (avtorica: T. Cegnar)
 Figure 12: Maximum snow cover depth at Kredarica in the period 1955-2017 (Author: T. Cegnar)
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Tudi majhne razlike v izmerkih lahko pomembno vplivajo 
na izračunane trende in ocene povratnih dob. Žal ob 
spremembi načina meritev aprila 2017 ni bilo upošte-
vano dvoletno vzporedno delovanje starega in novega 
merilnega postopka, ki bi olajšalo homogenizacijo niza 
podatkov. 
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Da bomo tudi v prihodnje razpolagali z zanesljivimi 
podnebnimi analizami, bo treba nujno upoštevati pripo-
ročila Svetovne meteorološke organizacije glede izbora 
in varovanja merilnih mest, izvajanja vzporednih in redun-
dančnih meritev, prav tako pa zagotoviti redno prever-
janje delovanja merilne postaje na sami lokaciji. 
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VODNATOST POVRŠINSKIH VODA V LETU 2017 
THE COVERAGE OF SURFACE WATERS IN 2017 

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 2017. 
Pregled je sestavljen iz povzetkov mesečnih spremljanj, analiz in količinskih ocen, ki so večinoma prikazane 
s primerjavo statističnih vrednosti pretokov rek v letu 2017 in dolgoletnega obdobja 1981–2010. 
Hidrološka dogajanja, količinske ocene pretokov ter značilnosti in posebnosti obravnavanega obdobja 
so poleg opisov prikazani s hidrogrami, zemljevidi, grafi, preglednico in fotografijami. Leto 2017 je bilo v 
celoti povprečno vodnato. Najbolj vodnat je bil jugozahod, najmanj pa sever in vzhod države. Na jugozahodu 
je po koritih rek preteklo okoli 20–30 odstotkov več vode kot običajno, na severu in vzhodu pa ravno 
toliko manj. Med rekami je bila najbolj vodnata Idrijca, po kateri je preteklo polovico več vode kot običajno, 
najmanj pa Drava, kjer je bil letni pretok blizu 30 odstotkov manjši kot v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1981–2010. Reke so večinoma poplavljale na običajnih, ponekod tudi širših območjih.

Abstract
This article gives a spatial and temporal review of river water levels of surface waters in 2017. The review is 
a summary of monthly monitoring, analyses and quantitative estimates, which are presented mostly on the 
basis of statistical values of river discharges in 2017 compared to statistical values of long-term data sets 
for the period 1981-2010. Descriptions of hydrological events, quantitative estimates of river discharges 
and characteristics, and specific features of the period under consideration are illustrated with hydrographs, 
maps, graphs, photographs and a table. Water levels were average throughout 2017. They were highest in 
south-western Slovenia, and the lowest in northern and eastern Slovenia. The amount of water in riverbeds 
in the southwest increased by 20% to 30%, and decreased by the same percentage in the north and east. 
The river Idrijca had the highest water levels with a volume of water over 50% higher than normal, and 
the river Drava had the lowest water levels with a 30% decrease in water volume compared to the long-
term period 1981-2010. Rivers mostly flooded over the usual, and in some locations wider, areas.

Uvod

Podobno kot se je s sušnimi pretoki rek končalo pred-
hodno leto 2016, se je začelo tudi leto 2017. Podob-
nosti s predhodnim letom se kažejo tudi v oceni večje 
celoletne vodnatosti na jugu in zahodu, pri največji 
vodnatosti Idrijce in poplavnimi pretoki rek v zimskem 
času. Leta 2017 je bil sicer najbolj vodnat september, 
ko je bila vodnatost rek 2,4-krat večja kot v dolgoletnem 
primerjalnem povprečju. Nadpovprečno vodnati so bili 
tudi februar, november in december. Najbolj sušni so 
bili januar, ko je po rekah preteklo 63 odstotkov manj 
vode kot običajno, ter julij in avgust, ko je bila vodna-
tost rek pol manjša kot v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju. Januarja so predvsem na manjših rekah 
ponekod zaledeneli bregovi in struge rek. V povprečju 
so bili najmanjši dnevni pretoki slabo tretjino manjši kot 
v dolgoletnem primerjalnem obdobju 1981–2010 in le 
nekaj večji od najmanjših pretokov v tem primerjalnem 
obdobju. 

Reke so poplavljale predvsem aprila, septembra in 
decembra. Večinoma so se razlivale na območjih 

pogostih poplav, ponekod tudi širše. Septembra in 
decembra so poplavna obdobja trajala tudi 6–8 dni. 
Septembra je prevladoval ravninski tip poplav, ojezerjena 
so bila kraška polja. 

Dnevni pretoki na reprezentativni lokaciji Save v 
Hrastniku dobro predstavljajo časovni razpored 
pretokov v letu 2017 (slika 3). 

Kronološki pregled 

hidroloških razmer

Januarja je bila vodnatost rek majhna. V celoti je po rekah 
preteklo v povprečju 63 odstotkov manj vode kot običajno. 
Vodnatost rek je bila povsod podpovprečna, vodnatost 
večjih rek, Mure, Drave, Save in Kolpe, je bila glede na 
dolgoletna povprečja teh rek nekoliko večja kot na ostalih 
rekah. Večji del meseca so imele reke male pretoke, le 
sredi meseca so se pretoki za krajši čas nekoliko povečali. 
Zaradi nizkih temperatur so v drugem delu meseca 
predvsem na manjših rekah marsikje zaledeneli bregovi 
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in struge rek. Značilni pretoki rek (najmanjši, srednji in 
največji pretoki v mesecu) so bili podobni najmanjšim 
značilnim pretokom v dolgoletnem primerjalnem obdobju. 

Februarja je bila vodnatost večja kot navadno v tem 
mesecu. Po rekah je preteklo v povprečju 49 odstotkov 
več vode kot običajno v tem času. Nekoliko manj vodnat 
kot drugje je bil vzhodni in severni del države, kjer je bila 
vodnatost podpovprečna. 

Vodnatost je bila največja od 1. do 9. februarja, ko so 
reke poplavljale na območjih pogostih poplav. Reke so 
prve dni februarja prestopale bregove najprej na zahodu 
države, kasneje tudi drugje po državi.

Srednja in ponekod velika vodnatost rek v prvih dneh 
marca je v naslednjih dneh upadala, pretoki rek so bili 
mali in proti koncu meseca vse bolj sušni. V celoti je bila 

marca vodnatost rek okoli 20 odstotkov manjša kot v 
dolgoletnem primerjalnem obdobju. Reke so bile najbolj 
vodnate na zahodu države. 

Aprila so pretoki rek iz sušnih pretokov, ki so prevla-
dovali večji del meseca, zadnje dni aprila prešli v 
poplavne pretoke. Reke so poplavljale na vsakoletnih 
in tudi širših poplavnih območjih. 27. in 28. aprila so 
bili večinoma preseženi pretoki, pri katerih se reke 
predvidoma razlivajo ob svojih strugah (»rumeni« 
opozorilni pretoki). V  nekaterih primerih so reke 
poplavljale tudi infrastrukturo (ceste, objekte ipd). 
Poplavni dogodek je podrobneje opisan na spletnem 
naslovu ARSO http://www.arso.gov.si/vode/poročila 
in publikacije /Poplavljanje rek 27. in 28. aprila 2017. 
Najmanjši pretoki rek so bili med 8. in 13. ter med 
22. in 24. aprilom večinoma podobni najmanjšim april-
skim pretokom v dolgoletnem primerjalnem obdobju 

Slika 1:  
Razmerja med srednjimi pretoki rek 
leta 2017 in povprečnimi srednjimi 
pretoki v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1981–2010 (slika: I. Strojan, 
vir podatkov: ARSO).
Figure 1:  
Ratios between mean discharges of 
rivers in 2017 and mean discharges 
for the period 1981-2010 (Author: I. 
Strojan, data source: ARSO)
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Slika 2:  
Razmerja med malimi (Qnp), 
srednjimi (Qsr) in velikimi (Qvk) 
mesečnimi pretoki leta 2017 ter 
pretoki v obdobju 1981–2010 
(sQnp, sQsr, sQvk). Razmerja so 
izračunana kot povprečja razmerij na 
izbranih merilnih postajah (glej nabor 
vodomernih postaj na sliki 1, slika: I. 
Strojan, vir podatkov: ARSO).
Figure 2:  
Ratios between low (Qnp), mean 
(Qsr), and high (Qvk) monthly 
discharges in 2017 and discharges 
for the period 1981-2010 (sQnp, 
sQsr sQvk). The ratios are calculated 
as an average of ratios at selected 
gauging stations (see set of gauging 
stations in Figure 1; author: I. Strojan, 
data source: ARSO).
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1981   –2010. Zadnje dni aprila so reke močno porasle 
in visokovodne konice so bile na polovici od obravna-
vanih merilnih mest višje od najvišjih aprilskih viso-
kovodnih konic v dolgoletnem obdobju 1981–2010. 
V celoti je bila vodnatost rek aprila slabih 20 odstotkov 
manjša kot običajno v tem času.

Po visokovodnem stanju vodotokov v zadnjih dneh 
aprila, ko so reke poplavljale, se je vodnatost rek 
maja zmanjšala. Reke so imele v povprečju tretjino 
manjše pretoke kot je to običajno za maj. Nadpov-
prečno vodnata je bila maja le Soča. Večjih porastov 
rek maja ni bilo. Najmanj vode so imele reke ob koncu 

 Povprečni dnevni pretoki 2017      Srednji letni pretok (1981–2010)      Najmanjši mali mesečni pretoki (1981–2010)

 Slika 3: Dnevni pretoki leta 2017 (modra linija) ter srednji (zelena linija) in mali (rumena linija) povprečni pretoki v 
dolgoletnem obdobju 1981–2010 na reki Savi v Hrastniku (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO).

 Figure 3: Daily discharges of the river Sava at Hrastnik in 2017 (blue line), and the mean (green line) and low (yellow line) 
average discharges for the period 1981-2010 (Author: I. Strojan, data source: ARSO).
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 Preglednica 1: Mali, srednji in veliki pretoki v letu 2017 in dolgoletnem primerjalnem obdobju (preglednica: I. Strojan, 
vir podatkov: ARSO)

 Table 1: Low, mean and high discharges in 2017 and over the long-term period  
(Author: I. Strojan, data source: ARSO).

2017 1981–2010 2017 1981–2010 2017 1981–2010
Qnp sQnp Qs sQs Qvk sQvk

Reka Postaja m3/s dan m3/s m3/s m3/s m3/s dan m3/s
MURA G. RADGONA 549 20. 9. 718 136 152 55,0 28.1. 60,1
DRAVA BORL+FORMIN 900 12. 12. 1144 225 244 20,0 1.5. 90,9
DRAVINJA VIDEM 147 20. 9. 145 7,7 10,5 0,7 20.7. 2
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 474 26. 11. 697 36,7 41,6 5,2 22.7. 9,2
SAVA RADOVLJICA 93,0 20. 9. 133 6,5 8,5 0,7 23.7. 0,9
SAVA ŠENTJAKOB 573 28. 4. 416 35,0 42,1 5,9 23.1. 9,4
SAVA HRASTNIK 914 28. 4. 894 74,0 82,0 26,0 27.8. 27,1
SORA SUHA 1361 13. 12. 1285 164 162 28,0 22.12. 46,2
KRKA PODBOČJE 1861 13. 12. 1986 245 260 57,0 18.8. 72,2
KOLPA RADENCI 247 12. 12. 342 19,7 18,3 2,4 7.1. 3,6
LJUBLJANICA MOSTE 349 20. 9. 304 42,9 50,1 5,5 17.8. 9,3
SOČA SOLKAN 702 23. 12. 804 69,3 67,4 6,3 7.1. 8,4
VIPAVA DOLENJE 255 13. 12. 262 54,2 52,3 4,9 27.8. 7,3

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
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 Slika 4: Pretoki rek leta 2017 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO).
 Figure 4: River discharges in 2017 (Author: I. Strojan, data source: ARSO).
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 Slika 5: Letna povprečja malih (Qnp), srednjih (Qs) in največjih (Qvk) mesečnih pretokov leta 2017 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 1981–2010 (slika: I. Strojan, vir podatkov: ARSO).

 Figure 5: Annual averages of low (Qnp), mean (Qs) and high (Qvk) monthly discharges in 2017 at different 
gauging stations (dark columns), compared to low, mean and high discharges over the long-term 
period (light columns). Discharges are relative to the mean period values of corresponding discharges 
for the period 1981-2010 (Figure: I. Strojan, data source: ARSO).
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meseca, ko so bili pretoki večinoma manjši od povprečnih 
malih pretokov iz dolgoletnega obdobja 1981–2010.

Po maju je bil hidrološko suh tudi junij. V povprečju je bila 
vodnatost rek junija 41 odstotkov manjša kot v dolgoletnem 
primerjalnem obdobju. Na zahodu je bila vodnatost največja, 
tam so bili pretoki podobni dolgoletnemu povprečju. Reke 
so bile najbolj vodnate 29. junija, ko so visokovodne konice 
ponekod presegle povprečne julijske konice iz dolgoletnega 
primerjalnega obdobja 1981–2010.

Julija se je na rekah nadaljevalo sušno stanje iz prejšnjih 
mesecev. Vodnatost rek je bila julija v celoti le nekaj večja 
od polovice običajne julijske vodnatosti. Večji del meseca 
so bili pretoki rek mali. Kratkotrajni porasti rek so le 
malo prispevali k celotni količini voda. Podpovprečna 
vodnatost rek se je predvsem v južnem in vzhodnem 
delu države nadaljevala že od februarja dalje. 

Tudi avgusta se je na rekah nadaljevalo sušno stanje iz prej-
šnjih mesecev. Vodnatost rek je bila podobno kot julija le nekaj 
večja od polovice običajne avgustovske vodnatosti. Večji del 
meseca so bili pretoki rek majhni. Kratkotrajni porasti rek so 
le malo prispevali k celotni količini voda. Vodnatost Mure in 
Drave je bila večja kot je to običajno za avgust.

Prvih 10 dni v septembru je bila vodnatost rek mala, nato 
so pretoki porasli in od 15. do 22. septembra poplavljali 
večinoma na območjih pogostih poplav. V  celoti je bila 
vodnatost septembra 2,4-krat večja kot navadno v tem 
času. Najmanjši pretoki so bili 15 odstotkov manjši kot v 
primerjalnem obdobju, največji pretoki so bili povprečno 
pol večji kot navadno. V  času poplav so pretoki porasli 
okvirno 5-krat, reke so se razlivale predvsem v osre-
dnjem, južnem, vzhodnem in severovzhodnem delu države. 
Najbolj je porasla Krka s pritoki, ki je imela 20. septembra 
v Podbočju največji pretok, to je 357 m³/s. V Pomurju je 
imela največji pretok z 10–20-letno povratno dobo Velika 
Krka v Hodošu. V osrednjem delu države je poleg Ljublja-
nice in pritokov poplavljala tudi Grosupeljščica na Raden-
skem polju. Ojezerila so se kraška polja.

Po močno vodnatem predhodnem mesecu septembru 
je bil oktober hidrološko suh mesec. Po rekah je oktobra 
preteklo le nekaj več kot polovico običajne količine vode. 
Najmanj vodnat je bil zahodni del države. Reke so večji 
del oktobra večinoma upadale, porasle so le 23. oktobra. 
V primerjavi z največjimi pretoki v dolgoletnem obdobju 
so bili ti tokrat v povprečju 57 odstotkov manjši. 

Novembra so obdobne visokovodne konice okoli 40 
odstotkov višje od letnega povprečja. Tokrat so bile v 
povprečju 10 odstotkov nižje kot navadno, reke so se le 
občasno in ponekod razlivale izven strug. Porastov rek 
je bilo sicer več, tako da je bila vodnatost v celoti okoli 
10 odstotkov večja kot v primerjalnem obdobju 1981–
2010. Reke so bile najmanj vodnate na severozahodu, 
najbolj pa na jugozahodu. Po večjih rekah, Savi, Soči in 
Dravi, je preteklo manj vode kot običajno novembra. 
Reke so imele najmanjše pretoke v prvih 10 dneh, bili so 
okoli 35 odstotkov manjši kot navadno.

Decembra je bila vodnatost rek v povprečju enkrat večja 
kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju 1981–2010. 
Od 8. do 16. decembra so reke poplavljale na območjih 
pogostih poplav predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji, 
kjer so bile dosežene 20–30-letne povratne dobe velikih 
pretokov, ponekod tudi višje. Povečevale so se ojezeritve 
kraških polj na Notranjskem in Dolenjskem. Ljubljanica 
se je razlivala na Ljubljanskem barju v območju pogostih 
poplav.

Sklepne misli

Leto 2017 je bilo v celoti povprečno vodnato. Ena 
od značilnosti v tem letu je velika vodnatost rek od 
septembra do decembra. V  tem obdobju in predvsem 
decembra, v katerem sicer ni bilo ekstremnih poplav, 
so bili pogostost in trajanja poplavnih dogodkov nadpov-
prečni. Tako se raznolikost razporejenosti vodnatosti 
čez leto in možnost poplavljanj rek v vsakem letnem času 
tokrat kaže v decembrskih poplavah. 
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KOLIČINSKO STANJE PODZEMNIH VODA 
V LETU 2017 
QUANTITATIVE STATUS OF GROUNDWATER IN 2017

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

Povzetek 
Ob primerjavi povprečnih letnih količin podzemne vode z dolgoletnim povprečjem količinsko stanje podzemnih 
voda v letu 2017 ni bilo nič posebnega. Podrobnejši vpogled v nihanje gladin in pretokov voda pa razkrije znatno 
lokalno odstopanje vodnih količin od značilnih mesečnih in sezonskih vrednosti. V poletnem času smo bili 
predvsem ponekod v vodonosnikih vzhodne polovice države priča izjemno nizkim vodnim količinam. Količinsko 
osiromašeni so bili predvsem podzemni vodni viri v prodno peščenih vodonosnikih Krške in Brežiške kotline ter 
v kraških prispevnih zaledjih izvirov Krke in Radeščice na Dolenjskem krasu. Izrazito neugodne pogoje napajanja 
z infiltracijo padavin v vodonosnikih Krškega in dela Brežiškega polja je v poletnem času omilil, ponekod pa 
celo odpravil, umetno spremenjen režim nihanja podzemne vode, povzročen z zajezitvijo Save pri Brežicah.

Abstract
A comparison of the average annual groundwater quantity against the long-term average shows that 
the groundwater quantity status in 2017 was not out of the ordinary. However, a more detailed insight 
into the fluctuation in water levels and discharges reveals substantial local deviations in water quantity 
from the typical monthly and seasonal values. During the summer, extremely low water quantities were 
recorded at aquifers in certain parts of eastern Slovenia. Groundwater resources in gravel and sand 
aquifers in the Krško and Brežice basin, and in Karst river basins supplying the sources of the rivers 
Krka and Radeščica at Dolenjski Karst, had especially low water quantities. Extremely unfavourable 
conditions for recharging the aquifers in the Krško basin and part of the Brežice basin with the 
infiltration of precipitation were alleviated, and in some areas eliminated, by the artificially changed 
regime of groundwater level fluctuation resulting from the damming of the river Sava at Brežice.

Uvod

Pri vse večji klimatski spremenljivosti z večjo pogo-
stostjo ekstremnih vremenskih dogodkov (Vertačnik 
in Bertalanič, 2017; IPCC, 2014) predstavlja analiza 
letnih povprečij hidroloških podatkov preveč poenosta-
vljen vpogled v količinsko stanje podzemne vode, kar se 
je izkazalo tudi v letu 2017. V  splošnem je bilo za leto 
2017 značilno sušno poletje, ki se je izravnalo z vodnato 
jesenjo, kar se je najbolj izrazilo v vodonosnikih na jugo-
vzhodu države. 

Pri celostni obravnavi količin podzemne vode moramo 
poleg analize napajanja vodonosnikov z infiltracijo 
padavin upoštevati tudi poroznost, prepustnost, 
prostorsko razširjenost in globino vodonosnikov, pa tudi 
umetne posege, ki vplivajo na obnavljanje podzemne 
vode, kot so različne vrste in intenzitete rabe vode 
ter posegi v vodotoke, ki so v hidravlični povezavi s 
podzemno vodo. Analiza količin podzemnih voda v letu 
2017 temelji na podatkih o višini gladine podzemne 
vode in pretokih vodotokov na izvirnih območjih z dolgo-
letnimi nizi meritev, s katerimi razpolaga Agencija RS 
za okolje. 

Uporabljene metode 

Pri interpretaciji malih količin podzemnih voda v letu 
2017 je bil uporabljen indeks, ki ga za namen te analize 
poimenujem standardiziran vodni indeks (v nadaljevanju: 
SVI). Indeks je bil razvit za analizo nizkih gladin podzemnih 
voda (Bloomfield in Merchant, 2013), ker pa izračun 
temelji na neparametričnih statističnih analizah, sem ga 
uporabila tudi pri interpretaciji nizkih pretokov izbranih 
kraških vodnih virov.

SVI predstavlja neparametrično različico standardizi-
ranega padavinskega indeksa (SPI), ki je izračunan za 
časovno spremenljivko višine gladine podzemne vode 
oziroma vrednosti pretokov izvirov in izbranih vodotokov 
na mesečni ravni (Bloomfield in Merchant, 2013). Analiza 
upošteva sezonsko spremenljivost nihanja hidroloških 
parametrov, tako da se izračuna ločeno za posamezen 
mesec dolgoletnega obdobja meritev. Dobljene vrednosti 
indeksa se standardizirajo, pri čemer vrednosti indeksa 
0 predstavljajo povprečno stanje, negativne vrednosti 
podpovprečno, pozitivne vrednosti pa nadpovprečno 
vodno stanje posameznega meseca. Na podlagi veli-
kosti negativne vrednosti lahko sklepamo na pojav suše 
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oziroma izjemno nizkih vodnih razmer v vodonosniku. 
Mejne vrednosti za opredelitev vodnih količin, nižjih od 
običajnih, so opredeljene skladno z mejnimi vrednostmi 
SPI, pri čemer razrede poimenujem: 
– 0 < SVI < –1 podpovprečne vodne razmere
– –1 > SVI > –1,5  nizke vodne razmere
– –1,5 > SVI > –2  zelo nizke vodne razmere
– SVI < –2  izjemno nizke vodne razmere

SVI je bil pri analizi za leto 2017 izračunan za merilna 
mesta državne hidrološke mreže Agencije RS za okolje, ki: 

 – imajo dolg niz meritev (25 let ali več), 
 – v dolgoletnem obdobju meritev niso presušila 

oziroma je bil odstotek presušitev zanemarljiv,
 – se ne nahajajo na območju mokrišč in/ali barja,
 – niso pod umetnim vplivom zajezitve Save pri 

Mavčičah. 

V analizo in izračun SVI je bilo vključenih skupno 
17 merilnih mest na površinskih vodah in 37 merilnih 
mest na podzemnih vodah (slika 2). Regionalna razpr-
šenost izbranih hidroloških merilnih mest je znatna, cilj 
izbora merilnih mest je bil čim bolje pokriti izdatnejše 
vodne vire kraških in medzrnskih vodonosnikov po 
Sloveniji. Pri opredelitvi količinskega stanja podzemne 
vode so v analizah uporabljene percentilne vrednosti 
gladin in pretokov vode, ki prestavlja odstotek časa, ko 
je v obravnavanem obdobju meritev določena vrednost 
spremenljivke presežena. 

Vplivni dejavniki količinskega 

stanja podzemne vode 

v letu 2017

Analiza podatkov meritev podzemnih voda v letu 2017 
je pokazala, da je bilo stanje podzemnih voda v tem letu 
predvsem posledica podnebnih razmer z določenim 
časovnim zaostankom, ponekod pa tudi umetno povzro-
čenih sprememb na režim nihanja podzemne vode. 

Napajanje vodonosnikov je bilo v letu 2017 na zahodu 
države nekoliko večje, na vzhodu pa nekoliko manjše 
od dolgoletnega povprečja. Negativno odstopanje na 
precejšnjem delu vzhodnega dela države ni bilo večje od 
10 % dolgoletnih povprečnih padavin. Večja spremen-
ljivost padavin je bila v tem letu značilna za mesečno 
in sezonsko raven, kar je imelo za posledico veliko 
spremenljivost količinskih pojavov tudi v preostalih 
elementih vodnega kroga. 

Pomemben element polnjenja vodnih rezervoarjev 
spomladi in zgodaj poleti je debelina snežne odeje 
v visokogorju. V  zimi 2016/17 je bila snežna odeja 
debelejša od dolgoletnega povprečja le v prvi tretjini 
decembra 2016, nato pa je bila vse do aprila opazno 
pod dolgoletnim povprečjem (Cegnar, 2017). Primanj-
kljaj padavin se je na vzhodu države ohranjal tudi v 

pomladnih mesecih, ko na nekaterih območjih ni padla 
niti polovica običajnih količin. Podobno kot spomladi je 
bil največji primanjkljaj padavin značilen tudi za poletje 
2017, prizadel je predvsem južno in precejšnji del 
osrednje ter vzhodne Slovenije. Najbolj sušno izpo-
stavljen del Slovenije se je namočil šele v jesenskem 
obdobju, ko je presežek v Beli krajini, jugovzhodnih Dina-
ridih in v večjem delu Panonske regije presegal 60 % 
običajnih jesenskih padavin. 

Pomembno je na količinsko stanje podzemne vode v 
vodonosniku Krškega polja v letu 2017 vplivala zaje-
zitev Save pri Brežicah oziroma polnjenje akumula-
cijskega bazena gorvodno od jezu. Hidroelektrarna 
Brežice je začela uradno poskusno obratovati 25. 
septembra 2017. Akumulacijski bazen pred zajezitvijo 
Save v Brežicah je skupne prostornine 20 milijonov m3 
oziroma 317 ha površine, kar je tretja največja stalna 
vodna površina v Sloveniji brez upoštevanja morja. 
Zaradi medsebojnega vpliva površinskih in podzemnih 
voda ima ta umetna vodna površina velik vpliv na režim 
nihanja podzemne vode predvsem v Krškem in delu 
Brežiškega polja, kar se je deloma pokazalo tudi na koli-
činskem stanju podzemne vode v letu 2017. 

Potek nizkih količin podzemnih 

voda v letu 2017 

V letu 2017 povprečne letne količine podzemne vode 
niso bistveno odstopale od dolgoletnega povprečja 
razen zahodnega dela Dravskega in Ljubljanskega polja 
z nekoliko ugodnejšimi vodnimi količinami od povprečnih 
ter posamezni deli vodonosnikov ob Muri in Dravi, vodo-
nosnik Čateškega polja, pretežni del doline Kamniške 
Bistrice in Kranjskega polja ter vodonosnik Vipavske 
doline, kjer so bile povprečne letne gladine nekoliko 
nižje od dolgoletnega povprečja (Pavlič, 2017). Podrob-
nejši časovni vpogled v nihanje količin podzemnih voda 
pa razkrije izrazitejšo dinamiko količinskih razmer 
podzemne vode tega leta. 

V prvem trimesečju so bile količine podzemnih voda v 
večini vodonosnikov nižje od značilnih za to obdobje. K temu 
je pripomogla mala količina padavin, ki razen skrajnega 
jugozahoda države ni presegla 70 % običajnih količin. Zelo 
nizke gladine podzemne vode so prevladovale v prodno 
peščenih vodonosnikih Čateškega polja, Vipavske doline 
in v pretežnih delih Ljubljanske kotline. Vrednost indeksa 
SVI se je na velikem številu merilnih mest v medzrnskih 
vodonosnikih spustila pod mejnih –1,5 zelo nizkih vodnih 
razmer. Ugotovljena je bila v vodonosnikih Vipavske in 
Soške doline, v dolini Kamniške Bistrice, na Brežiškem 
polju, v dolini Bolske in v spodnji Savinjski dolini ter na 
Prekmurskem polju. Vrednost SVI se je januarja znižala 
celo pod mejo izjemno nizkih vodnih količin vrednost –2 
v Vipavskem Križu (Vipavska dolina), v Podgorju (dolina 
Kamniške Bistrice) in v Levcu (spodnja Savinjska dolina). 
Razmere za napajanje vodonosnikov z infiltracijo padavin 

Urška Pavlič: KOLIČINSKO STANJE PODZEMNIH VODA V LETU 2017
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so bile februarja ugodnejše, zato so se marsikje po državi 
vodonosniki znatno obnovili. Sledil je suh marec, ki ga je 
ponekod omililo taljenje snega v visokogorju.

Izviri alpskega krasa so bili v prvi četrtini leta podpov-
prečno vodnati, kar je značilno za ta letni čas. Podpov-
prečno vodnati so bili večji del tega obdobja tudi kraški 
vodni viri nizkega dinarskega krasa, na Krasu in visokem 
dinarskem krasu pa se je količina podzemne vode gibala 

v območju povprečnih oziroma nadpovprečnih vrednosti. 
Vrednost indeksa SVI se je januarja v prispevnem vodo-
nosnem zaledju kraške Ljubljanice (izvir Bistre) spustila 
do velikostnega razreda zelo nizkih vodnih razmer, v 
kraških prispevnih zaledjih Bohinjske Bistrice, Krke in 
Prečne pa do izjemno nizkih vodnih razmer. 

Aprila in maja 2017 so se marsikje začeli kazati zametki 
zelo oziroma izjemno nizkih poletnih vodnih količin. Od 



47UJMA | številka 32 | 2018

 Slika 1: Indeks SVI na izbranih hidroloških merilnih mestih med letoma 1990 in 2017
 Figure 1: Standardised water-level index at selected monitoring points from 1990 to 2017
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normalnih razmer so aprila najbolj odstopala območja 
Čateškega in Sorškega polja ter spodnje Savinjske in 
Vipavske doline, pa tudi deli vodonosnikov Dravskega 
in Kranjskega polja ter doline Kamniške Bistrice. Zelo 
nizke gladine podzemne vode so se na območju vodo-
nosnikov Sorškega polja in dela Dravskega polja nada-
ljevale tudi v maj. Vrednost indeksa SVI je bila v vodo-
nosnikih Vipavske doline, Ljubljanske kotline, spodnje 
Savinjske doline in v Brezovici na Prekmurskem polju 

najmanjša aprila, ko so se na nekaterih merilnih mestih 
vrednosti SVI znižale pod –1,5 (ponekod pa že drugič 
v tem letu pod –2). Maja se je pod mejno vrednost 
izjemno nizkih vodnih količin znižala gladina podzemne 
vode na območju vodonosnika Apaškega polja v Črncih, 
pod mejno vrednost zelo nizkih vodnih količin pa tako 
aprila kot tudi maja podzemna voda v vodonosnikih 
Brežiškega in Šentjernejskega polja. Zelo nizke vodne 
količine smo maja spremljali tudi v kraškem porečju 
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Bistrice v Bohinjski Bistrici, aprila pa v porečju Rade-
ščice v Meniški vasi (slika 1). 

Obdobje med junijem in avgustom 2017 je bilo izjemno 
glede nizkih vodnih razmer predvsem na območju vodo-
nosnikov jugovzhodne Slovenije, ki je v prvi polovici leta 
prejela najmanjše skupne količine napajanja v primer-
javi s preostalimi deli države. V primerjavi z majem so 
se v tem obdobju vodne količine po državi še naprej 
zmanjševale, k čemur je poleg znatnega primanjkljaja 
padavin pripomogla tudi povečana stopnja evapotran-
spiracije. 

Kljub izrazito neugodnim vremenskim razmeram na 
območju jugovzhodne Slovenije pa merjene gladine v 
vseh prodno peščenih vodonosnikih niso izražale teh 
razmer. Vodne gladine so bile izjemno nizke v omejenih 
manjših vodonosnikih Čateškega in Šentjernejskega 
ter deloma Brežiškega polja, ne pa tudi v vodonosnikih 
v vplivnem območju Save, na območju Krškega in delu 
Brežiškega polja. Razlog je v spremenjenem režimu 
toka podzemne vode, ki ga je povzročila zajezitev 
Save v Brežicah. Popolna zapolnitev akumulacijskega 
bazena pred zajezitvijo je bila izvedena sicer šele ob 
koncu septembra, postopni dvig gladine pa je potekal 

že v mesecih pred tem. Spremenjen režim napajanja 
in praznjenja vodonosnikov Krškega in Brežiškega polja 
pričakujemo tudi v prihodnje, kar bo večinoma ugodno 
vplivalo na količinsko stanje podzemne vode, kot se je to 
že pokazalo v sušnem poletju 2017. 

Med junijem in avgustom 2017 so povprečne mesečne 
gladine podzemne vode v medzrnskih vodonosnikih 
znatno odstopale od normalnih vodnih količin (slika 3). 
Junija so bile vodne gladine, nižje od 95. percentila dolgo-
letnega obdobja meritev, zabeležene le izjemoma in sicer 
v vodonosniku Čateškega polja, v katerem je podzemna 
voda odvisna predvsem od nihanja gladine Save. Nizke 
vodne količine v območju gladin med 90. in 95. percen-
tilom dolgoletnih meritev so bile zabeležene tudi v vodo-
nosnikih Vipavske doline, na jugozahodnem delu Krškega 
polja in v osrednjem delu Ptujskega polja, sicer pa je v 
tem mesecu še prevladovalo običajno vodno stanje. 
Julija so se razmere zaostrovale na vseh količinsko priza-
detih območjih iz meseca junija, pa tudi v delu Brežiškega 
polja in na južnem delu vodonosnika spodnje Savinjske 
doline. Višek osiromašenja s količinami podzemnih voda 
je bil v letu 2017 dosežen avgusta (slika 3). Tedaj so se 
povprečne mesečne gladine podzemne vode spustile 
pod mejni 95. percentil dolgoletnega obdobja meritev 

 Slika 2: Merilna mesta izračuna standardiziranega vodnega indeksa (barva ponazarja, na katerih merilnih mestih se 
je indeks v vsaj dveh mesecih med junijem in septembrom 2017 znižal pod mejno raven nizkih vodnih količin 
indeksa)

 Figure 2: Monitoring points where standardised water-level index was calculated (the different colours denote which 
monitoring points showed a decrease in the index below the limit level of low index water quantities during at 
least two months from June to September 2017) 

Urška Pavlič: KOLIČINSKO STANJE PODZEMNIH VODA V LETU 2017
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 Slika 3:  Količinsko stanje podzemne vode v medzrnskih vodnonosnikih glede na percentilno vrednost dolgoletnega 
obdobja meritev med junijem in septembrom 2017

 Figure 3: Groundwater quantity status in inter-granular aquifers from June to September 2017, relative to the 
percentile value of the long-term period

Urška Pavlič: KOLIČINSKO STANJE PODZEMNIH VODA V LETU 2017
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Urška Pavlič: KOLIČINSKO STANJE PODZEMNIH VODA V LETU 2017

 Slika 3:  Količinsko stanje podzemne vode v medzrnskih vodnonosnikih glede na percentilno vrednost dolgoletnega 
obdobja meritev med junijem in septembrom 2017

 Figure 3: Groundwater quantity status in inter-granular aquifers from June to September 2017, relative to the 
percentile value of the long-term period
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na območju vodonosnikov Vipavske doline, Kranjskega, 
Sorškega ter Čateškega polja, doline Bolske in spodnje 
Savinjske doline ter delu Krškega in Ptujskega polja. 
Gladine, nižje od 90. percentila dolgoletnih meritev, smo 
v tem mesecu beležili tudi v vodonosnikih Vodiškega 
in Brežiškega polja, doline Hudinje in Voglajne in v delu 
Prekmurskega polja. 

Indeks SVI se je med julijem in avgustom znižal pod 
mejno raven izjemno nizkih vodnih količin v Šentjernej-
skem polju, v osrednjem delu Brežiškega polja v Bukošku 
pa je julija izkazoval zelo nizke količine podzemne vode. 
Bližje vplivnemu območju reke Save na Brežiškem polju 
v spodnjem Starem Gradu ter v celotnem vodonosniku 
Krškega polja od junija do avgusta nismo spremljali 
izrazitejšega odstopanja od normalnih vodnih razmer. 
Drugačno stanje indeksa SVI so od gladin podzemne 
vode v vplivnem območju zajezitve Save v Brežicah kazali 
površinski vodni viri, kjer smo v izvirnem območju Rade-
ščice v celotnem tromesečju, v izvirnem območju Krke 
pa med julijem in avgustom spremljali izjemno nizke 
vodne razmere (slika 1). Izjemno nizke vodne razmere 
smo junija beležili v Črncih na Apaškem polju, julija v 
kraškem prispevnem zaledju izvira Bistrice v Bohinjski 
Bistrici, avgusta pa v Vipavskem Križu v Vipavski dolini 
in v Levcu v spodnji Savinjski dolini. Vrednost indeksa 
SVI je julija znižala pod mejo zelo nizkih vodnih razmer 
v osrednjem območju vodonosnika spodnje Savinjske 
doline in na širšem območju Apaškega polja.

Obdobje zelo nizkih vodnih razmer se je v letu 
2017 končalo septembra z obilnimi padavinami, v tem 
času pa se je zaključevalo tudi obdobje intenzivne evapo-
transpiracije. Padavin je bilo največ prav na sušno najbolj 
prizadetem jugovzhodu države. Najprej so se obnovili 
manjši vodonosniki z malo globino do podzemne vode, 
z nekoliko daljšim časovnim zaostankom pa tudi globlji 
prodno peščeni vodonosniki. Povprečne mesečne 
gladine so se tako povsod razen v vodonosniku Kranj-
skega polja dvignile nad kritično mejo 95. percentila 

dolgoletnega niza meritev, ponekod pa so že dosegale 
nadpovprečno visoko vodno stanje (slika 3).

Sledilo je obdobje ugodnejšega količinskega stanja 
podzemnih voda. Polnjenje vodonosnikov je potekalo 
različno hitro, višek pa je bil dosežen decembra, ko je 
smo le še v osrednjem delu Dravskega polja spremljali 
podpovprečne gladine podzemne vode. Decembra je 
indeks SVI marsikje po državi presegel vrednost 1,5. 

Sklepne misli

Povprečno stanje količin podzemne vode v letu 2017 ni 
bistveno odstopalo od dolgoletnega povprečja, odklon 
od običajnih vrednosti se je pokazal šele na sezonski in 
mesečni ravni. Najbolj so primanjkljaj podzemne vode 
utrpeli na jugovzhodu države v poletnih mesecih, kjer je 
bilo v prvih dveh tretjinah leta napajanje vodonosnikov 
z infiltracijo padavin najbolj osiromašeno. Kljub izrazito 
neugodnim klimatskim razmeram pa je k izboljšanju koli-
činskega stanja v prodno peščenih vodonosnikih Krškega 
polja in dela Brežiškega polja prav v poletnem obdobju 
pripomogel umetni vpliv na režim nihanja podzemne 
vode, ki ga je povzročila zajezitev Save v Brežicah. 

Zaradi različnih dejavnikov, ki vplivajo na dinamiko toka 
podzemne vode, je smiselno oceno količinskega stanja 
podzemne vode osnovati na neposrednih meritvah tega 
elementa vodnega kroga. Razporeditev opazovalnih lokacij 
mora biti prilagojena različnim režimom nihanja podzemne 
vode, opazovalne postaje pa morajo biti primerno opre-
mljene in aktivirane. Za analizo nizkih voda je pomembno, 
da merilne postaje ne presušijo in imajo dolg niz meritev. 
Šele z optimalno hidrološko merilno mrežo lahko preuču-
jemo značilnosti vodnih količin posameznega vodonosnika 
v določenem časovnem preseku, ki je lahko posledica tako 
naravnih kot tudi umetno povzročenih vplivov, čemur smo 
bili v letu 2017 priča predvsem na območju medzrnskih 
vodonosnikov Krško-Brežiške kotline. 
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Povzetek
Skoraj leto po katastrofalni pozebi leta 2016 je Slovenijo med 20. in 22. aprilom 2017 zajela močna ohladitev 
in povzročila pozebo v razsežnosti naravne nesreče. Sledila je zelo dolgemu obdobju toplega spomladanskega 
vremena. Zaradi nadpovprečnih spomladanskih temperatur se je pospešil tudi fenološki razvoj rastlin, 
ohladitev je sovpadala z brstenjem in cvetenjem vseh sadnih vrst, ki so zelo občutljive za spomladanske 
pozebe. V najbolj občutljivih fazah razvoja je pozeba prizadela rastline na 8.147 ha kmetijskih površin, večinoma 
so bili najbolj prizadeti vinogradi in sadovnjaki. Ocenjena škoda je bila okrog 47 milijonov evrov, geografska 
porazdelitev škode in prizadetih kmetijskih površin je bila odvisna predvsem od intenzivnosti sadjarstva in 
vinogradništva v posamezni regiji. Daleč najbolj prizadeta so bile posavska, savinjska in podravska regija. 
Dve zaporedni katastrofalni pozebi in še suša, ki je pozebi sledila, spet kažejo, da je treba sistematično 
spodbujati naložbe za zmanjševanje tveganja kmetijske pridelave zaradi neugodnih vremenskih razmer. 

Abstract
Almost a year after a catastrophic frost in 2016, Slovenia was again captured by a strong cold spell which 
caused frost in the magnitude of a natural disaster from April 20 to April 22, 2017. It followed a very long 
period of warm spring weather. Due to the above average spring temperatures, the phenological development 
of plants had been accelerated, and the cooling coincided with the sprouting of leaves and flowering of all 
species of fruit tree, which are very sensitive to spring frosts. The plants were affected by the frost in their 
most sensitive phases of development on 8,147 hectares of agricultural land, with vineyards and orchards 
being most affected. The estimated damage amounted to around EUR 47 million; the geographical distribution 
of the damage and affected agricultural areas was mainly dependent on the intensity of fruit and wine growing 
in each region. By far the worst affected were the Posavje region, East Styria and the Podravska region. Two 
consecutive catastrophic frosts and a fierce drought once again indicate that it is necessary to systematically 
encourage investment to reduce the risk to agricultural production of unfavourable weather conditions.

Uvod

Skoraj natančno leto dni po pozebi v letu 2016, ki je 
povzročila čez 40  milijonov evrov škode (Vertačnik in 
sod., 2017), je ta naravna nesreča znova prizadela Slove-
nijo. Podobno kot pred letom dni je po obdobju toplega 
vremena srednjo Evropo preplavila hladna polarna 
zračna masa in po umiritvi ozračja in posledičnem jutra-
njem padcu temperatur globoko pod ledišče povzročila 
škodo na rastlinah, ki so bile v občutljivi fazi razvoja. 

Tako kot v številnih letih v zadnjih desetletjih je bila tudi 
v letu 2017 pomlad do nastopa pozebe izrazito topla; 
v marcu je povprečna mesečna temperatura zraka 

dolgoletno povprečje presegla za več kot 2  °C, na 
vzhodu države tudi več kot 3 °C. Sredi aprila 2017 pa 
je Slovenijo po zelo dolgem obdobju toplega (tudi izrazito 
nadpovprečno toplega) vremena zajela močna ohladitev; 
v gorah se je v nekaj dneh ohladilo za okoli 15  °C, po 
nižinah za okoli 10 °C. Najhladneje je bilo od 18. do 22. 
aprila 2017, sprva je bilo sveže predvsem podnevi, nato 
ponoči. Najhladnejša je bila noč na 21. april, ki je bila 
povsod vsaj deloma jasna, veter je oslabel in marsikje 
ponehal. V večini Slovenije so temperature padle krepko 
pod ledišče. Tudi naslednja noč je bila mirna in jasna; po 
nižinah se je znova močno ohladilo, a le redkokje (recimo 
v Ilirski Bistrici) je bilo sobotno jutro 22. aprila hladnejše 
od petkovega. 
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V preteklih 30 letih je sadjarsko panogo v Sloveniji priza-
delo 13 pozeb, zadnja obsežnejša v letu 2016; pred tem 
pa v letih 2003 in 2005. Razen pozebe v letu 2016 so 
bile večinoma zgodnejše od pozebe v letu 2017. Tudi v 
preteklosti so pozebe nastopile v zaporednih letih (na 
primer v letih 1990, 1991 in 1992 ter v letih 1994 in 
1995), vendar pa so bila takrat prizadeta le posamezna 
območja, zaradi postopnosti fenološkega razvoja pa niso 
povzročile škode večjih razsežnosti. V  zgodnjih šestde-
setih letih ter sredi sedemdesetih in osemdesetih let pa 
smo že zabeležili podobne izjemne vremenske razmere 
v primerljivem času – izredno nizke temperature konec 
aprila ali celo maja (Vertačnik in sod., 2017). 

Vremenska slika nad Evropo 

in razvoj vremena v Sloveniji

Sinoptična vremenska slika

V ponedeljek, 17. aprila, je zaradi ciklona nad severnim 
Sredozemljem od severovzhoda k nam začel pritekati 
postopno hladnejši zrak. Dotok hladne polarne zračne 
mase se je še okrepil naslednji dan s krepitvijo antici-
klona nad severnim delom Evrope in pomikom ciklona 
iznad Jadrana nad Balkan (slika 1 levo). Nad območjem 
Alp so v torek, 18. aprila, in v sredo, 19. aprila, pihali 
močni severni vetrovi. Na severni strani Alp in na osre-
dnjem Balkanu je snežilo do nižin, ponekod je zapadlo 
rekordno veliko snega za drugo polovico aprila.

V noči na petek, 21. aprila, je naše kraje preplavil najbolj 
mrzel zrak, hkrati pa je veter v spodnjih plasteh ozračja 
začel slabeti. Nad nas se je razširil obsežen anticiklon 
s središčem nad severnim Atlantikom (slika 1 desno). 
Veter se je počasi umiril, zato sta bili petkovo in sobotno 
jutro po večini Slovenije izjemno hladni. Državna mete-
orološka služba je dan pred pozebo, 20. aprila ob 9. 

uri dopoldne, izdala opozorilo pred nizkimi temperatu-
rami zraka in navedla možnost spomladanske pozebe. 
V  sistemu Meteoalarm je bila za vso Slovenijo razgla-
šena druga najvišja stopnja vremenske ogroženosti.

Nizka temperatura zraka

Najhladnejši zrak je gore preplavil 20. aprila, zaradi 
vetrovnega in deloma oblačnega vremena pa v nižinah 
jutro 20. aprila ni bilo izjemno hladno. Po razjasnitvi in 
umiritvi vetra sta po nižinah sledili mrzli jutri 21. in 22. 
aprila (slika 2). V  prvem od obeh juter se je marsikje 
ohladilo pod –3 °C (preglednica 1). 

Zaradi izrazitega nočnega ohlajanja zraka od tal je bilo 
tik nad tlemi še bistveno hladneje kot na višini dveh 
metrov. Z  minimalnim termometrom, postavljenim 
pet centimetrov nad tlemi in neposredno izposta-
vljenim dolgovalovnemu sevanju tal in ozračja, smo v 
Ratečah izmerili  –11,6  °C, v Celju  –9,0  °C, na Leta-
lišču ER Maribor  –7,8  °C, v Murski Soboti  –7,0  °C, v 
Ljubljani  –5,6  °C, v Novem mestu  –5,3  °C in na Leta-
lišču Portorož –1,6 °C (21. aprila). Omenjene vrednosti 
temperature približno odgovarjajo temperaturi zgor-
njega dela nizkih rastlin (trava in večina kulturnih rastlin 
na poljih in vrtovih v tem letnem času).

Tako nizka temperatura zraka, kot je bila izmerjena 
v času obravnavanega dogodka, je za drugo polovico 
aprila v večjem delu Slovenije nenavadna in se stati-
stično pojavi največ enkrat na desetletje. V  prete-
klosti smo tako pozno spomladi ali še nekoliko pozneje 
marsikje izmerili še nižjo temperaturo zraka. V obdobju 
po drugi svetovni vojni je bilo izjemno hladno zlasti 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. V  višje ležečih zatišnih krajih je bilo 
mrzlo tudi konec aprila 1969 (Babno Polje  –14,4  °C), 

 Slika 1: Vremenska slika nad Evropo 18. aprila zgodaj popoldne (levo) in 21. aprila zgodaj dopoldne (desno) (vir: ARSO)
 Figure 1: Weather map for Europe on 18 April, early afternoon (left), and on 21 April, early morning (right) (Source: ARSO).

Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar: POZEBA V APRILU 2017
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 Slika 2: Najnižja temperatura zraka dva metra nad tlemi 21. aprila (zgoraj) in 22. aprila (spodaj) (vir: ARSO)
 Figure 2: The lowest air temperature, measured two metres above ground, on 21 April (top), and on 22 April (bottom) 

(Source: ARSO).

Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar: POZEBA V APRILU 2017

Najnižja dnevna temperatura 21. aprila 2017

Najnižja dnevna temperatura 22. aprila 2017
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v zadnjem času pa je bilo po nižinah izjemno hladno v 
letih 1988 in 1997 (preglednica 1). Najbolj izstopajoča 
rekorda med vrednostmi v preglednici 1 sta postojnski 
(–8,0 °C) in portoroški (–2,5 °C), oba izmerjena 17. aprila 
1997. Zaradi podnebnih sprememb se je v zadnjih 60 
letih povprečna temperatura zraka spomladi v Slove-
niji dvignila za okoli 2  °C, prodori hladnega zraka so 
nekoliko milejši kot nekoč. Spomladanski razvoj rastlin 
je zgodnejši, zato pozebe v povprečju nastopajo nekoliko 
prej, a na podlagi razpoložljivih temperaturnih podatkov 
težko sklepamo na kakršnokoli spremembo pogostosti 
spomladanskih pozeb.

Prostorska razporeditev najnižje temperature zraka 
21. in 22. aprila 2017 je prikazana na sliki 2. Kljub 
temu, da smo za pripravo temperaturnih zemljevidov 
uporabili meritve z več kot 130 merilnih mest v Sloveniji 
in bližnji okolici, je zaradi velike prostorske spremenlji-
vosti temperature pri interpretaciji zemljevidov treba 
upoštevati tudi mikrolokacijo izbranega kraja. Tako 

je tudi ponekod na svetlo rdeče obarvanih območjih 
(temperaturni pas od 0,5  °C do 2  °C) temperatura 
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 tempera-
turi zraka.

Ocenjevanje škode

Predhodno ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih se 
je po sklepu vlade začelo takoj po prvih podatkih o škodi 
zaradi posledic pozebe med 21. in 22. aprilom 2017. 
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in 
drugih nesrečah je ugotovila, da škoda znaša skoraj 
47  milijonov evrov, pozeba pa je prizadela 8147  ha 
kmetijskih površin, večinoma vinogradov, na dobri tretjini 
prizadetih površin pa rastejo sadovnjaki (MKGP, 2018b). 

Merilna postaja Temperatura Dan
Rekord 2. 

polovice aprila Datum Obdobje meritev
Kredarica –15,3 20. –16,8 21. 4. 1959 1956–2017
Rateče –7,4 21. –11,3 20. 4. 1969 1961–2017
Babno Polje –7,3 21. –14,4 20. 4. 1969 1956–1991, 2004–2017
Šmartno pri Slovenj Gradcu –5,3 21. –6,4 26. 4. 1960 1958–2017
Vojsko –5,2 21. –5,1 16. in 21. 4. 1997 1994–2017
Jareninski Vrh (v Sl. goricah) –5,0 21. –4,2 24. 4. 1982 1980–2017
Kočevje –4,9 21. –4,7 24. 4. 1997 1994–2017
Bohinjska Češnjica/Stara Fužina –4,6 21. –6,3 20. 4. 1969 1959–2017, brez 1970
Celje –4,5 21. –4,8 18. 4. 1981 1977–2017
Letališče JP Ljubljana –4,3 21. –5,0 17. 4. 1997 1994–2017
Murska Sobota –4,2 21. –4,6 24. 4. 1982 1956–2017
Lisca –3,9 21. –5,3 24. 4. 1988 1985–2017
Letališče ER Maribor –3,9 21. –4,1 25. 4. 1988 1977–2017
Starše (pri Mariboru) –3,5 21. –4,6 25. 4. 1988 1961–2017
Postojna –3,5 22. –8,0 17. 4. 1997 1956–2017
Letališče Cerklje ob Krki –3,4 21. — — —
Ilirska Bistrica –3,2 22. — — —
Novo mesto –2,8 21. –3,4 17. 4. 1977 1973–2017
Bizeljsko –2,4 21. –3,5 26. 4. 2016 1978–2017
Metlika –2,4 21. — — —
Lesce –2,2 21. –5,5 29. 4. 1985 1979–2017
Malkovec –2,2 21. –3,0 25. 4. 1988 1985–2017
Dobliče –2,1 21. –3,8 22. 4. 1991 1988–2017
Bilje –1,7 21. –3,9 17. 4. 1997 1991–2017
Jeruzalem –1,7 21. –2,0 18. 4. 1981, 16. in 17. 4. 1997 1956–2008, 2016–2017
Sevno –1,1 21. –3,4 17. 4. 1997 1962–2011, 2015–2017
Ljubljana Bežigrad –0,8 21. –1,8 17. 4. 1997 1995–2017
Topol pri Medvodah –0,5 21. –3,2 17. 4. 1997 1990–2017
Letališče Portorož 2,5 22. –2,5 17. 4. 1997 1992–2017

 Preglednica 1: Najnižja temperatura zraka (°C) od 20. do 22. aprila 2017 na izbranih meteoroloških postajah, izmerjena na 
višini 2 m nad tlemi. Za primerjavo je prikazan rekord druge polovice aprila, ki je bil izmerjen v daljšem obdobju 
primerljivih meritev, a pred letošnjim dogodkom (zadnji stolpec). 

 Table 1: The lowest air temperature (°C) from 20 to 22 April 2017, measured two metres above ground at 
selected meteorological stations. For comparison purposes, record numbers of the second half of April are 
presented, which were measured over a long-term period before the 2017 event in question (final column). 

Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar: POZEBA V APRILU 2017
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Škoda v letu 2017 torej izstopa; škode, ki so jih povzro-
čale pozebe po letu 2000, so bile manjšega obsega 
(med 2,8 in 3,4  mio. EUR), leta 2016 je bilo škode za 
44,3  mio. EUR (preglednica 2), leto pozneje pa je bila 
škoda še nekoliko večja.

Poleg grozdja so bila najbolj prizadeta jabolka (blizu 
27  % vseh prizadetih površin), hruške, breskve, 
gojene borovnice, jagode, češnje, orehi, slive in češplje 
ter marelice. Glede na karte minimalnih temperatur 
zraka (razen Obale z zaledjem, kjer temperatura 
ni padla pod ledišče), ne moremo posebej izposta-
vljati regij, kjer so bile meteorološke razmere najbolj 
zaostrene. Povsod je bila minimalna temperatura 21. 
aprila v jutranjih urah pod lediščem, po kotlinah in 
nižinah osrednje in vzhodne Slovenije je temperatura 
padla pod ledišče tudi 22. aprila v jutranjih urah. Bolj 
kot geografska regija je bila za stopnjo pozebe odlo-
čilna mikrolokacija, saj je v izrazito dolinskih in zatišnih 
legah (Rateče, Babno Polje) temperatura padla celo 
pod –7 °C, medtem ko je v bolj prevetrenih legah nad 
dnom dolin (Topol pri Medvodah) komajda padla pod 
ledišče (preglednica 1). Zato ni presenetljivo, da je 
geografska porazdelitev škode in prizadetih kmetijskih 
površin odvisna predvsem od intenzivnosti sadjarstva 
in vinogradništva v posamezni regiji. Daleč najbolj 
prizadeta je bila posavska regija (26 % vse ocenjene 
škode), sledita ji vzhodnoštajerska in podravska regija 
z 20 % oziroma 15 % vse ocenjene škode. V zahodno-
štajerski in pomurski regiji so zabeležili 12 % oziroma 
9 % vse zabeležene škode; zanimivo je, da so v sever-
noprimorski regiji kljub intenzivnemu sadjarstvu in 
vinogradništvu zabeležili le okoli 6 % vse ugotovljene 
škode. Vzrok je tudi v višjih minimalnih temperaturah, 
ki niso padle globoko pod ledišče (v Biljah je bila zabe-
ležena minimalna temperatura –1,1 °C).

Poleg škode v trajnih nasadih je treba omeniti tudi zmanj-
šano medenje medovitih rastlin, ki ga zaradi pozebe 
večinoma sploh ni bilo, posledično pa se je zmanjšal 
pridelek medu. Zaradi teh razlogov je bil pripravljen 
Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelar-
stvu v letu 2017 (Uradni list RS, št. 55/17), ki temelji na 
pravilu de minimis. 

Sklepne misli

Zaradi manjših težav s pozebo v zadnjih dvajsetih letih se 
je morda varstvu v zadnjih letih posvečalo manj pozor-
nosti. Ob koncu tega prispevka pa žal ne moremo mimo 
sklepnih razmišljanj v članku v lanski številki revije Ujma 
(Vertačnik in sod., 2017), saj se po zelo podobnem 
vremenskem dogodku razmere glede preventivnih 
ukrepov in zavarovanosti pridelka leto pozneje niso dosti 
spremenile – kar ni spodbudno. Preučile pa so se vsaj 
možnosti za izboljšanje stanja, pospešeno se iščejo tudi 
rešitve z uporabo dobrih tujih praks.

Škodni dogodki v zaporednih letih vedno vplivajo tudi na 
ocene tveganj, ki jih za svoje poslovanje pripravljajo zava-
rovalnice. Od leta 2006 se v Sloveniji izvaja ukrep sofinan-
ciranja zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske pride-
lave. Država spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo 
svoje pridelke pred posledicami naravnih nesreč, kot so toča, 
požar, udar strele, pozeba, poplave in vihar. Ko država vstopa 
v sistem zavarovanja s sofinanciranjem zavarovalnih premij, 
se tveganja zaradi škode po naravnih nesrečah porazdelijo 
med državo, ki zagotovi sredstva za sofinanciranje premij, 
zavarovalnice, ki ocenijo in izplačajo odškodnino za škode, ter 
kmetovalca, ki nosi del škode v obliki odbitne franšize in plača 
del zavarovalne premije. Z letom 2018 se bo sofinanciranje 
zavarovalnih premij pri trajnih nasadih dvignilo na 50 %, za 
druge rastlinske pridelke pa na 40 %. Zavarovanje (poleg 
»fizične« zaščite, kot so protitočne mreže) ostaja sicer 
temeljna oblika varovanja kmetijske proizvodnje pred narav-
nimi nesrečami, pomembno pa je, da se kmetijski pridelovalci 
zavedajo pomena preprečevanja škode, saj samo z zavarova-
njem ni mogoče ublažiti posledic škode in dolgoročno imeti 
ekonomsko vzdržno pridelavo. Niso pa ravno spodbudne 
številke o zavarovanih kmetijskih površinah. Za leto 2016 
je bilo po podatkih (MKGP) zavarovanih 1.328 ha (približno 
tretjina) intenzivnih sadovnjakov, v podobnem obsegu 
hmeljišč in okrog 3.000 ha vinogradov. Po pozebah v letih 
2016 in 2017 pa je zaznan pozitiven trend pri deležu zava-
rovanih površin trajnih nasadov, kar je nedvomno spodbuden 
podatek. Zavarovanje namreč poleg tehničnih ukrepov, kot 
je oroševanje, ostaja med najperspektivnejšimi ukrepi za 
zmanjšanje tveganja velike izgube prihodkov zaradi umanj-
kanja pridelka, ki ga povzročijo naravne ujme. To potrjujejo 

Višina škode po naravni 
nesreči (v mio EUR)

Leto

Vrsta nesreče 2003 2004 2005 2006 2007 2011 2012 2013 2014 2016 Skupaj
suša 121,5 42,4 16,5 56,5 106,2 343,1
pozeba 3,4 2,8 44,3 50,5
poplave 2,2 2,2
neurja s točo 5,2 34,7 36,6 18,2 7,1 101,8
majski hrošč 0,4 0,4
hrušev ožig 0,5 0,5
čebele 3,6 6,6 10,2
Skupaj 130,6 34,7 42,0 60,6 16,5 7,1 60,1 106,2 6,6 44,3 508,7

 Preglednica 2: Višina škode po posameznih letih in vrstah naravne nesreče (vir: MKGP, 2018) 
 Table 2: The amount of damage by individual year and type of natural disaster (MKGP, 2018)

Andreja Sušnik, Gregor Gregorič, Gregor Vertačnik, Mojca Dolinar: POZEBA V APRILU 2017
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tudi slovenski strokovnjaki za sadjarstvo (Soršak in sod., 
2017), ki menijo, da je zaradi potrebe po ekonomični rabi 
vode v kmetijstvu in upoštevanju okoljskih danosti razvoj 
tehnike oroševanja nasadov z varčno rabo vode zelo napre-
doval. Zaradi izgube dveh zaporednih domačih sadjarskih 
letin (2016 in 2017) so preučili razpoložljive vodne vire pri 
sadjarskih gospodarstvih. Že obstoječi vodni viri teoretično 
omogočajo sadjarjem do leta 2025 z mikrooroševanjem 
opremiti 300 ha intenzivnih jablanovih nasadov na najmanj 
30 sadjarskih gospodarstvih, od tega na treh večjih pose-
stvih. Tudi za koščičasto in jagodičasto sadje je dovolj vodnih 
virov za slabih 200  ha. Poudarjajo pa tudi kombinirane 
ukrepe proti suši, toči in pozebi. Tehnika mikrorazprševanja 
v sušnih razmerah zagotavlja preživetje sadnih dreves, ob 
pozebi pa varuje pred večjim izpadom pridelka. 

Tudi v pričakovanju nadaljnjih sprememb podnebja, 
nekatere študije (Bergant in sod., 2004) navajajo, da 
se bo tveganje zaradi pozebe v 21. stoletju pomembno 
povečalo, zadnje študije, narejene na Agenciji RS za okolje 
(Dolinar in sod., 2018), sicer nakazujejo veliko stopnjo 
negotovosti pri oceni spremembe tveganja nastanka 
pozebe zaradi odštevanja dveh značilnih trendov – po eni 
strani vedno višjih temperatur (in s tem zmanjševanja 
verjetnosti nastopa zmrzali) in po drugi strani vedno 
zgodnejšega fenološkega razvoja rastlin. Vsekakor bo 
treba tveganje zaradi spomladanske pozebe (trenutna 
verjetnost in trend v 21. stoletju) še podrobneje razi-
skati. Prav tako je treba sistematično spodbujati naložbe 
za zmanjševanje tveganja kmetijske pridelave zaradi 
neugodnih vremenskih razmer. 
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POŽAR VELIKIH RAZSEŽNOSTI V PODJETJU 
EKO PLASTKOM, D. O. O., V LJUTOMERU 
LARGE-SCALE FIRE AT EKO PLASTKOM IN LJUTOMER 

Branko Novak
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, branko.novak@ljutomer.si

Povzetek 
Požar, ki je bil po ugotovitvah kriminalistov podtaknjen, je štiri dni gasilo 483 gasilcev iz Pomurja in Podravja. Za vstop 
v življenjsko nevarno območje požarišča so gasilci potrebovali dihalne aparate in porabili 287 tlačnih posod zraka. 
Najpomembnejše gasilno sredstvo je bila voda, porabili so je približno tri milijone litrov. Za gašenje s peno pa 4930 litrov 
penila. Uporabljene so bile različne tehnike gašenja, ki so zahtevale aktiviranje 57 gasilskih vozil, dveh gasilskih avtolestev, 
helikopterja Slovenske vojske in težkih delovnih strojev. Gorelo je skladišče sortiranih materialov: parafin za sveče – 270 ton, 
drobljene plastične mase – 180 ton, alkalne baterije baterijskih sveč – 10 ton, kot produkti ločevanja odpadnih nagrobnih 
sveč, 100 m3 nesortiranih odpadnih sveč in proizvodni prostori z vso opremo. Gašenje je bilo zelo zahtevno, nevarno in močno 
ovirano zaradi ozkih dostopnih poti, grajenih ovir ter sončne elektrarne. Intervencija je bila zelo dobro in učinkovito vodena. 
Odziv vseh aktiviranih služb je bil hiter, sodelovanje pa dobro in učinkovito. Zelo dobro je delovalo informiranje in poročanje 
javnosti. Gasilska intervencija je stala 200.319,80 evra, od tega je Občina Ljutomer iz proračunske rezerve plačala 72.253,11 
evra direktnih stroškov. Najpomembnejše pa je, da v zelo zahtevni intervenciji gašenja ni bil nihče resno poškodovan.

Abstract
Over four days, 487 firefighters from Pomurje and Podravje worked on extinguishing this large fire, which was, according 
to a criminal investigation, deliberated. To enter the extremely dangerous fire site, the firefighters required breathing 
apparats, and therefore used 287 oxygen pressure vessels. Water was the main fire extinguishing agent, with a 
rough estimate of 3 million litres used, followed by 4930 litres of foam. The firefighters used different fire extinguishing 
techniques, which required the activation of 57 firefighting vehicles, two vehicle-mounted ladders, the Slovenian Armed 
Forces helicopter and heavy work machinery. The facility that fire caught, was a warehouse for waste sorting materials, 
specifically paraffin for candles – 270 tons, ground plastic scrap – 180 tons, and alkaline batteries for battery candles – 
10 tons, all of which are by-products of the separation of waste grave candles; plus 100 m3 of unsorted waste grave 
candles, the production premises, and all the equipment. Fighting the fire was very challenging and dangerous, and 
greatly hindered by the narrow access paths, built barriers and the solar power plant. The emergency response was 
well managed and effective. The response of all the activated services was fast, and the cooperation between them 
good and effective. The public information and notification was excellent. The cost of the firefighting intervention 
amounted to EUR 200,319.80, of which the Ljutomer municipality paid EUR 72,253.11 directly from its budget 
reserve. The most important outcome was that nobody was seriously injured in the firefighting emergency response.

Uvod

Leta 2017 se je v Sloveniji zgodilo več požarov velikih 
razsežnosti v podjetjih, ki zbirajo, predelujejo ali skla-
diščijo različne nevarne, manj nevarne ali nenevarne 
odpadke. Ob požaru takih odpadkov v katerem koli agre-
gatnem stanju ali v kateri koli fazi predelave in obdelave 
so produkti gorenja, gašenja in verižne nesreče ter 
njihovo širjenje v ožje ali širše okolje lahko zelo nevarni. 

Lokacija gorečega 

objekta v prostoru 

Mesto Ljutomer je po zasnovi in legi razdeljeno na industrijski 
in bivalni del. Oba dela v naravi nista povsem ločena, saj so 

v bivalnem delu še manjše obrtne delavnice, stanovanjske 
hiše pa so grajene do južnega roba mešane industrijske 
cone, ki je v Občinskem prostorskem načrtu OPN oprede-
ljena kot površina za industrijo (Občina Ljutomer, 2015). 
V tem mestnem predelu so še živilske in neživilske trgovine, 
transformatorska in železniška postaja, bencinske črpalke 
in gostinski lokali. Na tem območju potekajo štirje visokona-
petostni daljnovodi, železniška proga z ranžirno postajo ter 
ceste in ulice. Skozi ta del mesta teče reka Globetka.

Mešana industrijsko obrtna in trgovska cona je v prostor 
umeščena na severu mesta Ljutomer in se razteza vse 
do dveh najbližjih primestnih vasi Noršinci pri Ljutomeru 
in Babinci.

Objekt, ki je zagorel, leži ob vhodu v cono, kjer prevla-
dujejo industrijski objekti, skladišča in delavnice. Na 
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jugu objekta v neposredni bližini teče vodotok Globetka, 
na severu pa poteka Ulica Rada Pušenjaka, ki je glavna 
prometna povezava v tej coni.

Pogoreli objekt je bil zgrajen v sedemdesetih letih prej-
šnjega stoletja kot mizarska tovarna – Mizarstvo 
Ljutomer. Po propadu podjetja je na tej lokaciji nastalo 
več podjetij z različnimi dejavnostmi. 

Požar je nastal v poslovnih objektih podjetja Eko Plastkom, 
d. o. o., ki se ukvarja s predelavo odpadnih nagrobnih 
sveč. Gorel je objekt velikosti 4300 m2. Del objekta je bil 
namenjen razgradnji nagrobnih sveč in ločevanju materi-
alov, večji del pa skladiščenju ločenih frakcij in vhodnih, nera-
zvrščenih odpadnih sveč iz umetnih mas, v katerih so bile 
različne količine ostankov parafina ter odpadne baterijske 
sveče. Na severni strani objekta je bila na strehi postavljena 
sončna elektrarna s približno 1300 m2 površine (slika 1).

Glede na to, da je v objektu več lastnikov poslovnih 
prostorov, so med stavbami postavili ograje in zaprli 
prehode, vse skupaj pa ogradili še z zunanjo žično ograjo. 
Zaradi tega tam praktično ni intervencijskih poti. Vstop 
do objekta z vozili je mogoč le z vzhoda, z Ulice Rada 
Pušenjaka, dovozi oziroma dostopi do objektov znotraj 
ograjenega prostora pa so zelo ozki.

Na zahodni strani je žična ograja na parcelni meji z 
drugimi objekti, v ograji pa so vrata, ki so bila v času 
požara zaklenjena. Na južni strani je visokovodni nasip 
na Globetki, ki je od zidov objekta oddaljen približno 

15 metrov, z vmesno revizijsko cesto, ki poteka tik ob 
zunanji ograji. Na severni strani je bila vse do ograje 
zasejana pšenica, ki je v času požara začela dozorevati. 
Čez polje ob zunanji ograji poteka koridor s štirimi viso-
konapetostnimi daljnovodi z glavno transformatorsko 
postajo v bližini. Nekoliko severovzhodno je onstran ulice 
odprto skladišče zračno sušenega rezanega lesa, name-
njeno za izdelavo miz in stolov tovarne Murales.

Potek intervencije in 

gašenje požara

Prijavitelj požara je v Center za obveščanje Murska 
Sobota 8. junija 2017 tik pred 21.21 uro sporočil, da gori 
objekt Cestnega podjetja v Ljutomeru, kar ni bila točna 
informacija. Vreme je bilo v času sproženega alarma 
delno oblačno, brez megle ali padavin, z rahlim vetrom, 
tla so bila suha, temperatura zraka okrog 20 °C. 

V dveh minutah, ob 21.23 – je bila sprožena prva stopnja 
alarmiranja. Na požarišče so izvozili:

 – PV (poveljniško vozilo) – 2 gasilca,
 – GVC 16/25 (gasilska cisterna z vodo) – 7 gasilcev,
 – GVC 24/50 (gasilska cisterna z vodo) – 3 gasilci.

Vodja intervencije ob prihodu na požarišče ni imel 
nobenih informacij o gorečih materialih, njihovih koli-
činah ali morebitnih zaposlenih, ki bi bili v času požara 
lahko v objektu ali bi bili poškodovani. 
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 Slika 1: Situacija na mikrolokaciji ob prihodu gasilcev in ocena vodje intervencije ter priprava napada za gašenje požara 
in varovanja objektov

 Figure 1: Situation at the micro-location during the arrival of the firefighters; the head of the emergency response’s 
assessment, the preparation before extinguishing the fire, and the protection of facilities.
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Ob 21.24 je bila posredovana zahteva za aktiviranje 
dodatnih treh PGD v gasilskem sektorju Ljutomer I: PGD 
Gresovščak, PGD Radomerje in PGD Spodnji Kamen-
ščak, kar je bila 2. stopnja alarma. Vodja intervencije je 
sporočil točno lokacijo požara in prve ugotovitve o razse-
žnosti požara.

Ob 21.26 je bila posredovana zahteva za aktiviranje 
PGD v Gasilski zvezi Ljutomer – preostalih 24 PGD ter 
PGD Murska Sobota z gasilsko avtolestvijo (ALK), kar je 
pomenilo 3. stopnjo alarma. Alarmiran je bil tudi poveljnik 
CZ Občine Ljutomer in obveščena županja Občine 
Ljutomer.

Ob 21.56 je bila posredovana zahteva za aktiviranje 
gasilskih enot, ki imajo gasilska vozila s cisterno (GVC) 
oziroma avtocisterno (AC) za dovoz vode za gašenje iz 
sosednje Gasilske zveze Križevci pri Ljutomeru, kar je 
pomenilo 4. stopnjo alarma. Aktivirana je bila tudi ALK 
PGD Gornja Radgona.

Ob 22.11 je bila posredovana zahteva za aktiviranje 
gasilskih enot, ki razpolagajo z gasilskimi vozili s cisterno 
(GVC) oziroma z gasilsko avtocisterno (AC) na področju 
Pomurja, kar je pomenilo 5. stopnjo alarma.

Ob 22.45 je vodja intervencije prejel prve približne in 
neuradne podatke od lastnika podjetja Eko Plastkom, 
pozneje pa tudi od na požarišču prisotnega direktorja 
podjetja o gorečih materialih in njihovih približnih koli-
činah.

Po teh informacijah je v požaru gorelo:
 – 100 m3 odpadnih sveč,
 – 270 ton recikliranega oziroma ločenega parafina za 

sveče,
 – 170 do 180 ton plastičnih materialov  – drobljeni 

zunanji ovoji oziroma lončki sveč;
 – sončna  – fotovoltaična elektrarna v velikosti 

približno 1300 m2,

 – v etaži objekta so goreli prostori starih zapuščenih 
pisarn,

 – veliko pozneje je bila posredovana informacija, da v 
požaru gori še približno 10 ton alkalnih baterij od 
baterijskih sveč.

Vodja intervencije je takoj ob prihodu na požarišče določil 
in organiziral tri požarne sektorje:

 – v sektorja I in II je bil razvrščen objekt, ki je gorel in 
ga je bilo treba gasiti,

 – v sektor III je bil razvrščen sosednji objekt za varo-
vanje in morebitno gašenje ter varovanje in hlajenje 
odprtega skladišča zračno sušenega lesa podjetja 
za izdelavo masivnega pohištva Murales Ljutomer, 
d. d.,

 – sektor IV je bil formiran kot vstopna točka za sprejem 
novih prihajajočih operativnih gasilskih enot katerim 
so bile dodeljene operativne naloge na požarišču.

Neposredno operativno vodenje in sprejemanje taktičnih 
odločitev za delo v požarnih sektorjih I, II in III so prevzeli 
trije operativni vodje sektorjev. Dodatno nevarnost je v 
sektorju II predstavljala še na streho montirana sončna 
elektrarna, ki so jo gasilci električarji iz omrežja sicer izklo-
pili, posamezne celice pa so elektriko proizvajale ves čas 
trajanja intervencije. V sektorju II je v odprtem skladišču 
gorelo še v pločevinastem zabojniku z nesortiranimi odpa-
dnimi svečami (slika 2). Zaradi neposredne bližine zoreče 
pšenice in razmeroma suhega terena je obstajala nevar-
nost preskoka požara na njivo, zato so gasilci zabojnik 
takoj pogasili in ves čas spremljali stanje na polju.

Gasilci sektorja III so bili razdeljeni v dve operativni enoti. 
Ena je varovala objekt in prostore podjetja C-Teh, d. o. 
o., ki je bil neposredno povezan s požariščem in ga je od 
požara ločil samo zid, ki pa je segal zunaj kritine, tako da 
je na strehi tvoril požarni zid. Druga operativna enota 
je skrbela za varovanje in hlajenje odprtega skladišča 
zračno sušenega lesa podjetja Murales. Ob morebitni 
spremembi smeri vetra, ki bi pihal v smeri proti severu 
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Slika 2: 
Popolnoma razvit požar že med 
prihodom gasilcev. Posneto z 
brezpilotnim letalnikom (foto: F. Štih)
Figure 2: 
Already fully developed fire during the 
arrival of firefighters. The photo was 
taken from an UAV (Photo: F. Štih)
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 Slika 3: Stanje izvedenih aktivnosti gašenja požara s pomembnejšimi lokacijami vodenja, poveljevanja in spremljanja 
dogodkov na požarišču in ob njem

 Figure 3: Presentation of the firefighting activities carried out, including the important command and control locations, 
and the monitoring of the events at and alongside the fire site.
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ali severovzhodu, je obstajala realna nevarnost, da bi 
zagorelo še to odprto skladišče. Vodja intervencije je 
odredil gasilsko varovanje in aktivno spremljanje doga-
janja na tej lokaciji (slika 3).

Vodja intervencije je za morebitno zamenjavo ter za 
potrebe drugih izrednih dogodkov zaprosil še sosednjo 
GZ Ormož (Hunjadi, 2018).

Ob takem požaru in s takimi gorečimi materiali so nastale 
zelo težke in zahtevne razmere gašenja, saj je bil požar 
ob prvem prihodu gasilcev že popolnoma razvit (slika 2). 
Goreči objekt in materiali, ki so goreli v notranjosti, so 
oddajali zelo visoko toploto. Dostop do požarišča z gasil-
skimi vozili je bil mogoč v zelo ozkih koridorjih ob objektih 
in med njimi. Gasilci so naleteli še na grajene ovire (ograje, 
prehodi z zaklenjenimi vrati, kontejnerji z odpadom in 
podobno). Na voznih površinah je bilo veliko polomlje-
nega in zdrobljenega kopelit stekla. S požarišča so zaradi 
vročine in eksplozij leteli različni kosi baterij. Na interven-
cijske poti so se izlivale raztaljene plastične mase in razta-
ljen parafin, ki se je sproti vnemal in gorel ter se širil tudi 
po gasilni vodi. Teren in gasilske oprema, predvsem cevi, 
so zaradi parafina postali spolzki. Viličarji, ki so bili garaži-
rani v objektu, so za pogon uporabljali plin propan – butan, 
polnjen v jeklenke. Te jeklenke so zaradi velike vročine med 
gašenjem tudi eksplodirale. O jeklenkah in njihovi lokaciji 
vodja intervencije ni bil obveščen.

V času najbolj intenzivnega požara so bile vremenske 
razmere stabilne, brez vetra, z visokim zračnim tlakom in 

sorazmerno visokimi temperaturami zraka, zato sta bila 
ognjeni steber in steber dima navpična, šele v višinah je 
dim zanašalo v smeri stran od Ljutomera oziroma nase-
ljenih območij.

Ob prihodu poveljnika GZ Ljutomer in poveljnika CZ je bil 
v neposredni bližini požarišča na mestu vodje interven-
cije, v bližini ekipe nujne medicinske pomoči in policije, 
formiran štab intervencije. Formalnih sestankov štaba 
ni bilo, so pa potekali intenzivni informacijski tokovi v 
vseh potrebnih smereh. Štabu se je ob prihodu pridružil 
še gasilski regijski poveljnik za Pomurje.

O velikem požaru je bila že v začetni fazi obveščena 
županja Občine Ljutomer, ki se je ob prihodu na poža-
rišče aktivno vključila v dogajanje predvsem na področju 
pridobivanja informacij in informiranja občanov.

O dogodku je bil obveščen regijski poveljnik CZ. Še v 
nočnem času so mu bile od poveljnika štaba CZ občine 
posredovane zahteve, da se aktivirajo službe in enote, ki 
morajo priti na prizorišče požara in spremljati onesna-
ženje zraka, vode v vodotoku Globetka, kontaminacijo 
površin v bližini požarišča ter poskrbeti za napoved 
vremena, predvsem za gibanje in spremembo smeri ter 
jakost vetrov in zračnega pritiska.

Ob neugodnih vremenskih razmerah, predvsem ob 
nizkem zračnem tlaku ali ob neugodnih prognostičnih 
napovedih gibanja vetrov je obstajala nevarnost pojava 
dodatnih kriznih razmer, ki bi zaradi dima in dimnih delcev, 
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 Slika 5: Napoved gibanja vetrov, 9. junij 2017  
(B. Strajnar, dežurni sinoptik)

 Figure 5: The forecast for wind direction during 9th June 
2017 (B. Strajnar, duty meteorologist)

 Slika 4: Območji v razdalji 500 in 1000 metrov od požarišča. V obeh živijo prebivalci mesta Ljutomer, ki bi jih bilo ob 
»črnem scenariju« treba evakuirati.

 Figure 4: The areas within the 500 and 1000 m perimeter around the fire site. Inhabitants of Ljutomer live in both 
areas; in the event of a “black scenario” they would have to be evacuated.

smradu ter pomanjkanja svežega zraka za dihanje zahte-
vala evakuacijo dela prebivalcev v mestu Ljutomer.

Prav tako bi bilo treba izvesti nujne zaščitne in samoza-
ščitne ukrepe v Domu starejših občanov v Ljutomeru, ki 
je od požarišča oddaljen približno 700 metrov (slika 4), v 
skrajnem primeru pa tudi evakuacijo okrog 160 starejših 
občanov, ki bivajo v domu.

Prognostične napovedi 

in meritve vetra

Simulacija trajektorijev vetra iz točke Ljutomer je bila 
narejena na podlagi operativnega modela Aladin/SI, za 
48 ur na višini 10 metrov pri 925 hPa (na višini približno 

900 m nad morjem). Trajektoriji so napovedovali, da bo 
veter v petek, 9. junija 2018, do večera pihal iz smeri 
jug oziroma jugovzhod, zato je bil predviden transport 
dima v smeri proti severu oziroma povsem pri tleh, rahlo 
proti severozahodu. Ponoči naj bi bil veter šibak in bi 
se postopno obračal v severno smer. Ob polnoči naj bi 
bil tako transport dima pri tleh že v smeri proti jugu, v 
višjih slojih pa še proti severu. V soboto zjutraj naj bi se 
severni veter okrepil in med 8. in 12. uro pihal s hitrostjo 
okoli 30  km/h. V  tem časovnem obdobju je prehodno 
pričakovati nekaj padavin, predvsem v obliki ploh, ni pa 
izključen tudi pojav neviht. Količina padavin bo majhna – 
meteorološka prognoza dežurnega sinoptika.

Napoved se je izkazala za zelo točno, tako po času ko 
tudi po smereh in moči vetra ter napovedanih padavinah. 
Veter je obrnil smer, zračni pritisk se je znižal, ponoči 
s petka na soboto je dim in smrad zaneslo na mesto 
Ljutomer, v soboto, 10. junija 2017 zjutraj in dopoldne 
je deževalo.

Analiza požarišča

Požar velikih razsežnosti, saj je gorel objekt velikosti 
4300 m2, je prvi dan v nočnem času gasilo 257 gasilcev. 
Štiri dni, vključno s požarno stražo, je požar gasilo 483 
gasilcev iz 37 prostovoljnih gasilskih društev in gasilci 
poklicne gasilske enote iz Lendave. Sodelovali so gasilci s 
Pomurja in spodnjega Podravja, ki so skupaj opravili več 
kot 4200 ur gasilskega dela.
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Gasilske enote – PGD Število gasilcev Gasilno sredstvo Količina litrov Gasilsko vozilo Št. vozil
1 Ljutomer 35 voda 120.000 GV1 1
  penilo 500 GVC 1
    GVC 1
  PV1 1
  TV 1
    druga vozila in priklopniki 1
2 Gresovščak 17 voda 31.000 GV1 1
  GVC 1
3 Gornja Radgona 10 voda 102.000 GVC 1
  AL 1
  PV 1
4 Radomerje 16 voda 60.000 GVV1 1
5 Branoslavci 16 voda 120.000 GVC 1
    penilo 40 GVV1 1
6 Podgradje 5 voda 5.000 GV1 1
7 Cezanjevci 36 voda 320.000 GVC 1
  druga vozila in priklopniki 1
8 Precetinci ni podatka voda 40.000 GVC 1
9 Grlava 4 voda 4.000 GV1 1
10 Globoka 6 voda 5.000 GV1 1
11 Cven 33 voda 156.000 GVC 1
    penilo 40 GV1 1
12 Mota 15 voda 9.600 GV1 1
13 Ormož 6 voda 30.000 GVC 1
  penilo  450 druga vozila in priklopniki 1
14 Mekotnjak –  24 voda ni podatka GV1 1

Stara cesta GVC 1
15 Veržej 14 voda 140.000 GVC 1
    penilo 20 druga vozila in priklopniki 1
16 Murska Sobota 3     AL 1
    penilo 600 druga vozila in priklopniki 1
17 Vogričevci 12 voda 20.000 GV1 1
  druga vozila in priklopniki 1
18 Stročja vas 20 voda 40.000 GV1 1
    penilo 60 GVC 1
19 Radoslavci 20 voda 85.000 GVC 1
20 Krištanci Šalinci 12 voda 120.000 GV1 1
21 Mala Nedelja 11 voda 140.000 GVC 1
  GV1 1
22 Črenšovci 5 voda 42.000 GVC 1
    penilo 40
23 Babinci 7 voda 10.000 GV1 1
24 Ivanjkovci 10 voda 200.000 GVC 1
    penilo 120 druga vozila in priklopniki 1
25 Petanjci 7   ni poda. GVC 1
26 Zgornje Krapje 15 voda 280.000 GV1 1
27 Vučja vas 9 voda 4.000 GVC 1
  GV1 1
28 Kokoriči 10 voda 7.500 GVC 1
    penilo 60
29 Križevci pri 13 voda 5.000 GVC 1
  Ljutomeru GV1 1
30 Iljaševci ni podatka voda ni podatka GVC 1
31 Gorenje IGD Lendava 3 penilo 4.000 GVC 1
32 Stara Nova vas 18 voda ni podatka GVC 1
33 Beltinci 12 voda ni podatka GVC 1
34 Spodnje Krapje 5 voda ni podatka GV1 1
35 Pristava 10 voda ni podatka GV1 1
36 Noršinci pri Ljutomeru 9 voda ni podatka druga vozila in priklopniki 1
37 Razkrižje 7 voda ni podatka GVV1 1
38 Spodnji Kamenščak 12 voda 80.000 GV1 1

 Preglednica 1: Aktivirana prostovoljna gasilska društva, število gasilcev, gasilska vozila in gasilna sredstva (SPIN, 2018) 
http://spin.sos112.si/spin2/. 20. 3. 2018)

 Table 1: The activated voluntary fire brigades and the number of firefighters, firefighting vehicles and fire extinguishing 
agents (SPIN, 2018) http://spin.sos112.si/spin2/. 20.3.2018)
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Na požarišče je v petek, 9. junija 2017, prišel poveljnik 
Civilne zaščite Republike Slovenije. Po ogledu še vedno 
gorečega objekta, oviranega gašenja zaradi sredinske 
predelne stene sončne elektrarne, ki je bila za vstop 
gasilcev življenjsko nevarna, ves dan je namreč sijalo 
močno sonce, je bila sprejeta odločitev, da se na pomoč 
pri gašenju pokliče helikopter Slovenske vojske.

Za tako odločitev je bilo več tehtnih razlogov:
 – ogenj je bilo treba pogasiti čim prej, saj je bilo proti 

večeru in ponoči napovedano znižanje zračnega tlaka,

 – veter se je začel krepiti in pihati v smeri proti mestu 
Ljutomer, dim in saje bi zanašalo v naseljeni del 
mesta,

 – ob hitrem ukrepanju bi se izognili morebitni evakuaciji 
prebivalcev v najbolj izpostavljenih delih mesta (slika 3),

 – požarišče in širši prostor okolice bi se ohladil zaradi 
odvržene in razpršene vode,

 – obstajala je možnost, da se onesposobijo paneli 
sončne elektrarne,

 – doseženo in pogašeno bi bilo žarišče požara med 
predelno steno in visečimi paneli sončne elektrarne,
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 Slika 7: Gašenje in zajemanje vode s helikopterjem Slovenske vojske Cougar
 Figure 7: Firefighting and water capture with the Slovenian Armed Forces Cougar helicopter.

Slika 6: 
Motorne brizgalne črpajo vodo iz 
reke Globetke. Pri delu jih ovira visoka 
trava v suhem delu struge.  
(foto: B. Novak)
Figure 6: 
Fire pumps pumping water from the 
river Globetka. They were hindered 
by high grass in the dry part of the 
riverbed (Photo: B. Novak)
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 – na požarišče bi lahko sočasno ob manj nevarnih 
razmerah vstopili gasilci in bager.

Helikopter 151. helikopterske eskadrilje Slovenske 
vojske, AS 532 Cougar, je za potrebe gašenja naletel 
160 minut in s petnajstimi preleti na požarišče odvrgel 
več kot 30.000 l vode. Vodo je zajemal v gramoznici 
Babinci, ki je le 2200 metrov zračne črte oddaljena od 
požarišča (slika 8).

Odločitev o aktiviranju helikopterja se je izkaza za pravilno 
in zelo učinkovito. Hkrati s helikopterskim gašenjem so 
v požarišče lahko vstopili gasilci in bager, saj se je poža-
rišče precej ohladilo. Z  bagrom je bil izveden premet 
gorečih materialov, ki so jih gasilci sproti pogasili. Porušili 
so sredinsko predelno steno in dosegli še zelo aktivno 
žarišče požara ter ga učinkovito pogasili. Proti sredini 
viseči paneli sončne elektrarne tako niso predstavljali 
več bistvene ovire, saj je bil vstop izveden z nasprotne 
smeri.

Gasilci so požar aktivno gasili od četrtka, 8. junija 2017, 
od 21.25 ure, do petka, 9. junija 2017, do 6.30 ure. 
V petek dopoldan je bil požar obvladan in pod nadzorom. 
Glavno gasilno in hladilno sredstvo za gašenje gorečega 
objekta in gorečih materialov je bila voda. Ostanke 
gorečih materialov – drobljeni plastični materiali, parafin 
za sveče, baterije ter ostanki objekta so na posameznih 
mestih dosegali višino do enega metra. Gasilci so za 
zadušitev požara in gorečih ostankov materialov vse zalili 
z debelo plastjo gasilne pene, ki se je zaradi temperature 
in drugih dejavnikov hitro tanjšala in izparevala. Za zadu-
šitev požara se je kot zelo učinkovito gasilno, hladilno in 
dušilno sredstvo izkazala mivka, vendar je zaradi vročine 
ni bilo mogoče vsipati v dovolj debelem sloju na goreče in 
tleče materiale, ki so se vedno znova vžigali.

V  neposredno bližino objekta ali v požarišče vstop 
gasilcev in preiskovalcev zaradi dima, hlapov, smradu 

in vročine še ni bil mogoč. Z opravljenimi ogledi je bilo 
ugotovljeno, da je vzdolžno po sredini objekta zgrajena 
predelna stena iz materialov, ki v požaru niso zgoreli ali 
razpadli zaradi vročine. Na sredino, prav ob predelno 
steno s severne strani, je delno padla, delno prosto 
obvisela še konstrukcija z aktivnimi paneli sončne elek-
trarne. Sprejeta je bila odločitev, da se aktivira težka 
gradbena mehanizacija  – 30-tonski bager z železnimi 
gosenicami, ki je bil na delovišču v gramoznici v Krapju. 
Z njim bi bilo mogoče porušiti steno ob vhodu, presta-
viti in premetati goreče ali tleče ostanke materialov in 
porušiti sredinsko predelno steno, za katero je bilo še 
vedno močno žarišče požara, ki ga s trenutno gasilsko 
tehniko ni bilo mogoče doseči in pogasiti. Nastala je logi-
stična težava, saj v Ljutomeru ni bilo ustrezne prikolice 
za prevoz tako velikega bagra. Prikolica je bila pripe-
ljana s Ptuja po 15. uri, tako da je bager prispel okrog 
16.30 ure.

V soboto, 10. junija 2017, so na požarišču prisotne 
gasilske enote gasile še posamezna goreča mesta in 
manjša žarišča, ki so se razplamtevala. Ob 20. uri je 
vodja intervencije odredil požarno stražo.

Izmenjavo gasilcev in gasilske tehnike v požarni straži 
je vodja intervencije odredil na vsakih 12 ur. Požarna 
straža se je izvajala vse do ponedeljka, 12. junija 2017, 
do 6. ure. Po tej uri je bila intervencija končana. Do 14. 
junija 2017 so gasilci PGD Ljutomer izvedli več ogledov 
in obhodov pogorelega objekta tudi ponoči. Ponovnih 
vžigov v tem času ni bilo več.

Glede na to, da v aplikaciji SPIN niso zajeti vsi podatki, 
je bila podana ocena, da je bilo za gašenje porabljenih 
približno 3.000.000 litrov požarne vode iz hidrantov in 
reke Globetke. Porabljenih je bilo 4930 litrov penila, ki je 
bilo na požarišče pripeljano s celotnega Pomurja, nekaj 
pa tudi iz Ormoža. Uporabljenih je bilo še 10 m3 mivke, 
20 vpojnih pregrad – pivnikov in 27 litrov absorberjev.

Slika 8: 
Celotno požarišče je bilo prekrito 
z gasilno peno. (foto: B. Novak)
Figure 8: 
The entire fire site was covered in fire 
extinguishing foam (Photo: B. Novak)
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Stroški intervencije 

javne gasilske službe

Gašenje požara takih razsežnosti je zahtevalo takojšnje 
ukrepe, ki so povzročili stroške že med intervencijo. 
Zagotoviti je bilo treba prehrano za gasilce, gorivo in 
mazivo za vozila in gasilske brizgalne, pitno vodo in ener-
gijske prigrizke za gasilce.

Odziv sistema zaščite, reševanja 

in pomoči ter drugih udeležencev

Poleg gasilcev operativcev so v gašenje in popožarne 
aktivnosti bili vključeni različni službe, podjetja in posa-
mezniki, ki so vložili veliko truda, znanja in veščin za čim 
hitrejšo rešitev kriznih razmer. Svoje delo so prav vsi, 
vključno z gasilci, opravili na visoki strokovni in profesio-
nalni ravni, za kar jim gre velika zahvala.

Rezultati meritev onesnaženja 

zunanjega zraka po požaru

V času prvih meritev in vzorčenja je s pogorišča še 
izhajal bel dim. Veter je pihal od jugovzhodne do jugoza-

hodne smeri. Prašni delci, večji od 1 µm, v dimni zavesi, 
izmerjeni z instrumentom Grimm, so pokazali konične 
vrednosti 5mg/m3, izven dimne zavese je koncentra-
cija prašnih delcev padla na vrednost ozadja. Zrak je bil 
dodatno vzorčen z ogleno cevko z izvedeno identifika-
cijo lahkohlapnih organskih spojin s sistemom GC/MS. 
V  vzorcu je bilo zaznati le sledove toluena in benzena. 
Halogenih spojin ni bilo zaznati.

Agencija Reublike Slovenije za okolje je 9. junija 2017 
na Glavnem trgu v Ljutomeru, v času od 9. do 21. junija 
2017, postavila mobilno postajo za spremljanje onesna-
ženosti zunanjega zraka zaradi spremljanja koncentra-
cije delcev PM10 in dušikovih oksidov. Dodatno je vzpo-
stavila še vzorčenje z referenčnim vzorčevalnikom 
z namenom določanja ravni delcev PM10 ter arzena, 
kadmija, niklja, svinca in benzo(a)pirena v teh delcih.

V času izvajanja meritev so bile koncentracije delcev 
PM10, kovin in policikličnih aromatskih ogljikovodikov 
nizke (preglednica 3). Meritve kakovosti zunanjega 
zraka na na Glavnem trgu v Ljutomeru so se začele 
izvajati dan po začetku požara in so potekale enajst dni. 
Lokacija meritev je bila približno 800 metrov oddaljena 
od lokacije požara. V času meritev so bile koncentracije 
merjenih onesnaževal v zunanjem zraku pod dovoljenimi 
vrednostmi (Koleša, 2017).

Onesnaženje reke Globetke 

s požarnimi vodami

Ob gašenju požara so neznane količine gasilne vode po 
meteorni kanalizaciji delno odtekale v reko. Pod iztokom 
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Stroški intervencije javne gasilske službe v evrih
I. Neposredni materialni stroški
Penilo, nakup in vračilo izposojenega 21.195,38
Popravilo in servis gasilskih motornih brizgaln 1.259,90
Popravilo ali servisi na GVC in AC 2.681,92
Poškodovana in uničena gasilska zaščitna in druga 
oprema 28.194,25

Dihalni aparati – polnjenje 287 tlačnih posod 2.870,00
Gorivo za vozila in motorne brizgalne 3.323,28
Delovni stroji – stroški aktiviranih podjetij po računih 1.687,44
Prehrana in oskrba gasilcev 3.389,48
Zahtevki podjetij za izgubljen zaslužek 2.342,38
Poraba vode iz hidrantnega omrežja 809,08
Popravila dihalnih aparatov in drugi stroški 4.500,00
I. Stroški skupaj: 72.253,11
II. Stroški po ceniku Gasilske zveze Slovenije 
Gasilska vozila, strošek glede na porabljene ure na 
požarišču 44.187,76

Gasilske brizgalne, strošek glede na opravljene ure 
črpanja vode 1.144,28

Delo gasilcev – gasilsko moštvo na intervenciji po 
urah 79.422,39

Gasilske cevi, agregati, armature 3.312,26
II. Stroški skupaj: 128.066,69
Vsi stroški skupaj (samo javna gasilska 
služba brez drugih služb in laboratorijev) 200.319,80

 Preglednica 2: Stroški intervencije javne gasilske službe
 Table 2: Emergency response expenses of the public 

firefighting service

Datum

Delci Nikelj Arzen Kadmij Svinec Benzo  
(a)piren

PM10 Ni As Cd Pb BaP
µg/m3 ng/m3 ng/m3 ng/m3 ng/m3 ng/m3

10. 6. 2017 16 <1,3 <0,27 0,07 11,8 0,151
11. 6. 2017 15 <1,3 0,38 <0,05 3,3 0,059
12. 6. 2017 20 <1,3 0,33 0,09 4,1 0,045
13. 6. 2017 23 <1,3 0,29 0,09 3 0,042
14. 6. 2017 20 <1,3 0,38 0,07 3,8 0,047
15. 6. 2017 22 <1,3 0,36 0,09 3,6 0,043
16. 6. 2017 23 <1,3 0,35 0,09 5,1 0,047
17. 6. 2017 14 <1,3 <0,27 0,07 2,1 <0,036
18. 6. 2017 13 <1,3 <0,27 <0,05 1,2 <0,036
19. 6. 2017 16 <1,3 0,36 0,07 2,1 0,043
20. 6. 2017 23 <1,3 0,38 0,11 7,2 0,057

mejne/ciljne 
vrednosti 50* 6* 5* 20* 500* 1*

* vrednosti se nanašajo na povprečje v koledarskem letu

 Preglednica 3: Rezultati dnevnih koncentracij 
onesnaženosti zraka

 Table 3: Results of daily air pollution concentrations
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Izvajalec odločevalec Izvajanje glavnih del in nalog

Poveljnik PGD Ljutomer Vodenje intervencije, vodenje in koordinacija operativnih gasilskih enot in sodelovanje v 
štabu intervencije, sodelovanje s CZ, zaprošanje za dodatno pomoč

Poveljnik GZ Ljutomer Koordinacija med gasilskimi enotami in sodelovanje v štabu intervencije, sodelovanje s CZ, 
zaprošanje za dodatno pomoč

Vodje požarnih sektorjev (trije) Koordinacija in delo, usmerjeno na požarišče, v pogasitev požara ter skrb za operativne 
gasilce in gasilsko tehniko

Županja Občine Ljutomer Stiki z javnostmi in koordinacija zaprosila za oskrbo gasilcev, spremljanje požara in 
izvedenih aktivnosti gašenja ter nastalih stroškov

Direktorica občinske uprave Občine Ljutomer Spremljanje požara in izvedenih aktivnosti ter stroškov

Poveljnik CZ in člani Štaba CZ Občine 
Ljutomer

Stiki s poveljnikom CZ Republike Slovenije, z regijskim poveljnikom CZ, stiki z javnostmi, 
koordinacija z zunanjimi službami, skrb za dodatno pomoč gradbene tehnike, pomoč drugim 
službam, prehrana in oskrba sodelujočih služb, spremljanje požara in izvedenih aktivnosti 
ter spremljanje stroškov

Policijska postaja Ljutomer Varovanje in pomoč intervencijskim enotam, omejevanje vstopa v območje požara in nadzor
Nujna medicinska pomoč Zdravstveni dom 
Ljutomer

Pomoč gasilcem na požarišču, oskrba manjših poškodb in prevoz enega gasilca v 
bolnišnico 

15. polk vojaškega letalstva Slovenske vojske Gašenje požara s helikopterjem, 160 minut s tričlansko posadko
Nograd Lotmer, d. o. o.  
Segrap Ljutomer, d. o. o. 
Elektro Maribor, d. d.

Pomoč z delovnimi stroji in strojniki, zagotavljanje peska ter organizacija prevoza za delovne 
stroje 

Bencinski servis Mol, d. o. o. 24-urna oskrba z gorivi in mazivi, tudi ponoči
Pizerija Zvezda, d. o. o. 24-urna oskrba, vse dni zagotavljanje prehrane in pijače za gasilce, tudi ponoči
Mercator, d. d. Oskrba gasilcev s pitno vodo in energijskimi prigrizki, tudi ponoči

Center za obveščanje Murska Sobota Aktiviranje gasilcev in drugih služb ter spremljanje intervencije, zagotavljanje radijskih 
delovnih kanalov

Poveljnik CZ RS  
Poveljnik CZ za Pomurje

Aktiviranje specialnih služb, aktiviranje helikopterja, strokovna pomoč na terenu in 
spremljanje kriznega dogodka

Poveljnik GZS 
Gasilski regijski poveljnik za Pomurje 
Gasilski regijski poveljnik za Podravje

Spremljanje dela gasilcev, koordinacija gasilcev, strokovna pomoč na terenu, tudi sončna 
elektrarna in spremljanje kriznega dogodka 

Lokalni radio Maxi, televizijske hiše, radijske 
postaje, spletni portali in druga sredstva 
javnega obveščanja 

Objava obvestil in opozoril, poročanje s kraja dogodka, obveščanje širše javnosti 

Ministrstvo za okolje in prostor – ministrica in 
direktor ARSO Ogled škode, spremljanje obremenitve okolja in spremljanje kriznega dogodka

Agencija RS za okolje – ARSO ter služba za 
nadzor vod

Mobilna enota za merjenje onesnaženosti zraka in nadzor vode v reki Globetki, prognostika 
smeri vetrov, prognostika vremenskih razmer in priprava poročil o izsledkih 

VGP Drava Ptuj, d. o. o. Čiščenje gasilne pene iz reke Globetke, odvzem vzorcev vode, spremljanje stanja v reki 
Globetki in priprava poročil o izsledkih

Nacionalni inštitut za javno zdravje Odvzem vzorcev solate na petih lokacijah v Ljutomeru ter peska v peskovniku v vrtcu 
Ljutomer, priprava in izdaja obvestil za občane

Mobilna enota Nacionalnega laboratorija za 
zdravje, okolje in hrano

Odvzem vzorcev poljščin, vrtnin in zemlje v času požara, priprava poročil o izsledkih in 
spremljanje dogodka

Klinični inštitut za medicino dela, prometa in 
športa Priporočila in navodila za spremljanje zdravja gasilcev

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami

Inšpekcijski pregled in preverjanje stanja v podjetju Eko Plaskom, d. o. o., s področja 
požarne zaščite

Kriminalisti in forenziki Preiskave vzrokov požara v podjetju Eko Plaskom, d. o. o., in posredovanje izsledkov 
pristojnim organom

Vrtci in šole Informiranje staršev in otrok z objavljenimi priporočili ter napotki za gibanje v naravi in 
uživanje pridelkov v času med požarom in po njem

Lastniki in direktor podjetja Posredovanje podatkov o gorečih materialih, spremljanje kriznih razmer in izjave za javnost 

 Preglednica 4: Izvajalci in odločevalci ter izvedena glavna dela in naloge
 Table 4: Contractors, decision-makers, and the main work and tasks accomplished

se je na gladini nabralo približno 10  m2 pen. V  petek, 
9. junija 2017, so bili izvedeni ukrepi, ki so obsegali omeje-
vanje, preprečevali širjenje onesnaženja dolvodno po reki 
ter pobiranje na vodni površini zadržanih pen in drugih 

plavajočih onesnaževal (saje). Zamenjana so bila vpojna 
sredstva – pivniki in vpojne pregrade, ki so na reki ostali 
do 13. junija 2017. Tega dne so bile z vodne površine 
odstranjeni še preostala onesnaženja in vpojne pregrade.
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Stanje vod je bilo spremljano z rednimi terenskimi ogledi. 
Na vodni površini ni bilo opaziti nobenih posebnosti ali 
pogina življa v vodi.

Ponoven terenski ogled je bil opravljen 22. junija 2017 z 
meritvami osnovnih fizikalno kemijskih parametrov v vodi 
na dveh lokacijah, in sicer na kraju onesnaženja, lokacija 
A, ter gorvodno od kraja onesnaženja, lokacija B.

V vodotoku ni prišlo do pomanjkanja kisika (preglednica 5), 
čeprav se je ta na lokaciji A zmanjšal, preostali parametri 
so bili med lokacijama A in B primerljivi (Fesl, 2017). 

Prve meritve vzorcev vode iz reke Globetke so pokazale, 
primerjano z analizami vzorcev vode pred lokacijo pogo-
rišča, nekoliko višje obremenitve vode s kovinami svinec, 
aluminij, cink, kadmij in kositer. Višja koncentracija kovin 
je bila akumulirana v peni, ki je plavala na površini vode in 
jo je odstranjevalo podjetje VGP Drava Ptuj, d. o. o.

Živo srebro ni bilo zaznano. S tehniko GC/MS je bila opra-
vljena identifikacija spojin v vzorcu vode v Globetki dolvodno 
od požara, v kateri je bila zaznana nižja koncentracija 
parafina. Ekotoksični testi z vodnimi bolhami, ribami in 
algami niso pokazali, da bi bila voda strupena. Ph vrednost 
vode je bila v nevtralnem območju (7,4), razmere s kisikom 
v vodi so bile ugodne (> 90 % nasičenost s kisikom), v reki 
so bili vidni živi drobni vodni organizmi.

Prah iz gasilskega vozila 

Iz gasilskega vozila, ki je bilo na požarišču parkirano ves 
čas trajanja požara, je bilo pometeno 30 mg prahu, ki 
je predstavljal usedene delce iz zraka kot neposredno 
posledico požara. Z analizo GC/MS je bilo v delcih zaznati 
prisotnost ogljikovodikov C15 do C40, ki so bili posledica 
požara. Prisotnosti drugih, zlasti halogenih spojin, ni bilo 
zaznati.

Zemlja, pšenica in solata

Odvzeti so bili vzorci tal (zemlja), pšenice in solate. 
V nobenem od treh vzorcev ni bilo opaziti saj ali vonja 
»po požaru«. Izvedena je bila GC/MC analiza ekstraktov 
vzorcev. V vseh treh vzorcih ni bilo identificirano spojin, 
ki bi jih pripisovali posledicam požara.

Nekatere analize še niso bile končane. Na podlagi že 
izvedenih analiz vode, zraka, tal in pšenice ter solate 
je bila podana ocena, da v požaru ni prišlo do katastro-
falnih obremenitev vode, zraka, tal in kmetijskih pridelkov 
(Žerjal, 2017).

Komunikacija gasilcev 

in drugih sodelujočih služb 

ter sodelovanje z mediji 

Požar v Ljutomeru je povzročil veliko medijsko pozornost 
v Sloveniji in v tujini. Komunikacija ni potekala samo med 
aktivnimi udeleženci (reševalci in ponesrečenci) kot pri 
manjših nesrečah, ampak tudi med vsemi aktiviranimi 
službami, posebej znotraj posamezne službe. Informacije 
so bile s pomočjo medijev posredovane ožji javnosti, ki je 

mg O2/l
Nasičenost 

z O2 Prevodnost pH Temperatura
Lok. A 5,9 65,2% 485 µS/cm 6,4 24,4 °C

Lok. B 7,9 92,5% 480 µS/cm 6,5 24,1 °C

 Preglednica 5: Rezultati meritev osnovnih fizikalno kemijskih 
parametrov v vodi

 Table 5: Results of the measurements of the basic 
physical and chemical parameters in the water

Branko Novak: POŽAR VELIKIH RAZSEŽNOSTI V PODJETJU EKO PLASTKOM, D. O. O., V LJUTOMERU

Slika 9: 
Gašenje posameznih žarišč v soboto, 
10. junija 2017. V ozadju bager 
v pripravljenosti  
(foto: B. Novak)
Figure 9: 
Firefighting in individual fire areas 
on Saturday, 10th June 2017. The 
excavator in the background is on 
standby. (Photo: B. Novak)
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bila teritorialno bližje požaru, ter širši javnosti znotraj in 
zunaj meja Slovenije. 

Informacijski in komunikacijski tokovi so zasledovali dva, 
sicer med sabo neločljivo povezana cilja:
1. Čim hitreje pogasiti požar. Ta tok informacij in 

komunikacij se je v času gašenja zaključeval znotraj 
območja nesreče, hkrati pa tudi znotraj aktivnih 
udeležencev, predvsem gasilcev.

2. O poteku dogodkov in stanju na požarišču ter posle-
dicah v naravnem okolju korektno obveščati prebi-
valce mesta Ljutomer in širšo javnost, torej aktivne 
in pasivne zunanje udeležence (Novak, 2007).

Komuniciranje operativnih enot in služb

Komuniciranje med aktivnimi udeleženci v nesreči: vodjo 
intervencije, gasilci, poveljnikom CZ občine, policije in 
predstavniki podjetja je bilo ves čas intenzivno in nepo-
sredno med udeleženci. Na požarišču so bili poleg 
gasilcev takoj po izbruhu požara prisotni člani ekipe 
nujne medicinske pomoči in policija.

Najkakovostnejše informacije so bile pridobljene v nepo-
srednem pogovoru ali kot ogled in proučitev razmer z 
uskladitvijo mnenj. Za prenos informacij med gasilci so 
bile uporabljene ročne radijske postaje, ki so delovale 
na od Centra za obveščanje dodeljenem delovnem 
kanalu. Za prenos informacij so bili večkrat uporabljeni 
tudi kurirji. 

Operativne gasilske enote so poročale o slabih in motenih 
povezavah tako na stacionarnih kakor tudi na prenosnih 
radijskih postajah, ki so služile medsebojnemu komuni-
ciranju med gasilci, vodji požarnih sektorjev in z vodjem 
intervencije. Težave niso bile nove. Nastale so zaradi 
slabe in motene dosegljivosti radijskega signala zaradi 

neustrezne lokacije repetitorja in hitrega praznjenja 
baterij ročnih radijskih postaj. 

Zaradi usklajevanja delovanja ter izvajanja rednih in 
izrednih ukrepov ob taki nesreči je bilo nujo še komuni-
ciranje z enotami in službami zunaj akcijskega obsega 
reševalnih skupin gasilcev, ki je potekalo s pomočjo 
mobilnih telefonov kot telefonski pogovori ali esemes 
sporočila, pozneje pa tudi po elektronski pošti. 

V petek, 9. junija 2017, so se gasilskim ekipam na terenu 
pridružile še ekipe za spremljanje posledic požara, 
inšpektorji, predstavniki kriminalistične policije, forenziki, 
poveljnik CZ Republike Slovenije, pa tudi osebe iz javnega 
in političnega življenja.

Obveščanje prebivalcev in širše javnosti 

Županja Občine Ljutomer in poveljnik štaba Civilne 
zaščite občine sta se zavedala, da je komuniciranje z 
javnostmi v krizni situaciji, kot je na primer požar takih 
razsežnosti, zelo pomembna naloga in da je obveščanje 
v takih primerih obvezna dejavnost. Prebivalce in širšo 
javnost je bilo treba seznaniti z dejstvi o nevarnem 
in obsežnem izrednem dogodku, z nepredvidljivimi 
razsežnostmi in možnostmi nastanka neugodnih in 
nevarnih posledic ne le pri aktivnih udeležencih znotraj 
območja požarišča. Obstajala je realna nevarnost, 
da bi bil vključen zelo širok krog ob nastanku požara 
sicer pasivnih udeležencev, ki bi se lahko z neugodnim 
razvojem dogodkov, predvsem zaradi vremenskih 
vplivov in neobvladovanjem kriznih razmer, s širjenjem 
požara velikih razsežnosti spremenili v aktivne udele-
žence, ki bi jih bilo treba evakuirati.

V prvo obveščanje prebivalcev in širše javnosti je bil v 
manj kot eni uri po izbruhu požara vključen lokalni radio 
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Slika 10: 
Pogašeno požarišče. Objekt je 
popolnoma pogorel. Vidni so sloji 
drobljene plastike, parafina in baterij. 
V sredini je delno porušena predelna 
stena, na porušeni strehi so ostanki 
še vedno delujočih panelov sončne 
elektrarne. V ozadju visokonapetostni 
električni daljnovodi  
(foto: B. Novak)
Figure 10: 
Extinguished fire site. The facility 
was completely destroyed in the 
fire. The layers of ground plastic 
scrap, paraffin and batteries are 
still visible. In the centre, there is a 
partially collapsed curtain wall. The 
remains of the still functioning solar 
electricity panels are on the roof. 
In the background are high voltage 
transmission lines (Photo: B. Novak)
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Maxi. V  tem času je bilo mogoče zbrati dovolj točnih 
informacij o nastalem dogodku ter prebivalcem posre-
dovati prva preventivna sporočila o tem, kako se zavaro-
vati pred posledicami požara, kot so dim, saje, smrad in 
uporaba vrtnin v bližini požarišča.

Informacije o kriznih razmerah so bile, še posebej v prvi 
fazi, ko je bilo na voljo malo verodostojnih podatkov, hitre, 
razumljive, kratke in jasne, s podatki o lokaciji požara in 
gorečih materialih. Prebivalcem so posredovali napotke 
poveljnika štaba Civilne zaščite, kako samozaščitno 
ravnati ob požaru. Izdana so bila opozorila o gibanju v 
bližini požarišča in na cestah v Ljutomeru in okolici zaradi 
povečanja števila intervencijskih vozil in njihove hitrosti 
gibanja. Prebivalci so bili pozvani, da spremljajo lokalni 
radio, ki je posredoval tekoče informacije, dobljene od 
poveljnika CZ, saj je bilo znano, da bo gašenje požara 
dolgotrajno.

V ponedeljek, 12. junija 2017, je v osnovni šoli Ljutomer 
in Stročja vas ter v vrtcih na teh lokacijah poveljnik CZ 
Občine Ljutomer obvestil ravnatelje in profesorje ter 
vzgojitelje o trenutnem stanju na požarišču, o rezultatih 
prvih analiz ter zaščitnih in samozaščitnih ukrepih pri 
odraslih, s posebnim poudarkom o ustreznih ravnanjih 
ob gibanju in zadrževanju otrok v naravi ter uživanju zele-
njave in sadja, ki so jih dosegle posledice požara.

Javnost je bila o dogodku seznanjena tudi prek družabnih 
omrežij in interneta. Za ta neuradna poročila so poskr-
beli predvsem naključni mimoidoči ali radovedneži, ki so 
prišli kot opazovalci dogodka.

Izogibati se je bilo treba posredovanju nepreverjenih 
informacij o onesnaženju vodotoka, navajanju neprever-
jenih stanj aktivnih udeležencev v nesreči, hitrim, morda 
napačnim in zavajajočim ocenam o času trajanja gašenja 
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Slika 12: 
Odstranjevanje onesnažene gasilne 
pene na reki Globetki, 9. junij 2017 
(foto: M. Fesl)
Figure 12: 
Removal of the polluted fire 
extinguishing foam from the river 
Globetka on 9th June 2017  
(Photo: M. Fesl)

Slika 11: 
Vpojne pregrade – pivniki in gasilne 
pene na vodotoku Globetka, 9. junija 
2017 (foto: B. Novak)
Figure 11: 
Absorbent barriers – absorbents and 
firefighting foam in Globetka on 9th 
June 2017 (Photo: B. Novak)
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ter nepotrebnim pavšalnim komentarjem o vremenskih 
razmerah, ki bi lahko poslabšale stanje v mestu. To je 
bilo zelo pomembno za prebivalce mesta Ljutomer, ki bi v 
primeru razvoja neugodnih razmer postali aktivni udele-
ženci v nesreči zaradi evakuacije (Novak, 2007).

Sodelovanje medijev

Za komuniciranje z novinarji in zainteresirano javnostjo 
sta se skladno s svojimi pristojnostmi vključila županja 
Občine Ljutomer in poveljnik Civilne zaščite občine 
Ljutomer, ki je prevzel tudi komuniciranje s službami, ki 
so prihajale na požarišče.

Splošne informacije s svojega področja dela, izvajanja 
aktivnosti na požarišču in popožarnih aktivnostih so 
dajali tudi drugi aktivni in pasivni udeleženci v nesreči: 
vodja intervencije, gasilski poveljniki, gasilci, direktor in 
lastniki podjetja, predstavniki služb, ki so izvajale različne 
meritve, inšpektorji, poveljnik CZ Republike Slovenije, 
politične osebe in prebivalci. Večina splošnih informacij 
je bila predstavljena neposredno v živo za radijske ali 
televizijske hiše, ki so bile objavljene kot hitre, kratke 
informacije oziroma novice s terena.

Da ne bi prišlo do podvajanja informacij, različnih inter-
pretacij rezultatov analiz in drugih morebitnih zapletov 
glede informiranja občanov in širše javnosti, je bilo skle-
njeno, da bo podatke uradnih analiz sodelujočih služb 
dajal poveljnik Štaba Civilne zaščite občine Ljutomer. 
Odločitev se je izkazala za pravilno, saj ni bilo zaznati 
večjih napak pri obveščanju javnosti, novinarji pa so dobili 
potrebne informacije, ki so jih korektno posredovali širši 
javnosti.

Komunikacijski splet aktivnih in pasivnih udeležencev ter 
vključevanje in seznanjanje javnosti, ki je potekal v času 
velikega požara v Ljutomeru, (slika 13) je z vsemi svojimi 
podsistemi, glede na okoliščine, deloval zelo dobro.

Sklepne misli

Udeleženci v tako velikem požaru ali njegovi nepo-
sredni bližini, ki so bili pri požaru neposredno udeleženi 
kot aktivni udeleženci ali so bili izpostavljeni delovanju 
njegovih posledic kot pasivni udeleženci, so osebno 
različno prizadeti:
1. fizično (sprememba življenjskih navad, večje ali 

manjše poškodbe, tudi izguba življenja zaradi posle-
dica požara) – te posledice so vidne;

2. psihično (različna travmatična stanja: strah, stres, 
šok in druga težko ali sploh nemerljiva stanja člove-
škega telesa in duševnosti) – te posledice niso vidne;

3. materialno (poškodovano imetje, kot so porušeni, 
uničeni in neuporabni proizvodni prostori in oprema, 
poškodovana infrastruktura, prekinitev zagota-
vljanja sredstev za življenje – dohodki lastnikov, zapo-
slenih in širše skupnosti) – te posledice so vidne in 
občutene.

Požari takih razsežnosti povzročijo veliko družbeno škodo, 
saj nastanejo visoki nepredvideni stroški intervencij, 
visoki stroški sanacij požarišč in prizadetega okolja, izpad 
dohodka in zmanjšanje dobička prizadetih gospodarskih 
družb, kar vpliva tudi na zmanjšanje narodnega dohodka 
ter splošnega družbenega blagostanja in blagostanja 
posameznika. Posledice takih požarov, še posebej, če se 
jih zgodi več v kratkem časovnem obdobju manjšemu naci-
onalnemu gospodarstvu, kot je na primer slovensko, so 
tudi izčrpavanje nacionalnega gospodarstva s hkratnim 
negativnim vplivom na konkurenčno sposobnost tega 
gospodarstva v primerjavi s konkurenčnimi gospodarstvi 
večjih držav, ki ne doživijo požarov takih razsežnosti.

Najbolj konkretno in direktno pa se negativne posledice 
velikih požarov pokažejo pri individualnem gospodar-
skem subjektu – lahko v najhujši obliki kot propad dejav-
nosti, stečaj ali likvidacija podjetja, posledično pa tudi 
izguba delovnih mest s povečanjem brezposelnosti na 
lokalni in državni ravni (Novak, 2007).
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Slika 13:  
Komunikacijski splet aktivnih in drugih 
udeležencev na primeru požara 
v podjetju Eko Plastkom, d. o. o., 
v Ljutomeru
Slika 13:  
The communication network of the 
active and other participants in the 
Eko Plastkom fire in Ljutomer

Vodja intervencije

AKTIVNI UDELEŽENCI  
V NESREČI
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Operativnih nalog gasilstva, ki se izvajajo kot gašenje 
in reševanje, posredovanje ob okoljskih oziroma ekolo-
ških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje 
oseb in premoženja, požarna straža ter druge splošne 
reševalne naloge (Zakon o gasilstvu, 2005) ni mogoče 
obvladati samo z javno gasilsko službo in z večinoma 
prostovoljnimi gasilci, ki to javno službo izvajajo. Končni 
rezultat dela gasilcev je pogasitev požara z razpolo-
žljivimi silami v moštvu in tehniki ter razpoložljivimi 
sredstvi za gašenje.

V vse preostale segmente nesreče takih razsežnosti 
in izvedbo nujnih aktivnosti še v času trajanja požara 
kakor tudi v aktivnosti po požaru se morajo vključiti 
tudi vse službe, ki so potrebne za obvladovanje kriznih 
razmer. S svojim delom pripomorejo k varnosti sodelu-
jočih gasilcev, varnosti naključnih mimoidočih »radove-
dnežev«, izvedejo vzorčenja in opravijo različne analize, 
poročajo o rezultatih izsledkov, spremljajo dogodek ter 
pomagajo pri čim hitrejši normalizaciji stanja. S prever-
jenimi in točnimi informacijami o dogodku ter njegovih 
posledicah informirajo prizadeto, zainteresirano in 
splošno javnost.

Kriminalistične in druge službe, ki so preiskovale vzrok 
požara v podjetju Eko Plastkom v Ljutomeru, so ugoto-
vile, da je bil požar podtaknjen. Na podlagi teh ugotovitev 
in izsledkov je bila na pristojno Državno tožilstvo podana 
kazenska ovadba zoper neznane storilce.

Dosedanje izkušnje kažejo, da ni mogoče predvideti 
okvirjev poteka ali gibanja tako razsežnega požara. 
Požar nima lastnega, vedno enakega vzorca pojavljanja 
in ga ni mogoče napovedati v vseh dimenzijah.

Pri takem požaru je veliko spremenljivk, kot so čas 
pojava, čas trajanja, čas pogasitve, moč in hitrost 
gorenja, hitrost širjenja v času trajanja požara, posle-
dice požara, ki so lahko tudi katastrofalne, čas trajanja 
sanacije po požaru, stroški intervencije in stroški 
sanacije.

Ob požaru v Ljutomeru je bil aktiviran večnivojski sistem 
zaščite, reševanja in pomoči, v katerem so sodelujoči 
poskrbeli za pogasitev požara, preprečitev širjenja 
požara in pojava verižnih nesreč. 

Posebna skrb je bila posvečena spremljanju onesna-
ženja naravnega okolja, javnost pa je bila v najkrajšem 
mogočem času seznanjena z uradnimi poročili o 
izsledkih analiz in raziskav.

Pozitivne in negativne ugotovitve 
in možnosti za izboljšave

Povzamemo lahko te pozitivne ugotovitve:
 – v intervenciji se nihče ni resno poškodoval in ni 

bilo smrtnih žrtev. V bolnišnico na opazovanje je bil 
odpeljan samo en gasilec;

 – odlična in hitra odzivnost vseh služb v sistemu ZIR 
ter vseh sodelujočih služb in laboratorijev pri gašenju 
požara, spremljanju stanja vod, zraka, zemlje, peska 
v peskovnikih vrtca ter kmetijskih pridelkov in vrtnin 
med požarom in po njem;

 – dobra in kakovostna usposobljenost gasilcev in vseh 
sodelujoči služb;

 – sorazmerno zadovoljiva gasilska tehnika za gašenje, 
glede na to, da je bil to eden največjih požarov v 
Pomurju;

 – zadostna količina vode za gašenje (reka Globetka in 
učinkovito hidrantno omrežje);

 – dobro in učinkovito vodena intervencija;
 – dobro in učinkovito vodenje požarnih sektorjev;
 – dobro delo s TV in radijskimi poročevalci ter novi-

narji s konkretnimi, hitrimi in ustreznimi informaci-
jami;

 – dobro vključevanje lokalnega radia Maxi z uporab-
nimi informacijami, opozorili in napotki za krajane in 
širšo javnost;

 – dobro, hitro in tekoče obveščanje šol in vrtcev v 
Ljutomeru v zvezi z opozorili glede gibanja in aktiv-
nosti na prostem ter uživanjem prosto pridelane 
hrane, predvsem sadja in zelenjave;

 – učinkovito gašenje in velika pomoč helikopterja 
Slovenske vojske, zato sta bila mogoča hitrejši 
vstop gasilcev in delovnih strojev na požarišče ter 
dokončna pogasitev požara na težko dostopnih in 
nedosegljivih krajih v gorečem objektu.

To je le nekaj najpomembnejših ugotovitev, ki so bile 
opažene in zaznane tudi v širši javnosti.

Ob intervenciji so gasilci zaznali več težav in pomanjklji-
vosti:

 – veliko poškodovane ali uničene gasilske opreme  – 
obleke, dihalni aparati, rokavice, čelade, gasilske 
armature …;

 – gasilske cevi zaradi preobremenitve, dolgotrajnega 
gašenja in ostrih ter vročih predmetov na terenu 
niso zdržale obremenitev. Neuporabne so postale 
tudi zaradi oprijetega parafina in kontaminirane 
umazanije;

 – pomanjkanje gasilske tehnike za gašenje z višine na 
občinski kot tudi na regionalni ravni. Zagotoviti je 
treba ustrezno gasilsko tehniko, za katero bi, glede 
na strošek, morala poskrbeti država;

 – omejene količine penila na območju Pomurja; 
 – slabo ali oteženo delovanje radijskih zvez za komu-

niciranje med operativnimi gasilskimi enotami. Na 
pravo lokacijo je nujno treba postaviti ustrezen in 
učinkovit repetitor. Življenjska doba baterij ročnih 
radijskih postaj je kratka, njihova zamenjava, 
ki bremeni prostovoljna gasilska društva, pa je 
draga; 

 – glede na večdnevno gašenje, pa tudi ob drugih večjih 
nesrečah, bi bilo nujno treba zagotoviti ustrezen 
šotor za vodenje intervencije, za počitek gasilcev in 
za zaščito pred vremenskimi vplivi (vročina, mraz, 
padavine …).

Branko Novak: POŽAR VELIKIH RAZSEŽNOSTI V PODJETJU EKO PLASTKOM, D. O. O., V LJUTOMERU
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Zunanje težave, ki so bile neposredno povezane z izvedbo 
intervencije:

 – veliki stroški intervencije, ki bremenijo lokalno 
skupnost, in slaba sistemska rešitev  – predvsem 
manjka ustrezna zakonska podlaga za sprostitev 
proračunske rezerve za pokrivanje stroškov inter-
vencije, nakup oziroma popravilo uničene ali pokvar-
jene gasilske tehnike in opreme ob požaru, ki ni 
posledica naravne nesreče;

 – zahtevki podjetij zaradi izgubljenega zaslužka in za 
nadomestilo plače zaposlenim gasilcem, sodelujočih 
na intervenciji. Ti stroški bremenijo lokalno skupnost; 
Delodajalci, ki zaposlujejo gasilce, bi morali biti deležni 
državne bonitete (znižani davki, nižja zavarovanja ...); 

 – slaba in neučinkovita osebna zaščita zaposlenih v 
službah, ki so morali vstopati na ožje območje požara 
med požarom oziroma izvajati dela in naloge na 
požarišču v času požara ali takoj po pogasitvi (foren-
ziki, kriminalisti, strojniki delovnih strojev, inšpek-
torji, delavci različnih laboratorijev, ki zbirajo vzorce 
onesnaženja) in drugi, ki se po službeni dolžnosti 
gibljejo znotraj izpostavljenega in obremenjenega 
območja. Za taka dela in naloge bi bilo treba zagoto-
viti ustrezno osebno zaščitno opremo. 

Grajene in druge ovire:
 – zaradi lokacije objektov zahteven in oviran dostop 

za gasilce in gasilsko tehniko do gorečih in drugih 
objektov, na katerih se je izvajalo gašenje oziroma 
gasilsko varovanje;

 – ograje in druge ovire med zgradbami ali tik ob njih so 
onemogočale hiter prehod in dostop gasilcem;

 – sončna elektrarna na strehi objekta, ki je kljub 
odklopu, ko je posijalo sonce, proizvajala električno 
energijo;

 – prisotnost radovednežev, ki jih je bilo težko obvla-
dovati, hkrati pa so ovirali dostop intervencijskim 
vozilom in so zaposlovali policijo.

Izpostavljenost gasilcev

Kljub intenzivnemu raziskovanju ostaja še vedno nekaj 
nerešenih vprašanj o izpostavljenosti gasilcev:

 – kakšen je učinek različnih načinov napadov gasilca 
na dermalno, respiratorno ali sistemsko izpostavlje-
nost, prav tako na kontaminacijo obleke;

 – kako je izpostavljenost odvisna od gasilčeve vloge – 
položaja (npr. zelo malo vemo o izpostavljenosti 
gasilcev, ki so v podporo napadalcem, npr. strojniki, 
pomočniki, ki vlečejo cevi, delo pri trojaku ...), kakšen 
je vpliv smeri vetra na izpostavljenost;

 – kakšna je učinkovitost t. i. dekontaminacije pri reduk-
ciji dermalne in inhalacijske izpostavljenosti;

 – kako učinkovito je čiščenje kože s čistilnimi robčki 
takoj po končanem delu.

Vsi ti podatki nam lahko bistveno pomagajo pri nadalj-
njem razumevanju zniževanja izpostavljenosti gasilcev 
(Dodič Fikfak, 2017).
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POŽAR V PODJETJU EKOSISTEMI ZALOG
FIRE AT THE COMPANY PREMISES OF EKOSISTEMI IN ZALOG

Gregor Blažič
Gasilsko-reševalni center Novo mesto, Seidlova cesta 29, Novo mesto, gregor.blazic@grc-nm.si

Povzetek
Požari v industrijskih obratih so lahko velik izziv za gasilce, saj gre običajno za velike komplekse z različnimi 
dejavnostmi in posledično z različnimi snovmi. Gasilske enote smo v veliki večini seznanjene z ažurnimi požarnimi 
načrti objektov, vendar se v praksi lahko izkaže, da je dejansko stanje na terenu drugačno od narisanega v 
načrtu. Požarni načrt je razmeroma statičen dokument, v podjetju pa se odvija vsakodnevni »živ« proces, 
ki hote ali nehote vnaša določene odmike od zapisanega. Če se vodstvo posameznega podjetja ne zaveda 
odgovornosti, ki jo ima do zaposlenih in okolice iz naslova zagotavljanja varstva pred požarom, vnaša še 
dodatna tveganja. 20. julija 2017 je v podjetju Ekosistemi, d. o. o., izbruhnil požar, ki smo ga gasilci gasili pet 
dni v veliki vročini in vetru, ki je predvsem prvi dan nepredvidljivo spreminjal smer in s tem dodatno oteževal 
posredovanje. Poleg neugodnih vremenskih pogojev je intervencijo oteževala velika površina odloženih odpadkov 
in dejstvo, da gasilci nismo vedeli, s kakšnimi odpadki se v resnici srečujemo med gašenjem požara.

Abstract
Fires at industrial plants can be a serious challenge for emergency responders, since these plants are 
usually large complexes carrying out various different activities and consequentially using various different 
substances. Firefighting units are mostly familiar with up-to-date fire plans of buildings, but in reality, the actual 
situation in the field may differ from the one outlined in the plan. Fire plans are relatively static documents; 
in contrast, everyday “live” processes take place in companies, causing certain deviations from the written 
plan, either by accident or on purpose. When the management of a company are unaware of the responsibility 
they have towards their employees and the community concerning the provision of fire protection, the 
number of risks increases. On 20 July 2017, a fire broke out at the company Ekosistemi, d.o.o. Firemen 
fought the fire for five days in intense heat and wind, which kept changing direction unpredictably during 
the first day, making the operation even more difficult. In addition to the unfavourable weather conditions, 
the emergency response was hindered by the deposited waste covering a vast area, and the fact that 
firemen did not know what type of waste they were actually dealing with while extinguishing the fire.

Podjetje Ekosistemi, d. o. o., se nahaja v gospodarsko-
-obrtni coni Zalog na območju občine Straža. Na lokaciji 
se zbira in predeluje lesne odpadke in ostanke za proizvo-
dnjo lesnih goriv in gozdarske biomase, zbira gradbene 
odpadke, zbira in predeluje reciklažni material ter zbira 
in predeluje nenevarne odpade za proizvodnjo alterna-
tivnih goriv. Na lokaciji je tudi trgovina z lesnimi gorivi 
(briketi, peleti in suhimi lesnimi sekanci).

Celoten obrat, ki se razprostira na približno 47.000 m2 
površine, obsega odprti prostor za zbiranje in predelavo 
odpadkov s pripadajočimi objekti, skladišči in manipula-
tivnimi površinami. Na dveh izmed objektov sta bili name-
ščeni tudi sončni elektrarni, povezani na javno elektroe-
nergetsko omrežje.

V četrtek, 20. julija 2017, ob 16.09 smo bili s strani 
Regijskega centra za obveščanje (v nadaljevanju: ReCO) 
Novo mesto obveščeni o požaru odpadnega materiala v 
podjetju Ekosistemi v Zalogu pri Straži. Na intervencijo 
smo bili, skladno z načrtom alarmiranja občine Straža, 
aktivirani gasilci Gasilsko-reševalnega centra Novo 

mesto, PGD Dolenja Straža in PGD Vavta vas. Ob prihodu 
na mesto intervencije je bil požar močno razširjen po 
delu deponije mešanega materiala in je že zajel pokrivni 
šotor, pod katerim so bili shranjeni lesni sekanci. Vodja 
gasilske intervencije je glede na obseg od ReCO Novo 
mesto zahteval aktiviranje dodatnih enot iz Gasilskega 
poveljstva občine (v nadaljevanju: GPO) Novo mesto. 
K hitremu širjenju požara je pripomogel močan veter, 
zaradi katerega je požar hitro napredoval po celotnem 
zunanjem skladišču. Zunanje skladišče ni imelo požarnih 
ločitev in je predstavljalo en požarni sektor kot celota. 
S širjenjem požara na mlete plastične odpadke in lesne 
sekance se je stopnjevala tudi intenzivnost gorenja. 
Zaradi visoke temperature produktov gorenja in nena-
dnega sunkovitega zahodnega vetra se je požar zelo 
hitro razširil in zajel tudi objekte obrata v neposredni 
bližini zunanjega skladišča. Na enem izmed objektov, ki jih 
je zajel požar, je bila nameščena tudi sončna elektrarna. 
Požar je razmeroma hitro začel ogrožati tudi sosednjo 
stanovanjsko hišo in gospodarski poslopji. Gasilci smo 
se bili pred produkti gorenja prisiljeni umakniti na varno 
razdaljo, prestaviti pa je bilo treba tudi intervencijska 



75UJMA | številka 32 | 2018

vozila. Po postopnem prihodu dodatnih aktiviranih enot 
so se vse sile usmerjale v preprečevanje širjenja požara 
na ostale objekte podjetja, sosednjo stanovanjsko hišo in 
gospodarski poslopji. Iz okoliških stanovanjskih objektov 
se je izvajala evakuacija bližnjega prebivalstva. Na zahtevo 
vodje intervencije je dežurna služba Elektra Ljubljana 
izklopila električno energijo, prav tako je podala tudi 
zahtevo za zapiranje plinske merilno-regulacijske postaje, 
iz katere je napeljan plinski cevovod v obrat. Ker z merilno 
regulacijsko postajo upravlja podjetje, ki nima zagoto-
vljene dežurne službe na Dolenjskem in je bil odzivni čas 
predolg, smo zapiranje izvedli gasilci. Zunanji zaporni 
ventili merilno-regulacijske postaje niso bili označeni, zato 
do prihoda dežurnega upravljavca plinske postaje ni bilo 
mogoče zagotovo potrditi prekinitve dobave plina.

Izvedla se je sektorizacija požarišča na štiri sektorje, 
glede na konfiguracijo terena. 

Zaradi nezadostne količine vode iz hidrantnega omrežja 
se je vzpostavila dobava vode s prenosnimi motornimi 
črpalkami iz reke Krke in bližnjih ribnikov. Reka Krka 
je od lokacije oddaljena cca 400  m, od ribnika pa cca 
250 m. Vodo iz Krke in ribnika je na požarišče dobavljalo 
sedem prenosnih motornih brizgaln. Gašenje z vodo se 
je izkazalo za najučinkovitejše. Za obvarovanje stano-
vanjske hiše smo poskusili tudi gašenje z gasilno peno, 
vendar nismo dosegli želenega gasilnega učinka.

Za varovanje posredovalcev in ostalih prisotnih je bila na 
mesto požara aktivirana služba nujne medicinske pomoči 
ZD Novo mesto, ki je zahtevala tudi aktivacijo prikolice z 
opremo za množične nesreče. V času celotne intervencije 
je bilo oskrbljenih 33 gasilcev, poškodbe pa so bile predvsem 
ožuljenost nog, piki insektov (ose, čebele), dehidracija in 
lažje zastrupitve s produkti gorenja. Vsi gasilci so bili oskr-
bljeni na mestu intervencije, dva gasilca pa so preventivno 
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Slika 1: 
Prvi dan intervencije, glavni vhod, umik 
gasilcev zaradi hitrega napredovanja 
požara, v ozadju požar sončne 
elektrarne, J del  
(foto: arhiv GRC Novo mesto).
Figure 1: 
The first day of the emergency 
response: at the main entrance, 
the rapid spread of the fire forced 
the firefighters to withdraw; in the 
background, the solar power station 
on fire; southern area  
(Photo: Fire and Rescue Centre Novo 
mesto Archives)

Slika 2: 
Prvi dan intervencije, razsežnost 
požara z zraka, SZ del  
(foto: arhiv GRC Novo mesto).
Figure 2: 
The first day of the emergency 
response: aerial view of the extent of 
the fire, north-western area  
(Photo: Fire and Rescue Centre Novo 
mesto Archives)
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odpeljali na pregled v Urgentni center Novo mesto, vendar 
sta bila po pregledu odpuščena brez posledic. 

Zaradi zelo gostega črnega dima, ki ga je veter večkrat priti-
snil k tlom, in močnega toplotnega sevanja so bili vsi napa-
dalci opremljeni z zaščito dihal – izolirnimi dihalnimi aparati 
(v nadaljevanju: IDA), zaradi česar je bilo treba zagotavljati 
zamenjave in rezervne tlačne posode z zrakom. Iz Gasilsko-
-reševalnega centra Novo mesto so bile na mesto požara 
dostavljene vse razpoložljive rezervne tlačne posode za 
IDA, ker pa se je potreba po dodatnih tlačnih posodah 
povečala, so nam jih dostavili še iz GZ Črnomelj, Trebnje 
in Šentjernej. Izpraznjene tlačne posode so se odvažale na 

polnjenje v GRC Novo mesto in PGD Trebnje. Tako je bilo 
skozi celotno intervencijo napolnjenih 618 tlačnih posod (od 
tega 442 v GRC Novo mesto in 176 v PGD Trebnje).

Ker je bilo gašenje naporno in se je predvidevalo dolgo-
trajno delo, se je vodstvo intervencije odločilo, da začne z 
načrtovanjem aktiviranja dodatnih enot in delo v izmenah 
za potrebe zamenjave izčrpanih gasilcev. Tako se je v 
prvi fazi načrtovalo aktiviranje enot iz GZ Novo mesto, 
kasneje pa še iz sosednjih GZ in GPO.

Požar smo v nekaj urah lokalizirali in omejili na površino 
območja podjetja. Kasneje se je začelo aktivno gašenje 

Izmena Enota in število gasilcev z vozili
 2. izmena 20. 7. 2017, 22.00–5.30 GRC NM in 13 PGD – 82 gasilcev z 20 vozili
 3. izmena 21. 7. 2017, 5.30–16.00 GRC NM in 6 PGD – 46 gasilcev s 15 vozili
 4. izmena 21. 7. 2017, 16.00–22.00 GRC NM in 28 PGD – 152 gasilcev z 41 vozili
 5. izmena 21. 7. 2017, 22.00–6.00 GRC NM in 12 PGD – 72 gasilcev z 21 vozili
 6. izmena 22. 7. 2017, 6.00–16.00 GRC NM in 14 PGD – 78 gasilcev s 24 vozili
 7. izmena 22. 7. 2017, 16.00–22.00 GRC NM in 16 PGD – 103 gasilcev s 23 vozili
 8. izmena 22. 7. 2017, 22.00–7.00 GRC NM in 13 PGD – 72 gasilcev z 19 vozili
 9. izmena 23. 7. 2017, 7.00–15.00 GRC NM in 13 PGD – 50 gasilcev s 13 vozili
 10. izmena 23. 7. 2017, 15.00–22.00 GRC NM in 5 PGD – 35 gasilcev z 11 vozili

 Preglednica 1: Številčnost enot, gasilcev in vozil po izmenah 
 Table 1: Number of units, firemen and vehicles by shift
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Slika 3: 
Prvi dan intervencije, nočni pogled na 
požarišče JZ del  
(foto: arhiv GRC Novo mesto).
Figure 3: 
The first day of the emergency 
response: night view of the fire site, 
south-western area (Photo: Fire and 
Rescue Centre Novo mesto Archives)

Slika 4:  
Prvi dan intervencije, reševanje 
opreme, ki je ostala po umiku  
(foto: arhiv GRC Novo mesto).
Figure 4:  
The first day of the emergency 
response: rescuing the equipment 
left behind after the withdrawal 
(Photo: Fire and Rescue Centre Novo 
mesto Archives)
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zunanjega skladišča z napadalnimi skupinami in s heli-
kopterjem Slovenske vojske. Helikopter je ob mraku 
zapustil prizorišče in se vrnil naslednjega dne v dopol-
danskih urah. Ko je intenzivnost požara omogočala 
premetavanje kupov plastike in lesnih sekancev, se je 
z delovnimi stroji začelo premetavanje in dokončno 
gašenje materiala.

V prvem dnevu, od začetka posredovanja do 22. ure, 
je na intervenciji sodelovalo 200 gasilcev iz GRC Novo 
mesto in PGD iz GZ Novo mesto z 42 vozili. Kasneje se 
je vzpostavilo izmensko delo, številčnost enot je razvidna 
iz preglednice 1.

Skupaj je na intervenciji sodelovalo 575 gasilcev iz 62 
enot s 94 vozili, opravili so 881 prihodov na intervencijo 
in 7.090 delovnih ur. Število vozil in gasilcev se pri delu 
v izmenah iz preglednice razlikuje od končnega števila 
sodelujočih na intervenciji, ker so nekatera vozila in 
gasilci po počitku večkrat prišli nazaj na delo v izmeno. 
Vodenje se je prav tako predajalo po izmenah, da je bil 
počitek zagotovljen tudi za vodje intervencije.

Za logistično podporo med intervencijo je poskrbela Občina 
Straža, tako je bilo vsak trenutek intervencije poskrbljeno za 
okrepčila gasilcev, goriva in maziva za vozila, črpalke, agregate 
in ostale potrebe, ki so se pokazale med intervencijo.

Vrsta vozila Št. vozil Vrsta vozila Št. vozil
GVC 24/50 5 GVGP – 1 11
GVC 16/25 1 GVGP – 2 1
GVC 16/24 3 GV – 1 30
GVC 24/40 1 GVM 23
AC 16/50 2 GVV – 1 7
AC 35/70 1 PMB 2
AC 24/80 1 PV – 1 3
AC 24/60 1 PAR (prikl. agr. z razsvetljavo) 1
TD 12 – 23 1

 Preglednica 2: Vrsta in število gasilskih vozil na intervenciji
 Table 2: Type and number of firefighting vehicles 

participating in the emergency response

Gregor Blažič: POŽAR V PODJETJU EKOSISTEMI ZALOG

Slika 5: 
Drugi dan intervencije, gašenje požara 
s pomočjo teleskopske platforme,  
JZ del (foto: arhiv GRC Novo mesto).
Figure 5: 
The second day of the emergency 
response: extinguishing the fire with 
the help of a telescopic platform, 
south-western area (Photo: Fire and 
Rescue Centre Novo mesto Archives)

Slika 6:  
Drugi dan intervencije, gašenje požara 
s pomočjo helikopterja, usmerjanje 
helikopterja iz teleskopske platforme, 
J del (foto: arhiv GRC Novo mesto).
Figure 6: 
The second day of the emergency 
response: extinguishing the fire with 
the help of a helicopter, and directing 
the helicopter with a telescopic 
platform, southern area  
(Photo: Fire and Rescue Centre Novo 
mesto Archives)

Na intervencijo je bil aktiviran tudi mobilni laboratorij ELME, 
ki je izvajal vzorčenje zraka v okolici požara, vzorčenje 
požarne vode in ostalih vodnih površin v okolici požara. 

Intervencija se je v nedeljo, 23. julija 2017, ob 22. uri za 
večino enot končala, so pa gasilsko stražo izvajali lokalni 
gasilci PGD Dolenja Straža in PGD Vavta vas, in sicer vse 
do 30. julija 2017, ko so se aktivnosti za gasilske enote 
prenehale in so zapustile prizorišče požara. 

Vremenska situacija:
V samodejni meteorološki postaji v Novem mestu so bili 
v trenutku požara zabeleženi naslednji podatki: 

 – temperatura zraka v času nastanka požara 33 °C,
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 – med gašenjem je bila zabeležena najvišja tempera-
tura zraka 36 °C, 

 – v prvih urah požara so sunki vetra dosegali do 36 km/h. 

Sklepne misli

Posredovanje pri požaru v podjetju Ekosistemi je bilo za 
gasilce zelo naporno, predvsem zaradi velike količine gorlji-
vega materiala in opožarjene površine (cca 26.000 m2) 
ter posledično dolgotrajne intervencije. V  intervenciji je 
bilo uničeno veliko osebne in skupne gasilske opreme. 

Med posredovanjem se je pokazalo veliko pomanjklji-
vosti pri zagotavljanju varstva pred požarom v podjetju, 

dodatno nezaupanje tako posredovalcev kot okoliških 
prebivalcev pa je povzročila tudi neodzivnost vodstva v 
začetnih urah požara. Vsak industrijski obrat, ki deluje 
na nekem področju, vpliva tudi na okolico in tega se mora 
vodstvo zavedati. Kot odgovoren gospodar mora predvi-
deti možna tveganja in sprejeti ukrepe, da jih v čim večji 
meri prepreči – ne samo da bi se izognili gospodarski 
škodi, ki jo utrpi podjetje v primeru požara ali druge 
nesreče, ampak tudi zaradi dolžnega preprečevanja 
nevarnosti za okolico. 

Zahvala gre tako vsem sodelujočim enotam kot vsem 
posameznikom, ki so na tej zahtevni intervenciji sodelo-
vali z veliko požrtvovalnostjo, s strokovnostjo in z moti-
vacijo za delo.

Viri in literatura

1. Analiza intervencije gašenja požara Ekosistemi, d. o. o., julij 2017, Gasilsko-reševalni center Novo mesto.

Gregor Blažič: POŽAR V PODJETJU EKOSISTEMI ZALOG
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Požari v naravnem okolju 

leta 2017 v Sloveniji 

Slovenijo je v letu 2017 prizadelo 2295 požarov v 
naravnem okolju, ki so zajeli 1754,56 ha površin, kar je 
največ po letu 2006. Pri gašenju je sodelovalo 14.431 
oseb. K intenzivni požarni sezoni so prispevale ugodne 
vremenske razmere. V  letu 2017 smo zabeležili štiri 
vročinske vale, in sicer med 21. in 24. junijem, 6. in 
10. julijem, 20. in 23. julijem ter med 30. julijem in 6. 
avgustom. Kot najpogostejši vzrok požarov v naravnem 
okolju je bil tudi v 2017 zabeležen človeški faktor (1679-
krat v 2017), kot je nepazljivo ravnanje z ognjem ali neza-
varovano kurišče, za 830 požarov v naravi pa vzrok 
nastanka ni bil znan. 

Največja požara v naravnem okolju v Sloveniji v letu 
2017 sta bila avgusta pri Komnu (Jablanec) in Divači. 
Skupaj sta prizadela 211,2 ha površin. Požarna sezona 
je bila zelo intenzivna tudi v drugih evropskih državah 
in širše. Najbolj prizadete so bile Portugalska, Italija, 
Francija in Španija (Evropska komisija, DG ECHO, 
2017). 

POŽARI V NARAVNEM OKOLJU LETA 2017 
WILDFIRES IN 2017 

Blaž Turk
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, Bazoviška cesta 13, Sežana, blaz.turk@zgrs.si

Lucija Jereb
mag., Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, Ljubljana, lucija.jereb@urszr.si

Povzetek 
V Sloveniji smo imeli v letu 2017 več požarov v naravnem okolju, ki so prizadeli 1755 ha površin (SPIN, 
marec 2018), kar je največ v zadnjih desetih letih. Po obsegu prizadete površine in zahtevnosti gašenja 
sta izstopala požar pri Divači (3. in 4. avgusta 2017), v katerem je pogorelo 95,1 ha gozda, in požar 
pri Komnu (6. avgust 2017), v katerem je pogorelo 116,1 ha gozdnih in grmičastih površin. Tudi druge 
evropske države in širše so se v 2017 spopadala z intenzivno in dolgo požarno sezono, v 17 primerih so 
prizadete države zaradi požarov v naravnem okolju zaprosile za mednarodno pomoč prek mehanizma 
Evropske unije za civilno zaščito. Glede na predpostavke o nadaljnjem segrevanju ozračja se priporoča 
okrepitev zmogljivosti za uspešnejše preprečevanje in omejevanje požarov v naravnem okolju. 

Abstract
In 2017, Slovenia was affected by multiple wildfires, which damaged 1,755 ha of land (data from the 
system for reporting on emergency response operations and disasters (SPIN), March 2018), making it 
the largest burnt area in the last ten years. With regard to the surface area of the affected land and the 
complexity of the firefighting operations, two fires stood out: a fire near Divača (3-4 August 2017), in which 
95.1 ha of forest was burnt; and a fire near Komen (6 August 2017), in which 116.1 ha of forest and 
scrubland was burnt. Other countries in the European Union and elsewhere also faced an intensive and 
lengthy fire season in 2017; in 17 instances, the affected countries requested international assistance 
through the EU Civil Protection Mechanism. In view of the assumptions on further warming of the climate, 
it is recommended enhancing the capabilities of the effective prevention and limitation of wildfires. 

Požarna ogroženost naravnega okolja

K nastanku požarov pri Komnu in Divači so pripomogle 
vremenske razmere: na Krasu je od januarja do julija 
zapadlo le 542  mm padavin na kvadratni meter, kar 
je tretjina letnega povprečja (med 1200 in 1700 mm 
padavin) (Adamič, 2017). Poletje je bilo sušno, zadnji dež 
je padel junija (71 mm), dodatno izsušitev so povzročale 
visoke temperature in burja ter nadpovprečno število 
sončnih ur. Talno rastlinje na območju požara je bilo 
izsušeno, prav tako so bile na sončnih legah že izsušene 
krošnje listavcev in iglavcev. 

Zaradi nastalih razmer je Uprava Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje 1. avgusta 2017 izdala obvestilo 
o povečani verjetnosti za nastanek in širjenje požarov 
v naravnem okolju, nato pa na podlagi 8. člena Uredbe o 
varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, 
št. 20/14) 5. avgusta 2017 razglasila veliko požarno ogro-
ženost naravnega okolja na območju občin Koper, Ankaran, 
Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, 
Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, 
Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko 
in Šempeter – Vrtojba, ki je veljala do 11. avgusta 2017. 
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Skladno z uredbo je razglasitev velike in zelo velike požarne 
ogroženosti pristojnost Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje ali lokalne skupnosti, slednja jo lahko 
razglasi na svojem območju. Razglasitev pomeni številne 
dodatne preventivne ukrepe in ukrepe s področja pripra-
vljenosti na požar na ogroženem območju, kot so prepoved 
kurjenja v naravi, izvajanje požarnih straž z opazovanjem 
terena, možnost vzpostavitve dodatne enote gasilcev za 
dežurstvo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje 
RS v Sežani, zmanjšanje hitrosti vožnje vlakovnih kompo-
zicij na ogroženem območju ter prekinitev vzdrževalnih in 
drugih del, ki bi lahko povzročile požar v naravnem okolju, s 
čimer ima neposredni vpliv tudi na gospodarstvo. 

Požar pri Divači, 3. in 4. avgust 2017

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je 
3. avgusta 2017 v dnevnem biltenu izdala opozorilo, da bo 
po podatkih Agencije RS za okolje v naslednjih dneh velika 
toplotna obremenitev s povečano verjetnostjo za nastanek 
in širjenje požarov v naravnem okolju predvsem na Krasu 
in v Koprskem primorju, kjer je v prejšnjem tednu padlo 
najmanj dežja, verjetnost nastanka in širjenja požarov v 
naravnem okolju pa se bo zaradi vročinskega vala poveče-
vala tudi drugje v Sloveniji. Tako opozorilo pomeni za gasilske 
enote povečanje operativne pripravljenosti, pripravo vozil 
in opreme za posredovanje (za štabno vodenje, sprejemno 
mesto), zagotavljanje kadra za prevzem vodenja in vnaprej-
šnjo pripravo scenarijev ukrepanja.

Ob železniški progi, približno štiri kilometre pred Divačo, 
je v četrtek, 3. avgusta 2017 okrog 16. ure nastalo več 
požarov. Na treh kilometrih dolžine proge je zagorelo na 

sedmih mestih. Trije požari v smeri Divača–Kačiče so bili 
lokalizirani na omenjeni lokaciji, preostali štirje pa so se 
s pomočjo vetra, ki je pihal iz smeri zahod-jugozahod v 
sunkih do 21 km/h, združili v enega. Požar se je širili talno, 
delno vršno in ponekod prešel v podtalni požar.

V  intervencijo so bili vključeni poklicna gasilska enota 
Sežana, prostovoljna društva iz Kraške gasilske zveze 
ter helikopter Slovenske vojske in policijski helikopter, ki 
je v začetni fazi opravil prelete za pregled območja poža-
rišča iz zraka. Postavljen je bil bazen za zajem vode za heli-
koptersko gašenje, vendar se helikopter slovenske vojske 
zaradi poškodbe vreče za zajem prvi dan v intervencijo 
ni vključil. V  industrijski coni Divača je bilo vzpostavljeno 
sprejemno mesto, kjer so večja gasilska vozila tudi točila 
vodo. O požaru so bile obveščene Slovenske železnice z 
navodilom, naj vlaki na tem odseku vozijo počasneje in z 
zvočnim opozarjanjem. Štab za vodenje intervencije je 
usklajeval delo gasilcev na terenu in logistično oskrbo, ki 
jo je zagotavljala Občina Divača, v načrtovanje gašenja so 
bili vključeni predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije iz 
Območne enote Sežana, ki so pomagali štabu s pripravo 
kartografije območja in sodelovali pri načrtovanju razvoja 
požara ter odziva. Zaradi hitrega širjenja požara in njego-
vega obsega je na predlog regijskega poveljnika Obalno-
-Kraške gasilske regije poveljnik Civilne zaščite Repu-
blike Slovenije aktiviral državni načrt ob večjih požarih v 
naravnem okolju. Ob aktiviranju državnega načrta so bili 
dani pogoji za vključitev dodatnih sil iz notranjosti Slove-
nije, aktiviranje podpornega osebja za delo v štabu za 
vodenje intervencije, uporabo gasilnih in drugih sredstev 
iz posebnega državnega skladišča Kras ter delno povra-
čilo stroškov intervencije in stroškov za poškodovano ali 
uničeno opremo gasilskih enot. 
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 Slika 1: Število požarov v naravnem okolju in na prostem v 2005–2017 glede na pogorelo površino v ha  
(vir: SPIN, 3. 3. 2018) 

 Figure 1: Number of wildfires and outdoor fires over the period 2005-2017 based on the burnt surface area in ha 
(Source: SPIN, 3 March 2018)

Blaž Turk, Lucija Jereb: POŽARI V NARAVNEM OKOLJU LETA 2017



81UJMA | številka 32 | 2018

 Slika 3: Obseg požara pri Divači (vir: Zavod za gozdove, Območna enota Sežana)
 Figure 3: The extent of the wildfire near Divača (Source: Slovenian Forest Service, Sežana Branch Office)

Blaž Turk, Lucija Jereb: POŽARI V NARAVNEM OKOLJU LETA 2017

Slika 2: 
Požarišča ob železniški progi Divača 
(foto: Zavod za gasilno in reševalno 
službo Sežana, 2017) 
Figure 2:  
Fire site next to the railway track 
near Divača (Photo: Fire and Rescue 
Service Sežana, 2017)
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Prvi dan gašenja požara je bilo na terenu 92 gasilcev iz 
prostovoljnih gasilskih društev Divača, Lokev, Komen, 
Materija, Povir, Senožeče, Sežana in Zavoda za gasilno in 
reševalno službo Sežana, ki so jih naslednji dan z rotacijo 
zamenjali drugi predstavniki poklicne gasilske enote 
Sežana, Kraške gasilske zveze, Gasilske zveze Postojna in 
Ilirska Bistrica. V intervencijo so bile vključene tudi letalske 
zmogljivosti Slovenske vojske, dva helikopterja cougar in 
letalo Pilatus PC-6. Uporaba slednjega je bila dobro izko-
riščena zaradi neposredne bližine letališča Divača, kar 
je omogočalo kratek časovni interval pri oskrbi letala z 
vodo. Skupno je bilo drugi dan požara na požarišču 88 
gasilcev. Štab so ta dan požara obiskali županja občine 
Divača ter predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in 
Slovenskih železnic ter se seznanili s stanjem na terenu. 
Gasilci so skupaj z lokalno skupnostjo in Zavodom za 
gozdove obiskovalcem dali predloge za ureditev proble-
matike požarov, ki nastajajo zaradi vlakovnih kompozicij. 
Pozneje je bila na sestanku (marec 2018) med gasilci, 
lokalno skupnostjo, Zavodom za gozdove, Slovenskimi 
železnicami in Ministrstvom za infrastrukturo poudar-
jena potreba po tesnejšem sodelovanju pri načrtovanju in 
izvedbi preventivnih ukrepov (požarni zidovi, obrizgavanje 
terena, preventivni požigi). Naknadno so v letu 2017 na 
nekaterih delih železniške proge na Kraškem robu teren 
obrizgali z betonom in postavili ograje za preprečitev 
preskoka isker na travnate dele. Urejanje in vzdrževanje 
obprogovnega pasu ter dostopnih poti se bo po zagoto-
vilih Slovenskih železnic nadaljevalo tudi v prihodnje na 
drugih odsekih železniške proge. 

Intervencija je bila končana 4. avgusta 2017 ob 18. 
uri, nato je bila organizirana požarna straža, ki je nadzi-
rala požarišče. Po oceni Zavoda za gozdove Slovenije iz 
Območne enote Sežana je požar zajel 95  ha, od tega 
okrog 80 ha mešanega gozda in 15 ha travnatih površin.

V poznejši analizi intervencije (Budal, 2017) so bile predsta-
vljene ugotovitve, v katerih je bil poudarjen pomen ustre-
znega angažiranja sil in ustrezno zagotavljanje rotacije, 
počitkov ter razpoložljivosti sil za morebiten nastanek 
novih požarov na drugih območjih. Dobrodošla je bila 
zgodnja vključenost policijskega helikopterja v intervencijo 
za prelete požarišča. Štab je kot pozitivne označil obiske 

predstavnikov različnih institucij na terenu, saj zgodnje 
sodelovanje lahko pripomore k učinkovitejšemu odzivu in 
zagotavljanju različne dodatne pomoči na terenu. Dani so 
bili tudi nekateri predlogi za izboljšave, ki se nanašajo na 
tehnične zmogljivosti poveljniškega vozila s priporočili za 
njegovo posodobitev (npr. sledenje vozil na terenu, komu-
nikacija z zračnimi silami, možnosti za tisk kartografskega 
gradiva ipd.). Kritika je bila izrečena na račun nepravoča-
snega razglasa zelo velike požarne ogroženosti, s čimer bi 
bila na Krasu zadržana skupina dežurnih gasilcev, ki se je 
do 3. avgusta 2017 usposabljala v Izobraževalnem centru 
za zaščito in reševanje v Sežani in bi lahko bila na razpo-
lago za morebitno dodatno pomoč v primeru požarov v 
naravnem okolju.

Požar pri Komnu, 6. avgust 2017 

Požar je nastal v nedeljo, 6. avgusta 2017, med 11.45 in 
11.55 ob cesti Komen–Branik, kjer je območje poraščeno 
z grmičevjem ruja, črnega gabra, jesena in visoko travo, z 
manjšimi sestoji borovcev in listavcev. Na območju je več 
gozdnih poti in protipožarnih presek, nekatere so nepre-
vozne za večja gasilska vozila. Na dan požara je tempera-
tura ozračja presegla 35 oC, burja pa je v sunkih dosegala 
med 50 in 60 km/h. Zaradi takih pogojev se je požar zelo 
hitro širil in ogrožal manjši zaselek Jablanec (štirje objekti) 
in vas Rubije (21 objektov). Burja je dodatno povzročala 
preskoke požara, ki se je širil talno, vršno in na nekaterih 
mestih prehajal tudi v podtalni požar.

Požar je bil razdeljen na tri sektorje, največ aktivnosti je 
potekalo za obvarovanje ogroženega zaselka Jablanec. 
Vzpostavljena sta bila štab za vodenje večjih intervencij 
in sprejemno mesto za prihajajoče enote. V  gašenje 
je bilo v dveh dneh vključenih 479 gasilcev s 115 gasil-
skimi vozili ter dva helikopterja in letalo pilatus Slovenske 
vojske. Helikopterja sta vodo zajemala iz bazena, ki je bil 
postavljen neposredno v bližini požara, letalo pa je vodo 
zajemalo na letališču Ajdovščina. Skupno so na poža-
rišče odvrgli 410.000 l vode. Aktivirani so bili Štab civilne 
zaščite Občine Komen, Zavod za gozdove Območne enote 
Sežana ter policisti in reševalci. Aktiviran je bil tudi državni 
načrt ob večjih požarih v naravnem okolju. Požar je bil pod 
nadzorom zgodaj zvečer, nekaj ur za tem pa je požarišče 
prešla manjša nevihta (17 mm padavin). Aktivnosti nasle-
dnjega dne so se osredotočale na požarno stražo. 

Kljub temu, da je požar predstavljal zelo veliko nevarnost 
za ogrožene vasi in prebivalce, je bil zaradi pravočasnega 
aktiviranja večjega števila gasilcev iz dveh regij in letal-
skih sil pravočasno in uspešno pogašen. Poznejša analiza 
intervencije je kot pozitivno poudarila pravočasen odziv 
vključenih enot, aktiviranje državnega načrta ob večjih 
požarih v naravnem okolju, pomembnost usposabljanj 
na področju štabnega vodenja ter pravočasne rotacije 
vseh vključenih v intervencijo zaradi zagotavljanja počitka. 
Analiza intervencije (Adamič, 2017) je pokazala nekatere 
možnosti za izboljšanje preventivnih ukrepov: ureditev in 
vzdrževanje protipožarnih presek, pravočasno razglasitev 

 Slika 4: Širjenje požara proti vasi Rubije  
(foto: Prostovoljno gasilsko društvo Komen)

 Figure 4: Fire spreading towards the village of Rubije 
(Photo: Voluntary Fire Brigade Komen)
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 Slika 5: Obseg požara pri Komnu (vir: Zavod za gozdove, Območna enota Sežana)
 Figure 5: The extent of the wildfire near Komen (Source: Slovenian Forest Service, Sežana Branch Office)

velike ali zelo velike požarne ogroženosti, redni nadzor 
terena s požarno stražo, dodatno opozarjanje prebivalcev 
o pazljivosti pri opravljanju del v naravnem okolju in hitro 
obveščanje pristojnih ob zaznavi dima.

Glede na kritike na račun nerazglašene zelo velike požarne 
ogroženosti je bilo naknadno tudi predlagano, da se preveri 
možnosti uvedbe dodatnih preventivnih ukrepov, ki jih 
poznajo sosednje države, kot so razglas požarne ogrože-
nosti za daljše obdobje požarne sezone (vnaprej določena 
za poletne mesece ne glede na trenutne vremenske 
razmere), omejevanje vožnje v naravnem okolju, stalna 
povečana pripravljenost gasilskih enot, vsakodnevna 
izmenjava informacij med Slovensko vojsko ter Upravo RS 
za zaščito in reševanje o razpoložljivosti letalskih sil, izme-
njava informacij o izsušenosti tal in zračni vlagi, povečanje 
nadzora morebitnih napak na vlakovnih kompozicijah itd.

Požari v naravnem okolju leta 

2017 v Evropi in svetu

Požari so v letu 2017 prizadeli tudi številne druge države. 
Sezono je zaznamovalo veliko število požarov, ki se je 
povečalo kar za štirikrat v primerjavi s povprečjem v 
obdobju 2008–2016, medtem ko so se pogorele površine 
povečale za trikrat. Skupaj je pogorelo 992.280  ha 
površin (EFFIS11). Požarna sezona je bila daljša, saj se je 
začela zgodaj junija in trajala vse do konca oktobra, kar je 
nov pojav na področju požarov v naravnem okolju. 

1 European Forest Fire Information System (EFFIS), ki je 
dostopen na http://effis.jrc.ec.europa.eu/, upošteva le požare, 
ki zajamejo več kot 30 ha površin. 

http://effis.jrc.ec.europa.eu/)
http://effis.jrc.ec.europa.eu/
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Nekatere države so zaradi razsežnosti požarov zaprosile 
za mednarodno pomoč prek mehanizma civilne zaščite 
EU, ki je usklajevalni mehanizem ob naravnih in drugih 
nesrečah na območju Evropske unije2 in v katerega je vklju-
čena tudi Slovenija. Skupno je bil mehanizem civilne zaščite 
EU v 2017 zaradi požarov v naravnem okolju aktiviran 
17-krat, kar je več kot polovica vseh aktiviranj mehanizma 
civilne zaščite EU v 2017 (skupaj v 2017 aktiviran 32-krat). 
Za pomoč so zaradi požarov zaprosile Albanija, Črna gora, 
Francija, Grčija, Italija in Portugalska ter tudi Čile, Gruzija 
in Tunizija (Evropska komisija, DG ECHO, 2017). Zaradi 
nerazpoložljivosti zrakoplovov, ki so bili potrebni za gašenje 
na domačem ozemlju, mednarodnega odziva na zaprosilo 
za pomoč kar v petih primerih ni bilo mogoče zagotoviti, 
kar je v nadaljevanju leta 2017 spodbudilo pripravo nove 
evropske zakonodaje s področja civilne zaščite.

Najbolj prizadete države so svoje izkušnje iz požarne 
sezone 2017 predstavile v Bruslju na rednem letnem 
sestanku na temo novih izkušenj, ki se ga udeležujejo 
predstavniki vseh držav članic mehanizma civilne zaščite 
EU (prav tam). 

Požari v naravnem okolju v Franciji

Večina požarov v naravnem okolju se je zgodila na južnem, 
sredozemskem delu Francije in ob južni Atlantski obali v 
gosto poseljenih in turističnih območjih. Med poletjem je 
bilo evakuiranih 15.000 ljudi. Letalske sile so pri gašenju 
opravile 2,5-krat več naletnih ur kot v povprečju iz prej-
šnjih let. V  gašenje so bili poleg letalskih zmogljivosti 

2 Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (mehanizem civilne 
zaščite EU) 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. 

francoske civilne zaščite vključeni tudi vojaški helikop-
terji, vendar je pomoč Francoske vojske omejena zaradi 
vključenosti v dogodke v zvezi s terorizmom. Francija je 
posebej poudarila pomen zgodnjega odkrivanja požarov v 
naravnem okolju, ki bistveno vpliva na uspešnost odziva. 
Dodatno so poudarili pomen gašenja z letalskimi silami. 

Požari v naravnem okolju v Italiji

Kljub dobremu sistemu spremljanja in napovedovanja 
požarov v naravnem okolju so zahtevne vremenske 
razmere (suša v kombinaciji z vetrovi, ki so oteže-
vali posredovanje letalskih sil) prispevali k velikosti in 
resnosti požarov. Italija se je spopadala s pomanjkanjem 
letalskih sil za gašenje, poudarila pa je tudi prešibko 
podporo sil na tleh (za popolno pogasitev požara ali za 
požarno stražo) in stroge okoljske omejitve pri uporabi 
retardantov. Večina požarov je potekala na prehodih iz 
neposeljenih v poseljena območja, kar pomeni nov izziv, 
ki se mu bo treba v prihodnosti prilagoditi. 

Požari v naravnem okolju 
na Portugalskem

Portugalska se je spopadala s sušnim obdobjem vse 
od oktobra 2016, medtem ko je poletje 2017 prineslo 
rekordne temperature in močne vetrove. Požarna 
sezona se je podaljšala globoko v oktober, ko so požari 
uničili več kot 200.000  ha površin v enem samem 
dnevu, iz Portugalske pa so se razširili tudi v Španijo. 
Zaradi slabega upravljanja prostora (zapuščena ruralna 
območja, nevzdrževani gozdovi v zasebni lasti, odsotnost 
katastrskih podatkov in posledično težavno določanje 
odgovornosti) je bila količina gorljive mase izredno velika, 
obnašanje požara pa zelo nepredvidljivo in nevarno. 

Blaž Turk, Lucija Jereb: POŽARI V NARAVNEM OKOLJU LETA 2017

 Slika 6: Pogorela površina v EU v 2017 v primerjavi s povprečjem v obdobju 2008–2016 (zajeti so požari, večji od 30 ha) 
(vir: European Forest Fire Information System – EFFIS, maj 2018) 

 Figure 6: Burnt surface area in the EU in 2017 compared to the average burnt surface area over the period 2008-2016 
(including only fires affecting more than 30 ha) (Source: European Forest Fire Information System (EFFIS), May 2018)
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Portugalska je predlagala krepitev preventivnih aktiv-
nosti, med katerimi so na primer boljše poznavanje 
obnašanja požarov v naravnem okolju in krepitev odpor-
nosti starajoče se populacije, ki še živi na opuščenih 
ruralnih območjih. Poleg pomoči iz Francije, Italije in 
Španije sta jim požare s svojimi letalskimi zmogljivostmi 
pomagala gasiti tudi Švica in Maroko. Lanska sezona 
požarov v naravnem okolju je bila za Portugalsko izjemno 
tragična. Življenje je izgubilo 109 ljudi, med njimi gasilec, 
pilot helikopterja in upravljavec buldožerja. Pogorelo je 
520.000 ha površin (prej je bilo rekordno leto 2003 s 
425.000 ha pogorelih površin). 

Požari v naravnem okolju v Grčiji

Grčija je poročala o 17-odstotnem povečanju števila 
požarov v naravnem okolju, ki so skupno zajeli dobrih 
40 odstotkov površin manj od običajnega povprečja, 
zahvaljujoč zadostnemu deževju v juniju in juliju. 
Pogorelo je 21.696 ha površin, kar je več kot 10-krat 
manj kot v najbolj kritičnem letu 2007. Grška civilna 
zaščita je v načrtovanje intervencije prvič vključila tudi 
meteorologe in gozdarje, ki so skupaj srbeli za načrto-
vanje intervencij. Zavzeli so se za oblikovanje rezervnih 
zmogljivosti za gašenje požarov v naravnem okolju, ki 
bi bile v fazi pripravljenosti na voljo v najbolj ogroženih 
regijah EU. 

V okviru mehanizma civilne zaščite EU je bilo na podlagi 
izkušenj iz požarne sezone 2017 danih več priporočil za 
izboljšanje preventive, pripravljenosti in odziva na požare 
v naravnem okolju v prihodnje (Evropska komisija, DG 
ECHO, 2017): 

 – Ob pripravah na prihodnjo požarno sezono je treba 
upoštevati nove trende, ki se kažejo v podaljšanju 
požarne sezone (požari v jesenskih in zimskih mesecih) 
in spremenjenih prizadetih območjih (bolj kot gozdovi 
so izpostavljena kmetijska, turistična in poseljena 
območja). Prav tako narašča pogostost požarov v 
naravnem okolju. Če so se še pred nedavnim nekatere 
ogrožene države z velikimi požari v naravnem okolju 
srečevale vsakih nekaj let, je verjetnost za njihov pojav 
zdaj večja. Nove okoliščine požarov v naravnem okolju 

je treba upoštevati tudi ob pripravi ocen tveganj, 
načrtov za odziv ter usposabljanj in vaj.

 – Okrepiti je treba preventivne ukrepe in temu name-
njati več sredstev ter poskrbeti za boljšo pretočnost 
informacij med različnimi deležniki (s področja rabe 
okolja, gozdarstva, gospodarstva, med državami z 
enako ogroženostjo itd.). 

 – Okrepiti je treba odzivne zmogljivosti mehanizma 
civilne zaščite EU, na primer oblikovanje rezervnih 
letalskih zmogljivosti in enot za odziv EU, ki bi dopol-
njevale nacionalne zmogljivosti za odziv. 

 – Proučiti je treba možnosti za vključevanje vojaških 
in kmetijskih zrakoplovov ter zrakoplovov, ki so na 
razpolago zunaj EU (Maroko, Švica, vzhodne sosede 
EU) v odziv, pri čemer se pripravijo tudi standardni 
operativni postopki za njihovo vključevanje v inter-
vencije civilne zaščite.

 – Bolje je treba izkoristiti razpoložljive sodobne 
tehnične zmogljivosti, na primer brezplotniki, sate-
litski posnetki, kamere za avtomatsko detekcijo 
požara in uporaba termografskih (IR) kamer. 

 – Usposabljanja so ključnega pomena predvsem na 
področju koordinacije velikih nesreč in sprejema 
mednarodne pomoči.

Sklepne misli

Strokovnjaki že dolgo opozarjajo na podnebne spre-
membe in požarna sezona 2017 je pokazala njihove 
posledice. Število požarov v naravnem okolju in obseg 
pogorelih površin so se v letu 2017 povečali v primerjavi 
s prejšnjimi leti tako v svetu kot tudi v Sloveniji. V priho-
dnje lahko pričakujemo nevarnejše požare v naravnem 
okolju, ki bodo zajeli nova območja (urbana in turistična 
območja, območja, ki so bolj oddaljena od neposredno 
najbolj ogroženih območij ipd.) in daljše požarne sezone. 
Krepitev odpornosti v spremenjenih okoliščinah z novimi 
preventivnimi ukrepi in izboljšanjem pripravljenosti ter 
odziva je zato nujna. Pomembno je boljše upravljanje 
okolja in iskanje ukrepov za izboljšanje požarne varnosti 
v tesnem sodelovanju vseh vključenih sektorjev, kot so 
različna resorna ministrstva, gospodarske družbe, 
lokalne skupnosti, upravljavci in raziskovalne ustanove. 
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UKREPI PO VETROLOMU V SLOVENSKIH 
GOZDOVIH MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017
MEASURES AFTER WINDTHROW IN SLOVENIAN FORESTS 
BEETWEEN 11 AND 13 DECEMBER 2017

Andrej Breznikar
mag., Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, andrej.breznikar@zgs.gov.si

Povzetek
Zaradi močnega vetra in deževja od 11. do 13. decembra 2017 je slovenske gozdove prizadel obsežen vetrolom. 
V vetrolomu je bila močneje poškodovana ena petina slovenskih gozdov ali skupno 2,2 milijona m3 drevja, 
večinoma iglavcev (90 %). Najbolj poškodovani so bili gozdovi na Kočevskem, Notranjskem in Koroškem. Zavod 
za gozdove Slovenije (ZGS) je za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov prilagodil svoje delo in 
pripravil sanacijski načrt, ki je podlaga vseh ukrepov za sanacijo stanja in obnovo poškodovanih gozdov. Namen 
članka je predstavitev potrebnih ukrepov sanacije posledic vetroloma v gozdovih, prednostnih nalog pri njihovi 
izvedbi in izkušenj pri sanaciji posledic vetroloma. Glavne naloge pri sanaciji posledic vetroloma so zagotovitev 
varnosti pri delu v gozdu, vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic in rekonstrukcija gozdne infrastrukture, 
sanacija od podlubnikov ogroženih gozdov in preprečitev sekundarne škode na gozdnih sestojih zaradi podlubnikov, 
ki se bodo začeli s toplim vremenom razvijati na podrtem drevju iglavcev. Po končanem poseku in spravilu 
poškodovanega drevja se bodo v naslednjih petih letih nadaljevali ukrepi obnove, nege in varstva poškodovanih 
gozdov. Skupna vrednost načrtovanih del za sanacijo v vetrolomu poškodovanih gozdov znaša 7 milijonov evrov.

Abstract
Due to high winds and heavy rain during 11-13 December 2017, Slovenian forests were damaged by windthrow. 
One fifth of Slovenian forests were severely damaged, or in total 2.2 million m3 of trees, mostly conifers (90%). 
The most damaged forests were in the regions of Kočevje, Notranjska and Koroška. The Slovenia Forest Service 
(SFS) adapted its work for the fast and efficient rehabilitation of the damaged forests and has prepared a 
rehabilitation plan, which is the basis for the implementation of the salvage harvesting and restoration of the 
damaged forests. The purpose of this article is to present the necessary salvage harvesting of the forests, the 
priorities in its implementation, and experiences with clearing the windthrown trees. The main priorities in the 
clearing of windthrow in the forests are to ensure safety during logging operations, to establish the usability of 
the forest roads and reconstruct the forest infrastructure, to perform salvage harvest in forests endangered 
by bark beetle and to prevent secondary damage by bark beetles, which will start to develop on broken conifer 
trees with the onset of warm weather. After harvesting the damaged trees, the rehabilitation of the windthrown 
forests will be continued over the next five years with rejuvenation, tending and protection measures in the 
forests. The total value of the planned work for the clearing of the forests damaged by windthrow is 7 million EUR.

Uvod

Slovenski gozdovi so v zadnjih dvajsetih letih izposta-
vljeni vse pogostejšim naravnim ujmam. Glavni vzrok za 
podnebno nestabilno okolje je globalno segrevanje, ki ga 
povzroča povečana koncentracija toplogrednih plinov v 
ozračju (Slovensko podnebno društvo, 2011). V  zadnjih 
štirih letih se je slovensko gozdarstvo soočilo s tremi 
največjimi posledicami naravnih ujm v zgodovini, če jih 
opredelimo po njihovem vzroku. Februarja leta 2014 je 
več kot polovico slovenskih gozdov prizadel katastrofalen 
žled, ki je z več kot 9  milijoni  m3 poškodovanega drevja 
največja zabeležena naravna ujma v slovenskih gozdovih 
nasploh (Veselič in sod., 2015). Zaradi velikih količin 
po žledu poškodovanih in zaradi tega oslabelih dreves 
iglavcev ter ugodnega vremena za razvoj škodljivcev so 

se v letih 2015, 2016 in 2017 močno razmnožili podlub-
niki, ki so poškodovali dodatnih 6,5 milijona m3 iglavcev, 
večinoma smreke (ZGS, 2018). Take razmnožitve podlub-
nikov v slovenskem gozdarstvu prav tako ne pomnimo. 
Napad podlubnikov je jeseni 2017 po intenzivni sanitarni 
sečnji v gozdovih začel kazati znake umirjanja. Pričako-
vati je že bilo, da bo slovensko gozdarstvo uspelo sanirati 
posledice naravnih ujm in vzpostaviti stabilno gozdno proi-
zvodnjo, ko je decembra 2017 slovenske gozdove priza-
dela nova naravna ujma, tokrat kot vetrolom. Vetrolom 
je bil posledica močnega vetra in razmočenih tal zaradi 
obilnih padavin med 11. in 13. decembrom 2017. Veter 
je močneje prizadel gozd na približno eni petini gozdnih 
površin v Sloveniji in poškodoval za 2,2 milijona m3 drevja 
(ZGS, 2018). Takega obsega poškodb v slovenskih 
gozdovih zaradi vetra do zdaj ni bilo. Največji doslej zabele-
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ženi vetrolom je v letu 2008 podrl okoli 500.000 m3 lesne 
mase na območju Črnivca in v severnem delu Ljubljanske 
kotline (ZGS, 2009). 

Vzroki za nastanek vetroloma 

in njegove posledice

Oris vremenskih razmer, ki so 
povzročile vetrolom

Vetrolom, ki je v dneh od 11. do 13. decembra 2017 pustil 
obsežne poškodbe v slovenskih gozdovih, je bil posledica 
močnega vetra (slika 1) v kombinaciji z veliko količino 
padavin, ki so namočila in razmehčala tla. Poškodbe v 
gozdovih so bile zaradi kombinacije obeh ekstremnih 
vremenskih dogajanj še obsežnejše.

Burno vremensko dogajanje je bilo posledica izrazitejše 
hladne fronte, ki se je iznad Atlantika spustila do Sredo-
zemlja in je Slovenijo zajela v noči z 8. na 9. december 
(ARSO, 2018). Najhladnejše jutro je bilo 10. decembra, 
ko se je temperatura ponekod spustila pod  –15  °C. 
Istega dne so se nad Sredozemljem okrepili jugozahodni 
vetrovi, z njimi je tudi proti Sloveniji iznad severnega dela 
Afrike dotekal vse toplejši zrak. Do 12. decembra so bili 

Poškodovana količina drevja (v m3)

Gozdnogospodarsko 
območje

Državni  
gozdovi

Zasebni in 
občinski 
gozdovi

Skupaj

Tolmin 14.207 12.491 26.698
Bled 6.280 59.065 65.345
Kranj 10.583 77.478 88.061
Ljubljana 14.961 95.046 110.007
Postojna 295.985 117.354 413.339
Kočevje 477.305 320.010 797.315
Novo mesto 19.770 22.902 42.672
Brežice 0 0 0
Celje 1.082 18.211 19.293
Nazarje 3.073 259.379 262.452
Slovenj Gradec 81.035 180.841 261.876
Maribor 30.907 82.835 113.742
Murska Sobota 0 0 0
Sežana 0 0 0
Skupaj 955.188 1.245.612 2.200.800

 Preglednica 1: Količina poškodovane lesne mase v 
vetrolomu od 11. do 13. 12. 2017 po 
gozdnogospodarskih območjih in lastniških 
kategorijah gozdov (v m3)

 Table 1: The amount of damaged wood in the 
windthrow from 11 to 13 December 
2017 by forest management region and 
ownership category of forests (in m3)

 Slika 1: Največja izmerjena desetminutna in polurna povprečna hitrost vetra v m/s med 8. in 16. decembrom 2017 
(ARSO, 2018)

 Figure 1: The maximum measured 10 minute or half-hour average wind speed in m/s between 8 and 16 December 2017 
(ARSO, 2018)
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tako naši kraji v območju zelo tople zračne mase, na meji 
med toplo in hladno fronto. 

Hitre spremembe temperature zraka je spremljalo 
obilno deževje. V zahodnem delu Slovenije je zapadlo 100 
do 150 l/m2 padavin, lokalno tudi več, na vzhodnem delu 
pa nekaj manj, do 100 l/m2. 

Posledica prehodov več vremenskih front je bil močan 
veter, ki je bil najmočnejši od popoldneva 11. do jutra 12. 
decembra, ko je bila vsa Slovenija v območju zelo tople 

zračne mase med toplo in hladno fronto. Najmočnejši 
viharni sunki vetra, izmerjeni na vremenskih postajah, 
so v šestnajstih primerih presegali 100  km/h, na 
šestih 130  km/h, najmočnejši pa so dosegli tudi blizu 
150 km/h (ARSO, 2018).

Posledice vetroloma v gozdovih

Naravna ujma – vetrolom v kombinaciji z obilnimi padavi-
nami – je prizadela gozdove na polovici gozdnih površin 

Slika 3: 
Posledice vetroloma v snežniških 
gozdovih – izruvana drevesa so 
tipične poškodbe v vetrolomih.  
(foto: D. Oražem, ZGS)
Figure 3: 
Consequences of windthrow in 
Snežnik forests – uprooted trees are 
typical damage in windthrow events 
(Photo: D. Oražem, SFS)

Andrej Breznikar: UKREPI PO VETROLOMU V SLOVENSKIH GOZDOVIH MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017

 Slika 2: Območje poškodovanih gozdov zaradi vetroloma v decembru 2017 po stopnjah poškodovanosti
 Figure 2: The area of damaged forests due to windthrow in December 2017 by degree of damage
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Slika 4: 
Podrto drevje na gozdni cesti nad 
Radljami ob Dravi  
(foto: G. Mlinšek, ZGS)
Figure 4: 
Fallen trees on a forest road above 
Radlje ob Dravi  
(Photo: G. Mlinšek, SFS)

Slovenije, od tega močneje eno petino ali 220.000  ha 
gozdov (slika 2).

Največje poškodbe gozdov so v kočevskem gozdnogo-
spodarskem območju (797.000 m3 poškodovane lesne 
mase), sledijo postojnsko (413.000  m3), slovenjgraško 
(262.000 m3) in nazarsko (262.000 m3) gozdnogospo-
darsko območje (preglednica 1). 

Na Kočevskem so največje poškodbe utrpeli gozdovi v 
nižinskem/kolinskem višinskem pasu, na Postojnskem 
pa gozdovi na severni in severovzhodni strani Snežni-
škega masiva v pasu 650 do 1.100  m nad morjem. 
Večja poškodovanost gozdov zaradi vetra je bila tudi 
v Zgornji Savinjski dolini in Dravski dolini predvsem do 
nadmorske višine 800  m. Na Gorenjskem je vetrolom 
prizadel predvsem gozdove na območju Jezerskega in 
na Sorškem ter Kranjskem polju. 

Med drevesnimi vrstami so bili najbolj poškodovani 
iglavci (90  % poškodovane lesne zaloge), večinoma 
smreka (90  % vseh iglavcev) in jelka (10  %). Med 
listavci po oceni prevladujejo poškodovana drevesa 
bukve. 

Najbolj so bila drevesa poškodovana na izpostavljenih 
legah, na zunanjem gozdnem robu, ob gozdnih koridorjih in 
tudi na notranjem gozdnem robu prej razgaljenih površin 
zaradi posledic žleda, napada podlubnikov in drugih 
vzrokov (ZGS, 2018). Po opažanjih revirnih gozdarjev 
na terenu so bila bolj ogrožena izpostavljena nadrasla, 
mogočna drevesa košatih iglavcev, zlasti smreke, lokalno 
tudi jelke. Poleg podrtih in prelomljenih dreves je v gozdu 
ostalo veliko nagnjenih dreves s poškodovanimi koreni-
nami. 

Zaradi podrtega drevja od vetra je bilo poškodovanih 
oziroma neprevoznih približno tudi 1.560  km gozdnih 
cest in protipožarnih presek na območju vetroloma. 
Največja poškodovanost gozdnih prometnic sovpada s 
škodo v gozdnih sestojih. Tako je bilo je na kočevskem 

gozdnogospodarskem območju treba očistiti 818  km 
gozdnih prometnic, na postojnskem 183 km, na blejskem 
147  km in na slovenjgraškem gozdnogospodarskem 
območju 139 km gozdnih prometnic (ZGS, 2018).

Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) je 21. 12. 
2017 izdala sklep o oceni škode zaradi posledic poplav 
in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017. ZGS 
je izdelal oceno škode za gozdove in gozdne ceste na 
ravni gozdnih enot (gozdni oddelki in odseki) do predpi-
sanega roka (19. 1. 2018). Podatki o poškodovanosti so 
bili poslani na URSZR, ki je oceno škode v sistemu AJDA 
(elektronski centraliziran zajem in obdelava vlog oškodo-
vancev v naravnih nesrečah) samodejno pripisala posa-
meznim parcelam znotraj gozdnih enot.

Ukrepi za sanacijo 

poškodovanih gozdov

ZGS je takoj po vetrolomu postavil naslednje prednostne 
naloge za sanacijo posledic vetroloma:
1. zagotovitev varnosti pri delu v gozdu za lastnike 

gozdov, izvajalce in gozdarsko strokovno osebje;
2. vzpostavitev prevoznosti gozdnih prometnic in 

odstranjevanje podrtega drevja z gozdne infrastruk-
ture;

3. odstranjevanje podrtega drevja iz vodotokov, kjer 
lahko pride do zajezitve ob večji količini padavin;

4. prednostna sanacija od podlubnikov ogroženih 
gozdov in preprečitev sekundarne škode na gozdnih 
sestojih zaradi podlubnikov;

5. ohranitev kakovosti oziroma vrednosti poškodo-
vanih vrednejših dreves  – preprečitev dodatnega 
razvrednotenja poškodovanega vrednejšega lesa 
zaradi napada podlubnikov in okužb lesa z glivami;

6. ohranitev proizvodnega potenciala poškodovanih 
gozdov z ustrezno obnovo in negovalnimi ukrepi;

7. ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij 
gozdov na poškodovanih območjih.

Andrej Breznikar: UKREPI PO VETROLOMU V SLOVENSKIH GOZDOVIH MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017
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Izdelava načrta sanacije gozdov, 
poškodovanih v vetrolomu

V skladu s predpisi (Pravilnik o varstvu gozdov, 2016) 
je ZGS v dveh mesecih po vetrolomu izdelal Načrt 
sanacije gozdov, poškodovanih v vetrolomu od 11. do 13. 
decembra 2017, ki je podlaga za izvedbo vseh ukrepov 
za sanacijo stanja in obnovo poškodovanih gozdov (ZGS, 
2018). V načrt sanacije so vključeni poškodovani gozdovi, 
kjer je bila na ravni gozdnih odsekov minimalna poškodo-
vanost ocenjena na 0,5 m3/ha. Z načrtom sanacije so 
bila določena tudi proračunska sredstva, potrebna za 
sofinanciranje načrtovanih sanacijskih del.

Območje gozdov za sanacijo je bilo določeno na podlagi 
terenskih ocen poškodovanosti na ravni odsekov. 
V  pomoč so bili pregledi poškodovanih gozdov s pano-
ramskimi poleti z lokalnih letališč v Kočevju in Slovenj 
Gradcu. Nekaterih drugih metod, zlasti daljinskega 
zaznavanja, zaradi različnih vzrokov ni bilo mogoče 
uporabiti. Zaradi oblačnega vremena satelitski posnetki 
evropske vesoljske agencije Sentinel niso bili uporabni. 
Narejeno je bilo le poskusno snemanje z brezpilotnim 
letalnikom podjetja C-Astral na približno 150 ha poško-
dovanih gozdov na Kočevskem.

Zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu

Zagotavljanje varnosti pri delu v gozdu je nujen in najpo-
membnejši ukrep pri sanaciji posledic naravnih ujm v 
gozdovih. Delo v gozdovih, ki jih je poškodoval vetrolom, 
je izredno nevarno, zato je bilo treba takoj po vetro-
lomu izdelati načrt svetovanja in izobraževanja lastnikov 
prizadetih gozdov za varno delo v gozdu. Neizkušenost 
izvajalcev gozdarskih del in neustrezna oprema za 
delo lahko hitro privedeta do delovnih nesreč. Temeljni 
ukrepi za zagotavljanje varnosti pri delu, ki jih je pred-
videl ZGS po vetrolomu, so: dosledno upoštevanje pred-
pisov in nadzor gozdarske in delovne inšpekcije nad izva-
janjem del v gozdovih, povečano informiranje o pomenu 

in načinih varnega dela prek različnih komunikacijskih 
kanalov, izobraževanje za varno delo v gozdu, ki ga ZGS 
izvaja v obliki demonstracij in tečajev varnega dela v 
gozdu, promocija rabe strojne sečnje in najema usposo-
bljenih izvajalcev del v zasebnih gozdovih, zlasti ko lastniki 
gozdov za delo v gozdu niso usposobljeni ali nimajo 
ustrezne opreme. ZGS je do sredine aprila 2018 izvedel 
devet demonstracij varnega dela pri poseku poškodova-
nega drevja z več kot 200 udeleženci, v aprilu 2018 pa 
je začel izvajati tudi program usposabljanj, ki se finan-
cira iz sredstev Programa razvoja podeželja Republike 
Slovenije 2014–2020, v okviru katerega bo 41 tečajev 
varnega dela z motorno žago in 15 tečajev varnega dela 
s traktorjem. Tečaji so namenjeni vsem, ki delajo v gozdu 
in niso ustrezno usposobljeni za to delo.

Zagotavljanje prevoznosti, rekonstrukcij 
in vzdrževanja gozdnih prometnic

Prvi ukrep ob začetku sanacijskih del po vetrolomu je 
bil vzpostavitev prevoznosti gozdnih cest in odstranitev 
podrtega drevja z njih. To je omogočilo sanitarno sečnjo, 
spravilo in prevoz gozdnih lesnih sortimentov iz gozda in 
izvedbo ukrepov varstva gozdov ob pričakovani sekun-
darni škodi zaradi podlubnikov po vetrolomu.

Odprava poškodb na gozdnih cestah se je začela takoj 
po vetrolomu, in sicer najprej na tistih, ki odpirajo 
kmetije in zaselke ali zagotavljajo dostop do pomembne 
javne infrastrukture. Skupaj je bilo po vetrolomu treba 
očistiti 1.600 km gozdnih cest in protipožarnih presek 
v gozdovih. Vzpostavitev prevoznosti na gozdnih vlakah 
je naloga lastnikov gozdov, ki se izvaja sočasno s sani-
tarno sečnjo v gozdovih, težave pa nastajajo pri skupnih 
vlakah, ki potekajo po parcelah več lastnikov gozdov in je 
potreben medsebojni dogovor.

Načrt sanacije predvideva tudi gradnjo in rekonstrukcijo 
gozdnih cest in vlak, ki bo potrebna na 4 km gozdnih cest 
in 22 km gozdnih vlak. 
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Slika 5: 
 Uporaba strojev za sečnjo znatno 
pospeši hitrost sanacije poškodovanih 
gozdov. (foto: M. Perušek, ZGS)
Figure 5: 
Use of harvesters significantly 
accelerates the speed of clearing 
measures in damaged forests  
(Photo: M. Perušek, SFS)
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Velike količine potrebnega sanitarnega poseka pomenijo 
povečan obseg skladiščenja in prevoza po gozdnih 
cestah v prvi polovici leta 2018, neizogibno tudi v času, 
ko promet po njih ni najbolj primeren. To povzroča večji 
obseg del na vzdrževanju gozdnih cest, ki ga vnaprej 
ni mogoče oceniti, treba pa ga bo realizirati v okviru 
rednega vzdrževanja gozdnih cest. 

Zagotavljanje prednostne in hitre 
sanacije gozdov, ki jih ogrožajo 
podlubniki, in preprečitev 
sekundarne škode na gozdnih 
sestojih zaradi podlubnikov

Pri poseku poškodovanih dreves je bila kot prva predno-
stna naloga postavljena sečnja iglavcev, ki jih je zaradi 
nevarnosti podlubnikov treba posekati in spraviti iz 
gozda do roka, določenega z odločbo ZGS. Roki se prila-
gajajo vremenskim razmeram, obsegu poškodb v okviru 
posesti, potrebam po predhodni gradnji gozdne infra-
strukture in ogroženosti gozda zaradi podlubnikov. 

Do sredine aprila 2018 je ZGS izdal skupaj skoraj 
13.000 odločb za sanitarni posek dreves, ki zajema 
dobrih 1,8  milijona  m3 lesne zaloge poškodovanih 
dreves. 

Hitra in pravočasna sanitarna sečnja in druga nujna 
varstvena dela v gozdovih so potrebna zaradi zmanj-
ševanja sekundarne škode, ki nastane zaradi namno-
žitve podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih orga-
nizmov, ter ohranjanja kakovosti in vrednosti zaradi 
vetra poškodovanih vrednejših dreves. Poškodbe pri 
vetrolomu (izruvana in podrta debla) namreč bistveno 
ne zmanjšajo vrednosti poškodovanega lesa, poznejši 
napad podlubnikov pa lahko poškodovani les močno 
razvrednoti. 

Z začetkom vegetacijske dobe spomladi 2018 so v ospredje 
stopili tudi ukrepi rednega odkrivanja poškodb zaradi 
podlubnikov in sanacije žarišč podlubnikov ter prepreče-
vanja namnožitve podlubnikov na skladiščenem lesu. 

Pomemben ukrep za hitro sanacijo je tudi pospeše-
vanje uporabe učinkovitih tehnologij pri sečnji in spravilu, 
predvsem strojne sečnje (slika 5) in spravila lesa s tran-
sporterji (forvarderji) na vseh deloviščih, ki tako tehnolo-
gijo omogočajo.

Za odpravo ovir pri hitri in učinkoviti sanitarni sečnji je 
bila organizirana pomoč zasebnim lastnikom. Zagota-
vljanje poseka je namreč zahtevnejše v težjih delovnih 
razmerah in na površinah z razpršenimi poškodbami 
drevja zlasti na območjih, kjer lastniki gozdov niso 
ekonomsko odvisni od dohodka iz gozda. Poseben 
poudarek je posvečen svetovanju, izobraževanju in pove-
zovanju lastnikov poškodovanih gozdov za skupna dela 
v gozdovih. Za pomoč lastnikom gozdov pri iskanju izva-
jalcev del v gozdovih je začel v letu 2018 v okviru Gozdar-

skega inštituta Slovenije delovati tudi spletni portal 
MojGozdar.si (www.mojgozdar.si/), ki omogoča izbor 
kakovostnih izvajalcev gozdnih del in povečuje pregle-
dnost trga gozdarskih storitev. 

Ukrepi za obnovo in nego 
poškodovanih gozdov

Načrt sanacije določa tudi ukrepe za obnovo poško-
dovanih gozdov do leta 2023. Zaradi decembrskega 
vetroloma bo treba dodatno obnoviti 5.450 ha gozda, 
večinoma z naravno obnovo, slabih 10  % ali 432  ha 
pa tudi s saditvijo sadik, za kar bo treba v prihodnjih 
letih do leta 2023 zagotoviti približno 1  milijon sadik 
gozdnega drevja. Gozdnogojitvena in varstvena dela v 
poškodovanih gozdovih po končanem poseku in spravilu 
poškodovanega lesa so načrtovana s ciljem ohraniti 
proizvodni potencial gozdov na poškodovanih območjih 
z oblikovanjem ustrezne in stabilne zgradbe gozda v 
spreminjajočih se podnebnih razmerah.

Ukrepi obnove poškodovanih gozdov obsegajo pripravo 
površin za obnovo gozda, sadnjo sadik in setev semena. 
Na 1.164 ha poškodovanih površin bo potrebna tudi nega 
mladovja z ustreznimi ukrepi, kot so obžetev naravnega 
mladja in posajenih sadik, uravnavanje drevesne sestave 
mladja, krepitev stojne stabilnosti, pospeševanje kakovo-
stnih lastnosti dreves in gozda ter nega gozdnega roba. 
Zaradi varstva pred divjadjo je na 1.330  ha površine 
poškodovanih gozdov potrebna tudi individualna zaščita 
mladovja s tulci, količenjem in premazi ter zaščita 
mladovja z ograjo.

Gozdnogojitveni in varstveni ukrepi se bodo predvi-
doma sofinancirali iz sredstev programa razvoja pode-
želja 2014–2020. Skupna vrednost načrtovanih del za 
sanacijo gozdov (ukrepi obnove, nege in varstva gozdov 
ter sanacije gozdnih prometnic) je ocenjena na 7 mili-
jonov evrov, za sofinanciranje načrtovanih del pa je 
treba iz proračunskih sredstev zagotoviti 3,9 milijona 
evrov.

Ukrepi za krepitev ekoloških 
in socialnih funkcij gozdov

Poškodbe gozdov, nastale zaradi vetroloma, bodo nega-
tivno vplivale na zagotavljanje nekaterih funkcij gozdov, 
kot je varovalna in zaščitna funkcija gozda, saj se zaradi 
odprtih površin zmanjšuje sposobnost varovanja gozdnih 
tal pred erozijo in podori. Ključni ukrep za zmanjšanje te 
ogroženosti je posek in odstranitev podrtega drevja, 
tudi posek in razrez težkega drevja ter sidranje drevja 
na strmih pobočjih.

Poleg tega je zaradi vetroloma ogrožena tudi hidrološka 
funkcija gozdov predvsem tam, kjer so tla ogolela na 
večjih površinah in kjer polomljeno drevje v vodotokih 
ovira pretočnost voda. 
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Zaradi vetroloma poškodovani gozdovi so tudi na 
območjih, kjer je poudarjena funkcija ohranjanja 
biotske raznovrstnosti. Tako funkcijo imajo predvsem 
gozdovi s habitati redkih in ogroženih rastlinskih 
ali živalskih vrst, s pomembnimi habitati za obstoj 
in ohranitev populacij divjadi ter gozdovi, ki imajo 
status posebnega varstvenega območja ali ekološko 
pomembnega območja. Takih poškodovanih gozdov je 
za okoli 7.800 ha, v njih pa je pri sanaciji treba upošte-
vati predvsem omejitve pri načinu in času izvajanja 
sanacijskih del.

Vetrolom vpliva tudi na zagotavljanje socialnih funkcij 
gozdov, kot so rekreacijska, turistična, raziskovalna in 
estetska. Zaradi sinergije učinkov sanacijskih ukrepov 
predvidevamo, da bo uspešna sanacija vzpostavila tudi 
ustrezne pogoje za zagotavljanje teh funkcij, v nekaterih 
primerih, kjer so te funkcije gozda še posebej izražene 
(npr. okolica urbanih naselij, turističnih objektov …), pa 
bodo potrebni dodatni ukrepi za njihovo optimalno zago-
tavljanje.

Podporni ukrepi za povečanje 
učinkovitosti pri sanaciji 
poškodovanih gozdov

Obveščanje lastnikov gozdov, javnosti in deležnikov 
v gozdarstvu

Z obveščanjem lastnikov gozdov in javnosti o obsegu 
poškodovanosti gozdov in prednostnih nalogah pri obvla-
dovanju naravne ujme je ZGS začel že med samim vetro-
lomom (12. 12. 2017). 

Ključne informacije o obsegu vetroloma in predvidenem 
poteku sanacije so strokovni delavci ZGS sporočali 
lastnikom gozdov in javnosti prek sredstev javnega obve-
ščanja z izjavami in intervjuji, prispevki za tiskane medije, 
po spletnih omrežjih, na zborih lastnikov in v individu-
alnih pogovorih z lastniki gozdov. ZGS je redno obveščal 

tudi ključne deležnike pri sanaciji stanja na terenu. Do 
sredine aprila 2018 je bilo pripravljenih šest sporočil za 
javnost z ocenami poškodovanosti, prostorsko razpore-
ditvijo poškodb, opozorili glede varnosti pri delu v gozdu 
in prednostnimi nalogami pri sanaciji. ZGS pošilja sporo-
čila za javnost po svojem novinarskem seznamu na 
več kot sto naslovov. Zanimanje javnosti za dogajanje 
v gozdovih se je zaradi pogostih naravnih ujm v zadnjih 
letih znatno povečalo, kar omogoča hitro posredovanje 
informacij končnim uporabnikom. 

Delo koordinacijske skupine za sanacijo posledic 
vetroloma v decembru 2017 v gozdovih

Na podlagi pobude ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je bila ustanovljena koordinacijska skupina, 
ki predlaga rešitve in minimalizira ozka grla za hitro in 
učinkovito sanacijo posledic vetroloma. Koordinacijsko 
skupino sestavljajo vsi ključni deležniki, ki sodelujejo pri 
sanaciji posledic vetroloma v gozdovih, in sicer Mini-
strstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) 
skupaj s pristojnim Inšpektoratom RS za kmetijstvo, 
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR), Slovenski 
državni gozdovi, d.o.o., (SiDG), Zavod za gozdove Slove-
nije (ZGS), Zveza lastnikov gozdov Slovenije (ZLGS), 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS), 
Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Biotehniška fakul-
teta – Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire 
(BF) in Združenje večjih gozdnih posesti (ZVGP). 

Ključni poudarki dela koordinacijske skupine so: spre-
mljanje in pospeševanje izvedbe sanacijskih del v 
gozdovih ter koordinacija zagotavljanja zmogljivosti sani-
tarnega poseka, zagotovitev možnosti uporabe fitofar-
macevtskih sredstev na skladiščih lesa po začetku aktiv-
nosti podlubnikov, pospeševanje uporabe strojne sečnje 
v poškodovanih gozdovih, prilagoditev izvedbe vzdrže-
vanja gozdnih cest, ki so obremenjene zaradi sanacije, 
in odprava ovir pri prevozu lesa po občinskih cestah, 
krepitev javne gozdarske službe zaradi odprave posledic 
vetroloma, priprava novih načinov za zbiranje podatkov 

Andrej Breznikar: UKREPI PO VETROLOMU V SLOVENSKIH GOZDOVIH MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017

Slika 6: 
Obveščanje javnosti pomembno 
prispeva k mobilizaciji vseh akterjev 
pri sanaciji poškodovanih gozdov  
(foto: A. Breznikar, ZGS)
Figure 6: 
Informing the public contributes 
significantly to the mobilisation of all 
actors in the clearing of damaged 
forests (Photo: A. Breznikar, SFS)
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ob naravnih ujmah (npr. snemanje z brezpilotnimi letali), 
okrepitev dela na področju usposabljanja za varno delo v 
gozdovih, odprava ovir pri izvedbi sanacije zaradi naravo-
varstvenih predpisov in zagotovitev zakonskih podlag za 
financiranje ukrepov sanacije posledic vetroloma. 

Sklepne misli

Izredni dogodki takega obsega, kot je bil vetrolom v 
gozdovih decembra 2017, pomembno vplivajo na delo-
vanje sistema, kot je gozdno gospodarstvo v državi, 
in so obenem priložnost za nabiranje izkušenj in prila-
gajanje delovanja gozdarske stroke na razmere, ki jih 
prinašajo vse pogostejše naravne ujme. Izkušnje, prido-
bljene pri odzivu na žledolom v letu 2014 in pri sanaciji 
obsežne namnožitve podlubnikov v preteklih treh letih, 
so bile uspešno uporabljene tudi pri določanju usmeritev 
za sanacijo posledic vetroloma v decembru 2017. Med 
najpomembnejše izkušnje sodi dejstvo, da je pri usmer-
janju ukrepov pa naravni ujmi treba dosledno upošte-
vati matriko nujnosti in pomembnosti posameznih 
ukrepov. Prva prednostna naloga je tako vedno zago-
tavljanje varnosti, odpiranje infrastrukture in prepre-
čevanje nadaljnje škode v gozdovih. Obnova gozdov 
je sicer pomembna, a lahko počaka, na koncu predno-
stnega seznama pa je spravilo manj kakovostne lesne 
mase. Premalo pozornosti pri sanacijskih postopkih za 
odpravo škode po naravnih ujmah morda posvečamo 
obremenitvam gozdarskih kadrov in psihološki podpori 
pri spopadanju z zahtevnimi sanacijskimi deli, kar lahko 
vpliva na učinkovitost delovanja stroke.

Pri oceni poškodovanosti gozdov po vetrolomu smo 
še vedno omejeni na poročila revirnih gozdarjev ZGS 
s terena, kar je velikokrat neracionalno in problema-
tično s stališča varnosti pri delu. Premalo uporabljamo 
metode daljinskega zaznavanja podatkov (satelitski in 
letalski posnetki) predvsem zaradi težav pri organizaciji 
snemanj (ni razpoložljivih finančnih sredstev, izvajalcev in 
ustrezne tehnologije).

Z intenzivnim ozaveščanjem in usposabljanjem lastnikov 
gozdov se je v zadnjih letih povečala varnost pri delu v 
gozdu in zmanjšalo število smrtnih nesreč med lastniki 
gozdov z 18 nesreč s smrtnim izidom v letu 2014 na 8 
v letu 2016 (ZGS, 2017b). K varnosti pri delu v gozdu 
veliko prispeva tudi uporaba strojne sečnje, vendar je 
število strojev za sečnjo v Sloveniji premajhno in smo pri 
uporabi te tehnologije odvisni od uvoza storitev.

Naravne ujme zahtevajo veliko spremembo v načinu dela 
in delovnih obremenitvah skupin, ki so poklicno povezane 
z gozdom (gozdarska administracija, izvajalci del v 
gozdovih, lastniki gozdov …). Glavna pomanjkljivost pri 
odzivu na naravne ujme je še vedno pomanjkanje sode-
lovanja v skupinah in med njimi. Posebno problematično 
je sodelovanje in povezovanje lastnikov gozdov za skupno 
izvedbo del v gozdovih in skupno prodajo lesa, ki v Slove-
niji ne zaživi. Sodelovanje med strokovnimi službami na 
področju gozdarstva je bilo po vetrolomu boljše kot v 
preteklih ujmah predvsem zaradi vzpostavitve koordina-
cijske skupine za sanacijo posledic vetroloma. 

Ozko grlo pri sanaciji so še vedno slovenske zmogljivosti za 
koncentracijo ponudbe lesa na trgu in dokaj nepregleden 
trg gozdnih lesnih sortimentov. Nihanja cene lesa na trgu 
so tako po naravnih ujmah še vedno večja, kot bi lahko bila 
ob dejstvu, da je povpraševanje po tem naravnem materialu 
veliko ne samo v Sloveniji, ampak tudi v sosednjih državah.

Napovedi prihodnjih tveganj za pojav naravnih ujm so zelo 
pesimistične (Slovensko meteorološko društvo, 2011), 
zato je nujno nenehno prilagajanje vseh deležnikov na 
področju gozdarstva. Prilagajanje bo uspešno, če bo 
zasnovano na dokumentiranih in analiziranih izkušnjah ob 
preteklih izrednih dogodkih, če bo gozdarstvo razvijalo 
nove tehnologije odziva na naravne ujme, če bomo znali 
prilagoditi predpise na nove razmere, če bomo ves čas 
skrbeli za optimizacijo ukrepanja, ustrezen razvoj kadrov 
in tehnično opremljenost in ne nazadnje, če bo sodelo-
vanje med različnimi deležniki v gozdarstvu postalo vsak-
danje dejstvo in ne le usmeritev.

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/weather_events/izjemno-vreme_8-16dec2017.pdf
http://www.smd.v-izdelavi.si/glasilo/arhiv-vetrnic
http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2008_%20Porocilo_o_gozdovih.pdf
http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/PDF/LETNA_POROCILA/2016_%20Porocilo_o_gozdovih.pdf
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Povzetek 
V letu 2017 je bila potresna dejavnost v Sloveniji pod povprečjem. Državna mreža potresnih opazovalnic 
je zabeležila 2105 potresov v Sloveniji ali bližnji okolici. Prebivalci so čutili vsaj 90 potresov. 19 od njih 
je imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0, le trije pa so dosegli največjo intenziteto IV–V EMS-98. 
Najmočnejši potres leta 2017 z lokalno magnitudo 2,9 se je zgodil 6. julija ob 16.58 po univerzalnem 
koordiniranem času (UTC) oziroma ob 18.58 po srednjeevropskem poletnem času (SEPČ) z 
nadžariščem pri Litiji. Največja intenziteta potresa je bila IV–V EMS-98. Potres je prestrašil prebivalce, 
da so zbežali na prosto. V redkih primerih so se v višjih nadstropjih stanovanjskih blokov prevrnili ali 
prestavili manjši nestabilni predmeti. Posamezni prebivalci Slovenije so čutili tudi štiri potrese, ki so 
se zgodili v srednji Italiji z največjo intenziteto III–IV EMS-98, ter potres pri Bellunu (severna Italija) 
in potres pri Krku (Hrvaška). Potresov, ki bi povzročili poškodbe objektov, v letu 2017 ni bilo.

Abstract
Earthquake activity in Slovenia in 2017 was lower than average. The Seismic Network of the Republic of 
Slovenia recorded 2105 local earthquakes, at least 90 of which were felt by the local people. There were 
19 earthquakes with a local magnitude equal to or higher than 2.0, but there were only three which reached 
maximum intensity IV-V EMS-98. The strongest earthquake in Slovenia in 2017, with a local magnitude 
of 2.9, was observed on 6 July at 16:58 UTC (18:58 Central European Summer Time (CEST)) near Litija. 
Its maximum intensity was IV-V EMS-98. A few people were frightened and ran outdoors. In exceptional 
cases on higher floors some reported that small, unstable objects fell or shifted. Some of the inhabitants 
of Slovenia also felt four regional earthquakes with epicentres in Central Italy. Their maximum intensity 
was III-IV EMS-98. An earthquake near Belluno (Northern Italy) and near Krk island (Croatia) were also 
felt in Slovenia. There were no earthquakes in Slovenia in 2017 that caused damage to buildings.

Uvod 

Državno mrežo potresnih opazovalnic (DPMO) je leta 
2017 sestavljalo 26 digitalnih opazovalnic (slika 1) 
z neprekinjenim prenosom podatkov v podatkovno 
središče na Agenciji za okolje (ARSO) in rezervno podat-
kovno središče na observatoriju na Golovcu, oboje v 
Ljubljani (Vidrih in drugi, 2006). Mrežo dopolnjujeta še 
dve začasni opazovalnici z enako opremo in nepreki-

njenim prenosom podatkov (opazovalnica na Cesti pri 
Krškem – CESS) in opazovalnica v meteorološki opazo-
valnici na Lisci – LISS). Poleg tega so se v stvarnem času 
zbirali tudi podatki nekaterih tujih potresnih opazovalnic. 
Predvsem tisti z opazovalnic sosednjih držav (Avstrija, 
Hrvaška, Italija, Madžarska) omogočajo natančnejši 
izračun potresnih parametrov. Še posebej to velja za 
potrese, katerih nadžarišča so blizu slovenske državne 
meje.
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mailto:mladen.zivcic@gov.si
mailto:polona.zupančič@gov.si


95UJMA | številka 32 | 2018

 Slika 1: Državna mreža potresnih opazovalnic Republike Slovenije leta 2017
 Figure 1: The Seismic Network of the Republic of Slovenia in 2017

Potresna dejavnost v 

Sloveniji leta 2017

Potresne opazovalnice državne mreže so leta 2017 
zabeležile 2105 lokalnih potresov z žariščem v Slove-

niji ali njeni bližnji okolici. Mesečni pregled potresov je 
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. Seizmografi so zapisali tudi 
številna (1528) umetno povzročena tresenja tal zaradi 
razstreljevanja ali rudarske dejavnosti. 

Za 1532 lokalnih potresov smo zbrali dovolj podatkov, 
torej zapise z vsaj treh opazovalnic, da smo lahko izraču-
nali lokacijo žarišča. Za 1525 izmed njih, ki so prikazani 
na sliki 2, smo lahko določili tudi magnitudo. Po podatkih 
za obdobje 1997−2016, potem ko iz kataloga odstra-
nimo pred  – in popotrese, se v Sloveniji vsako leto v 
povprečju zgodi 24 potresov z lokalno magnitudo večjo 
ali enako 2,0 in trije potresi z lokalno magnitudo večjo ali 
enako 3,0 (ARSO, 2018). V  letu 2017 je bila potresna 
dejavnost v Sloveniji pod povprečjem. 19 potresov je 
imelo lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0, nobeden 
večjo od 3,0. 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 2017 vsi potresi na območju Slovenije in bližnje 
okolice (1532) žarišča do globine 30 km. 27 % potresov 

Mesec
Oddaljeni 
potresi

Bližnji 
potresi

Lokalni 
potresi

Umetni 
dogodki Skupaj

Januar 42 26 171 71 310
Februar 39 30 135 62 266
Marec 48 14 175 119 356
April 53 25 118 142 338
Maj 70 19 166 145 400
Junij 52 32 139 180 403
Julij 54 39 206 210 509
Avgust 62 17 192 169 440
September 48 19 190 155 412
Oktober 65 15 279 106 465
November 91 21 176 112 400
December 55 16 158 111 340
Skupaj 679 273 2105 1582 4639

 Preglednica 1: Potresi in umetno povzročeni dogodki 
leta 2017, ki jih je zaznala državna mreža 
potresnih opazovalnic Republike Slovenije.

 Table 1: Earthquakes and man-made events in 2017 
recorded by the Seismic Network of the 
Republic of Slovenia.
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je imelo žariščno globino enako ali manjšo od 6 km, 65 % 
potresov se je zgodilo na globini med 6,1 in 15 km, 8 % 
potresov je imelo žarišče v globini med 15,1 in 18 km, 3 
potresom (0,2 %) pa smo določili žariščno globino, ki je 
večja od 21 km. 

Najmočnejši potres leta 2017 v Sloveniji oziroma njeni 
bližnji okolici se je zgodil 6. julija ob 16.58 po UTC (18.58 
SEPČ) v bližini Litije. Imel je lokalno magnitudo 2,9 in 
največjo intenziteto IV−V EMS-98. Kratica EMS-98 
je okrajšava za evropsko potresno lestvico (Grünthal, 
1998). Potres ni povzročil poškodb, le v višjih nadstropjih 
so se prevrnili ali premaknili manjši nestabilni predmeti. 
Spremljal ga je doneči zvok, ki je prestrašil posameznike, 
da so zbežali na prosto.

V preglednici 2 so osnovni podatki za 19 lokalnih 
potresov z izračunano lokalno magnitudo, večjo ali 
enako 2,0, od katerih so jih prebivalci Slovenije čutili 16. 
Poleg teh je navedenih še 74 šibkejših potresov, ki so 

jih prebivalci Slovenije čutili in smo jim lahko izračunali 
lokacijo nadžarišča. Za vsak potres so navedeni datum 
(leto, mesec, dan), žariščni čas po UTC (ura, minuta, 
sekunda), koordinati nadžarišča (zemljepisna širina °N, 
zemljepisna dolžina  °E), globina žarišča (km), lokalna 
magnituda (MLV) in največja intenziteta (Imax EMS-98), 
ki jo je potres dosegel v Sloveniji. V stolpcu Potresno 
območje je za večino nadžarišč v Sloveniji napisano 
ime naselja, ki je najbližje nadžarišču in je navedeno v 
seznamu naselij Geodetske uprave RS (RGU, 1995), 
za preostala (nadžarišče je več kot 5  km oddaljeno 
od najbližjega naselja iz omenjenega seznama ali pa je 
zunaj slovenskih meja) smo toponim poiskali s pomočjo 
storitev Google Zemljevidi/Google Earth. Če podatki 
niso zadoščali za nedvoumno določitev intenzitete, smo 
potresu pripisali razpon mogočih vrednosti (npr. IV–V). 
Kadar potresu ni bilo mogoče določiti niti razpona 
mogočih vrednosti smo temu pripisali oznako čutili, 
ali oznako zvok, če so opazovalci poročali le o zvočnih 
učinkih brez tresenja. 

 Slika 2: Nadžarišča potresov leta 2017, ki smo jim določili žariščni čas, koordinati nadžarišča in globino žarišča. Barva 
simbola ponazarja žariščno globino, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude M

LV
.

  Figure 2: Distribution of earthquake epicentres in 2017, with calculated hypocentral time, epicentral coordinates and focal 
depth; the coloured symbols of varying sizes denote focal depth and local magnitude M

LV
.  

Magnituda = magnitude; globina = depth.
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Leto Mesec Dan Čas (UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje

h min s °N °E km M
LV

Imax 
EMS-98

2017 1 1 1 22 10,9 46,14 14,30 19 2,0 zvok Andrej nad Zmincem
2017 1 1 11 5 33,6 45,50 14,33 11 1,8 III Fabci
2017 1 4 13 27 23,3 45,61 14,47 12 2,3 zvok Snežnik
2017 1 5 11 32 52,4 45,87 15,66 7 0,1 III Podgračeno
2017 1 8 18 17 33,5 45,66 14,22 15 1,9 IV Parje

2017 1 10 7 20 18,8 45,49 14,28 4 0,9 čutili Rupa, meja Hrvaška - 
Slovenija

2017 1 11 13 45 20,1 45,86 15,21 4 0,6 III−IV Vrh pri Pahi
2017 1 19 4 45 30,9 46,33 14,26 8 1,0 III Brdo
2017 1 25 22 45 59,0 45,84 13,62 12 0,9 III Kostanjevica na Krasu
2017 1 28 8 38 11,0 46,09 15,82 11 1,3 zvok Klokovec, Hrvaška
2017 2 3 15 13 29,1 45,70 14,18 16 1,6 III Gradec
2017 2 7 11 39 54,4 45,70 14,82 4 0,8 III Dolnje Ložine
2017 2 13 10 22 25,2 46,06 13,81 15 2,0 Čepovan
2017 2 17 19 45 20,3 45,51 15,25 3 1,2 III Bojanci
2017 2 20 19 24 53,8 46,15 15,04 8 0,6 III Trbovlje
2017 2 21 4 33 32,8 45,70 14,17 12 1,3 III Slavina
2017 3 8 1 26 35,1 45,99 15,41 0 0,3 čutili Kladje nad Blanco
2017 3 8 1 23 54,9 45,98 15,41 5 2,0 IV Gorenje Dole

2017 3 11 1 42 49,9 46,44 14,31 12 2,2 IV Košutica, meja Avstrija - 
Slovenija

2017 3 11 1 42 53,8 46,45 14,32 12 2,1 Zell-Oberwinkel (Zgornji Kot), 
Avstrija

2017 3 17 20 46 5,4 45,87 15,53 4 1,1 III Gorenja Pirošica
2017 3 20 18 13 6,5 45,53 15,17 6 1,0 IV Tanča Gora
2017 3 25 19 8 48,4 46,14 14,38 11 1,0 III−IV Rakovnik
2017 3 25 19 10 24,1 46,14 14,38 10 0,9 III Rakovnik
2017 3 25 19 30 23,6 46,15 14,37 10 0,9 III Dol
2017 3 26 3 52 43,0 46,14 14,37 9 0,6 III Sora
2017 3 26 4 20 9,5 46,14 14,37 8 0,5 III−IV Sora
2017 3 26 11 55 22,2 46,13 14,37 9 0,9 III−IV Sora
2017 3 26 12 18 28,3 46,14 14,37 9 0,4 III Sora
2017 3 26 13 0 36,6 46,14 14,37 8 0,6 III Sora
2017 3 26 15 43 22,9 46,14 14,37 8 0,7 III−IV Sora
2017 3 28 4 39 37,5 46,28 16,07 5 2,1 Klenovik, Hrvaška
2017 3 28 21 4 48,8 46,14 14,38 8 0,6 III−IV Rakovnik
2017 3 29 1 6 39,8 46,15 14,38 10 0,9 III−IV Spodnja Senica
2017 3 31 21 19 51,7 46,14 14,37 9 0,8 III−IV Sora
2017 4 4 18 38 28,1 46,10 14,67 7 1,2 III−IV Petelinje
2017 4 13 0 4 15,3 45,49 15,27 4 1,5 III−IV Bojanci
2017 5 3 17 7 19,2 45,69 15,44 7 1,2 III Prvinci, Hrvaška
2017 5 7 21 33 57,6 45,99 15,43 5 1,5 IV Srednje Pijavško
2017 5 16 4 44 17,9 45,52 15,31 4 1,1 III−IV Mala sela
2017 5 16 18 41 37,7 46,12 14,73 8 1,8 IV Zgornji Tuštanj
2017 5 17 17 54 23,4 45,88 15,54 8 1,6 IV Račja vas
2017 5 26 7 30 3,9 46,05 14,19 11 2,0 III−IV Dolge Njive
2017 5 26 9 44 43,0 45,88 15,55 7 1,5 IV Velike Malence
2017 5 27 19 59 30,0 46,34 13,64 10 1,9 IV Soča
2017 6 4 17 23 47,4 46,09 14,73 7 1,6 III Jevnica
2017 6 10 10 11 6,3 46,12 14,79 11 2,2 IV Dešen
2017 6 13 13 39 1,9 46,13 14,37 9 0,7 III Sora
2017 6 16 22 52 51,6 46,28 15,40 17 2,4 III−IV Dramlje
2017 7 1 7 9 9,6 46,28 15,07 10 1,2 III−IV Topovlje
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Leto Mesec Dan Čas (UTC)
Zem. 
širina

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje

h min s °N °E km M
LV

Imax 
EMS-98

2017 7 6 1 30 11,9 45,81 15,22 1 0,9 III−IV Petelinjek
2017 7 6 16 58 33,4 46,05 14,94 8 2,9 IV−V Dolgo Brdo
2017 7 11 20 34 24,0 45,71 14,18 15 1,5 II Selce
2017 7 11 22 2 54,1 45,88 15,19 11 1,9 IV−V Roje pri Trebelnem
2017 7 30 1 16 34,1 45,51 15,24 6 2,3 IV Bojanci
2017 8 6 8 1 32,6 46,08 15,11 11 2,2 IV Zagrad
2017 8 15 1 52 43,4 45,75 15,02 0 0,7 III Obrh
2017 8 21 10 22 48,2 45,49 14,40 9 1,7 III Klana, Hrvaška
2017 8 26 14 12 9,8 45,85 15,17 7 0,9 III−IV Ždinja vas
2017 8 26 15 57 11,0 46,61 15,25 9 1,5 III−IV Radlje ob Dravi
2017 8 27 1 42 34,1 45,89 15,19 13 1,7 III−IV Mirna vas
2017 8 28 3 33 28,7 45,84 15,10 12 1,3 IV Jablan
2017 9 9 5 9 36,0 45,50 15,24 4 1,8 III−IV Bojanci
2017 9 11 19 24 26,3 46,06 14,99 7 1,5 IV Stranski Vrh
2017 9 13 0 39 15,5 45,60 15,33 9 1,4 IV Kohanjac, Hrvaška
2017 9 13 0 39 17,9 45,60 15,34 12 1,6 IV Kohanjac, Hrvaška
2017 9 13 1 54 54,3 45,60 15,33 9 1,0 III−IV Kohanjac, Hrvaška
2017 9 14 0 46 0,5 45,62 15,30 4 2,0 IV Otok
2017 9 14 9 30 11,4 45,83 15,57 4 1,9 III−IV Stojdraga, Hrvaška
2017 9 17 19 9 55,3 45,93 14,61 0 0,2 IV Udje
2017 9 24 2 26 51,2 46,12 14,79 11 1,9 IV Dešen
2017 9 26 19 14 39,9 46,27 13,77 12 2,2 IV Tolminske Ravne
2017 9 29 13 15 1,1 45,86 15,37 2 1,0 III Šentjakob
2017 10 3 1 50 17,6 46,28 14,53 8 2,1 IV Ambrož pod Krvavcem
2017 10 8 6 33 17,7 45,62 14,40 16 2,4 IV Snežnik
2017 10 8 11 18 55,7 45,61 14,42 14 1,9 II Snežnik
2017 10 8 13 4 0,8 45,62 14,40 14 1,4 čutili Snežnik
2017 10 12 21 34 30,6 45,60 14,29 13 1,2 III Koritnice
2017 10 14 6 40 35,9 45,84 15,27 6 1,3 IV Gorenje Kronovo
2017 10 27 19 23 28,2 45,59 15,32 8 1,2 III Kohanjac, Hrvaška
2017 10 27 19 44 37,1 45,59 15,33 7 1,7 IV Kohanjac, Hrvaška
2017 11 3 20 8 53,3 46,03 14,99 9 1,4 III Preženjske Njive
2017 11 9 4 12 51,4 46,09 14,55 9 0,9 III Črnuče, Ljubljana
2017 11 14 22 16 28,1 45,57 14,38 14 2,3 III Snežnik
2017 11 16 7 4 2,6 45,88 15,50 6 1,8 IV−V Veliko Mraševo
2017 11 18 3 22 27,4 45,68 15,19 9 1,2 III Pribišje
2017 11 22 14 25 5,7 46,00 13,99 14 1,8 III−IV Srednja Kanomlja
2017 11 23 11 41 53,2 46,46 13,76 16 2,5 III−IV Podkoren
2017 11 23 14 23 24,5 45,49 15,23 6 1,6 III Hrast pri Vinici
2017 11 26 11 58 25,4 45,98 15,33 6 1,9 IV Dolnje Orle
2017 11 30 23 45 19,4 46,26 13,74 6 1,3 II−III Čadrg
2017 12 9 3 5 14,5 45,51 14,27 5 0,8 II−III Dolenje pri Jelšanah
2017 12 17 13 48 46,6 45,50 15,24 4 1,5 II Bojanci

 Preglednica 2: Seznam potresov leta 2017, 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 74 potresov s sicer manjšo lokalno magnitudo, vendar so jih 
prebivalci Slovenije čutili in smo jim tudi lahko določili osnovne parametre.

 Table 2: List of earthquakes with M
LV

 ≥ 2.0 in 2017, for which the hypocentral time, coordinates of the epicentre and 
the focal depth were calculated; the maximum intensity of the earthquakes that were felt is also provided. 
Information is included on 74 earthquakes of a lower magnitude, felt by the inhabitants of Slovenia, for which 
we also calculated the hypocentral time, coordinates of the epicentre and the focal depth.
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 Preglednica 3: Seznam bližnjih (regionalnih) potresov, ki so jih čutili prebivalci Slovenije leta 2017 
 Table 3: List of regional earthquakes that were felt by the inhabitants of Slovenia in 2017 

Leto Mesec Dan Čas (UTC) Magnituda Intenziteta Nadžariščno območje
h min Mw EMS-98

2017 1 18 9 25 5,3 III Capitignano, osrednja Italija
2017 1 18 10 14 5,7 III−IV Capitignano, osrednja Italija
2017 1 18 10 25 5,6 III−IV Capitignano, osrednja Italija
2017 1 18 13 33 5,2 II Barete, osrednja Italija
2017 8 8 20 42 3,5 II−III Krk, Hrvaška
2017 9 6 12 22 3,4 III Belluno, severna Italija

Slika 3: 
Porazdelitev magnitude (MLV) 
potresov v Sloveniji leta 2017 
Figure 3: 
Distribution of earthquakes in 
Slovenia in 2017 with respect to MLV 
magnitude

Slika 4: 
Porazdelitev globine žarišča potresov 
v Sloveniji leta 2017 (v kilometrih).
Figure 4: 
Distribution of earthquakes in 
Slovenia in 2017 with respect to 
focal depth (in kilometres)

Za določitev osnovnih parametrov potresov, nave-
denih v preglednici 2, smo uporabili analize potresov, 
zapisanih na potresnih opazovalnicah državne mreže 
v Sloveniji in opazovalnic sosednjih držav ter biltenov 
iz Avstrije (ZAMG, 2017–2018) in Italije (OGS, 2017). 

Žariščni čas (čas nastanka potresa), koordinati nadža-
rišča in žariščno globino smo določili iz časa prihodov 
vzdolžnega (P) in prečnega (S) valovanja na potresno 
opazovalnico. Potrese smo locirali s programom HYPO-
CENTER (Lienert in drugi, 1988; Lienert, 1994). Upora-
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bili smo povprečni hitrostni model za ozemlje Slovenije, 
določen iz tridimenzionalnega modela za prostorsko 
valovanje (Michelini in drugi, 1998) in modela za povr-
šinsko 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 največje hitrosti navpične komponente 
nihanja tal na slovenskih opazovalnicah in oddaljenosti 
nadžarišča do potresne opazovalnice. V preglednici 2 
je navedena povprečna vrednost MLV za opazovalnice 
v Sloveniji. Največja intenziteta (Imax), ki jo je potres 
dosegel na ozemlju Slovenije, je ocenjena po evropski 
potresni lestvici (EMS-98).

V preglednici 3 so navedeni bližnji (regionalni) potresi, ki 
so jih čutili tudi v Sloveniji. Niz močnih potresov, ki je leta 
2016 prizadel osrednji del Italije, se je nadaljeval tudi leta 
2017 (Jesenko, 2017; Jesenko 2018), štiri izmed njih so 

čutili tudi posamezniki v Sloveniji. Prav tako so prebivalci 
Slovenije čutili potres, ki se je zgodil v Bellunu (Italija) in 
na Krku (Hrvaška). 

Podatki o nekaterih močnejših 

potresih, ki so jih čutili 

prebivalci Slovenije 

V letu 2017 v Sloveniji ni bilo potresov, ki bi povzro-
čili gmotno škodo. Dejansko so bile največje dosežene 
intenzitete za vse potrese nizke, le trije potresi so imeli 
največjo intenziteto IV−V EMS-98. V istem letu so prebi-
valci v Sloveniji čutili skupno vsaj 96 potresov, 90 lokalnih 
in šest regionalnih. Nadžarišča potresov so prikazana na 
sliki 5. Velikost kroga označuje lokalno magnitudo, barva 
pa največjo doseženo intenziteto potresa v Sloveniji.

 Slika 5: Nadžarišča potresov, ki so jih leta 2017 čutili prebivalci Slovenije. Barva simbola ponazarja največjo doseženo 
intenziteto v Sloveniji, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV. V primeru razpona mogočih vrednosti 
intenzitete je prikazana spodnja vrednost.

 Figure 5: Epicentres of earthquakes felt in Slovenia in 2017. The size of the symbols represents local magnitude, while the 
colour represents maximum intensity in Slovenia. Where there is a range of possible intensity values, the lower 
value is shown. Magnituda = magnitude; intenziteta = intensity.
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V nadaljevanju so opisani trije glavni potresi, ki so 
dosegli učinke IV−V EMS-98. Za vsakega izmed teh 
potresov je prikazana karta intenzitete po naseljih 
(slike 6−8) z vrisanim instrumentalno določenim 
nadžariščem. Intenziteta potresa v posameznem 
naselju je ocenjena na podlagi vprašalnikov o učinkih 
potresa. Vprašalnike po potresu pošljemo prosto-
voljnim poročevalcem ali pa jih občani sami izpolnijo 
na spletni strani ARSO (http://potresi.arso.gov.si/
vprasalnik) in evropske seizmološke organizacije 
EMSC (https://www.emsc-csem.org/Earthquake/
Contribute/choose_earthquake.php). Na sliki 
9 so prikazana vsa naselja, od koder smo dobili 
podatke, da so ljudje čutili učinke katerega izmed 
teh 96 potresov. Barva in oznaka na sliki opredelju-
jeta največjo intenziteto, doseženo v posameznem 
naselju leta 2017. V  nadaljevanju so vse navedene 
magnitude lokalne (MLV).

 Slika 6: Intenziteta potresa magnitude 2,9 pri Litiji 6. julija 2017 ob 16.58 po UTC v posameznih naseljih
 Figure 6: Intensity of the earthquake near Litija (M

LV
=2.9) on 6 July 2017 at 16:58 UTC in individual settlements. 

Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; zvok = thunder; niso čutili = not felt.

Potres 6. julija 2017 ob 16.58 
UTC pri Litiji (slika 6) 

Največje učinke (IV−V EMS-98) je potres dosegel v Zagorju 
ob Savi in Borovaku pri Podkumu. Potres je prestrašil 
prebivalce, v redkih primerih so se v višjih nadstropjih 
stanovanjskih blokov, kjer je potres občutiti močneje, 
prevrnili ali premaknili manjši nestabilni predmeti, posa-
mezniki pa so zbežali na prosto. V Zagorju ga je čutila tudi 
skupina, ki je takrat na prostem vadila jogo. V Borovaku pri 
Podkumu so imeli občutek, kot bi se nekaj zaletelo v steno.

Potres 11. julija 2017 ob 22.02 UTC 
pri Šmarjeških Toplicah (slika 7)

Prebivalce Srednjega Grčevja, kjer je potres dosegel 
najvišjo intenziteto (IV−V EMS-98), je prestrašilo srednje 
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 Slika 7: Intenziteta potresa magnitude 1,9 pri Šmarjeških Toplicah 11. julija 2017 ob 22.02 po UTC v posameznih naseljih
 Figure 7: Intensity of the earthquake near Šmarješke Toplice (MLV=1.9) on 7 July 2017 at 22:02 UTC in individual 

settlements. Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; niso čutili = not felt.

močno tresenje tal in škripanje tramov na strehi. Podatke 
o učinkih potresa so nam sporočili opazovalci na območju 
do 9 km od nadžarišča. Spremljal ga je nenavaden močan 
pok, ki je povzročil, da so se prebivalci prebudili, živali pa 
vznemirile. 

Potres 16. novembra 2017 ob 
07.04 UTC pri Brežicah (slika 8)

Potres je največje učinke (IV−V EMS-98) dosegel v 
Cerkljah ob Krki in Župeči vasi. Močno tresenje tal je 
prestrašilo ljudi, slišali so tudi zvok, podoben gromu, 
kar jih je dodatno vznemirilo. Potresu je čez 8 sekund 
sledil še eden, nekoliko šibkejši. Kljub majhnima magni-
tudama (1,8 in 1,5) so prebivalci potresa dokaj močno 
čutili. Prodoren zvok je zbegal in prestrašil tudi domače 
živali.

Sklepne misli

Leta 2017 se je v Sloveniji ali njeni bližnji okolici zgodilo 
2105 potresov. 19 potresov je imelo lokalno magnitudo 
med 2,0 in 2,9, nobeden 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 2017 prebivalci čutili vsaj 96 potresov 
(sliki 5 in 10). Trije potresi so dosegli intenziteto IV–V 
EMS-98, 25 potresov intenziteto IV EMS-98, 25 
potresov III−IV EMS-98, 30 potresov III EMS-98, trije 
potresi intenziteto II−III EMS-98, štirje pa intenziteto II 
EMS-98. Za preostale potrese (6) nam poročevalci niso 
poslali dovolj informacij o učinkih, zato jim ni bilo mogoče 
določiti intenzitete po evropski potresni lestvici. Inten-
ziteta je v tem primeru ocenjena samo opisno, in sicer 
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 Slika 8: Intenziteta potresa magnitude 1,8 pri Brežicah 16. novembra 2017 ob 7.04 po UTC v posameznih naseljih
 Figure 8: Intensity of the earthquake near Brežice (MLV=1.8) on 16 November 2017 at 07:04 UTC in individual 

settlements. Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; zvok = thunder; niso čutili = not felt.

 Slika 9: Največja intenziteta potresa izmed vseh, ki so se zgodili leta 2017, ocenjena v posameznem naselju
 Figure 9: Overall map of the maximum intensity in individual settlements in Slovenia of all the earthquakes in 2017 felt by 

the inhabitants of Slovenia. Čutili = felt; zvok = thunder.
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z oznako čutili (3 potresi) oziroma zvok (3 potresi), če 
tresenja niso čutili, ampak so le slišali bobnenje (slika 10). 

Makroseizmični podatki za potrese bi bili zelo pomanj-
kljivi ali celo nedostopni, če nam ne bi pomagali številni 
prostovoljni poročevalci (po sedanjih podatkih jih 2943 
izpolnjuje papirne vprašalnike, 1686 pa spletne vprašal-
nike), za kar se jim najlepše zahvaljujemo. Prostovoljnim 
poročevalcem smo leta 2017 poslali 4327  makrose-
izmičnih vprašalnikov za 28 potresov (1730 papirnih in 
2597 spletnih vprašalnikov). Poročevalci so vrnili 1025 
izpolnjenih papirnih vprašalnikov (59 %) in 1208 spletnih 

vprašalnikov (46  %). Skupaj (zaprošenih ali poslanih na 
lastno pobudo) smo prejeli 1952 izpolnjenih spletnih vpra-
šalnikov, med katerimi je bilo: 

 – 768 poročil, da so zaznali potres,
 – 1089 poročil, da niso zaznali potresa,
 – 95 prebivalcev je čutilo nekaj drugega (rudniški 

dogodek, razstreljevanje, promet, veter itn.).

Tudi leta 2017 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.

Slika 10: 
Porazdelitev največje intenzitete 
(EMS-98) potresov v Sloveniji leta 
2017
Figure 10: 
Distribution of the earthquakes in 
Slovenia in 2017 with respect to 
maximum EMS-98 intensity. Zvok = 
thunder, čutili = felt.
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Uvod

Hudourniške poplave v Sloveniji

Hudourniške poplave so kratkotrajne in izjemno 
silovite, nastajajo pa zaradi razmeroma kratkih in 
praviloma intenzivnih padavin v porečju vodotokov. 
V  večini se pojavljajo ob poletnih neurjih in jesen-
skih deževjih. Številne hudourniške grape se ob teh 
dogodkih izjemno hitro napolnijo, voda pa s sabo 
prenaša veliko proda in plavja. Hudourniki s svojo 
erozijsko močjo spodjedajo bregove, veliko gradiva pa 
v strugo vodotokov nanesejo tudi zemeljski plazovi, ki 
so pogosto rezultat izjemnih padavinskih dogodkov. 
Ob izgubi transportne energije vodotoki nato gradivo 
odložijo na vršajih ali na ravnini. Čeprav je večji delež 
takšnih hudournikov vezan na gorski svet, se pojavljajo 
tudi v hribovitih in gričevnatih pokrajinah (Komac in 
sod., 2008).

Izjemni hidrološki dogodki, ki so sicer del naravnih 
procesov in močno preoblikujejo površje, obenem 
povzročajo tudi veliko škode. Zaradi svoje intenziv-
nosti pogosto ogrožajo človeška življenja, poškodujejo 
infrastrukturo (mostove, ceste, jezove, kanalizacijo, 
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Povzetek
Preučevanje hudourniških poplav na manjših vodotokih je zaradi pomanjkanja spremljanja hidrografskih 
značilnosti vodotokov velikokrat zapostavljeno, čeprav so posledice hudourniških poplav ob izrednih 
vremenskih dogodkih pogosto katastrofalne. S pomočjo historične analize v prispevku obravnavamo 
prostorsko in časovno razporeditev hudourniške poplave Sušice na Gorjancih v letu 1937 ter njene 
posledice v lokalnem okolju. Preučevana poplava je v novejšem obdobju močno vplivala tudi na prostorsko 
ureditev obvodnega prostora ob potoku Sušica ter na urbanistični razvoj naselja Podbočje.

Abstract
The study of flash floods in smaller water catchments can sometimes be neglected, due to the lack of 
hydrological data. However, the consequences of flash floods in the event of exceptional weather situations are 
often severe. With historical analysis, we present the spatial and chronological extent of the Sušica stream 
flash flood in 1937 and its consequences in the local environment. Focus on the flood significantly influenced 
later regulation of the waterside space of the Sušica stream and the urban development of Podbočje.

električne vode, vodovod), bivališča, občutljive objekte 
(šole, vrtce, bolnišnice itd.), povzročajo gospodarsko 
škodo, vplivajo na onesnaženje vode in prsti ter povzro-
čijo vsesplošno razdejanje (Komac in sod., 2008; Mini-
strstvo za okolje in prostor, 2015). Ocene škod zaradi 
poplavnih dogodkov je pogosto težko omejiti zgolj na 
hudourniške poplave. Vendarle je med najbolj izrazitimi 
poplavnimi dogodki v septembru 2007 nastala nepo-
sredna škoda okoli 200 mio EUR, leta 2010 pa je bila 
ocenjena škoda v višini 188  mio EUR (Ministrstvo za 
okolje in prostor, 2015).

Po nekaterih podatkih naj bi v Sloveniji poplave ogrožale 
več kot 3000 km2 površin oz. 15 % Slovenije (Orožen 
Adamič, 1992), po novejših pa vsaj okoli 1945  km2 
oz. okoli 10  % površine Slovenije (Đurović, 2012). Če 
upoštevamo, da so bili leta 2012 podatki opozorilnih 
kart poplav dopolnjeni s podatki o potencialnih območjih 
poplavno-erozijskega delovanja hudournikov, ugotovimo, 
da delež teh območij obsega kar 1063  km2 (Đurović, 
2012). V  Sloveniji se v povprečju pojavijo 1,3  hudour-
niške poplave na leto, vendar v posameznih porečjih 
različno pogosto (Trobec, 2015a).

Med najbolj izpostavljene primere v slovenskem prostoru 
uvrščamo hudourniške poplave leta 1924 v Polhograj-
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 Slika 1: Članek iz časopisa o poplavi v Podbočju, ki se je do leta 1952 imenovalo Sv. Križ pri Kostanjevici.  
(Slovenec, 1937a)

 Figure 1: An article from a newspaper about the floods in Podbočje, which was called Sv. Križ pri Kostanjevici until 1952 
(Slovenec, 1937a).

Slika 2:  
Porečje potoka Sušica. Zaradi 
visokega deleža karbonatnih kamnin 
in podzemnega pretakanja vode je 
zaledje na zahodnem in južnem robu 
zgolj ocenjeno.
Figure 2:  
Catchment area of the Sušica 
stream. Due to the high proportion 
of carbonate rocks and underground 
flow of water on the west and south 
edge of the catchment area, the 
boundary there is estimated.
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skem hribovju, leta 1926 na območju Ljubljane, leta 1954 
v porečju Savinje, leta 1966 v Zasavju, na Koroškem in 
Štajerskem, leta 1990 v Savinjski dolini, leta 1994 na 
Gorenjskem, v Posavskem hribovju in na Pohorju, leta 2005 
v Posavju, leta 2007 v Železnikih ter leta 2014 v vzhodnem 

delu Slovenije (Horvat, 1995; Kobold, 2006; Komac in sod., 
2008; Ministrstvo za okolje in prostor, 2015).

Intenzivnost in pogostnost poplavnih dogodkov lahko preuču-
jemo neposredno na podlagi meritev pretokov in analize pada-

 Slika 4: Povprečni mesečni pretoki Sušice (Arhiv hidroloških podatkov, 1954–1986)
 Figure 4: Mean monthly flow of the Sušica stream (Arhiv hidroloških podatkov, 1954-1986).
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Slika 3:  
V zgornjem toku se Sušica zarezuje 
v apnenčasto in dolomitno osnovo 
Gorjancev (zgoraj), za naseljem Dol pa 
teče po lastnih aluvialnih naplavinah v 
razširjenem dnu doline (podaj). (foto: 
J. Tičar)
Figure 3: 
In its upper part, the Sušica stream 
has cut a valley into the limestone and 
dolomite base of the Gorjanci Hills 
(top), while below the settlement of 
Dol its course continues on a wider 
valley floor filled with alluvial material 
(bottom) (Photo: J. Tičar).
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vinskih dogodkov ali posredno s preučevanjem razširjenosti in 
posledic poplav s pomočjo zgodovinskih virov. Ker pa v praksi 
pogosto na manjših vodotokih ne razpolagamo s hidrološkimi 
podatki, povprečne pretoke ocenjujemo na podlagi podatkov 
primerljivih vodomernih postaj. Metode interpolacije in 
ekstrapolacije obdobnih pretokov se soočajo s to težavo, da 
so ocene ekstremnih pretokov (tako nizkih kot visokih konic) 
pogosto nezanesljive (Trobec, 2008). Uporabne podatke 
zagotavljajo tudi historične analize, ki opredeljujejo prostorsko 
in časovno razporeditev hudourniških poplav ter njihove posle-
dice v lokalnem okolju (Trobec, 2015b).

V prispevku je prvič obravnavana historična analiza hudo-
urniške poplave na vodotoku Sušica v letu 1937 (slika 
1). Predstavljene so geografske značilnosti območja, ki 
so vplivale na potek dogodkov ob izjemnem vodostaju, 
vzroki za nastanek poplav, potek hudourniške poplave 
na podlagi zgodovinskih virov ter zabeležene posledice, 

v sklepnem delu pa tudi urejanje poplavne varnosti v 
novejšem obdobju.

Geografske značilnosti območja

Vodotok Sušica se s svojo dolino zarezuje v osrednji del 
Gorjancev med Opatovo goro (889 m) in Planinsko goro 
(844 m). Porečje Sušice po podatkih hidrološkega arhiva 
(1954–1986) obsega 32  km2 veliko območje (slika 2), 
čeprav je prispevno območje zaradi kraškega vodono-
snika lahko tudi večje. Večji del toka Sušice teče po ozki 
in globoki dolini, katere dno se razširi šele pri Dolu in v 
Podbočju oblikuje vršaj, kjer se po 12,5 km izteka v Krko. 
Kot je razvidno že iz toponima Sušica, vodotok predvsem 
v času nizkih vodostajev v zgornjem in osrednjem delu 
večkrat presahne oz. ponikne v prepustne karbonatne 
kamnine (Tičar, 2010).
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Slika 5:  
Kjer se dolinsko dno razširi, 
prevladujejo travniki in njivske 
površine, na pobočjih pa vinogradi, 
sadovnjaki in gozdovi. (foto: J. Tičar)
Figure 5: 
Where the valley floor widens, 
meadows and fields prevail, while 
vineyards, orchards and forests 
prevail on slopes (Photo: J. Tičar).

Slika 6:  
Večji zadrževalnik nad Dolom, ki 
učinkovito zaustavlja sedimente za 
pregrado. (foto: J. Tičar)
Figure 6: 
Large stream barrier above the 
village of Dol, which effectively 
increases the sedimentation rate 
behind the barrier (Photo: J. Tičar).
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Geološke in geomorfološke značilnosti

Pestra geološka zgradba Gorjancev se odraža tudi v dolini 
Sušice. V  povirnem delu se izmenjujejo močno zakra-
seli zgornjetriasni dolomiti ter spodnje – in srednjejurski 
apnenci. V osrednjem toku med naseljema Vrtača in Dol 
pa vse bolj prevladujejo neprepustni zgornjekredni fliši. 
Pred prehodom v razširjeno dolinsko dno za naseljem Dol 
Sušica preči še zgornjekredne apnence, nato pa vse do 
izliva v Krko teče po kvartarnih aluvialnih rečnih naplavinah 
(slika 3) (Pleničar in Premru, 1977, Šikić in sod., 1979).

V zaledju največjega pritoka Skradnica je v zgornjetriasnih 
dolomitih in zgornjekrednih fliših oblikovanih veliko grap in 
manjših dolin. Za območje so značilni številni prelomi v smeri 
JZ–SV do ZJZ–VSV ter tudi dinarsko usmerjeni prelomi v 
smeri SZ–JV (Pleničar in Premru, 1977, Šikić in sod., 1979). 
Sušica je v zgornjem toku oblikovala do 150 m globoko dolino. 
Do naselja Vrtača je dolinsko dno zaradi naplavin mestoma 
razširjeno do 50 m. Pod omenjenim naseljem Sušica zopet 
teče po ozkem dolinskem dnu in oblikuje številne kaskade. Pod 
naseljema Frluga in Črneča vas je večja uravnava, dolga okoli 
700 m in široka do 80 m. Tok Sušice nato zopet zareže ozko 
dolinsko dno, v katerem so razvidni tudi številni manjši plazovi. 
V naselju Dol Sušica oblikuje 1,5 km dolgo naplavno ravnico, 
široko do 150 m, ki se nato pred naseljem Šutna zoži (slika 
2). Med naseljema Šutna in Podbočje je 2 km dolga uravnava, 
široka do 250 m, kjer se tok Sušice umiri in oblikuje številne 
meandre. V Podbočju je tok Sušice močno reguliran, pred 
izlivom v Krko pa oblikuje okoli 1,5 km širok vršaj.

Hidrološke značilnosti

Glavni izvir Sušice je pod manjšim zatrepom v Strašnih 
stenah, 100 m dolvodno pa se v Sušico stekajo še občasni 

pritoki iz Strašnega jarka in doline pod Osredkom Žumbe-
račkim. Največji površinski pritok Sušice je Skradnica, ki 
odvaja vode s severovzhodnega dela Planinske gore in se 
v Sušico izliva v Šutni. Med izdatnejše izvire se uvrščajo 
tudi tisti pod Levakovo jamo v Dolu, ki v času nizkih vodo-
stajev prispevajo glavnino vode v strugi Sušice, dolvodno 
od Dola (Tičar, 2010). Po raziskavah Narata (2014) je v 
porečju Sušice 57 izvirov in 16 zajetij, ki pa v večji meri ob 
nizkem vodostaju ne presegajo izdatnosti 1 l/s. Enkratne 
meritve izdatnosti izvirov v avgustu 2011 so pokazale, 
da te vrednosti presegajo le izviri Podbezgveca (1 l/s), 
Skradnice (3,0 l/s), Sušice (7 l/s) in izviri ob Levakovi 
jami (65 l/s).

Pomemben vir podatkov o pretočnih vrednostih predstavlja 
arhiv hidroloških podatkov z vodomerne postaje Podbočje, 
ki je bila locirana približno 1 km pred izlivom Sušice v Krko. 
Niz hidroloških podatkov o pretočnih vrednostih je dostopen 
za obdobje med letoma 1954 in 1986, medtem ko je bila 
višina vodostaja spremljana še do leta 1989 (slika 4). Za 
preučevano obdobje je bil izmerjen srednji pretok 0,7 m3/s, 
medtem ko so bile najnižje vrednosti 0,02 m3/s izmerjene 
31. 10. 1985, najvišje pretočne vrednosti 37,6 m3/s pa 
30. 6. 1964 (Arhiv hidroloških podatkov, 1954–1986). 
Primerjava podatkov o povprečnih srednjih mesečnih 
pretokih je pokazala, da ima Sušica dinarsko-alpski dežno-
-snežni pretočni režim, za katerega sta značilna dva viška 
in nižka pretokov. Glavni pretočni višek je v marcu in aprilu, 
drugotni pa nastopi v novembru ali decembru. Najmanj vode 
je v avgustu, drugotni nižek pa je značilen za januar in februar 
(Hrvatin, 1998). Primerjava dnevnih povprečij najvišjih 
pretokov za vodotok Sušica v osnovi sledi trendom pretoč-
nega režima. Večje odstopanje je predvsem v mesecu juniju, 
ko je povprečje najvišjih pretokov drugo najvišje v letnem 
nizu in znaša okoli 4,1  m3/s (Arhiv hidroloških podatkov, 
1954–1986).
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 Slika 7: Dnevna količina padavin v Kostanjevici na Krki v letu 1937 (ARSO, 2018)
 Figure 7: Daily amount of rainfall in Kostanjevica na Krki in the year 1937 (ARSO, 2018).
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Raba tal in obvodni objekti

V porečju Sušice je raba tal zelo raznolika in s svojo razpo-
reditvijo močno vpliva tudi na odtok vode ter erozijo. Večji 
delež površja prekrivajo sklenjene gozdne površine, še 
posebej na nedostopnih strmih pobočjih nad dolinami 
ter severnih ekspozicijah, ki niso primerne za vinogradni-
štvo. Na višje ležečih območjih so manjša strnjena naselja, 
okoli katerih prevladujejo predvsem travniki in pašniki 
ter njivske površine. Na slemenih v nižje ležečih vzpetih 
območjih prevladujejo razložena naselja, kot sta Brezo-
vica v Podbočju ali Stari Grad v Podbočju, kjer prevladujejo 
vinogradi ter mestoma tudi sadovnjaki. Kjer se dolinsko 
dno Sušice razširi, prevladujejo travniki in njivske površine 
(slika 5). Delež slednjih se še posebej poveča na vršaju v 
okolici Podbočja pred izlivom v Krko.

Obvodni objekti so neposredno izpostavljeni erozijskemu 
in akumulacijskemu delovanju vodotokov in so zaradi 
svoje lege ob poplavah še bolj ranljivi. Kot posebno vrsto 
obvodnih objektov lahko izpostavimo mline in žage, ki 
so v preteklosti obratovali na Sušici in njenih pritokih. 
Tako je bilo v letu 1977 zabeleženih v porečju Sušice 
kar 23 obratov mlinov in žag, od katerih jih je občasno 

delovalo sedem, redno pa le eden. Veliko mlinov in žag 
je bilo postavljenih v Podbočju na desni strani Sušice 
ob mlinščici. Zaradi izrabe vodne energije za dejavnosti 
so lastniki objektov v preteklosti skrbeli za strugo, saj 
so iz nje odstranjevali plavje, gradili mlinščice in jezove. 
»S propadom mlinarske in deloma tudi žagarske dejav-
nosti so bili prepuščeni vnemar tudi številni jezovi. Ti so 
bili skozi stoletja – odkar so pričeli izrabljati pogonsko 
moč potokov – pomemben regulator rečnega pretoka. 
Neposredno so vplivali tudi na podolžni profil potokov in 
pomenili lokalno erozijsko bazo za pritoke v neposredni 
bližini. Večina jezov (slika 6) je umirjala hudourniški značaj 
večini potokov izpod Gorjancev« (Šifrer in sod., 1980).

Hudourniške poplave 

na Sušici leta 1937

V nedeljo 1. avgusta 1937 se je ob 19. uri zvečer nad 
Gorjanci med Podbočjem in Kostanjevico na Krki razvila 
močna poletna nevihta. V  samo nekaj urah je padlo 
210 mm padavin na kvadratni meter (slika 7). Domačini 
so pripovedovali, da se je »utrgal oblak« (Novak, 2000; 
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Slika 8: 
Osrednja cesta v Podbočju z 
razdejanimi mostovi (ygoraj) ter 
podrti kozolec Franca Colariča 
(spodaj) (Novak, 2000)
Figure 8: 
Main road in Podbočje with damaged 
bridges (top) and a demolished 
hayrack in the ownership of Franc 
Colarič (bottom) (Novak, 2000)
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Černelič, 2000). Voda je tekla po vsej površini, iz manjših 
grap pa so se valili hudourniki, ki so se stekali v Sušico 
(Slovenec, 1937a; Amerikanski Slovenec, 1937). Razmo-
čena zemlja se je v trgala s pobočij in v plazovih drsela v 
doline ter odnašala gozdove, vinograde, pašnike, ceste in 
poti ter poslopja. Ogromne mase gradiva so se tako valile 
po pobočjih v strugo močno narastle Sušice (Slovenec, 
1937b; Novak, 2000; Kerin, 2014). Samo v Črneči 
vasi se je utrgalo okrog 30 plazov (Slovenec, 1937b; 
Slovenski dom, 1937). V Gadovi peči se je utrgal plaz v 
dolžini 60 in širini 100 m (Jutro, 1937). Obenem so pred 
poplavo v dolini Sušice izvajali močne poseke in tudi prva 
elektrifikacijska dela. Lesene električne drogove, ki so 
ležali ob cesti, je odneslo do zidanega mostu v Podbočju, 
kjer so se zagozdili in onemogočili pretok vode (Černelič, 
2000). Sušica je v hudourniškem toku prenašala tudi 
hlode, drevje, poslopja, živali itd. Samo v Podbočju je 
na primer odnesla 26 gospodarskih objektov, kot so 
svinjaki, kozolci, podi ipd. (slika 8). Strgarjev mlin in hišo v 
Dolu št. 17 je odnesla z mlinskimi kamni vred. Narasli tok 
vode je odnesel tudi 15 mostov, od tega samo v Podbočju 
šest mostov (Slovenec, 1937a; Slovenec, 1937b; Ameri-
kanski Slovenec, 1937; Slovenski dom, 1937; Novak, 
2000; Kerin, 2014).

V Podbočju je voda narasla do 3 m nad normalno gladino 
in tekla v hiše skozi okna. »Voda je stala pri Kodrič-Rupar-
jevi hiši do visoko vzdignjenih vrat, pri hlevu Karla Kerina 
št. 36 do lin, pri občinski, nekdanji Križanič-Dominetovi 
hiši je tekla skozi okna« (Novak, 2000). 

Sušica je skupaj s hudourniki prenesla ogromno 
gradiva in povsem spremenila videz pokrajine. V Dolu je 
njive zasula s kamenjem do par metrov visoko. V Šutni 
je zarezala zelo široko strugo od Barbiča do Mutve 
(Novak, 2000). Ceste so bile tu razrite s številnimi 
jarki, globokimi tudi do tri metre. V Podbočju je v dve 
hiši voda nanesla do 1,5  metra ilovice in blata. Polja, 
njive, travniki in vinogradi so bili močno razbrazdani in 
prekriti s peskom, blatom in kamenjem. Močno je bilo 

prizadeto tudi polje, ki se nahaja med Šutno in Podbo-
čjem in meri okoli 2000 ha. V Podbočju je bilo povsod 
polno nanesenih hlodov, ostankov hiš, podrtih hlevov in 
svinjakov. Struga je bila mestoma poglobljena do 5 m, 
močno razširjena, premaknjena in raztrgana (Slovenec, 
1937a; Slovenec, 1937b; Amerikanski Slovenec, 1937; 
Slovenski dom, 1937).

Izjemno hitro naraščanje Sušice je ljudi presenetilo 
ponoči med spanjem. Ko je voda pričela skozi vrata in 
okna vdirati v hiše, so se le stežka rešili. Ljudje so hiteli 
iz spodnjih prostorov na podstrešja, kjer so prečuli noč 
v strahu, da jim odnese hišo. Še posebej pretresljivi so 
bili klici bolnikov in otrok, ki si sami niso mogli pomagati. 
Čevljar Alojz Miler je najprej rešil svojo družino, nato 
pa se komaj rešil utopitve s tem, da je na peč odvrgel 
posteljnino. S klicanjem na pomoč je priklical sosede, ki 
so mu skozi streho vrgli vrv in ga potegnili iz nestabilne 
hiše. Martin Kramar je noč preživel kar na slivi. Družina 
mlinarja g. Franca Strgarja iz Dola se je komaj rešila pred 
narastlo vodo, ki je povsem izbrisala njegovo posest, 
družina pa je čez noč ostala brez vsega imetja. Ljudje 
so morali drugod v hišah seliti svojo opremo iz spodnjih 
prostorov, obenem pa so bili v strahu, da jim odnese 
celotne hiše. Voda je uničila zaloge hrane, obleko ter 
krmo za živali. Najrevnejše družine s kopicami otrok so 
ostale brez osnovnih pogojev za preživetje (Slovenec, 
1937a; Slovenec, 1937b; Amerikanski Slovenec, 1937; 
Slovenski dom, 1937; Černelič, 2000; Novak, 2000).

Narasle vode so prav tako ogrozile številne živali. Za 
reševanje živine po hlevih ni bilo časa, zato je narasla 
voda odnesla živali s hlevi in svinjaki vred. Nekaj govedi in 
prašičev so kasneje rešili že na drugem bregu reke Krke 
v vasi Veliko Mraševo. Skupno naj bi utonilo okoli 400 
prašičev in 20 govedi (Jutro, 1937; Slovenec, 1937a; 
Amerikanski Slovenec, 1937). 

Poleg poškodovane infrastrukture (ceste, mostovi) 
so veliko škodo utrpeli tudi bivanjski objekti v vaseh 
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Slika 9: 
Ureditev glavne ceste v Podbočju z 
ohranjenim starim kamnitim mostom, 
utrjenimi brežinami Sušice ter novimi 
mostovi (foto: J. Tičar)
Figure 9: 
Renovation of the main road in 
Podbočje with the preserved old 
stone bridge, strengthened banks 
and new bridges (Photo: J. Tičar).
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Dol, Šutna in Podbočje. Voda je v Dolu podrla številne 
hiše, v vasi Šutna pa nekaj hiš popolnoma razkopala. 
Tu je podrla tudi stene Hribarjeve in Golobičeve hiše. 
V  Podbočju je malo manjkalo, da Sušica ni spodkopala 
hiš. Če cestni odbor mesec pred poplavo ne bi naredil 
betonske škarpe pri Turku, bi si voda med Turkom in 
Glinškom ter Hostatom vrezala novo strugo, pri tem pa 
bi podrla celo vrsto hiš. Baznikov pod je prestavila na 
Stritarjevo njivo. Cesta, ki je peljala skozi Podbočje, je bila 
popolnoma razdejana (Slovenec, 1937a; Amerikanski 
Slovenec, 1937; Novak, 2000). 

Narasle vode so prav tako odprle vhod v Levakovo jamo 
v Dolu, ki je domačini poprej niso poznali. Kasneje so na 
njenem vhodu odkrili številne rimske kovance (Novak, 
2000). Podobno se je ob istem neurju odprla tudi Kosta-
njeviška jama, ko je iz vasi Oštrc, kjer je nastalo veliko 
jezero (1  km dolgo in 200  m široko), voda odtekla v 
smeri današnjega vhoda v jamo (Jutro, 1937; Slovenec, 
1937a; Amerikanski Slovenec, 1937; Hudoklin, 2002).

Voda je iz Šutne od Barbičeve domačije prinesla leseni križ v 
Podbočje na Černeličevo dvorišče, kjer so ga kasneje posta-
vili kot spomin na poplavo (Novak, 2000; Černelič, 2000).

Takoj po katastrofalni hudourniški poplavi se je sestavil 
odbor v sestavi kostanjeviškega župana ing. Likarja, 
podboškega župana Grubiča, podboškega župnika 
Zupaneja in g. Franca Goloba (Slovenec, 1937a). Gasilci, 
ki so delovali pod poveljstvom g. Pavloviča in orožni-
škega komandirja g. Kambiča, so imeli po poplavi veliko 
dela s črpanjem vode in čiščenjem blata na poplavnem 
območju, pri čemer se je izkazal gasilski avtomobil in 
črpalka Smekal (Jutro, 1937; Černelič, 2000).

Z večjimi gradbenimi deli se leta 1937 ni pričelo, saj se je 
gradbena sezona pomikala proti koncu, dela pa je onemo-
gočalo tudi slabo vreme. Z najnujnejšimi deli, tj. čiščenjem 
Sušice, je hudourniški odsek pričel v oktobru 1937. Med 
Podbočjem in Šutno so očistili okoli 200 m struge Sušice, 
saj se je tu voda razlivala po travnikih in njivah, ter zgradili 
začasen lesen most v Dolu, da bi vzpostavili potreben 
prehod. Zaradi deževne dobe v novembru in decembru 
so se dela ustavila. Gradbeni stroški za omenjena dela 
so znašali 22.000 dinarjev in so bili kriti iz banovinskega 
Prednostnega sklada. V  naslednjem letu je bila načrto-
vana izgradnja vsaj ene pregrade v strugi Sušice ter okoli 
1700  m regulacije. Skupna škoda je bila sicer uradno 
ocenjena na 2 milijona dinarjev (Kerin, 2014). 

Slika 10: 
Primer starega mostu z neprimernim 
prepustom (zgoraj) in novejšega 
mostu (spodaj) (foto: J. Tičar)
Figure 10: 
Example of an old bridge with an 
inconvenient construction (top) and 
the new bridge (bottom)  
(Photo: J. Tičar).
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Ljudje iz krajev, ki jih je prizadela hudourniška poplava in 
so se preživljali zgolj s kmetijstvom, so javnost napro-
sili za pomoč po časopisih. Obenem so izražali začudenje 
nad odzivom države, saj si posledic nesreče, kljub njeni 
razsežnosti, ni ogledal nihče od pomembnejših predstav-
nikov (Jutro, 1937; Slovenec, 1937a).

V nedeljo, 21. maja 1939, je območje prizadela druga 
velika poplava, ki pa je imela manjši obseg, saj je bila 
npr. v Podbočju voda za pol metra nižja. Veliko škode 
je naredila v Jarku, v Šutni, v Brveh in Gorenji Pirošici 
(Novak, 2000).

Urejanje poplavne varnosti 

v novejšem obdobju

Dosedanji ukrepi za varovanje pred naravnimi nesre-
čami segajo v preteklost, ko je bila Sušica vodotok, ki 
je poganjal veliko število obratov (mlinov in žag) na vodni 
pogon. Lastniki teh obratov so skrbeli za pretočne značil-
nosti Sušice tako, da so svoje obrate kar najbolje obva-
rovali pred ujmami, saj so bili od teh obratov tudi odvisni. 
Tako je bilo na Sušici izvedenih kar nekaj regulacijskih 
ukrepov. Med najznačilnejše lahko uvrščamo kamnite in 
betonske jezove v koritu Sušice, ki so regulirali količino 
vode. Poleg tega je bila struga Sušice vseskozi čiščena, 
na mestih, kjer je vodotok pogosto poplavljal, pa so bile 
zgolj njive in travniki.

Z Odlokom o ureditvenem načrtu za naselje Podbočje 
so bile obenem začrtane tudi smernice za obnovo 
Podbočja ter s tem povezane ureditve na poplavnem 
območju Sušice. V odloku je posebej poudarjeno, da naj 
se območje med Sušico in Mlinskim potokom sanira, 
tako da se kota terena dvigne na višino 157,7 m in izvede 
drenaža območja, da ne bo prihajalo do poplav bivanj-
skih objektov. Potok Sušica naj se z obvodno vegetacijo 

varuje kot naravna dediščina območja, brežine potoka 
pa naj se očistijo in uredijo. Z  izgradnjo nove stano-
vanjske ulice v vzhodnem delu naj se poruši stari mlin ob 
mlinščici, ohranijo pa se mostovi. Izgradnje kleti zaradi 
visoke podtalnice odlok ne priporoča. V posebnem členu 
je poudarjeno tudi ohranjanje naravne in kulturne dedi-
ščine, pri čemer so z vidika poplavne varnosti pomembni 
predvsem naslednji elementi: 1) celotni niz stanovanj-
skih in gospodarskih objektov južno od potoka Sušica, 
predvsem pa stanovanjski objekt Podbočje št. 51. Do 
vsakega posameznega gospodarskega sklopa vodi 
most čez Sušico, kar predstavlja kvaliteten oblikovalski 
element v naselju; 2) kamniti most čez potok Sušica in 
3) potok Sušica, varstveni režim za hidrološko naravno 
dediščino (Uradni list RS, 1997). 

V zadnjem obdobju so bili večji posegi za varovanje pred 
naravnimi nesrečami izvedeni v letu 2009, ko se je končala 
prenova Podbočja (slika 9). V  letu 2007 se je zaključila 
faza regulacije potoka Sušica z utrjevanjem brežin in 
poglobitvijo struge ter izgradnjo enajstih mostov čez 
Sušico. Investicijska vrednost projekta je bila 1,3 milijona 
evrov, pri čemer so s svojimi prispevki za nadstandardno 
izvedbo projekta sodelovali tudi krajani (Pavlovič, 2009).

V letih 2010 in 2011 je Občina Krško za celovito 
ureditev Podbočja in izgradnjo kanalizacije namenila več 
kot 4 milijone evrov (Mavsar, 2009).

V letu 2010 so bile za potok Sušica s strani Urada 
za upravljanje z vodami načrtovane naslednje aktiv-
nosti: »Za zagotavljanje prevodnosti pretočnega profila 
in s tem poplavne varnosti okoliških naselij je pred-
viden posek grmovne in drevesne zarasti, odstranitev 
prodnega nanosa ter dopolnitev oz. popravilo obsežnega 
zavarovanja na mestih poškodb in obnova obstoječih 
prelivnih pragov« (ARSO, 2010). Na podlagi načrtovanih 
aktivnosti je bila posekana grmovna in drevesna zarast, 
v Dolu pa obnovljen in izpraznjen zadrževalnik. 

Slika 11:  
Utrjevanje struge Sušice in obnova 
manjše pregrade nad pritokom iz 
Levakove jame (foto: J. Tičar)
Figure 11:  
The strengthening of the banks of the 
Sušica stream and the renovation of 
a small barrier above the confluence 
with a tributary from Levak Cave 
(Photo: J. Tičar).
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S sprejemom Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
občine Krško so bile v letu 2015 podane nove smernice 
za urbanistični razvoj Podbočja, ki predvideva, da se 
sanira teren med Sušico in Mlinščico ter da se ob 
brežinah reguliranega dela potoka Sušica in ob prome-
tnici spodbujajo zasaditve avtohtonih olesenelih vrst, 
brežine pa se utrjujejo na sonaraven način z ekoremedi-
acijo. Obenem naj se z razširitvijo prometne infrastruk-
ture (slika 10) zgradi še en most čez Sušico (Uradni list 
RS, 2015).

Direkcija RS za vode je na podlagi Načrta zmanjševanja 
poplavne ogroženosti 2017–2021 na območju Sušice v 
Podbočju začela sanacijska dela za zadrževanje visokih 
voda v vrednosti 150.000 evrov (Vlada RS, 2017). 
V  sklopu ureditve Sušice je bila v srednjem toku med 
Šutno in Dolom razširjena in utrjena struga, umeščeni 
pragovi ter obnovljeni zadrževalniki in pregrade (slika 11). 

Sklepne misli

S historično analizo hudourniške poplave Sušice v letu 
1937 smo prikazali prostorsko in časovno razporeditev 
poplave ter njene posledice v lokalnem okolju. Zaradi izje-
mnega padavinskega dogodka so katastrofalne poplave 
spremljali številni plazovi in usadi, kar je močno vplivalo 
tudi na moč udarnega vala, ki je prizadejal predvsem 

vasi Dol, Šutna in Podbočje. Lokalnemu prebivalstvu 
je poplava prizadejala veliko škode tako na bivanjskih 
objektih ter infrastrukturi kot tudi v kmetijstvu. Novico o 
dogodku so takrat razširili številni časopisi, a se kasnejše 
strokovne raziskave temu območju niso posebej posve-
čale. Močno zavedanje o hudourniški poplavi pa se je 
ohranilo med lokalnim prebivalstvom, o čemer priča 
tudi razstava ob 80-letnici poplave v Podbočju, ki so 
jo v letu 2017 pripravili v Posavskem muzeju Brežice 
(Retelj, 2017). Zgodovinski spomin in ustno izročilo sta 
bila med lokalnim prebivalstvom tako prisotna, da so v 
desetletjih po poplavi izvedli številne ukrepe za ureditev 
poplavne varnosti, vključno s prilagoditvijo urbanistič-
nega razvoja Podbočja. Tovrstne analize pa je v priho-
dnosti treba nadgraditi še s hidrološkimi študijami, da bi 
bolje razumeli pretočne značilnosti in dinamiko hudour-
niških poplav na tem območju.
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NAJMOČNEJŠI POTRESI PO SVETU LETA 2017
THE WORLD'S LARGEST EARTHQUAKES IN 2017

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

Povzetek
Leta 2017 je bilo po svetu 39 potresov, ki so dosegli ali presegli navorno magnitudo (Mw) 6,5. En potres 
je imel navorno magnitudo večjo ali enako 8,0, sedem potresov je imelo magnitudo med 7,0 in 7,9. Vsaj 
33 potresov je zahtevalo človeška življenja, skupaj vsaj 1231 žrtev. Najmočnejši (Mw = 8,2) potres je 
nastal 8. septembra pod oceanskim dnom na območju Tehuantepeškega zaliva (južna obala Mehike) v 
globini 103 km. Največ žrtev je zahteval potres, ki se je zgodil 12. novembra v Iranu. Njegova magnituda 
je bila 7,3, zahteval je vsaj 630 življenj. Najmočnejši potres v Evropi z magnitudo 6,6 je 20. julija stresel 
območje Egejskega morja. Največ škode je povzročil na grškem otoku Kos. Niz potresov na območju 
osrednjih Apeninov, ki se je začel avgusta 2016, se je nadaljeval tudi januarja 2017. Magnituda štirih 
potresov, ki so se zgodili 18. januarja, je bila večja kot 5,0. Te so čutili tudi posamezniki v Sloveniji.

Abstract
In 2017 there were 39 earthquakes across the world that either reached or exceeded a moment magnitude 
(Mw) of 6.5. One had a moment magnitude of greater than or equal to 8.0, and 7 were between 7.0 and 7.9. 
At least 33 earthquakes claimed human lives; in total there were at least 1231 victims. The most devastating 
earthquake took place on 12 November in Iran, where at least 630 people were killed. The 8 September 
earthquake in the Gulf of Tehuantepec, off the southern coast of Mexico, ranked highest in terms of the released 
energy, with a moment magnitude of 8.2. The strongest earthquake in Europe, with a moment magnitude of 6.6, 
struck in the Aegean Sea on 20 July. The most damaged was the Greek island of Kos. A series of earthquakes 
in the central Apennines, which began in August 2016, continued into January 2017. Four earthquakes with 
a magnitude greater than 5.0 occurred on 18 January. These earthquakes were also felt in Slovenia.

Uvod

Zemljina trdna lupina, debela povprečno okoli 100  km 
pod celinami in 50 km pod oceani, se imenuje litosfera 
in jo sestavlja več tektonskih plošč (slika 1), največje so 
Tihomorska, Severnoameriška, Južnoameriška, Evra-
zijska, Afriška, Avstralska in Antarktična. Za svetovno 
potresno dejavnost 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 divergentne meje), primikajo 
(primične ali konvergentne meje) ali drsijo druga ob drugi 
(zmične ali transformne meje plošč). Razmikanje tekton-
skih plošč lahko poteka na območju oceanov (vdiranje 
magme iz astenosfere skozi razpoko med ploščama, 
pri čemer se 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). Na območjih primikanja plošč se oceanska 
plošča podriva pod drugo oceansko ali celinsko ploščo, 
lahko pa celinski plošči trčita, kar povzroči dviganje 
skorje in nastanek gorovij. Prelom, ob katerem plošči 
drsita druga ob drugi, imenujemo transformni prelom 
(Lapajne, 2013).

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. 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 najpomembnejših podatkov pri 
oblikovanju teorije tektonike litosferskih plošč. Na sliki 1 
so narisani potresi, ki so leta 2017 dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5 (5,5 za evropsko-sredozemsko 
območje), in tisti šibkejši, ki so zahtevali človeška življenja. 
Navorna magnituda je mera za velikost potresa, ki velja 
tudi za najmočnejše potrese in je določena s potresnim 
navorom. Ta je definiran kot zmnožek strižnega modula 
kamnine prelomnega območja, površine potresnega 
pretrga in povprečne velikosti zdrsa vzdolž preloma. 
Lahko ga izračunamo iz zapisov potresnega valovanja ali 
iz geoloških opazovanj (Lapajne, 2013). 

Pregled najmočnejših potresov

V preglednici 1 so podatki o najmočnejših potresih leta 
2017 (NEIC, 2018a; NEIC, 2018b; List of earthquakes 
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 Slika 1: Porazdelitev najmočnejših potresov leta 2017 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 2017. The size of the circle indicates the magnitude and the colour 
designates the focal depth. The main tectonic plates are also shown.

in 2017, 2018). Našteti so tisti, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5 (5,5 za evropsko-sredozemsko 
območje), in tisti šibkejši (19), 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 2017 je bilo 39 potresov, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5. En potres je imel navorno magni-
tudo večjo od 8,0, sedem pa jih je bilo z magnitudo med 7,0 
in 7,9, kar pomeni, da leto 2017 nekoliko odstopa navzdol 
od dolgoletnega povprečja. Po statističnih analizah se je 
v obdobju 1990−2016 v povprečju vsako leto zgodil en 
potres z magnitudo večjo ali enako 8,0, 15 pa jih je imelo 
magnitudo med 7,0 in 7,9 (slika 2; NEIC, 2018c). Triintri-
deset potresov je zahtevalo človeška življenja, vsi skupaj 
pa so leta 2017 zahtevali vsaj 1231 življenj.

Septembra 2017 sta dva močna potresa stresla Mehiko 
(slika 3). Prvi se je zgodil 8. septembra ob 4.49 po UTC 

(7. 9. ob 23.49 po lokalnem času). Z navorno magnitudo 
8,2 je bil to najmočnejši potres leta 2017 na svetu in 
hkrati najmočnejši potres z žariščem v Mehiki v zadnjih 
230 letih (Najmočnejši znan potres na območju Mehike 
je potres leta 1787 z ocenjeno magnitudo 8,6.). Žarišče 
potresa je bilo pod morskim dnom v Tehuantepeškem 
zalivu, 90 kilometrov jugozahodno od mesta El Palmar-
cito. Potres je sprožil tudi cunami, z največjo višino valov 
1,75 metra vzdolž obale zvezne države Chiapas. Največ 
škode je povzročil v dveh najrevnejših mehiških zveznih 
državah Chiapas in Oaxaca, življenje je izgubilo 98 ljudi. 
Veliko preplaha je povzročil tudi v glavnem mestu Cuidad 
de México, oddaljenem približno 750  kilometrov od 
nadžarišča potresa (2017 Chiapas earthquake, 2018; 
NEIC, 2017a).

Drugi potres se je zgodil 19. septembra ob 18.14 po 
UTC (ob 13.14 po lokalnem času) z navorno magnitudo 
7,1. Žarišče potresa je bilo v bližini mesta Ayutla v zvezni 
državi Puebla, približno 100 kilometrov jugovzhodno od 
Cuidad de Méxica. Veliko škode je bilo v zveznih državah 
Puebla in Morelos ter na širšem območju mehiškega 
glavnega mesta, kjer se je zrušilo vsaj 40 zgradb 
(slika 4) in umrlo 370 ljudi. Potres se je zgodil ravno 
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Datum
Čas (UTC) Koordinati Globina Magnituda Št.  

žrtev Območjeura.min širina (°) dolžina (°) km Mw

3. 1. 9.09 24,02 S 92,02 V 32 5,7 3 Ambasa, Indija
3. 1. 21.52 19,37 J 176,05 V 12 6,9   pod morskim dnom, območje Fidžija
6. 1. 2.33 28,20 S 53,11 V 10 5,0 4 Qīr, Iran

10. 1. 6.13 4,48 S 122,62 V 627 7,3   pod morskim dnom, Celebeško morje
18. 1. 10.14 42,60 S 13,22 V 7 5,7 34 Amatrice, Italija
18. 1. 10.25 42,58 S 13,19 V 10 5,6   Amatrice, Italija
19. 1. 23.04 10,35 J 161,34 V 36 6,5   Kirakira, Salomonovi otoki
22. 1. 4.30 6,25 J 155,17 V 135 7,9 3 Panguna, Papua Nova Gvineja
10. 2. 14.03 9,91 S 125,45 V 15 6,5 8 pod morskim dnom, blizu kraja Mabua, Filipini
21. 2. 14.09 19,28 J 63,91 Z 596 6,5   Padilla, Bolivija
24. 2. 17.28 23,26 J 178,80 Z 415 6,9   pod morskim dnom, območje Fidžija
5. 3. 0.08 9,83 S 125,50 V 11 5,7 1 Surigao, Filipini

13. 3. 14.19 17,40 S 96,00 V 10 5,1 2 Tharrawaddy, Mjanmar
24. 3. 18.10 30,28 S 31,93 V 2 4,1 1 Suez, Egipt
29. 3. 4.09 56,94 S 162,79 V 17 6,6   Kamčatka, Rusija

3. 4. 17.40 22,68 J 25,16 V 29 6,5   Bocvana
5. 4. 6.09 35,78 S 60,44 V 13 6,1 2 Torbat-e Jām, Iran

10. 4. 23.53 13,77 S 89,16 Z 10 4,8 1 Soyapango, Salvador
24. 4. 21.38 33,04 J 72,06 Z 28 6,9   pod morskim dnom, blizu Valparaisa, Čile
28. 4. 20.23 5,50 S 125,07 V 26 6,9   pod morskim dnom, blizu Buriasa, Filipini

9. 5. 13.52 14,59 J 167,38 V 169 6,8   pod morskim dnom, območje otočja Vanuatu
10. 5. 21.58 37,64 S 75,31 V 8 5,4 8 Sinkiang, Kitajska

10. 5. 23.23 56,41 J 25,74 Z 15 6,5   pod morskim dnom, območje Južne Georgije in Južnih 
Sandwichevih otokov

13. 5. 18.01 37,77 S 57,21 V 8 5,6 3 Bojnurd, Iran
25. 5. 9.55 3,04 J 32,89 V 10 4,4 1 Misasi, Tanzanija
29. 5. 14.35 1,29 J 120,43 V 12 6,6   Kasiguncu, Indonezija

2. 6. 22.24 54,03 S 170,92 V 5 6,8   pod morskim dnom, Aleutska kotanja
12. 6. 12.28 38,93 S 26,37 V 12 6,3 1 pod morskim dnom, južno od otoka Lezbos, Grčija
14. 6. 7.29 14,91 S 92,01 Z 93 6,9 5 Malacatán, Gvatemala

22. 6. 12.31 13,72 S 90,97 Z 38 6,8   pod morskim dnom, jugozahodno od mesta Puerto San Jose, 
Gvatemala

6. 7. 8.03 11,13 S 124,63 V 9 6,5 4 Masarayao, Filipini
11. 7. 7.00 49,48 J 164,02 V 10 6,6   pod morskim dnom, blizu Otočja Auckland
17. 7. 23.34 54,44 S 168,86 V 10 7,7   pod morskim dnom, območje Aleutskega jarka
18. 7. 2.05 16,42 J 73,64 Z 44 6,4 1 pod morskim dnom, blizu mesta Atico, Peru
20. 7. 22.31 36,93 S 27,41 V 7 6,6 2 pod morskim dnom, blizu grškega otoka Kos
2. 8. 7.15 33,21 J 70,62 Z 92 5,4 1 Santiago, Čile
8. 8. 13.19 33,19 S 103,86 V 9 6,5 25 Sečuan, Kitajska

11. 8. 21.45 16,30 J 73,47 Z 41 5,6 1 pod morskim dnom, blizu Atica, Peru
18. 8. 2.59 1,11 J 13,66 Z 35 6,6   pod morskim dnom, severno od otoka Ascension
21. 8. 18.57 40,78 S 13,94 V 3 4,2 2 pod morskim dnom, blizu otoka Ischia, Italija
22. 8. 22.26 10,95 S 124,70 V 17 5,0 2 Talisayan, Tajska

8. 9. 4.49 15,02 S 93,90 Z 47 8,2 98 pod morskim dnom, Tehuantepeški zaliv, Mehika
19. 9. 18.14 18,55 S 98,49 Z 48 7,1 370 Ayutla, Mehika
23. 9. 12.53 16,63 S 95,08 Z 10 6,1 6 Ixtepec, Mehika
8. 10. 22.34 52,39 S 176,77 V 119 6,5   pod morskim dnom, območje Aleutov

10. 10. 18.53 54,26 J 8,61 V 9 6,7   pod morskim dnom, blizu Bouvetovega otoka
24. 10. 10.47 7,22 J 123,07 V 554 6,7   pod morskim dnom, Floreško morje
31. 10. 0.42 21,70 J 169,15 V 24 6,7   pod morskim dnom, vzhodno od Nove Kaledonije
31. 10. 11.50 3,75 J 127,75 V 6 6,1 1 pod morskim dnom, blizu otoka Kota Ambon, Indonezija

1. 11. 2.23 21,65 J 168,86 V 22 6,6   pod morskim dnom, v bližini Nove Kaledonije
4. 11. 9.00 15,32 J 173,17 Z 10 6,8   pod morskim dnom, območje Tonge
7. 11. 21.26 4,24 J 143,49 V 111 6,5   Angoram, Papua Nova Gvineja

12. 11. 18.18 34,91 S 45,96 V 19 7,3 630 meja Iran – Irak
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na 32 obletnico potresa leta 1985 z navorno magni-
tudo 8,0, ki je v glavnem mestu povzročil ogromno 
škode in zahteval več tisoč življenj (1985 Mexico City 
earthquake, 2018; 2017 Central Mexico earthquake, 
2018; NEIC, 2017b).

Potresa sta nastala na območju, kjer se plošča Kokos 
podriva pod Severnoameriško ploščo. Ker sta se zgodila 
v razmeroma kratkem časovnem intervalu, se je takoj 
zastavilo vprašanje, ali je prvi sprožil drugega. Po osnovnih 
kriterijih, s katerimi seizmologi povezujemo potrese 
med seboj, ne. Mehika je velika država, razprostira se 
čez skoraj 2 milijona km2 (po površini je na 15. mestu 
med vsemi državami), kar ustreza približno površini 97 
Slovenij. Nadžarišči sta bili daleč narazen (650 km; kar je 
približno zračna razdalja npr. med Ljubljano in Cannom v 
Franciji, Ljubljano in Tarantom v italijanski Apuliji, Ljubljano 

in Nišem v Srbiji ali Ljubljano in Užgorodom v Ukrajini). 
Zato je verjetnost, da bi se lahko zaradi prerazpore-
ditve napetosti pri prvem potresu povečala možnost 
sprožitve drugega, majhna. Takšno delovanje se pred-
videva v polmeru do štirikratnika dolžine preloma, ki 
se ob potresu aktivira. Pri potresu 8. septembra se je 
aktiviral prelom dolžine približno 100 kilometrov. Druga 
možnost je, da sami potresni valovi, ko potujejo čez 
določeno območje, povečajo možnost, da pride tu do 
potresa (dinamično proženje, angl. dynamic triggering), 
vendar se to zgodi kmalu po prvem potresu (nekaj ur do 
dni). V tem primeru pa je 12-dnevna vrzel predolga, da 
bi lahko z gotovostjo govorili o povezavi med potresoma 
(Witze, 2017).

Največ žrtev (630) je leta 2017 zahteval potres, ki se 
je zgodil 12. novembra ob 18.18 po UTC (ob 21.48 po 

Datum
Čas (UTC) Koordinati Globina Magnituda Št.  

žrtev Območjeura.min širina (°) dolžina (°) km Mw

13. 11. 2.28 9,52 S 84,49 Z 19 6,5 3 pod morskim dnom, blizu kraja Parrita, Kostarika
18. 11. 16.07 2,47 S 128,15 V 8 5,8 1 pod morskim dnom, blizu otoka Halmahera, Indonezija
19. 11. 15.09 21,50 J 168,60 V 13 6,6   pod morskim dnom, v bližini Nove Kaledonije
19. 11. 22.43 21,33 J 168,67 V 10 7,0   pod morskim dnom, v bližini Nove Kaledonije
30. 11. 6.32 1,08 J 23,43 Z 10 6,5   Srednjeatlantski hrbet
13. 12. 18.03 54,22 J 2,16 V 17 6,5   pod morskim dnom, blizu Bouvetovega otoka
15. 12. 16.47 7,49 J 108,17 V 90 6,5 4 Kampungbaru, Indonezija
20. 12. 19.57 35,65 S 50,96 V 10 4,9 2 Malārd, Iran
26. 12. 21.24 35,72 S 51,26 V 10 4,0 1 Teheran, Iran

 Preglednica 1: Seznam potresov leta 2017, 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.

 Preglednica 1: List of the 2017 earthquakes 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.

 Slika 2: Število potresov v posameznem letu (1990−2017) z navorno magnitudo med 7,0 in 7,9 (NEIC, 2018c)
 Figure 2: Annual number of earthquakes with a moment magnitude of between 7.0 and 7.9 for the period 1990-2017 

(NEIC, 2018c).
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lokalnem Iranskem času) v Iranu, blizu meje z Irakom. 
Magnituda potresa je bila 7,3, njegovo nadžarišče pa 
20 kilometrov severovzhodno od kraja Ezgeleh. Nastal 
je na območju nariva Zagros, ki je nastal v miocenu 
s trkom dveh celinskih plošč, Arabske in Evrazijske. 
Gorovje Zagros je največje gorovje v Iranu in Iraku, 
skupaj dolgo 1500  kilometrov (slika 5). Začne se v 

 Slika 4: Poškodovana zgradba v Cuidad de México 
(vir: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_
Central_Mexico_earthquake)

 Figure 4: Collapsed building in Mexico City.  
(Source: https://en.wikipedia.org/wiki/2017_
Central_Mexico_earthquake)

 Slika 5: Topografska karta z gorovjem Zagros, na katero 
je dodana lokacija potresa 12. novembra 2017. 
(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zagros)

 Figure 5: Topographic map of the Zagros Mountains, 
to which the location of the earthquake on 
12 November 2017 has been added.  
(Source: https://sl.wikipedia.org/wiki/Zagros)

 Slika 3: Lokaciji dveh potresov v Mehiki septembra 2017 (© Google)
 Figure 3: Two earthquakes in Mexico in September 2017 (© Google).

severozahodnem Iranu, sledi približno poteku njegove 
zahodne meje in se nadaljuje proti jugovzhodu ter 
konča pri Hormuški ožini. Njegov najvišji vrh je Dena 
s 4409 metri nadmorske višine. Gorovje se še vedno 
dviguje, saj je kolizija plošč še vedno aktivna. Arabska 
plošča se giblje proti severu glede na Evrazijsko ploščo 
s hitrostjo 26 mm/leto.
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 Slika 6: Trikomponentni zapis potresa 20. julija 2017 magnitude 6,6 v Egejskem morju na opazovalnici v Ljubljani (LJU). 
Prikazan je 10-minutni zapis.

 Slika 6: Three-component seismogram of the earthquake on 20 July 2017 (MW = 6.6) in the Aegean Sea, as recorded 
at the station in Ljubljana (LJU). The figure shows a 10-minute record.

Novembrski potres se je zgodil v severnem delu gorovja, 
ki poleg province Kermanshah, kjer je povzročil največ 
škode, obsega še province Zahodni Azerbajdžan, Kurdi-
stan, Hamedan, Ilam, Lorestan, Kuzistan, Chaharmahal 
va Bakhtiari. Čeprav je bilo nadžarišče potresa blizu meje 
z Irakom, je največ škode povzročil v Iranu. Porušenih ali 
poškodovanih je bilo preko 27.000 zgradb, več kot 70.000 
ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Potres so čutili vse 
do Izraela, Turčije in Arabskega polotoka. V  polmeru 
250  kilometrov od nadžarišča so se v zadnjih sto letih 
zgodili štirje potresi z magnitudo, večjo od 6,0, zadnji med 
njimi januarja 1967 (magnituda 6,1). Nobeden med njimi 
ni povzročil večje škode, saj je to območje redko naseljeno. 
Junija 1990 pa se je 400 kilometrov proti severovzhodu 
od tokratnega nadžarišča zgodil potres z magnitudo 7,4, ki 
je zahteval 40.000 do 50.000 življenj in opustošil provinci 
Gilan in Zanjan (2017 Iran-Iraq earthquake, 2018; NEIC, 
2017c; Zagros, 2017).

Najmočnejši potres leta 2017 v Evropi se je zgodil 20. 
julija ob 22.31 po UTC (ob 1.31 po lokalnem času) z 
žariščem pod Egejskim morjem v bližini grškega otoka 
Kos in 10  kilometrov od Bodruma, Turčija. Magnituda 
potresa je bila 6,6, globina pa 7 kilometrov. Največ škode 
je povzročil na Kosu. Pod porušenim stropom nekega 
bara v centru Kosa sta dve osebi izgubili življenje, še 
pet je bilo huje ranjenih. Potres je sprožil tudi cunami, 
z največjo višino valov 1,9  metra, ki je povzročil nekaj 
škode vzdolž obale Kosa in na območju Bodruma.

Vzdolžni oziroma longitudinalni potresni valovi, ki 
potujejo skozi Zemljin plašč tik pod Mohorovičićevo 
diskontinuiteto, so od žarišča do Ljubljane potovali 
približno tri minute in 10 sekund. Na sliki 6 je prikazan 
10-minutni trikomponentni zapis tega potresa na 
opazovalnici v Ljubljani (LJU), eni zmed 26 opazo-
valnic državne mreže potresnih opazovalnic (Vidrih in 
drugi, 2006), ki je od nadžarišča oddaljena približno 
1476 kilometrov. 

Niz potresov na območju osrednjih Apeninov, ki se je 
začel s potresom 24. avgusta 2016 (Jesenko, 2017), 
se je nadaljeval tudi januarja 2017. Osemnajstega 
januarja so imeli štirje potresi magnitudo večjo od 5,0, 
njihovo nadžarišče pa je bilo nekaj kilometrov zahodno 
od mesta Amatrice. Prvi potres ob 9.25 po UTC (10.25 
po lokalnem času) je imel navorno magnitudo 5,3, drugi 
(ob 10.14 po UTC) 5,7, tretji (ob 10.25 po UTC) 5,6 in 
četrti (ob 13.33 po UTC) 5,2. Te štiri potrese so čutili 
tudi posamezniki v Sloveniji. 

V potresih je pet oseb izgubilo življenje, v preglednici 1 so 
navedeni pri najmočnejšem potresu izmed njih. Zraven 
je pripisanih tudi 29 žrtev snežnega plazu na gori Gran 
Sasso, ki je zvečer tega dne popolnoma zasul hotel v 
Rigopianu, čeprav je težko določiti pravi vzrok sprožitve 
plazu. Na tem območju je več dni snežilo, snežna odeja 
se je znatno odebelila in nevarnost proženja plazov je 
bila že tako zelo velika. Morda so potresi le dodatno 
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poslabšali stabilnost snežne odeje, kar je v kombina-
ciji z nadaljnjim slabim vremenom pomenilo zelo črn 
scenarij (January 2017 central Italy Earthquakes, 
2018; Vrhovec, 1989).

Še en potres v Italiji je zahteval človeška življenja. Enain-
dvajsetega avgusta se je ob 18.57 po UTC (21.57 po 
lokalnem času) zatreslo v bližini italijanskega otoka Iscia, 
potres je imel magnitudo 4,2. Na Iscii se je več zgradb 
in cerkev porušilo, pod ruševinami sta umrli dve osebi 
(2017 Iscia earthquake, 2018).

Sklepne misli

Leta 2017 je bilo 62 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 1231 življenj. Več kot polovico teh je 
zahteval potres, ki je novembra prizadel Iran. Najmoč-
nejši potres v Evropi (Mw = 6,6) je stresel Egejsko morje. 
Veliko preplaha je povzročil tudi v Sloveniji, saj se je zgodil 
med poletnimi počitnicami, ki jih je marsikateri Slovenec 
preživel na grških otokih ali turški obali.

https://doi.org/10.1038%2Fnature.2017.22650
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Serial_Number
https://www.worldcat.org/issn/1476-4687
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Povzetek
Leta 2017 sta bili na svetu 202 poplavi večjega obsega, kar je nekaj manj kot leto prej (220 poplav), so pa 
zahtevale več žrtev kot prejšnje leto, skupaj 5114 (leta 2016: 3683). Največ poplavnih dogodkov je bilo v 
južni in jugovzhodni Aziji, tam največ na Filipinih, v Indiji, Vietnamu, Indoneziji in na Kitajskem. Mnogi poplavni 
dogodki v Aziji so obravnavani združeno, sicer bi bilo poplav še več. Največ posameznih poplav so zabeležili 
v ZDA, in sicer 17 dokaj ločenih dogodkov. Zaradi naraslih vod je moralo v letu 2017 zapustiti domove 
najmanj 6,6 milijona ljudi (kar je po oceni poplavnega observatorija v Dartmouthu še enkrat več kot prejšnje 
leto), poplave pa so prizadele 15,7 milijona kvadratnih kilometrov površja. Največjo magnitudo na svetu so 
imele poplave februarja in marca v Peruju, in sicer 7,9, največjo magnitudo v Evropi pa mestne hudourniške 
poplave v Španiji v Valencii marca. Na svetu so poplave v letu 2017 po podatkih zavarovalnic neposredno 
povzročile za 30 milijard dolarjev škode, škode je bilo še več, če zraven štejemo še škodo ob orkanih. 

Abstract
In 2017, 202 major floods occurred around the world, which is fewer than in the previous year (220 floods); 
however, they claimed more casualties (a total of 5114) than the previous year (3683). Most floods were 
recorded in South and South-East Asia, with the majority occurring in the Philippines, India, Vietnam, Indonesia 
and China. Many floods in Asia are dealt with jointly, which reduces the total number of floods. The highest 
number of individual floods – 17 separate floods, to be exact – was recorded in the USA. In 2017, floods 
triggered the migration of at least 6.6 million people, who were forced to leave their homes due to the high 
water (which, according to the Darthmouth Flood Observatory, was twice as many people as in 2016), and 
affected 15.7 million square kilometres of land. Floods of the highest magnitude in the world, 7.9, occurred in 
Peru in February and March, and floods of the highest magnitude in Europe were the city flash floods in Valencia, 
Spain, in March. According to insurance company data, floods directly caused USD 30 billion of damage around 
the world in 2017; the amount would be even higher if damage resulting from hurricanes was included.

Uvod

Poplave po svetu so reden naravni pojav in vsako leto 
prizadenejo zelo veliko ljudi. Podatki o poplavah po 
svetu se ne zbirajo sistematično in enovito, zato so 
zbrani podatki skupek »optimalnega« pregleda poplav. 
Portali namreč boljše ali slabše pokrivajo poplavne 
dogodke, lokalnih virov pa je nepregledna množica, zato 
je verodostojnost vira lahko tudi problematična. Leto 
2017 ni minilo brez velikih poplav, ki so eden najsilovi-
tejših in najbolj uničujočih naravnih pojavov in močno 
spreminjajo podobo pokrajine, vedno pa se lahko vpra-
šujemo o moči poplav. Ena glavnih značilnosti poplav je 
velikost poplave, ki jo ocenjuje Poplavni observatorij v 
Dartmouthu (Dartmouth Flood Observatory  – DFO, 
ZDA) z lestvico resnosti (angl. severity class) od 1 do 
2 in lestvico magnitude poplave (angl. flood magni-
tude), ki narašča z velikostjo poplave. Oceni temeljita 
na podatkih DFO, zato ocen poplav, ki jih le-ta ne obrav-
nava, ni. Prav tako na DFO ocenjujejo površino priza-
detega območja, ki ga drugi viri praviloma ne navajajo. 
Trenutno ni boljše splošne ocene površine obsega 
poplav, ki bi v kratkem času omogočala primerjavo na 

globalni ravni. Obširnejša razlaga značilnostih poplav je 
opisana v članku Poplave po svetu leta 2008 (Frantar, 
2009), vsakoletni pregledi poplav po svetu pa so obja-
vljeni v revijah Ujma.

Pregled poplav po svetu povzemamo po različnih inter-
netnih virih, ki so našteti v seznamu literature, najpo-
membnejši med njimi pa so Dartmouth Flood Observa-
tory (DFO), NASA Earth Observatory, Floodlist in Wiki-
pedija. V naslednjih poglavjih so opisane pomembnejše 
poplave po posameznih celinah. V  članku navajamo 
tudi 24-urne količine padavin, ki so merjene po mete-
oroloških standardih do 7. ure zjutraj. Količina se torej 
nanaša na čas po 7. uri prejšnjega dne do 7. ure nasle-
dnjega dne.

Evropa

Leta 2017 je bilo v Evropi 33 poplav, ki so zahtevale 46 
žrtev, preseljenih je bilo 5472 ljudi. Prizadetih je bilo 
skoraj 280.000 km2. Najvišjo magnitudo 5,4, so imele 
poplave marca v Španiji.

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
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Prve poplave leta 2017 v Evropi so v začetku januarja 
prizadele obalno območje Danske, Nemčije in Poljske. 
Ciklonski sistem Axel je poskrbel, da je bila gladina Baltika 
več kot 1,7 m nad običajno višino. V Nemčiji je bil popla-
vljen Rostock, na Poljskem Świnoujście in na Danskem 

70  mm padavin. 14. junija je močno deževje prizadelo 
francoski departma Haute-Loire. Ponekod je v eni uri 
padlo do 130 mm padavin, v obdobju fronte pa več kot 
220 mm. V poplavah je utonila ena oseba.

Konec junija je močna nevihta prizadela Berlin v Nemčiji. 
30. junija je v Berlinu v 24 urah padlo 150 mm dežja, v 
mestu Oranienburga pri Berlinu pa kar 247 mm. Popla-
vljeni so bili posamezni mestni predeli.

Sredi julija je močno deževje prizadelo s poplavami 
vzhodne predele Grčije in evropski del Turčije. 26. junija 
je poplavilo več rek na Spodnjem Saškem v Nemčiji, kjer 
so štiri reke dosegle rekordne vodostaje. 

4. in 5. avgusta so imeli hudourniške poplave v severni 
Italiji, kjer so pustile največje razdejanje v Cortini 
d'Ampezzo, utonila je ena oseba. V  začetku avgusta 
so prav tako imeli poplave v južni in vzhodni Angliji. Na 
Krimu v Rusiji je v poplavi 20. avgusta odneslo več avto-
mobilov in poškodovalo več hiš, na Severnem Irskem pa 
so imeli 22. avgusta hudourniške poplave. 

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

 Table 1: Severity is divided into three 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

 Slika 1: Poplave morja na Danskem v januarju  
(vir: twitter.com, DRVejret)

 Figure 1: Coastal flooding in Denmark in January  
(Source: DRVejret twitter.com)

 Slika 2: Hudourniške poplave so Malago v Španiji 
prizadele 19. februarja (vir: twitter.com, 
MalagaMeteo)

 Figure 2: Flash floods hit Malaga, Spain, on 19 February 
(Source: MalagaMeteo, twitter.com)

 Slika 3: Poplave v Grčiji so pustile razdejanje  
(vir: twitter.com, AristovoulidisA)

 Figure 3: Floods in Greece left devastation in their wake 
(Source: AristovoulidisA, twitter.com)

obala Syddanmarka in Sjællanda. Prav tako so imeli 
manjše poplave zaradi visokega morja sredi januarja v 
vzhodni Angliji.

Nevihtno vreme z močnimi padavinami je 22. januarja zajelo 
jug Italije. V 24 urah je padlo med 50 in 100 mm dežja. Na 
Siciliji sta dve reki poplavili Sirakuze, poplave so imeli tudi v 
Kataniji in Kalabriji. V poplavah je utonila ena oseba.

Sredi februarja so padavine z do 200  mm v 24 urah 
prizadele jug Francije, predvsem porečje reke Aude. 
19. februarja so hudourniške poplave zajele jug Španije, 
predvsem Malago, kjer je odneslo več avtomobilov in 
cest. V 24 urah je v Malagi padlo 153 mm padavin, od teh 
130 v šestih urah. Ponovno so Španijo, tokrat Valencio, 
prizadele hudourniške poplave 13. marca. V  mestu 
Alicante je v 24 urah padlo 138 mm dežja, ponekod po 
Valencii pa je padlo do 170 mm dežja v 24 urah.

V drugem tednu junija so poplave prizadele Srbijo, kjer 
je v Vršcu utonila ena oseba. Hudourniške poplave je 
povzročilo deževje, ki je prineslo 117 mm padavin v 24 
urah. V  podobnem terminu so imeli evakuacije zaradi 
poplav na severovzhodu Škotske, v 24 urah je padlo do 
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V začetku septembra so bile poplave na jugozahodu 
Anglije. 10. septembra je dvomesečna količina padavin 
v dveh urah zalila Livorno v Italiji. V dveh urah je padlo 
kar 250 mm dežja, deroče vode pa so zahtevale osem 
življenj. Nekaj dni pozneje, 12. septembra, so močne 
padavine prizadele okolico Zadra na Hrvaškem, kjer 
je padlo 280 mm dežja v 24 urah, od tega 242 mm v 
štirih urah. Poplave so še 19. septembra prizadele 
mesto Elblag v severni Poljski (padlo je 80 mm padavin 
v 24 urah), konec septembra pa je naliv z 270 mm dežja 
v treh urah zalil otok Samothraki v Egejskem morju v 
Grčiji, kjer so blatni tokovi in poplave preplavili naselja 
na otoku. Prav tako so imeli konec septembra poplave 
na jugu in vzhodu Islandije.

Oktobra je deževje povzročilo močne poplave v okrožju 
Kambrija v Angliji. Okrožje je bilo močno prizadeto že 
leta 2015, tudi tokrat pa je padlo veliko dežja, 11. oktobra 
v 24 urah do 211 mm. Odneslo je nekaj mostov in cest. 
Sredi meseca je na Irskem in v Združenem kraljestvu 
nevihta Ophelia prinesla visoko plimo in obalne poplave. 
Hitre poplave so 18. oktobra zajele tudi Španijo, Anda-
luzijo, nalivi pa so s poplavami 24. in 25. oktobra zahte-
vali pet življenj v provinci Burgas v Bolgariji, kjer je padlo 
60 mm dežja v 24 urah in so zato poplavile številne reke.

Novembra so bile manjše poplave v začetku meseca na 
območju Nemčije, Poljske in Češke, sredi meseca pa 
so poplave v Grčiji zahtevale 24 žrtev. V Grčiji je med 11. 
in 14. novembrom padlo v 24 urah med 50 in 130 mm 
dežja po različnih predelih države in povzročile so več 
lokalnih intenzivnih hudourniških poplav. Največ žrtev so 
povzročile v Zahodni Atiki, in sicer je življenje izgubilo 23 
ljudi. Deževje je povzročilo obsežnejše poplave med 22. 
in 23. novembrom na Irskem in v Združenem kralje-
stvu, kjer je padlo do 80  mm dežja v 24 urah, konec 
novembra so spet imeli hudourniške poplave v Andalu-
ziji v Španiji, zadnjega novembra pa so se začele poplave 
tudi v Albaniji. V  Albaniji so poplave prizadele več kot 

5000 hiš, 15.000 ha zemlje, uničenih je bilo 78 mostov, 
več jezov. Poplave so zahtevale eno življenje.

Zadnje večje poplave tega leta v Evropi so v dneh okrog 
12. decembra prizadele Italijo. Prizadele so Toskano, 
Emilio Romagno in Ligurijo. Reka Enza je zalila mesto 
Lenigione in poplavne ravnice. 12. decembra je dosegla 
rekordni vodostaj 12,44 m. Prav tako je poplavljala reka 
Secchia. Vzrok poplav so bile velike količine padavin, med 
60 in 90 mm v 24 urah.

 Slika 4: Poplavno razdejanje hudournika v Cortini 
d'Ampezzo avgusta (vir: twitter.com, 
emergenzavvf)

 Figure 4: Devastation caused by a torrent in Cortina 
d'Ampezzo in August (Source: emergenzavvf, 
twitter.com)

 Slika 6: Poplave reke Enza v Italiji decembra  
(vir: reggionline.com)

 Figure 6: Floods caused by the river Enza in Italy in 
December (Source: reggionline.com)

 Slika 5: Poplave novembra v Atiki v Grčiji  
(vira: twitter.com, TheKellaki)

 Figure 5: Floods in Atka, Greece, in November  
(Sources: TheKellaki, twitter.com)
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Azija

Leta 2017 je bilo v Aziji 70 večjih poplavnih dogodkov, ki 
so zahtevali 3182 žrtev, preseljenih je bilo 5,2 milijona 
ljudi, enkrat ali večkrat pa je poplavljalo na 4,3 milijona 
km². Najvišjo magnitudo 7,2 so imele monsunske poplave 
od avgusta v Indiji.

Prve poplave leta 2017 so Azijo zajele že na 31. decembra 
2016 v Maleziji in južni Tajski. Neobičajno večdnevno 
deževje je v petih dneh prineslo večinoma med 150 in 
500 mm padavin, v kraju Tanah Merah pa celo 625 mm. 
Poplavljale so reke na Malajskem polotoku, in sicer do 5. 
januarja. V  poplavah so morali preseliti 25.000 oseb v 
Maleziji, na Tajskem je bilo prizadetih 350.000 oseb, utonilo 
pa jih je 11. Poplave na tem območju so se v obeh državah 
zavlekle. V Maleziji so se spet okrepile med 20. in 23. janu-
arjem, na Tajskem pa je večina dežja padla prvič med 2. in 
8. januarjem (ponekod čez 1000 mm), drugo obdobje dežja 
pa je bilo med 16. in 26. januarjem, tako da so se poplave 
zavlekle vse do začetka februarja. Na Tajskem je v poplavah 
utonilo 96 oseb, prizadetih je bilo 1,8 milijona ljudi.

Nevihte so prinesle močan dež sredi januarja tudi na 
Filipine. V 24 urah je padlo med 50 in 205 mm dežja, kar 
je povzročilo poplave na severu otoka Mindanao. Priza-
detih je bilo več kot 300.000 oseb, devet jih je izgubilo 
življenje. Posledice poplav so na Mindanau odpravljali 
še ves februar, februarja pa so nove poplave na Filipinih 
zahtevale še 13 življenj.

Konec januarja, med 26. in 29., so poplave zaradi močnega 
dežja prizadele sever Sulavezija in del province Bangka 
Belitung v zahodni Indoneziji. Evakuiranih je bilo 1000 
oseb. Indonezijo so poplave v njenem osredjem delu spet 
zajele 8. februarja, ko so prizadele območje med Balijem in 
otokom Zahodna Nusa Tenggara. V 12 urah je 8. februarja 
padlo 145 mm dežja, poplave pa so zahtevale 12 življenj.

Hudourniške poplave so sredi februarja prizadele 
Savdsko Arabijo. V  24 urah je ponekod padla trime-
sečna količina padavin, med 60 in 90 mm. Poplave so 
povzročile veliko razdejanja in zahtevale eno žrtev.

Februarja poplave Indoneziji niso prizanesle. V Džakarti 
je v 24 urah 21. februarja padlo 180 mm dežja, kar je 
povzročilo poplave z do 1,5  m vode po posameznih 
predelih mesta. Prizadetih je bilo 6000 ljudi, dve osebi 
sta utonili. Ponovno so močni nalivi prizadeli Indone-
zijo že v začetku marca na območju Zahodne Sumatre. 
V  poplavah in plazovih sta življenje izgubili dve osebi. 
V  marcu je močno deževje povzročilo tudi poplavljanje 
dveh rek na jugu Filipinov, kjer je utonila ena oseba.

Dolgotrajno deževje med 29. marcem in 7. aprilom je 
povzročilo poplave na severovzhodu Bangladeša. Po 
podatkih oblasti je bilo prizadetih čez 100.000 oseb in 
več kot 125.000 ha poljščin. Intenzivnosti padavin so bile 
med 40 in 158 mm v 24 urah v posameznih dneh v tem 
obdobju. V Indiji, v zveznih državah Jammu in Kašmir, so 
prav tako močne poplave v začetku aprila zahtevale eno 
življenje. V  začetku aprila je močno deževje povzročilo 
tudi plazove in blatne tokove v Indoneziji, kjer je življenje 
izgubilo osem oseb (3 + 5*), sredi aprila pa je poplavilo 
posamezna okrožja v provinci Ačeh. Poplave so povzro-

 Slika 7: Poplave v Indoneziji v januarju 2018  
(vir: twitter.com, Sutopo_PN)

 Figure 7: Floods in Indonesia in January 2018  
(Source: twitter.com,Sutopo_PN)

 Slika 8: Hudourniške poplave februarja v Savdski Arabiji 
(vir: floodlist.com, SDCD)

 Figure 8: Flash floods in Saudi Arabia in February  
(Source: floodlist.com, SDCD)
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čile močne padavine, do 110 mm v 24 urah 11. aprila, 
zahtevale pa so dve življenji.

Od 14. do 17. aprila so poplave prizadele zahod Irana. 
Hudourniške poplave so prizadele šest iranskih provinc 
in so zahtevale veliko smrtnih žrtev, kar 48. Količina 
padavin, ki je 16. aprila v 24 urah povzročila poplave, je 
bila v kraju Ilam 53 mm. V podobnem času so hudour-
niške poplave ob prehodu tropske depresije Crising 15. 
in 16. aprila prizadele osrednje Filipine. V  24 urah je 
padlo med 80 in 110 mm padavin, poplave pa so zahte-
vale deset življenj. Prav tako so v dneh med 16. in 19. 
aprilom poplave zaradi taljenja snega prizadele severni 
Kazahstan. Evakuiranih je bilo več kot 7000 oseb.

Močno deževje je med 21. in 24. aprilom povzročilo 
poplave po nižinah v indijskih državah Assam, Tripura in 
Meghalaya. Prizadet je bil tudi Bangladeš. Konec aprila pa 
so hudourniške poplave spet prizadele Indonezijo. Tokrat 
osrednjo Javo, kjer so poplave zahtevale deset življenj.

7. maja je naliv povzročil večje poplave v predelih province 
Guangdong na Kitajskem. V 24 urah je 8. maja padlo 
146  mm dežja v mestu Guangzhou, od tega večina v 
šestih urah. Veliko vremenskih postaj je prejelo več kot 
250 mm dežja v istem obdobju, kar nekaj čez 300 mm, 
v kraju Jiulongzhen celo 524 mm v 24 urah (na primer: 
840 mm je celoletna količina padavin v Prekmurju). Po 

tem dogodku so obširnejše poplave prizadele večji del 
južne Kitajske, province Fujian, Jiangxi, Hubei, Hunan, 
Guangxi, Chongqing, Guizhou in Yunnan. Poplave med 11. 
in 16. majem niso bile tako intenzivne, so pa zahtevale 
štiri življenja.

Sredi maja so poplave prav tako prizadele Indone-
zijo, predele Sulawesija, Bornea in Sumatre. Utonilo je 
sedem oseb. Prav tako v drugi polovici maja so poplave 
prizadele sever in osrednji tel Tajske, kjer je v 24 urah 
17. maja padlo med 100 in 300 mm padavin, poplave 
so trajale vse do konca meseca in so zahtevale dve 
življenji.

V maju je monsunsko deževje ves mesec zalivalo Šri 
Lanko in povzročilo celomesečno poplavljanje, ki se je 
zavleklo še v začetek junija. Poškodovanih je bilo skoraj 
13.000 zgradb, evakuiranih 101.638 oseb, poplave in 
plazovi pa so zahtevali 212 življenj, največ konec maja. 
Najintenzivnejše padavine so bile med 23. in 24. majem, 
ko je v 24 urah padlo med 50 do več kot 300  mm 
padavin, v kraju Ratnapura 384 mm v 24 urah.

V azijskem delu Rusije je sredi maja poplavila reka Išim v 
pokrajini Tjumen. Vzrok za poplave je bilo prelitje jezu na 
reki Išim, ki se je potem porušil. Jez se je porušil zaradi 
velike količine snežnice z območja Kazahstana. Uničenih 
je bilo več hiš, evakuiranih pa več kot 1000 družin.

V začetku junija je močan naliv zajel otok Tajvan, kjer je 
padlo več kot 600 mm v 12 urah ponoči med 2. in 3. 
junijem. Poplavne vode so odnesle eno življenje.

Monsunske poplave v Indiji se po navadi začnejo junija 
in zvezna država Assam je bila leta 2017 prva, kjer so 
občutili monsunske poplave v začetku junija. Monsuni so 
s prvim valom poplav reke Bramaputre prizadeli 60.000 
ljudi. Poplave se niso polegle še ves mesec in so se nada-
ljevale z naslednjim viškom poplavne vode konec junija in 
v prvi polovici julija. V mesecu dni so 24. julija so zahte-

 Slika 9: Poplave maja v Indoneziji  
(vir: twitter.com, Dianhidayat75)

 Figure 9: Floods in Indonesia in May  
(Source: twitter.com, Dianhidayat75)

 Slika 10: Poplave v maju na Šrilanki so zahtevale več kot 
200 življenj (vir: twitter.com, SLRedCross)

 Figure 10: Floods in Sri Lanka in May claimed over 200 
lives (Source: twitter.com, SLRedCross)
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vale 76 življenj, preseljenih je bilo 50.000 oseb. Poleg 
te zvezne države so poplave v Indiji prizadele v začetku 
julija tudi Arunachal Pradesh, kjer so poplave in plazovi 
v prvih dveh tednih julija zahtevali 14 življenj. Poplave 
v začetku julija je povzročilo močno deževje, ki je imelo 
najvišje 24-urne količine padavin med 50 in 270 mm v 
različnih dneh od 1. do 12. julija.

Sredi julija so monsunske poplave v Indiji zajele tudi 
državo Odisha, kjer so prizadele 40.000 ljudi, utonili sta 
dve osebi. Prav tako pa so močne padavine 15. in 16 
julija (med 200 in 300 mm v 24 urah) s prvim poplavnim 
valom prizadele zvezno državo Gujarat na zahodu 
Indije. Poplave v tej državi so se nadaljevale še ves julij 
z najintenzivnejšimi padavinami v 24 urah med 170 mm 
v mestu Veraval 21. julija do 463  mm v mestu Danti-
wada 25. julija. Poplavljala je predvsem reka Sabarmati 
s pritoki, poplave so do konca meseca zahtevale kar 218 
žrtev, preseliti so morali 32.000 oseb. 

V zadnji dekadi julija in v začetku avgusta je monsunsko 
deževje z nalivi zajelo zvezno državo Zahodni Bengal. 
Poplave ob Gangesu so bile dolgotrajne, intenzivne in 
uničujoče. Trajale so vse do začetka septembra, evaku-
irali so 1.125.140 oseb, poplave so zahtevale tudi 269 
žrtev. Avgusta so monsunske poplave zajele še državo 
Bihar, spet Assam.

V Biharju so monsunske poplave tajale do prvega tedna 
septembra. Uničenih je bilo skoraj 25.000 zgradb, 
evakuiranih skoraj 700.000 oseb, utonilo je 514 oseb. 
V tretjem poplavnem valu v Assamu, ki je trajal do prvih 
dni septembra, je bilo prizadetih dva milijona ljudi, evakui-
ranih je bilo skoraj 200.000 ljudi, življenje pa je v tem valu 
izgubilo 82 oseb.

Sredi avgusta so poplave in plazovi na severu Indije v državi 
Himachal Pradesh odnesli dva avtobusa, v nesreči je 
umrlo 46 oseb, v drugi polovici avgusta pa so monsunske 
poplave zajele še Uttar Pradesh z rekordnimi vodostaji 
reke Zahodni Rapti, več rek pa se je približalo rekordnim 
vrednostim. Poplave v teh državah so se zavlekle do 11. 
septembra in so prizadele 2 milijona ljudi, 110 jih je utonilo.

 Slika 12: Izredni nalivi z več kot 600 mm padavin v  
12 urah so junija prizadeli Tajvan  
(vir: twitter.com, SaiShouYuu)

 Figure 12: Extremely heavy rainfall with over 600 mm of 
percepitation in 12 hours affected Taiwan in 
June (Source: twitter.com, SaiShouYuu).

 Slika 11: Poplave maja 2017 zaradi porušitve jezu zaradi 
velike količine snežnice v Rusiji pri mestu Išim 
(vir: vsemetri.com)

 Figure 11: Floods caused by the collapse of a dam resulting 
from a large volume of snow water near Ishim, 
Russia, in May 2017 (Source: vsemetri.com)

 Slika 13: Poplave julija v Indiji (vir: twitter.com, KirenRijiju)
 Figure 13: Floods in India in July  

(Source: twitter.com, KirenRijiju)

Močni nalivi z 200 do 340 mm v 24 urah so 30. avgusta 
prizadeli obalne predele države Maharastra in tudi 
mesto Bombaj. Poplave so zahtevale pet življenj.

Močno deževje je prav tako v sredini junija prizadelo 
Bangladeš. V 48 urah je od 11. junija naprej padlo v kraju 
Chittagong več kot 400 mm dežja (mesečna količina v 
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tem kraju je 600  mm), v kraju Rangamati pa več kot 
500 mm. Velike so bile tudi 24-urne količine dežja, med 
165 in 343 mm 12. in. 13. junija. Poplave in plazovi so 
v Bangladešu zahtevali 164 življenj, v sosednji zvezni 
državi Mizoram v Indiji pa je umrlo osem ljudi.

V zadnjem tednu junija so poplave zajele jug in jugozahod 
Kitajske. Deževje je Kitajsko zajelo v dneh po 22. juniju, 
največje 24-urne količine padavine pa so bile tja do 26. 
junija, različno od geografske lege krajev, viški padavin pa 
so bili večinoma med 100 in 184 mm v 24 urah. Poplave 
po Kitajskem so prizadele 11 provinc in okoli 9,5 milijona 
ljudi ter so se zavlekle še v julij. Do začetka julija so poplave 
najbolj prizadele Hunan, kjer je reka Xiangjiang dosegla 
rekordni vodostaj, umrlo je 34 oseb. Skupaj so poplave 
zahtevale 56 življenj. Naslednje močno deževje je priza-
delo severovzhod Kitajske, provinco Jingjinji, v dneh med 
6. in 9. julijem. Okolica Pekinga je dobila v 24 urah med 
50 in 120 mm dežja, poplave tu k sreči niso zahtevale 
žrtev. Kitajsko so poplave zajele še konec avgusta, ko so 
zahtevale 16 življenj.

Konec junija so imeli poplave v Pakistanu. Hudourniške 
poplave, povezane z monunskimi nalivi, so zajele več 
regij države in zahtevale med 28. junijem in 4. julijem 30 
življenj. Monsunske poplave so v Pakistanu čez poletne 
mesece do 2. septembra skupaj zahtevale 157 življenj. 
Prav tako junija so bile poplave še na Filipinih in v Nepalu. 
V Nepalu so zahtevale 11 življenj.

V začetku julija je močno deževje prineslo poplave tudi 
na sever Vietnama. Padavine so bile v dneh med 1. in 5. 
julijem z 24-urnimi viški med 50 in 160 mm. Evakuirali so 
1000 oseb, utonili sta dve osebi.

Močni nalivi so med 5. in 10. julijem prizadeli Japonsko, 
okolico mesta Fukuoka in Oita na jugu države. Najvišje 
24-urne količine padavin v tem času so bile izmerjene v 
kraju Hita, kjer je padlo 336 mm dežja, in v kraju Asakura, 
kjer je padlo 516 mm dežja. Poplavljale so reke Chikugo, 
Yamakuni, Oita, Nanase in Hikoyama. Hudourniške 

poplave so na tem delu povzročile veliko škodo in terjale 
22 življenj. Hudourniške poplave na severu Hokaida so 
Japonsko zajele tudi med 22. in 25. julijem.

Sredi julija so hudourniške poplave presenetile prebi-
valce province Badakhshan v severnem Afganistanu. 
Poplave so zahtevale 16 življenj. V zadnjem delu julija so 
poplave zajele tudi severovzhod Tajske, kjer so zahtevale 
15 življenj. V  začetku avgusta so hudourniške poplave 
v Vietnamu zahtevale 12 življenj, v Pakistanu pa so 
poplave in plazovi zahtevali pet življenj. Sredi avgusta 
so v severnem Iranu hudourniške poplave odnesle 
12 življenj. V prvi polovici avgusta je poplavljalo tudi na 
daljnem vzhodu Rusije, kjer je s 6. na 7. avgust padlo 
250 mm padavin v 24 urah.

Monsunske poplave so sredi avgusta prizadele tudi 
Bangladeš, kjer so izmerili več rekordnih vodostajev 
zahodnih pritokov Bramaputre. Ob poplavah so evaku-
irali 368.000 oseb, utonilo jih je 117. Konec avgusta 
so nenadne poplave zajele tudi Nepal, kjer so imeli 62 
žrtev, hudourniške poplave pa so zajele od 30. avgusta 
do 2. septembra tudi Pakistan, kjer so zahtevale 20 
življenj v provincah Sindh in Punjab.

V septembru je tropski ciklon Doksuri dodobra zalil 
Filipine, z viškom v 24 urah 12. septembra v kraju Alabat 
s 528  mm padavinami. Ciklon je nadaljeval pot proti 
zahodu in 14. ter 15. septembra zajel severni Vietnam, 
kjer je padlo od 260 do 381 mm padavin v 24 urah, ter 
16. in 17. septembra sever Tajske in Mjanmara. Ob 
poplavah so na Filipinih utonili štirje ljudje, v Vietnamu 
pa devet. V Vietnamu so evakuirali več kot 116.000 ljudi, 
poplavljenih in poškodovanih je bilo skoraj 30.000  ha 
kmetijskih in akvakulturnih površin.

Sredi septembra je tajfun Talim povzročil poplave po 
južni Japonski s padavinami med 60 in 250 mm v 24 
urah. Tajfun je zahteval dve žrtvi. V dneh med 22. in 24. 
septembrom so poplave prizadele Zahodne Visaje na 
Filipinih, v zadnjem tednu meseca pa so bile poplave tudi 
v osrednji Kitajski, zahodno od Šanghaja, kjer so evaku-
irali 20.000 oseb, osem oseb pa je utonilo. Poplave po 
osrednji Kitajski so se v oktobru razširile na šest osre-
dnjih provinc, kjer so zahtevale 23 življenj.

V oktobru so poplave in plazovi spet zajeli severni 
Vietnam. Intenzivnost padavin je bila večinoma nad 
200 mm v 24 urah 11. oktobra, hudourniki pa so zahte-
vali kar 72 življenj. Sredi oktobra so imeli poplave še na 
otoku Mindanao na Filipinih, evakuirali so 12.240 oseb, 
ena oseba je umrla. Prav tako v drugi polovici oktobra je 
osrednjo Japonsko dosegel tajfun Lan, ki je 23. oktobra 
prinesel tudi do več kot 300 mm dežja v 24 urah. Na 
Japonskem so evakuirali 1900 oseb. Od 10. oktobra pa 
vse do novembra je poplavljalo tudi na Tajskem.

Novembra so bile v Aziji poplave ob tajfunu Damrey 
na Filipinih in v Vietnamu. Na Filipinih so bile najvišje 
24-urne količine padavin med 100 in 200  mm, v 

 Slika 14: Hudourniške poplave na jugu Japonske so 
povzročile veliko škodo (vir: twitter.com, JGSDF_pr)

 Figure 14: Flash floods in the south of Japan caused extensive 
damage (Source: twitter.com, JGSDF_pr).
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Vietnamu pa so bile količine mnogo višje, 5. novembra 
so bile večinoma med 500 in 750 mm z viškom 783 mm 
v kraju Tra My. Posledice poplav so bile tako na Filipinih 
manjše, umrli sta dve osebi, v Vietnamu pa so poplave 
zahtevale 91 življenj in 30.000 preseljenih ljudi. Poplave 
so takrat manj prizadele Kambodžo.

Močne hudourniške poplave (intenzivnost padavin je bila 
med 200 in 460 mm v 24 urah) so v začetku novembra 
prav tako prizadele severno Malezijo, kjer so morali 
preseliti 10.000 oseb, utonilo jih je sedem. Močne hudo-
urniške poplave so prav tako od 3. do 8 novembra priza-
dele skoraj večino zahodne Indonezije, kjer so zahte-
vale devet življenj. Najvišja intenzivnost padavin je bila tu 
manjša, med 90 in 110 mm v 24 urah. V istem obdobju 
so poplave prizadele tudi državo Tamil Nadu v Indiji in 
Šrilanko. Nalivi s 24-urno količino padavin med 50 in 
300  mm so s poplavami zahtevali skupaj 20 življenj in 
skoraj 12.000 preseljenih. Hudourniške poplave, ki so 
19. novembra spet prizadele osrednjo Indonezijo, so 
zahtevale dve življenji. Istega dne so imeli poplave tudi v 
Vietnamu zaradi tropske depresije Kirogi (24-urna inten-
ziteta padavin je bila do 300 mm), utonili sta dve osebi.

Hudourniške poplave so jeseni značilne tudi za Savdsko 
Arabijo, kjer so poplavljali vadiji v zahodnem delu države. 
Poplave so povzročili močni nalivi z do 125 mm dežja v 24 
urah na 21. novembra, od tega je bilo med 90 in 115 mm 
padavin v eni uri. Poplave so zahtevale tri smrtne žrtve.

Konec novembra so poplave spet prizadele jugo-
vzhodno Azijo, od Indonezije, Malezije, Tajske do 
Šrilanke in juga Indije. V Indoneziji so prizadele Javo in 

Bali (383 mm dežja v 24 urah v kraju Pacitan), severno 
Malezijo (padavine med 200 in 500  mm v 24 urah), 
južno Tajsko (med 80 in 250 mm padavin v 24 urah) ter 
Šrilanko in južnoindijsko državo Kerala (70 do 200 mm 
padavin v 24 urah). Na Tajskem, Šrilanki in v Indiji so 
se poplave zavlekle še v začetek decembra. Skupaj 
so ti poplavni dogodki zahtevali (11+2+22+13+19) 
67 življenj, preseliti so morali več kot 40.000 oseb. 
Poplave v Indiji in na Šrilanki v začetku decembra so 
bile posledica ciklona Ockhi – prvega tropskega ciklona 
Indijskega oceana v letu 2017.

16. decembra so hudourniške poplave zajele Oman in 
Združene arabske emirate. Ob nalivih je padlo med 
50 in 110 mm dežja v 24 urah, poplave pa so zahtevale 
tri žrtve. Nekaj dni pozneje so imeli obsežnejše poplave 
z eno žrtvijo v Maleziji, kjer je prizadelo sever Bornea, 
provinci Sabah in Sarawak.

 Slika 15: Poplave v začetku novembra so prizadele sever 
Malezije – tudi otok Penang (vir: twitter.com, 
dRDha_RR)

 Figure 15: Floods hit the north of Malaysia, including 
Penang Island, in early November  
(Source: twitter.com, dRDha_RR). 

 Slika 16: Hudourniške poplave v Savdski Arabiji novembra 
(vir: twitter.com, SaudiDCD)

 Figure 16: Flash flood in Saudi Arabia in November  
(Source: twitter.com, SaudiDCD)

 Slika 17: Posledice po poplavah ob tajfunu Tembin na 
Filipinih (vir: twitter.com, philredcross)

 Figure 17: Cosequences of floods caused by Typhoon 
Tembin in the Philippines (Source: twitter.com, 
philredcross).
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Med 15. in 19 decembrom je tropska nevihta Kai-Tak 
dosegla osrednje Filipine, najbolj vzhodne Visaje. Količine 
dežja v 24 urah so bile med 113 mm do 401 mm, enourni 
višek pa je bil okrog 200 mm. Nastale so hudourniške 
poplave, zaradi katerih so morali evakuirati 230.000 
oseb, 40 je bilo smrtnih žrtev. Zadnja tropska nevihta 
2017 je Filipine zajela med 22. in 28. decembrom. Tajfun 
Tembin, filipinsko Vinta, je prizadel južnejši del države, 
sever otoka Mindanao. Preseliti so morali 138.000 
oseb, 240 jih je umrlo.

Afrika

Leta 2017 je bilo v Afriki 30 večjih poplavnih dogodkov. 
Poplave so zahtevale 959 smrtnih žrtev, preseljenih je 
bilo približno petina milijona ljudi, zajele pa so 2,8 milijona 
km². Najvišjo magnitudo 6,8 so imele poplave v Mozam-
biku v začetku leta 2017 (DFO, 2018).

Prve poplave v Afriki so med 5. in 8. januarjem 2017 
prizadele severne predele Južnoafriške republike. 
Poplave je povzročilo močno deževje z intenzivno-
stjo med 90 in 150 mm v 24 urah. Poplavljale so reke 
Limpopo, Mpumalanga in Gauteng, poplave so zahtevale 
sedem življenj. V  istem tednu so poplave prizadele tudi 
Angolo, poplave pa so bile omejene na njen zahodni del. 
Manjše poplave so bile med 12. in 14. januarjem tudi v 
Zimbabveju. Zimbabve so močnejše poplave ponovno 
prizadele konec januarja. V 24 urah 1. februarja je padlo 
126 mm dežja v kraju Gokwe. Narasli reki Mutirikwi in 
Mudzongwe sta odnesli sedem življenj. Prav tako so 
sredi januarja poplave zajele tudi sosednji Mozambik. 
V tednu dni je padlo čez 650 mm padavin, veliko krajev 
je doseglo rekordne padavinske količine. Poplave so se 
zavlekle vse do februarja, utonilo je 44 oseb.

Močni 6-urni nalivi so 10. februarja povzročili popla-
vljanje reke Lingadzi v Malaviju, kjer so evakuirali 400 

oseb. 15. februarja je tropski ciklon Dineo dosegel 
Mozambik. Prinesel je močno deževje z intenziteto med 
50 in 170 mm v 24 urah. Prizadeti so bili obalni predeli 
juga države, kjer je utonilo devet oseb.

Tedensko deževje je v drugi polovici februarja zajelo 
sever Južnoafriške republike. Poplave so bile poča-
snejše, a obsežnejše, in so zahtevale tri smrtne žrtve. 
Hudourniške poplave so imeli konec februarja v Maroku, 
ko je 23. februarja padlo več kot 100 mm dežja v nekaj 
urah. Poplave so odnašale vozila in poplavljale ceste na 
območju glavnega mesta Rabat. V drugi polovici febru-
arja so poplave spet zajele Zimbabve, kjer so zahtevale 
kar 246 življenj.

7. marca je severni Madagaskar dosegel tropski ciklon 
Enawo. V poplavah, ki so sledile, je zahteval 50 življenj, 
111.000 ljudi so evakuirali. 16. marca so hudourniške 
poplave zajele Burundi. Poplave in plazovi so zahtevali 
šest žrtev, uničenih je bilo 162 zgradb. Hudourniške 
poplave so 21. in 22. marca zajele tudi Luando v Angoli, 
kjer je v 24 urah padlo skoraj 80 mm dežja, poplavilo je 
skoraj 6000 hiš, uničenih jih je bilo 700, utonilo je 11 
oseb. Marca so bile poplave tudi v Namibiji.

V aprilu so imeli v Malaviju štiri smrtne žrtve zaradi 
poplav med 4 in 6. aprilom. Preseliti so morali 30.000 
oseb.

 Slika 18: Poplave februarja v Malaviju  
(vir: twitter.com, MalawiGovt)

 Figure 18: Floods in Malawi in February  
(Source: twitter.com, MalawiGovt)

 Slika 19: Deroč hudournik februarja v Južnoafriški 
republiki (vir: floodlist.com)

 Figure 19: Rushing torrent in the South African Republic in 
February (Source: floodlist.com)
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Nalivi z intenziteto 235  mm v 24 urah so 9. maja v 
Mombasi v Keniji povzročili hudourniške poplave, ki 
so trajale vse do 19. maja v več poplavnih dogodkih, 
predvsem na jugu države pa so preselili 25.000 oseb, 
26 ljudi je utonilo.

Sredi maja so poplave po večdnevnem deževju zajele 
severovzhod Južnoafriške republike, kjer so utonile tri 
osebe.

Junija so poplave prizadele Niger. V 24 urah je 14. junija 
padlo v glavnem mestu Niamey 125 mm dežja. Uničenih 
je bilo skoraj 400  hiš, utonilo je 14 oseb. Sosednjo 
Nigerijo so poplave zajele po močnem deževju 8. in 9. 
julija. 24-urne količine padavin so bile med 20 in 100 mm, 
poplave pa so zahtevale deset življenj.

Velika namočenost in poplave so povzročile blatne 
tokove med 14. in 19. avgustom v Sierri Leone. V nekaj 
urah je 14. avgusta padlo 80 mm dežja, sprožili so se 
blatni tokovi, ki so s poplavami vred zahtevali 409 življenj.

Deževje z nalivi je konec avgusta zajelo Sudan. Močno 
sta narasla Modri Nil in reka Atbarah. Uničenih je bilo 
420 zgradb. Prav tako konec avgusta so močne poplave 
zajele sever Ugande. Preseliti so morali 2000 oseb, 
utonile so tri osebe. 

Konec avgusta in v začetku septembra so imeli močne 
poplave v nigrskem glavnem mestu Niamey. Nalivi z 
intenzivnostjo do 100 mm dežja v pol ure so zahtevali 
44 življenj.

September je bil v Afriki poplavno precej aktiven. Poplave 
so se iz avgusta nadaljevale v Sudanu, kjer je najprej popla-
vljal Modri Nil, Beli Nil pa je delno porušil tudi jez El Aawaj, 
zgrajen leta 2013, ki naj bi ščitil mesto Tindelti pred popla-
vami. Prav tako so se poplave nadaljevale v Nigeriji, kjer 
so zaradi dolgotrajnega deževja poplave reke Benue priza-
dele četrt milijona ljudi, 100.000 so jih morali preseliti. 
Poplavni val se je s poplavljanjem reke Niger premikal 
dolvodno in pozneje poplavljal tudi na severu Nigerije.

V začetku septembra so nalivi prizadeli Mavretanijo, 
kjer se je zaradi poplav porušilo več hiš, hudourniki pa 
so odnesli 18 življenj. Količina padavin je bila med 14 
in 32 mm v 24 urah. Sredi septembra so močni nalivi 
povzročili hudourniške poplave v Kongu. Uničenih je 
bilo več hiš, 12 oseb je utonilo. Konec septembra je v 
poplavah 15 oseb utonilo v Ugandi.

 Slika 22: Poplave septembra ob reki Benue v Nigeriji  
(vir: twitter.com, Sumner_Sambo)

 Figure 22: Floods caused by the river Benue in Nigeria in 
September (Source: twitter.com, Sumner_Sambo)

 Slika 20: Poplave konec februarja v Zimbabveju  
(vir: H. S. Kasukuwere, floodlist.com)

 Figure 20: Floods in Zimbabwe at the end of February 
(Source: H.S. Kasukuwere, floodlist.com)

 Slika 21: Poplave v Keniji v maju (vir: twitter.com, 
KenyaRedCross)

 Figure 21: Floods in Kenya in May (Source: twitter.com, 
KenyaRedCross)
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Konec leta je v Afriki minil razmeroma mirno. Bilo je več 
za afriške razmere manjših poplav. Oktobra so nevihte 
prinesle rekordne količine dežja v mesto Durban v 
Južnoafriški republiki. 24-urne količine dežja so bile 
vse do rekordnih 144 mm v 24 urah, večinoma pa med 
70 in 110 mm. V poplavah je utonilo osem oseb. Obdobja 
močnega deževja so v prvih desetih dneh novembra 
prizadela severno in osrednjo Kenijo. Poplave so zahte-
vale štiri življenja. Sredi decembra so poplave v Malaviju 
zahtevale šest življenj, ob istem času so reke poplavljale 
po severu Sudana.

Severna Amerika

Leta 2017 je bilo v Severni Ameriki 19 velikih poplav. 
Po obsegu so zajele 1,7  milijona km², ob dogodkih so 
morali preseliti čez milijon ljudi, zahtevale pa so 78 žrtev. 
Najvišjo magnitudo 6,7 so imele poplave ob tropskem 
ciklonu Irma septembra na jugu ZDA (DFO, 2018).

Prve poplave leta 2017 v Severni Ameriki so se začele 
z močnimi nalivi na jugu Alabame in severu Floride, kjer 
je padlo v 24 urah z 31. decembra na 1. januar na Floridi 
do 151 mm dežja, na jugu Alabame pa do 220 mm dežja. 
Utonila je ena oseba. 

V začetku februarja so nalivi povzročili poplave po severni 
Kaliforniji in Nevadi. 7.  februarja je padlo med 120 in 
180 mm dežja v 24 urah. Isto deževje je povzročilo, da 
je močno narasla gladina jezu Oroville severno od Sacra-
menta. Iztekajoča voda je močno erodirala prelivno polje, 
tako da so morali evakuirati na tisoče oseb. Jug Kalifor-
nije pa so poplave po 250 mm dežja v dveh dneh priza-
dele 17. in 18. februarja in so zahtevale dve žrtvi. Poplave 
so po rekordnih padavinah Kalifornijo prizadele v okolici 
San Francisca v dneh okoli 21. februarja, konec febru-
arja pa še okolico San Diega, po 120  mm dežja v 24 

urah. Poplave in količine padavin so bile blizu rekordnih 
vrednosti.

V februarju so imeli v ZDA dolgotrajnejše poplave še v 
državah Utah, Idaho in Washington, v teh poplavah je 
po podatkih DFO utonilo pet oseb.

V tretjem tednu marca so imeli poplave zaradi dežja in 
taljenja snega v državah Idaho in Washington, kjer je 
bilo uničenih nekaj hiš. Osrednji Teksas so poplave zajele 
11. aprila, ko je padlo več kot 200 mm dežja, utonila je 
ena oseba. Okoli 20. aprila so poplave zajele še Kanado, 
provinci Quebec in Ontario, kjer so morali preseliti 
ogrožene prebivalce.

Konec aprila so poplave odnesle avto z eno osebo v 
Severni Karolini, nevihte pa so povzročile poplave v 
osrednjem in južnem zahodu ZDA predvsem v državah 

 Slika 23: Poplave v mestu Durban v Južnoafriški republiki 
oktobra 2017 (vir: twitter.com, KZN_EMS)

 Figure 23: Floods in the city of Durban, Republic of South 
Africa, in October 2017 (Source: twitter.com, 
KZN_EMS)

 Slika 24: Erozija ob strani prelivnega polja na jezu Oroville 
v Kaliforniji februarja (vir: DWR Acting Director 
William Croyle, floodlist.com)

 Figure 24: Erosion at the side of the spillway at the Oroville 
Dam in California in February (Source: DWR 
Acting Director William Croyle, floodlist.com)

 Slika 25: Poplava v kraju Pocahontas v Arkansasu maja 
2017 (vir: twitter.com, brianemfinger)

 Figure 25: Floods in Pocahontas, Arkansas, in May 2017 
(Source: twitter.com, brianemfinger)
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Missouri, Arkansas, Misisipi in Tennessee. V Arkan-
sasu so v porečju reke White presegli rekordne vodo-
staje na 20 vodomernih postajah. V poplavnem dogodku 
je utonilo šest oseb v državi Missouri, kjer so razglasili 
izredne razmere. V  maju je poplavila tudi Black river 
(Črna reka) v kraju Pocahontas v Arkansasu, dosegla 
rekordne vodostaje in podrla nasipe. V  Arkansasu je 
takrat utonilo sedem oseb.

Tudi sredi maja srednji zahod ZDA ni bil brez poplav. Med 
19. in 22. majem so imeli poplave ob Modri reki (Blue 
river) v Indiani ter v Kentuckyju in Tennesseeju.

Junij je v ZDA in Kanadi minil mirno, 15. julija pa so hudo-
urniške poplave zajele Arizono, kjer so zahtevale devet 
življenj. Konec julija so hudourniške poplave zajele sever 
Kentuckyja. Utrgalo se je več plazov, intenziteta padavin 
pa je bila do 190 mm v 24 urah na 23. julij. Utonila je ena 
oseba.

Hudourniške poplave so v prvem tednu avgusta priza-
dele tri večja mesta v ZDA: New Orleans, Kansas City 
in Las Vegas. V Las Vegasu so nevihte prinesle 50 mm 
padavin 4. avgusta in v treh urah 5. avgusta je v okolici 
New Orleansa padlo med 200 in 250  mm dežja, v 
Kansas Cityju pa med 100 in 200 mm v noči na 6. avgust. 
V mestnih poplavah je utonila ena oseba. Nekaj dni pozneje 
so poplave prizadele tudi Houston v Teksasu, skupaj s 
Kansas Cityjem pa so ju ponovno prizadele konec avgusta. 
Tokrat je v Kansas Cityju umrla ena oseba, v Houstonu in 
jugovzhodnem Teksasu pa je orkan Harvey prinesel kata-
strofalne poplave, ki so trajale več dni. Padle so rekordne 
količine padavin, ki so presegle tudi 500 letne povratne 
dobe. 24-urne količine padavin med 26. in 28. avgustom 
so bile večinoma več kot 500 mm pa vse so 697 mm v 
Daytonu. Uničenih je bilo 7000 zgradb, preselili so več kot 
milijon ljudi, poplave pa so zahtevale 44 življenj.

Orkan Irma je po Karibih dosegel 10. septembra sever 
Floride, Georgijo in Južno Karolino. V  treh dneh je 

padlo več kot 400 mm dežja. Poleg visokih plim so popla-
vljale tudi reke. V zadnjih treh mesecih v Severni Ameriki 
niso imeli večjih poplav.

Južna Amerika

Leta 2017 je bilo v Južni Ameriki 35 velikih poplav. Po 
obsegu so zajele 4,8 milijona km², ob dogodkih so morali 
preseliti več kot 184.000 ljudi, zahtevale pa so 836 
žrtev. Najvišjo magnitudo 7,9 so imele poplave v Peruju v 
začetku leta (DFO, 2018).

Prve poplave v Južni Ameriki so se začele z močnim 
deževjem 5. januarja v Braziliji in so prizadele predele 
Rolante v državi Rio Grande do Sul. Med 6. in 9. janu-
arjem so poplave prizadele Karibe, najbolj Honduras, 
kjer je v 24 urah padlo 150 mm dežja. Utonilo je sedem 
oseb. V  januarju in februarju je poplavilo tudi osem 
rek v Kolumbiji, kar je prizadelo 25.000 oseb. Konec 
januarja in v začetku februarja je močno deževje povzro-
čilo poplave po severnem Peruju, kjer so utrpeli veliko 
gmotno škodo in imeli dve žrtvi.

Sredi februarja so poplave v treh okrožjih v Kolumbiji 
zahtevale eno smrtno žrtev in evakuacijo 2000 oseb, tri 
žrtve pa so zahtevale poplave in plazovi v severnem in 
osrednjem Čilu.

Marca so imeli v Južni Ameriki poplave v Braziliji, Kolum-
biji, Peruju, Mehiki in Dominikanski republiki. V Braziliji 
sta 7. marca poplavljali reki Jarua in Solimoes v povirju 
Amazonke, v Kolumbiji so imeli poplave zaradi dolgotraj-
nega dežja na severu države, v Peruju so sredi meseca 
imeli poplave in plazove v severnem in osrednjem 
obalnem predelu zaradi močnih nalivov. Poplave so 
konec marca prizadele sever Dominikanske republike 
in zahtevale preselitev 1700 oseb, prav tako pa tudi 
Kolumbijo, Peru in Ekvador, kjer so poplave in plazovi 
konec marca in v začetku aprila zahtevali 273 življenj. 

 Slika 26: Katastrofalne poplave so Teksas prizadele konec 
avgusta 2017 (vir: Jason Robertson, USAF)

 Figure 26: Catastrophic floods hit Texas at the end of 
August 2017 (Source: Jason Robertson, USAF).

 Slika 27: Poplave v Peruju v februarju 2017  
(vir: twitter.com, hombredeltiempo)

 Figure 27: Floods in Peru in February 2017  
(Source: twitter.com, hombredeltiempo)
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Največ žrtev je bilo v južni Kolumbiji, kjer je v nekaj dneh 
padlo 130 mm dežja, kar je tretjina letnega povprečja.

V začetku aprila so imeli eno žrtev tudi zaradi poplav 
po dvotedenskem dežju v Argentini v kraju Comodoro 
Rivadavia. V  drugem in tretjem tednu aprila so imeli 
poplave v Urugvaju, kjer je dež 9. in 10. aprila (med 150 
in 230  mm) povzročil poplave na severu države, 20. 
aprila pa so poplave in plazovi prizadeli mesto Menizales 
v Kolumbiji, kjer je umrlo 16 oseb.

V zadnjem tednu aprila so poplave prizadele Karibe. Na 
Jamajki in Haitiju so hudourniške poplave zahtevale 
štiri žrtve, v Dominikanski republiki pa je v 24 urah 23. 
aprila padlo 400 mm dežja v kraju Barahona, k sreči ni 
bilo žrtev, evakuirali pa so 17.000 oseb.

12. maja so poplave prizadele regiji Atacama in Coquimbo 
v Čilu. V glavnem mestu regije Coquimbo La serena je 
v osmih urah padlo 100  mm dežja, normalna celome-
sečna majska količina padavin pa je 2,8 mm (ne 28 mm!). 
Poplavno ogroženi predeli so prejeli v 24 urah 13. maja 
večinoma med 100 in 150 mm padavin, nekateri kraji pa 
tudi več kot 200 mm. Sledile so hudourniške poplave, ki 
so zahtevale dve življenji.

Sredi maja so poplave ponovno prizadele Karibe. Priza-
dete so bile države Jamajka, Dominikanska republika, 
Haiti in delno Kuba. Na Haitiju je utonilo pet oseb. Prav 
tako sredi maja so poplave prizadele dve regiji v gorskem 
delu Gvajane, po močnem deževju pa so poplave priza-
dele tudi Bolivijo. Ekstremne padavine so v Boliviji 
povzročile predvsem urbane poplave.

Konec maja in v začetku junija so poplave prizadele Brazi-
lijo. Prizadeti sta bili dve severni zvezni državi Pernam-
buco in Alagoas. V 24 urah je med 25. in 28 majem padlo 
med 130 in 250 mm dežja, preseliti so morali 51.000 
oseb, sedem oseb je utonilo. Istočasno so poplave 
prizadele tudi jug Brazilije, državo Rio Grande Do Sul, in 

Urugvaj. Količine padavin so bile med 70 in 105 mm v 
24 urah, naraslo pa je več rek, tudi reka Urugvaj. Prese-
lili so 5500 oseb.

V začetku junija so poplave po tropski nevihti Beatriz 
zajele regijo Oaxaca v Mehiki ob pacifiški obali. Poplave 
so zahtevale šest življenj. V  drugem tednu junija so 
nalivi z do 190 mm padavin v 24 urah prinesli poplave 
v Honduras. Poplave so trajale pet dni in so zahtevale 
dve žrtvi. Sredi junija so nevihte prinesle poplave v mesta 
osrednjega Čila. Količina padavin v 24 urah je bila med 
50 in 190 mm, utonile so štiri osebe. Prav tako so 18 
življenj vzele poplave po dolgotrajnem deževju v Srednji 
Ameriki, v državah Gvatemala, Salvador in Honduras. 

V začetku avgusta, med 4. in 8., je več rek prestopilo 
bregove po vsej Venezueli, prizadetih je bilo 40.000 ljudi.

Orkan Irma je v začetku septembra dosegel Karibe 
in prinesel do tri metre višjo plimo in obalne poplave v 
karibskih državah ter se usmeril proti Kubi in Floridi, v 
tem času pa je orkan Katia povzročil poplave in plazove 
po Mehiki, v državi Veracruz, kjer je zahteval dve življenji. 
Karibe je nov orkan Maria prizadel s poplavami spet v 
zadnjem tednu septembra, poplave so imeli od Porto-
rika do Haitija in Dominikanske republike. Orkan 
Maria je zahteval 12 življenj. 19. septembra so imeli 

 Slika 28: Posledice poplav v kraju Comodoro Rivadavia v 
Argentini (vir: twitter.com, comodoroMCR)

 Figure 28: Consequences of floods in Comodoro Rivadavia, 
Argentina (Source: twitter.com, comodoroMCR)

 Slika 29: Reke v puščavskem delu Čila so maja 
poplavile poplavne ravnice (vir: twitter.com, 
OVALLEAHORA)

 Figure 29: Rivers in the desert area of Chile engulfed 
the floodplains in May (Source: twitter.com, 
OVALLEAHORA)
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hude poplave tudi v Gvatemali po močnem dvodnevnem 
deževju, v septembru pa je ciklon s poplavami prizadel 
tudi Kubo.

Konec septembra in v začetku oktobra so poplave priza-
dele osrednjo in južno Mehiko. Poplavljenih je bilo več 
mest, prav tako o v začetku meseca poplave zahtevale 
28 življenj v državah, ki jih je prečkal orkan Nate: Kosta-
rika, Nikaragva, Honduras, Gvatemala, Belize in 
Panama. Poplave so povzročile padavine z intenzivnostjo 
med 50 in 300 mm v 24 urah. Nekoliko ožje območje so 
poplave prizadele konec oktobra. Nikaragva, Honduras 
in Gvatemala so prejele večinoma več kot 250 mm pa 
vse do 340 mm dežja v 24 urah. Poplavljalo je več rek, ki 
so v Nikaragvi zahtevale pet življenj.

Novembra so poplave zahtevale štiri žrtve v Kolumbiji 
in pet žrtev na Haitiju. Decembra je močno deževje 
povzročilo drobirske tokove in poplave v osrednjem Čilu, 
kjer je življenje izgubilo 11 oseb.

Avstralija in Oceanija

Na območju Avstralije in Oceanije je bilo leta 2017 15 večjih 
poplavnih dogodkov, 13 žrtev poplav, 23.350 preseljenih in 
ogroženega 1,9 milijona km² ozemlja. Najvišjo magnitudo 
7,3 so imele poplave konec leta 2016 in v začetku 2017 na 
severnem delu osrednje Avstralije (DFO, 2018).

Leta 2017 so se poplave v Severni Avstraliji nadaljevale 
na severu države iz prejšnjega leta, povzročile pa so v 
glavnem gmotno škodo. Naslednje poplave, v katerih sta 
utonili dve osebi, so bile v začetku februarja po Zahodni 
Avstraliji, kjer je padla rekordna količina dežja, v tednu 
dni do 13. februarja je padlo tudi do 300 mm dežja. 

V tretjem tednu januarja so imeli poplave tudi v Fran-
coski Polineziji, kjer je 22. januarja padlo 200  mm v 
24 urah. Evakuirali so 1200 oseb.

Marca so poplave prizadele Novo Zelandijo, njen 
severni del v okolici Aucklanda. 8. marca so bile 24-urne 
količine dežja med 100 in 260 mm. Poplave so ponoven 
zagon na tem območju dobile med 10. in 12. marcem, 
v 24 urah je padlo do 150 mm. V šestih dneh je v kraju 
Whangamata padlo 475 mm dežja.

Prav tako marca so poplave prizadele obalno območje 
Novega južnega Walesa, ko so zabeležili več kot 
500  mm dežja v tednu dni z najvišjo intenziteto okoli 
100 mm v dveh urah (kraj Evans Head). Rešiti so morali 
85 oseb, ena oseba je utonila. Konec marca pa je orkan 
Debbie prinesel poplave na vzhodno obalo Queenslanda, 
kjer je padlo v dveh dneh kar 1000 mm dežja (območje 
Pioneer Basin), in na skrajni severovzhod Novega 
južnega Walesa. Poplavljalo je več rek, sedem oseb je 
utonilo. Ostanki ciklona so dosegli 4. aprila tudi Novo 
Zelandijo, kjer so spet imeli poplave na severnem otoku.

V aprilu so bile poplave še na Novi Kaledoniji in Novi 
Zelandiji, kamor jih je prinesel ciklon Cook, povzročile 

 Slika 30: Poplavne vode v Mehiki in ogromne količine 
plastike (vir: twitter.com, CEPCO_GobOax)

 Figure 30: Flood waters in Mexico with vast amounts of 
plastic (Source: twitter.com, CEPCO_GobOax)

 Slika 32: Poplave v Francoski Polineziji januarja 2017  
(vir: Komisariat Francoske Polinezije)

 Figure 32: Floods in French Polynesia in January 2017 
(Source: French Polynesia Commissioner)

 Slika 31: Posledice poplav in blatnih tokov v Čilu konec 
leta 2017 (vir: floodlist.com)

 Figure 31: Consequences of floods and mud flows in Chile 
at the end of 2017 (Source: floodlist.com)

Peter Frantar: POPLAVE PO SVETU LETA 2017



137UJMA | številka 32 | 2018

Celina Dogodki Žrtve Preseljeni
Velikost 

območja (km²)
Afrika 30 959 209.284 2.767.124
Avstralija in 
Oceanija 15 13 23.350 1.878.246

Azija 70 3.182 5.151.927 4.293.899
Evropa 33 46 5.472 279.429
Južna 
Amerika 35 836 184.405 4.800.370

Severna 
Amerika 19 78 1.020.687 1.720.291

pa so materialno škodo. Širše poplave pa so južni otok 
Nove Zelandije prizadele sredi julija po rekordnem 
deževju. Poplavljale so reke in visoke plime. 24-urne 
količine padavin so bile rekordne za ta letni čas in so bile 
med 90 in 230 mm. Evakuirati so morali 1000 oseb.

V začetku oktobra so nalivi prinesli poplave v okolico 
obalnega mesta Bundaberg v Queenslandu. V 24 urah 
je 3. oktobra padlo 319 mm dežja. Nekoliko širše obalno 
območje te države pa so poplave prizadele spet 17. 
oktobra, ko so zahtevale eno žrtev.

Novembra so hudourniške poplave prizadele južne 
Alpe Nove Zelandije, okrožje Osrednji Otago. V eni uri 
je padlo med 20 in 30 mm padavin, zaradi hribovitega 
terena pa je bila gmotna škodna velika.

Severovzhod Viktorije so poplave zajele v začetku 
decembra. 2. decembra je padla rekordna količina 
padavin, več kot 150 mm v 24 urah . Zapreti so morali 
več cest, poškodovanih je bilo tudi več hiš. Zadnje 
poplave v letu 2017 so bile na Salomonovih otokih, kjer 
so reke poplavljale po močnem deževju v prvem tednu 
decembra.

Sklepne misli

Leta 2017 je bilo po svetu skupaj več kot dvesto 
večjih poplav. Zahtevale so 5114 žrtev. Največ jih je 
bilo ob monsunskih poplavah v jugovzhodni Aziji. Leta 
2017 se je moralo zaradi poplav začasno preseliti 
6,6 milijona ljudi, od teh v Aziji 5,2 milijona. Največjo 
magnitudo so imele poplave februarja in marca v 
Peruju, in sicer 7,9.

Glavni vzrok poplav so bili največkrat močno deževje 
in nalivi, sledijo poplave zaradi monsunov in tropskih 
ciklonov, nekaj pa jih je zaradi taljenja ledu in snega. 
V  letu 2017 so poplave prizadele 10  % kopenskega 
ozemlja ali 15,7  milijona km², kar je dobrih 10  % 
manj ozemlja kot v prejšnjih dveh letih. Dober milijon 
kvadratnih kilometrov so zajele poplave na začetku 
leta 2017 v Avstraliji. Po podatkih zavarovalnice AON 
(AON, 2018a; AON, 2018b) so bile poplave leta 2017 
tretji dejavnik med vsemi naravnimi nesrečami in so 
povzročile za 30  milijard dolarjev škode (ocena brez 
posledic orkanov).

 Slika 33: Poplave na severnem otoku Nove Zelandije v 
marcu 2017 (vir: twitter.com, AucklandCDEM)

 Figure 33: Floods on the North Island of New Zealand 
in March 2017 (Source twitter.com, 
AucklandCDEM)

 Slika 34: Poplave v mestu Bundaberg v Queenslandu 
oktobra 2017 (vir: twitter.com, RACQOfficial)

 Figure 34: Floods in Bundaberg, Queensland, in October 
2017 (Source: twitter.com, RACQOfficial)

 Preglednica 2: Glavni kazalniki poplav po celinah
 Table 2: Main flood indicators by continent
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Uvod 

Temperatura vode je poleg količine in kakovosti vode ena 
najpomembnejših značilnosti vode in je pomemben element 
pri mnogih procesih in dejavnostih, povezanih z rekami, 
jezeri, morji in podzemnimi vodami. Od temperature vode 
so odvisni ekološki, biokemični in hidravlični procesi ter 
najrazličnejše dejavnosti, kot so na primer hladilna voda, 
ogrevalna voda, rekreacijske dejavnosti itn. (Frantar, 2012; 
Leize in sod., 2017 po Webb 2008). Temperatura vode je 
odvisna od različnih dejavnikov, ki nanjo vplivajo v različnih 
geografskih in časovnih razsežnostih. Najbolj nanjo vpliva 
sama količina vode, širši vpliv pa ima podnebje, relief, hidro-
morfologija in njeno porečje. Na dnevni ravni ima največji 
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Povzetek
Temperatura vode je ena najpomembnejših značilnosti vode in eden glavnih kazalcev vpliva podnebnih 
sprememb. Analiza trendov temperature vode je bila opravljena na dolgoletnih nizih vodomernih postaj 
na površinskih vodah, jezerih, podzemnih vodah in morju. Prvi del analize je zajemal presojo ustreznosti 
podatkov primernosti postaj in ustreznosti časovnih vrst podatkovnih nizov. Izbranih je bilo 66 postaj, od 
tega 48 na površinskih vodah (med njimi dve na jezerih ter ena na morju) in 18 na podzemnih vodah. Izvedli 
smo homogenizacijo podatkov, ki je nujna za odpravo merskih anomalij in izrednih odstopanj podatkov. 
Obdobje homogenizacije je bilo 1953–2015 za površinske vode, jezera in morje ter 1969–2015 za 
podzemne vode. Izvedena je bila analiza linearnih trendov in statistične značilnosti trendov za celotno 
obdobje. Rezultati analize trendov povprečnih letnih temperatur vode kažejo naraščajoče trende, ki so vsi 
statistično značilni, kar je skladno z analizami podnebnih sprememb, ki kažejo na segrevanje Zemlje. 

Abstract
Water temperature is one of the most important characteristics of water, and one of the key indicators 
of climate change impacts. An analysis of water temperature trends was conducted on the basis of long-
term data sets gathered from gauging stations on surface waters, lakes, groundwater and the sea. The 
first part of the analysis comprised assessments of the adequacy of the data, the gauging stations, and 
the time series of data sets. Sixty-six stations were selected, of which 48 were located in surface waters 
(including two in lakes and one in the sea) and 18 in groundwater. Homogenisation of the data was carried 
out, which is essential for the elimination of measurement anomalies and extreme data deviations. The 
homogenisation periods were 1953-2015 for surface waters, lakes and the sea, and 1969-2015 for 
groundwater. An analysis of the linear trends and the statistical characteristics of the trends for the entire 
period was also carried out. The results of the analysis of average annual water temperature show upward 
trends, which are all statistically typical and in line with climate change analyses indicating global warming.

vpliv temperatura zraka ter odprtost oziroma osenče-
nost struge in obvodno rastlinje, vedno večji vpliv pa imajo 
antropogeni posegi (Baron in sod., 2003; Essig, 1998; 
Frantar, 2012; Richter in sod., 1997; Rivers-Moore in 
Jewitt, 2004). Med posegi človeka oziroma družbe lahko 
omenimo posege v hidromorfologijo in porečje (»urejanje« 
vodotokov, zajezitve, spremembe rabe tal v porečju) do 
neposrednih sprememb temperature vode v reki zaradi 
tehnološke rabe vode. Med posredne antropogene posege 
lahko štejemo tudi vplive podnebnih sprememb (Houghton 
in sod., 2003; Frantar, 2004).

Temperature vode rek, jezer in morja v širšem izažajo 
spremembe v porečju, na katere ima dolgoročno največji 
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vpliv sprememba podnebnih razmer. Spremembe global-
nega podnebja oziroma segrevanje so potrdile tudi 
različne analize na območju Slovenije, od naraščanja 
temperatur zraka, krčenja Triglavskega ledenika, zmanj-
ševanja pojava ledu na Bohinjskem jezeru (Gabrovec, 
1998; Nadbath 1999; Frantar, 2004; Frantar, 2006; 
Frantar, 2012; Draksler in sod., 2017 in drugi). Glede 
na pomembno povezavo med temperaturo zraka in vode 
lahko pričakujemo tudi zviševanje temperature vode 
zaradi globalnega segrevanja.

Analiza spreminjanja posamezne naravne spremen-
ljivke temelji na dobrih in dolgotrajnih podatkovnih 
nizih.Za zanesljivo analizo trendov temperature vode 
potrebujemo čim daljše, polne in reprezentativne 
podatkovne nize večjega števila vodomernih postaj 
na površinskih vodah, morju in podzemnih vodah, ki jih 
je treba homogenizirati. Homogenizacijo podatkovnih 
nizov in analizo trendov temperature vode smo na 
Agenciji RS za okolje izvedli v okviru projekta  oCena 
podnebnih sprememb do konca 21. stoletja (ARSO, 
2016). Na temelju podatkov državne hidrološke baze 
(ARSO, 2017) smo opravili nabor vodomernih postaj, 
primernih po merilih podatkovnega niza in reprezen-
tativnosti vodomerne postaje na površinskih vodah, 
podzemnih vodah ter na morju. Homogenizirane 
podatke smo uporabili za analizo trendov tempera-
ture vode.

Homogenizacija podatkov

Homogenizacija je postopek, s katerim s statističnimi 
metodami iz podatkovnih nizov odpravimo tisti del izmer-
jenih vrednosti, ki niso izraz podnebnih (hidroloških) 
značilnosti: morebitne merske napake, način merjenja, 
spremembe v okolici postaj, morfološke spremembe 
vodotokov, prelomi v nizih, ki so posledica izrednih 
dogodkov na merilnih postajah (npr. sprememba lokacije, 
drug opazovalec, menjava termometra  …) (Draksler in 
sod., 2017 ). S  homogenizacijo smo v našem primeru 
dosegli, da podatkovni niz izraža dejansko hidrološko 
spremenljivost. 

Postopek homogenizacije smo izvedli s programom 
HOMER, ki je bil razvit v okviru projekta COST ES0601 
v obdobju 2007–2011 in združuje več različnih homo-
genizacijskih metod, uporabljen pa je bil že pri homoge-
nizaciji podnebnih podatkov za Slovenijo (COST, 2011; 
Vertačnik in sod., 2015). Za homogenizacijo podat-
kovnih nizov smo izbrali vodomerne postaje na podlagi 
naslednjih meril:

 – najmanj 20  let meritev temperature vode. Zapo-
redni niz meritev ni potreben;

 – popolni letni nizi za 20-letno obdobje;
 – čim boljše ujemanje obsega podatkovnih nizov med 

postajami, začetno leto ima vsaj pet postaj;
 – za površinske vode in morje smo izbrali obdobje 

1953–2015;
 – za podzemne vode smo izbrali obdobje 1969–2015.

Začetni nabor vodomernih postaj na površinskih vodah, 
ki merijo temperaturo vode, je obsegal 156 postaj, na 
podzemnih vodah 243 in na morju pet postaj.

Po pregledu podatkov smo za homogenizacijo naredili 
naslednji nabor:

 – 47 vodomernih postaj na površinskih vodah, ki so 
enakomerno geografsko razporejene po vodotokih 
in porečjih Slovenije;

 – 18 vodomernih postaj na podzemnih vodah na Breži-
škem, Krškem, Prekmurskem in Murskem polju ter 
na Ljubljanskem barju;

 – ena vodomerna postaja na morju.

Homogenizacija temperature vode je bila narejena na 
mesečni ravni, zato smo iz nizov dnevnih podatkov izra-
čunali povprečne mesečne vrednosti temperature vode. 
Pri tem smo pri postajah na površinskih vodah in morju 
izračunali povprečne mesečne vrednosti temperature 
za tiste mesece, ki so imeli podatke o temperaturi za 
vsaj 90  % dni v mesecu. Mesece, ki tega pogoja niso 
dosegli, smo obravnavali kot manjkajoče podatke. Pri 
podzemnih vodah smo zaradi manjših temperaturnih 
nihanj in manjše pogostosti rednih meritev izračunali 
povprečne mesečne temperature tudi za mesece, ki so 
imeli manj podatkov. Za izbrane postaje so bili pripra-
vljeni metapodatki, ki so nujni za kakovostno homoge-
nizacijo. Seznam metapodatkov za posamezno postajo 
je obsegal: koordinate merilne postaje, lokacija postaje 
glede na del vodotoka/območje podzemne vode, vrste 
merjenja, merilni instrumenti, prekinitve merjenj, spre-
membe lokacij postaj in drugi zabeleženi dogodki. Pred 
začetkom homogenizacije smo v programu HOMER 
ponovno kontrolirali podatkovne nize. Pri tem smo 
ugotovili slabšo kakovost podatkov v preteklih obdobjih 
na nekaterih vodomernih postajah, zato smo izstopa-
joče vrednosti dodatno preverili in po potrebi izločili iz 
postopka homogenizacije.

Homogenizacijo v programu HOMER smo izvedli z različ-
nimi homogenizacijskimi metodami v več krogih, da smo 
odpravili bolj in manj izrazite prelome v podatkovnih nizih. 
Rezultat celotnega postopka homogenizacije izbranih 
vodomernih postaj površinskih voda, morja in podze-
mnih voda so popravljeni in dopolnjeni podatkovni nizi 
za celotno obdobje 1953–2015 za površinske vode in 
morje ter za obdobje 1969–2015 za podzemne vode.

Trendi temperatur vode

Homogenizirani podatkovni nizi kažejo realnejšo sliko 
poteka temperaturnih sprememb in trendov v obravna-
vanem časovnem obdobju. Za vsako merilno mesto smo 
izračunali linearne trende in njihovo statistično značil-
nost. Linearni trend je bil izračunan za letna povprečja in 
sezonske vrednosti.

Na vseh obravnavanih vodomernih postajah imamo 
statistično značilen trend (Kendallov test < 0,05) rasti 
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temperature vode na  letni ravni, na večini postaj pa je 
zaznan tudi statistično značilen trend po posameznih 
sezonah. Opazili smo tudi regionalne in sezonske razlike 
v jakosti trendov.

Trendi temperatur vode 
rek, jezer in morja

Temperatura vode v rekah in jezerih narašča. Na 
obravnavanih lokacijah v rekah in jezerih po Slove-
niji je povprečno segrevanje v obdobju 1953–2015 
+1,9  oC/100  let. Za trend povprečne  letne tempera-
ture na površinskih vodah v obdobju 1953–2015 je 
značilno, da se segrevanje vode veča od zahoda proti 
vzhodu Slovenije. Naraščanje temperature se giblje 
med +1,1 °C/100 let na vodomerni postaji Cerkvenikov 
mlin na Reki in +2,6  °C/100  let na vodomerni postaji 
Podbočje na Krki.

Statistično značilni sezonski trendi v obdobju 1953–
2015  kažejo največjo rast temperatur voda rek in 
jezer v poletnem in pomladnem obdobju (v obeh  letnih 
časih za več kot +2  oC/100  let), v zimskem in jesen-
skem obdobju pa je trend nižji(okrog +1,5  oC/100  let). 
Geografska razporeditev sezonskih trendov je podobna 
kot pri  letnem trendu in narašča praviloma v smeri od 

zahoda proti vzhodu. Izjema je jesen, ko imamo večji 
porast na posameznih rekah zahodne Slovenije. 

Temperatura morja na vodomerni postaji v Kopru 
kaže na trend rasti povprečne  letne temperature 
+1,1  °C/100  let. Sezonsko segrevanje morja kaže 
na podoben trend rasti povprečne jesenske, zimske 
in poletne temperature med +1,3  °C/100  let in 
+1,4  °C/100  let, pomladni trend je po izračunu nižji 
(+2,1 oC/100 let), ni pa statistično značilen.

Trendi temperatur podzemne vode

Slika 1: 
Trendi povprečnih letnih temperatur 
na rekah, jezerih in morju v obdobju 
1953–2015
Figure 1: 
Average annual temperature trends 
for rivers, lakes and the sea over the 
period 1953–2015

Slika 2: 
Trend povprečnih letnih temperatur 
vode na Kolpi pri Metliki, ki je 
pomembna kopalna voda
Figure 2: 
Average annual water temperature 
trend for the river Kolpa near Metlika, 
which is important bathing water

 Preglednica 1: Povprečni trendi temperature vode 
(°C/100 let) na površinskih vodah (reke in 
jezeri) in morju

 Table 1: Average water temperature trends 
(°C/100 years) for surface waters  
(rivers and lakes) and the sea

Vodotok Leto Zima Pomlad Poletje Jesen

Povprečje – 
površinske vode +1,9 +1,6 +2,1 +2,6 +1,4

Povprečje – 
morje +1,1 +1,3 ni stat. 

značilen +1,3 +1,4
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Analiza trenda temperature podzemne vode zaradi prak-
tičnih razlogov temelji na krajših podatkovnih nizih na 
območjih prodnatih (aluvialnih) vodonosnikov s plitvejšo 
gladino podzemne vode. Dolgoletne meritve tempe-
rature so se namreč zaradi težav z opremo izvajale 
zgolj na vodonosnikih z globino vode do največ 10  m. 
Analiza trendov homogeniziranih podatkov je pokazala, 
da se povprečna  letna temperatura podzemne vode 

v obdobju 1969–2015 dviga za +2,8  °C/100  let. 
Podzemna voda ima trend rasti temperature v razponu 
od +2,3 °C/100  let (Ključarovci na Murskem polju) do 
+3,2  °C/100  let (Brezovica na Ljubljanskem barju). 
Zaradi postaj, ki so povezane le s tremi vodonosniki 
(Prekmurje, Krško polje, Barje) opredelitev geografske 
razporeditve trendov širše po Sloveniji ni mogoča. Same 
skupine postaj na posameznih območjih pa potrjujejo, 

Slika 3:  
Trend povprečnih letnih temperatur 
vode Bohinjskega jezera
Figure 3:  
Average annual water temperature 
trend for Lake Bohinj

Slika 4:  
Trend povprečnih letnih temperatur 
morja na Sori pri Suhi
Figure 4:  
Average annual water temperature 
trend for the river Sora near Suha

Slika 5:  
Trend povprečnih letnih temperatur 
morja na Dravinji v Vidmu
Figure 5:  
Average annual water temperature 
trend for the river Dravinja in Videm

Slika 6:  
Trend povprečnih letnih temperatur 
morja v Kopru
Figure 6:  
Average annual sea temperature 
trend in Koper
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Slika 7:  
Sezonski trendi temperatur 
na rekah, jezerih in morju v 
obdobju 1953–2015
Figure 7:  
Seasonal water temperature 
trends for rivers, lakes and the 
sea over the period 1953-2015
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da so prav zaradi podobnih trendov na posameznih 
območjih podatki pravilni in da so na teh območjih trendi 
zanesljivi. V  povprečju imajo postaje na severovzhodu 
Slovenije (Prekmursko in Mursko polje) nekoliko višji 
trend (+2,9 °C/100 let) kot postaje na Krškem in Breži-
škem polju (+2,7 °C/100 let). Na Ljubljanskem barju dve 
postaji izkazujeta dokaj različne trende, saj spremljata 
tudi različne horizonte podzemne vode. Postaja Črna 
vas beleži trend +2,6 °C/100 let, postaja Brezovica pa 
+3,2 oC/100 let. Natančnejši vzrok za to pa bo treba še 
dodatno raziskati.

Statistično značilni sezonski trendi vseh postaj kažejo 
na precej močnejši trend rasti temperatur v poletnem 
in jesenskem obdobju kot v zimskem in pomladanskem 
obdobju.

Trendi pozimi kažejo najvišjo rast temperatur vode na 
severovzhodu Slovenije na štirih postajah Prekmur-
skega in Murskega polja, kjer je trend zimskih tempe-
ratur višji od +2  °C/100  let. Na postajah Krškega in 
Brežiškega polja je trend med +1,6 in +1,8 °C/100 let, 
na Ljubljanskem barju pa +1,3  °C/100  let. Pomladni 
meseci kažejo na večini postaj trend med +1,6 in 
+2  °C/100  let. Po jakosti trenda od drugih postaj 
močno izstopa postaja za podzemne vode Brezo-
vica na Ljubljanskem barju, ki ima v pomladni sezoni 

statistično značilen trend rasti temperature za kar 
+3,2  °C/100  let. Podzemna voda na Brezovici na 
Ljubljanskem barju ima tudi daleč najvišji trend v 
poletnih mesecih (+5,3 °C), še tri postaje beležijo trend 
nad +4  °C/100  let (Rankovci na Prekmurskem polju, 
Žadovinek na Krškem polju in Črna vas na Ljubljan-
skem barju). Postaji za podzemne vode na Ljubljan-
skem barju izrazito, med +0,8 in +1,3  °C/100  let, 
odstopata od povprečja trenda poletnih mesecev na 
drugih območjih. Nasprotno pa imata postaji Ljubljan-
skega barja v jesenskih mesecih z rastjo povprečne 
temperature podzemne vode +3,4  °C/100  let nižji 
trend v primerjavi z drugimi območji. Podzemna voda 
na Brežiškem in Krškem polju ima v obdobju 1969–
2015 v jeseni povprečni trend rasti temperature 
+3,7  °C/100  let, na Prekmurskem in Murskem polju 
pa kar +4,2 °C/100 let.

Sklepne misli

Temperatura vode slovenskih rek, jezer, morja in 
podzemne vode narašča. To potrjujejo statistično značilni 
trendi temperatur vode. Na obravnavanih lokacijah se 
v povprečju najbolj segrevajo podzemne vode, z  letnim 
trendom v obdobju 1969–2015 +2,8  °C/100  let. 
Višje segrevanje na podzemnih vodah lahko pripišemo 

Slika 8: 
Trendi povprečnih letnih temperatur 
na podzemnih vodah v obdobju 
1969–2015
Figure 8: 
Average annual water temperature 
trends for groundwater over the 
period 1969-2015

Slika 9: 
Trend povprečnih letnih temperatur 
podzemne vode v Rankovcih na 
Prekmurskem polju
Figure 9: 
Average annual water temperature 
trend for groundwater in Rankovci at 
Prekmursko polje
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Slika 10:  
Sezonski trendi temperatur 
na podzemnih vodah v 
obdobju 1969–2015
Figure 10:  
Seasonal water temperature 
trends for groundwater over 
the period 1969-2015
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krajšemu obdobju analize (1969–2015), v katerem 
je bilo segrevanje Zemlje izrazitejše. Na površinskih 
vodah je analizirano obdobje 1953–2015, v katerem 
imajo reke z jezeri nižji trend za slabo stopinjo, in 
sicer + 1,9  °C/100  let, trend segrevanja morja pa je 
+1,1 °C/100 let. 

Geografska razporeditev jakosti trendov površinskih 
voda kaže na splošno sliko naraščanja temperature 
vode od zahoda proti vzhodu Slovenije.

Avtorji se zavedamo, da je predstavljena analiza podlaga 
za nadaljnje delo in odpira vrsto vprašanj. V prihodnje bi 
bilo treba odpraviti nekatere pomanjkljivosti analiz, kot je 
različno obdobje površinskih in podzemnih voda. Analizo 
bi bilo smiselno nadgraditi z izračunom povezanosti 
vode s temperaturo zraka in izdelati analizo na podlagi 
podnebnih scenarijev, po možnosti vključiti čim širšo 
mrežo na podzemnih vodah, seveda z mnogo krajšimi 
podatkovnimi nizi, in opraviti analizo vpliva sprememb na 
ekosisteme.
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ONESNAŽEVANJE MORJA IN OBALE OB 
RAZLITJU NAFTE
MARINE AND COASTAL POLLUTION CAUSED BY OIL SPILLS

Sandra Martinič
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, sandra.martinic@urszr.si

Povzetek
Evropa je največji svetovni uvoznik surove nafte. Njen prevoz poteka predvsem po morju, kar 
močno vpliva na morske in obalne ekosisteme držav, ki ležijo ob morju, saj pomorski promet pomeni 
povečano verjetnost nesreč na morju in izteka nafte v morje bodisi po naključju bodisi zaradi ladijskih 
operacij. Nenamerno razlitje nafte je glavni vir onesnaževanja morja, ki pomeni nacionalnim organom, 
pristojnim za odzivanje in čiščenje, veliko odgovornost. Čeprav so sodobni ladijski sistemi tehnološko 
zelo razviti in zanesljivi, so nesreče z razlitjem nafte še vedno zelo pogoste. Zelo pomembno je, da 
Evropska unija in obalne države še naprej spremljajo dogajanje na morju in poskušajo razviti primerne 
preventivne ukrepe ter usklajen odziv, ki bo najbolj ublažil posledice razlitja nafte na morju.

Abstract
Europe is the world’s largest importer of crude oil, which is mainly transported by sea. This has a 
major impact on the marine and coastal ecosystems of maritime countries, since maritime traffic 
constitutes an increased likelihood of disasters at sea and oil spills into the sea, whether by accident 
or resulting from ship operations. Accidental oil spills are the main source of marine pollution, which is 
placing enormous demands on the national authorities in charge of response and clean-up operations. 
Even though modern ship systems are technologically advanced and reliable, disasters involving 
oil spills are still very common. It is imperative that the European Union and maritime countries 
continue to monitor the situation at sea, and strive to develop appropriate preventive measures and 
a coordinated response, which will be crucial for mitigating the consequences of oil spills at sea.

Evropska agencija za 

pomorsko varnost 

Evropska unija (EU) se že desetletja zaveda pomemb-
nosti pomorske varnosti, zato je ustanovila Evropsko 
agencijo za pomorsko varnost (European Maritime 
Safety Agency  – EMSA), ki je ena od decentralizi-
ranih agencij EU. Agencija s sedežem v Lizboni zago-
tavlja tehnično pomoč in podporo Evropski komisiji in 
državam članicam pri razvoju in izvajanju zakonodaje EU 
o pomorski varnosti in onesnaževanju z ladij. Ima tudi 
operativne naloge na področju odzivanja na onesnaženje 
z nafto, spremljanja plovil in ugotavljanja ter sledenja 
plovil na dolge razdalje.

EMSA so ustanovili 25. avgusta 2002, glavni politični 
spodbudi sta bili dve pomorski nesreči ladij Erika leta 
1999 in Prestige leta 2002 ter njuno posledično razlitje 
nafte. Ta incidenta sta povzročila ogromno okoljsko 
in gospodarsko škodo obalnim območjem Španije in 
Francije. Prav tako sta nesreči opozorili nosilce odlo-
čanja, da mora EU več vlagati v boljšo pripravo na 
obsežno razlitje nafte, ki presega vire, ki so na voljo v 
posameznih državah članicah. 

EMSA izvaja pretežno preventivne ukrepe, čeprav se na 
nekaterih pomembnih področjih izvajajo tudi operativni 
ukrepi:
a. pomaga Evropski komisiji pri spremljanju in izvajanju 

zakonodaje EU, ki med drugim sprejema gradnjo in 
načrtovano vzdrževanje, inšpekcijski pregled ladij in 
sprejem ladijskih odpadkov v pristaniščih EU, certi-
ficiranje pomorske opreme, varnost ladij, usposa-
bljanje pomorščakov v državah in nadzor pristanišč v 
državah, ki niso članice EU;

b. vzdržuje in razvija pomorske informacijske zmoglji-
vosti na ravni EU. Med drugim je pomemben sistem 
SafeSeaNet, ki omogoča sledenje plovil in njihovim 
tovorom po vsej EU in podatkovnega sistema EU 
LRIT (Long Range Identification and Tracking system), 
s čimer bi lahko zagotovili prepoznavanje in sledenje 
ladij pod zastavo EU po vsem svetu;

c. vzpostavljene so zmogljivosti pripravljenosti, odkri-
vanja in odzivanja na onesnaževanje morja, vključno 
z evropsko mrežo plovil za odzivanje na razlitje nafte 
v izrednih razmerah, evropsko satelitsko spremljanje 
razlitja nafte in storitve za odkrivanje plovil – Clean-
SeaNet. Vse te zmogljivosti prispevajo k učinkovitemu 
sistemu za zaščito obal in vod v EU pred onesnaževa-
njem;
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d. komisiji zagotavlja tehnične in znanstvene nasvete na 
področju pomorske varnosti, preprečevanja onesna-
ževanja z ladij in ocenjevanja učinkovitosti veljavnih 
ukrepov ter posodabljanja nove zakonodaje. Prav tako 
zagotavlja podporo državam članicam EU in razširja 
najboljše prakse prek delavnic (EMSA, 2018).

Odziv EU na nesrečo z razlitjem nafte

Od leta 1978 je EU odigrala pomembno vlogo pri odzivu 
na onesnaževanje morja. V  sodobnem času je njena 
vloga prerasla v koordinacijo odzivanja, ki jo zagotavlja 
Center za usklajevanje odzivanja na nesreče (Emergency 
Response Coordination Centre – ERCC), ki se v primeru 
pripravljenosti in odzivanja na onesnaževanje morja 
poveže z EMSA. Ob koncu sedemdesetih let se je aktiviral 
akcijski program proti onesnaževanju ogljikovodikov in je 
bil pozneje razširjen na druge škodljive snovi. Prizadevanja 
EU so bila leta 1984 okrepljena z vzpostavitvijo oddelka 
za nujno obveščanje o onesnaževanju (Urgent Pollution 
Alert Section), da bi zagotovili operativno podporo vsem 
državam članicam. Mehanizem pripravljenosti in odzi-
vanja na področju onesnaževanja morja se je v sklopu 
sodelovanja z EU okrepil v obdobju 2000–2006. 

Eden izmed ukrepov za odziv na nesreče pri EU je 
ustanovitev mreže rezervnih plovil za obnovo razli-
tega morja na morju, ki so v vseh regionalnih morjih 
Evrope in ki jo upravlja EMSA. To so navadna komerci-
alna plovila, ki opravljajo vsakodnevne operacije, vendar 
na zahtevo prenehajo z dejavnostmi in hitro pridejo na 
kraj razlitja nafte. Pogosto čiščenje in odstranjevanje 
posledic razlitja nafte je povezano s stroški, ki prese-
gajo zmožnost ene države, zato so med pomorskimi 
državami vzpostavljeni številni regionalni in dvostranski 
sporazumi o sodelovanju. Tudi EU sodeluje pri spora-
zumih in konvencijah, ki se nanašajo na regionalna morja 
po Evropi, kot so Helsinška in Barcelonska konvencija 
ter Lizbonski in Bonski sporazum. EMSA zagotavlja tudi 
satelitske posnetke za odkrivanje in spremljanje razlitij 
nafte, strokovnjake za odzivanje na onesnaženje, s čimer 
zagotovijo operativno in tehnično pomoč ter informa-
cijsko službo za razlitje kemikalij na morju.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite (meha-
nizem EU CZ) prav tako intervenira ob nesreči na 
morju. Kadar ERCC prejme zahtevo za pomoč v primeru 
nesreče na morju, lahko ERCC hitro mobilizira zmoglji-
vost in strokovno znanje iz držav udeleženk mehanizma 
EU CZ in EMSA ter olajša uporabo sredstev in meha-
nizma (European Commission, 2018).

Pomorske nezgode in 

incidenti ter onesnaževanje

EMSA mora zagotoviti letni pregled pomorskih nezgod 
in incidentov v skladu z uredbo o ustanovitvi agencije 

(ES) št. 1406/2002. Statistika kaže, da je bilo v obdobju 
2011–2016 na območju EU 18.655 nesreč, od katerih 
so države članice ali organi EU sprožili 869 preiskav. 
Samo leta 2016 se je na območju EU zgodilo 3145 
nesreč in 123 preiskav. Statistično gledano je leta 2016 
prišlo do zmanjševanja nesreč z nafto. Poročalo se je o 
360 primerih onesnaženja, med njimi jih je 320 prizadelo 
morje, 40 pa je bilo onesnaženi zraka. V večini primerov, 
248-krat, je bilo onesnaženje morja posledica ladijskih 
izpustov in drugih onesnaževal (npr. ostankov, mazalnih 
in hidravličnih olj itn.) (EMSA, 2017).

Znanih je več načinov onesnaževanja morskega ekosis-
tema, a le eden ima največji vpliv, to je onesnaževanje z 
nafto. Onesnaženje z nafto je ena najbolj opaznih oblik 
onesnaževanja morskega ekosistema. Nafta vstopi 
v morja ne le zaradi spektakularnih nesreč naftnih 
tankerjev ali nesreč naftnih ploščadi, temveč tudi in 
predvsem iz razpršenih virov, kot so puščanja med prido-
bivanjem nafte, nezakonite dejavnosti čiščenja cistern 
na morju ali izpusti v reke, ki se nato izlivajo v morje. 
Določanja zaščitenih morskih območij, povečan nadzor 
in uporaba tankerjev z dvojnim trupom so samo nekateri 
ukrepi, ki se uporabljajo za preprečevanje onesnaže-
vanja z nafto.

Navadno se mediji odzovejo na problem onesnaževanja 
morja z nafto, ko pride do nesreče naftnega tankerja 
ali na naftni ploščadi. Toda v resnici najbolj spektaku-
larne nesreče naftnih tankerjev predstavljajo le okoli 
10 odstotkov globalnega onesnaženja morskega ekosi-
stema. Večina nafte vstopa v morja po manj očitnih 
poteh, zaradi česar je težko natančno oceniti svetovne 
vložke nafte v morski ekosistem. Približno pet odstotkov 
prihaja iz naravnih virov, približno 35 odstotkov pa iz 
tankerska prometa in drugih prevozov, vključno z neza-
konitim izpustom in čiščenjem cistern. Naftni vložki vklju-
čujejo tudi hlapljive naftne sestavine, ki se oddajajo v 
ozračje med različnimi vrstami gorenja in ki nato vstopijo 
v vodo. Ta delež v atmosferi, skupaj z vložki iz komunalnih 
in industrijskih odplak in z naftnih ploščadi, predstavlja 
45 odstotkov. Nadaljnjih pet odstotkov prihaja iz nede-
finiranih virov (World Ocean Review, 2010a). Čeprav se 
rastlinska olja, kot je palmovo olje, proizvajajo v vedno 
večjih količinah in zato vstopajo v ozračje, naftno onesna-
ženje še vedno sestavljajo več vrst olj iz fosilnih virov, ki so 
nastali v milijonih letih od nanosa mikroskopsko majhnih 
morskih organizmov, večinoma diatome. Celotne obale 
ni mogoče zaščititi pred učinki večjega razlitja nafte, 
zato morajo oblasti določiti prednostne naloge za njihov 
odziv na razlitje nafte. 

Samoumevno je, da so nekatera ohranitvena območja, 
kot so nacionalni parki ali občutljivi morski ekosistemi, še 
posebej deležna zaščite in imajo prednost pri čiščenju. 
Vendar so ta območja praviloma prevelika, da bi jih v 
celoti zaščitili. Uvrstitev občutljivosti lahko olajša odziv 
na razlitje nafte: to opisuje namreč splošno občutljivost 
različnih tipov obrežij na onesnaženje z nafto. V izjemnih 
primerih in kadar niso sprejeti zaščitni ukrepi, je mogoče 
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opredeliti tako imenovana »žrtvena območja«, ki so z 
vidika ohranjanja narave manj pomembna. Pri določanju 
teh občutljivosti je eden izmed dejavnikov pri ugota-
vljanju, ali je del obale »območje visoke energije«, npr. s 
skalnatimi ali peščenimi obalami, ki so podvržene nepo-
srednemu valovnemu delovanju, ali pa so obale soraz-
merno mirne, »nizkoenergijske« in zaščitene s pešče-
nimi ali otočnimi otoki. Seveda v okviru glavnih habitatov, 
opisanih tukaj, lahko določimo še druge podrobnejše 
uvrstitve občutljivosti za ciljno odzivanje na razlitje nafte:
a. skalnate obale: gre za območje s sorazmerno nizko 

občutljivostjo, saj lahko valovanje hitro očisti skale. 
Kljub temu lahko večje razlitje nafte dolgoročno 
spremeni biološko sestavo v teh habitatih. V takšnih 
primerih se lahko populacije nekdanjih prevladujočih 
vrst, kot so raki in mehkužci, zmanjšajo;

b. peščene obale: obseg naftnega prodora in časa 
onesnaževanja sta odvisna od strukture plaže. 
Obsežna plaža z malo surfa1 in razvejanim sistemom 
kanalov je veliko bolj ranljiva od strme plaže z manj 
raznoliko strukturo. Grobi zrnat sediment olajša 
prodiranje nafte, otežuje proces čiščenja in povečuje 
tveganje nadaljnjega onesnaževanja;

c. koralni grebeni: so zelo občutljivi na onesnaževanje 
z nafto. Različne študije kažejo, da se koralni grebeni 
regenerirajo zelo počasi. Onesnaženje z nafto lahko 
vpliva tudi na celoten ekosistem, ki vključuje npr. 
občutljive vrste alg. Povezava med številnimi speci-
aliziranimi vrstami in velikim pomenom simbioz v teh 
ekosistemih kaže, da se lahko po večjih razlitjih nafte 
pričakujejo daljnosežni in dolgoročni vplivi (World 
Ocean Review, 2010b).

Odzivi na razlitje nafte in onesnaževanje

Najboljši scenarij za najbolj učinkovit odziv na nesreče z 
nafto na morju so nesreče, ki se zgodijo v globokih vodah, 
medtem ko nafta še plava na vodi. Nekatere države s 
tehničnega vidika raje uporabljajo izključno mehanske 
metode za preprečevanje razlitja nafte, kot so baraže, 
ki tvorijo plavajoče ovire na vodi, medtem ko se drugi 
odločijo za kemične metode, ki obsegajo uporabo disper-
zantov, ki so po navadi spuščeni po plasteh v velikih koli-
činah iz zrakoplova. Vendar pa je učinkovitost teh kemi-
kalij močno odvisna od vrste in stanja nafte. Nadaljnji 
omejevalni dejavnik je, da se ti disperzanti lahko upora-
bljajo le kratek čas po pojavu razlitja, saj zgoraj opisani 
kemični in fizikalni procesi po nekaj urah začenjajo slabšati 
njihovo učinkovitost. Če se naftni madeži pomikajo 
proti občutljivim delom obale, je uporaba teh sredstev 
lahko razumna možnost. Disperzanti poganjajo nafto s 
površine navzdol v globljo vodo, kar zmanjšuje tveganje, 
da bodo morske ptice ali občutljiva flora postale prevle-
čene z oljem. Ne glede na to, katera strategija se upora-
blja, je lahko uspešno in učinkovita le, če je del širšega 
nacionalnega načrta ukrepov, v katerem so dobro uspo-

1 Masa ali linija pene, ki jo tvorijo valovi, ki se lomijo na obali ali 
grebenu.

sobljene ekipe, dobra oprema in usklajen ter premišljen 
odziv (World Ocean Review, 2010b). Neuspešni oziroma 
neustrezni odzivi se večinoma zgodijo, ker države nimajo 
sprejetih ustreznih ukrepov in načrtov za ravnanje pri 
takih vrstah nesreč. Vse države, ki imajo nacionalno 
morje, so odgovorne, da sprejmejo vrsto ukrepov za 
takšne nesreče in ustrezno usposobijo ter opremijo 
nacionalne ekipe. Treba je vedeti, da tehnične in opera-
tivne strategije niso dovolj za zaščito morskega ekosi-
stema pred nesrečami z razlitjem nafte. Vsaka država 
mora imeti preventivne in operativne ukrepe, prav tako 
pa je pomembno, da za zaščito morja pred onesnaževa-
njem z nafto obstajajo mednarodni in regionalni spora-
zumi, za katere je treba vzpostaviti mehanizme za spre-
mljanje skladnosti z njimi. Za razumevanje bom naštela 
le nekatere:

 – Konvencija o preprečevanju onesnaženja morja 
z ladij  (International Convention for the Prevention 
of Pollution from Ships  – MARPOL) se nanaša na 
nesreče in operativno onesnaženje z nafto ter na 
onesnaženje s kemikalijami, paketi, odpadno vodo, 
smeti in onesnaženje zraka. Mednarodna konven-
cija MARPOL 73/78 je sestavljena iz konvencije 
MARPOL 73 in Protokola iz leta 1978, iz česar 
sledi MARPOL 73/78. To je ena najpomembnejših 
konvencij, ki zajema problematiko preprečevanja 
onesnaževanja morskega okolja z ladij. Zajema 
najpomembnejše načine onesnaževanja s škodlji-
vimi snovmi, ki jih namenoma ali naključno povzro-
čajo ladje. Sprejeta je bila v okviru Mednarodne 
pomorske organizacije (International Maritime 
Organisation – IMO), ki deluje v okviru Organizacije 
združenih narodov (United Nations  – OZN) in ima 
sedež v Londonu. Prvič je bila sprejeta leta 1973 in 
dopolnjena leta 1978;

 – Zakon Združenih držav o onesnaženju z nafto iz 
leta 1990; 

 – Mednarodni kodeks ravnanja za varno upra-
vljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja 
(Kodeks ISM), ki ga je leta 1998 sprejela IMO in je 
prav tako prispevala k nadaljnjemu zmanjševanju 
onesnaženja z nafto v naslednjih desetletjih;

 – Konvencije o varstvu Sredozemskega morja 
pred onesnaženjem (Barcelonska konvencija)  – 
sodelovanje pri preprečevanju onesnaževanja z ladij 
in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju 
Sredozemskega morja;

 – Sporazum  o Jadranskem  morju je bil sprejet 
leta 2018 in gre za Podregionalni načrt ukrepov 
za preprečevanje večjega onesnaženja Jadran-
skega morja. Za pripravljenost in odzivanje nanj 
je bil pripravljen v skladu s 17. členom Protokola o 
sodelovanju pri preprečevanju onesnaževanja z ladij 
in ob izrednih dogodkih v boju proti onesnaževanju 
Sredozemskega morja (Protokol o sodelovanju pri 
preprečevanju in ob izrednih dogodkih) h Konven-
ciji o varstvu Sredozemskega morja pred onesna-
ževanjem (Barcelonska konvencija).  Načrt je bil 
pripravljen kot del projekta za razvoj podregional-
nega sistema za preprečevanje in boj proti večjemu 
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onesnaženju morja, ki prizadene ali lahko prizadene 
teritorialno morje, obale in druge s tem povezane 
interese Hrvaške, Italije in Slovenije v Jadranskem 
morju (Glasilo Uradni list RS, 2008). 

Naftno onesnaževanje v Evropi – 
Sredozemsko morje

Onesnaževanje morja in nesreče, katerih posledica je 
razlitje nafte, so velika grožnja ekosistemov v Evropskih 
morjih. Viri onesnaževanja niso samo nesreče iz morja, 
ampak lahko pridejo tudi s kopnega. Viri onesnaževanja 
na morju so predvsem izlivi iz ladij ali z morskih ploščadi. 
Drugi obrobni viri so nesreče (iz razbitin) iz naravnih 
izvirov. Onesnaževanje je lahko naključno ali namerno. 
Statistika kaže, da se je število pomorskih nesreč zmanj-
šalo, s tem pa tudi naključnih izpustov nafte v morje. 
Vendar lahko rutinske operacije tankerja še vedno vodijo 
do izpusta oljnih ostankov. Poleg tega se v morje izpu-
ščajo tudi drugi ostanki (kurilno olje itn.), ki jih proizvajajo 
vse vrste ladij. V  zadnjem desetletju pomorski promet 
nenehno narašča, kar kaže na okrepljeno sodelovanje 
in trgovino v evropski regiji ter na rast gospodarstva. 
Več ladij prav tako povečuje potencialno število neza-
konitih izpustov nafte. Tankerji in druge vrste ladij so 
med osumljenimi storilci nezakonitih izpustov (Ferraro, 
Meyer-Roux in drugi, 2009a).

Za Slovenijo sta bolj pomembna Sredozemsko morje in 
Jadransko morje, čeprav to ne pomeni, da na morski 
in obalni ekosistem ne more vplivati razlitje nafte na 
katerem drugem območju. Sredozemsko morje je 
območje, na katerem je naftna industrija zelo aktivna. 
V Sredozemskem morju pluje približno 2000 plovil, od 
tega je kar 200 do 300 tankerjev, ki prevažajo nafto 
in naftne derivate. Letno se na Sredozemskem morju 
prevaža okoli 370  milijonov ton nafte, kar predstavlja 
20  % svetovnega naftnega prevoza, to pa povzroča 
večje tveganje za onesnaženje z nafto  – povprečno 
okoli 60 primerov na leto. Program Združenih narodov 

za okolje (UNEP) ocenjuje, da je bilo v zadnjih petnajstih 
letih v Sredozemlju razlitih približno 55.000 ton nafte, 
pri čemer je bilo več kot 75  % vseh nesreč (Green-
peace, 2006). Operativno onesnaževanje z ladij je glavni 
problem v Sredozemski regiji. Medtem ko se v Sredo-
zemskem morju naključno onesnaževanje pojavlja redko, 
je operativno onesnaževanje praksa in glavni vir onesna-
ževanja. Kot je mogoče pričakovati, je onesnaževanje z 
nafto povezano z glavnimi pomorskimi potmi. Koncen-
tracije se pojavijo v Jonskem morju, Jadranskem morju, 
Messinski ožini, Siciljanskemu kanalu, Ligurijskem morju, 
Ljevskem zalivu in na vzhodu Korzike. Vsekakor pa razlitja 
kažejo precejšnjo prostorsko razpršenost (Ferraro, 
Meyer-Roux in drugi, 2009b).

Pomorski prevoz je bistven za mednarodno trgovino in 
čeprav se politika zaveda težav zaradi onesnaževanja z 
nafto, je pritisk zaradi rasti gospodarstva večji od okolje-
varstvenih problemov. Čeprav se v pomorskem prometu 
prevažajo različne vrste blaga, je nafta še vedno transpor-
tirano blago, ki je visoko uvrščeno med uvozno-izvozne 
izdelke. Nafta je bistvena za oskrbo z energijo in brez nje 
svetovno gospodarstvo izgubi raison d'être. Onesnaže-
vanje na Sredozemskem morju zaradi nesreč tankerjev 
je še vedno manjše v primerjavi z drugimi izpusti nafte, 
a kljub temu te vrste nesreč kažejo, da morajo sredo-
zemske države imeti celovit nacionalni načrt ukrepov ob 
nepredvidljivih dogodkih in za boj proti škodljivim učinkom 
onesnaževanja z nafto na morju. Čeprav študije kažejo, 
da se incidenti naftnih tankerjev znatno zmanjšujejo, so 
naključna razlitja kot del širšega problema razlitja nafte 
že desetletja sporno vprašanje, zato obalne države ne 
morejo spregledati njihovega vzroka in učinka. Medtem 
ko je operativna razlitja nafte mogoče urediti s strogimi 
zakoni in predpisi, zaradi nenamerne narave nenamerno 
razlitje ni mogoče v celoti urediti s strogimi politikami. 
A treba je vedeti, da ima lahko ena nesreča večje uniču-
joče posledice kot pa kombinirana operativna razlitja 
nafte. Prav zato se veliko raziskovalcev osredotoča na 
zmanjševanje števila nesreč naključnih razlitij nafte. 
Medtem ko se pomorski inženirji, znanstveniki in razi-

Slika1:  
Posledice nesreče Prestige (vir: 
Miguel Riopa/AFP v The Local Spain)
Figure 1: 
The consequences of the Prestige 
disaster (Source: Miguel Riopa/AFP 
in The Local Spain)
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Slika 2:  
Operativna onesnaževanja v 
Jadranskem morju leta 2015 
(podatki iz sistema CleanSeaNet v 
Perkovič, Harsch in Ferraro, 2016b)
Figure 2:  
Operational pollution of the Adriatic 
Sea in 2015 (data from the 
CleanSeaNet system in Perkovič, 
Harsch and Ferraro 2016b)

skovalci osredotočajo na tehnične napake in človeške 
napake, vlade obalnih držav poskušajo razviti načine za 
zaščito morskega okolja s takojšnjim odzivom. Sodoben 
koncept je kombinacija prvega odziva pred razlitjem in 
hitri odziv takoj po razlitju. Z  drugimi besedami, vlade 
iščejo napredne načine ravnanja pri razlitju nafte, ki 
presegajo koncept navadnega odziva na razlitje nafte. 
Ker je polzaprto Sredozemsko morje, ki meji na 23 
držav, v celoti ali predvsem sestavljeno iz teritorialnih 
morij in ekskluzivne ekonomske cone, naključno onesna-
ženje z nafto v katerem koli delu Sredozemskega morja, 
verjetno povzroči škodo velikemu številu držav, ki mejijo 
na Sredozemsko morje. Morska ekologija polzaprtega 
Sredozemskega morja je znana kot edinstvena in zato 
obstaja omejitev, koliko naftnih onesnaževal lahko absor-
bira. Območja Sredozemskega morja zato potrebujejo 
boljši vladni nadzor in napredne načrte za hitro odzivanje. 
Nadzorovati je treba tudi nacionalne zakone sredozem-
skih držav in regionalno sodelovanje, da bi potrdili, ali 
vsebujejo zahtevane elemente pri odzivu na razlitje nafte 
(Bellefontaine, Donner in drugi, 2016). 

Onesnaževanje v Jadranskem morju

Onesnaževanje v Jadranskem morju ni lahko razumeti, 
saj gre za vrsto različnih virov onesnaževanja in dejav-
nikov, ki vplivajo na onesnaževanje. Jadransko morje je 
območje z gostim pomorskim prometom, komercialno 
pokriva relacijo sever–jug in prodre globoko v evropsko 
celino, skoraj do Alp. Zaradi gostega pomorskega 

prometa prihaja do veliko operativnega onesnaževanja 
z nenehno grožnjo bodočih nesreč in incidentov. Zaradi 
tehnološkega napredka obstajajo različni načini odkri-

 operativno onesnaževanje
 naravni izpusti
 onesnaževanje z obale
 nesreče
 pridobivanje nafte
 Onesnaževanje iz ozračja
 ostalo

 Slika 3: Onesnaževanje v Jadranskem morju
 Figure 3: Pollution of the Adriatic Sea
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Leto
Gorivo  
(tovor) št. ladij

Kemikalije  
(tovor) št. ladij

Oskrba ladij 
(bunker) št. ladij

Skupaj  
(tovor in bunker)

1994 1.105.955 109.037 12.120 1.227.112
1995 1.113.398 107.102 18.584 1.239.084
1996 1.330.970 94.569 22.898 1.448.437
1997 1.337.702 85 66.064 18 22.418 1.426.184
1998 1.416.215 86 56.912 19 23.834 1.496.961
1999 1.568.812 74 47.521 27 15.166 1.631.499
2000 1.847.604 103 51.078 25 23.834 1.922.516
2001 1.812.731 89 51.781 28 15.166 1.879.678
2002 1.788.236 102 68.466 35 19.099 1.875.801
2003 1.769.000 103 31.000 25 17.292 1.817.292
2004 1.948.883 97 32.200 25 13.200 108 1.994.283
2005 1.883.027 87 48.925 25 17.617 115 1.949.569
2006 2.025.896 98 59.661 27 35.596 148 2.121.153
2007 2.219.455 112 54.808 26 53.796 163 2.328.059
2008 2.789.993 143 34.017 15 75.525 209 2.899.535
2009 2.735.422 128 17.039 8 68.871 176 2.821.333
2010 2.777.057 124 84.736 13 28.686 176 2.890.479
2011 2.681.272 119 154.799 20 36.523 161 2.872.595
2012 3.033.389 130 185.392 33 36.999 157 3.255.781
2013 2.832.324 115 116.546 24 41.188 151 2.990.058
2014 2.858.430 106 137.918 28 18.245 134 3.014.593
2015 3.097.904 131 167.523 26 28.226 134 3.293.653

vanja velikega števila onesnaževanja, pri čemer lahko s 
satelitskimi posnetki odkrijemo tudi obseg in sredstva 
onesnaževanja. S postopkom vračanja (angl. process of 
backtracking) lahko odkrijemo vire onesnaževanja. Te 
tehnike omogočajo, da kljub gostemu in naraščajočemu 
prometu lahko zmanjšamo onesnaževanje komercialnih 
plovil. Čeprav je pomorski promet eden izmed največjih 
virov onesnaževanja na Jadranu, so zaskrbljujoči tudi 
številni drugi viri onesnaževanja z nafto: priobalna indu-
strija, ribolov, naravni izviri nafte, črpanje nafte in plina 
pod morskim dnom in razbitine. Med drugim je vzrok za 
zaskrbljenost tudi dejstvo, da zakonodaja ni dovolj stroga 
pri črpanju pod morskim dnom in pri prevozu naftnih 
tankerjev. Problem je tudi v naravi, saj je Jadransko morje 
plitvo z različnimi morskimi tokovi in izlivi iz rek. Tako kot 
Sredozemsko morje je tudi Jadransko morje označeno 
z oznako »posebno območje« (MARPOL, Priloga I), kar 
omejuje količino izlitja v morje (pravno praznjenje naftnih 
odpadkov) (Perkovič, Harsch in Ferraro, 2016a). 

Države Balkanske regije so velike uvoznice nafte, saj imajo 
nizko raven proizvodnje nafte. Uvozijo tudi do 179,000 
sodčkov na dan. Prav tako balkanska regija ponuja več 
pristaniških zmogljivosti in se oskrbujejo z naftnimi 
cevovodi, ki so povezani z Rusijo in Grčijo. Zato ima regija 
pomembno strateško tranzitno vlogo in center za izvoz 
ruske nafte iz Kaspijskega morja s čimer obide vse bolj 
preobremenjene turške ožine. Trenutno je več projek-
tnih predlogov plinovodov, ki obsegajo Jadransko morje. 
Glede pripravljenosti in odziva na nesreče v Jadranskem 

morju so najbolj aktivne Slovenija, Hrvaška in Italija, ki 
so edine članice iz balkanske regije Mednarodne konven-
cije o pripravljenosti, odzivanju in sodelovanju pri onesna-
ženju z olji, 1990 (Parties to the International Convention 
on Oil Pollution Preparedness and Co-operation, 1990 – 
OPRC 90) in Sporazuma o podregionalnem načrtu 
ukrepov za preprečevanje večjega onesnaženja Jadran-
skega morja za pripravljenost in odzivanje nanj (Agree-
ment on the Sub-Regional Contingency Plan for Preven-
tion of, Preparedness for and Response to Major Marine 
Pollution Incidents in the Adriatic Sea) ter imajo avtori-
teto za obravnavo pripravljenosti in odziva na razlitje z 
nafto na morju (Martini in Patruno, 2005). 

Pripravljenost in odziv 

Slovenije na nesrečo v morju

Slovenija kot obalna država mora biti pripravljena na 
nesrečo v morju, ki bi lahko brez koordiniranega odziva 
ogrozila obalni in morski ekosistem ter življenje ljudi in 
živali. Vlada Republike Slovenije je zato sprejela Načrt 
zaščite in reševanja ob nesreči na morju (različica 1.0). 
Načrt je bil posodobljen in na novo sprejet leta 2018 in 
je nadgradnja načrta zaščite in reševanja ob nesrečah 
na morju (različica 2.0), ki sta ga Uprava RS za zaščito 
in reševanje (URSZR) in Ministrstvo za obrambo (MO) 
pripravila leta 2011. Načrt je narejen na podlagi sloven-
skih, regionalnih in mednarodnih zakonodajnih aktov 

 Preglednica 1: Pomorski promet z nevarnimi snovmi (vir: Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju 1.0)
 Table 1: Maritime transport of hazardous substances (Source: Emergency Response Plan in the Event of Disasters 

at Sea 1.0)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Požari na plovilu 1 3 4 1 2 3 0 4 2 1 2
Nesreče v pomorskem prometu: 
nasedanje, trčenje, potopitev 0 0 0 0 0 5 3 2 4 2 1

Onesnaženje morja 5 5 6 7 6 3 4 4 2 11 5

ter na podlagi izkušenj iz sedanjih ukrepov na morju in 
obali, iz usposabljanj in vaj ter analiz na podlagi medna-
rodnih dogodkov. URSZR, Izpostava Koper, je skrbnica 
Načrta zaščite in reševanja ob nesreči na morju in 
ga pripravi v sodelovanju z občinami Obalne regije 
za širše obalno območje v lokalni pristojnosti in za 
gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki 

v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo 
ali skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter 
energetske pline in opravljajo dejavnost ali upravljajo 
sredstva za delo, ki pomenijo nevarnost za nastanek 
nesreče na morju. Zaščito, reševanje in pomoč ob 
nesrečah v pristaniščih urejajo načrti Luke Koper in 
drugih pristanišč.

 Preglednica 2: Statistika nesreč v slovenskem morju za obdobje 10 let
 Table 2: Statistics on disasters in the Slovenia sea over a 10-year period

Sandra Martinič: ONESNAŽEVANJE MORJA IN OBALE OB RAZLITJU NAFTE

 Slika 5: Zaznana onesnaževanja v slovenskem morju (vir: Načrt zaščite in reševanja ob nesreči na morju 1.0)
 Figure 5: Detected pollution in the Slovenian sea (Source: Emergency Response Plan in the Event of Disasters at Sea 1.0)

Slika 4: 
Postavljanje baraž (vir: S. Martinič)
Figure 4: 
Instalment of barriers or oil spill 
booms (Source: S. Martinič)
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Slovenska obala je dolga le 46 kilometrov, a pripada kar 
štirim občinam (Ankaran, Koper, Piran in Izola) in obsega 
del severovzhodnega Jadrana od državne meje z Republiko 
Italijo pri Lazaretu do državne meje z Republiko Hrvaško 
pri izlivu reke Dragonje v morje. Nevarnosti za plovbo je na 
slovenskem morju kar nekaj, a bi rada izpostavila nevarnost 
plovbe zaradi plitvin ob zahodni obali Istre v Tržaški zaliv in 
zaradi posebne plitvine pri rtu Savudrija. Zaradi skalnatega 
dna bi se lahko poškodovalo dno nasedle ladje in ob morebi-
tnem izlitju nevarnih snovi bi bilo okolje zelo ogroženo. Poleg 
naravnih nevarnosti predstavlja »nevarnost« za slovensko 
obalo tudi pomorski promet. Glede na zaprtost morja se 
predvideva, da bi ob večji nesreči onesnaževanje iz morja 
doseglo tudi obalo. Geomorfološka sestava obalnega pasu 
je zelo raznolika, kar pomeni, da bi bilo treba uporabiti več 
različnih tehnik čiščenja obale. Prav tako je večji del obale 
težko dostopen s kopnega, kar bi dodatno oteževalo odstra-
njevanje posledic nesreče oziroma onesnaženja. 

Leta 2015 je v koprsko pristanišče priplulo 2600 ladij, 
od tega je 1405 ladij prevažalo nevaren tovor, in 220 
tankerjev. Skupni pretovor je presegal 20 milijonov ton 
ter se letno povečuje z osemodstotno stopnjo. Iz tabele je 

razvidno, da se je pretovor naftnih derivatov iz leta 1994 
do leta 2015 potrojil in je leta 2015 znašal 3.293.654 
ton (15-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2009). 

Za slovensko morje je pomemben tudi pomorski promet 
v pristaniščih Trst in Tržič, saj slovensko morje prečka 
več kot polovica vsega nevarnega tovora, ki se transpor-
tira po Jadranskem morju. Leta 2015 je na naftnem 
terminalu SIOL v Trstu pristalo 520 tankerjev, ki so pripe-
ljali okoli 41 milijonov ton surove nafte. V Benetkah se je 
izvozilo okoli 10 milijonov, v Tržiču od 7 do 9 milijonov in 
v Kopru okoli 3 milijone ton nafte. Po slovenskem morju 
na dan povprečno plujejo najmanj en supertanker, en 
manjši tanker in približno šest ladij, katerih tovor vsebuje 
nevarne snovi. Zaradi gospodarske rasti se lahko priča-
kuje, da se bo to povprečje skozi leta še dvignilo, kar 
pomeni tudi večjo verjetnost, da se bo zgodila pomorska 
nesreča. Trenutno naraščanje prometa v pristaniščih 
Koper in Trst je letno okoli osem odstotkov. 

Statistično se večina nesreč zgodi med manevrom 
prihoda in odhoda iz pristanišča. Najpogostejši vzrok za 
nesrečo je nepazljivost posadke in zavzema pomemben 

Leto Kraj Ime ladje
Količina 

izteklega goriva Vrsta goriva Opombe
1953–
1958 Izola Rex n/n Pogonsko gorivo Ostanek iz obdobja II. svetovne vojne

1973 Savudrija Nonno Ugo n/n Pogonsko gorivo Nasedla zaradi slabega vremena
1983 Izola ladjedelnica Ledenice 90 m3 Pogonsko gorivo Slabo vreme, trk z obalo 

1983 Bele skale Danish cargo 
vessel Nasedla

1990 Koprski zaliv Koper Mystery Spill > 10 m3 Pogonsko gorivo ali 
ostanki goriva

Onesnaženje že pred slovenskim morjem v 
Tržaškem zalivu

1999 Slovensko morje n/n Ostanki onesnaženja/
onesnaženje

Po dolgotrajnejših padavinah je bilo morje tako 
onesnaženo z različnimi smetmi, da je bila Luka 

Koper zaprta.
2001 Ladjedelnica Izola Atlantic Star Požar na ladji (3 dni)

2005 Luka Koper
I. bazen

Blue Moon or Msc 
Anastasia 1 do 5 m3 Pogonsko gorivo ali 

ostanki goriva
Povzročitelj ni bil najden. Stroški približno milijon 

evrov.
2010 Koprski zaliv Guo Dian 6 Nasedla

2010 Luka Koper
I. bazen

UASC Madinah / 
Thomson Spirit Trk

2011 Slovensko morje Palamida Trk, ladja se je prevrnila, ribič po šestih urah 
najden živ. 

2014 Luka Koper 
I. bazen

Harmony or CS 
Caprice 1 do 3 m3 Pogonsko gorivo ali 

ostanki goriva
Ni bil najden izvor oziroma povzročitelj 

onesnaženja.

2017 Debeli Rtič M/T Capodistria Pogonsko gorivo ali 
ostanki goriva Nasedla

 Preglednica 3: Zgodovinski pregled večjih pomorskih nesreč ter onesnaženj, večjih od 1 m3, v Slovenskem morju in na obali 
(VRS, 2018, 13–14)

 Table 3: Historical overview of major disasters and pollution exceeding 1 m3 in the Slovenian sea and on the coastline 
(VRS 2018, 13-14)

Sandra Martinič: ONESNAŽEVANJE MORJA IN OBALE OB RAZLITJU NAFTE

Simulacija
Število izvedenih simulacij 

v petletnem obdobju Skupno število trčenj Pričakovano letno število trčenj
MTB
[leta]

Trenutni ladijski promet 800 50 0.0125 80
100-odstoten porast v petih letih 800 105 0.0262 38.1

 Preglednica 4: Pričakovano število trčenj in pričakovan čas med trčenji 
 Table 4: Expected number of collisions, and expected time periods between collisions 
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delež vseh nesreč na morju. Drugi najpogostejši vzrok 
je slabo vreme, ki je bolj značilen za tuje ladje, ki ne 
poznajo tako dobro vremenskih razmer v slovenskem 
morju. 

Do izrednega dogodka lahko pride predvsem zaradi:
1. nasedanja ladje ob plovni poti oziroma bližini obale;
2. trčenja ladje z drugo ladjo med plovbo;
3. trčenja ladje ob pristajalni pomol oz. obalo;
4. trčenja ladje v manevriranju ali plovbi z drugo ladjo 

na privezu;
5. namernega ali nenamernega izpusta nevarnih snovi 

(operativni izpust); 
6. požara na ladji;
7. operativnega izpusta nevarnih snovi (prečrpavanje 

goriva, zaoljenih vod, ostankov tovora, ostankov 
čiščenja goriva, prečrpavanje ali izpust zaoljenih 
balastnih vod ob prehodu olj iz tankov za gorivo v 
balastni tank); 

8. izpusta olj pri polnjenju ladijskega goriva (bunker).

Mogoči viri ogrožanja so: 
 – nesreča z nevarnimi snovmi, nafto in naftnimi 

derivati (ekološka nesreča),
 – požar na plovilih,
 – brodolom,
 – utopitve,
 – nesreče z neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
 – nevarnosti zaradi visoke plime. 

Načrti zaščite in reševanja vedno temeljijo na trenutno 
razpoložljivih silah in sredstvih, potrebnih za ukrepanje 
ob nesreči na morju. Manjkajoče nujne sile in sredstva 
postopno zagotavljajo organizacije, pristojne za zaščito, 
reševanje in pomoč na morju. Ob nesrečah, ki presegajo 
možnosti ukrepanja razpoložljivih domačih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, lahko RS zaprosi druge države in 
mednarodne organizacije za pomoč v silah in sredstvih 
(VRS 2018, 4–18).

Ekološke nesreče

V Sloveniji imamo srečo, da se je do zdaj zgodila samo 
ena ekološka nesreča na morju, pri čemer je prišlo do 
iztekanja nevarne snovi v morje. Nesreča se je zgodila 
leta 1983 v akvatoriju Ladjedelnice Izola, ko je ladja 
Ledenice zaradi neurja treščila ob betonsko obalo in 
je prišlo do poškodbe oplate ter iztekanja približno 
90.000 l mazuta v morje. Služba za varstvo obalnega 
morja (SVOM) je širjenje onesnaženja uspešno omejila 
ter ob dodatni pomoči Uprave RS za pomorstvo in 
pomorske policije v nekaj dneh očistila onesnaženje in 
odstranila posledice nesreče. Leta 2005 je v prvem 
bazenu Luke Koper izteklo približno 10.000 litrov 
umazanih (kalužnih) vod. Pristojne službe Luke Koper 
so pravočasno in pravilno ukrepale, tako da ni prišlo 
do večjega onesnaženja zunaj luškega prostora. Istega 
leta je bilo na morju še 14 primerov manjšega onesna-
ženja (URSZR, 2014).

V okviru Civilne zaščite deluje posebna služba za podporo 
pri ekoloških in drugih nesrečah na morju. Ustanovljena 
služba dopolnjuje druge poklicne službe, ki so pristojne za 
ukrepanje ob nesrečah na morju. Pripadniki CZ s pogod-
beno rezervo se morajo ob nesreči na morju odzvati. Da 
je odziv čim bolj uspešen, imajo pripadniki CZ možnosti 
dodatnega usposabljanja (nacionalnega in mednaro-
dnega). Osnovna naloga pripadnikov posebne službe je 
pomoč preostalim organom pri zajezitvi večjega onesna-
ženja morja. Hkrati pa skrbijo za vzdrževanje dragih in 
občutljivih naprav, ki se uporabljajo v teh primerih. Do 
odločitve o ustanovitvi posebne službe je prišlo, ker 
redne službe v okviru poklicnih gasilskih enot, Luke Koper 
ipd. same ne bi bile kos večjim ekološkim nesrečam na 
morju (Dnevnik, 2012). 

Ob manjši2 ali večji nesreči3 v slovenskem morju je treba 
pričakovati, da se bo onesnaženje razširilo na obalo. Ker 
je slovenska obala zelo raznolika in na nekaterih območjih 
zavarovana, bi lahko čezmerno onesnaževanje obale zelo 
vplivalo na življenje in delo prebivalcev v Sloveniji. Do onesna-
ženja ne pride le zaradi pomorskega prometa, temveč tudi 
zaradi drugih dejavnosti: morsko ribištvo in marikultura 
ter pridobivanje soli; industrija in skladiščenje; kmetijstvo; 
poselitev; varstvo naravne in kulturne dediščine ter druge 
gospodarske in negospodarske dejavnosti. Ker je čiščenje 
obale dolgotrajen in drag proces in ker ima za posledico 
veliko nevarnih odpadkov ter je nevarno za zdravje ljudi in 
živali, je pomembno, da Slovenija vzpostavi učinkovit preven-
tivni in odzivni sistem. Pri naftnem onesnaževanju poteka 
veliko fizikalnih, kemijskih in biokemijski procesov, od katerih 
je odvisno, kako bo naftni madež (naftni madež se na vodni 
gladini začne gibati in širiti ter mešati z morsko vodo  – 
Chocolate Mousse) vplival na morski in obalni ekosistem. 
Prav tako je pomembno izpostaviti, da vso naftno onesna-
ževanje ni nevarno za morski ekosistem. Del naftne plasti 
je podvržen biodegradaciji (v globljih morskih plasteh), s 
čimer poteka naravno odpravljanje posledic naftnih deri-
vatov. Nesreča v slovenskem morju bi imela večji vpliv 
na morski in obalni ekosistem zaradi njene plitvine, ki je 
v povprečju 18,7 metra. V plitvih vodah se naftni derivati 
hitreje in lažje oprijemajo na sesilne organizme in v sedi-
mente ter se vključujejo v morske prehranjevalne verige. To 
pomeni dolgoročno grožnjo morskemu in obalnemu ekosi-

2 »Nesrečo obvladujejo redne enote in službe, izvaja se 
obveščanje pristojnih organov in javnosti, aktiviranje sil za ZRP 
v omejenem obsegu, spremljanje dogodkov, kot so na primer 
utopitev, manjša ekološka nesreča, obvladljivi požar na plovilu, 
utopitve, manjše onesnaženje obale itn.« 

3 »Rednim intervencijskim enotam in službam se pridružijo 
sile za zaščito, reševanje in pomoč, ki jih aktivirajo pristojni 
poveljniki CZ. Po potrebi se zaprosi za pomoč tudi sosednje 
države. Izvajajo se aktivnosti po načrtu. Tovrstna nesreča je 
lahko ekološka nesreča (nesreča plovila, pri čemer pride do 
izlitja čez 5 ton nafte ali njenih derivatov ali drugih nevarnih 
snovi), velik požar na ladji in brodolom ladje ter večje 
onesnaženje obale. Izlitje je lahko tudi manjše, če z rednimi 
službami nesreče ne moremo obvladati. Enako velja tudi 
v primeru ostalih nesreč manjšega obsega, če zaradi 
nepredvidljivih okoliščin nesreča z rednimi službami in 
silami ni obvladljiva.« (VRS, 2018, 23).
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stemu, saj se ogljikovodiki nalagajo v organizmih in povzro-
čajo različne subletalne učinke, kot so motnje pri prehranje-
vanju, razmnoževanju, rakotvornost itn. Prav tako se posle-
dice poznajo na ljudeh, gospodarskih dejavnostih, turizmu 
itn. (Bajt in Malej, 2002 v VRS, 2018, 19–20).

Prihodnost slovenskega morja

Na podlagi statističnih podatkov lahko strokovnjaki izra-
čunajo verjetnost trčenja na morju. Za slovensko morje 
je, glede na trenutni pomorski promet, predvideno, da 
je mogoče pričakovati nesrečo na vsakih 80 let. Čas 
nesreče bi se spremenil na 38 let, če bi se pomorski 
promet v slovenskem morju povečal za 100 odstotkov 
(VRS, 2018, 19). 

Tveganje za nastanek nesreče se prav tako poveča, če 
so ladje, ki plujejo po slovenskem morju, slabše kakovosti. 
V Luki Koper so pripravili pregled prometa z ladjami, ki so 
na sivi in črni listi. Ladje se kvalificirajo na podlagi opra-
vljenih pregledov. V Luko Koper letno povprečno pripluje 
3,3 odstotka ladij, ki so na sivi listi, in 3,9 odstotka ladij s 
črne liste (VRS, 2018, 18–20). 

Uprava RS za zaščito in reševanje se zaveda problema-
tike, ki lahko nastane ob nesreči na morju in njenega 
vpliva na ljudi, naravo in gospodarstvo. Zadnja ocena 
tveganja za nesreče na morju je uvrstila občine Slove-
nije v 1. razred ogroženosti (ni možnosti vpliva v primeru 
pomorske nesreče), razen občin Obalno-kraške regije, ki 
so uvrščene od 2. do 4 razreda ogroženosti: 
a. 2. razred ogroženosti – Divača, Hrpelje in Sežana;
b. 3. razred ogroženosti – Izola in Piran,
c. 4. razred ogroženosti – Koper in Ankaran,

d. 5. razred ogroženosti – območje plovnih poti trgo-
vskih ladij in akvatorij Luke Koper (FPP, 2017, 9–15).

Tako visoko oceno so občine Obalno-kraške regije dobile 
zaradi možnosti pomorske nesreče in njenega vpliva na 
prebivalstvo, okolje in gospodarstvo teh občin.

Ne samo Slovenija, tudi druge države ob Jadranskem 
morju se zavedajo, da čeprav se nesreča zgodi v teri-
torialnih vodah, je onesnaževanje transnacionalno. 
Dvostranski, regionalni in mednarodni sporazumi zato 
določajo, da je treba v primeru nesreče s čezmejnimi 
vplivi obvestiti druge države in mednarodne organiza-
cije (VRS, 2018, 33). Ob nesreči s čezmejnimi učinki 
morajo države imeti učinkovit skupen odziv na onesnaže-
vanje in čiščenje posledic, kar pomeni, da je učinkovitost 
povečana, če se znajo različne enote različnih držav med 
seboj povezovati in delati skupaj ter da poznajo zmoglji-
vosti držav. 

Slovenija se je kot država partnerica zato prijavila na 
razpis praktične vaje ADRIATIC 2018. Projekt se je začel 
izvajati 1. januarja 2017 in je trajal do 30. junija 2018. 
Konzorcij projekta sestavljajo:

 – Hrvaška: Državna uprava za zaščito in reševanje 
(DUZS) – vodilni partner, Ministrstvo za pomorstvo, 
promet in infrastrukturo (MPPI),

 – Črna gora: Direktorat za izredne razmere, Ministr-
stvo za notranje zadeve (MUP DVS),

 – Slovenija: Uprava RS za zaščito in reševanje.

ADRIATIC 2018 pomeni priložnost treh držav, da prei-
grajo scenarij nesreče na morju. Na tem področju 
nimajo veliko izkušenj in tako lahko preverijo svoje 
zmogljivosti odziva ob nesreči na morju. Prav tako bodo 

Slika 6:  
Ogroženost občin zaradi pomorske 
nesreče (Fakulteta za pomorstvo 
in promet: Univerza v Ljubljani)
Figure 6:  
Risk posed to municipalities due 
to maritime disasters (Faculty of 
Maritime Studies and Transport: 
University of Ljubljana)
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Kriteriji za uvrstitev občin oziroma regij v razrede ogroženosti ob nesreči na morju

 1. Razred ogroženosti: Območja ostalih Slovenskih občin 
 2. Razred ogroženosti: Območje mej obalnih občin 
 3. Razred ogroženosti: Območje v radiu 6 km od verjetnih nezgod na plovni poti 
 4. Razred ogroženosti: Sidrišče in priobalni pas (100 m od obalne črte) 
 5. Razred ogroženosti: Območje plovnih poti trgovskih ladij in akvatorij Luke Koper
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lahko preverile zmogljivost in učinkovitost svojih enot 
in sodelovanje s tujimi enotami ter ustreznost opreme 
in njene prednosti ali pomanjkljivosti. Hkrati poskušajo 
države konzorcija skupaj z evropsko komisijo ustva-
riti temelje, na katerih bi se razvijala in povečevala 
pripravljenost potencialno prizadetih jadranskih držav 
pri usklajevanju njihovih dejavnosti pri zaščiti ljudi in 
okolja ob nesreči na morju. Ker takšne nesreče niso 
omejene znotraj nacionalnih vod, temveč so transna-
cionalne, in ker se pomorski promet vzdolž Jadran-
skega morja vsako leto znatno povečuje, morajo 
imeti države s teritorialnimi vodami, kot so Slovenija, 
Hrvaška in Črna gora, pripravljene standardne opera-
tivne postopke za primer nesreče na morju. To vklju-
čuje tudi onesnaževanje morja in obale. Da bi jadranske 
države lahko zagotovile varnost svojih morij, se morajo 
med seboj povezovati in uskladiti delovanje vseh vple-
tenih narodnih organizacij, ki so odgovorne za odziv in 

sanacijo ob pojavu nesreče na morju. Ta projekt pomeni 
prvo takšno mednarodno povezovanje na Jadranskem 
morju znotraj EU na področju nesreče na morju in 
onesnaževanja morja in obale.

Praktična vaja ADRIATIC 2018 je potekala od 22. do 25. 
maja 2018. Vloga enote enota SI – Služba Civilne zaščite 
za podporo in opravljanje posebnih nalog zaščite in reše-
vanja ob ekoloških in drugih nesrečah na morju (enota 
SI Morje) je bila pomoč Hrvaškim organom pri čiščenju 
morja in obale. Scenarij vaje je bil zastavljen tako, da se je 
približal čim bolj realističnemu zaporedju dogodkov. 

Pomembno je, da se Slovenija in nacionalni organi, ki imajo 
pristojnosti v primeru nesreče na morju, še naprej vključu-
jejo v različne praktične vaje in dodatna usposabljanja, pri 
čemer spoznavajo različne preventivne in odzivne metode, 
ki jih lahko uporabijo v svojih načrtih zaščite in reševanja.

http://emsa.europa.eu/accident-investigation-publications/annual-overview.html
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/response-to-marine-pollution_en
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V začetku maja 2017 sta naročnik Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije in Fakulteta za družbene 
vede Univerze v Ljubljani kot vodilni parter v konzor-
ciju podpisala pogodbo o izvedbi raziskovalno-razvoj-
nega projekta Oblikovanje celovitega modela vodenja na 
nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reše-
vanja in pomoči (ZRP) v RS. Izvajalec je bil izbran kot naju-
godnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega 
naročila št. 430-247/2016-25 z dne 14. 4. 2017, ki je 
postala pravnomočna 25. 4. 2017. Poleg Obramboslov-
nega raziskovalnega centra (ORC) na FDV kot vodilnem 
partnerju v konzorciju sodelujejo tudi Inštitut za vodar-
stvo, Igea d. o. o., Mestna občina Ljubljana, Gasilska 
zveza Slovenije, Gasilska brigada Ljubljana in posamezni 
specialisti praktiki. Glede na načrt izvedbe projekta, 
ki je sestavni del pogodbe, se bo projekt končal konec 
oktobra 2018, predvidena pa so tudi preskušanja 
modela oziroma rešitev. 

Projekt je namenjen razvoju celovitega modela vodenja 
ob nesrečah (prilagojen slovenskim razmeram, upošte-
vajoč sedanjo ureditev sistema), večstopenjskega 
sistema vodenja, organiziranosti in opremljenosti, kar 

INFORMACIJA O PROJEKTU OBLIKOVANJE 
CELOVITEGA MODELA VODENJA ODZIVA 
NA NESREČE ZA VSE RAVNI VODENJA –  
ICS URSZR 
INFORMATION ON THE PROJECT CONCERNING 
THE DEVELOPMENT OF A COMPREHENSIVE MODEL 
OF DISASTER RESPONSE MANAGEMENT AT ALL LEVELS 
OF MANAGEMENT (ICS ACPDR) 

Uroš Svete
izr. prof. dr., Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, uros.svete@fdv.uni-lj.si

Povzetek 
V članku predstavljamo potek raziskovalnega dela na projektu Oblikovanje celovitega modela vodenja 
odziva na nesreče za vse ravni vodenja. Projekt ima delovni naslov ICS URSZR, pri čemer se ICS v 
terminološkem smislu nanaša na svoj izvor (angl. Incident Command System) v Združenih državah 
Amerike, ko so sprva na ta način organizirali odziv na velike gozdne požare. Predstavljene so zahteve 
naročnika, faze projekta in preliminarne ugotovitve, upoštevajoč, da projekt še ni končan. 

Abstract
The article describes the progress of research work on the project entitled “Development of a Comprehensive Model of 
Disaster Response Management at all Levels of Management”. The project’s working title is ICS ACPDR. The term ICS 
stands for Incident Command System, and originates in the United States of America, referring to the first method of 
organising emergency responses in the event of major forest fires. The article presents the requests of the contracting 
authority, project phases, and preliminary findings, while taking into account that the project is still underway.

bo omogočalo optimalno in učinkovito izvajanje zaščite, 
reševanja in pomoči na različnih ravneh vodenja. Učin-
kovit model vodenja je namreč ključ do usklajenega 
delovanja različnih javnih reševalnih služb ob interven-
cijah ali (večjih) nesrečah, ki omogoča optimalno izva-
janje zaščite, reševanja in pomoči na vseh ravneh odziva 
oziroma vodenja (lokalni, regijski in državni). Glede na 
dejstvo, da so v Sloveniji najmnožičnejša organizacija v 
silah zaščite, reševanja in pomoči gasilci, ki tudi že več let 
razvijajo in uvajajo IPS (intervencijsko-poveljniški model 
vodenja intervencij), model vodenja izhaja iz sistema 
delovanja in vodenja gasilcev/gasilskih enot v primeru 
velikih intervencij (Klarič, 2015). Cilj projekta je torej obli-
kovanje izhodišč za prenovo celotnega sistema vodenja, 
odziva in ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na 
vseh ravneh ukrepanja. Izhodišče za razpis projekta je 
bilo namreč prepoznano stanje, da obstoječi sistem 
vodenja ne pokriva v celoti v funkcij vodenja ob naravnih 
in drugih nesrečah, zlasti ne nesreč velikega (geograf-
skega in družbenega) obsega, ki trajajo dalj časa. 

Projekt je sicer razdeljen na štiri faze, ki razen zadnje 
tečejo zaporedno, saj je osnovni raziskovalni pristop 
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deduktiven, kar pomeni, da smo naprej izhajali iz obsto-
ječih teoretičnih osnov, prakse odzivanja na nesreče 
v Sloveniji in izbranih tujih državah. Zadnja faza, to je 
izdelava modela vodenja odziva/ukrepanja ob nesrečah 
v RS, pa je specifična, saj traja ves čas projekta, pri 
čemer kontinuirano izhaja iz ugotovitev prvih treh faz. 

V prvi fazi (Analiza obstoječega modela vodenja zaščite, 
reševanja in pomoči ob nesrečah v Republiki Slove-
niji), katere nosilec je FDV UL s sodelovanjem Gasilske 
brigade Ljubljana, Mestne občine Ljubljana, Gasilske 
zveze Slovenije in specialistov praktikov, so razisko-
valci naprej opredelili teorijo ICS, ki je izvorno kot odziv 
na večje nesreče (najprej požare) nastala v ZDA (Jeraj, 
2015; Malešič, 2017). Tu so raziskovalci posebno pozor-
nost posvetili uporabi aplikacije ICS ob naravnih in 
drugih nesrečah ter pri koordinaciji različnih akterjev, ki 
so povezani v mrežo odzivanja na nesrečo. Pri tem so 
preučevali vodstveno strukturo, operativo, načrtovanje, 
logistiko in administracijo. Druga teoretična osnova, ki 
je bila preučena v prvi fazi, pa je teorija improvizacije 
kot nekakšna »alternativa« ICS. Poleg posameznih oblik 
improvizacije (reproduktivna, adaptitvna in kreativna), 
improvizacije ob evakuaciji Manhattna leta 2001 in njeni 
odsotnosti v primeru orkana Katrina 2005, so avtorji 
kritično ovrednotili oba pristopa in ugotovili, da navkljub 
odzivom na krizo, ki so sestavljeni tako iz načrtovanih kot 
improviziranih akcij, praksa zlasti v fazi priprav in načr-
tovanj daje jasno prednost modelom vodenja, v našem 
primeru je to ICS (Malešič, 2017). 

Analizi teoretičnih izhodišč so nato sledila preučevanja 
delovanja slovenskega sistema ZRP v primerih posa-
meznih nesreč, pri čemer so bili analizirani požari na 
Krasu (Klarič, 2017), povodenj v Železnikih 2007 (Šlebir, 
2017), neurje v Kamniku 2008 (Vavpetič in Jeraj, 
2017), poplave v Ljubljani 2010 (Kus, 2017) in žled 
2014 (Svete in Barut, 2017). Vse nesreče so bile anali-
zirane po enotni metodologiji (opis dogodka, posledic, 
analiza zakonske podlage in načrtov, ki so v času požarov 
urejali to področje, analiza vodenja, koordiniranja, sode-
lovanja različnih deležnikov, komuniciranja, morebitnih 
konfliktov, vzpostavitev kriznih štabov ipd.), imenovanje 
vodje intervencije, stopnja zaupanja med akterji, dvojna 
odgovornost (občina, država), logistika. 

Predhodne ugotovitve kažejo, da je bil odziv sistema 
zaščite, reševanja in pomoči zelo različen, res pa je, da so 
bili tudi primeri nesreč heterogeni v smislu obsega, škode 
in tudi trajanja intervencijske faze. V nekaterih primerih 
(Kamnik v primeru neurja, delno Logatec v primeru žledu) 
so se tako občine že organizirale po sistemu oziroma 
modelu ICS, v drugih primerih je bil bolj kot sistemski 
odziv ključen pristop improvizacije. Prav tako je bila očitna 
razlika v gasilskih posredovanjih na Krasu od uvedbe IPS 
(intervencijsko-poveljniški sistem) pri vodenju velikih gasil-
skih intervencij. Kot posebno kritična točka se je pokazalo 
tudi razmerje med občino in državo, zlasti na področju 
organiziranja civilne zaščite in njenih regijskih štabov. 
Pričakovanja obeh ravni so bila velikokrat precej različna. 

V drugi fazi (Analiza in predstavitev modelov vodenja 
različnih struktur za odziv na nesreče, vključno s 
tujino), katere nosilec je FDV UL s sodelovanjem 
Gasilske brigade Ljubljana, Mestne občine Ljubljana, 
Gasilske zveze Slovenije ter specialistov praktikov, so 
raziskovalci preučili različne strukture za odzivanje na 
nesreče (s poudarkom na delovanju organov vodenja 
Civilne zaščite in vodenju javne gasilske službe v kombi-
naciji z drugimi službami: reševalci, nujno medicinsko 
pomočjo, policijo ...) v Avstriji (dežela Štajerska) in Švici 
(Svete, 2018), na Švedskem (Prezelj, 2018), v Italiji 
(Banovec, 2018) in Združenih državah Amerike (Jeraj, 
2018) vključno s primerjavo ključnih parametrov (npr. 
vrste in število nesreč/dogodkov, število reševalcev/
število prebivalcev, velikost operativnega območja  ...) 
s Slovenijo. Enotna metodologija preučevanja za vse 
države je vključevala kratko predstavitev celovitega 
sistema upravljanja in vodenja ob nesrečah, podrobno 
analizo in predstavitev ICS oziroma modele vodenja 
(npr. metoda Augustus v Italiji, koncept Bevölkerun-
gsschutz v Švici, model ICS v ZDA ipd.), analizo posa-
meznih funkcionalnih področij vodenja, ki zajemajo 
vodstveno strukturo, operativo, načrtovanje, logistiko 
ter administracijo in finance ter horizontalno in verti-
kalno povezovanje deležnikov zaščite in reševanja. Pri 
analizi držav moramo poudariti, da je bil vzorec dogo-
vorjen z naročnikom, pri tem pa smo upoštevali tako 
preteklo sodelovanje z našo državo na dvostranski 
ravni kot sam razvoj sodobnih modelov vodenja velikih 
intervencij ob naravnih in drugih nesrečah. Čeprav se 
države precej razlikujejo od Slovenije zlasti v smislu 
upravno-politične ureditve (vse so precej bolj decen-
tralizirane z več upravno-političnimi ravnmi), pa smo 
dobili veliko koristnih informacij, ki jih bo mogoče 
uporabiti tudi v Sloveniji. Namreč vse izbrane države 
ne glede na to, kako formalno poimenujejo svoj meha-
nizem odziva na nesreče, v bistvu izvajajo vseh pet 
delov modela ICS in po njem organizirajo vodenje, 
operativo, logistiko, načrtovanje ter administracijo in 
finance. 

Kot nekakšen most do četrte, glavne faze projekta, je 
tretja faza (izhodišča modela vodenja), ki bo zagotavljala 
učinkovito usklajevanje in delovanje različnih struktur 
za odziv na nesreče: gasilci, reševalci, nujna medicinska 
pomoč, Civilna zaščita, vojska, policija.

Četrta faza (Izdelava modela vodenja odziva/ukre-
panja ob nesrečah v RS z usposabljanjem), v kateri 
je zdaj projekt, je torej ključna, saj zajema kar 40 % 
vsebin celotne raziskovalno-razvojne naloge. Vodilni 
partner je s sodelovanjem vseh preostalih članov 
konzorcija Inštitut za vodarstvo. Tu je naloga razi-
skovalcev definirati ključne informacije na posamezni 
ravni, združevanje na istih operativnih ravneh gasilcev, 
Civilne zaščite, reševalcev, policije v primeru multi-
disciplinarnega posredovanja, formacijska primerlji-
vost – kompatibilnost – ustreznost teh enot, njihove 
naloge, definiranje ključnih informacij za posamezne 
službe (ključne informacije za gasilce, reševalce, poli-

Uroš Svete: INFORMACIJA O PROJEKTU OBLIKOVANJE CELOVITEGA MODELA VODENJA ODZIVA NA NESREČE ZA VSE 
RAVNI VODENJA – ICS URSZR
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ciste in Civilno zaščito na operativni, taktični in stra-
teški ravni), definiranje pristojnosti posameznih služb 
v multidisciplinarni intervenciji, definiranje pristojnosti 
vodenja v multidisciplinarnih intervencijah, definiranje 
obrazcev za poročanje, definiranje gradiva za usposa-
bljanje uporabnikov modela (vzorčni program usposa-
bljanja, vzorčna teoretična vaja), izdelava identifikacije 
koncepta informacijske podpore in šolanje. Med četrto 
fazo so raziskovalci 23. in 24. aprila 2018 v ICZR na 
Igu na dvodnevnem seminarju, ki so se ga udeležili 
projektna skupina URSZR, predstavniki izvajalcev, 
predavatelji vsebin vodenja v ICZR in strokovnjaka iz 
Francije, predstavili ugotovitve, povratne informacije 
pa bodo upoštevali v nadaljevanju projekta. Četrta 
faza in s tem celoten projekt se konča s predajo vseh 
gradiv 30. oktobra 2018. 

Sklepne misli

Raziskovalno-razvojna naloga oziroma projekt Obliko-
vanje celovitega modela vodenja na nesreče za vse ravni 
vodenja na področju ZRP v RS je bil v bistvu zastavljen 
izrazito aplikativno z jasnimi rezultati in zahtevami do izva-
jalcev. Vsestransko sodelovanje in informacijska podpora 
med predstavniki, naročnikom in konzorcijem izvajalcev 
nas navdaja z upanjem, da bomo prišli do primernih 
rešitev, ki bodo upoštevale tako dobre slovenske izkušnje 
in specifičnosti kot tudi (tuja) spoznanja pri odzivanju na 
velike naravne in druge nesreče. Seveda pa bo poleg 
samega uvajanja novih rešitev na operativni ravni, kar 
je povezano zlasti z usposabljanjem in izobraževanjem, 
treba posodobiti v določenem obsegu tudi normativno-
-pravni okvir zlasti v doktrinarnem smislu.
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Povzetek 
S pogostejšim pojavljanjem sušnih obdobij postaja suša stalna spremljevalka kmetijske pridelave v Sloveniji. 
Intenzivna suša, ki smo ji bili priča tudi leta 2017, je močno prizadela južno in vzhodno Slovenijo. Zanjo 
sta bili značilni spomladanska suša in po omilitvi razmer v maju nato še poletna suša, ki se je stopnjevala 
in širila vse do viška konec julija. V začetku avgusta so se sušne razmere nekoliko omilile in dokončno 
popustile septembra. Škoda, ki jo je povzročila suša, je bila ocenjena na dobrih 65 milijonov evrov. Sušo 
2017 lahko opazujemo tudi prek orodja Sušni uporabniški servis, ki ga razvijamo v projektu DriDanube. 
Prototip orodja je v fazi testiranja, ko omogoča vpogled na trenutno stanje tal in vegetacije na območju 
Podonavja prek različnih sušnih kazalcev. Njihov izračun temelji na satelitskih podatkih, verifikacijo pa 
omogočajo podatki opazovalcev s terena o posledicah suše na vegetaciji. Sušni uporabniški servis 
omogoča tako spremljanje sprotnega stanja sušnosti kot tudi analizo preteklih suš, na primer sušo 
2017, ki je opisana v članku. V nadaljevanju projekta bodo v Sušni uporabniški servis integrirane tudi 
tedenske karte ocen posledic suše in napovedi pričakovane količine pridelka ter karta tveganja za sušo 
na območju Podonavja. Vanj bo mogoče integrirati še dodatne sušne kazalce, tudi na nacionalni ravni.

Abstract
With the increasing frequency of dry periods in recent years, drought is becoming a constant 
companion of agricultural production in Slovenia. A very intense drought also occured in 2017 and 
severely affected agricultural production in southern and eastern Slovenia. It was characterised by a 
spring drought which, after an easing of the situation in May, was followed by a summer drought which 
intensifed and expanded until its peak in late July. At the beginning of August, the drought conditions 
slightly decreased, but remained severe until September when drought conditions finally came to an 
end. The agricultural damage it left behind was estimated at more than 65 million euros. The 2017 
drought can be viewed through the Drought User Service, a drought monitoring tool which is being 
developed under the DriDanube project. Its prototype version is in the testing phase and currently allows 
insights into the state of the soil and vegetation across the Danube region through various drought 
indices. Their calculation is based on remote sensing data, while verification is made by observers 
of drought impacts in the field from all the participating countries. The Drought User Service allows 
both monitoring of the current drought situation and analysis of past droughts, for example, the 2017 
drought described in the article. During further project implementation, the Drought User Service will 
be upgraded by the integration of common methodologies for drought impact assessment and yield 
forecast, and it will also display drought risk maps for countries in the Danube region. It is also possible 
to integrate additional drought indicators into the Drought User Service, including at the national level.
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Uvod

Zaradi pomanjkanja padavin, višje temperature zraka in 
višje evapotranspiracije je bila v Sloveniji leta 2017 že 
tretja huda suša v zadnjih desetih letih (Arhiv ARSO). 
Pojem »suša« pomeni stanje, ko je količina padavin, 
pogosto ob visoki temperaturi zraka, znatno manjša 
od običajnih (meteorološka suša), zaradi česar lahko 
nastopi pomanjkanje vode v tleh (kmetijska suša) ter 
vodotokih in podzemnih vodonosnikih (hidrološka suša) 
(Wilhite, Glantz, 1985). Poleg meteoroloških razmer na 
posledice suše vplivajo tudi vrsta tal, tip in tehnologija 
kmetijske pridelave in dostopnost vodnih virov (Sušnik 
in sod., 2015). Suša se je že zgodaj v letu 2017 pojavila 
v koroški, dolenjski in belokranjski regiji1 ter v jugoza-
hodni Sloveniji in se po krajši prekinitvi poleti razširila na 
preostali vzhodni in južni del Slovenije. Največ škode smo 
beležili v kmetijstvu, kjer je po podatkih Državne komisije 
za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah 
škoda presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov 
državnega proračuna in se ustavila pri 65,3  milijonih 
evrov (Končna ocena ..., 2018). 

Prvič lahko razvoj suše 2017 preučujemo tudi z novim 
orodjem, poimenovanim Sušni uporabniški servis 
(Servis), ki se razvija v okviru projekta DriDanube  – 
tveganje za sušo v Podonavju (DriDanube – Drought Risk 
in the Danube Region) in s katerim lahko opazujemo in 
analiziramo pojav suše v celotni podonavski regiji.

1 Poimenovanje regij v članku temelji na delitvi Slovenije, ki jo 
uporablja Agencija RS za okolje in je dostopna na povezavi 
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/agromet/forecast/, razen 
v podpoglavju »Škoda zaradi suše 2017 v kmetijstvu« (delitev 
pristojne Državne komisije).

Kmetijska suša leta 

2017 v Sloveniji

Leta 2017 smo se v Sloveniji spet spopadali z intenzivno 
kmetijsko sušo, ki je najbolj prizadela kmetijska območja 
na jugu in vzhodu države. V  tem delu Slovenije je bilo 
malo padavin glede na dolgoletno povprečje že pozimi 
2016/2017, sušen pa je bil tudi začetek pomladi. Od 
januarja do konca marca je glede na povprečje 1981–
2010 v Murski Soboti padlo 71 % padavin, v Cerkljah ob 
Krki 62 % in v Novem mestu 70 %. Pomanjkanje padavin 
se je nadaljevalo tudi v začetku vegetacijske sezone.

V drugi polovici aprila in prvi polovici maja je bilo nekoliko 
več padavin, ki so po večjem delu Slovenije začasno omilile 
sušne razmere. Kumulativna vsota padavin je v vegeta-
cijskem obdobju tako na večini postaj dosegla običajno 
stanje, razen na jugovzhodnem delu Slovenije, kar je bilo 
zaznati na merilnih mestih Črnomelj in Novo mesto, kjer je 
bila kumulativna vsota padavin do sredine maja še vedno 
manjša od 80 % običajne količine padavin za to območje. 

Eden od kazalcev sušnih razmer, primanjkljaj meteoro-
loške vodne bilance, je v drugi polovici maja na najbolj priza-
detih območjih že nakazoval zmerno poletno sušo, ko je 
na jugozahodu Slovenije od maja do sredine junija padlo 
le okoli 10 %, na jugovzhodu pa okoli 60 % povprečne 
količine padavin. V juniju pa se je ta pričela stopnjevati v 
hude sušne razmere, ki so julija že dosegle razsežnosti 
ekstremnih sušnih razmer (Sušnik, Gregorič, 2017). Na 
najbolj ogroženih območjih – v spodnjeposavski, dolenjski 
in belokranjski regiji ter ponekod v pomurski in podravski 
regiji  – je v vegetacijskem obdobju od aprila do konca 
julija padlo le okrog 40  % dolgoletnih padavin. Tako je 
Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih 
in drugih nesrečah na podlagi poročila Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in analiz Agencije RS za 
okolje (ARSO) 20. julija tudi uradno razglasila kmetijsko 
sušo v Sloveniji. K hudi suši so v tem obdobju prispevale 
tudi visoke temperature in s tem povezana visoka evapo-

Slika 1:  
Meteorološka vodna bilanca april–julij 
2017 (vir: Arhiv ARSO) 
Figure 1:  
Meteorological water balance  
April-July 2017  
(Source: ARSO Archives).
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transpiracija ter izsuševanje tal, saj smo zabeležili več 
vročinskih valov. Posamezne vročinske valove so preki-
njale kratkotrajne in obilne nevihte ter neurja s točo, kar 
je dodatno poškodovalo kmetijske rastline (Arhiv ARSO). 

Avgusta so visoke temperature nekoliko popustile, 
občasne padavine pa so se pojavljale povsod po Slove-
niji. Kljub temu je na najbolj sušnih območjih dež namočil 
le površinski sloj tal, poleg tega so padavine za večino že 
poškodovanih kmetijskih rastlin prišle prepozno. Tako je bila 
ob koncu avgusta kumulativna vodna bilanca vegetacijske 
sezone v spodnjeposavski, belokranjski in dolenjski regiji še 
vedno močno pod dolgoletnim povprečjem – na merilnem 
mestu Cerklje ob Krki je kumulativna vodna bilanca dosegla 
70 % dolgoletnega povprečja, v Črnomlju 68 % in v Novem 
mestu 53 %. Na sušnih območjih so bile kmetijske rastline 
trajno poškodovane ali pa so prehitro dozorele, podobno 
je bilo tudi v trajnih nasadih. Od poletnih kmetijskih rastlin 
je na najbolj ogroženih območjih suša najbolj prizadela 
koruzne posevke, posebno na plitvih in peščenih tleh, ter 
oljne buče, tudi krompir, zelenjadnice in zlasti travinje, kar 

je zaradi pomanjkanja krme nato močno prizadelo živino-
rejsko panogo (Sušnik, Gregorič, 2017). Na Primorskem 
so bile ogrožene tudi trajne kulture, zlasti oljke, v vinorodnih 
območjih pa tudi vinska trta (Hidrometeorološke … Stanje, 
2. avgust 2017, ARSO). Suša je na vseh območjih popustila 
šele v zelo namočenem začetku septembra.

Sušne razmere so julija postale primerljive s sušnima 
poletjema 2013 in 2015, sredi avgusta pa je skupni 
primanjkljaj vodne bilance presegel vrednosti poletne 
suše leta 2003, ki velja za eno najhujših suš v preteklem 
polstoletju. Suša je prizadela tudi območja, ki so sicer 
imela ugodnejšo sliko padavin v primerjavi z najbolj ogro-
ženimi območji (Sušnik, Gregorič, 2017). 

Škoda zaradi suše 2017 v kmetijstvu

Sušni stres je v sinergiji z vročinskim stresom zadal škodo z 
razsežnostmi naravne nesreče. Skupna škoda v kmetijstvu 
zaradi suše je bila v letu 2017 ocenjena na 65,3 milijona 
evrov. Pri končni oceni poškodovanosti kultur so se upošte-
vali maksimalni odstotki poškodovanosti kultur, ki so jih 
določile regijske komisije za ocenjevanje škode, niso pa se 
upoštevali pridelki, katerih spravilo je bilo opravljeno pred 
20. julijem 2017. Največja škoda, nekaj več kot 13 milijonov 
evrov, je bila ocenjena v pomurski regiji, sledila ji je podra-
vska z nekaj več kot 11 milijoni evrov in zahodnoštajerska 
regija z nekaj več kot 10  milijoni evrov. Največjo skupno 
poškodovano površino kmetijskih kultur so prav tako 
ocenili v pomurski regiji, sledili pa sta ji zahodnoštajerska in 
dolenjska regija (Končna ocena ..., 2018).

Sušni uporabniški servis – 

orodje za boljše spremljanje suše

Da bi povečali odpornost celotne družbe na pojav suše 
v Sloveniji in tudi širše v regiji Podonavja, se je v letu 
2017 začel mednarodni projekt DriDanube – tveganje 

Slika 2:  
Meteorološka vodna bilanca junij–julij 
2017 (vir: Arhiv ARSO) 
Figure 2:  
Meteorological water balance  
June-July 2017  
(Source: ARSO Archives).

 Slika 3: Poškodovanost koruze avgusta 2017 na 
novomeškem območju (osebni arhiv)

 Figure 3: Damage to corn in August 2017 in the region of 
Novo mesto (Personal archive).
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za sušo v Podonavju. Združuje 15 partnerjev iz desetih 
držav (Slovenija, Češka, Slovaška, Avstrija, Madžarska, 
Romunija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija in Črna 
gora). Partnerske organizacije so večinoma državne 
hidrometeorološke službe in raziskovalne ustanove, 
projekt pa vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. 

Eden glavnih ciljev projekta je razvoj Sušnega uporabni-
škega servisa, ki je novo orodje za učinkovitejše spre-
mljanje suše in posledično zgodnejše opozarjanje 
nanjo. Sušni uporabniški servis se razvija z upošteva-
njem potreb končnih uporabnikov, ki predstavljajo tudi 
ključne deležnike projekta. V Sloveniji so to ministrstvo, 
pristojno za okolje, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
Uprava RS za zaščito in reševanje, Kmetijsko gozdarska 
zbornica Slovenije s kmetijsko svetovalno službo, znan-
stvene ustanove, kot je Inštitut za vode Republike Slove-
nije, nevladne organizacije s tega področja, zainteresi-
rana podjetja in druga zainteresirana javnost. Projekt 
DriDanube bo z razvojem Sušnega uporabniškega 
servisa prispeval k izboljšanju vsakodnevnega dela 
ustanov in posameznikov, ki so tako ali drugače povezani 
s problematiko suše, in sicer v vseh fazah sušnega 
dogodka: od spremljanja, napovedovanja suše, do odziva 
nanjo in okrevanja po suši. Servis bo tako z boljšo pripra-
vljenostjo družbe na sušo omogočal zmanjšati negativne 
vplive, ki jih pojav povzroča. 

Prototip orodja

Sušni uporabniški servis v okviru projekta DriDanube 
razvijajo Center za podatke zemeljskih opazovanj za moni-
toring vodnih virov (Earth Observation Data Centre for 
Water Resources Monitoring GmbH – EODC) in Tehnična 
univerza na Dunaju (Technische Universität Wien  – TU 
Wien) iz Avstrije ter Center odličnosti vesolje, znanost 
in tehnologije Vesolje-SI iz Slovenije. Sušni uporabniški 
servis je spletno interaktivno orodje, ki prikazuje podat-
kovne nize in različne produkte, ki obravnavajo sušo, na 
primer sušne kazalce in njihove časovne poteke. Kot vir 
podatkov se uporabljajo sateliti Sentinel 1, 2 in 3. Sate-
litski podatki se hranijo na strežnikih avstrijskega EODC, 
ki skrbi za strojno in tehnično podporo, podatke pa nadalje 

obdeluje TU Wien. Za celosten prikaz obdelanih podatkov 
v Sušnem uporabniškem servisu, dodatne analize in 
njihovo dostopnost končnim uporabnikom skrbi Vesolje-
-SI. Poleg prostorske razsežnosti pojava suše orodje 
vključuje tudi njeno časovno komponento in uporabnikom 
omogoča analizo razvoja preteklih suš, natančnejše 
sprotno spremljanje stanja vlažnosti tal in vegetacije in 
s tem zgodnejše zaznavanje sušnih razmer na celotnem 
območju Podonavja. V  prvem letu projekta je bil razvit 
prototip orodja, ki je tekom drugega leta projekta v fazi 
testiranja na območju štirih partnerskih držav, in bo po 
koncu projekta na voljo tudi splošni javnosti. 

Trenutno integrirani sušni kazalci

V sušnem uporabniškem servisu se območje prikaza 
podatkov delno razlikuje od niza do niza, v preseku pa 
pokrivajo celotno območje partnerskih držav v Podo-
navju. Po prvem letu projekta so v Servisu na voljo nasle-
dnji podatkovni nizi, ki opisujejo stanje vlažnosti tal in 
vegetacije: 

 – Kazalec SWI oziroma kazalec vlažnosti tal 
(angl. Soil Water Index) prikazuje dnevne vrednosti 
odstopanja vsebnosti vode v koreninskem sloju tal 
(0–40  cm) od povprečja obdobja 2007–2017 za 
isti izbrani dan. Vrednosti je mogoče prikazati v 
prostorski ločljivosti 12,5 km ali 1 km. 

 – Kazalec SWDA oziroma število zaporednih dni z 
negativno vrednostjo kazalca vlažnosti tal (angl. 
Accumulated days with negative SWI anomaly). 
Osnova za ta podatkovni niz je kazalec vlažnosti 
tal SWI, zato se vrednosti tudi pri tem osvežujejo 
dnevno na 12,5-kilometrski prostorski ločljivosti.

 – Kazalec SWB oziroma površinska vodna bilanca 
(angl. Soil Water Balance) je ocenjena na podlagi simu-
lacij numeričnih prognostičnih modelov v prostorski 
ločljivosti 7  km. Podatkovni niz zajema podatke med 
vegetacijsko sezono (april–september), kumulativna 
vrednost površinske vodne bilance od 1. aprila do izbra-
nega dne pa je v Sušnem uporabniškem servisu nato 
prikazana v percentilnih razredih glede na referenčno 
obdobje 1979–2016. Spodnjih 33  % porazdelitvene 
krivulje predstavlja sušne razmere, sredinskih 33 % se 

Slika 4:  
Osnovni pogled na Sušni uporabniški 
servis ob vklopljenem normaliziranem 
indeksu vegetacije NDVI 21. 4. 2018 
in z izpisano vrednostjo kazalca na 
izbrani lokaciji. 
Figure 4:  
Basic Drought User Service display 
with normalized difference vegetation 
index (NDVI) on 21.04.2018, and 
index value at selected location.
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Slike 5–8:  
Prikaz dnevne vrednosti SWI na 
območju Slovenije na izbrane dni: 
13. 12. 2016 (a),  
3. 2. 2017 (b),  
31. 3. 2017 (c) in  
15. 4. 2017 (d)
Figure 5–8:  
Display of daily SWI values  
in Slovenia on selected days:  
13.12.2016 (a),  
03.02.2017 (b),  
31.03.2017 (c) and  
15.04.2017 (d).
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obravnava kot normalno stanje in zgornjih 33 % poraz-
delitvene krivulje predstavlja mokre razmere.

 – Kazalec NDVI oziroma normaliziran indeks vege-
tacije (angl. Normalized difference vegetation index) 
je izračunana vrednost, ki ocenjuje stanje vegetacije 
na podlagi njene fotosintetske aktivnosti. V Sušnem 
uporabniškem servisu se v prostorski ločljivosti 
1  km prikazuje odstopanje vrednosti kazalca za 
izbrano desetdnevno obdobje od dolgoletnega 
povprečja istega desetdnevnega obdobja. Kot refe-
renčno je vzeto obdobje 1999–2016. 

 – Kazalec VegCon oziroma kazalec relativnega 
stanja vegetacije (angl. Relative Vegetation Condition) 
je izračunan na osnovi povprečne zelenosti rastlin in se 

uporablja kot kazalec sušnega stresa na vegetacijo. Je 
tedensko izračunana vrednost, ki temelji na podatkih 
daljinskega zaznavanja s pomočjo Nasinega spektro-
radiometra za merjenje barv MODIS (Moderate Reso-
lution Imaging Spectroradiometer). V  Sušni uporab-
niški servis sta vključena kazalca VegCon1, ki se 
osredotoča na kmetijske kulture in travinje, in ločeno 
VegCon2, ki prikazuje relativno stanje vse vegetacije. 
Odstopanja vrednosti glede na referenčno obdobje 
2000–2006 se prikazujejo v prostorski ločljivosti 
5 km glede na glavne kategorije rabe zemljišč. 

V Sušni uporabniški servis je mogoče integrirati tudi 
nacionalne podatkovne nize. Za Slovenijo se tako prika-

Slike 9–11: Prikaz kumulativne 
vrednosti SWB na območju Slovenije 
na izbrane dni:  
20. 4. 2017 (a),  
30. 4. 2017 (b) in  
10. 5. 2017 (c)
Figures 9-11:  
Display of cumulative SWB values 
in Slovenia on selected days: 
20.04.2017 (a),  
30.04.2017 (b) and  
10.05.2017 (c).
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zuje površinska vodna bilanca (SWBSLO) za obdobje 
april–julij 2017, ki je interpolirana na podlagi arhiva 
meteoroloških meritev Agencije RS za okolje. Vrednosti 
so prikazane v prostorski ločljivosti 100 m.

Sicer pa delo na Sušnem uporabniškem servisu še ni 
končano in se bo nadaljevalo v drugem letu projekta 
DriDanube na podlagi zaznanih potreb partnerjev in 
drugih ključnih deležnikov projekta. Poleg tega bo pozor-
nost pri nadaljnjih izboljšavah Sušnega servisa usmer-
jena v vključevanje dodatnih kazalcev suše, tudi hidrolo-
ških, ter podatkov na nacionalni ravni.

Pri nadaljnjem nadgrajevanju Sušnega servisa so za izbolj-
šanje orodja ključnega pomena redne povratne informacije 
projektnih partnerjev, dodatno pa bo k izboljšanju prispevalo 
še praktično testiranje prototipa orodja, ki bo v letu 2018 
potekalo na območju Češke, Črne gore, Hrvaške in Romunije.

Opazovanje razvoja suše 

2017 v Sloveniji s Sušnim 

uporabniškim servisom

Opazovanje suše prek Sušnega uporabniškega servisa 
je v tem poglavju opisano z vidika uporabnika, ki Sušni 

Slika 12:  
Prikaz dnevne vrednosti SWI na 
območju Slovenije 3. 5. 2017
Figure 12:  
Display of daily SWI value in Slovenia 
on 03.05.2017.

Slika 13:  
Hkraten prikaz kumulativne 
vrednosti SWB na območju Slovenije 
30. 5. 2017 in povprečne dekadne 
vrednosti NDVI 1. 6. 2017
Figure 13:  
Integrated display of SWB cumulative 
values in Slovenia on 30.05.2017 
and 10-day mean NDVI values on 
01.06.2017.

uporabniški servis uporablja kot pripomoček za sprotno 
opazovanje stanja na izbranem območju prek različnih 
sušnih kazalcev. V  nadaljevanju so z različnimi sušnimi 
kazalci opisane razmere v Sloveniji od začetka leta 
do septembra 2017, ko so se sušne razmere umirile. 
Sintezne ugotovitve so narejene šele po določenem času 
opazovanja, so pa v članku vseeno prikazane ključne situ-
acije, s katerimi lahko opišemo razvoj suše v letu 2017.

Zgodnje spomladansko obdobje: kazalec SWI že 
decembra 2016 in tudi pozneje februarja 2017 prika-
zuje znatna negativna odstopanja od dolgoletnega 
povprečja po večjem delu Slovenije. Ob tem predvsem 
izstopajo koroška, pomurska in spodnjeposavska regija 
ter jugovzhod države, za katera so beležena negativna 
odstopanja od običajnih razmer med 10–15  % (sliki 5 
in 6). Medtem ko so se aprila vrednosti kazalca SWI 
predvsem v zahodni polovici Slovenije vsaj delno norma-
lizirale, so bila odstopanja na severovzhodu države še 
vedno negativna v razponu 5–10 % (sliki 7 in 8). 

Pozna pomlad: Desetdnevna povprečja kazalca SWB 
prikazujejo postopno popuščanje sušnih razmer od 
sredine aprila do sredine maja, kljub temu pa so 
vrednosti kazalca SWB na območju Ljubljane z okolico, 
na Koroškem in Dolenjskem ostajale pod povprečjem 
(slike 9, 10, 11). S  pomočjo kazalca SWB je mogoče 
sklepati, da primanjkljaj površinske vodne bilance na 
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omenjenih območjih v začetku maja sicer ni bil znaten, 
saj je v tem času najvišja negativna odstopanja od običaj-
nega stanja beležil v rangu do 5 % (slika 12).

Izbrani sušni kazalci kažejo na zgodnjo spomladansko 
sušo na omenjenih območjih, ki ji je sledila omilitev 
razmer v mesecu maju, kar je razvidno tudi iz slik 9–12.

Poletje: Za to obdobje smo situacijo opazovali prek hkrati 
vklopljenih dveh sušnih kazalcev, in sicer SWB v odtenkih 
rumene in rdeče ter NDVI v odtenkih zelene in rjave. Za 
boljšo preglednost je zato kazalec SWB tokrat prikazan 

v prosojnejših odtenkih rumene in rdeče, kot je razvidno 
iz slik 13, 14 in 15. Konec maja je kazalec SWB dele 
Slovenije spet obarval v rdeče, kar je bilo zaznati prvič po 
začetku aprila. Hude sušne razmere je tako prikazoval 
po koroški regiji. 

Istočasno je bila vrednost NDVI v večjem delu Slovenije 
v normalnih mejah (slika 13). Omenjena kazalca kažeta 
zaostrovanje sušnih razmer v juniju in začetku julija (slika 
14). Vrednosti SWB spodnjega 5. percentila (rdeča 
območja) so največjo razsežnost po Sloveniji dosegle 
sredi julija, hkrati pa je za to obdobje razvidno poslab-

Slike 14:  
Hkraten prikaz kumulativne 
vrednosti SWB na območju Slovenije 
19. 6. 2017 in povprečne dekadne 
vrednosti NDVI 21. 6. 2017 
Figure 14:  
Integrated display of cumulative SWB 
values in Slovenia on 19.06.2017 
and 10-day mean NDVI values on 
21.06.2017.

Slika 16:  
Prikaz dnevne vrednosti SWI na 
območju Slovenije 31. 7. 2017
Figure 16:  
Display of daily SWI values in Slovenia 
on 31.07.2017.

Slika 15:  
Hkraten prikaz kumulativne 
vrednosti SWB na območju Slovenije 
19. 7. 2017 in povprečne dekadne 
vrednosti NDVI 21. 7. 2017
Figure 15:  
Integrated display of cumulative SWB 
values in Slovenia on 19.07.2017 
and 10-day mean NDVI values on 
21.07.2017.
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šanje stanja vegetacije predvsem na širšem novome-
škem območju, spodnjeposavski in belokranjski regiji 
(slika 15). Hkraten pogled na vrednosti SWB in NDVI v 
tem primeru kaže, da so k veliki poškodovanosti vegeta-
cije v pomurski in spodnjem delu podravske regije, kjer 
primanjkljaj SWB v poletnih mesecih sicer ni bil tako 
izrazit kot drugje, pripomogli tudi drugi dejavniki kot so 
na primer tip tal, izredni vremenski dogodki in drugo. 
Prek kazalca SWB za 31. 7. 2017 lahko vidimo, da obilni 
nalivi v zadnji dekadi julija stanja površinskega sloja tal 
niso izboljšali, saj je na omenjeni dan mogoče spet videti 
negativna odstopanja po skoraj vsej Sloveniji (slika 16).

Konec poletja: Vrednosti SWB so po vsej državi ostale 
negativne do konca avgusta, se je pa v tem času zmanjšal 
obseg območja, kjer je primanjkljaj zaradi svoje veli-
kosti padel v spodnji 5. percentil porazdelitvene krivulje 
dolgoletnih vrednosti (slika 17). Ob hkratnem pogledu 
kazalcev VegCon2 in SWI na dan 1. 9. 2017 je mogoče 
opaziti sovpadanja: po večjem delu Slovenije vrednosti 
obeh kazalcev pozitivno odstopajo od povprečnega 
stanja, negativne vrednosti pa lahko vidimo v podra-
vski, savinjski in spodnjeposavski regiji ter na območju 
Dolenjske in Bele krajine (slika 18). Vrednost SWB so 
se postopno normalizirale v prvi polovici septembra, 

Slika 17:  
Hkraten prikaz kumulativne 
vrednosti SWB na območju Slovenije 
18. 8. 2017 in povprečne dekadne 
vrednosti NDVI 21. 8. 2017
Figure 17:  
Integrated display of cumulative SWB 
values in Slovenia on 18.08.2017 
and 10-day mean NDVI values on 
21.08.2017.

Slika 18:  
Hkraten prikaz tedenske povprečne 
vrednosti VegCon2 1. 9. 2017 in dnevne 
vrednosti SWI na območju Slovenije 
1. 9. 2017. Kazalec VegCon2 je podan 
v odtenkih zelene in oranžne manjše 
resolucije, kazalec SWI pa v odtenkih 
modre in rumene večje resolucije.
Figure 18:  
Integrated display of weekly mean 
VegCon2 values on 01.09.2017 
and daily SWI values in Slovenia on 
01.09.2017. The VegCon2 indicator 
is shown in low-resolution green and 
orange tones, and the SWI indicator in 
high-resolution blue and yellow tones.

Slika 19:  
Prikaz dnevne vrednosti SWI na 
območju Slovenije 14. 9. 2017
Figure 19:  
Display of daily SWI values in Slovenia 
on 14.09.2017.
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Slika 20:  
Prikaz kumulativne vrednosti SWB na 
območju Slovenije 17. 9. 2017
Figure 20:  
Display of cumulative SWB values in 
Slovenia on 17.09.2017.

kar pokaže tudi kazalec SWI za prve dni meseca (slika 
19). Prvič od sredine maja je v delu Slovenije spet 
opaziti območje, kjer se je vrednost SWB premaknila na 
»mokri« del porazdelitvene krivulje ter Posočje obarvala 
zeleno (slika 20).

Slike 13–20 prek sušnih kazalcev SWB in SWI kažejo, 
da je bilo poletje sušno, suša pa se je stopnjevala vse do 
konca julija, ko je dosegla višek, v začetku avgusta pa so 
se sušne razmere nekoliko omilile in dokončno popustile 
septembra.

Sklepne misli 

V zadnjih letih opažamo tako povečevanje števila sušnih 
dogodkov kot tudi njihovega obsega in intenzivnosti, suša 
pa se pojavlja tudi v regijah, kjer v preteklosti z njo niso 
imeli težav. Zelo intenzivni suši smo bili priča tudi v letu 
2017, ko je močno prizadela kmetijsko pridelavo v južni 
in vzhodni Sloveniji. Zanjo je bila značilna spomladanska 
suša, ki ji je po omilitvi razmer v mesecu maju nato sledila 
poletna suša. V začetku avgusta so se sušne razmere 
nekoliko omilile in dokončno popustile septembra. Škoda, 
ki jo je suša povzročila v kmetijstvu, je bila ocenjena 
na 65,3  milijona evrov. S  pravočasnim in natančnim 
spremljanjem suše ter zgodnjim opozarjanjem nanjo 
lahko omilimo negativne vplive, ki jih povzroča. V okviru 
projekta DriDanube projektni partnerji razvijamo Sušni 
uporabniški servis, s katerim želimo doseči zgodnejše 
zaznavanje suše, boljši vpogled v stanje med sušnim 
dogodkom in s tem omogočiti zgodnejši in učinkovitejši 
odziv odgovornih institucij, ki se ukvarjajo s sušno proble-

matiko. Prototip Sušnega uporabniškega servisa je zdaj 
v fazi testiranja in se bo med projektom še nadgrajeval, 
upoštevajoč tudi potrebe končnih uporabnikov. 

Trenutno so v Sušni uporabniški servis vključeni sušni 
kazalci, ki obravnavajo stanje tal in vegetacije, osnova zanje 
pa so satelitski podatki. Prednost tovrstnih podatkov je, da 
so na voljo skoraj v realnem času, vendar pa je smiselno in 
pomembno, da se preverjajo s stanjem na terenu. Vzpo-
redno z razvojem novega orodja pa se za izboljšano spre-
mljanje suše v projektu vzpostavljajo nacionalne mreže 
terenskih poročevalcev v sodelujočih državah. S sporoča-
njem podatkov s terena hkrati pomenijo nepogrešljiv vir pri 
kontroli satelitskih podatkov. Poročevalci tedensko spre-
mljajo stanje tal in vegetacije na terenu, predvsem različnih 
kmetijskih kultur in gozda, ter svoja opažanja vpisujejo v 
spletne obrazce, obdelani rezultati pa bodo v Sušnem 
uporabniškem servisu prikazani na ravni regij NUTS3. Prav 
tako bodo v Servisu vključene karte tveganja za sušo za 
sodelujoče države Podonavja.

Cilj projekta je, da na območju Podonavja vse države 
gledamo sušo enako, kar bo Sušni uporabniški servis 
omogočal s prikazom omenjenih sušnih kazalcev po vseh 
sodelujočih državah ter poenotenimi metodologijami za 
oceno tveganja za sušo in oceno posledic suše (nacio-
nalne mreže terenskih poročevalcev). Na Agenciji RS za 
okolje tudi proučujemo možnosti za nadgraditev orodja z 
vključevanjem produktov ARSO, kot je na primer model 
GROWA-SI (empirični regionalni vodno-bilančni model), 
ter sušnih hidroloških kazalcev, da bi Sušnim uporab-
niškim servisom lahko spremljali ne samo kmetijsko, 
temveč tudi hidrološko sušo.
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Povzetek
O poplavah govorimo, šele ko količina dotoka na opazovano območje preseže odtočno sposobnost. 
Za ugotavljanje vzroka poplavljanja je treba ugotoviti, kdaj nastopijo poplavne razmere, kateri proces je (glavni) 
vzrok poplavne nevarnosti in ali je vzrok naravnega ali antropogenega izvora. Pri ovrednotenju posledic je 
treba ugotoviti stopnjo ranljivosti (oz. neodpornosti) ljudi, zgradb in dejavnosti na procese ob poplavi ter 
učinkovitost in obseg izvedenih samozaščitnih in infrastrukturnih protipoplavnih ukrepov. Vsak od njiju pa se 
lahko deli še na gradbene ali negradbene ukrepe. Šele s temi informacijami je možno preveriti morebitno 
odgovornost različnih udeležencev za posledice poplavnih dogodkov in s tem povezanih odškodnin po načelu 
»povzročitelj plača posledice« (PPP). Za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pa je ključen predhodni 
proces – določiti povezave med vzroki in posledicami. Gre za zahtevno delo, zlasti če upoštevamo, da se v 
času izrednih poplavnih dogodkov (ciljno) pridobiva oz. shranjuje le omejen obseg informacij, ki bi bile kasneje 
potrebne za ugotavljanje dejanskih razmer v času poplavnega dogodka, ustreznosti ukrepanja posameznih 
subjektov in lastnega samozaščitnega ravnanja. Iz izkušenj sodnih izvedencev v sodnih procesih v tujini bo 
prikazana težavnost ugotavljanja in dokazovanja povezav med vzroki in posledicami poplavnih dogodkov.

Abstract
Floods occur when the volume of inflow to the area under observation surpasses the runoff capacity. 
To determine the cause of flooding, we must determine when flood-related situations arise; which process is 
the (main) cause of flood risk; and whether the cause is natural or of anthropogenic origin. When assessing 
the consequences, we must identify the level of vulnerability of people, buildings and activities to the 
processes unfolding during flooding, and the effectiveness and scope of the implemented self-protection and 
infrastructural flood prevention measures. Each of these measures can be further divided into constructional 
and non-constructional measures. It is only with this information that the potential responsibility of different 
actors can be verified, as well as related compensation based on the principle “the actor responsible pays 
for the consequences”. A preliminary process – the establishment of the connection between causes and 
consequences – is essential for enforcing damage claims. This is challenging work, especially when taking 
into account that during extreme flood events only a limited scope of information is gathered and stored; 
information which is later necessary to determine the actual situation during a flood event, the adequacy 
of measures taken by individual subjects, and the appropriateness of self-protection actions. Based on the 
experience of court-appointed expert witnesses in judicial processes abroad, this article describes the 
challenge of establishing and proving the connections between the causes and consequences of flood events.

Uvod

Poplavljenost nekega območja je posledica viška vode, 
ki povzroči naraščanje vodne gladine in s tem širjenje 
oz. razlivanje vodne mase po prostoru. Vzrokov, zakaj se 
pojavi višek vode, je veliko – lahko je to človeška poza-
bljivost zapreti vodovodno pipo ali pa posledica naravnih 
danosti. Tako se na primer poplavljanje kraških polj 
pojavi, ko dotok lastnih (padavinskih) voda in zalednih 
voda preseže odtok, ki je vsota vtekanja vode v požiral-
nike in površinskega odtoka, če seveda obstaja. Zaledne 

vode lahko na polje dotekajo površinsko bodisi z vodotoki 
bodisi razpršeno ali po podzemnih vodnih poteh. Na 
odtočno količino pa vplivajo dolvodne razmere na vodo-
tokih ali zapolnitev podzemnih odtočnih vodnih poti, 
kar ovira (zajezi) odtok. Seveda pa je mogoče tudi, da 
podzemne odtočne poti niso zapolnjene z vodo, ker je 
vtok v požiralnik oviran, npr. delno zamašen s plavjem 
(primerjaj z Mihevc, 2014). Pri poplavljanju vodotokov je 
ključna pretočnost struge  – ko je dotok večji od tran-
sportne sposobnosti struge, se višek vode izlije v obvodni 
prostor. Na pretočnost struge vplivajo različni dejavniki, 
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npr. zaraščenost ali antropogeni posegi vanjo. Torej 
je mogoče, da se lahko isti obseg poplavljenosti pojavi 
zaradi različnih vzrokov.

Tudi posledice so lahko zelo različne – od sprejemljivih, 
ko v kopalnici talni sifon še lahko odvaja vodo, pa so le 
tla mokra, do obvladljivih posledic, ko s primernimi proti-
poplavnimi ukrepi (PPU) lahko zmanjšamo posledice 
poplavljanja na sprejemljivo raven, vse do katastrofalnih 
posledic, ko lahko le še rešujemo življenja in kritično 
infrastrukturo. 

V besedilu uporabljamo pomen izrazov nevarnost, ranlji-
vost, ogroženost, tveganje, ki so bili že podrobneje 
opisani (Steinman, 2014), in jih še nekoliko podrobneje 
pojasnimo. V prispevku o temeljnih terminih v geografiji 
naravnih nesreč (Natek, 2011) so obravnavane razlike 
med uporabo osnovnih izrazov nekaterih slovenskih 
piscev ter prikazanih nekaj odprtih vprašanj in predlogov 
o primern(ejš)i rabi posameznih izrazov. Vsekakor bi 
bilo dobro to razpravo primerjati in uskladiti še z izrazi, 
ki se uporabljajo pri industrijskih nesrečah, delu javnih 
služb (Ulčar, 2011) in na drugih področjih (vojska, civilna 
zaščita  …). Ker pa to besedilo ni namenjeno takšni 
razpravi, povzamemo le bistvo v nadaljevanju upora-
bljenih izrazov:

 – Zaradi nekega vira nevarnosti (naravni proces, 
orožje, nevarna stvar ipd.) se na nekem območju 
pojavi nevarnost (naravna, antropogena). 

 – Zaradi neodpornosti osebe, objekta ali dejavnosti 
(prometnih, gospodarskih, negospodarskih ipd.) 
na škodljivo delovanje nevarnih pojavov govorimo o 
njihovi ranljivosti, občutljivosti, posledicah, škodnem 
potencialu ipd.

 – Zaradi neodpornih stvari oz. oseb na območju nevar-
nosti govorimo o ogroženosti (oseb, predmetov, 
dejavnosti).

 – Ko se kdo ali kaj izpostavlja ogroženosti (vede ali 
nevede), govorimo o tveganju. 

Za razumevanje poplavljanja in njemu primerno izbiro 
ustreznih PPU je treba poznati vire (npr. površinske, 
podzemne vode) ter vzroke nevarnosti in značilnosti 
poplavnih procesov, kot so dinamika, pogostost in jakost 
vzroka nevarnosti, značilnosti širjenja vodne mase, pojav 
običajnih (npr. topografskih) vodnih poti ali pa zaradi rabe 
prostora preusmerjenih vodnih tokov ter na drugi strani 
značilnosti poplavljenega prostora, ranljivost oz. obču-
tljivost dejanske rabe prostora oziroma antropogenih 
posegov zaradi potreb in ranljivosti družbe. Stopnja 
poplavnega tveganja je nato odvisna od stopnje izposta-
vljenosti (matici vodnega toka, zastojnim točkam …).

Za odločitev, ali je potrebno protipoplavno ukrepanje, je 
treba najprej oceniti stopnjo tveganja. Ločimo namreč 
(Mikoš, 2007; Rak in sod., 2008):

 – Sprejemljivo tveganje (angl. Acceptable Risk): ko so 
posledice dovolj majhne, da se z njimi lahko sprija-
znimo in ne predvidimo ukrepov, pač pa preventivno 
ravnamo (npr. izogibanje nevarnosti ipd.).

 – Prevzeto tveganje (angl. Designed Risk): ko z osebno 
varovalno opremo ali izvedbo individualnih oz. infra-
strukturnih ukrepov do neke meje preprečimo 
posledice. Kje je ta meja, je določeno s projektnimi 
vrednostmi  – npr. mehanska odpornost čelade, 
nosilnost reševalnega obroča ali vrvi, na katero je 
privezan, ali višina varovalnega nasipa, določena s 
projektnim pretokom za odsek vodotoka ipd. 

 –  Obvladljivo tveganje (angl. Manageable Risk): ko z 
dodatnimi aktivnostmi ali ukrepi nadgradimo stopnjo 
prevzetega tveganja. Gre npr. za aktiviranje sil 
zaščite in reševanja za postavljanje vreč s peskom 
ali druge ukrepe iz Načrtov za zaščito in reševanje 
(ob poplavah).

 –  Preostalo tveganje (angl. Residual Risk): ko so prese-
žene človeške sposobnosti ali zmožnosti opreme, 
objektov ipd., pa lahko rešujemo le še življenja in 
kritično infrastrukturo. 

Poplavljanje spremljajo številni pojavi, kot so vdori vode 
v objekte, odplavljanje kmetijskih pridelkov, odnašanje in 
odlaganje plavin, plavja, ruševin in odpadkov, poškodo-
vanje ali izpad delovanja infrastrukture, prekinitev dejav-
nosti (prometne, javnih ustanov …). Pri tem nastajajo 
različne vrste škode (materialna, nematerialna, nepo-
sredna in posredna itd.), katere pa obravnavajo škodni 
cenilci (npr. v sodnih sporih, pri zavarovalnicah ipd.). 
Tudi njihovo delo je zahtevno, saj je treba ugotavljati še 
vrste (mehanske, biološke ipd.) posledic in obseg nastale 
škode, ali pa je potrebno ugotavljanje dejanske (tržne?) 
vrednosti poškodovanosti stvari oz. njihove preostale 
uporabnosti. V tem prispevku pa o tem ne bomo razpra-
vljali, saj ima drug namen.

Pri obravnavi dogodkov je pomembno ločiti, ali gre 
za »enostavni dogodek« ali za »sestavljeni dogodek« 
(včasih imenovan tudi »verižni dogodek«). Pri prvem velja 
enostavna zveza med vzrokom in posledico, npr. kozarec 
se zaradi padca razbije in tekočina zmoči preprogo, 
ali pa vodni tok zaradi površinske erozije odnaša prst 
z njive, ali pa je možno enostavneje poiskati povezavo 
med povzročiteljem (človek, hudourniški izbruh …) in 
nastalo posledico. Pri »verižnih dogodkih« pa je ugota-
vljanje povezav bistveno težje, saj nastajajo posledice 
posredno. Če bi obravnavali škodo na sosedovi povr-
tnini, ker se je ob poplavi stanovanjske hiše povzročitelja 
zaradi vzgona cisterna centralnega ogrevanja prema-
knila in je iz odlomljenih cevi izteklo kurilno olje, je treba 
obravnavati celo sosledje dogodka: je bila poplava narav-
nega ali antropogenega izvora, je bila cisterna dovoljena 
na (poplavnem?) območju, je bila pravilno vgrajena, je bilo 
ustrezno ravnanje ob izlitju itd. Vsakdo si lahko predsta-
vlja zahtevnost take forenzične raziskave o povezavah 
vzrokov in posledic, težav pri pridobivanju potrebnih 
podatkov, informacij in njihove ustrezne interpretacije. 
Verižni dogodki pa imajo praviloma še veliko posebnosti 
in dodatnih, spremljajočih procesov. Da se izognemo 
specifičnostim, bodo v nadaljevanju obravnavane le 
enostavnejše povezave med vzroki in posledicami pri 
poplavnih dogodkih.
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Ukrepi ob poplavah so usmerjeni ali v zmanjševanje 
poplavne nevarnosti ali v preprečevanje posledic glede 
na obstoječo stopnjo ranljivosti oz. izpostavljenosti. Pri 
izvajanih ukrepih pa je treba razmišljati tudi o izvedlji-
vosti naslednjih ukrepov, če tisti, ki se trenutno izvajajo, 
ne bi več zadoščali (slika 1). Pri gradnji protipoplavnih 
nasipov je treba razmisliti tudi, kje je naslednja možnost 
varovanja (tj. »druga linija obrambe«), če prva obrambna 
črta (nasip) odpove. Prostorski načrtovalci morajo zato 
razmišljati širše in upoštevati tudi razmere pri redkejših 
dogodkih.

Po poplavnih dogodkih se lahko vprašamo, kakšna pa je 
bila pravzaprav dejanska stopnja tveganja. S t. i. forenzič-
nimi raziskavami lahko ovrednotimo, kaj se je dogajalo, 
kdo so bili udeleženci in kako so ukrepali, pa tudi, ali 
je mogoče ugotoviti povzročitelja in ali sploh obsta-
jajo podlage za odškodninsko odgovornost. Pri zgoraj 
opisanih vrstah tveganja se glede na forenzične ugoto-
vitve lahko porajajo različna vprašanja, ki so razvrščena 
glede na vrste tveganj takole:

 – Sprejemljivo tveganje: tudi če so posledice dovolj 
majhne, jih lahko ponovno ovrednotimo in morda 
premaknemo mejo takega tveganja ali pa premi-
slimo, če vendarle ne bi bolje preventivno ravnali in 
se odločili, da predvidimo ukrepe.

 – Prevzeto tveganje: ugotavlja se, ali imajo varo-
valna oprema, individualni in infrastrukturni ukrepi 
zadosten učinek. Ali je bilo opravljeno ustrezno vzdr-
ževanje opreme in objektov? So ukrepi delovali, kot 
je bilo predvideno? So kakšni nepredvideni dogodki 
(naravni, antropogeni) vplivali na zmanjšanje učinka 
varovalnih ukrepov? – Odgovor na takšna vprašanja 
že narekuje nadaljnje ukrepanje (odprava pomanj-
kljivosti, dodatnih vzrokov, ugotavljanje, ali gre za 
opustitev dolžnega ravnanja in podobno). 

 – Obvladljivo tveganje: iz analize ukrepanja se lahko 
ugotavlja, ali je bila pripravljenost na dodatno ukre-
panje (po načrtih zaščite in reševanja) ustrezna, 
zadostno podprta z materialnimi sredstvi in uspo-
sobljenimi kadri. So bili reševalci in drugi udeleženci 
preveč ranljivi (tj. z neustrezno varovalno opremo) ali 
preveč izpostavljeni, ali so bile človekove dejavnosti 

(obrt, promet …) in objekti premalo odporni? In ne 
nazadnje  – kako bi lahko ugotovljeno stanje izbolj-
šali? 

 – Preostalo tveganje: pri takšnih dogodkih govorimo o 
nastopu »višje sile«, za katere uporabljamo različna 
poimenovanja glede na obseg posledic, npr. ujma, 
katastrofa idr. V  takšnih primerih ne moremo 
govoriti o neposredni odgovornosti subjektov, iz 
analize razmer in ravnanja pa se lahko bolje pripra-
vimo za v prihodnje.

Znani so številni načini ocenjevanja stopnje tveganja ob 
nesrečah (Birkmann, 2006). Eno takšnih zasnov prika-
zuje slika 2. Glede na v njej prikazane vsebine bi morali 
pri forenzičnih analizah preteklih (poplavnih) dogodkov 
obravnavati:

 – Nevarnost: vzrok (naravni, antropogeni), jakost, 
pogostost (verjetnost dogodka) in dinamiko ter 
druge lastnosti.

 – Izpostavljenost: ljudi, dejavnosti (gospodarskih, nego-
spodarskih, prostočasnih  …) in objektov (grajenih, 
naravnih pojavov in znamenitosti …).

 – Ranljivosti (v gradbeništvu govorimo o neodpor-
nosti): glede na fizikalne obremenitve (mehanske, 
toplotne …), socialne in gospodarske razmere, stanje 
okolja, cilje ohranjanja naravnih vrednot ipd.

 – Sposobnosti preventivnega in kurativnega ukre-
panja tako pri gradbenih kot negradbenih ukrepih: 
npr. varovalnih gradenj, prostorskega načrto-
vanja, žilavosti družbenih tvorb, posameznikov in 
države, gospodarskih razmer, odziva in ravnanja ob 
nesrečah in podobno.

Na podlagi Sklepa o skupnem delovanju Evropske zveze 
na področju civilne zaščite je Evropska komisija leta 
2015 pripravila Smernice za oceno zmožnosti obvlado-
vanja tveganja (2015/C 261/03) ob nesrečah. Namen 
smernic je bil državam članicam ponuditi nezavezujočo, 
celovito in njihovim razmeram prilagodljivo metodolo-
gijo kot pomoč pri ocenjevanju lastnih zmožnosti obvla-
dovanja tveganj. Vse bistvene vsebine smernice so bile 
v letu 2017 povzete v posodobljeno Uredbo o izvajanju 
Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.

Slika 1:  
Protipoplavni nasipi ob Muri so bili 
zaradi pojava pretokov, višjih od 
projektnih pretokov, z začasnimi ukrepi 
nadvišani (levo). Kakšen je rezervni 
scenarij, ko PPU odpovedo?  
(foto: J. Novak, 2005)
Figure 1:  
Due to the occurrence of discharges 
higher than design discharges, 
additional freeboard was temporarily 
added to the levees along the river 
Mura. Is there any back-up scenario 
when embankments collapse?  
(Photo: Novak J., 2005).
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Določanje nevarnosti in tveganja 

ter ravnanja ob poplavah

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(ZVNDN, 2006) obravnava dve vrsti nesreč  – prve 
kot posledico naravnih procesov in druge (tj. »antro-
pogene«) kot posledico odpovedi delovanja človekovih 
objektov, naprav ali ureditev bodisi zaradi napak v mate-
rialu ali zasnovi konstrukcije bodisi zaradi neustreznega 
ravnanja človeka ali opustitve dejanj. Življenjske situacije 
pa so raznolike, zato lahko tudi pri poplavljanju zaradi 
padavinskih voda ugotavljamo, kakšne lastnosti bi imeli 
naravni dogodki (npr. naravni hidrogram odtoka) in 
katere oz. kakšne naravne lastnosti so bile spremenjene 
zaradi antropogenih posegov. Ker imajo posegi lahko 
ugodne ali neugodne posledice, se lahko vprašamo: Ali 
upravičeno zgolj v primeru poslabšanja razmer terjamo, 
naj »povzročitelj plača posledice« (načelo PPP)? Ali pa 
smo pripravljeni podpreti tudi ukrepe »povzročitelja 
izboljšanih razmer«, npr. s sofinanciranjem (zasebnih) 
investitorjev pogozdovanja, izgradnje zadrževalnika ipd.? 
Uresničevanje načela, naj stroške PPU (so)financira tisti, 
ki ima od njih koristi, se le s težavo uveljavlja.

Primer ocenjevanja stopnje poplavnega tveganja in 
podlag za izbiro PPU podaja slika 3. Opazovanje narav-
nega (vodnega) sistema ima v Sloveniji dolgo tradicijo. 
S  pojavom digitalnih baz podatkov je olajšan dostop 
do informacij (meritev, analiz, ocen …) pa tudi razvidna 
razpoložljivost (in kakovost) informacij za posamezen 
namen. Zato je dobro to shemo pogledati tudi skozi 
prizmo razpoložljivih informacij – ali imamo v Sloveniji kje 
opredeljene razrede za posamezne stopnje tveganja, ali 
ima MOP določene meje za sprejemljivo tveganje. Ima 
URSZR določene meje za obvladljivo tveganje?

Določanje poplavne nevarnosti je od leta 2007 zelo 
napredovalo, a le za poplavljanje vodotokov pri treh 
pretokih. Pri Kartah poplavne nevarnosti (KPN) je 
upoštevan obseg poplavljanja, pri Kartah razredov 
poplavne nevarnosti (KRPN) pa še intenzivnost, izražena 
z gibalno količino (silo) vodnega toka. Podoben predpis 
za kartiranje nevarnosti zaradi poplavljanja morja in 
stoječih voda oz. izlivanja podzemnih voda ali pa popla-
vljanja naselij zaradi zalednih voda še čakamo. Tudi stro-
kovne podlage za kartiranje poplavne nevarnosti ob 
morju, jezerih, na kraških poljih bo treba še pripraviti. 

Splošno znano je, da se tveganje pojavi le, kadar so 
osebe/objekti/dejavnosti izpostavljeni grožnji, torej le 
če so ogroženi (Müller in sod., 2014). O poplavni ogro-
ženosti lahko torej govorimo zgolj če sta hkrati prisotni 
poplavna nevarnost in neodpornost (na vodo, na sile 
vode itd.). Izpostavljanje škodljivemu delovanju voda 
pa je lahko posledica nevednosti (če se na primer ne 
seznanimo s KPN) ali zavestne odločitve, npr. zaradi 
podcenjevanja nevarnosti ali precenjevanja odpornosti. 
Ocena tveganja tako upošteva stopnjo nevarnosti, 
stopnjo (ne)odpornosti ter sistem vrednot (posame-
znika, družbe …) in sprejemljivosti posledic, o čemer je 
že veliko zapisanega.

Kjer se ugotovijo prekomerna nevarnost, ogroženost ali 
tveganje, je mogoče uporabiti različne ukrepe. Znane so 
različne razvrstitve (Kozelj et al., 2008): 

 –  glede na izvedbo so lahko gradbeni ali negradbeni 
ukrepi,

 – glede na njihov učinek, če so usmerjeni v zmanjše-
vanje stopnje nevarnosti, stopnje ranljivosti (tj. pove-
čanje odpornosti), lahko vplivajo na izpostavljanje 
tveganju ipd.,

 – glede na izvajalce, ko so posameznikovi, skupinski, 
infrastrukturni (občinski, državni …) itd.

V Sloveniji je bil nabor PPU izdelan na podlagi avstrij-
skega kataloga ukrepov (BMFLU, 2014), nato pa upora-
bljen za pripravo Načrta zmanjševanja poplavne ogro-
ženosti. Če je izbran gradbeni PPU, je treba urediti tudi, 
kako in na čigave stroške bo PPU grajen, nato pa vzdr-
ževan in upravljan v celotni življenjski dobi. Če tak PPU 
pridobi status infrastrukture, so z ureditvijo medse-
bojnih odnosov med lastnikom (država, občina), izva-
jalcem (npr. gospodarsko družbo) in upravljavcem (npr. 
koncesionarjem, javnim podjetjem ipd.) zanj razmejene 
tudi odgovornosti. 

V nekaterih primerih je že bilo uporabljeno načelo, 
da naj neposredni prejemniki koristi (tj. zmanjšanja 
poplavne škode) zaradi izvedenih PPU tudi krijejo 
sorazmerni delež investicije, saj se zaradi zmanjšanja 
poplavne nevarnosti na varovanem območju poveča 
vrednost tamkajšnjih nepremičnin ali sploh dovoli 
pozidava. Bralcem prepuščamo v razmislek, ali je 
prav, da davkoplačevalci iz Haloz, Posočja, Goričkega 
in drugod, ki prispevajo v državni proračun, dejansko 
sofinancirajo PPU iz državnega proračuna za varovanje 

Slika 2:  
Shematski prikaz ocenjevanja tveganja 
ob nesrečah (Birkman, 2006)
Figure 2:  
A conceptual framework for the 
identification of disaster risks 
(Birkman, 2006)
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zasebnih zemljišč v proračunsko bogatih občinah  – 
stroške državnih PPU namreč krijejo davkoplačevalci, 
koristi pa prejmejo lastniki nepremičnin. 

Z upoštevanjem splošno znanih načel smo avtorji obliko-
vali naslednje kategorije PPU: 

 –  Samozaščitno ravnanje: po načelu »vsak je dolžan 
storiti vse, kar je v njegovi moči«!

 –  Samozaščitni PPU: posameznik, podjetje …, izvedejo 
ukrepe zase, ti pa morajo biti seveda skladni s 
predpisi (o gradnji, varstvu vode, narave in okolja …). 

 – Skupinski PPU: ko se oblikuje skupina/združenje in 
se odloči, da bo zaradi svojih koristi izvedla primerne 
ukrepe – npr. za varovanje gospodarskega območja 
si zgradijo zadrževalnik visokih voda, ki postane del 
komunalne opremljenosti območja. V  tujini pa so 
znani že primeri, ko takšne skupinske ukrepe sofi-
nancirajo zavarovalnice, da bi zmanjšale obseg 
odškodnin.

 – Infrastrukturni PPU: ko se država ali občina na 
podlagi kriterijev v predpisih odločita za izvedbo 
gradbenih, infrastrukturnih objektov in naprav 
(nasipi, zadrževalniki …).

 – Ukrepi zaščite in reševanja: v obsegu obvladljivega 
tveganja.

 – Ukrepi reševanja: ki so še v človeški moči pri pojavu 
»višje sile«.

Vsak človekov ukrep ima svoj doseg, ki ga opiše meja 
»prevzetega tveganja«, opisanega zgoraj. Odločitev, do 

katere meje ukrepati (npr. gradnja nasipov do Q20 ali 
Q50, Q100 …), sprejmejo tisti, ki krijejo stroške ukrepov. 
Le pri infrastrukturnih PPU imamo zadrego, ker s 
predpisi ni določeno, do katerega obsega naj se financi-
rajo PPU iz proračunskih sredstev. Strokovni kriterij za 
načrtovanje PPU je bil nekoč stopnjevano določen glede 
na pričakovano poplavno škodo v 7. poglavju Vodnogo-
spodarskih osnov Slovenije (ZVSS, 1978). Po sprejetju 
Zakona o vodah se namesto prejšnjega pristopa včasih 
uporablja »načelo enakosti«, pa se varuje na Q100 vse, 
tudi manj pomembne zgradbe ali ekstenzivna kmetijska 
zemljišča, včasih pa se zahtevajo dokazila po »načelu 
ekonomske upravičenosti«. Pri slednjem je problema-
tično, ker se z izvedbo PPU »nagrajujejo« tisti, ki so čim 
večje premoženje umestili na poplavna območja. Zato 
se je zgodilo, da so bila urbanizirana območja, kjer se 
niso upoštevale naravne poplavne danosti, po metodo-
logiji slovenskega Načrta zmanjševanja poplavne ogro-
ženosti razglašena za »območja pomembnega vpliva 
poplav« in so zanje predvideni prioritetni državni ukrepi. 
Po metodi stroški – koristi morajo v takšnih primerih 
biti pridobljene koristi (tj. preprečena poplavna škoda) 
višje od vrednosti investicije. Ampak, kakšno sporočilo 
je s tem dano? Šele ko bo na poplavnem območju dovolj 
»zgoščena pozidava«, se lahko pričakujejo sredstva iz 
državnega proračuna. 

Opisano je bilo, da na poplavno ogroženost in tveganje 
vplivajo tako preteča nevarnost kot stopnja ranljivosti 
(neodpornosti) in izpostavljenost. Ker pa imajo vsi še 
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lastno dinamiko, je treba upoštevati tudi časovno spre-
menljivost stanja. Pri pomembnih posegih v prostor 
(npr. hidroelektrarne) bi zato pristojna uprava lahko 
zahtevala, da se KPN oz. KRPN in karte poplavne ogro-
ženosti na vplivnem območju periodično, vsakih pet let, 
posodobijo. Tako bi zajeli vsakokratno dejansko stanje 
na porečju in na območju obravnave (naselja, indu-
strijske cone …). Opozoriti pa je treba še na nekatere 
stvari:

 – Ranljivost oz. neodpornost na učinke poplavnih 
procesov se pri izdelavi Kart razredov poplavne 
ogroženosti po obstoječem predpisu upošteva kot 
posplošena, skupna lastnost za tip poselitve, indu-
strijske objekte (npr. Seveso naprave), prometnice 
(različnih kategorij) itd. Kadar se za oceno ranlji-
vosti privzame konstantna vrednost »pričakovane 
(poplavne) škode«, se torej ne upošteva, da imajo 
tudi obravnavana območja (naselja, gospodarska 
območja, kmetijska zemljišča ...) svojo razvojno 
dinamiko (rast ali usihanje, spremembe rabe …)! 

 – Določanje (razreda) poplavne nevarnosti se opravi 
za nek presečni datum. Spremenljive (stohastične) 
naravne danosti, spremenjena raba prostora, 
kasneje izvedeni gorvodni PPU lahko bistveno spre-
menijo razmere dolvodno, zato je potrebno posoda-
bljanje in dopolnjevanje teh analiz. 

 – Samozaščitni ukrepi, ki zmanjšajo ranljivost (vodo-
tesnost, vodoodpornost posameznih objektov ipd.), 
lahko zelo zmanjšajo pričakovane poplavne posle-
dice, neprimerni posegi v prostor pa jih lahko pove-
čujejo. Oboje vpliva na stopnjo poplavne ogroženosti 
posameznega objekta, zato je tudi tu potrebno poso-
dabljanje. Pri nekaterih zavarovalnicah to že upošte-
vajo pri določitvi višine zavarovalne premije. 

 – Različni subjekti (občine, podjetja …) morajo imeti 
načrt zaščite in reševanja. Iz njega je mogoče 
razbrati, kako naj ravnajo ob pojavu (naravne oz. 
antropogene) nevarnosti in kakšna je meja oz. 
zmožnost obvladovanja (obvladljivega) poplavnega 
tveganja. Po dogodku pa je mogoče preveriti tudi, ali 
je bilo ravnanje skladno z načrtom.

Pri gradbenih PPU pa se pojavljajo še dodatni vidiki. 
Pri njihovem dimenzioniranju so obravnavane običajne 
razmere, izredne in izjemne (ekstremne) razmere, pri 
katerih na konstrukcije delujejo različne kombinacije 
obtežb, vse do porušitve PPU (Rak in sod., 2014a). 
Pri vsakodnevnih razmerah se upoštevajo običajne 
obremenitve (t.  i. običajni obtežni primer, OOP), pri 
pojavu izrednih dogodkov (odpoved naprave, strojelom) 
se upoštevajo obremenitve ob takšnih neobičajnih 
dogodkih (t. i. izjemni obtežni primer, IOP), v času izrednih 
dogodkov (ujma, vojna …) pa ekstremne obremenitve (t. i. 
ekstremni obtežni primer, EOP). Ključna informacija je 
zato tudi, kakšen primer obremenitev se je pojavil v času 
obravnavanega poplavnega dogodka – so bile razmere 
v območju projektnih vrednosti ali v območju »višje sile«. 
Obremenitve do projektnih vrednosti bi namreč PPU 
moral prestati brez večjih posledic, sicer se forenzična 
analiza povezave usmeri v ugotavljanje, kdo ni opravil 

vsega, kar je bilo v njegovi moči (dolžnosti, sposob-
nosti…). Pri izdelavi izvedenskih mnenj za sodne spore 
se je pokazalo, kako pomanjkljivo je zbiranje pomembnih 
podatkov v času poplav, pa tudi po njih. In če vemo, da 
je mreža (državnega) monitoringa redka in da lahko tudi 
merilne naprave odpovedo tedaj, ko bi jih najbolj potre-
bovali, je razumljivo, kako pomembne so »neme priče« 
(Papež, 2011) in pravilna interpretacija njihovih sporočil. 

O dinamiki naravnih poplav je več znanega iz dogodkov, 
ki so se že pojavili, seveda če pozneje ni bilo znatnih 
človekovih posegov (gradnje avtocest ipd.). Zato so 
dragocene simulacije razmer pri izrednih ali izjemnih 
dogodkih, ki se še niso pojavili. Načeloma so tudi 
procesi pri slednjih dveh praviloma hitrejši in intenziv-
nejši, posledice pa pogosto nepričakovane, npr. zaradi 
novih/drugačnih vodnih tokov, ali pa celo nepredvidljive 
pri kakšnih verižnih dogodkih, npr. iztekanje odpadne 
vode iz kanalizacije izven poplavnega območja, ker 
ni možno dolvodno iztekanje iz kanalizacije v narasel 
vodotok. Več o tem je že bilo prikazano na delavnicah v 
Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje v Pekrah ter na Izpostavi URSZR v Brežicah 
(Prešeren in sod., 2012).

Po izgradnji PPU se pričakuje, da bo njihovo vzdrže-
vanje in obratovanje skladno s projekti in dovoljenji v 
celotni življenjski dobi, zato se na te varovalne funkcije 
prilagodijo številni uporabniki prostora. Ker se zaradi 
staranja konstrukcije in drugih procesov (konsolidacija 
zemljin ipd.) tudi učinkovitost PPU s časom zmanjšuje, 
je potrebno redno vzdrževanje (glej DIN, 2003), sicer 
je verjetnost poškodb in porušitve PPU velika. Tedaj bi 
lahko govorili o odgovornosti zaradi opustitve dolžnega 
ravnanja (tj. rednega vzdrževanja). Ko bo urejen ustrezen 
kataster vodne infrastrukture, bo mogoče za objekte in 
naprave določiti letni strošek vzdrževanja in ga primer-
jati z višino dejanskih namenskih proračunskih sredstev. 
In ko bo vzpostavljen še poslovni informacijski sistem, bo 
mogoče spremljati vlaganja, zmanjšanje vrednosti infra-
strukture zaradi škodljivega delovanja voda in podobno. 
Morda pa ugotovimo, da si zaradi pomanjkanja denarja 
niti te stopnje varovanja, ki je že dosežena, ne moremo 
več privoščiti. 

To pa nas bo še dodatno opomnilo, da je pri poplavah iz 
vodotokov treba razjasniti tudi, kaj obsega redno vzdr-
ževanje pretočnosti struge (Müller in sod., 2009), saj 
je s tem že določen obseg odstranjevanja prekomerne 
zarasti in naplavin ali uporaba drugih načinov ohranjanja 
pretočnosti. Če se slednja zmanjša, ker ni bila vzdrže-
vana vzpostavljena oz. zahtevana varnost, povezana z 
upoštevanim projektnim pretokom, se poveča stopnja 
poplavne nevarnosti v obvodnem prostoru zaradi antro-
pogenega vzroka, tj. neizpolnjene obveznosti vzdrže-
vanja. Ampak: koncesionar bi dela opravil, če bi ministr-
stvo dela naročilo, to pa jih ne more naročiti, ker Državni 
zbor ni namenil dovolj sredstev in jih nima, ker jih davko-
plačevalci niso prispevali, ker je nastopil čas gospo-
darske krize itd. 
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Odprta vprašanja pri 

določanju vzrokov in 

morebitnih povzročiteljev 

poplavnega dogodka

Podane ugotovitve je mogoče obravnavati iz različnih 
zornih kotov, kar seveda udeleženci (oškodovanci, 
pristojne uprave, morebitni povzročitelji idr.) poplavnih 
dogodkov tudi počnejo. Pri naravnih vzrokih poplavljanja, 
npr. zaradi potovanja poplavnega vala po reki, je prevla-
dujoči naravni proces znan. Vendar pa oškodovanci tudi 
pri takšnih poplavah v sodnih sporih vse pogosteje zatr-
jujejo, da je pri dogodku obstajal še dodatni antropogeni 
vpliv in naj zato povzročitelj plača posledice v soraz-
mernem deležu. Naloga sodnih izvedencev je takrat 
s strokovno analizo ali vsaj z oceno strokovnjaka vero-
dostojno prikazati morebitno neposredno zvezo med 
ravnanjem povzročitelja in posledicami (posameznega) 
oškodovanca. Seveda nihče ne pričakuje, da bi določali 
neposredne zveze, kdo konkretno je povzročil podnebne 
spremembe in izjemne hudourniške poplave. Pri neka-
terih škodnih dogodkih pa je vendarle možno delno ali v 
celoti prikazati vpliv povzročitelja. V primeru, ko so bile 
bale sena naložene na obvodnem pasu, pa jih je visoka 
voda odplavila in so zatrpale mostno odprtino, je mogoče 
prepoznati vzrok (neprimerno ravnanje) in posledično 
poplavljanje. A tudi v tem primeru je treba razmejiti obseg 
poplavljenosti zgolj zaradi visokega pretoka od dodatne 
poplavljenosti zaradi bal sena. Povezava med vzrokom 
in posledico torej obstaja, a tudi v takšnem primeru 
se ugotavlja, ali je oškodovanec storil vse, kar je bilo v 
njegovi moči, da bi odvrnil posledice. Lahko bi zmanjšal 
poplavno škodo, če bi avtomobil s kasneje poplavljenega 
dvorišča odpeljal na višji teren ipd. In s tem se zaplet 
povečuje. Bi lahko oškodovanec več storil, če bi bil prej 
(pravočasno?) opozorjen? In kdo naj bi skrbel za opozar-
janje pred poplavami (splošno in posamično)? Vidimo, da 
se število udeležencev (in soodgovornih) v takšni foren-
zični raziskavi povečuje.

Pri nedvoumno antropogenem vzroku (npr. lom vodo-
vodne cevi, porušitev nasipa majhne akumulacije ipd.) 
je znan vir začetne poplavne nevarnosti (tj. razpoka na 
cevi, odprtina v jezu) ter lastnik oz. upravljavec objekta 
oz. naprave. Vendar pa na povezavo med vzrokom in 
posledico pri posameznem oškodovancu lahko vpliva 
tudi dogajanje ob potovanju poplavnega vala na poti od 
lokacije dogodka do bližnje ali oddaljene lokacije nastalih 
posledic (škode), zato je treba ovrednotiti tudi vpliv 
vmesnih procesov in (ne)ustreznega ravnanja drugih 
udeležencev. Pomembno lahko postane, ali je bilo opra-
vljeno redno vzdrževanje, npr. odvodnjavanje ceste ali 
naselja in ohranjanje pretočnosti struge vodotoka, po 
katerem bi sicer voda lahko neškodljivo odtekala, ali je 
kdo na vmesnem odseku preusmeril vodni tok (s samo-
voljnim nasutjem) in s tem poslabšal razmere dolvo-
dnemu oškodovancu, ali kdo ni storil česar, kar je bilo v 

njegovi moči ali njegova obveznost (npr. po Načrtu zaščite 
in reševanja) ipd. Pri obravnavi preteklih dogodkov je o 
tem pogosto le malo informacij, vsak od vpletenih pa ima 
svojo razlago dogodkov. Pri zahtevnejših objektih lahko 
pričakujemo, da so na razpolago vsaj podatki obratoval-
nega monitoringa. V veliki večini primerov pa je potrebna 
skrbna analiza nemih prič (Papež, 2011) in sestavljanje 
informacij v najbolj verjeten opis dogodka.

Med obema zgornjima primeroma pa obstajajo še 
vmesni primeri, ko pri naravnem poplavnem dogodku 
posledice pri oškodovancu poslabšajo še posamezno 
ali več antropogenih ravnanj. Predstavljajmo si, da v 
času visokih voda v reki nenadoma po pritoku priteče 
znatna količina vode, ker se je na tamkajšnjem jezu zadr-
ževalnika nepričakovano odprla zapornica. Tedaj bi bilo 
treba na poplavljenem območju najprej ugotoviti obseg 
posledic zaradi naravnega poplavnega vala reke, nato 
pa določiti dodaten obseg antropogeno povzročenih 
posledic, ki so nastale zaradi hitrega dotoka vode iz 
zadrževalnika. V  sodnih postopkih je zato pomembno 
ločeno prikazati, kaj so strokovno preverjena dejstva, 
npr. intenziteta padavin, dokumentirani potek dogodkov 
(potovanje poplavnega vala, čas in konica idr.) in obrato-
vanja naprav, značilnosti izpostavljenih objektov ipd., in 
kaj je strokovno mnenje oz. ocena sodnega izvedenca. 
Slednja se opira na posredne informacije, ovrednotene 
na podlagi izkušenj in strokovne usposobljenosti izve-
denca, zato mora biti podana tudi stopnja zaupanja za 
prikazano najverjetnejše sosledje dogodkov, vzrokov oz. 
procesov ter presoje ravnanja udeleženih. 

Na kratko bo prikazanih nekaj primerov, ko smo kot 
mednarodni sodni izvedenci preučili povezave med vzroki 
in posledicami poplav. S pisnim poročilom in sodelovanjem 
izvedencev na sodni razpravi je bilo odgovorjeno na vpra-
šanja strank v sporu in sodišča, ki je nato razsodilo. 

Da bi na enostavnem primeru prikazali povezave med 
vzroki in posledicami, se bomo omejili na dogodek, kjer 
je bil zaradi sprememb v prostoru spremenjen hidro-
gram odtoka, kar se je odrazilo na obsegu poplavljanja. 
Bralcem se bodo po kratki spodnji razlagi gotovo odprla 
še številna vprašanja, a je s pozornim branjem doseda-
njega besedila mogoče najti precej odgovorov. 

Oglejmo si primer odseka reke z akumulacijo, ki ima 
dolvodno zaraščeni odsek naravne struge in večje 
naravno poplavno območje (slika 4). Ker ne bomo obrav-
navali posameznih posledic oz. povzročiteljev, ni opisano, 
kakšne vloge (obveznosti  …) naj bi imeli lastniki, upra-
vljavci, koncesionarji oz. drugi uporabniki prostora, niti 
kakšni so bili njihovi pričakovani oz. dejansko opravljeni 
samozaščitni ukrepi oziroma ravnanje v času poplav.

Obravnavali bomo nekaj primerov, ko se je zaradi večjih 
padavin na porečju na vstopu v akumulacijo pojavila 
sprememba naravnega dotoka. Spreminjanje pretoka 
s časom, npr. poplavni val, opišemo s hidrogramom 
(Q = Q(t)). Z njim lahko ugotavljamo tako vpliv sprememb 

Gašper Rak, Franci Steinman: POVEZANOST VZROKOV IN POSLEDIC POPLAV 



179UJMA | številka 32 | 2018

razmer v prostoru kot tudi vpliv delovanja posameznih 
objektov in naprav. Treba je le določiti razlike lastnosti 
primerjanih hidrogramov, kot so trajanje dogodka, 
pretok ob konici hidrograma, volumen hidrograma 

odtoka, hitrost potovanja ipd. Dotočni hidrogram na 
neko območje narekujejo razmere na prispevnem 
območju (podnebne, topografske, raba prostora  …), 
odtočni hidrogram pa je spremenjen zaradi procesov na 
opazovanem območju, tj. v akumulaciji, vzdolž zaraščene 
struge ali na poplavnem območju. Vplivov gorvodno, 
pred dotokom na obravnavani odsek (tč. A), tu ne bomo 
obravnavali. Bomo pa pogledali, kako lahko vpliva akumu-
lacija (na hidrogram v tč. B) in kako se hidrogram spre-
minja vzdolž naravnega rečnega odseka (tč. C), kar vpliva 
na razmere na poplavnem območju (tč. D).

Vpliv akumulacije lahko razdelimo na del, na katerega 
vplivajo lastnosti akumulacije (koristna prostornina, 
dolžina oz. hitrost potovanja vode po akumulaciji ipd.), 
in na del, ki je posledica načina obratovanja s hidrome-
hansko opremo (npr. z zapornicami, prelivi idr.). Kakšno je 
še sprejemljivo preoblikovanje iztočnega hidrograma med 
točkama A in B, je za akumulacijo in njene objekte podano 
v Pravilniku o obratovanju in vzdrževanju. Ta ima posebno 
poglavje o ravnanju v primeru visokih voda, ki je potrebno 
tako zaradi ohranjanja stabilnosti objekta (npr. pri IOP in 
EOP) kot zaradi preprečitve oz. zmanjšanja antropogenih 
posledic zaradi obratovanja objekta na okolico (gorvodno, 
na levem in desnem obvodnem prostoru ter dolvodno). Te 
vsebine so zato že podlaga za vprašanja, ali so se v času 
visokih voda ukrepi v akumulaciji/na pregradi izvajali v 
skladu s pravilnikom. Ali je bilo za blažitev posledic poplav-
nega dogodka (dodatno) storjeno vse, kar je bilo mogoče? 
Ali je bilo opravljeno zadostno in pravočasno obveščanje 
drugih uporabnikov prostora? In podobno.

 Slika 4: Vodotok z akumulacijo, dolvodnim naravnim 
odsekom vodotoka in poplavnim območjem, 
nastalim zaradi naravnega oz. antropogenega 
vzroka

 Figure 4: A river reach with a reservoir, a downstream 
natural river section, and a flood plain area 
resulting from natural or anthropogenic causes. 

Slika 5:  
Preoblikovanje hidrograma vzdolž 
rečnega odseka: hidrogram naravnega 
dotoka (v tč. A na sliki 4) je spremenjen 
zaradi neustreznega obratovanja 
akumulacije (tč. B), nato pa še zaradi 
zaraščenosti odseka naravne struge 
(v tč. C).
Figure 5:  
The transformation of a hydrograph 
along a river reach: the hydrograph of 
a natural river reach (point A in Figure 
4) has changed due to inadequate 
reservoir operation (point B), and 
additionally due to the overgrowth of 
the natural river reach (point C).
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Slika 5 prikazuje hidrogram naravnega dotoka v točki 
A, ki je bil na poti do točke B pod pregrado akumula-
cije neugodno preoblikovan – odtekala je večja količina 
vode od naravnega dotoka. Torej se dolvodno pojavi 
višja konica odtoka in to prej kot pri naravnih razmerah 
(slika 5). Višji pretoki dolvodno povzročijo višje vodostaje 
in s tem večji obseg poplavljanja. Zaradi hitrejšega odte-
kanja pa višji pretoki, konica, prej pripotujejo na poplavno 
območje, kar pa skrajša čas za obveščanje oz. izvedbo 
(samo)zaščitnih ukrepov. 

Ko vodni val potuje po naravnem odseku reke od akumu-
lacije (tj. mimo točke C), na preoblikovanje hidrograma 
vplivajo naravne danosti in objekti na rečnem odseku (zara-
ščenost, sipine, morebitne premostitve, regulacije struge 
ipd.). Te lahko potovanje vodnega vala upočasnijo, ohranjajo 
ali pospešijo (Rak in sod., 2014b), kar spreminja tudi lokalne 
odtočne razmere (višji, enaki ali nižji vodostaji idr.). Če ni 
vzdrževana pretočnost struge, se pri istih pretokih pojavijo 
višji vodostaji in večje poplavljanje obvodnega sveta. To pa 
poraja nova vprašanja: ali so bila izvajana redna vzdrževalna 
dela za ohranjanje pretočnosti struge. So na odseku nele-
galni posegi v prostor, ki vplivajo na odtočne razmere? Ali 
so kakšni pritoki, ki bi odtočne razmere pomembno vplivali? 
Ali je na tem rečnem odseku za uporabnike prostora spre-
jemljiva upočasnitev toka, pri kateri se zvišajo vodostaji? So 
bili obveščeni, da bo poplavljanje obvodnega prostora obse-
žnejše in pogostejše? In podobno.

Na naravnem območju poplavljanja (v točki D) se poplavni 
val razlije v prostor »po naravni poti«. Antropogena raba 
tega prostora bi se naj prilagodila ali pa izognila takšni 
naravni danosti. Poplavne razmere pa so drugačne, 
kadar tja doteka neugodno spremenjeni hidrogram, 
saj se lahko spremenijo obseg, hitrost, intenzivnost 
itd. poplavljanja. Po zgraditvi akumulacije se pogosto 
»pozabi«, da je njena izgradnja sicer ublažila poplavne 
razmere, a le do meje, ki jo za protipoplavne objekte 
opišejo projektne vrednosti – vsi človekovi posegi imajo 
omejen doseg. Neugodno spremenjen hidrogram lahko 
torej povzroči poplavljanje tudi tam, kjer ga sicer ne bi 
bilo, skrajša čas za ukrepe zaščite in reševanja, poveča 
intenzivnost erozijskih procesov, oblikuje vodne tokove iz 
nepričakovanih smeri ipd. Vidimo tudi, da je zaraščena 
struga ugodno vplivala, saj je zmanjšala konico iz akumu-
lacije in omilila obseg poplavljanja. Zapisano lahko odpira 
številna vprašanja: ali je struga prekomerno zaraščena, 
ali se nek poplavljeni objekt nahaja na območju naravnega 
ali dodatnega poplavljanja. Koliko večji obseg samoza-
ščite bi bil mogoč pri zgodnejšem obveščanju in opozar-
janju? Ali so kakšni ukrepi ali posegi v prostor vplivali na 
(pre)usmerjanje poplavne nevarnosti? In podobno.

Naštevanje zgornjih vprašanj pa je šele začetek iskanja 
povezav med vzroki in posledicami pri preteklih dogodkih. 
Odgovorom na prikazana vprašanja sledijo nova vpra-
šanja, npr. o pristojnostih in obveznostih, ali gre za 
opustitev dolžnega ravnanja zaradi neobveščenosti, 
malomarnosti ali drugih razlogov, pa seveda dodatnih 
povezavah pri verižnih dogodkih. Zato ne preseneča, 

da so postopki ugotavljanja dejanskega stanja in more-
bitnega deleža krivde udeleženih povzročiteljev pri 
poplavnih dogodkih tako dolgotrajni. In šele nato se 
prične postopek za ugotavljanje dejanske škode in razde-
litev deležev odškodninske odgovornosti.

Sodni izvedenec se imenuje, šele ko stranke strošek 
izvedenstva deponirajo na sodišču. Zato ne prese-
neča, da je izvedensko delo o poplavnih dogodkih redko, 
kajti stranke v sporu morajo biti finančno sposobne 
kriti stroške za pridobivanje in ovrednotenje podatkov, 
stroške za dokazovanja (izračuni ipd.) vzročnih zvez, 
dokazovanja učinka samozaščitnih ukrepov ipd. Nato 
pa nastanejo še stroški sodnih cenilcev za ugotavljanje 
dejanske škode z upoštevanjem starosti, iztrošenosti in 
drugih okoliščin, ki vplivajo na višino odškodnine. Možen 
pa je še dodaten zaplet, ko izvedenci ugotovijo, da tožniki 
niso vložili tožbe proti vsem, za katere se je izkazalo, da 
so bili tudi soodgovorni za posledice. 

Sklepne misli

Ko se po poplavnih dogodkih ozremo v preteklost, bi 
morala biti prva misel: nesreče se dogajajo, ampak 
kaj pa lahko storimo, da bi naslednji dogodek pričakali 
bolje pripravljeni, manj ranljivi, s čim manjšimi (še spre-
jemljivimi) posledicami. Zgornje besedilo je zato najprej 
pomoč pri razmišljanju o preventivnem ravnanju tako 
posameznika kot podjetij, različnih inštitucij, organizacij 
in pristojnih uprav. Smo storili vse, kar je bilo v naši moči? 
Pred, vmes in po poplavnem dogodku? Precej infor-
macij o preteklih dogodkih in strokovne podlage za ukre-
panje dajejo karte poplavne nevarnosti, načrti zaščite in 
reševanja, številni arhivi o preteklih dogodkih in ljudsko 
izročilo. Ali jih znamo čim bolje uporabiti?

Pri analizah preteklih poplavnih dogodkov, pri oceni 
ravnanja udeležencev in ne nazadnje utemeljevanju 
povezav med vzroki in posledicami je ključna naloga 
opraviti skrbno pridobivanje informacij s številnih področij, 
jih preveriti in pojasniti. Šele na njih temelječe ugotovitve, 
ki imajo zadostno stopnjo verodostojnosti, je mogoče 
povezati v vzročne zveze, jih razložiti (na razumljiv način) 
in jih podkrepiti z dokazi. Če tega ni, zaidemo v območje 
strokovnih ocen in mnenj, ki imajo ocenjeno verjetnost 
in negotovost, da odražajo dejansko stanje, kar pa je vir 
dodatnih preverjanj, dokazovanj in seveda s tem pove-
zanih stroškov. Udeleženci v sodnih sporih, pa tudi v drugih 
razpravah, lahko podajajo skladne, nasprotne ali nevtralne 
trditve. Enako lahko razvrstimo tudi njihove cilje. Ker pa 
so poti do ciljev lahko zelo različne, skladne s strategijo 
in taktiko njihovih odvetnikov in strokovnih svetovalcev, je 
delo sodnih izvedencev še dodatno zahtevno. 

Stranke v sporu ocenjujejo delo sodnih izvedencev 
podobno kot delo sodišč: pri odločitvi v korist ene od 
dveh strank v sporu seveda druga ni zadovoljna (tj. 
vzrok za 50 % nezadovoljnih), stranka, ki je zmagala v 
sporu, meni, da bi lahko dobila več (npr. še 25 % nezado-
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voljnih), pogosto pa celo meni, da delo izvedencev sploh 
ni bilo potrebno, saj je že »po svoji pameti« vedela, da 
ima prav (še dodatnih x % nezadovoljnih). Ali lahko zato, 
ker je le majhen delež udeležencev sodnih sporov zado-
voljnih z delom sodnih izvedencev, res rečemo, da sodni 
izvedenci ne opravljajo dobro svojega dela? To besedilo 

je pripravljeno z željo, da bi poplavljencem, ki razmišljajo 
o tožbi, opisali, na kakšna vprašanja bo treba v sodnem 
sporu pripraviti dokazila. Bolje kot bo tožnik pripravljen, 
manjše bo razočaranje, če ne bo uspel v celotnem 
zahtevku, ker ne bo znal ali mogel utemeljiti svojega 
videnja dogodkov.
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Povzetek
Zaposleni v elektrogospodarstvu so vsakodnevno izpostavljeni različnim dejavnikom tveganja za nastanek 
poškodb. Poškodbe z električnim tokom so sicer redke, a so posledice le-teh lahko hude organske prizadetosti, 
visoka obolevnost in celo smrtnost. Posledice tovrstnih poškodb lahko preprečimo ali vsaj omilimo s pravilnim 
dajanjem prve pomoči. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketnega vprašalnika med zaposlenimi v 
Elektro Ljubljana, Delovna enota Trbovlje. Vprašalnik je v celoti rešilo 79 od 99 zaposlenih. Anketirani dobro 
poznajo teoretične osnove temeljnih postopkov oživljanja in oskrbe opeklinske rane, povzročene z električnim 
tokom. Pri vprašanjih, ki vsebujejo primere kombinacij poškodb in nezavesti (npr. nezavest ob sumu na 
poškodbo vratne hrbtenice), pa je znanje pomanjkljivo. Med zaposlenimi v Elektro Ljubljana in tudi drugod bi 
bilo treba ta znanja nadgraditi. Usposabljanja iz prve pomoči v delovnih organizacijah bi morala biti zasnovana 
tako, da zaposleni pridobijo poleg znanja o nujnih ukrepih prve pomoči tudi specifična znanja o ukrepih prve 
pomoči pri poškodbah in nenadnih obolenjih, ki se na določenih delovnih mestih pojavljajo pogosteje.

Abstract
Every day, employees in the energy industry are exposed to different injury risk factors. Even though 
electrical injuries are rare, the consequences can include severe organ damage, high rates of 
morbidity, or even death. However, these consequences can be prevented or at least mitigated 
through the appropriate provision of first aid. The data in this study was collected by a survey 
conducted among the employees of the company Elektro Ljubljana, at the Trbovlje work unit. The 
survey was completed by 79 out of the 99 employees. The results showed that the employees are 
well versed in the theory of basic resuscitation techniques and the treatment of burn wounds caused 
by electricity. However, the questions referring to the combination of injuries and unconsciousness 
(e.g. unconsciousness due to suspected cervical spine injury), demonstrated that their knowledge 
is, nonetheless, poor. It was concluded that the knowledge of the employees of Elektro Ljubljana and 
other companies should be upgraded. First aid training in work organisations should be designed 
in such a way that the employees gain specific first aid knowledge of injuries and sudden diseases 
that are more frequent in specific work places, as well as emergency first aid measures.

Uvod

Poškodbe z električnim tokom so sicer redke, a so posle-
dice le-teh visoka obolevnost in umrljivost (Shana in Joe, 
2010). Delavci v elektroindustriji so ranljiva skupina za 
nastanek teh poškodb (Olugbenga in Innih, 2011). Več 
kot 85 % poškodb se pojavlja pri moških in so predvsem 
poklicne narave (Karimi in sod., 2015; Luz in sod., 2009; 
Dokov, 2008; Lee, 1997). 

Stopnja poškodbe, nastale z električnim tokom, je zelo 
odvisna predvsem od jakosti električnega toka, upor-
nosti človeškega telesa, poti skozi telo, trajanja in vrste 
električnega toka (Sokhal in sod., 2017). Telesna tkiva se 
razlikujejo po upornosti. Na splošno tkiva z visoko vseb-
nostjo tekočine in elektrolitov bolje prevajajo električno 
energijo. Če ima kostno tkivo največjo upornost toku 
električne energije, predstavljajo živci najmanjši upor in 
skupaj z žilami, mišicami in sluznicami nudijo najboljšo pot 
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elektriki po telesu. Koža zagotavlja vmesno upornost in 
je primarni upor proti električnemu toku ter najpomemb-
nejši dejavnik, ki ovira vstop električnega toka v telo. 
Njena stopnja upornosti je odvisna od debeline in vlage 
(Daley in Mallat, 2014). Če ima koža veliko upornost, se 
veliko energije porabi na površju, če pa večja količina 
toplotne energije preide v notranjost telesa, je zunanjih 
poškodb manj, vendar pride do globokih in močnejših 
opeklin (Cooper in Price, 2008).

Pri pristopu k poškodovancu z električno poškodbo je 
treba upoštevati možnost poškodbe več organov, noben 
organ namreč ni zaščiten pred električnim tokom (Koum-
bourlis, 2002). Prehod elektrike skozi telo povzroči 
različne posledice. Lahko pride do površinskih poškodb 
kože, poškodb kosti ali pa do večorganske odpovedi in 
smrti (Zbuchea, 2015). Edlich in Drake (2016) opisujeta 
električno opeklino kot posledico električnega toka med 
virom moči in anatomsko točko dotika (vstopna elek-
trična značka) ter med poškodovancem (izhodna elek-
trična značka) in mehanizmom ozemljitve, kar povzroči 
skrito uničenje globljih tkiv. Pri poškodovancih, ki so 
utrpeli hude opekline telesa z obsežnejšo nekrozo tkiv, 
pride do hipovolemije in prerenalne odpovedi ledvic (Ploj, 
2007). Poškodbe vplivajo na mišično-skeletni sistem 
in povzročijo globoke nekroze mišičja in tkiva. Mišična 
nekroza povzroči, da se mioglobin sprosti v krvni obtok 
in povzroči mioglobinurijo, s tem pa se poveča možnost 
nastanka akutne ledvične odpovedi (Sokhal in sod., 
2017). Pogosto nastanejo tudi različne žilne poškodbe 
v sklopu kompartment sindroma ali koagulacije majhnih 
žil, kasneje pa tromboza ali tudi anevrizma žile. Redkeje 
pride do primarnih poškodb drugih notranjih organov 
(Ploj, 2007). Neredke so tudi sekundarne mehanske 
poškodbe zaradi padca ob stiku ali zaradi krčenja mišic 
(Young, 2006). Lahko pride do zastoja srca, zastoja 
dihanja ali do paralize dihalnih mišic, kar vodi v takojšno 
smrt na kraju nesreče (Ahčan, 2006).

Večino nezgod z električnim tokom se sicer da prepre-
čiti (Shana in Joe, 2010), tudi posledice poškodb lahko 
vsaj omilimo s pravilnim dajanjem prve pomoči. Pri tem 
imajo ključno vlogo (1) varnost reševalcev oziroma reše-
valne ekipe, (2) reševanje poškodovancev iz nevarnosti 
ter (3) oživljanje in oskrba poškodb (Bilban, 2003). 
Pristop k ponesrečenemu in prva pomoč pri nezgodah 
z električnim tokom je naslednji: 

 – Lastna varnost je najpomembnejša, saj nam v 
primeru, da pridemo v električni krog poškodovanca, 
preti enaka nevarnost. Pri poškodbah z visoko nape-
tostjo je nevarnost za takojšne reševanje prevelika, 
dokler je električni vodnik pod napetostjo in poškodo-
vanec v stiku s električnim tokom (Derganc, 1994). 
Nikoli se ne smemo dotikati osebe, ki je pod elek-
tričnim tokom. Dokler je oseba povezana z virom elek-
tričnega toka, je le-ta pod napetostjo in prekinitev 
električnega toka je zato bistvenega pomena. Z izvle-
čenjem vtikača ali izključitvijo električne naprave 
je najenostavnejše prekiniti električni tok. Kadar 
to ni mogoče, moramo obvezno izključiti varovalko 

(Keggenhoff, 2006). Za nesreče, povzročene z visoko 
napetostjo, mora biti vir energije izklopljen pred 
začetkom reševanja. Poznamo več različnih načinov, 
kako to doseči, najvarnejši pristop je z vključitvijo lokal-
nega podjetja za distribucijo električne energije, da 
odklopi vir električne energije (Cooper in Price, 2008). 
V takšnem primeru pokličemo 112, regijski center za 
obveščanje, strokovne reševalce, ki potem poskr-
bijo za reševanje poškodovanca. Obvezna je varno-
stna razdalja reševalca vsaj petih metrov, ker lahko 
pri toku visoke napetosti preskoči obločni plamen na 
človeka, ki je v bližini (Keggenhoff, 2006). 

 – Če električnega toka ni mogoče prekiniti, posku-
simo poškodovanca odvleči stran od električnega 
vira. Poškodovanega primemo s predmetom, ki 
ne prevaja električnega toka (Keggenhoff, 2006). 
Pomagamo si lahko s suho leseno palico ali desko, 
gumijastim, porcelanastim ali steklenim pred-
metom, na katerega lahko stopimo. Še boljše je, če 
si okrog roke zavijemo suho blago ali papir, kadar 
nameravamo z roko prijeti poškodovanca (Derganc, 
1994). Večja previdnost je potrebna v prostorih z 
višjo prisotnostjo vlage.

 – Če smo uspešno rešili poškodovanca iz nevar-
nosti, takoj preverimo njegovo zavest in dihanje. Če 
je potrebno, začnemo izvajati temeljne postopke 
oživljanja in druge nadaljnje ukrepe, kot je na primer 
položaj za nezavestnega. S  temi ukrepi rešujemo 
življenje in imajo prednost pred oskrbo električne 
opekline ali pred poškodbo vratne hrbtenice. Ko 
ugotovimo stanje zavesti, če smo sami, pokličemo 
nujno medicinsko pomoč, če ne začnemo s temelj-
nimi postopki oživljanja in le-to stori druga prisotna 
oseba (Keggenhoff, 2006).

Konec leta 2016 je bilo v Elektro Ljubljana d. d. skupno 
841 zaposlenih (Elektro Ljubljana, 2018). Internih uspo-
sabljanj iz varnosti in zdravja pri delu ter požarnega 
varstva se je takrat udeležilo 658 zaposlenih. Ponovno 
so izvedli tudi usposabljanje za dajanje prve pomoči, ki se 
ga je udeležilo 618 zaposlenih. Poudarek je bil na pravilni 
oskrbi ran, pikov insektov, zvinov in zlomov ter ravnanju v 
primeru nezgod, povezanih z električnim tokom, s pred-
stavitvijo uporabe defibrilatorja. Skladno z Načrtom 
zaščite in reševanja se je sedem zaposlenih udeležilo tudi 
tečaja za bolničarja. V letu 2016 so zabeležili skupno 32 
neželenih dogodkov, od tega 13 nezgod pri delu. V pred-
hodnem letu je bilo šest delovnih nezgod več, javljenih 
pa le osem neželenih dogodkov (Elektro Ljubljana, 2016).

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je teore-
tično poznavanje prve pomoči pri različnih električnih 
poškodbah med delavci, zaposlenimi v Elektro Ljubljani, 
DE Trbovlje.

Metode

Najprej je bil narejen pregled literature s pomočjo podat-
kovnih baz Medline, CINAHL, The Cochrane Library ter 
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Drži Ne drži Ne vem
Poklical/a bi nujno 
medicinsko pomoč. 98 % 1 % 1 %

Poškodovancu bi ponudil/a 
vodo, da se odžeja. 28 % 68 % 4 %

Opeklino bi hladil/a z 
vodo vsaj 15 minut. 44 % 53 % 3 %

Opeklino namažem s 
hladilnim mazilom. 16 % 80 % 4 %

Opeklino bi hladil/a z ledom. 10 % 89 % 1 %
Rano bi pokril/a s sterilno 
gazo in obvezal/a. 50 % 47 % 3 %

Rano bi pokril/a z materialom 
za oskrbo opekline 
(aluplastom) in obvezal/a.

94 % 5 % 1 %

Roko bi imobiliziral/a s trikotno ruto. 86 % 10 % 4 %
Poškodovanca bi pokril/a z 
metalizirano folijo ali odejo. 53 % 43 % 4 %

Poškodovani naj počiva, obisk 
pri zdravniku ni potreben. 14 % 86 % 0 %

iskalnikov med podatkovnimi bazami DiKUL in Google 
učenjak ter COBISS. Iskanje je potekalo po določenih vklju-
čitvenih kriterijih: strokovni in znanstveni članki v angle-
škem in slovenskem jeziku, dostop do celotnega besedila 
članka. Uporabljene so bile naslednje ključne besede: 
prva pomoč (angl. first aid), temeljni postopki oživljanja 
(angl. basic life suport), prva pomoč pri opeklinah z 
električnim tokom (angl. first aid for electrical burns), 
električna značka (angl. electrical wound), električne 
poškodbe (angl. electrical injuries). Sledilo je zbiranje 
podatkov z anketnim vprašalnikom. Anketni vprašalnik je 
bil sestavljen iz 14 vprašanj zaprtega in kombiniranega 
tipa. Dovoljenje za izvajanje anketiranja zaposlenih je 
podjetje Elektro Ljubljana, DE Trbovlje, izdalo junija 2017, 
pri oblikovanju vprašalnika pa je sodeloval tudi strokovni 
sodelavec podjetja. V  juliju in avgustu 2017 je potekalo 
spletno anketiranje, sodelovanje je bilo prostovoljno in 
anonimno. Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo 
Microsoft Office Excel (2015). Anketni vprašalnik je bil 
zasnovan tako, da je spletni program 1ka beležil samo v 
celoti ustrezno izpolnjene vprašalnike, vse ostale, ki so 
bili nepopolno izpolnjeni, je označil kot neveljavne.

Rezultati

Anketni vprašalnik je v celoti rešilo 79 od 99 zaposlenih 
v podjetju Elektro Ljubljana, DE Trbovlje. Od 79 oseb je 
bilo 92 % vseh sodelujočih moških. 38 % anketiranih je v 
podjetju zaposlenih od 21 do 30 let.

Glede na verigo preživetja je klic na številko 112 eden 
najnujnejših ukrepov v prvi pomoči (Ahčan, 2006), anke-
tirani jo dobro poznajo, saj so na vprašanje kar s 94 % 
odgovorili pravilno.

60  % anketiranih bi pri poškodovanemu ali obolelemu 
ugotavljalo zavest tako, da bi iskali posredne znake 
krvnega obtoka (dihanje, premikanje, kašljanje, odpiranje 
oči). 39 % pa bi jih v tem primeru ravnalo pravilno in bi 
poškodovanega stresli za ramena in ga glasno poklicali.

73  % anketiranih se je pri vprašanju »Kako preverimo 
dihanje pri neodzivnem poškodovancu?« odločilo pravilno: 
gledali bi prsni koš, poslušali in poskusili občutiti izdihljaj 
in bi počakali do največ 10 sekund. Takšnih, ki bi počakali 
do 1 minute, pa je bilo 8 %. Za zastareli način preverjanja 
dihanja z ogledalcem bi se odločilo 19 % vprašanih.

Teoretično znanje anketiranih smo ugotavljali na 
primerih delovnih nesreč. Delavci so v veliki večini rešili 
vprašanja pravilno (preglednica 1). 98 % anketiranih bi 
poklicalo nujno medicinsko pomoč. Rano bi hladilo z vodo 
44 % vprašanih, kar je nepravilno. Rano bi anketirani v 
50 % pokrili s sterilno gazo, v kar 94 % pa bi rano pokrili 
z materialom za oskrbo opekline (aluplastom) in obvezali, 
kar je še boljša izbira v dani situaciji.

V drugem primeru so morali anketirani pokazati teore-
tično znanje iz temeljnih postopkov oživljanja in pozna-

vanja uporabe avtomatičnega eksternega defibrilatorja 
(preglednica 2). Skoraj vsi, kar 99  % anketiranih, bi 
najprej poskrbeli za svojo varnost in odklopili električni 
tok ter šele nato začeli reševati sodelavca. Sodelavca bi 
v 53 % anketirani najprej oživljali eno minuto, šele nato 
bi poklicali nujno medicinsko pomoč, v 43 % pa bi ravnali 
prav in takoj poklicali na številko 112. Pravilo 30 stisov in 
2 vpiha anketirani dobro poznajo in jih je kar 97 % odgo-
vorilo pravilno. 

V primeru nesreče ob sumu na poškodbo vratne hrbte-
nice so anketirani pri vprašanju »Ali lahko pri poškodo-
vancu, ki ne kaže znakov življenja, posumimo pa tudi na 
poškodbo vratne hrbtenice, dvignemo brado in zvrnemo 
glavo, da sprostimo dihalno pot?« 75 % anketiranih se je 
odločilo, da bi sprostili dihalno pot na opisani način, kar 
je pravilno (slika 1). 

87  % anketiranih bi kljub sumu na poškodbo vratne 
hrbtenice, ko bi ugotovili, da poškodovani ne diha, začelo 
izvajati temeljne postopke oživljanja, kar je nujen ukrep.

Za premik poškodovanca, ki je nezavesten, se je v 80 % 
vprašanih odločilo, da bi ga premaknili (slika 2). To bi 

 Preglednica 1: Delež odgovorov pri vprašanju »Primer 1: 
Zaposleni je prijel za neizoliran električni 
vodnik, ki je bil pod napetostjo. Ima opeklinsko 
rano na dlani. Poškodovani je pri zavesti. Vi ste 
edini v bližini, ki mu lahko pomagate. Izklopili 
ste električni tokokrog, tako da za varnost je 
poskrbljeno. Kako bi ukrepali dalje?«

 Table 1: The percentage of answers to the following 
question: “Example 1: An employee has 
grabbed a non-isolated current-carrying 
electrical conductor. The employee has 
a burn wound on his or her hand, and is 
conscious. You are the only one around 
to help. You have already turned off the 
electricity, so security has been taken care 
of. What would you do next?”

Legenda: Zeleno obarvano polje pomeni pravilen odgovor.

Eva Dolenc, Aljaž Novak, Damjan Slabe: POZNAVANJE UKREPOV PRVE POMOČI PRI POŠKODBAH 
Z ELEKTRIČNIM TOKOM MED ZAPOSLENIMI V ELEKTROGOSPODARSTVU



185UJMA | številka 32 | 2018

Drži Ne drži Ne vem
Najprej bi poskrbel/a za lastno 
varnost in odklopil/a električni tok. 99 % 1 % 0 %

Sodelavcu bi dal/a 5 začetnih vpihov. 29 % 66 % 5 %
Najprej bi ga oživljal/a eno minuto, 
nato poklical/a reševalce. 56 % 43 % 1 %

Izvajal/a bi le stise prsnega koša. 19 % 78 % 3 %
Masažo srca bi izvajal/a na sredini 
prsnega koša. 81 % 19 % 0 %

Izvajal/a bi stise prsnega koša in 
vpihe v razmerju 30 stisov : 2 vpiha. 97 % 3 % 0 %

V primeru, če bi imel/a v neposredni 
bližini na voljo avtomatični eksterni 
defibrilator (AED), bi vedel/a kako ga 
uporabiti.

91 % 4 % 5 %

Temeljne postopke oživljanja bi 
izvajal/a, dokler zmorem. 96 % 3 % 1 %

storili tudi ob sumu na poškodbo vratne hrbtenice, 
vendar samo v primeru, če je to nujno potrebno. 

56 % anketiranih bi pustilo nezavestnega poškodovanega 
ležati na hrbtu. 38 % anketiranih, kot narekujejo smernice 
za laike, pa bi ravnalo pravilno in bi osebo obrnili v stabilni 
bočni položaj (v položaj za nezavestnega) (slika 3).

V večini (76 %) so se zaposleni opredelili, da bi radi nadgra-
jevali znanje iz prve pomoči. Največje zanimanje so pokazali 
za pridobivanje znanj iz temeljnih postopkov oživljanja in 
uporabe avtomatičnega eksternega defibrilatorja (slika 4). 

Razprava

Električna energija je ena izmed temeljev sodobnega načina 
življenja, ki nam omogoča kakovostno življenje. Potreb po 
električni energiji je čedalje več in zato se v bodoče tudi 
poškodbam z električnim tokom ne bo mogoče izogniti 
oziroma bodo lahko celo pogostejše, hkrati pa se izboljšu-
jejo tudi varnostni sistemi, kateri naj bi nadzorovali človeški 
dejavnik, ki prispeva k pojavljanju nesreč. Nesreče se bodo 
dogajale, tako v tovarnah kot doma, zato je znanje prve 
pomoči pri poškodbi z električnim tokom bistvenega pomena.

Taylor in sodelavci (2002) opozarjajo na pomen upošte-
vanja varnostnih predpisov, ki jih določa Nacionalni 

 Preglednica 2: Deleži odgovorov pri vprašanju »Primer 
2: Sodelavec se pri delu v elektro omarici 
dotakne neizoliranega vodnika, obleži 
negiben na tleh, ne diha in nima srčnega 
utripa. Ste edini prisotni na kraju nesreče. 
Kako bi ukrepali dalje?«

 Table 2: The percentage of answers to the following 
question: “Example 2: While working on an 
electrical cabinet, your co-worker touches 
a non-isolated conductor and falls to the 
ground motionless; they are not breathing 
and have no pulse. You are the only one at 
the site of the accident. What would you 
do next?”

Legenda: Zeleno obarvano polje pomeni pravilen odgovor.

 Slika 1: Delež odgovorov pri vprašanju »Ali lahko pri 
poškodovancu, ki ne kaže znakov življenja, 
posumimo pa tudi na poškodbo vratne hrbtenice, 
dvignemo brado in zvrnemo glavo, da sprostimo 
dihalno pot?« 

 Figure 1: The percentage of answers to the following 
question: “Should we lift the chin of an injured 
person and turn their head aside to release the 
airway, if they are not showing any vital signs, and 
if we suspect that their cervical spine is injured?”

 Slika 2: Delež odgovorov pri vprašanju »Ali smemo 
premikati nezavestnega poškodovanca, ki 
diha, če sumimo, da ima poškodovano vratno 
hrbtenico?« 

 Figure 2: The percentage of answers to the following 
question: “Should we move an unconscious 
injured person who is breathing, if we suspect 
their cervical spine is injured?”

 Slika 3: Delež odgovorov pri vprašanju »Ugotovite, da 
poškodovani s sumom na poškodbo hrbtenice 
diha, vendar je nezavesten. V kakšen položaj bi 
ga namestili?« 

 Figure 3: The percentage of answers to the following 
question: “You have established that an injured 
person with a suspected cervical spine injury 
is breathing, but they are unconscious. In what 
position should you place them?”
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inštitut za varnost in zdravje pri delu (NIOSH, 2018), s 
poudarkom na usposobljenosti delavcev. Tudi zaposleni 
v Elektro Ljubljana (2018) na internih usposabljanjih 
pridobijo informacije, s katerimi se zagotavlja varnostna 
kultura delovnega okolja. Lucas (2009) ugotavlja, da bi 
bilo mogoče mnoge nenamerne električne poškodbe, ki 
so se zgodile v času njihove raziskave, preprečiti, zato 
poziva javne organizacije, vlado, industrijo, da morajo 
nadaljevati usposabljanja in nadgrajevanje znanja s 
področja električne varnosti. 

Ugotovili smo, da anketirani teoretično poznajo osnove 
temeljnih postopkov oživljanja in oskrbe opeklinske rane, 
povzročene z električnim tokom, vendar pa je pri vpraša-
njih, ki so zahtevala več znanja, kot je na primer hlajenje 
opekline z električnim tokom z vodo, položaj nezave-
stnega poškodovanca ob sumu na poškodbo vratne 
hrbtenice in ugotavljanje zavesti, njihovo znanje pomanj-
kljivo, predvsem ker gre za ukrepe, ki rešujejo življenja in 
odločajo o pomembnih stvareh ter nadaljnji oskrbi poško-
dovanca. Nezavestnega laiki kljub sumu na poškodbo 
hrbtenice morajo obrniti na bok, saj ima reševanje življenja 
prednost pred poškodbami hrbtenice. Nezavest namreč 
spada med pet neposrednih nevarnosti za življenje, zato je 
bistveno poškodovancu pomagati, da se ne zaduši zaradi 
zdrka jezika v dihalne poti (Švigelj, 2008). Gradišek in 
sodelavci (2015) ob sumu na poškodbo vratne hrbtenice 
priporočajo ročno stabilizacijo glave v položaju, ki omejuje 
premikanje vratne hrbtenice do prihoda izkušenega zdra-
vstvenega osebja, če je poškodovanec zavesten. Ne glede 
na pridobljene rezultate v teoriji bi bilo treba to znanje 
preveriti tudi v praksi, s čimer bi pridobili še rezultate o 
njihovem praktičnem znanju.

Gradišek in sodelavci (2015) priporočajo, da se znanje 
temeljnih postopkov oživljanja obnavlja več kot enkrat 

letno, saj naj bi se pridobljeno znanje pozabilo že v prvih 
mesecih po izobraževanju. V  izobraževanje delavcev v 
elektroindustriji bi bilo treba vključiti teme, ki so aktualne 
za njihovo področje dela, in razrešiti njihovo dilemo o 
prednostnih dejanjih pri reševanju nezavestnega poško-
dovanca s sumom na poškodbo hrbtenice ali pridru-
ženo električno opeklino. Približno tri četrtine anketi-
ranih meni, da želijo obnoviti oziroma nadgraditi znanje 
z različnih področij prve pomoči. Tudi avtorji sorodnih 
raziskav, v katere so kot udeležence vključili delavce iz 
različnih panog, opozarjajo na pomen pripravljenosti na 
nesreče v delovnih organizacijah, tudi s poučevanjem 
prve pomoči zaposlenih (Pogačar in Kajfež Bogataj, 
2017; Jelnikar in sod., 2016).

Sklepne misli

Glede na slabše znanje anketiranih pri zahtevnejših 
primerih poškodb menimo, da bi bila dodatna usposa-
bljanja koristna. Večina anketiranih se je opredelila, da 
bi radi obnavljali in nadgrajevali znanja prve pomoči. Prav 
tako je podjetje brez zadržkov pristalo na sodelovanje v 
raziskavi, kar kaže, da se zavedajo pomembnosti znanja 
prve pomoči pri zaposlenih. Usposabljanja iz prve pomoči 
v delovnih organizacijah bi morala biti zasnovana tako, da 
zaposleni pridobijo tudi specifična znanja o ukrepih prve 
pomoči pri poškodbah in nenadnih obolenjih, ki se na 
določenih delovnih mestih pojavljajo pogosteje.

Zahvala

Podjetju Elektro Ljubljana, DE Trbovlje, se zahvaljujemo 
za sodelovanje, pomoč in soglasje za izvedbo raziskave 
in objavo rezultatov.
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Slika 4: 
Deleži odgovorov pri vprašanju »Iz 
katerega področja prve pomoči bi radi 
pridobili oz. nadgradili znanje (možnih 
je več odgovorov)?«
Figure 4: 
The percentage of answers to the 
following question: “What first aid 
knowledge would you like to acquire or 
upgrade (there are several possible 
answers)?”
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PRIČAKOVANJA LAIČNE JAVNOSTI DO 
»PROFESIONALNIH« DAJALCEV PRVE POMOČI
EXPECTATIONS OF THE GENERAL PUBLIC TOWARDS 
“PROFESSIONAL” FIRST AID GIVERS

Damjan Slabe
dr., Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, Ljubljana, damjan.slabe@zf.uni-lj.si

Povzetek
Nenadno soočenje s poškodbo, zastrupitvijo ali boleznijo pomeni za laičnega dajalca prve pomoči izziv, ob 
katerem se lahko znajde v precepu med odločitvijo za in proti dajanju prve pomoči. Izvedli smo šest terenskih 
eksperimentov, v katerih smo opazovali odziv naključnih očividcev na zaigrani primer »bolnika« z znamenji 
hude prsne bolečine, ki se konča z izgubo zavesti. V vseh eksperimentih so navzoči opazili »bolnika«, vendar 
je samo v enem primeru očividka zelo hitro preverila, ali le ta potrebuje pomoč. V preostalih eksperimentih 
so očividci »bolniku« pomagali šele takrat, ko je za pomoč zaprosil sam. Na ravni konkretnih primerov (ne)
dajanja prve pomoči se soočamo z ravnanjem ljudi, ki kaže na njihov racionalizem, ta pa je norma individualizma. 
Posamezni očividci dogodka so raje, kot bi se sami vpletli v dajanje pomoči, iskali pomoč pri drugih »kompetentnih 
strokovnjakih«, ki so bili takrat v bližini. To kaže na velika pričakovanja laične javnosti do profesionalcev: do 
zdravstvenih delavcev in drugih, ki so kakorkoli povezani s prvo pomočjo. Vse to predstavlja nove izzive ter 
zahteva angažma in sodelovanje vseh ključnih družbenih akterjev, ki so soudeleženi na področju prve pomoči.

Abstract
Being suddenly confronted with injury, poisoning or illness presents a challenge for lay first aid givers, who may 
be faced with a dilemma about whether or not to give first aid. Six field experiments were carried out, with the 
aim of observing the response of random witnesses to a mock incident of a “patient” suffering severe chest 
pain, leading to a loss of consciousness. During all the experiments, the bystanders noticed the “patient”, but 
only one of them quickly checked whether the “patient” needed assistance. All the other witnesses only helped 
the “patient” after he had asked for help. These particular cases of bystanders (not) providing first aid reveal 
actions indicating people’s rationalism, which is a norm of individualism. Rather than engaging in giving first aid 
themselves, individual witnesses to the event sought help from other “competent professionals” who happened 
be in the vicinity. These experiments show that the general public have great expectations of professionals, both 
health care professionals and others who are in any way connected to first aid. This presents new challenges, and 
requires the engagement and cooperation of all the key social actors who are involved in the provision of first aid.

Uvod

Prva pomoč je kompleksen družbeni fenomen, ki poleg 
ukrepov za reševanje življenja, preprečevanje poslab-
šanja zdravstvenega stanja in zagotavljanje strokovne 
medicinske pomoči obsega tudi dejanje solidarnosti, ki je 
splošno sprejeta vrednota in moralna dolžnost človeka 
do človeka (Derganc, 1994; Bizjak in Slabe, 2009; Slabe 
in sod., 2012a; Slabe in sod. 2012b). Na prvi pogled se 
zdi, da prva pomoč ni pomembna tema javnih razprav, 
pa čeprav zadeva vsakega izmed nas: kot potencial-
nega dajalca ali kot prejemnika. V zadnjem desetletju je 
opazno večanje medijskega, strokovnega in raziskoval-
nega zanimanja za to tematiko. 

Domača strokovna javnost je do znanja laikov glede 
ukrepov prve pomoči praviloma kritična. Veliko je razi-
skanega o učinkovitosti temeljnih postopkov oživljanja 
(TPO), na teh osnovah so oblikovane smernice za kardio-

pulmonalno oživljanje, zelo malo pa vemo, o čem razmi-
šljajo pomagajoči med izvajanjem TPO, česa jih je strah 
in kakšne posledice bo pustila stresna izkušnja na 
njihovem doživljanju (Palsgaard Møller in sod., 2014). 
Nenadno in nepričakovano soočenje s poškodbo, zastru-
pitvijo ali boleznijo pomeni za potencialnega (laičnega) 
dajalca prve pomoči izziv, ob katerem se lahko znajde v 
precepu med odločitvijo za in proti dajanju prve pomoči. 
Axelsson in sod. (2000) so opozorili, da je ob prizade-
vanjih za dvig pripravljenosti laične javnosti za izvajanje 
TPO treba izvedeti več o tem, kako laiki dojemajo izva-
janje TPO. Avtorji so opredelili pet ključnih spodbujevalnih 
dejavnikov: občutek humanosti, kompetence, občutek 
dolžnosti pomagati, pogum in počutiti se izpostavljen. 
Medtem pa druga skupina avtorjev (Sasson in sod., 
2013; Bradley v Palsgaard Møller in sod., 2014) izpo-
stavlja ovire za izvajanje TPO: strah škodovati bolniku, 
zaskrbljenost glede morebitne neustrezne pomoči, 
strah pred tožbo, če pomoč ne bi bila uspešna, in strah 
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pred okužbo. V  članku je predstavljen del rezultatov 
doktorske disertacije z naslovom Prva pomoč kot oblika 
solidarnosti v sodobni slovenski družbi, ki jo je avtor leta 
2016 uspešno zagovarjal na Univerzi v Ljubljani, Fakul-
teti za družbene vede. Delo je nastalo pod mentorstvom 
red. prof. dr. Zinke Kolarič.

Namen raziskave

Namen raziskave je bil proučiti odziv naključnih opazo-
valcev simuliranega dogodka, v katerem oseba z 
znamenji akutnega koronarnega sindroma (AKS) potre-
buje prvo pomoč. Zanimalo nas je:

 – Ali bo bolniku kdo od očividcev spontano priskočil 
na pomoč, ali bo to šele potem, ko bo bolnik zaradi 
stiske prosil za pomoč?

 – Ali bo prva pomoč očividcev bolniku z znamenji AKS v 
skladu z veljavnimi doktrinarnimi napotki?

Metoda dela

Izvedli smo šest terenskih eksperimentov, ki so bili 
del širšega raziskovalnega načrta (Slabe, 2016) po 
vnaprej določenem protokolu in na izbranih lokacijah 
(preglednica 1). Vir podatkov o številu prebivalcev Repu-
blike Slovenije (RS) je Statistični urad RS (2015) in veljajo 
za leto izvedbe eksperimenta ter so smiselno zaokro-
ženi. Zagotovljeni so bili vsi logični pogoji za eksperi-
ment, vendar tega nismo izvedli v laboratoriju, temveč 
v določenih »naravnih okoliščinah«, kjer bi do take situ-
acije sicer lahko prišlo, vendar pa je bila povzročena 
umetno (Flere, 2000). Protokol je predvideval, da bo 
gospod srednjih let (imitator 1) sprva simuliral hudo 
prsno bolečino, nato pa se po dveh minutah zgrudil in 
odigral nezavestno osebo, ki diha normalno. Dve minuti 
pozneje bo »očividec« (imitator 2) prinesel vadbeni AED 
in vprašal, ali ga zna kdo uporabiti. Izvedbo eksperi-
mentov je odobrila Komisija Republike Slovenije za medi-
cinsko etiko. 

Vse eksperimente smo umestili v okvir načrtovanih 
dogodkov Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (URSZR) in/ali Rdečega križa Slovenije 
(RKS). Tako smo skušali zagotoviti, da bi bili udeleženci 

vnaprej okvirno seznanjeni z dogodkom, povezanim s 
prvo pomočjo, vendar ne tudi s samim eksperimentom. 

Tik pred začetkom smo na telefonsko številko 112 v 
pristojni Regijski center za obveščanje (ReCO) sporo-
čili, da bomo začeli eksperiment. To je bilo nujno zato, 
da bi operater v ReCO eksperiment ločil od morebi-
tnih resničnih primerov nujnega stanja na isti lokaciji 
oziroma v neposredni bližini. Z  izvedbo eksperimenta 
je bila vnaprej seznanjena le ožja skupina ljudi. Po vsaki 
izvedbi smo se udeležencem zahvalili, jim pojasnili namen 
eksperimenta in jih povabili, da si ogledajo dejavnosti, 
povezane s prvo pomočjo na prireditvi, v katero je bil 
eksperiment umeščen. Poleg tega smo v ReCO oziroma 
na dogovorjeno telefonsko številko sporočili, da je ekspe-
riment končan. 

Terenske eksperimente smo prikrito snemali z dveh 
različnih zornih kotov. Uporabili smo digitalna fotoa-
parata Sony HX50 s 30-kratnim optičnim zumom in z 
20,4  milijona slikovnih točk ločljivosti ter s fotoaparat 
Nikon COOLPIX S9400 z 18-kratnim optičnim super 
zumom in z 18 milijoni točk ločljivosti. Imitator 1 je zaradi 
morebitne potrebe po preverljivosti pogovora navzočih 
ob »bolniku« imel v žepu tudi govorno snemalno napravo 
(OLYMPUS WS-832). 

Analiza

Dokumentacija o terenskih eksperimentih je obsegala 
video in avdio posnetke ter protokole izvedbe in kore-
spondenco s pristojnimi službami. Dokumentacijo hrani 
avtor. Analiza posameznega eksperimenta je potekala 
po spodaj opisanih fazah.
1. Najprej smo s pregledom videoposnetkov glede na 

stanje imitatorja 1 (bolnika) in vlogo imitatorja 2 
(prinašalca AED-ja) opredelili sedem ključnih sekvenc 
eksperimenta: simulacija znamenj AKS, prošnja za 
pomoč, opotekanje, posedanje, izguba zavesti, AED 
je na razpolago in ovedenje. 

2. Sledil je večkraten pregled video in avdio posnetkov, 
da smo lahko opredelili odziv posamezne očividke (Ž) 
oziroma očividca (M) dogodka. Odzive smo označili 
glede na spol in vrstni red »vpletanja« v dogodek 
(npr. Ž1 ali M1).

Zap. št. Datum Kraj Število prebivalcev Dogodek umestitve eksperimenta
1. 13. 9. 2014 Ljubljana 276.000 Otroški bazar – svetovni dan prve pomoči

2. 27. 9. 2014 Koper 26.000 XX. državno preverjanje usposobljenosti ekip  
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa

3 14. 10. 2014 Primskovo 5000 Praznik Krajevne skupnosti Primskovo –  
zbiralna akcija in predstavitev Rdečega križa

4 6. 6. 2015 Rečica ob Savinji
(A, B in C) 2300 XXI. preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite  

in Rdečega križa Celjske regije

 Preglednica 1: Izvedeni terenski eksperimenti v okviru raziskave Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski 
družbi 

 Table 1: Conducted field experiments within the research entitled First Aid as a Method of Solidarity in Contemporary 
Slovenian Society  
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3. Nazadnje je prišlo na vrsto še ovrednotenje analize, 
ki sta jo opravila dva nepristranska strokovnjaka. 

4. Za analizo ustreznosti ukrepov prve pomoči smo 
smiselno priredili ocenjevalni list iz nabora ocenje-
valnih pol za oceno praktičnega dela laičnih ekip prve 
pomoči (Slabe in Šutanovac, 2014). 

Rezultati

V nadaljevanju so podrobneje opisani rezultati analize 
vseh šestih terenskih eksperimentov.

Analiza eksperimenta  
»Ljubljana«

Analiza eksperimenta »Ljubljana«, je pokazala, da so se 
očividci odzvali na stisko bolnika šele potem, ko je ta 
prosil za pomoč. Prva odrasla očividka (Ž1) je bolnika 
opazila v 12. sekundi, prvi odrasli očividec (M1) pa v 40. 
sekundi, a se mu nista približala. Enako tudi ne drugi 
očividec (M2), ki je deloval brezbrižno, ko je šel povsem 
mimo bolnika. Druga očividka (Ž2) je pogledala bolnika, 
ko je šla čisto blizu njega, a prav tako nadaljevala pot 
proti izhodu z Gospodarskega razstavišča. Med prvimi je 
bolnika opazil tudi moški z otroškim vozičkom (M3 – spre-
mljevalec Ž10), ki je bil dokaj oddaljen (pribl. 20 metrov), 
a je deloval ambivalentno (se je približal, nato oddaljil in 
ponovno približal) in ni pristopil, pozneje je odkimal, da 
ne zna uporabiti AED-ja. M3 se je z otroškim vozičkom 
pospešeno usmeril proti prikazani točki Jamarske reše-
valne službe in vozilu Civilne zaščite (CZ), po čemer 
sklepamo, da je iskal pomoč kompetentnih oseb za 
dajanje prve pomoči.

Bolnik je za pomoč najprej neposredno prosil žensko z 
dvema otrokoma (Ž3), ki se je takoj odzvala s klicanjem 
navzočih na pomoč. Očividka (Ž4), ki je bila od bolnika 
precej oddaljena (pribl. 15  metrov), vmes pa so bili še 
drugi očividci, je v trenutku, ko je opazila, da gre za nujno 
stanje, s spremljevalcem in otroki odločno spremenila 
smer hoje (za 90 stopinj) in se usmerila proti bolniku. 
V  prvih 15 sekundah je vzela v roke mobilni telefon in 
telefonirala. Tretji, ki je pristopil k bolniku, je bil moški s 
spremljevalko in otrokom (M4), kot četrti pa M5, spre-
mljevalec Ž4. 

Bolnika so očividci namestili v ustrezen polsedeči 
položaj, po izgubi zavesti pa na bok. Vendar je eden od 
očividcev na bolniku začel za kratek čas že pred tem 
izvajati (blažje) stiske prsnega koša, ne da bi prej preveril 
stanje zavesti (odzivnost) in dihanje. AED je očividka Ž4, 
ko ga je imitator 2 prinesel na prizorišče, sicer prijela 
v roke, izvlekla elektrode, a ga potem ni uporabila. Ž10 
je delovala ambivalentno, saj je bila najprej le pasivna 
opazovalka, nato pa je pristopila k bolniku, se odmaknila 
in šele v drugem pristopu pokazala zavzetost za dajanje 
pomoči ter odločno zahtevala AED, vendar je bilo to 
takrat, ko smo eksperiment že prekinili. 

Analiza eksperimenta »Koper«

Tudi pri eksperimentu »Koper« so se očividci odzvali šele 
na neposredno bolnikovo prošnjo za pomoč. Očividec, ki 
je prvi opazil bolnika (starejši gospod – M2), se je bolniku 
izognil v loku, nato ponovno s pogledom preveril doga-
janje in nadaljeval pot. Tudi ženska zgodnjih srednjih let 
(Ž1), ki je šla iz trgovine naravnost v smeri bolnika, je 
dajala vtis, da bo šla mimo njega. Se je pa na bolnikovo 
neposredno prošnjo in kretnjo z roko zavzeto odzvala z 
ugotavljanjem njegovega stanja, s klicem »Na pomoč!« 
in takojšnjim klicem na številko 112. S svojim ravnanjem 
je pritegnila pozornost mladeniča (M3), ki je šel že mimo 
bolnika, na poziv očividke pa stekel v smeri delovišča, na 
katerem so bili prostovoljci RK, po pomoč. 

Očividca (M5 in M6) sta bolnika sicer posedla, a ga takoj 
zatem tudi polegla. Ko je ta izgubil zavest, sta ga obrnila 
na bok, vendar pred tem nista preverila njegove odziv-
nosti in dihanja. AED je pravilno uporabil pripadnik CZ 
(M10), ki ga je za pomoč prosil imitator 2. Med ekspe-
rimentom so očividci iskali pomoč pri »kompetentnih« 
v bližini: M3, ki je tekel po pomoč k prostovoljcem RK 
(maskerki v brezrokavniku RK in Ž1, ki je opazila pripa-
dnika CZ v uniformi in rekla: »Kaj je tamle eden ...«). Ko 
je k bolniku pristopil pripadnik CZ, so se drugi očividci 
nekoliko umaknili, vendar z zanimanjem spremljali 
uporabo AED-ja. 

Analiza eksperimenta »Primskovo«

Pri eksperimentu »Primskovo« je bila prva očividka 
starejša gospa (Ž1), ki se je pred trgovino pripeljala s 
kolesom. Ko je kolo priklenila na stojalo, se na bolnika 
ni ozirala, čeprav je šla povsem mimo njega (na dosegu 
roke). Kazalo je, da bo vstopila v trgovino, vendar se 
je odzvala na bolnikovo ustno prošnjo po pomoči in se 
ustavila. Kmalu zatem so (nepričakovano) pritekli na 
prizorišče učenci – člani ekipe prve pomoči. Organiza-
cijo dajanja prve pomoči bolniku je prevzela vodja njihove 
ekipe. Pod bolnika so razgrnili odejo, bolnika namestili v 
ustrezen polsedeči položaj, ena od članic ga je pri tem 
podpirala. Ž1 in Ž3 sta povsem prepustila iniciativo 
osnovnošolcem, Ž1 pa je poklicala številko 112, vendar 
je vodja ekipe preverila, ali res kliče. 

Po izgubi zavesti je ena izmed članic ekipe PP OŠ bolniku 
sprostila dihalno pot in preverila dihanje. Ko je ugoto-
vila, da bolnik diha, so ga obrnili na bok – v stabilni bočni 
položaj. Nato so ga pokrili z odejo. Bolnika so nadzorovali, 
občasno so preverili dihanje in odzivnost. Nato je vodja 
ekipe zahtevala AED, ga vzela v roke, a ga ni uporabila. 

Analiza eksperimenta »Rečica 
ob Savinji« – izvedba A

Tudi pri eksperimentu »Rečica A« so očividci pomagali 
bolniku šele po njegovi neposredni prošnji za pomoč. 
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V  lokalu je sicer na prošnjo dobil kozarec vode, vendar 
se ni nihče od navzočih odzval na njegovo tožbo, da mu 
ni dobro in da ga tišči v prsih. Eden izmed gostov mu je 
celo svetoval, naj spije šilce žganja. Ko je za pomoč prosil 
par zgodnjih srednjih let, sta se tako gospa kot gospod 
zelo zavzeto odzvala, vendar pomoč ni bila v skladu z 
veljavnimi napotki za PP v primeru AKS. Bolnik je ostal 
krajši čas brez nadzora, vendar se je Ž1 hitro in z veliko 
mero angažiranosti za pomoč vrnila s kozarcem vode, 
medtem ko si je M1 prizadeval poklicati pomoč. Medtem 
ko je M1 sprva poskušal poklicati pomoč prek mobil-
nega telefona, si je nato premislil in poiskal pomoč zdra-
vstvenih delavcev na vrtu lokala. Sklepamo, da je že prej 
opazil obiskovalce lokala v brezrokavnikih RK in se med 
poskušanjem klicanja prek mobilnega telefona spomnil 
nanje. Očividka Ž1 je tudi zelo zavzeto močila bolnika po 
vratu, kar pa ni ukrep, ki bi bil lahko v pomoč v primeru 
AKS. Ko sta dajanje PP prevzela zdravstvena delavca, 
sta se očividca Ž1 in M1 nekoliko umaknila, a še vedno 
zelo zavzeto prisostvovala dajanju pomoči bolniku (M1 je 
še medtem, ko je stoje spil kavo, neprestano pogledoval 
proti bolniku), Ž1 pa je zaskrbljeno sodelovala pri pomir-
janju bolnika, oba (Ž1 in M1) pa pri tem, da bolnik ne bi 
vstal s stola. AED-ja imitator 2 v tem eksperimentu ni 
prinesel. 

Analiza eksperimenta »Rečica 
ob Savinji« – izvedba B

Tudi analiza eksperimenta »Rečica B« je pokazala, da 
so se naključni očividci dogodka odzvali šele na nepo-
sredno prošnjo bolnika. Poleg tega mu niso pomagali 
sami, ampak so zelo hitro vključili zdravstveno delavko, 
ki je bila naključno v bližini (na terasi lokala, zunaj vidnega 
polja snovalcev eksperimenta). Bolnik je ostal kratek 
čas brez nadzora. K bolniku je zavzeto pristopila zdra-
vstvena delavka, ki mu je pomagala: ugotovila je stanje, 
navzočim naročila, naj kličejo pomoč (112). Ob bolniku je 
bila še celo potem, ko ji je kolega že povedal, da gre za 
vajo. Le nekaj trenutkov zatem, ko je bolnik domnevno 
izgubil zavest, smo eksperiment prekinili. 

Analiza eksperimenta »Rečica 
ob Savinji« – izvedba C

Pri eksperimentu »Rečica C« je očividka, ki je prva 
opazila bolnika, takoj preverila, ali mu je slabo. Hitro je 
zavzeto pristopil tudi drugi očividec (M1), ki je bil gost na 
vrtu lokala in je videl tako bolnika kot tudi odziv očividke 

Ž1. Očividca sta bolnika posedla na prag lokala, takoj 
zatem je Ž1 klicala ReCo (številko 112). Medtem se je 
očividec M1 znašel v zadregi, ki jo je izrazil z: »Jaz ne 
vem, kaj naredit.« Ko je bilo stanje bolnika že »zelo hudo«, 
vendar je ta še vedno glasno dihal, je starejši gospod 
(M4), ki je bil zelo angažiran s klicanjem »Na pomoč!« v 
smeri enega od delovišč, na katerem so bili zdravstveni 
delavci  – ocenjevalci na regijskem preverjanju, naročil 
M1, naj bolnika masira. Ta ga je zelo zavzeto masiral s 
krožnimi gibi po prsnem košu. Zdelo se je, da je takšna 
pomoč učinkovita, saj je bil bolnik ves čas pri zavesti, 
po približno minuti pa je celo sedel. M1 je bolniku očistil 
smeti s hrbta.

Ko je imitator 2 prinesel AED, je bila ob bolniku že zdra-
vstvena delavka (Ž2), ki je bila v civilnem oblačilu, a z iden-
tifikacijsko kartico okrog vratu), ki je prevzela dajanje 
prve pomoči bolniku: preverila je znake življenja in bolnika 
namestila v stabilni bočni položaj. M1 je stal tik za njo in 
od blizu opazoval dogajanje. 

Povzetek analize terenskih 
eksperimentov

Povzetek analize vseh šestih terenskih eksperimentov 
kaže, da je bilo največ oseb navzočih pri eksperimentu 
»Ljubljana« in najmanj pri eksperimentu »Primskovo« 
(preglednica 2), pri tem, da smo iz števila izvzeli tiste, ki 
s(m)o vnaprej vedeli za eksperiment.

Razen eksperimenta »Rečica C« so v vseh primerih 
očividci pristopili k bolniku in mu pomagali šele potem, 
ko je ta sam prosil za pomoč (preglednica 3). Po eni 
strani so bile v tistem trenutku v bližini le tri osebe (v 
nasprotju z eksperimentom »Ljubljana«, ko je bilo na 
ploščadi Gospodarskega razstavišča navzočih veliko 
več oseb), poleg tega je ta eksperiment potekal pred 
vhodom v zasebni gostinski lokal. Pasivnost opazovalcev 
povezujemo s paradoksom, na katerega sta opozorila 
že Latané in Darley (v Scott in Seglow, 2007): več ko je 
prisotnih oseb na kraju dogodka, manjša je verjetnost 
in dlje časa je treba, da kdo pomaga. Tudi Slabe in sod. 
(2012) so ugotovili, da se naključni opazovalci dogodka 
v prvih štirih minutah niso odzvali s pomočjo »bolniku« 
z znamenji AKS, čeprav je večina anketiranih očividcev 
pozneje zatrdila, da pozna prvo pomoč v primeru AKS. 
Model verige preživetja v prvem členu poudari pomen 
zgodnje prepoznave grozečega srčnega zastoja in takoj-
šnji klic nujne medicinske pomoči, da se prepreči srčni 
zastoj (Koster in sod., 2010). Tudi pri eksperimentu v 

Eksperiment Ljubljana Koper Primskovo
Rečica

A
Rečica

B
Rečica

C
Spol M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
Število 34 32 11 5 2 5 4 5 3 8 7 2
Skupaj 66 16 7 9 11 9

 Preglednica 2: Število navzočih očividcev v terenskih eksperimentih 
 Table 2: Number of witnesses in the field experiments  
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Idriji (Slabe in sod., 2012) so se očividci odzvali s pomočjo 
»bolniku« šele, ko je ta sam poiskal fizični stik z navzočimi. 
Očitno so šele takrat presodili, da gre za nujno stanje, 
kar je po Latanéju in Darleyju (v Baron in sod., 2009) 
eden izmed pogojev, da se žrtvi pomaga.

V vseh šestih opravljenih terenskih eksperimentih 
so navzoči opazili »bolnika«, vendar je samo v enem 
primeru očividka zelo hitro preverila, ali »bolnik« potre-
buje pomoč. V preostalih petih eksperimentih so očividci 
»bolniku« pomagali pozno, tj. šele takrat, ko je za pomoč 
zaprosil sam. Res pa je, da so nato pri tem pokazali veliko 
zavzetost. Naključno navzoči so ustrezno preverili, ali je 
»bolnik« srčni bolnik, poklicali nujno medicinsko pomoč, 
»bolnika« s hudo prsno bolečino namestili v polsedeči 
položaj, ga po izgubi zavesti namestili v stabilni položaj 
in ga nadzirali. Očividci niso preverili, ali ima »bolnik« pri 
sebi zdravila, večinoma tudi ne stanja zavesti (po izgubi 
zavesti) in niso ustrezno sprostili dihalne poti. V  dveh 
primerih so izvajali zunanjo masažo srca, ko ta ni bila 
potrebna. Uporaba AED-ja glede na to, da je bolnik dihal 
normalno, ni bila potrebna. Nekateri očividci so najprej 
iskali pomoč pri drugih kompetentnih dajalcih prve 
pomoči, ki so bili naključno v bližini dogodka: v eksperi-
mentu »Ljubljana« pri pripadniku Jamarske reševalne 
službe, v eksperimentu »Koper« pri pripadniku CZ, v vseh 
treh eksperimentih »Rečica ob Savinji« pri prostovoljcih 
Rdečega križa in zdravstvenih delavcih, medtem ko sta 

odrasli očividki v eksperimentu »Primskovo« prepustili 
dajanje prve pomoči skupini otrok, ki je pokazala kompe-
tenten pristop pri dajanju prve pomoči. 

Razprava 

V začetni fazi zdravstvenih težav, ki jih je »bolnik« upri-
zarjal na javnem kraju, v nobenem primeru ni dobil pomoči 
naključno prisotnih. Nekateri očividci so tudi pozneje, 
po »bolnikovem« kolapsu in izgubi zavesti, dogajanje le 
opazovali iz »varne razdalje«, morda pri sebi tehtali, ali 
se približati ali ne, na koncu pa se za dajanje prve pomoči 
niso odločili. To kaže na določeno mero njihove preračun-
ljivosti, ta pa je norma individualizma. Drugačen odziv 
smo ugotovili v eksperimentu »Rečica C«, vendar je 
treba poudariti, da se je ta odigral v drugačnem konte-
kstu, ne »na ulici«, pač pa tako rekoč na pragu zaseb-
nega lokala. Samo v tem eksperimentu je očividka (nata-
karica) zelo hitro ponudila pomoč, vsekakor še pred tem, 
ko jo je zanjo zaprosil bolnik sam. Oba odziva (zadržanost 
in takojšnjo pomoč) lahko pojasnimo s ciljno racionalno-
stjo, pa čeprav so bili smotri (ne)pomagajočih različni. 
Racionalnost tako ne pomeni propada, ampak omejitev 
altruizma, kar se je pokazalo tudi v veliki zavzetosti 
pomagajočih za dajanje pomoči potem, ko jih je »bolnik« 
zaprosil za to. Prav slednja ugotovitev nas vodi na skle-
panje, da je splošno javnost v prihodnje treba informirati 

EKSPERIMENT
PRVA POMOČ Ljubljana Koper Primskovo

Rečica
A

Rečica
B

Rečica
C Skupaj

PRISTOP K BOLNIKU
Preden bolnik prosi za pomoč  1/6

Potem ko bolnik prosi za pomoč      5/6
UGOTAVLJANJE STANJA BOLNIKA
Bolnika vpraša, kje ga boli, kako, ali je 
srčni bolnik   n. p. * *  5/5

Bolnika vpraša, ali ima pri sebi zdravila n. p. * * 2/5

KLIC 112    * *  6/6
NAMESTITEV BOLNIKA V POLOŽAJ ZA PP
Bolnika namesti v udoben (polsedeči) 
položaj   * *   5/5

UKREPI PO IZGUBI ZAVESTI
Ugotavljanje stanja zavesti *   * 1/4

Klic »Na pomoč!«    1/4

Sprostitev dihalne poti *   * 1/4

Ugotavljanje dihanja  *   * 3/4

Stabilni bočni položaj   *   * 4/4

Nadzor bolnika  * *   * 4/4
UPORABA AED-ja
Uporaba AED-ja *   1/4

 Preglednica 3: Povzetek analize terenskih eksperimentov 
 Table 3: Summary of the field experiment analysis

Legenda: 
 – ukrep je bil izveden
* – ukrep je izvedel zdravstveni delavec, član osnovnošolske ekipe prve pomoči ali pripadnik Civilne zaščite
 – ukrepa ni bilo mogoče izvesti
n. p.  – ni podatka
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o smiselnosti takojšnjega klica na pomoč tudi v primeru, 
ko posameznik sam začuti resne zdravstvene težave 
(npr. v primeru znamenj AKS), saj se po naših ugotovi-
tvah s tem zelo poveča verjetnost, da bo dobil pomoč 
celo od povsem neznanih oseb v bližini.

V vseh šestih eksperimentih je poleg racionalnosti očividcev 
prišla do izraza tudi diferenciacija, ki se nedvomno kaže 
na področju profesionalizacije in specializacije poklicev. 
Koncept profesionalizma se danes povezuje z visokoka-
kovostnimi storitvami in temelji na zaupanju med uporab-
nikom in izvajalcem: med laikom in strokovnjakom (Fournier, 
1999). Ta naravnanost se je potrdila v naših eksperimentih, 
ko so posamezni očividci dogodka, raje, kot bi se sami vpletli 
v dajanje pomoči, iskali pomoč pri drugih »kompetentnih 
strokovnjakih«, ki so bili takrat v bližini. To kaže na velika 
pričakovanja laične javnosti do profesionalcev: zdravstvenih 
delavcev in drugih, ki so kakorkoli povezani s prvo pomočjo. 
S  tega vidika pomeni biti pripadnik CZ, RK ali drugih sil 
za zaščito in reševanje tudi odgovornost glede lastnega 
znanja prve pomoči. Ljudje v (post)modernih družbah 
verjetno bolj kot kadarkoli do zdaj potrebujemo profesio-
nalno pomoč in smo odvisni od nje. Slovenska javnost tako 
tudi dobro pozna številko za klic v sili, prek katere aktivi-

ramo strokovno pomoč v primeru nujnega zdravstvenega 
stanja (Slabe, 2016). Klic te številke je bil opravljen v vseh 
naših eksperimentih. V eksperimentu »Koper« je očividka 
celo tako zavzeto zahtevala pomoč, da je operater kljub 
temu, da je bil seznanjen s protokolom eksperimenta, akti-
viral ekipo nujne medicinske pomoči. 

Sklepne misli 

Ob poudarjanju pomena dajanja prve pomoči na eni 
strani in opozarjanju na smiselnost takojšnje prošnje za 
pomoč bolnika samega na drugi se soočamo z velikimi 
pričakovanji tako enih kot drugih (potencialnih dajalcev 
prve pomoči kot tudi bolnikov oziroma poškodovancev) 
do »(pol)profesionalnih« dajalcev prve pomoči. Vendar 
smo prav na področju prve pomoči, še zlasti v povezavi 
s temeljnimi postopki oživljanja, priča tudi obratnim 
trendom: medicina je prepoznala vlogo laičnega dajalca 
prve pomoči ob nenadnem srčnem zastoju, in tudi pri 
drugih nujnih stanjih, kot tisto, ki je za izid zdravljenja 
lahko ključna. Vse to predstavlja nove izzive ter zahteva 
vključitev in sodelovanje vseh ključnih družbenih akterjev, 
ki so soudeleženi na področju prve pomoči.
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Povzetek
Oskrba poškodovanca s popolno amputacijo je lahko uspešna v primerih, kadar sta krn poškodovanca ter 
amputirani del telesa pravilno oskrbljena na mestu nastanka nezgode, ustrezno transportirana in primerno 
kirurško oskrbljena. Namen raziskave je bil izmeriti ohlajanje simuliranega amputiranega dela telesa, ki ga 
oskrbimo po veljavnih doktrinarnih napotkih prve pomoči v vročem okolju, in ta postopek primerjati z uporabo 
dvostransko metalizirane folije (DMF) kot dodatnega zunanjega sloja zaščite. V sklopu laboratorijskega 
poskusa smo simulirani amputirani del telesa (piščančje bedro, ogreto na 37 °C) izpostavili različnim 
načinom shranjevanja (brez in z DMF) in ga za tri ure izpostavili okolju s temperaturo 35 °C. Uporaba DMF 
pri višjih zunanjih temperaturah ob upoštevanju vseh veljavnih napotkov prve pomoči v primeru amputacije 
omogoči ustreznejšo oskrbo (ohlajanje) amputiranega dela telesa. Amputirani del bi glede na aktualne 
doktrinarne napotke prve pomoči lahko učinkoviteje oskrbeli z uporabo DMF, če bi ob upoštevanju ostalih 
priporočil dodatno uporabili DMF kot zunanji sloj termične zaščite, zlasti pri višjih temperaturah okolja.

Abstract 
Care provided to an injured person who has suffered total amputation can only be successful when the wound 
and the amputated body part are treated correctly at the site of the accident, transported in an appropriate 
manner, and provided with appropriate surgical care. The aim of the research was to measure the drop in 
temperature of a simulated body part which was treated in line with the applicable first aid guidelines for a hot 
environment, and to compare this approach to the use of a space blanket as an additional outer protective layer. 
In the lab experiment, the simulated amputated body part (a chicken leg heated to 37°C) was exposed to different 
preservation methods (with and without the use of a space blanket) and to an environment with a temperature 
of 35°C for three hours. It was concluded that the use of a space blanket during high external temperatures, 
when all applicable first aid instructions for amputation are complied with, provides more appropriate care 
(cooling) of the amputated body part. Based on the current first aid guidelines, the amputated body part 
would be best preserved with the use of space blanket if, while applying all other recommendations, the space 
blanket is used as an additional outer layer for thermal protection, especially in a high ambient temperature.

Uvod

To besedilo je nadaljevanje članka, objavljenega v reviji 
Ujma št. 31 (Slabe in sod., 2017), v katerem smo pred-
stavili rezultate analize uporabe dvostranske metalizi-
rane folije (DMF) kot možnega pripomočka za izdelavo 
improviziranih nosil in opozorili, da si je treba prizadevati 

za večjo ozaveščenost o uporabi DMF pri oskrbi poško-
dovancev in spodbujati razpravo o drugih možnostih 
uporabe DMF, ki do zdaj še niso bile raziskane. DMF je 
del vsebine predpisanega kompleta prve pomoči za avto-
mobiliste in motoriste in zato dostopna tudi širši laični 
javnosti. Osnovni namen uporabe DMF je zaščita pred 
podhladitvijo (Chadwick in Gibson, 1997; Slabe in Fink, 
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2014). Tatar (2016) pa v svoji raziskavi ugotavlja, da velik 
delež anketirancev še vedno napačno meni, da je DMP 
pripomoček za aktivno ogrevanje podhlajenega.

Oskrba poškodovanca s popolno amputacijo je uspešna 
v primerih, kadar sta poškodovanec in amputirani del 
pravilno oskrbljena tako na mestu nastanka nezgode 
kot tudi v replantacijskem centru. Poleg načina in meha-
nizma poškodovanja je zelo pomembna oskrba krna in 
predvsem način shranjevanja amputata ter njegov tran-
sport do zdravstvene ustanove. Pravilna začetna oskrba 
je osnova za uspešno replantacijo (Arnež in sod., 1984; 
Ahčan in sod., 2004, Ahčan, 2006).

90 % kirurgov, ki se v Sloveniji ukvarjajo z replantacijo, 
je ocenilo, da je delež nepravilno oskrbljenih amputi-
ranih prstov pred kirurško oskrbo med 30 in 40  % 
(Ahčan, 2006). Potrebna hitrost transporta amputata 
do replantacijskega centra je odvisna od časa hladne1 
ali tople2 ishemije, ki ga tkivo prenese (čas preživetja 
tkiva v hladnih ali toplih pogojih), pri tem pa je pomembna 
količina mišične gmote v amputiranem udu. Čim več je v 
amputiranem delu mišičja, tem krajše bo preživetje brez 
krvnega obtoka. Na splošno velja, da proksimalna ampu-
tacija vzdrži krajši čas od distalne. Za zgornji in spodnji 
ud, ki imata veliko mišičja, lahko hladna ishemija traja 
največ 6–8 ur, za roko in stopala 10–12 ur in za posa-
mezen prst ali košček tkiva 14–18 ur. Krajši transport 
prinese večje možnosti za preživetje uda in večjo uspe-
šnost pri replantaciji (Arnež in sod., 1984). Urgentni 
prevoz ni potreben pri amputaciji prstov, saj ne vsebu-
jejo mišičnega tkiva. Pri topli ishemiji amputiranih prstov 
imamo tako na voljo 6–8 ur. Hitrejša oskrba je nujna, če 
je v amputiranem delu veliko mišičnega tkiva. V primeru 
ishemije oz. odsotne prekrvavljenosti uda z več mišičja 
več kot 6 ur nastaja nepopravljiva okvara mišičnih 
vlaken. Po 12 urah tople ishemije je nepopravljivo okvar-
jenih 90 % mišičnih vlaken, pojavijo se tudi okvare živcev 
(Ahčan, 2006).

Po drugi strani so v zgoraj omenjeni anketi med kirurgi 
v Sloveniji (Ahčan, 2006) ugotovili, da je najpogostejša 
napaka pri oskrbi amputiranega prsta v okviru prve 
pomoči njegovo izpostavljanje prenizkim temperaturam; 
običajno gre za shranjevanje neposredno na ledu, na 
hladilnih vložkih ali na kosu globoko zamrznjenih živil. Taka 
oskrba pogosto povzroči, da prst zmrzne in je tako za 
replantacijo povsem neuporaben (Ahčan in sod., 2004). 

Doktrinarni napotki za prvo pomoč (Ahčan, 2006) 
velevajo, da amputirani del telesa povijemo s sterilno 
gazo ter položimo v čisto PVC-vrečko oz. v kuhinjsko 

1 Ahčan in sod. (2004) se sklicujejo na Allenovo domnevo, po 
kateri mora biti temperatura, pri kateri so amputirani prsti 
najmanj izpostavljeni poškodbam, čim nižja, vendar pri tem ne 
sme priti do zmrznenja tkiva.

2 Po Soucacosu (citirano po Ahčan in sod., 2004) gre za toplo 
ishemijo, če je amputat shranjen pri temperaturah od 20 do 
25 °C. 

folijo (lahko tudi drug uporaben material) in nepredušno 
zapremo. V drugo PVC-vrečko nalijemo vodo in dodamo 
led ali koščke ledu, pri čemer mora mešanica doseči 
temperaturo od 4 do 6  °C. Vse skupaj položimo še v 
tretjo vrečko ali v ustrezen transportni kovček (hladilna 
torba oz. kovček). Namesto mešanice vode in ledu lahko 
uporabimo dve hladilni blazinici, ki se ne ohladita pod 
0  °C. Med njiju položimo prvo PVC-vrečko z amputi-
ranim udom. Vsebino vstavimo v drugo PVC-vrečko. Ker 
se vrečki pričneta segrevati, je treba čez 60–90 minut 
postopek ponoviti z novimi hladilnimi vrečkami. Na 
zunanjo PVC-vrečko ali hladilno torbo je treba zabeležiti 
še osnovne podatke o poškodovancu in poškodbi. Visoke 
zunanje temperature v poletnih razmerah bi lahko 
vplivale na vzdrževanje nizke temperature oziroma na 
čas hladne ishemije.

Namen

Namen raziskave je bil izmeriti ohlajanje simuliranega 
amputiranega dela telesa, ki ga oskrbimo po veljavnih 
doktrinarnih napotkih prve pomoči, v vročem okolju in 
ob uporabi DMF kot dodatnega zunanjega sloja zaščite.

Metoda dela

Maja 2016 smo v laboratoriju Zdravstvene fakultete 
Univerze v Ljubljani izvedli poskuse s testiranjem vpliva 
DMF na hitrost ohlajanja simuliranega amputiranega 
dela telesa v razmerah, ko je v okolju višja temperatura 
(simulacija visokih zunanjih temperatur poleti). Uporabili 
smo DMF proizvajalca Farmacare. Kot izhodišče nam 
je služil protokol in metoda dela diplomskega dela Sonje 
Pekolj Poglajen (2015), ki je ugotavljala hitrosti ohlajanja 
amputiranega dela telesa po veljavni doktrini pri sobni 
temperaturi okoli 22 °C in v razmerah, kjer je tempera-
tura okolja znašala okoli 35 °C.

Simulacijo pravilne oskrbe amputiranega dela telesa 
smo ponazorili v laboratoriju glede na aktualne smernice 
(Ahčan, 2006). Piščančja bedra, ki so nam služila kot 
nadomestilo amputiranega dela telesa, smo segreli na 
temperaturo 37  °C in tako simulirali amputirani del s 
telesno temperaturo človeka. Temperaturo smo dosegli 
z gretjem tkiva v vodni kopeli in jo nadzorovali s termome-
trom. Piščančje bedro (v nadaljevanju: »simulirani amputi-
rani del telesa«) smo nato ovili v sterilno gazo, nanj name-
stili merilne sonde in ga vstavili v čisto PVC-vrečko.

Ciljna zunanja temperatura je bila 35 °C. To smo dosegli z 
uporabo vakuumskega sušilnika Kambič I-45 CK. Tempe-
raturno nihanje simuliranega amputiranega dela telesa 
smo merili tri ure. Med tem časom smo s pomočjo štirih 
sond spremljali temperaturo simuliranega amputira-
nega dela telesa na dveh mestih, temperaturo hladil-
nega medija in temperaturo zunanjega zraka z instru-
mentom Testo logger 177 – T4 (preglednica 1). Meritve 
temperature smo izvajali z minutnimi intervali. 
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Oznaka sonde Namen posamezne sonde
S1 Merjenje temperature hladilnega medija

S2 Merjenje temperature na spoju med »simuliranim 
amputiranim delom telesa« in hladilnim medijem

S3 Merjenje temperature na površini 
»simuliranega amputiranega dela telesa«

S4 Merjenje zunanje temperature v 
vakuumskem sušilniku

Uporabili smo naslednje sonde za merjenje tempera-
ture:

 – S1 – Sonda Testo 0600 9999  – vbodna sonda 
(od –50 do +350 °C)

 – S2 – Sonda Testo 0600 9999  – vbodna sonda 
(od –50 do +350 °C)

 – S3 – Sonda Testo 0603 2192  – vbodna sonda iz 
nerjavnega jekla (od –50 do +350 °C)

 – S4 – Sonda Testo 0603 1993 – sonda za merjenje 
temperature ravnih površin (od –50 do +350 °C)

Na sliki 1 je shematsko prikazan primer postavitve 
eksperimenta. Sonda S1 je beležila temperaturo hladil-
nega medija. Sonda S2, ki je bila nameščena na »simu-
lirani amputirani del telesa« ter obdana s sterilno gazo, 
je merila nihanje temperature na spoju s hladilnim 
medijem. Sonda S3 je merila temperaturo na površini 
»simuliranega amputiranega dela telesa«. Zavita je bila 
v sterilno gazo in locirana na nasprotni strani sonde 
S2 ter na nasprotni strani vrečke s hladilnim medijem. 
Sonda S4 je bila namenjena merjenju zunanje tempera-
ture  – temperature v prostoru oziroma vakuumskem 
sušilniku.

Ponovili smo poskus, kjer smo spremljali ohlajanje simu-
liranega amputiranega dela telesa po veljavni doktrini 

prve pomoči (protokol številka 1) in rezultate primerjali z 
ugotovitvami Pekolj Poglajen (2015). Dodatno smo simu-
lirani amputirani del telesa in hladilni medij zaščitili pred 
zunanjo temperaturo z uporabo DMF (protokola številka 
2 in 3). Vsak protokol smo ponovili trikrat in izločili rezul-
tate poskusa, kjer so meritve temperature najbolj odsto-
pale. Rezultate meritev preostalih dveh poskusov smo 
izrazili kot povprečje. Nobena meritev ni odstopala od 
povprečja za več kot 10 %.

Protokol številka 1

Ko je simulirani amputirani del telesa v vodni kopeli 
dosegel temperaturo 37 °C, smo nanj namestili sondi (z 
vsake strani eno) in ga zavili v gazo (slika 1). Vse skupaj 
smo položili v vrečko 1. V vrečko 2 smo natresli kocke 
ledu in dolili vodo v razmerju 1  :  1 (0,5  kg ledu + 0,5 
l vode). V  hladilno mešanico smo položili sondo S1 in 
vrečko zatesnili. Vrečki 1 in 2 smo združili v vrečko 3 
tako, da se je del simuliranega amputiranega uda dotikal 
hladilnega medija. Postavitev elektrod smo preverili, 
jih ustrezno označili in vse skupaj pustili 180  minut v 
vakuumskem sušilniku ter beležili meritve tempera-
turnih tipal.

Protokol številka 2

Izvedba protokola 2 se je od prvega razlikovala v tem, da 
smo zunanjo tretjo vrečko z zunanje stani ovili s celotno 
DMF (160 cm x 210 cm) s srebrno stranjo navzven. 

Protokol številka 3

Izvedba protokola 3 se je od drugega razlikovala v tem, 
da smo zunanjo tretjo vrečko z zunanje stani ovili s 
celotno DMF (160 cm x 210 cm) z zlato stranjo navzven. 

 Preglednica 1: Oznake in namen posameznih sond
 Table 1: The markings on and purpose of individual 

probes

Slika 1: 
Shematski prikaz postavitve 
eksperimenta, povzeto po Sonja Pekolj 
Poglajen (2015)
Figure 1:  
Experiment flow chart  
(Source: Sonja Pekolj Poglajen, 2015).
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 S1 - Temperatura hladilnega medija [°C]           S2 - Temperatura simuliranega amputiranega dela telesa - ob hladilnem mediju [°C]

 S3 - Temperatura simuliranega amputiranega dela telesa - stran od hladilnega medija [°C]           S4 - Temepratura okolice [°C]
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 Slika 2: Prikaz spremembe temperature v odvisnosti od časa: A – klasična oskrba amputiranega uda, B – amputirani ud 
oskrbljen z DMF, srebrna stran navzven, C – amputirani ud oskrbljen z DMF, zlata stran navzven 

 Figure 2: Demonstration of the temperature changes in reference to time: A – classic treatment of the amputated 
body part; B – amputated body part treated with the use of a space blanket, the silver side on the outside; 
C amputated body part treated with the use of a space blanket, the golden side on the outside.
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Rezultati

Oskrba simuliranega amputiranega 
dela telesa po protokolu številka 1 
(brez uporabe DMF)

Temperatura okolice je bila ves čas opazovanja 
(180 min) 35,1 ± 0,1 °C. Temperatura hladilnega medija 
se je od začetnih 1,3  °C v 1 uri postopno dvignila do 
5 °C in nato v naslednji uri dodatno narastla do 7 °C. 
V 139. minuti je presegla 10 °C in nato do konca testi-
ranja (180 min) porastla do 17,7 °C. Temperatura simu-
liranega dela telesa se je ob hladilnem mediju do 30. 
minute znižala na 10  °C in nato postopno padala do 
6,8 °C v 109. minuti. V 130. minuti je ponovno presegla 
10 °C in do konca testiranja v 180. minuti postopoma 
rastla do 17,9  °C. Temperatura simuliranega dela 
telesa na delu, obrnjenim stran od hladilnega medija, je 
postopoma padala do 20 °C v 104. minuti, nato je do 
161. minute nihala med 19,5 °C do 20,5 °C in v 180. 
minuti zrastla do 21,8 °C (slika 2A).

Oskrba simuliranega amputiranega 
dela telesa po protokolu številka 2 
(uporaba DMF, srebrna stran navzven)

Temperatura okolice je bila ves čas opazovanja (180 min) 
35,1 ± 0,07 °C. Temperatura hladilnega medija se je od 
začetnih 2,6 °C v pol ure postopno dvignila do 5 °C, nato 
v naslednje pol ure narastla do 7 °C in do konca opazo-
vanja do največ 7,8 °C. Temperatura simuliranega dela 
telesa ob hladilnem mediju se je do 35. minute znižala 
do 10 °C in nato postopno padala do najnižje vrednosti 
7,4 °C v 110. minuti. Do konca testiranja v 180. minuti je 
postopoma rastla do 8,2 °C. Temperatura simuliranega 
dela telesa na delu, ki je bil stran od hladilnega medija, 
se je ves čas testiranja zniževala in v 65. minuti dosegla 
21  °C. V  naslednji uri se je znižala do 16,5  °C in do 
konca testiranja dosegla najnižjo temperaturo 15,3 °C 
(slika 2B).

Oskrba simuliranega amputiranega 
dela telesa po protokolu številka 3 
(uporaba DMF, zlata stran navzven)

Temperatura okolice je bila ves čas opazovanja (180 min) 
35,3 ± 0,1 °C. Temperatura hladilnega medija se je od 
začetnih 1,7 °C v 34 minutah postopno dvignila do 5 °C, 
nato v naslednji uri narastla do 7 °C in do konca poskusa 
do 8 °C. Temperatura simuliranega amputiranega dela 
telesa ob hladilnem mediju se je znižala do 10  °C v 
92 minutah. To je bila najnižja vrednost temperature ob 
hladilnem mediju. V naslednji uri in pol se je temperatura 
postopoma dvigovala do 11,3 °C. Temperatura simulira-
nega amputiranega dela telesa na delu, ki je bil stran od 
hladilnega medija, se je ves čas testiranja zniževala in v 
82. minuti dosegla 21 °C. V naslednji uri se je znižala do 

16,5 °C in ob koncu poskusa dosegla najnižjo tempera-
turo 18 °C (slika 2C).

Razprava

V naših poskusih smo »simulirani amputirani del telesa« 
oskrbeli po načelih veljavne medicinske doktrine ter 
skušali ugotoviti, kako uporaba DMF vpliva na spremi-
njanje temperature na površini »simuliranega ampu-
tiranega dela telesa« pri višjih temperaturah okolja 
(35  °C). V  primeru uporabe klasičnega protokola brez 
dodatne zaščite z DMF smo na strani amputata, ki je 
bil ob hladilnem mediju, tarčno temperaturo (pod 10 °C) 
dosegli v pol ure in jo uspeli vzdrževati še dodatno 
uro in pol, potem je temperatura tega dela amputata 
začela hitro naraščati. Na drugi strani amputata, ki 
je bil stran od hladilnega medija, smo dosegli najnižjo 
temperaturo (20  °C) po 100  minutah. Če smo upora-
bili DMF, smo želeno tarčno temperaturo vzdrževali dalj 
časa. Z uporabo DMF smo bili uspešnejši pri ohlajanju 
amputata, na kar kaže predvsem podatek, da smo dosegli 
nižjo temperaturo amputata na strani, ki je bila stran od 
hladilnega medija. Najboljše rezultate smo dobili, če smo 
uporabili DMF in jo obrnili s srebrno stranjo navzven, s 
čimer smo preprečili radiacijo toplote iz okolice, v kateri 
je bila visoka temperatura. Kot največji problem pri ohla-
janju amputiranega dela telesa po opisanih protokolih 
se je izkazalo ohlajanje predelov amputata, ki niso bili v 
neposrednem stiku s hladilnim medijem. V  najboljšem 
primeru smo najnižjo temperaturo (15 °C ) na tem delu 
amputata dosegli z uporabo DMF s srebrno stranjo 
navzven šel po dveh urah in pol. Ti podatki dokazujejo, 
da je učinkovitejši način ohlajanja amputata postopek, 
v katerem amputat obdamo s hladilnim medijem iz 
vseh strani. Kljub temu lahko zaključimo, da uporaba 
DMF pri višjih zunanjih temperaturah ob upoštevanju 
drugih veljavnih napotkov prve pomoči omogoči ustre-
znejše ohlajanje amputiranega dela telesa. Menimo, 
da bi amputirani del telesa glede na aktualne doktri-
narne napotke prve pomoči lahko učinkoviteje oskrbeli 
s pomočjo DMF, ki bi jo uporabili kot zunanji zaščitni sloj, 
še posebej v primeru višjih temperatur okolja (več kot 
35 °C). Pravilno dana prva pomoč ima pomembno vlogo 
pri končnem uspehu kirurške oskrbe amputiranega dela 
telesa (Ahčan, 2006), njegova ustrezna oskrba v okviru 
prve pomoči pa je še zlasti pomembna v vročih poletnih 
mesecih in med daljšim prevozom, ko je doseganje in 
vzdrževanje hladne ishemije težavno. 

Sklepne misli

V razmerah, ko je v okolju visoka temperatura, bi lahko 
DMF znatno pripomogla k vzdrževanju nizke tempera-
ture hladilnega medija in amputata in s tem k prepreče-
vanju dodatnih poškodb tkiva zaradi ishemije. Ker je DMF 
sestavni del kompleta za prvo pomoč in tako dosegljiva 
vsem, je njena uporaba tudi v primeru potrebe po oskrbi 
amputata v takih razmerah priporočljiva.
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Uvod

Potres 29. januarja 1917 se je zgodil v obdobju, ko je 
imela seizmologija v Evropi že solidno strokovno podlago. 
V  regiji so delovali številni strokovnjaki, ki so zbirali in 
interpretirali seizmološke podatke, tako instrumentalne 
kot neinstrumentalne (makroseizmične). Poleg opazoval-
nice v Ljubljani, ki je bila prva potresna opazovalnica v 
avstrijskem delu monarhije, so delovale opazovalnice v 
Zagrebu, Trstu, Pulju, Gradcu, na Dunaju in v Budimpešti.

Brežice so imele takrat približno 1200 prebivalcev. 
Administrativno so spadale pod ozemlje Štajerske v 
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Povzetek 
Ob stoletnici brežiškega potresa sta bili narejeni obsežni zgodovinski in seizmološki raziskavi, ki sta prinesli 
vrsto novih ugotovitev. Potres se je zgodil 29. januarja 1917 ob 9. uri in 22 minut po lokalnem času. Največjo 
intenziteto (VIII EMS-98) je dosegel v štirih naseljih: Brežice, Krška vas, Šentlenart in Zakot. Originalni zapisniki 
o škodi, ki jih hrani Arhiv RS, so nam omogočili natančni vpogled v razmere na najbolj poškodovanem območju 
in izdelavo statistike poškodb po zahtevah Evropske potresne lestvice. Glede na makroseizmične podatke je 
bilo žarišče potresa en kilometer jugozahodno od centra Brežic. Njegova makroseizmična magnituda (M

m
) 

je 5,0. Umrli sta dve osebi, več ljudi je bilo ranjenih. Poškodovanih je bilo več sto hiš. Po doseženi intenziteti 
je bil brežiški potres najmočnejši potres v 20. stoletju z žariščem v Sloveniji. Po intenziteti (VIII-IX EMS-98 v 
Podbeli) je bil od njega močnejši le potres 6. maja 1976 z žariščem v Furlaniji. Po magnitudi je bil najmočnejši 
potres v 20. stoletju z žariščem v Sloveniji 12. aprila 1998 v zgornjem Posočju, vendar ni dosegel take 
intenzitete kot brežiški potres. Glavni prispevek te raziskave je prvič pripravljena karta potresne škode v 
Brežicah, ki nam nazorno pokaže položaj poškodovanih stavb, njihove značilnosti in stopnjo poškodovanosti. 

Abstract
Extensive historical and seismological studies, that were made on 101st anniversary of Brežice earthquake, have 
brought a number of new findings. The earthquake on 29 January 1917 near Brežice occurred at 9:22 local time. 
The earthquake caused the strongest effects in four localities: Brežice, Krška vas, Šentlenart and Zakot, where the 
intensity was VIII EMS-98. Original documents on damage (today kept in Archives of Slovenia in Ljubljana) enabled us to 
have a detailed insight into the situation in the most damaged area, as well as to make a statistics of damage according 
to the European Macroseismic Scale. Considering the macroseismic data, the epicentre of the earthquake was 
1 km SW of Brežice. Its macroseismic magnitude was 5.0. Two people died and several people were injured. Several 
houndred buildings were damaged. According to the intensity, Brežice earthquake was the strongest earthquake in 20th 
century with its focus in Slovenia. The Friuli earthquake (6 May 1976) had higher intensities in Slovenia, but its focus 
was in Italy. The earthquake on 12 April 1998 in Upper Soča Valley had higher magnitude, but did not produce as high 
intensities as Brežice earthquake. The main outcome of this study is that we used the cadastral plans and land plot 
records of the land cadastre and combined them with data from the documents on damage in order to visualise the 
spatial distribution of the damaged buildings. This is the first such visualisation of damage for a Slovenian earthquake.

takratni Avstro-Ogrski. Večina ljudi je živela v enonad-
stropnih hišah, zgrajenih iz opeke, lesa ali kombinacije 
materialov.

Glavni potres se je zgodil 29. januarja 1917 ob 8. uri in 
22  minut po UTC (ob 9.22 po lokalnem času) v nepo-
sredni bližini Brežic. Najmočnejši popotresi so bili isti 
dan ob 8.38, 9.14, 10.29 in 21.18 po UTC. Povzročili so 
dodatno gmotno škodo in prestrašili prebivalce.

Glavni potres je po podatkih iz časopisnih virov zahteval 
vsaj dve smrtni žrtvi. Veliko je bilo ranjenih, več sto ljudi 
je ostalo brez strehe nad glavo. Razmere so bile zelo 
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zahtevne zaradi vojne, revščine in nizkih zimskih tempe-
ratur. Takrat je gradbeni material potrebovala predvsem 
vojska. Manjkalo je tudi ljudi za popravila in obnovo, ker so bili 
moški večinoma na frontah, daleč od poškodovanih domov 
(Nečak, 2016). Potres se je namreč zgodil ob koncu prve 
svetovne vojne, ki jo je monarhija že izgubljala. Vsa država 
je bila v zelo težkem položaju, zato je bila sanacija povzro-
čene škode še težja. Lokalne, deželne (dežele Štajerske in 
dežele Kranjske) in centralne oblasti so sicer hitro prisko-
čile na pomoč, vendar je bila pomoč v strokovni delovni sili, 
potrebni za obnovo, gradbenem materialu, prevoznih sred-
stvih, varnostnih silah odvisna pretežno od vojske. Finančna 
podpora, ki jo je oblast namenila obnovi, je bila razmeroma 
majhna, pa tudi delitev finančnih sredstev za obnovo je bila 
zelo natančno in restriktivno predpisana. Zato so bile orga-
nizirane različne nabirke sredstev, na pomoč so prisko-
čile tudi cerkvene oblasti in napol zasebne organizacije ter 
celo judovska skupnost v Gradcu. Kljub temu se je obnova 
zavlekla še tudi v čas po prvi svetovni vojni, nekako do srede 
dvajsetih let.

Uporabljeni viri podatkov

Primarni in sekundarni podatkovni viri, ki so bili upora-
bljeni za to raziskavo, se hranijo v Makroseizmičnem 
arhivu Agencije RS za okolje v Ljubljani (ARSO MsA). 

V času po potresu so najprej nastale fotografije škode 
(slike 1–4); seizmološki opazovalci so izpolnili in odpo-
slali temu namenjene vprašalnike, zapisana so bila 
pričevanja očividcev. To so podatki, ki prikazujejo posle-
dice potresa s sliko ali pa s pričevanji ljudi, ki so potres 
osebno doživeli. 

Uradne komisije so nekaj mesecev po potresu popisale 
škodo. Ves ta čas pa so o potresu, njegovih posledicah 
in popotresih poročali časopisi. Te informacije so do nas 
prišle skozi filter, saj so bile odvisne od popisovalca škode, 
ki je moral v nekaj besedah opisati celotno zgradbo in 
njeno stanje, ali pa od novinarja, ki je povzemal videno ali 
besedila drugih poročevalcev. 

Ina Cecić, Dušan Nečak, Marko Berus: OB 101. OBLETNICI BREŽIŠKEGA POTRESA

Slika 1.  
Poškodovana notranjost 
frančiškanske cerkve sv. Antona 
Padovanskega v Brežicah  
(sliko hrani PMB).
Figure 1: 
Damaged interior of the church 
of St Anthony of Padua in Brežice 
(courtesy of PMB).

Slika 2. 
Globoke razpoke na fasadi Godlerjeve 
hiše, Brežice (sliko hrani PMB).
Figure 2: 
Deep cracks on the facade of 
Godler's house, Brežice  
(courtesy of PMB).
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Temu so sledile strokovne študije, ki so jih objavili v 
letih po potresu. V  njih primarnih podatkov praviloma 
ni (izjema je nekaj zapisanih pričevanj ljudi, ki so potres 
doživeli). Preberemo pa lahko strokovno interpretacijo 
zbranih podatkov. Na koncu tega časovnega prikaza 
so katalogi potresov, ki so večinoma nastali mnogo let 
pozneje. V njih so vsi podatki o potresu povzeti le z nekaj 
številkami. Te nam podajo časovno in prostorsko opre-
delitev potresa ter oceno njegove moči. 

Za analizo posledic potresa 29. januarja 1917 smo upora-
bili veliko primarnih podatkov. To so: fotografije, vprašal-
niki, poročila očividcev, časopisi in zapisniki o škodi.

Posavski muzej Brežice (PMB) hrani deset razglednic 
in štiri črno-bele fotografije potresne škode in prenove 
(slike 1–3). Motivi na njih so večinoma poškodbe, ki jih je 
potres povzročil na posameznih stavbah, in tudi prizori 
iz obdobja po potresu (vojaški šotori, odstranjevanje 
ruševin). Dva posnetka poškodb, ki prikazujeta razpoko 
nad oknom na brežiškem gradu in Kroflovo hišo, sta v 
lasti Judite Marolt. Nekatere fotografije so bile obja-
vljene v časopisih, časnikih in študijah. 

Ljubljanski časopis Ilustrirani glasnik je 15. marca 1917 
objavil šest fotografij s Čateža ob Savi in iz Krške vasi 
(Ilustrirani glasnik, 1917). To so edine znane ohranjene foto-
grafije iz teh dveh naselij (slika 4). Poleg vsake fotografije je 
kratek opis (lastnik, namen objekta, druge zanimivosti).

Tornquist (1918) je v svoji študiji objavil tri fotografije 
in dve risbi iz Brežic. Heritsch in Schwinner (1919) sta 
objavila dve fotografiji poškodb na Dobenem, eno s poko-

pališča na Čatežu ter risbe rotacij objektov na Dobenem 
in v Brežicah.

Vprašalnike za Slovenijo je v času potresa zbirala 
Potresna komisija s sedežem na Dunaju (danes je to 
Centralni inštitut za meteorologijo in geodinamiko (nem. 
Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik  – 
ZAMG). Vprašalniki naj bi se nahajali v njihovem arhivu, 
vendar jih tam nismo našli. Vprašalniki za Slovenijo za 
obdobje 1918–1941 (in mogoče še za kakšen potres 
pred tem, ker je proti koncu vojne vladala zmeda) so 
se pošiljali v hrambo v takratni centralni seizmološki 
arhiv v Beograd. Tamkajšnji kolegi zagotavljajo, da v 
njihovem današnjem arhivu vprašalnikov za Slovenijo ni 
več. Vprašalniki za Hrvaško se hranijo v arhivu Geofizi-
kalnega zavoda Fakultete za naravoslovje in matema-
tiko Univerze v Zagrebu. Prejeli smo kopije 140 pozi-
tivnih vprašalnikov (všteto nekaj pisem in dopisnic) in 
tudi seznam naselij, v katerih prebivalci tega potresa 
niso čutili. 

Pismo očividke iz Celja (Ria Šribar) je shranjeno v ARSO 
MsA. V  PMB hranijo pričevanji Ivanke Ferenčak (roj. 
1906) in Cilke Lukež (roj. 1901), ki ju je leta 1987 in 
1993 zapisala kustosinja Ivanka Počkar (Dejak, 2017).

Nekaj tednov po potresu so oblasti na teren v širše 
nadžariščno območje poslale ekipe za popis in oceno 
škode (ARS). Njihova naloga je bila popisati škodo na 
posameznih objektih in oceniti, koliko bi stalo popravilo. 

Rokopis zapisnikov, ki jih hrani Arhiv RS, vsebuje podatke 
o škodi za mesto Brežice in njegovo predmestje ter 21 

 Slika 3. Na Mestni hiši se je zaradi potresa porušila 
južna fasada (sliko hrani PMB).

 Figure 3: Damage to the southern wall of the Town Hall, 
Brežice (courtesy of PMB).

 Slika 4: »Hiša Janeza Ivšiča v Krški vasi št. 21 je 
popolnoma razsuta. Ko se je hiša porušila, je 
ubila in pokopala troje goved in posula Ivšičevega 
sina, ki so ga težko poškodovanega s težavo rešili 
izpod grobelj.« (Ilustrirani glasnik, 15. 3. 1917).

 Figure 4: Janez Ivšić's house in Krška vas 21 was 
completely destroyed. The collapse killed and 
buried three cows, and Ivšić's son was badly 
hurt and rescued from under the rubble with 
difficulty. (Ilustrirani glasnik, 15 March 1917).
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naselij v okolici. V slovenščino jih je prevedla M. Nečak 
(Nečak, 2016), celoten prepis in prevod je objavil Nečak 
(2017). Gre za zelo pomemben in bogat vir podatkov 
o posledicah potresa. Sezname sestavljajo naslednji 
podatki: hišna številka, ime lastnika, površina objekta, 
opis zgradbe, opis poškodb in na koncu ocena stroškov 
za obnovo (v kronah). Popisovalci so zapisali kratke 
in jedrnate opise stavb (gradbeni materiali, število 
nadstropij, tip strehe in tal, število prostorov, včasih tudi 
kakovost gradnje …).

Med primarne podatke spadajo tudi časopisni članki. 
Uporabili smo časopise iz treh nacionalnih digitalnih 
knjižnic: avstrijske ANNO, slovenske dLib in hrvaške NSK. 

Za to raziskavo smo pregledali 35 različnih časopisov 
iz dveh (zdaj štirih) držav, v treh različnih jezikih (sloven-
ščina, hrvaščina in nemščina). Članke o potresu 29. 
januarja 1917 najdemo v 25 pregledanih časopisih. 
Skupno smo našteli 323 objavljenih člankov o potresu, 
zbiranju pomoči in popotresni prenovi. 

Poleg naštetih primarnih virov smo v raziskavi upora-
bili številne sekundarne vire – študije, oziroma kompila-
cije, narejene na podlagi primarnih virov, in tudi starejše 
kataloge potresov.

Učinki potresa in 

analiza poškodb

Številni časopisi so poročali o posledicah, ki jih je povzročil 
potres v Brežicah. Prva, bolj skopa poročila so bila obja-
vljena že na dan potresa. V naslednjih dneh se je v večini 
pregledanih časopisov našel vsaj en članek o nesreči, ki 
je prizadela Brežice. Nekateri časopisi so se zanašali na 
dopise, ki so jih pošiljali tamkajšnji prebivalci, drugi pa so 
v najbolj prizadete kraje poslali svoje poročevalce. 

Vse objekte, omenjene v zapisnikih o škodi, smo anali-
zirali z uporabo Evropske potresne lestvice EMS-98. 
V zapisnikih za Brežice so le na eni stavbi (hišna številka 
54c) poškodbe ocenjene kot nepomembne. Opisana sta 
tudi dva nestandardna objekta, in sicer grad in cerkev. 
V  zapisnikih so poročila za mesto Brežice in njegovo 
predmestje ločeni enoti. Šele po izrisu objektov na 
karto smo videli, da so hiše dejansko tako pomešane, da 
področji tvorita eno celoto. Zato smo pri oceni intenzi-
tete potresa za Brežice upoštevali podatke za mesto in 
predmestje skupaj. 

Zgodovinska raziskava (Nečak, 2016) nam pove, da je 
v zapisnikih o škodi v Brežicah omenjenih 266 objektov. 

 Slika 5.  Karta poškodb v Brežicah po potresu 29. januarja 1917. List 1 (na prejšnji strani) in list 3.
 Figure 5:  Damage in Brežice following the 29 January 1917 earthquake. Sheets 1 (on previous page) and 3.
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Stopnja poškodovanosti
(po EMS-98) Barva

Število 
stavb Odstotki

A – zanemarljiva do majhna zelena 3 2 %

B – zmerna rumena 34 25 %

C – znatna do velika oranžna 52 39 %

D – zelo velika rdeča 45 33 %

E – uničenje temno rdeča 1 1 %

Skupaj: 135

Škoda je bila ocenjena za 181 objektov. Razlog je ta, da je 
na posamezni hišni številki isti lastnik poleg stanovanjske 
stavbe imel še več pomožnih ali gospodarskih objektov, 
za katere v 85 primerih ni bila narejena posebna opre-
delitev škode. V primerih, ko ni bilo jasno, na kateri objekt 
istega lastnika na isti hišni številki se opis škode nanaša, 
smo upoštevali, da je opisana škoda za glavni (stano-
vanjski) objekt.

Pri prikazovanju ocenjenih objektov na karti (slika 5) smo 
naleteli še na težavo, da se jih s pomočjo ohranjenih doku-
mentov ni dalo identificirati v popolnosti. Uspelo nam je 

nedvomno določiti položaj 159 objektov, omenjenih v 
zapisnikih o škodi.

Večina objektov v Brežicah je spadala v ranljivostno 
skupino B po EMS-98. To so zidane stavbe ali pa take 
iz mešanih materialov, iz enostavnega kamna, brez 
ojačenja, lahko z vgrajenimi elementi iz obdelanega 
kamna. Pri določanju, v katero ranljivostno skupino 
spada stavba, igrata pomembno vlogo tudi njena starost 
in stanje, v katerem je. Zato je za nekatere stavbe, za 
katere je bilo poudarjeno, da so bile nove ali v zelo dobrem 
stanju, določena ranljivostna kategorija C. V kategorijo A 
pa spadajo najslabše grajene stavbe ali pa take, ki so bile 
v slabem stanju.

Večina izmed 159 na karti (slika 5) prikazanih objektov, 
tj. 62  %, je utrpela tretjo stopnjo poškodovanosti. 
Tretja stopnja pomeni znatno do veliko poškodovanost: 
konstrukcija je zmerno poškodovana, nekonstrukcijski 
elementi pa so močno poškodovani, na večini zidov so 
široke in velike razpoke, zdrsnejo strešniki, dimniki se 
odlomijo v višini strehe, porušijo se posamezni nekon-
strukcijski elementi.

Krška vas leži na drugem bregu Save in je takrat 
spadala pod Kranjsko; ker so se ohranjeni zapisniki o 
škodi nanašali le na štajerske kraje, nimamo podrobnih 

 Preglednica 1: Statistika poškodovanosti stavb za mesto 
Brežice (Berus, 2017)

 Table 1: Damage classification of buildings in Brežice 
(Berus, 2017)

 Slika 6. Intenzitete potresa 29. januarja 1917 ob 8.22 UTC. Prikazani so podatki za 338 naselij 
 Figure 6: Intensity (EMS-98) of the earthquake on 29 January 1917 in 338 localities.  

Nadžarišče = epicentre; škoda = damage; čutili = felt; niso čutili = not felt.
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poročil o škodi. Pa vendar je v časopisnih poročilih ohra-
njeno veliko podatkov. Hudo poškodovanih je bilo najmanj 
25 hiš, ki jih je bilo treba podreti. Poškodovane so bile 
celo lesene hiše. Povsod so se porušile zidane peči. 
Človeških žrtev ni bilo, dva fanta sta pa bila huje poškodo-
vana, ko se je na njiju zrušila stena hiše, v hlevih je umrlo 
več glav živine in perutnine.

V Šentlenartu so popisovalci ocenili škodo za 41 objektov, 
v svojih poročilih pa so omenjali 84 različnih stavb in eno 
cerkev. Od tega je bilo močno poškodovanih 8 objektov. 
Najbolj poškodovane hiše so dobile izbokline, porušili so 
se zatrepi in sesedle zunanje stene. Razpokala je tudi 
cerkev svetega Leonarda, tudi kapelica je bila zelo hudo 
poškodovana.

Zakot je danes del Brežic, v času potresa je bila vas nase-
ljena z revnejšim prebivalstvom. Komisije so popisale 
škodo na 32 objektih, v poročilih jih omenjajo skupno 34. 
Na najbolj poškodovanih hišah so se porušili zatrepi.

Karta poškodb

Ker smo želeli podatke o potresnih poškodbah prika-
zati na karti iz časa potresa, smo bili glede izbire karto-
grafske podlage zelo omejeni. Kot najprimernejšo karto-

grafsko podlago smo izbrali zemljiško-katastrski načrt 
(Franciscejski kataster) v merilu 1 : 2880 v seženjskem 
merskem sistemu in koordinatnem sistemu z izhodiščem 
v Schökelbergu pri Gradcu v današnji Avstriji (Berus, 
2017), ki je bil izdelan med letoma 1819 in 1825 (slika 5). 
To je grafični prikaz zemljiških in stavbnih parcel ter stavb. 

V reambulančnem katastru za območje Brežic so na voljo 
štirje listi, od katerih sta bila za izdelavo karte uporabna 
dva: prvi s prikazom središča Brežic severno od breži-
škega gradu in tretji, na katerem je predmestje južno od 
gradu (GURS, 2017a). Zaradi prevelikega odstopanja na 
robovih listov ju nismo združili, ampak uporabili vsakega 
posebej kot samostojno kartografsko podlago. Karte 
Franciscejskega katastra imajo vpisane le parcelne 
številke pozidanih in nepozidanih parcel, kar pa ni nepo-
sredno povezljivo s podatki iz zapisnikov o potresni škodi 
(ARS). Vedeli smo, da operat Franciscejskega katastra 
sestavlja tudi parcelni zapisnik, ki bi moral razrešiti 
težavo. Po podrobnem pregledu arhivskega gradiva na 
Geodetski upravi RS v Geodetski pisarni Brežice smo ga 
tudi našli. Parcelni zapisnik je spisovno gradivo Franci-
scejskega (in reambulančnega) katastra, ki med drugim 
vsebuje potrebne podatke o posestniku (ime, priimek ter 
bivališče), hišno številko in številko parcele, kar je dovolj 
za enolično identifikacijo poškodovanih objektov. Tako smo 
lahko podatke o škodi povezali s kartografsko podlago.

 Slika 7. Intenzitete potresa 29. januarja 1917 ob 8.22 UTC v širšem nadžariščnem območju. 
 Figure 7: Intensity (EMS-98) of the earthquake on 29 January 1917 in the wider epicentral area.  

Nadžarišče = epicentre; škoda = damage; čutili = felt.
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Vir Leto Mesec Dan Čas (UTC) Koordinati Kraj Intenziteta Lestvica Magnituda
Tip 

Magnitude

h min Zem. širina Zem. dolžina

Ribarič, 1982 1917 01 29 08 22 45.900 15.567 Brežice 8.00 MSK 5.59 ML

Cecić, 2017 1917 01 29 08 22 45.90 15.58 Brežice VIII EMS-98 5.0 Mm

Za potrebe izdelave karte poškodb so parcelne številke 
s katastrskega načrta povezane s posestniki (lastniki), 
vpisanimi v oceno škod, ter oceno ranljivosti in stopnje 
poškodovanosti posamezne stavbe (Cecić, 2017).

Identifikacija objekta, za katerega imamo na razpolago 
zapisnike o škodi ali fotografije, ni bila enostavna. Priimki 
lastnikov v seznamu poškodb in parcelnem zapisniku 
niso vedno zapisani na enak način. Enako je z drugimi 
viri. Tornquist (1918) opisuje zamik dimnika pri Antonu 
Glančarju – oseba se je dejansko pisala Anton Klavžar 
(Počkar, 2005).

Pri izdelavi karte poškodb za Brežice (slika 5) je bilo 
območje prikaza razdeljeno na dva lista. Za predstavitev 
podatkov na karti so bili izdelani kartografski znaki. Vsak 
znak sočasno predstavlja dva podatka, stopnjo poško-
dovanosti stavb zaradi potresa (1–5) in stopnjo ranlji-
vosti stavb (A–C). Stopnja poškodovanosti je prikazana v 
barvni lestvici, kjer zelena barva ponazarja rahlo poško-
dovan objekt (1), temno rdeča barva pa porušen objekt 
(5). Stopnja ranljivosti je prikazana z obrobo kartograf-
skega znaka. Znak, obrobljen z belo barvo, ponazarja 
stopnjo ranljivosti A, obrobljen delno s črno in belo B in 
črno obrobljen C. 

Uspeli smo identificirati kar 135 stavb, jih oceniti po 
EMS-98 in prikazati na karti. Stavbe smo razvrstili po 
poškodovanosti, kot to prikazuje preglednica 1. Iz tega 
lahko sklepamo, da so bile Brežice v potresu hudo priza-
dete, saj sta bila le 2 % stavb lažje poškodovana, brez 
konstrukcijskih poškodb. Z  72  % prevladujejo zmerno 
do hudo konstrukcijsko poškodovane stavbe (oranžne in 
rdeče). (Berus, 2017)

Karto smo izdelali s programom OCAD 9. Pred začetkom 
dela smo uvozili rastrski podlagi Franciscejskega kata-
strskega načrta in državni ortofoto. Ker rastrski Fran-
ciscejski katastrski načrt ni georeferenciran, smo to 
naredili z uporabo državnega ortofota. Poskusili smo ga 
georeferencirati tudi z zemljiško-katastrskim prikazom, 
vendar smo, zaradi drugačne oblike stavb in težkega 
prepoznavanja enakih lomnih točk, ta pristop izključili. 
Rastrski katastrski načrt smo približno prostorsko 
umestili le s tremi identičnimi točkami, saj nismo želeli 
deformirati skenograma katastrskega načrta. (Berus, 
2017) Prav tako smo želeli ohraniti tudi približno izvorno 
merilo 1 : 2880. 

S postopkom prepoznavanja stavb smo jim dodelili 
ustrezne kartografske znake. Na karto smo vrisali tudi 

objekte, ki smo jih lahko identificirali glede na njihovo 
velikost, namen in tip gradnje, nismo pa mogli jasno opre-
deliti stopnje poškodovanosti. Prikazani so s črno obro-
bljenimi belimi krogci.

Karto smo orientirali proti kartografskemu severu in ji 
določili naslednje matematične elemente: datum koor-
dintnega sistema je D96, referenčni elipsoid GRS80 in 
transverzalna Mercatorjeva projekcija.

Potres so čutili tudi v številnih drugih naseljih; opisi 
učinkov v posameznih naseljih so objavljeni v Cecić 
(2017).

Ocenjevanje intenzitet in 

interpretacija podatkov

Vsi zbrani primarni in sekundarni viri so bili skrbno anali-
zirani. Intenzitete so bile ocenjene po EMS-98. Kadar za 
neki kraj obstaja več primarnih in sekundarnih podat-
kovnih virov, smo privzeli, da so podatki iz primarnih virov 
zanesljivejši. 

Intenziteto smo ocenjevali po Evropski potresni lestvici. 
Evropska potresna lestvica, z okrajšavo EMS-98, je 
orodje, ki seizmologom omogoča klasifikacijo in statistično 
obdelavo podatkov o škodi, ki jo potres povzroči v nase-
ljenem kraju. Tako dobimo podatek o intenziteti potresa 
v tem kraju. V preglednici 1. je predstavljena klasifikacija 
poškodovanosti stavb za mesto Brežice: za vsako stavbo 
oziroma skupino stavb je bila določena stopnja ranljivosti 
(A, B in občasno C) kot tudi stopnja poškodovanosti (1–5). 
Stopnji veljata glede na EMS-98 lestvico. 

Interpretacija podatkov ni bila enostavna. Lastniki so 
imeli poleg stanovanjskega objekta še nekaj pomožnih 
zgradb (hlevi, gospodarska poslopja, kozolci, mlini, 
lope  …). Zaradi obilice dela so popisovalci pogosto 
popisali skupaj vse poškodbe za vse stavbe v lastni-
štvu iste osebe. Tudi opisi škode so pogosto skopi (npr. 
»dimniki, stene, omet«), kar lahko dejansko pomeni širok 
razpon škode. S podatki v stolpcu, v katerem so zapisane 
ocene škod, si nismo mogli veliko pomagati, ker se vsote 
ne skladajo. Poleg tega v tej rubriki niso bile zabeležene 
odškodnine za objekte ali dele objektov, ki jih je vojska že 
popravila pred začetkom popisa. Glede tipizacije ranlji-
vosti objektov lahko ugotovimo, da so bile hiše v velikem 
številu primerov grajene iz mešanice materialov – delno 
zidane, delno lesene. Strehe so bile delno pokrite s stre-

 Preglednica 2: Parametri potresa 29. januarja 1917, po Ribarič (1982) in Cecić (2017).
 Table 2: Parameters of the earthquake on 29 January 1917, according to Ribarič (1982) and Cecić (2017).
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šniki in delno s slamo; tla so bila delno mehka, delno 
tlakovana ali lesena.

V zapisnikih o škodi ni podatka o številu zgradb v posame-
znem naselju. Zato sta upoštevana kot okvirna podatka 
pri računanju statistike: podatek o največji omenjeni 
hišni številki in podatek o skupnem številu omenjenih 
objektov. Za nekatera naselja je bilo podatkov premalo 
in ni bilo mogoče narediti statistike poškodb ter določiti 
intenzitete. V teh primerih je uporabljena oznaka D (angl. 
damage = škoda). Za naselje Mali Obrež, za katerega 
imamo samo podatek, da je komisija pregledala dve hiši 
brez poškodb, ni bilo mogoče določiti niti opisne intenzi-
tete. Potres so tam zagotovo čutili, toda o tem nimamo 
prav nobene informacije. Zato se Mali Obrež ne pojavlja 
v končnem seznamu intenzitet.

Čeprav so takratni časopisi izvrsten vir podatkov o 
potresih, so včasih objavili tudi napačne informacije. 
V prvih dnevih po potresu je bilo še nekaj zmede pri poro-
čanju o številu žrtev. Kmalu so obe ženski, ki sta zaradi 
potresa umrli, identificirali. Prva je umrla v Brežicah, kjer 
je bila na obisku in se je nanjo porušila stena hiše (živela 
je v Dobrni). Druga je na Savi pri Krškem prala perilo 
in zaradi potresa padla v reko in utonila. Ni jasno, ali se 
je znašla v vodi zaradi strahu ali zaradi morebitnega 
zdrsa dela brežine. Dejstvo je, da v zimskih oblačilih in v 
ledeno mrzli vodi (temperature so bile tiste dni globoko 
pod ničlo) ni mogla preživeti. V do zdaj pregledanem arhi-
vskem gradivu ni podatka o teh dveh žrtvah.

V Brežicah in okoliških vaseh je bilo ranjenih več oseb, 
civilistov in vojakov. Mediji so posebej izpostavili dva fanta 
v Krški vasi, ki sta bila rešena izpod porušene stene hiše. 
Oba sta bila hudo poškodovana.

Skupno smo zbrali podatke o intenziteti v 344 krajih. Od 
tega se na tri kraje nanaša lažno poročilo, in sicer Dunaj, 
Trst in Pulj. Za tri kraje (Deutchlandsberg, Đurašić in 
Tišinac) nismo uspeli določiti, kje so se nahajali. Tako 
so na karti intenzitet prikazani podatki za 338 naselij. 
Za 287 naselij (83 %) smo lahko ocenili intenziteto na 
podlagi primarnih virov ali iz kombinacije primarnih in 
sekundarnih virov. Za preostalih 57 naselij (17 %) je bila 
intenziteta ocenjena iz sekundarnih virov. 

Ocenjene intenzitete so izrisane na karti (sliki 6 in 7). 
Vsaka barvna pika ponazarja naselje, za katero obstaja 
podatek o potresnih učinkih. Rumene pike so naselja, za 
katera obstajajo poročila, da prebivalci niso čutili potresa. 

Intenziteto VIII EMS-98 je potres 29. januarja 1917 
dosegel v štirih naseljih. To so: Brežice, Krška vas, Šentle-
nart in Zakot. Intenziteto VII–VIII EMS-98 je dosegel v 
štirih naseljih, VII EMS-98 v štirih, VI–VII EMS-98 v šestih, 
VI EMS v 23, V–VI EMS-98 v 21, V EMS-98 v 35, IV–V 
EMS-98 v 27, IV EMS-98 v 48, III–IV EMS-98 v 16 in III 
EMS-98 v 14 naseljih. Za 24 naselij imamo podatek, da je 
potres povzročil gmotno škodo, toda ni dovolj podatkov, 
da bi določili intenziteto. Zato je v teh naseljih določena 

opisna intenziteta D (angl. damage = škoda). Podobno 
imamo za 34 naselij le podatek, da so prebivalci potres 
čutili, ob tem pa ni nobenih podrobnosti, ki bi omogočile 
oceno intenzitete. Za ta naselja je določena opisna ocena 
F (angl. felt = čutili). Za 67 naselij imamo podatke, da 
prebivalci potresa niso čutili (intenziteta I EMS-98).

Makroseizmična magnituda (Mm) potresa, izračunana po 
formuli, objavljeni v Živčić in Cecić (1998) za polje intenzi-
tete V EMS-98 in srednji polmer 52 km, je 5,1. Vrednost 
makroseizmične magnitude za področje intenzitete VI 
EMS-98 je 4,9 (srednji polmer 22 km). Za intenziteto IV 
EMS-98 ni mogoče izračunati makroseizmične magni-
tude, ker na zahodnem in severnem robu polja učinkov 
ni dovolj podatkov. Zato področje intenzitete IV EMS-98 
ni dobro definirano. Iz navedenega sledi, da je makro-
seizmična magnituda potresa enaka srednji vrednosti 
dveh magnitud, ki sta bili izračunani za intenziteti V in VI 
EMS-98, torej 5,0.

Na podlagi prikazanih podatkov je določena nova para-
metrizacija potresa 29. januarja 1917, ki je prikazana v 
preglednici 2. Glede na zbrane makroseizmične podatke 
je bilo nadžarišče potresa en kilometer jugozahodno od 
centra Brežic, med Brežicami in Krško vasjo. Položaj 
nadžarišča je določen kot uteženo povprečje vrednosti 
intenzitete za naselja z intenziteto VIII, VII–VIII, VII in VI–
VII EMS-98. Ocenjena napaka tako določenega makro-
seizmičnega nadžarišča je ±1 km.

Sklepne misli

Sto let po tem, ko so prebivalci Brežic in okolice doživeli 
močen potres, ki je povzročil smrtne žrtve in veliko 
gmotno škodo, je ta dogodek ponovno raziskan. Takoj 
po potresu so o njem pisali takratni geologi in seizmo-
logi. V naši raziskavi (Nečak, 2016; Nečak, 2017) se je 
prvič z njim ukvarjal zgodovinar. Pri tem so bili najdeni 
novi, do zdaj neobjavljeni podatki. Seizmološke raziskave 
so odkrile nove vire podatkov, ki so bili uporabljeni za 
izdelavo karte intenzitet in izračun parametrov potresa. 
Prvič je bila za nek slovenski zgodovinski potres izdelana 
tudi karta poškodb na podlagi zapisnikov o škodi, ki jih 
hrani Arhiv RS v Ljubljani. 

Čeprav se nova parametrizacija potresa ne razlikuje 
bistveno od tiste, ki jo je leta 1982 v katalogu potresov 
objavil Ribarič, so podatki v tej raziskavi dobro dokumen-
tirani, posamezni parametri pa določeni z večjo natanč-
nostjo. 

Brežiški potres nas opozori na dejstvo, ki ga radi poza-
bljamo: potresi z močnejšimi poškodbami so nekaj, na 
kar je v Sloveniji treba računati. Potresa ne moremo 
napovedati, ne moremo ga tudi preprečiti, lahko pa se 
na njega ustrezno pripravimo. Edina zanesljiva zaščita 
je potresno odporna gradnja novih in utrjevanje starih 
objektov kot tudi poznavanje ustreznega obnašanja med 
potresom in po njem.

Ina Cecić, Dušan Nečak, Marko Berus: OB 101. OBLETNICI BREŽIŠKEGA POTRESA
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SEIZMOMETER IN POSPEŠKOMETER – 
MERILNI PAR NA POTRESNI OPAZOVALNICI
SEISMOMETER AND ACCELEROMETER – A PAIR OF 
MEASURING INSTRUMENTS AT A SEISMIC STATION

Izidor Tasič
mag., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, izidor.tasic@gov.si

Povzetek 
Sodoben širokopasoven seizmometer in seizmološki pospeškometer merita različne veličine nihanja tal, prvi meri 
hitrost, drugi pospešek. Vsak zase imata svoje prednosti in pomanjkljivosti. Toda ko sta postavljena drug ob drugem 
in povezana s sodobno seizmološko šestkanalno zajemalno enoto, tvorijo vsi trije elementi napreden merilni 
sistem, ki je sposoben beležiti izredno šibke potresne signale in tudi močnejše potresne sunke, ki se zgodijo v bližini 
potresne opazovalnice. Z obema sistemoma povečamo obseg meritve nihanj tal na eni lokaciji, kar bomo pokazali 
na primerih potresa iz zgornjega Posočja leta 2004. Dodaten razlog, da opremimo potresne opazovalnice s 
pospeškometri in seizmometri, je v podvojitvi najšibkejšega dela merilnega sistema – merilnika nihanj tal. Iz izkušenj 
namreč vemo, da se najpogosteje okvari ravno seizmometer, nato pa pospeškometer. Kontrola kakovosti delovanja 
opreme je tretji razlog, zakaj postavljamo seizmometer in pospeškometer skupaj. Oba merilnika se na nekem 
območju nihanja tal prekrivata in to območje izkoristimo za primerjavo in preverjanje meritev iz obeh senzorjev. 

Abstract
A modern broadband seismometer and seismic accelerometer measure different physical quantities 
of ground motion; the first measures velocity and the second, acceleration. Each has advantages and 
disadvantages, but when they are placed together and connected to a modern seismic six-channel acquisition 
unit, they form an advanced seismological measuring system. This system is capable of recording extremely 
weak seismic signals, as well as more powerful seismic shocks which occur in the vicinity of the seismic 
station. With both systems, the dynamic range of measurement is increased at this location, which will be 
shown by the data of an earthquake in the upper Soča valley in 2004. An additional reason for equipping 
earthquake stations with accelerometers and seismometers is for the duplication of the weakest part 
of the measurement system – the seismometer. From experience, we know that the seismometer is a 
weaker part of the equipment than the accelerometer. Quality control of equipment is the third reason 
why seismometers and accelerometers are installed together. Both meters overlap in a certain area 
of ground movement; this area is used to compare and check the measurements of both sensors.

Uvod

V zadnjih petintridesetih letih je bil napredek na področju 
seizmoloških merilnih naprav zelo velik. Dinamično in 
frekvenčno območje komercialnih seizmometrov se 
je zaradi uporabe povratne zanke v merilnem sistemu 
povečalo za vsaj dva velikostna reda (Wielandt in Strecke-
isen, 1982, Wielandt in Steim, 1986), bistveno razšir-
jeno pa je tudi frekvenčno območje, v katerem ti merilniki 
delujejo. Napredek v zajemalnih sistemih za registracijo 
seizmičnih signalov je še večji, najnovejši 26-bitni digita-
lizatorji zapisujejo v primerjavi z analognimi snemalnimi 
napravami neprimerljivo natančnejše. Relativno debelo 
črto analognega zapisa na optičnem registratorju 
(Sinčič in Tasič, 2017) je zamenjal zelo natančen digitalni 
podatek, ki poleg tega omogoča še nadaljnjo obdelavo 
signalov. V  zadnjih desetletjih je prišlo tudi do velikih 
sprememb v komunikacijah med potresno opazovalnico 
in središčem za obdelavo seizmičnih podatkov (SOP) v 

obdelavi digitalnih signalov in zmožnostih arhiviranja digi-
talnih podatkov. Vse nove zmogljivosti nam omogočajo, 
da uporabljamo nove strategije pri zaznavanju in bele-
ženju seizmičnih nihanj tal ter s tem tudi v merilni tehniki 
prestopimo omejitve, ki so posledica zgodovinskih dejav-
nikov. Ena od novih strategij je opremljenost sodobnih 
potresnih opazovalnic. Na potresnih opazovalnicah regi-
onalnih mrež je po klasični definiciji postavljen seizmo-
graf, tj. naprava za zaznavanje in natančno zapisovanje 
nihanja tal, pri čemer je amplituda zapisa lahko soraz-
merna pomiku, hitrosti ali pospešku nihanja tal. Seiz-
mograf ima navadno enega (enokomponentni seizmo-
graf) ali tri (trikomponentni seizmograf) seizmometre 
(Lapajne, 2013). Mehanski seizmometri so merili pomik 
nihanja tal, pri elektromagnetnih pa je amplituda zapisa 
sorazmerna hitrosti nihanju tal. Taki sistemi so najpri-
mernejši za zaznavanje šibkih in srednje močnih lokalnih 
potresov, ki nam veliko povedo o dinamiki neke prelomne 
cone. V urbanih okoljih, kjer so seizmične motnje zaradi 
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 Slika 1: Zapis šibkega nihanja tal zaradi potresa. Začetek potresa je označen s puščico. Zgoraj je prikazana hitrost 
nihanja tal, spodaj pa pospešek nihanja. Na spodnjem grafu začetek potresa ni viden zaradi seizmičnega 
»pospeškovnega« šuma.  
(avtor: I. Tasič)

 Figure 1: A record of the weak ground movement caused by an earthquake. The start of the earthquake is marked by 
an arrow. The upper graph shows velocity and the lower graph acceleration. In the lower graph, the beginning 
of the earthquake is not visible due to seismic “acceleration” noise (Author: I. Tasič).
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človeške dejavnosti zelo velike, so na potresnih opazo-
valnicah postavljali akcelerografe, katerih merilni senzor 
je predstavljal pospeškometer, in so zabeležili samo 
močnejše nihanje tal. 

V preteklosti je bila delitev na akcelerografe in seizmo-
grafe posledica omejitev merilne opreme in opreme za 
beleženje in arhiviranje seizmoloških podatkov, zato je 
prišlo do specializacije seizmoloških merilnih sistemov. 
V »inženirski« seizmologiji so pomembni podatki o sili, 
ki pri močnem potresu delujejo na konstrukcijo, zato jih 
šibko nihanje tal ne zanima, ampak močnejši pospeški 
tal ob potresu. Za take sisteme so bili najprimernejši 
akcelerografi, ki so zabeležili in shranili samo take 
dogodke. 

Za »klasično« seizmologijo so pomembni vsi potresi, 
ki morajo biti čim pravilneje zabeleženi. Cilj potresne 
opazovalnice je kakovostno merjenje nihanja tal na čim 
večjem dinamičnem in frekvenčnem območju. Ampli-
tude nihanja tal ob potresu so tako zelo različne, da 
še vedno ne obstaja senzor, ki bi lahko meril celoten 
pričakovan razpon nihanj. Zato se danes za spremljanje 
celovite dinamike nihanj tal ob potresu na sodobnih 

potresnih opazovalnicah nacionalnih mrež vse pogo-
steje postavljajo drug ob drugem širokopasoven seiz-
mometer in pospeškometer, podatki iz obeh merilnikov 
pa se zajemajo na skupni šestkanalni enoti. Zajemalna 
oprema, sodobne osnovne zajemalne enote se tako 
danes prodajajo že s šestimi vhodnimi kanali, integrira 
vse senzorje v napreden merilni sistem, vse vhodne 
analogne signale neodvisno pretvarja v digitalne in jih 
opremi s točnim časom ter shrani v lokalni arhiv in jih 
tudi pošlje v središče za obdelavo seizmičnih podatkov 
(SOP). Danes je sodoben seizmograf naprava za 
prostorsko zaznavanje nihanja tal, kjer so zabeležene 
amplitude sorazmerne tako hitrosti kot tudi pospešku 
nihanj tal.

Pospeškometer in seizmometer

V seizmologiji se za detekcijo nihanja tal večinoma upora-
bljajo senzorji inercialnega tipa, kjer merimo relativni 
premik podlage glede na referenčno točko (Havskov 
in Alguacil, 2006). Referenčna točka je utež, ki je dina-
mično vpeta v ohišje. Sodobni senzorji pretvarjajo rela-
tivni premik tal v električni signal. Pri pasivnih senzorjih 
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 Slika 2: Isti dogodek kot na sliki 1, le da vsebuje daljši časovni zapis. Zgoraj: Ko zapis iz pospeškometra integriramo 
(rdeča sled), so na njem vidne dolge periode, ki niso rezultat dejanskega nihanja tal, ampak so posledica 
instrumentalnega šuma. Spodaj: šibak potres, ki ga zabeležimo kot pospešek nihanja tal, skoraj ne izstopa iz 
ozadja, udarna motnja pa je izrazita. (avtor: I. Tasič)

 Figure 2: The same event as in Figure 1, only with a longer time interval. Upper graph: when the record from the 
accelerometer is integrated (red line), long periods are visible which are not the result of actual ground 
movement, but of instrument noise. Lower graph: a record of a weak earthquake hardly stands out from the 
background, while the shock disorder is pronounced (Author: I. Tasič).

4

4

×10-6

×10-4

––– seizmometer 
––– pospeškometer( acc->vel) 

––– seizmometer (vel->acc) 
––– pospeškometer 

2

2

0

0

-2

-2

-4

0

0

10

10

20

20

30

30

40

40

50

50

60

60

v[
m

/s
]

a[
m

2 /s
]

t[s]

t[s]

udarna
motnja 

potres

pretvorimo v električni signal odmik uteži iz ravnovesne 
lege. Taki senzorji so enostavnejši za izdelavo, vendar 
delujejo na zelo omejenem frekvenčnem pasu, sčasoma 
pa se njihove dinamične lastnosti zaradi staranja občutno 
spremenijo. Zato so uporabnejši senzorji s povratno 
zanko, saj delujejo na širšem frekvenčnem območju z 
boljšimi in stabilnejšimi dinamičnimi lastnostmi. Ta vrsta 
senzorjev deluje na principu ravnovesja sil. To pomeni, da 
je premik uteži zaradi nihanj tal kompenziran s povratno 
električno ustvarjeno silo. Tako ostaja utež v ravnovesni 
legi, zato pa je izhodna napetost merilnika sorazmerna 
s pospeškom, ki deluje na merilnik. Ti merilniki so torej 
pospeškometri. Zaradi principa delovanja, pri katerem 
utež miruje, merimo pa silo, ki obdrži utež na miru kljub 
nihanju okolice, zasledimo v tuji literaturi za take pospe-
škometre kratico FBA (angl.: force-balance accelero-
meter). Teoretično lahko merijo nihanje tal do ničelne 
frekvence, pri visokih frekvencah pa zaradi omejitev v 
povratni zanki delujejo do neke kotne frekvence fo. Taki 
sistemi se množično uporabljajo v seizmologiji pri bele-
ženju močnih nihanj tal. Merilno območje komercialnih 
seizmoloških pospeškometrov je naslednje: 0,25 g, 1 g, 
2 g, 4 g, pri čemer je »g« težnostni pospešek.

Pospeškometri niso primerni za detekcijo šibkih seiz-
mičnih signalov, saj pri visokih frekvencah izrazito 
prevladuje signal stalno prisotnega seizmičnega 
nemira in je zato težje ovrednotiti začetek zapisa. 
Slika 1 prikazuje zapis šibkega potresa, zabeleže-
nega s seizmometrom, kot funkcijo hitrosti nihanj tal 
(slika 1 zgoraj) in pretvorjenega v pospešek nihanja 
tal (slika 1 spodaj). Prihod potresnega valovanja, na 
sliki je označen s puščico, je mogoče določiti samo 
na zapisu, ki prikazuje hitrost nihanja tal. Na zapisu, 
ki prikazuje pospešek nihanja tal, je prihod valovanja 
prekrit s (pospeškovnim) šumom seizmičnega ozadja. 
Pri zapisih, ki nastanejo s pospeškometrom, so izra-
zitejše tudi udarne motnje. Na sliki 2 vidimo (slika 2 
spodaj), da šibak potres, ki ga zabeležimo kot pospešek 
nihanja podlage, skoraj ne izstopa iz ozadja, udarna 
motnja pa je izrazita. Tudi zato avtomatski algoritmi za 
detekcijo šibkih potresov, ki obdelujejo podatke skoraj 
v realnem času, uporabljajo signale, ki predstavljajo 
hitrost nihanja podlage. Pospeškometri za detekcijo 
šibkih nihanj tal niso primerni niti pri nizkih frekvencah, 
saj bi bil sistem redko v idealnem ravnovesju že 
zaradi malih sprememb temperature in bi v elektro-
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 Slika 3: Seizmološka oprema državne mreže potresnih opazovalnic konec junija 2004 in konec decembra 2017.  
(avtor: I. Tasič)

 Figure 3: Seismological equipment of the Slovenia national seismic network at the end of June 2004 and at the end of 
December 2017 (Author: I. Tasič).
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niki prišlo do nasičenja. Slika 2 kaže isti dogodek kot 
slika  1, le v daljšem časovnem intervalu. Ko zapis iz 
pospeškometra pretvorimo v hitrostni odziv, so na 
njem vidne dolge periode, ki niso rezultat dejanskega 

nihanja tal, ampak posledica instrumentalnega šuma 
(slika 2 zgoraj, rdeča sled). Pri še šibkejših signalih je 
vpliv šuma še večji, vpliva že na celotno frekvenčno 
območje in lahko povzroči napačno interpretacijo 

Julij 2004

December 2017
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 Slika 5: Prekrmiljen« del zapisa potresa na komponenti EW (rdeče črtkano). Zapis je nastal na potresni opazovalnici z 
oznako ROBS (Robič). Potresna opazovalnica je bila oddaljena 11,1 km od nadžarišča potresa (12. julij 2004 ob 
13.04 po UTC, M

LV
 = 4,9). (avtor: I. Tasič) 

 Figure 5: “Clipped “ part of the earthquake record on the E-W component (red dashed line). The record is from the ROBS 
(Robič) seismic station. It was 11.1 km from the earthquake hypocenter (July 12, 2004 at 13: 04UTC, M

LV
=4.9) 

(Author: I. Tasič).
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 Slika 4: Modeli instrumentalnih šumov (spodnja meja za detekcijo koristnega signala) za seizmometre CMG-40T, CMG-
3ESPC, CMG-3T in STS-2 in pospeškometer EpiSensor glede na Petersonov model spodnje ravni seizmičnega 
šuma (P-LNM; Peterson, 1993) in glede na model spodnje ravni seizmičnega šuma za slovensko ozemlje (SLO-
model, vertikalni in horizontalni; Tasič, 2015). Seizmometer CMG-40T ima frekvenčni razpon od 0,033 do 
50 Hz, preostali modeli seizmometrov imajo frekvenčni razpon od 0,008 do 50 Hz. (avtor: I. Tasič) 

 Figure 4: Self-noise models (the lowest limit for detection of an useful signal) for CMG-40T, CMG-3ESPC, CMG-3T, STS-2 
seismometers and the EpiSensor accelerometer, according to the Peterson Noise Model (Peterson, 1993) 
and Slovenia’s low noise model (SLO-model; Tasič 2015). The CMG-40T seismometer has a frequency range 
of 0.033 Hz to 50 Hz, and the other types of seismometers have a frequency range of 0.008 Hz to 50 Hz 
(Author: I. Tasič).
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dogodka. Za natančno zaznavanje šibkih seizmičnih 
nihanj tal se uporabljajo širokopasovni seizmometri, ki 
so pravzaprav predelani FBA pospeškometri. Pospe-
škometer je predelan tako, da je izhod sorazmeren s 
hitrostjo nihanj tal v nekem omejenem frekvenčnem 
območju, ki najbolj zanima seizmologe. Najpogosteje 
se komercialni širokopasovni seizmometri proizva-
jajo s frekvenčnim območjem delovanja med 0,083 
Hz (perioda 120 sekund) in 50 Hz. Teoretično obstaja 
veliko različnih načinov pretvorbe pospeškometra v 
širokopasovni seizmometer, vendar je le malo od njih 
dejansko učinkovitih in zato uporabnih v seizmologiji. 
Razlog leži v zapletenih zahtevah, kako kakovostno naj 
seizmometri zaznavajo nihanje tal (Havskov in Alguacil, 
2006). Širokopasovni seizmometri morajo imeti tako 
dinamično območje, da lahko zaznajo šibko in srednje 
močno nihanje tal. Frekvenčno območje mora biti 
dovolj široko, da lahko beleži tako lokalne in regionalne 
potrese kakor tudi oddaljene potrese (teleseizme). 
Na celotnem frekvenčnem območju morajo biti seiz-
mometri zelo občutljivi, da lahko z njimi zabeležimo in 
identificiramo zelo šibak seizmični signal. Prav tako 
pa močan signal na nekem določenem frekvenčnem 
območju ne sme vplivati na ločljivost in pravilnost 
beleženja šibkega signala na drugem frekvenčnem 
območju (ne sme biti parazitskih frekvenc). Sodobni 

 Slika 6: Zapis nihanja tal zaradi potresa (12. julij 2004; MLV=4,9) v smeri sever–jug (smer NS). Zapis je nastal na potresni 
opazovalnici GORS (Gorjuše). Zabeležila sta ga seizmometer CMG-40T (modra linija) in pospeškometer EpiSensor, 
pri čemer smo zapis iz pospeškometra (rdeče črtkano) naknadno numerično integrirali, da smo dobili zapis v istih 
enotah kot pri seizmometru. (avtor: I. Tasič) 

 Figure 6: Record of the earthquake (July 12, 2004; MLV=4.9) in the N-S direction, recorded at GORS (Gorjuše) seismic 
station by the CMG-40T seismometer (blue line) and the EpiSensor accelerometer (red dotted line), where the 
data from the accelerometer was subsequently numerically integrated to obtain a record in the same units as 
the seismometer (Author: I. Tasič).

širokopasovni seizmometri so sestavljeni iz več med 
seboj povezanih povratnih zank z zelo dobrimi in 
nizkošumnimi elektronskimi komponentami (Havskov 
in Alguacil, 2006) ter zelo natančnim mehanskim 
nihalom, ki ima vzmet skoraj neobčutljivo za tempera-
turne spremembe. Ker je konstrukcija seizmometra 
zahtevnejša od pospeškometra, je zato komercialni 
širokopasoven seizmometer 3 do 8-krat dražji od 
kakovostnega seizmološkega pospeškometra. 

Razvoj opazovanja 

potresov v Sloveniji

V začetku julija 2004 je v državni mreži potresnih 
opazovalnic (DMPO) v Sloveniji delovalo 20 potre-
snih opazovalnic od načrtovanih 26 (slika 3). Vse so 
bile opremljene s seizmometri srednjega razreda 
CMG-40T. V  primerjavi s kakovostnejšimi seizmo-
metri, kot so STS-2, CMG-3T in CMG-3ESPC, deluje 
CMG-40T na ožjem frekvenčnem območju in ima večji 
instrumentalni šum (slika 4), zato ni najbolj primeren 
za zaznavanje zelo šibkih seizmičnih signalov tako pri 
visokih kakor tudi pri nizkih frekvencah, saj je seizmični 
signal lahko popačen zaradi instrumentalnega šuma. 
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Zato smo že takrat načrtovali, da bi seizmometre 
DMPO pozneje zamenjevali s kakovostnejšimi. Močan 
potres v zgornjem Posočju leta 2004 pa je pokazal, 
da bomo s postavitvijo občutljivejših seizmometrov 
sicer zaznali več šibkejših potresov, a bodo lahko ti 
seizmometri prej prekrmiljeni pri močnih potresnih 
sunkih. Največja amplituda hitrosti nihanja tal, ki jo 
seizmometri še lahko pravilno zaznajo, se med različ-
nimi modeli seizmometrov razlikuje. Za seizmometre 
tipa STS-2 je največja amplituda tal, ki jo lahko sistem 
pravilno zazna, 1,3 cm/s, za seizmometre CMG-3T je 
1,1 cm/s, za CMG-3ESPC je 0,9 cm/s in CMG-40T je 
2,5 cm/s. Kljub temu da od vseh naštetih seizmome-
trov CMG-40T zazna največjo amplitudo nihanja tal, pa 
so bile ob potresu leta 2004 horizontalne komponente 
seizmometrov CMG-40T na najbližjih potresnih opazo-
valnicah CADS in ROBS prekrmiljene, kar pomeni, da je 
bilo nihanje tal večje, kot je to lahko zaznal seizmometer. 
12.  julija 2004 ob 13.04 po UTC je zgornje Posočje 
stresel močnejši potresni sunek z magnitudo MLV 4,9 
in je povzročil največje učinke v vasi Čezsoča in okolici 
ter nekaterih predelih Bovca (Vidrih, 2005). Nadža-
rišču najbližje sta bili potresni opazovalnici z oznakama 
ROBS (Robič) in CADS (Čadrg). Seizmometer v Robiču, 
potresna opazovalnica je bila oddaljena 11,1  km od 
nadžarišča, je imel prekrmiljeno samo komponento 
EW (slika 5). Najverjetneje je nihanje tal v smeri EW 
preseglo amplitudo 3 cm/s. Na potresni opazovalnic 
z oznako CADS, ki je bila oddaljena od nadžarišča 
12,6 km, sta bili prekrmiljeni obe horizontalni kompo-
nenti. Potresna opazovalnica z oznako GORS je bila 
tretja najbližja potresna opazovalnica DMPO (slika 3). 
Od nadžarišča je bila oddaljena 29,3 km. Največja ampli-
tuda nihanj tal je bila zabeležena na komponenti NS in je 
bila 0,9 cm/s, kar je blizu omejitvi nekaterih širokopa-

sovnih seizmometrov. A na tej lokaciji je bil postavljen 
tudi pospeškometer, ki je ravno tako pravilno beležil 
nihanje tal. Če zapis potresa iz pospeškometra nume-
rično integriramo, dobimo zapis, ki je skoraj identičen 
zapisu seizmometra (slika 6). Manjše razlike, ki na sliki 
niso vidne, so posledica neupoštevanja vpliva prenosnih 
funkcij. 

Vse te informacije so vplivale na nadaljnje načrtovanje 
posodobitve DMPO. Z  občutljivejšimi seizmometri 
pridobimo zaradi večjega števila natančneje zabe-
leženih šibkih potresov (slika 4) nove informacije, ki 
pomembno prispevajo k izboljšavam globinskega geofi-
zikalnega modela ozemlja Slovenije. A iz zgodovinskih 
podatkov vemo, da velikost potresa z žariščem v Slove-
niji ali neposredni bližini lahko preseže magnitudo 6,0. 
Če bi potresne opazovalnice opremili samo s sodob-
nimi širokopasovnimi seizmometri, bi bili pri potresu 
te velikostne stopnje seizmometri s potresnih opazo-
valnic v radiju sto kilometrov od nadžarišča potresa 
najverjetneje prekrmiljeni vsaj na eni komponenti, 
podatki z bližnjih opazovalnic pa bi bili v celoti neupo-
rabni. Pri potresu 12. aprila leta 1998 v zgornjem 
Posočju (MLV = 5,6) so na primer instrumenti na obser-
vatoriju Golovec v Ljubljani zabeležili največjo ampli-
tudo nihanj tal 1,34 cm/s (v smeri NS), kar pomeni, 
da bi bili na tej lokaciji vsi sodobni »občutljivi« široko-
pasovni seizmometri prekrmiljeni. Da to preprečimo, 
je treba opremiti potresne opazovalnice tudi s pospe-
škometri (slika 7). 

Dodaten razlog, da opremimo potresne opazoval-
nice s pospeškometri, je v podvojitvi najšibkejšega 
dela merilnega sistema. Iz izkušenj namreč vemo, da 
se najpogosteje okvari ravno seizmometer. Pospe-
škometer je v takih primerih rezervni senzor in če bi 
med okvaro prišlo do pomembnejšega seizmičnega 
dogodka, bi bili kljub okvari seizmometra ti dogodki še 
vedno zabeleženi. 

Dodaten, a prav tako pomemben razlog, da na potre-
snih opazovalnicah DMPO postavimo seizmometer in 
pospeškometer, pa je v kontroli kakovosti delovanja 
opreme. Oba merilnika se na nekem območje nihanj tal 
prekrivata oziroma merita enako dobro. To območje 
lahko zato izkoristimo za primerjavo meritev iz obeh 
senzorjev. S  soodvisno kontrolo lahko zelo natančno 
preverimo, ali neko izrazitejše nihanje tal merilnika 
merita enako natančno in točno ali pa se meritvi med 
seboj razlikujeta. Ta postopek v primerjavi s kalibracij-
skimi signali ne prekinja meritve, saj je vhodni podatek 
že samo (srednje močno) seizmično nihanje tal. S  to 
metodo smo recimo na potresni opazovalnici BOJS 
odkrili napako na kablu seizmometra in naknadno 
še prevelik zamik usmeritve v vodoravni ravnini med 
obema sistemoma. Ugotovili smo tudi nepravilno 
delovanje pospeškometra na lokaciji LJU. Na lokaciji 
potresne opazovalnice CRES smo ugotovili in tudi 
odpravili preveliko odstopanje v usmeritvi pospeško-
metra glede na seizmometer. 
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 Slika 7: Ocena območja prekrmiljenosti za seizmometre 
(polna črta) in pospeškometra (črtkana črta) 
glede na oddaljenost od nadžarišča potresa in 
velikost potresa (M

LV
). (avtor: I. Tasič)

 Figure 7: “Clip level” zone for seismometers (full line) and 
accelerometers (dashed line) with respect to 
the distance from the earthquake and the size of 
the earthquake (M

LV
) (Author: I. Tasič).
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Sklepne misli

Seizmometri so zelo občutljive naprave in merijo 
že izredno majhno hitrost nihanja tal, vendar so pri 
močnih potresih lahko prekrmiljeni. Zato se dina-
mično območje merjenja na sodobnih opazovalnicah 
poveča s pospeškometrom, ki ni primeren za detekcijo 
šibkih nihanj tal, a omogoča merjenje večjih amplitud 
nihanj, na primer močan potres v bližini opazovalnice. 
S  postavitvijo pospeškometra in seizmometra drug 
ob drugem dosežemo skupno dinamično območje 
več kot 200 dB. Drugače povedano, z uporabo obeh 
merilnikov dosežemo, da je signal močnega potresa, 
ko na pospeškometru skoraj pride do prekrmiljenja, 
skoraj 10.000.000.000-krat večji od šibkega seizmič-
nega signala, ki ga s seizmometrom komaj še lahko 
zaznamo. Ko se je v letu 2006  končala gradnja in 
opremljanje 26 potresnih opazovalnic DMPO, je bil 

samo na petih potresnih opazovalnicah poleg seiz-
mometra postavljen tudi pospeškometer (Vidrih in 
sod., 2006). S  posodobitvijo zajemalnih enot, ki se 
je začela leta 2014, smo vse opazovalnice opremili 
s šestkanalnimi zajemalnimi enotami (Tasič in sod., 
2016). Sodobni pospeškometri in tudi seizmometri 
imajo po tri med seboj pravokotne senzorje, ki omogo-
čajo prostorsko zaznavanje nihanj tal. S  šestkanal-
nimi zajemalnimi enotami smo poleg treh kanalov za 
signal s seizmometra pridobili še tri dodatne kanale 
za trikomponentni seizmološki pospeškometer. Tako 
je bilo ob koncu leta 2017 že 23 od skupno 26 potre-
snih opazovalnic opremljenih s seizmometri in tudi 
pospeškometri. Ob koncu leta 2017 (slika 3) imamo 
na potresnih opazovalnicah naslednje tipe seizmo-
metrov: CMG-3ESPC, CMG-3T, CMG-40T, STS-2 in 
naslednje tipe pospeškometrov: EpiSensor ES-T (±2g), 
CMG-5TC (±2g), FBA-23 (±1g).
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ZGODNJE OPOZARJANJE OB POTRESU
EARTHQUAKE EARLY WARNING

Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
Sistemi zgodnjega opozarjanja ob potresu delujejo tako, da informacijo o nastanku močnega potresa, ki smo 
ga zaznali s potresnimi opazovalnicami blizu žarišča, uporabimo za opozarjanje prebivalstva na prihod rušilnih 
potresnih valovanj dlje od nadžarišča potresa. Zato potrebujemo dovolj gosto mrežo potresnih opazovalnic, hiter 
prenos podatkov, hitro samodejno opredelitev potresnih parametrov, modele pojemanja intenzitete tresenja tal z 
razdaljo in učinkovit način obveščanja, saj je časa za ukrepanje le od nekaj sekund do nekaj deset sekund. Zaradi 
hitrega razvoja komunikacij za prenos podatkov in obveščanje se sistemi zgodnjega opozarjanja vzpostavljajo v 
večini potresno bolj ogroženih držav. V sodelovanju s sosednjimi državami smo sistem zgodnjega opozarjanja 
PRESTo testirali tudi na širšem območju Slovenije. Opozorilni sistemi pred cunamijem delujejo podobno, le da lahko 
med nastankom potresa in prihodom uničujočih oceanskih valov preteče tudi več ur, zato je časa za ukrepanje več.

Abstract
Earthquake early warning systems are based on information on the occurrence of a strong earthquake, 
detected by seismic stations close to the epicentre, being used to alert citizens further away from the 
epicentre before damaging seismic waves reach their location. Each system is composed of a dense 
network of seismic stations, fast data transmission, fast automatic determination of the earthquake’s 
parameters, attenuation models of the decrease of shaking intensity with distance, and the effective 
distribution of alerts, since only a few seconds to a few tens of seconds are available for action. Due to the 
rapid development of communication channels for data transmission and alerts, earthquake early warning 
systems have been in development in most countries at high risk of earthquakes. We tested the PRESTo 
early warning system in the wider Slovenia region, in cooperation with neighbouring countries. Tsunami 
warning systems are based on similar principles, but the time available for the action is longer, since several 
hours may pass between the occurrence of the earthquake and the strike of damaging ocean waves.

Uvod

Kot je splošno znano, kratkoročno napovedovanje 
potresov s ciljem evakuacije prebivalstva na varno 
žal ni mogoče (Gosar, 2013) kljub intenzivnim razi-
skavam različnih pojavov, ki spremljajo potresno dejav-
nost in jih imenujemo predhodniki ali znanilci potresov 
(Gosar, 2011). Poznamo pa sisteme zgodnjega opozar-
janja ob potresu, ki temeljijo na tem, da lahko informa-
cijo o nastanku močnega potresa sporočimo na ciljno 
območje hitreje, kot potujejo rušilna potresna valovanja 
(slika 1). Tako pridobimo nekaj časa (od nekaj sekund do 
nekaj deset sekund), da ljudje, predvsem pa samodejni 
elektronski sistemi, izvedejo različne ukrepe, s katerimi 
se zaščitijo prebivalci in premoženje (Allen, 2013). 
Sistemi zgodnjega opozarjanja, ki so znani pod angle-
škim imenom earthquake early warning (EEW), upora-
bljajo gosto mrežo seizmoloških senzorjev, zelo hitro 
samodejno obdelavo podatkov ter hiter prenos podatkov 
in opozoril, zato se intenzivneje uvajajo predvsem v 
zadnjem desetletju (Burkett in sod., 2017). Pred tem 
so se predvsem na območju Tihega oceana že dlje časa 
uporabljali sistemi za opozarjanje pred cunamiji, kjer pa 
je čas med nastankom potresa pod morskim dnom in 

trenutkom, ko uničujoči oceanski valovi dosežejo obale, 
praviloma mnogo daljši (več ur). Pri cunamiju so tudi 
razdalje, na katerih so ti še vedno uničujoči, mnogo večje 
(več tisoč kilometrov), poleg tega pa oceanski valovi 
potujejo bistveno počasneje od seizmičnih valov skozi 
kamnine, zato je časa za prepoznavanje nevarnosti in 
alarmiranje prebivalstva veliko več (Gosar, 2012). 

Seizmološko ozadje delovanja 

sistemov zgodnjega 

opozarjanja ob potresu

Pojem potres ima dvojni pomen: a) vzrok širjenja potre-
snih valov iz žarišča kot posledica nenadnega premika 
kamnin ob prelomu, ker je nakopičena napetost presegla 
njihovo trdnost, in b) vsa tresenja tal na Zemljinem 
površju, ki so posledica prehoda različnih potresnih valov, 
nastalih ob prelomnem premiku. Pri zgodnjem opozar-
janju ob potresu zaznamo nastanek močnega potresa 
(potresni pomen a) s seizmološkimi opazovanji v ožjem 
nadžariščnem območju in na podlagi te informacije 
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opozorimo prebivalstvo, ki se nahaja dlje od nadžarišča, 
kamor bodo rušilna potresna valovanja (potresni pomen 
b) prišla šele čez nekaj časa. Osnovna ideja zgodnjega 
opozarjanja ob potresu je torej v tem, da lahko informa-
cijo o nastanku močnega potresa sporočimo s hitrostjo, 
ki je blizu svetlobni hitrosti (300.000 km/s), potresna 
valovanja, ki so najbolj rušilna (S-valovanje in povr-
šinska valovanja), pa potujejo s hitrostjo okoli 3,5 km/s 
ali manjšo, torej reda velikosti stotisočkrat počasneje 
(Allen, 2013).

Kljub izrednemu razmahu sistemov opazovanja Zemlje 
na njenem površju, iz satelitov in ponekod tudi v vrtinah 
pod površjem ali na morskem dnu, nastanka samega 
potresa z nenadnim zmikom ob prelomu ne moremo 
neposredno opazovati oziroma le izjemoma, ko pride 
do površinskega pretrga tudi na površju. Praktično vse, 
kar seizmologi lahko ugotovimo o dogajanju v žarišču 

potresa, izvira iz študija različnih vrst potresnih valovanj, 
ki se iz žarišča radialno širijo na vse strani. Poznamo 
prostorska in površinska potresna valovanja.

Prostorska valovanja (slika 2) se širijo skozi notranjost 
snovi (Musset in Khan, 2000):

 – P-valovanje ali vzdolžno valovanje, pri katerem delci 
kamnine nihajo kot zgoščeni ali razredčeni deli 
(kompresija in dilatacija) v smeri širjenja valovanja. 
To potresno valovanje je najhitrejše in se v zemeljski 
skorji širi s povprečno hitrostjo okoli 6 km/s. Ampli-
tuda P-valovanja je navadno manjša, zato je to valo-
vanje navadno manj rušilno od drugih vrst valovanj, 
ki temu sledijo.

 – S-valovanje ali prečno valovanje, pri katerem delci 
kamnine nihajo v prečni (strižni) smeri glede na 
smer širjenja valovanja. To potresno valovanje je 
počasnejše (doseže do 60 % hitrosti P-valovanja) in 

Slika 2:  
Prostorska seizmična valovanja,  
a) P-valovanje, b) S-valovanje  
(vir: Mussett in Khan, 2000)
Figure 2:  
Body seismic waves:  
a) P-waves, b) S-waves  
(Source: Mussett and Khan, 2000)

 Slika 1: Shematski prikaz delovanja sistema zgodnjega opozarjanja ob potresu (vir: ETH Zürich)
 Figure 1: Principle of earthquake early warning system operation (Source: ETH Zürich)
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se v zemeljski skorji širi s povprečno hitrostjo okoli 
3,5 km/s. Amplituda S-valovanja je večja in zato je 
bolj rušilno.

Površinska valovanja (slika 3) se širijo vzdolž površja 
Zemlje (Musset in Khan, 2000):

 – Rayleighjevo valovanje ima zapleteno nihanje delcev 
v eliptični smeri, retrogradno na smer njegovega 
širjenja. Pri velikih potresih je amplituda površinskih 
valov največja, zato je lahko to najbolj rušilno valo-
vanje.

 – Lovejevo valovanje je posebna oblika vodoravno 
polariziranega S-valovanja na prostem površju, ki 
nastane, če hitrost z globino zvezno narašča ali če 
je na površju nizkohitrostna plast.

Hitrost potovanja površinskih valovanj je okoli 90 % 
hitrosti S-valovanja in je odvisna tudi od valovne dolžine 
(valovanje je disperzno). Na trikomponentnem seizmo-
gramu (zapis potresa na potresni opazovalnici v treh med 

seboj pravokotnih smereh) zaznamo prihode različnih vrst 
potresnih valovanj ob različnem času (slika 4), izrazito pa 
se razlikujejo tudi po amplitudi in periodi. Praviloma imajo 
površinska valovanja največje amplitude in so zato tudi 
najbolj rušilna. V sedimentacijskih bazenih prihaja dodatno 
do pretvorbe prostorskih valovanj v površinska, ki imajo 
zaradi lokalnega ojačenja še višje amplitude, kar poznamo 
kot vpliv mehkih sedimentov na potresno nihanje tal.

Kako deluje sistem zgodnjega 

opozarjanja ob potresu

Sistem zgodnjega opozarjanja ob potresu sestavlja 
mreža seizmoloških senzorjev, ki zazna potres, hiter in 
zanesljiv prenos signalov v središče za njihovo obdelavo, 
hitri algoritmi za izračun vseh parametrov ter hitro 
posredovanje opozorila končnim uporabnikom (sliki 1 in 
5) (Allen, 2013).

Slika 3:  
Površinska seizmična valovanja,  
a) Rayleighjevo valovanje, b) Lovejevo 
valovanje (vir: Mussett in Khan, 2000)
Figure 3:  
Surface seismic waves:  
a) Rayleigh waves, b) Love waves 
(Source: Mussett and Khan, 2000)

Slika 4:  
Seizmogram – zapis potresa na 
trikomponentnem seizmografu z 
označenimi različnimi potresnimi 
valovanji (vir: Doyle, 1995)
Figure 4: Seismogram – three-
component seismograph record with 
indication of different seismic waves 
(Source: Doyle, 1995)
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 Slika 5: Princip delovanja sistema zgodnjega opozarjanja ob potresu PRESTo, ki smo ga testirali tudi v Sloveniji.  
(vir: Satriano in sod., 2011)

 Figure 5: Principle of the operation of the PRESTo earthquake early warning system which was tested also in Slovenia  
(Source: Satriano et al., 2011)

Slika 6:  
Primer izračunane predvidene 
intenzitete nihanja tal (ShakeMap) za 
potres magnitude 6,7 pri Northridgeu 
leta 1994 v Kaliforniji (vir: Wikipedia )
Figure 6:  
Example of estimated ground 
motion intensity (ShakeMap) for the 
magnitude 6.7 Northridge earthquake 
in 1994 in California  
(Source: Wikipedia )
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Osnova sistema je gosta mreža seizmoloških senzorjev 
(seizmometrov in akcelerometrov), ki so predvsem 
v bližini vseh prelomov, ki predstavljajo možen vir 
potresa. Signal tresenja tal v nadžariščnem območju 
se po hitrih in robustnih telekomunikacijskih kanalih 
prenese v seizmološko središče za obdelavo podatkov. 
Z  zmogljivimi računalniki se s hitrimi algoritmi določi 
magnituda potresa in lokacija njegovega žarišča. 
Na podlagi tega se izračuna polje predvidene jakosti 
tresenja tal ob prihodu potresnih valovanj do od žarišča 
potresa nekoliko bolj oddaljenih krajev. Predvidena 
jakost tresenja tal se izraža z vršnim (največjim) pospe-
škom in predvsem intenziteto (učinkih) po intenzitetni 
lestvici, kar je v svetu znano kot ShakeMap (slika 6). 
ShakeMap se uporablja tudi neodvisno od sistemov 
zgodnjega opozarjanja za hitro oceno učinkov potresa z 
namenom učinkovitejšega organiziranja reševanja. Na 
podlagi ocenjene intenzitete se pri zgodnjem opozar-
janju izda opozorilo (angl. ShakeAlert), ki se posreduje 
upravljavcem kritične infrastrukture in prebivalcem po 
vseh razpoložljivih komunikacijskih kanalih. Danes se 
kot medij z največjim dosegom uporabljajo opozorila 
na prenosnih telefonih in drugih računalniških zaslonih 
(slika 7). V primeru izdanega opozorila se na zaslonih 
vseh naprav v ogroženem območju pokaže karta z 
lokacijo nadžarišča potresa in potresnimi valovanji, ki 
potujejo proti uporabniku. Zraven je prikazan čas, v 

katerem bodo močnejši potresni valovi dosegli uporab-
nika, in ocenjena intenziteta nihanja. Dodatno se upora-
blja še zvočno opozorilo, ki odšteva čas do prihoda 
potresnih valovanj in sporoča pričakovano intenziteto. 
Podatki o položaju uporabnika se pridobijo večinoma iz 
GPS sprejemnikov, vgrajenih v prenosne telefone, lahko 
pa tudi iz baznih postaj (Burkett in sod., 2017).

Okoli nadžarišča vsakega potresa je vedno slepa cona, 
znotraj katere opozarjanje ni mogoče, saj potresni 
valovi zaradi bližine učinkujejo, še preden je opozorilo 
sploh izdano (slika 1). Vsi sistemi zgodnjega opozar-
janja torej delujejo z nekajsekundno zakasnitvijo, ki 
pomeni slepo cono s polmerom do nekaj deset kilo-
metrov. V Kaliforniji, kjer je sistem zgodnjega opozar-
janja (ShakeAlert) še v fazi testiranja, so od leta 2012 
zaznali več tisoč potresov, od katerih sta dva povzro-
čila znatnejšo škodo. Pri potresu 28. marca 2014 (M 
= 5,1) v La Habri je sistem izdal opozorilo v 4 sekundah, 
pri potresu 24. avgusta 2014 v južni Napi pa so testni 
uporabniki v Berkeleyju dobili opozorilo 5 sekund pred 
prihodom potresnih valov (Burkett in sod., 2017).

Razvoj sistemov zgodnjega opozarjanja ob potresu so 
omogočile predvsem moderne računalniške in tele-
komunikacijske tehnologije, ki so doživele nesluten 
razmah v zadnjih dvajsetih letih. Tudi gostota seizmo-

 Slika 7: Testni primer izdanega alarma ShakeAlert na zaslonu prenosnega telefona za sistem zgodnjega opozarjanja ob 
potresu v Kaliforniji. 1 – trenutno čelo P- in S-valov, ki se premika v stvarnem času, 2 – nadžarišče potresa in 
razvoj prelomnega pretrga, 3 – tvoja lokacija, 4 – sekunde do prihoda potresnega valovanja, 5 – pričakovana 
intenziteta na tvoji lokaciji, 6 – ocenjena magnituda potresa, 7 – intenzitetna lestvica (vir: Burkett in sod., 2014)

 Figure 7: Test example of ShakeAlert on a mobile phone screen for an earthquake early warning system in California.  
1 – current head of P and S-waves, moving in real-time; 2 – earthquake epicentre and development of fault 
rupture; 3 – your location; 4 – seconds to the arrival of seismic waves at your location; 5 – expected intensity at 
your location; 6 – estimated magnitude of earthquake; 7 – intensity scale  
(Source: Burkett et al., 2014)
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loških senzorjev je bila pred dvema desetletjema pravi-
loma mnogo preredka za hitro in avtomatizirano opre-
deljevanje potresnih parametrov. Razvoj na področju 
senzorjev (predvsem pospeškometrov ali akcelero-
metrov) je omogočil njihovo pocenitev in posledično 
skokovito naraščanje števila potresnih opazovalnic 
na potresno ogroženih območjih. Poleg nujne tehnolo-
gije pa je zelo pomemben element zgodnjega opozar-
janja tudi izobraževanje prebivalstva. Ker je časa med 
izdanim opozorilom in prihodom potencialno rušilnega 
potresnega valovanja zelo malo, takrat ni časa za daljše 
razmišljanje in morajo biti vse reakcije avtomatske, kar 
se doseže le s stalnimi vajami in izobraževanjem.

Uvajanje sistema zgodnjega opozarjanja ob potresu, ki 
je namenjeno prebivalstvu, je dolgotrajen proces, saj 
gre za družbeno zelo kompleksen sistem, katerega učin-
kovitost ne temelji le na ustreznih tehničnih rešitvah. 
Nujno je daljše testno obdobje, ki dokaže zanesljivost 
in robustnost sistema. Morebitna lažna ali napačna 
opozorila morajo biti praktično izključena, saj sicer zelo 
zmanjšajo zaupanje ljudi v sistem. Omejitve sistemov 
zgodnjega opozarjanja je podrobno analiziral Minson s 
sodelavci (2018).

Kaj omogočajo sistemi 

zgodnjega opozarjanja 

ob potresu

Sistem zgodnjega opozarjanje ob potresu omogoča v 
času, ki preteče med prejetim opozorilom in prihodom 
rušilnih potresnih valovanj, številne ukrepe, ki lahko 
zaščitijo ljudi in premoženje. Ti ukrepi so lahko avtoma-
tizirani ali pa jih izvedejo ljudje (Burkett in sod., 2017).

Avtomatizirani ukrepi obsegajo:
 – Na področju prometa se vlaki ustavijo ali upočasnijo, 

s čimer se prepreči njihovo iztirjenje.
 – Na področju energetskih sistemov se elektrarne 

in prenosni sistemi (plinovodi, toplovodi, daljnovodi) 
zaščitijo pred močnimi tresljaji (zaprejo ventili, izklo-
pijo daljnovodi itd.).

 – Na področju industrije se ustavijo proizvodne linije, 
zaščitijo nevarne kemikalije in občutljive naprave 
preklopijo v varen način delovanja.

 – Na področju bivanja se ustavijo dvigala in odprejo 
njihova vrata.

Človeški ukrepi obsegajo:
 – Ljudje v stavbah izvedejo priporočene ukrepe: odda-

ljijo se od oken, ležejo na tla, poiščejo zaklon pod 
mizami ali med podboji, pokrijejo glavo in ostanejo 
v prostoru. Ugasnejo tudi delujoče štedilnike, da 
preprečijo požar. V angleščini so ti ukrepi znani kot 
drop, cover and hold on kar pomeni na tla, pokrij in 
počakaj (slika 8).

 – Ljudje na prostem ustavijo vozila, pešci pa se odda-
ljijo od stavb, infrastrukturnih objektov in napeljav.

 – Na področju zdravstva kirurgi in zobozdravniki 
prenehajo z operacijami ali vrtanjem zob ter drugimi 
postopki, ki bi jih močno tresenje ogrozilo.

 – Službe, odgovorne za ukrepanje v sili, odprejo 
požarna vrata, pomagajo ljudem in odredijo nadaljnje 
prednostne ukrepe.

Uvajanje opozorilnih 

sistemov v svetu

Večina potresno bolj ogroženih držav je vzpostavila 
sisteme zgodnjega opozarjanja po katerem od rušilnih 
potresov, ki so zahtevali večje število smrtnih žrtev. Na 
Japonskem so tak sistem vzpostavili po potresu leta 
1995 v Kobeju, ki je zahteval 6400 življenj. Investicija 
je sicer znašala kar 600  milijonov ameriških dolarjev, 
vendar jo po anketah podpira več kot 90 % Japoncev. 
Sistem omogoča, da vsak državljan prejme opozorilo o 
prihodu in intenziteti močnejših tresljajev od Japonske 
meteorološke agencije (JMA), ki na Japonskem pokriva 
področje seizmologije. Zahvaljujoč sistemu zgodnjega 
opozarjanja, se leta 2011 ob velikem tohokskem 
potresu magnitude 9,0 (Gosar, 2012) noben vlak 
ni iztiril, saj so jih pravočasno upočasnili ali ustavili 
(Fujinawa in Noda, 2013).

V Združenih državah Amerike so v Kaliforniji, ki je 
potresno najbolj ogrožena, pričeli sistem ShakeA-
lert razvijati leta 2006, od leta 2012 sistem deluje 
testno, od februarja 2016 pa kot »prototipni« sistem, 
ki omogoča izbranim uporabnikom razvijati aplikacije 
za izdajo opozoril v zaščitne namene (Burkett in sod., 
2017).
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Slika 8:  
Shematski prikaz pravilnega odziva ob 
potresu, znan kot drop, cover and hold 
on kar pomeni na tla, pokrij in počakaj. 
(vir: www.civildefence.govt.nz)
Figure 8:  
Correct response in the event of an 
earthquake, known as drop, cover and 
hold on  
(Source: www.civildefence.govt.nz)
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Na Kitajskem so sistem zgodnjega opozarjanja vzposta-
vili po potresu leta 2008 v Wenchuanu, ki je zahteval 
87.600 življenj, na Tajvanu po potresu Chi Chi, ki je leta 
1999 zahteval 2400 življenj, v Turčiji po izmitskem 
potresu leta 1999, ki je zahteval 17.100 življenj, in v 
Mehiki po potresu leta 1985, ki je v prestolnici Ciudad 
de Mexico zahteval 10.200 življenj.

Pomen zgodnjega opozarjanja ob potresu je prepo-
znal tudi UNESCO in leta 2015 ustanovil Internati-
onal Platform on Earthquake Early Warning Systems 
(IP-EEWS) z namenom pospešiti razvoj takšnih sistemov 
po celem svetu ter okrepiti sodelovanje med razisko-
valci, tehniki, odločevalci in končnimi uporabniki.

Testiranje sistema zgodnjega 

opozarjanja ob potresu PRESTo 

na širšem območju Slovenije

Za širše območje Slovenije je značilna razmeroma 
velika potresna nevarnost, ki je na območju stika med 
Alpami, Dinaridi in Panonskim bazenom med večjimi v 

Evropi. Organizacije sosednjih držav, ki skrbijo za seiz-
mološki monitoring, že od leta 2002 izmenjujemo seiz-
mološke podatke v stvarnem času, kar je pripomoglo 
k hitrejšemu in zanesljivejšemu opazovanju potresne 
dejavnosti. Na podlagi uspešnega sodelovanja so 
Agencija RS za okolje (ARSO), Istituto Nazionale di Ocea-
nografia e di Geofisica Sperimentale (OGS), Univerza v 
Trstu (UniTS) iz Trsta in Zentralanstalt für Meteoro-
logie und Geodynamik (ZAMG) z Dunaja leta 2014 tudi 
uradno povezale svoje mreže potresnih opazovalnic v 
raziskovalno omrežje Central and Eastern European 
Earthquake Research Network (CE3RN). Tej iniciativi 
so se kasneje pridružile še seizmološke organizacije 
iz Hrvaške, Madžarske, Češke, Romunije, Bolgarije, 
Ukrajine in Albanije.

Ena prvih aktivnosti v okviru omrežja CE3RN je bilo 
testiranje sistema zgodnjega opozarjanja ob potresu 
na območju SV Italije (Furlanija), Slovenije in Avstrije. 
Uporabili smo sistem PRESTo (PRobabilistic and 
Evolutionary early warning SysTem), ki so ga razvili 
na Univerzi Federico II v Neaplju (Satriano in sod., 
2011), kot odprtokoden program. Algoritmi PRESTo 
v stvarnem času analizirajo signale akcelerome-
trov mreže potresnih opazovalnic in zaznajo prihode 

 Slika 9: Primer zgodnjega opozarjanja s sistemom PRESTo za potres leta 2009 v L'Aquili. Oznake na sliki; od leve proti 
desni: akcelerogrami, okna P- in S-valov; od zgoraj navzdol: S-valovi, lokacija, ki je ranljiva ob potresu, nadžarišče 
potresa, potresna opazovalnica, globina, magnituda  
(vir: Satriano in sod., 2011)

 Figure 9: Example of the operation of the PRESTo early warning system for the L'Aquila earthquake in 2009  
(Source: Satriano et al., 2011)
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P-valovanj (slika 5), čemur sledi opredelitev lokacije 
žarišča potresa in magnitude, ki se z dotokom novih 
podatkov sproti izboljšujeta. Na podlagi tega in pa 
modelov pojemanja se izračuna predvidena intenziteta 
nihanja tal v širšem (regionalnem) območju. Izdano 
opozorilo se posreduje po internetu končnim uporab-
nikom (Festa in sod., 2017). Ker so močni potresi na 
srečo razmeroma redki, je zelo koristna lastnost algo-
ritmov PRESTo, da omogočajo testiranje učinkovitosti 
sistema tudi za pretekle potrese s »predvajanjem« 
(playback) dotoka seizmoloških podatkov v sistem. 
Primer delovanja PRESTo sistema zgodnjega opozar-
janja za rušilni potres navorne magnitude 6,3 (lokalna 
magnituda 5,8–5,9) leta 2009 v L'Aquili ja na sliki 9. Na 
levi strani slike so prikazani seizmogrami z označenimi 
prihodi P- in S-valovanj, na spodnji strani čas nastanka 
potresa (T0) ter časovni potek opredelitve magnitude 
in globine žarišča. Na karti je prikazana lokacija nadža-
rišča potresa, uporabljene potresne opazovalnice, 
slepa cona (rdeče) in območje, za katero sistem napo-
veduje čas prihodov S-valovanja ter predvideno inten-
ziteto tresenja tal (rumeno). V prikazanem primeru bo 
S-valovanje doseglo Rim (Roma) po 12 sekundah, pred-
videna intenziteta nihanja tal pa bo 1,2 % g (Satriano 
in sod., 2011).

Pri testiranju sistema PRESTo na mejnem območju 
Italije, Slovenije in Avstrije smo najprej izvedli simula-
cijo (Picozzi in sod., 2015) za potres magnitude 6,5, ki 
je leta 1976 prizadel Furlanijo in Posočje ter zahteval 
skoraj tisoč življenj. Pri tem smo uporabili takrat še 
zelo redke delujoče potresne opazovalnice, seveda 
analogne, ob predpostavki, da bi njihove podatke lahko 
sproti prenašali z današnjo tehnologijo v središče za 
obdelavo podatkov. Simulacija je pokazala, da bi bila 
prva ocena magnitude na podlagi podatkov dveh opazo-
valnic 6,8, kar je dovolj blizu končni vrednosti. Slepa 
cona, znotraj katere bi S-valovanje prispelo še pred 
možnostjo izdati opozorilo, bi imela polmer 36 km. To 
zelo nazorno ilustrira, kako pomembna je dovolj gosta 
mreža potresnih opazovalnic, da je sistem zgodnjega 
opozarjanja lahko učinkovit. Kljub temu bi bilo za potres 
v Furlaniji možno izdati opozorila za nekatere kraje, kjer 
je bila intenziteta VII (poškodbe), kot je 65 km oddaljeni 
Pordenone, za katerega bi bil čas med opozorilom in 
prihodom S-valovanja 9 sekund. Za večje kraje z inten-
ziteto VI (manjše poškodbe) bi bil za Trst ta čas 14 
sekund, za Treviso pa 21 sekund. Z uporabo podatkov 
iz danes razpoložljivih potresnih opazovalnic omrežja 
CE3RN bi bil v večjih mestih, kot so Pordenone, Trst in 
Ljubljana, kjer bi bila intenziteta VI, čas med izdanim 

 Slika 10: Testni primer delovanja sistema zgodnjega opozarjanja PRESTo za potres 29. maja 2014 z magnitudo 3,8 v 
Z Sloveniji.

 Figure 10 Test example of the performance of the PRESTo early warning system for the 3.8 magnitude earthquake which 
occurred in west Slovenia on 29 May 2014
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,

opozorilom in prihodom S-valovanja precej daljši od 10 
sekund, kar je že lahko dovolj za učinkovito ukrepanje 
prebivalstva, če so ljudje seveda ustrezno izobraženi.

Sistem zgodnjega opozarjanja PRESTo smo nato testi-
rali devet mesecev med majem in decembrom 2014 
(Pesaresi in sod., 2017). Primer delovanja sistema za 
potres magnitude 3,4, ki se je zgodil 29. maja 2014 pri 
Cerknem, je na sliki 10 (Picozzi in sod., 2015). Njegova 
intenziteta je dosegla IV-V EMS-98. Sistem PRESTo 
je zelo natančno določil magnitudo in lokacijo žarišča 
potresa. Seveda pa je pri potresu takšne magnitude 
pričakovana intenziteta tresenja tal na razdalji, ki bi 
prišla v poštev za zgodnje opozarjanje, zelo nizka. V testi-
ranem obdobju je sistem analiziral 24 potresov z magni-
tudo med 1,7 in 4,1. Od tega je bilo 14 potresov pravilno 
zaznanih in za njih izračunani potresni parametri, štirih 
potresov sistem ni zaznal, trije dogodki pa so bili napačno 
prepoznani kot lokalni potresi (lažni alarm). Čeprav je bilo 
obdobje testiranja razmeroma kratko, se je pokazalo, da 
omrežje CE3RN omogoča učinkovito delovanje moder-
nega sistema zgodnjega opozarjanja ob potresu, zaradi 
česar je smiselno nadaljevati z njegovim razvojem.

Sistemi za zgodnje opozarjanje 

pred nevarnostjo cunamija

Cunami je edini potresni pojav (slika 11), kjer lahko med 
potresom in uničujočim valom mine več ur. Zato je tudi 
časa za ustrezno ukrepanje razmeroma veliko, če le 
imamo vzpostavljen učinkovit sistem zgodnjega opozar-
janja. Cunami, ki nastane na primer na območju Havajev, 
bo dosegel Japonsko v sedmih do osmih urah, zahodno 
obalo ZDA pa v petih do šestih urah. Najmočnejši potres 
v zgodovini z magnitudo 9,5, ki se je zgodil leta 1960 pod 
morjem pri Čilu, je povzročil cunami, ki je potreboval kar 
21 ur, da je dosegel Japonsko (slika 12), vendar je kljub 
temu tam zahteval 150 življenj.

Prvi sistem za zgodnje opozarjanje pred nevarnostjo 
cunamija so vzpostavili na Havajih že leta 1946 po 
cunamiju, ki je prizadel mesto Hilo na tem otočju. Ta 
sistem je temeljil na obveščanju o močnih potresih v 
tihomorskem obrobju, ki ga imenujejo tudi ognjeni obroč. 
Kmalu se je pokazalo, da sistem, ki temelji le na podatkih 
o močnih potresih, ni učinkovit, saj je bilo več kot 75 % 
opozoril lažnih, in sicer zato, ker ne povzroči vsak močan 
potres pod morskim dnom tudi cunamija. Če je potres 
nastal zaradi vodoravnega premika med dvema blokoma 
kamnine in ne navpičnega dviga (ob reverznem prelomu), 
cunami ne bo nastal, saj ne pride do dviga morskega 
dna in vode nad njim. Naprednejši opozorilni sistem so 
začeli razvijati po dveh najmočnejših potresih v prej-
šnjem stoletju v Čilu (1960) in na Aljaski (1964). Cunami 
slednjega je opustošil obale Aljaske in Havajev. Ustano-
vili so Tihomorski center za opozarjanje pred cunamiji 
(Pacific Tsunami Warning Center), v katerem sodeluje 
25 držav z območja Tihega oceana.

V opozorilni sistem so najprej vključili mareografe, ki na 
morskih obalah spremljajo plimovanje, kar je bilo zado-
voljivo za lokalne potrese, na pa za oddaljene. Zato so 
začeli v Tihem oceanu nameščati posebne boje DART 
(deep-ocean assesment and reporting). Do leta 2003 
so postavili v globokih predelih Tihega oceana sedem 
takšnih naprav. Vsaka je sestavljena iz merilca tlaka, ki 
je sidran na morskem dnu, in boje na površini. Podatki 
se med senzorjem na dnu in bojo prenašajo s pomočjo 
akustičnih valov, iz boje pa prek satelita v zbirni center. 
Senzor lahko zazna spremembo vodnega tlaka zaradi 
cunamija, ki je dvignil morsko gladino za manj kot 3 
centimetre pri globini oceana do 6000 m. Sistem obve-
ščanja je večstopenjski. Vsak potres z magnitudo, večjo 
kot 6,5, alarmira osebje centra, ki prične analizirati 
podatke, pridobljene iz boj in obalnih mareografov. Če 
zaznajo, da se je razvil cunami, izdajo opozorilo. Razvite 
države ob obalah Tihega oceana imajo podrobno razde-
lane sisteme za opozarjanje prebivalstva v obalnih 
predelih in načrte evakuacije. Poleg tega se prebival-
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Slika 11:  
Shematski prikaz cunamija  
(vir: Wikipedia)
Figure 11:  
Schematic representation of tsunami 
(Source: Wikipedia)
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Slika 12:  
Čas potovanja (v urah) cunamija prek 
Tihega oceana ob potresu magnitude 
9,5 leta 1960 v Čilu (vir: Wikipedia)
Figure 12:  
Travel time (in hours) of tsunami 
waves across the Pacific Ocean for 
a magnitude 9.5 Chile earthquake in 
1960 (vir: Wikipedia)
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stvo na rednih vajah izobražuje za pravilno ukrepanje 
ob nevarnosti cunamija.

Leta 2004, ko je pri Sumatri nastal tretji najmočnejši 
znani potres v zgodovini z magnitudo 9,3, v Indijskem 
oceanu še ni bil vzpostavljen sistem opozarjanja pred 
nevarnostjo cunamija, kot ga poznamo v Tihem oceanu. 
Zadnji večji cunami v Indijskem oceanu je namreč 
povzročil izbruh Krakataua davnega leta 1883. Valovi 
cunamija, ki so leta 2004 zadeli obale, so bili do 30 m 
visoki in zahtevali kar 283.000 žrtev (Gosar, 2015). 
Največ žrtev je bilo v Indoneziji, na Šrilanki, v Indiji in na 
Tajskem, prizadete pa so bile tudi nekatere zelo odda-
ljene afriške države. To je botrovalo vzpostavitvi sistema 
opozarjanja tudi v Indijskem oceanu, ki je postal opera-
tiven leta 2006. Sistem zgodnjega opozarjanja je 
zapleten, saj vključuje seizmološki del za hitro oprede-
litev parametrov močnega potresa in tudi natančno 
opazovanje sprememb v gladini oceana z bojami DART, 
da se izognejo lažnemu alarmiranju ob močnih potresih, 
ki ne povzročijo cunamija. Zelo močan potres 28. marca 
2005 z magnitudo 8,7 in žariščem na istem območju 
pri Sumatri na primer ni povzročil uničujočega cunamija, 

ampak le nizko in neškodljivo valovanje (Gosar, 2015). 
Bolj kot sam instrumentalni sistem pa je bilo zahtevno 
vzpostaviti učinkovit sistem hitrega obveščanja prebival-
stva pred nevarnostjo, še posebej v razmeroma revnih 
državah, ki obkrožajo Indijski ocean. Temu mora slediti 
tudi stalno izobraževanje prebivalcev, da se ob nevar-
nosti cunamija ustrezno odzovejo.

Sklepne misli

Hiter razvoj seizmološke merilne opreme, računalniških 
algoritmov in predvsem komunikacijskih poti za prenos 
podatkov in opozoril v stvarnem času je v zadnjem dese-
tletju omogočil velik napredek pri sistemih zgodnjega 
opozarjanja ob potresu, ki se zato vzpostavljajo v večini 
razvitih držav, ki so potresno bolj ogrožene. Čeprav so 
učinkoviti sistemi praviloma zelo dragi, predstavljajo 
poleg potresno odporne gradnje tudi edini način, da 
lahko ob močnem potresu rešujemo človeška življenja 
tako z avtomatiziranimi sistemi, ki na primer ustavljajo 
hitre vlake, kot s pravilnim ukrepanjem prebivalstva pred 
prihodom rušilnih potresnih valovanj.
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INDUCIRANA SEIZMIČNOST
INDUCED SEISMICITY

Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
Inducirana seizmičnost je posledica sprememb v napetostnem stanju v Zemljini skorji, ki nastanejo 
zaradi različnih človeških dejavnosti. Najbolj nevarne so lahko velike rečne pregrade, za katerimi so 
umetna jezera, vtiskanje vode v porozne plasti kamnin pri izkoriščanju nafte in klasično rudarjenje v 
globokih rudnikih. Tudi čezmerno črpanje pitne in termalne vode, nafte in plina ali rudarjenje v velikih 
dnevnih kopih imajo včasih nesorazmerno velike vplive na seizmičnost. V Sloveniji poznamo inducirano 
seizmičnost zaradi klasičnega rudarjenja premoga, drugih oblik pa za zdaj ne. V Sloveniji je ustrezno 
zakonsko in v praksi urejeno le opazovanje seizmičnosti na območju velikih vodnih pregrad.

Abstract
Induced seismicity is caused by human activity which alters the stresses in the Earth's crust. The most 
dangerous can be large artificial lakes behind river dams, the extraction and injection of water in the 
process of the exploitation of hydrocarbons, and classic mining in deep mines. Excess extraction of fresh 
and thermal water, oil and gas, or mining in large open pit mines can sometimes have a disproportionately 
large influence on seismicity. In Slovenia only seismicity induced by classic coal mining is presently known; 
however, the monitoring of seismicity at large water dams is appropriately regulated and carried out.

Uvod

S pojmom inducirana seizmičnost označujemo vse 
potrese, ki nastanejo zaradi človeške gospodarske 
dejavnost (včasih pa tudi zaradi naravnih pojavov, 
kot je vtiskanje magme na območju vulkanov), če ta 
spremeni napetostno stanje v Zemljini skorji. Mehanizmi 
nastanka so zelo različni, saj obsegajo dodatne obreme-
nitve kamnin zaradi umetnih akumulacij vode, črpanja 
ali vtiskanja vode v porozne plasti kamnin, razbreme-
nitve zaradi rudarjenja in podobno. Večina induciranih 
potresov je šibka, lahko pa pride tudi do zelo močnih 
potresov, ki zahtevajo človeške žrtve in povzročijo 
gmotno škodo. Zaradi vtiskanja odpadnih slanih vod, ki so 
nastale ob črpanju nafte, je leta 2016 v Oklahomi nastal 
potres z magnitudo 5,8, ki je povzročil veliko škode. 
Zaradi akumulacijskega jezera Koyna je v Indiji leta 1967 
nastal potres z magnitudo 6,3, ki je zahteval 180 življenj 
in 1500 ranjenih. Celo potres magnitude 8,0 v Sečuanu 
leta 2008, ki je zahteval 68.000 življenj, številni razi-
skovalci povezujejo s polnjenjem akumulacije Zipingpu. 
Zaradi razbremenitve kamnin z velikim dnevnim kopom 
premoga naj bi leta 1976 nastal potres magnitude 7,3 
pri Gazli v Uzbekistanu. Zaradi inducirane seizmičnosti, 
povzročene s hidravličnim drobljenjem kamnine za izko-
riščanje geotermalne energije pri Baslu, so morali leta 
2008 projekt opustiti. Čezmerno črpanje pitne vode 
iz vodonosnika je bilo leta 2011 glavni vzrok za potres 
magnitude 5,1 v Lorci v Španiji. Čeprav v javnosti v 
zadnjem času največjo skrb povzroča (ne)varnost hidra-
vličnega drobljenja pri pridobivanju nafte iz peščenjakov 

in skrilavcev, so potresi, ki pri tem nastajajo, praviloma 
šibkejši in ne povzročajo škode na površju, vendar so 
ponekod tudi ob tem zaznali nekoliko močnejše potresne 
sunke. V tem prispevku ne bomo obravnavali eksplozij (v 
kamnolomih, podzemni jedrski poskusi itd.), ki so povzro-
čene umetno, vendar je mehanizem nastanka potre-
snega valovanja povsem drugačen in za razliko od induci-
rane seizmičnosti neposreden.

Pri večini potresov, ki so povzročeni s človeško dejav-
nostjo, se sprosti več napetosti, kot jo umetno dodamo 
ali odvzamemo v Zemljini skorji. Zato nekateri razisko-
valci delijo inducirano seizmičnost v več skupin. Po tej 
delitvi so pravi »inducirani« (angl. induced) potresi tisti, 
pri katerih je umetna sprememba napetosti primer-
ljiva s strižno napetostjo, ki povzroči zdrs ob prelomu, 
»proženi« (angl. triggered) so tisti, pri katerih je umetna 
sprememba napetosti precej manjša, in »stimulirani« 
(angl. stimulated) tisti potresi, pri katerih nimamo dovolj 
podatkov za razločevanje. Ker se je za opis vseh tovr-
stnih potresov najbolj uveljavil kar splošen izraz »indu-
cirana seizmičnost«, ga bomo uporabljali tudi v tem 
prispevku (Foulger in sod., 2017).

Pogosto ni mogoče zanesljivo ugotoviti, ali je nek potres 
naravnega (tektonskega) izvora ali pa gre za inducirano 
seizmičnost. Vsi morebitni pojavi inducirane seizmič-
nosti se zato zelo podrobno znanstveno proučujejo, saj 
lahko le z njihovim dobrim razumevanjem zagotovimo 
varno opravljanje različnih gospodarskih dejavnosti, 
predvsem pridobivanja različnih vrst energije.
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Vrste inducirane seizmičnosti

Načinov, kako lahko s človeško dejavnostjo spreminjamo 
napetost v Zemljini skorji, je veliko, zato je tudi klasifika-
cija inducirane seizmične zelo razvejana. Najbolj se je 
uveljavila naslednja razdelitev (Foulger in sod., 2017): 

dejavnosti na Zemljinem površju

 – dodajanje mase
 – zbiranje vode za rečnimi pregradami (umetna jezera)
 – izgradnja visokih stavb
 – nasipanje obale za povečevanje kopnega

 – odstranjevanje mase (rudarjenje v velikih dnevnih kopih)

odstranjevanje (izkoriščanje) 
mase pod površjem

 – črpanje podzemne vode
 – rudarjenje

 – klasično rudarjenje
 – rudarjenje s topljenjem snovi
 – vrtanje predorov

 – izkoriščanje ogljikovodikov
 – plin
 – nafta

 – izkoriščanje geotermalne energije

vtiskanje snovi v geološke 
plasti pod površjem

 – tekočine
 – vtiskanje odpadne slane vode, nastale pri črpanju 

nafte
 – vtiskanje vode za večji izkoristek naftnega ležišča 

(angl. EOR)
 – geotermalni sistemi, pri katerih v vročo kamnino 

vtiskamo vodo
 – vračanje izrabljene geotermalne vode
 – hidravlično drobljenje kamnin
 – potapljanje opuščenih rudnikov

 – plini
 – podzemno skladiščenje naravnega plina
 – vtiskanje CO2 za večji izkoristek naftnega ležišča
 – skladiščenje CO2 za zmanjševanje toplogrednih 

učinkov

V nadaljevanju bomo podrobneje opisali nekatere 
pomembnejše vrste inducirane seizmičnosti.

Zbiranje vode za rečnimi 

pregradami (umetna jezera)

Najbolj znan primer inducirane seizmičnosti zaradi obre-
menitve površja z veliko količino vode v akumulacijskem 

jezeru (slika 1) je povezan s 103 m visoko pregrado Koyna 
v Indiji, ki je bila zgrajena leta 1962. Za njo je nastalo 75 m 
globoko in 52 km dolgo jezero. Pet let po njeni zgraditvi 
je v daljšem nizu potresov nastal tudi najmočnejši potres 
z magnitudo 6,3, ki je zahteval 180 življenj in nekoliko 
poškodoval tudi samo pregrado. Potres je nastal v globini, 
manjši od 5 km, in sicer 10 km nizvodno od pregrade. Po 
tem se je potresna dejavnost še nadaljevala in je do neke 
mere povezana s spreminjanjem nivoja vode v jezeru. 
Povprečno nastane tam vsaka štiri leta potres magni-
tude, večje od 5,0 (Guha, 2000; Yeats in sod., 1997).

Trenutno najvišja vodna pregrada na svetu je 317  m 
visoka pregrada Nurek v Tadžikistanu, ki zadržuje 
10  km3 vode. Najmočnejši potres magnitude 4,6 je 
nastal leta 1972. Tudi tu je inducirana seizmičnost 
trajna in večinoma povezana z nivojem vode v jezeru. 
Največjo prostornino vode na svetu zadržuje 111 m visok 
Asuanski jez v Egiptu, in sicer 1,64 x 1011 m3. Inducirani 
potresi nastajajo v dveh globinskih intervalih: 0–10 km in 
15–25 km. Najmočnejši potres magnitude 5,7 je nastal 
leta 1981 v globljem od obeh območij. Redek primer, ko 
je induciran potres poškodoval tudi samo pregrado, je 
iz Xinfengjiana na Kitajskem. Polnjenje jezera za 105 m 
visoko pregrado se je začelo leta 1959, potresna dejav-
nost pa en mesec za tem. Leta 1962 je nastal potres 
magnitude 6,1, ki je v pregradi povzročil manjše razpoke 
(Guha, 2000).

Raziskovalno predstavlja poseben izziv potres magni-
tude 8,0 v Wenchuanu na Kitajskem leta 2008. Ker je za 
156 m visoko pregrado in približno 1 milijardo m3 vode 
v umetnem jezeru moč potresa nesorazmerno velika, 
še vedno ni enotnega mnenja, ali gre res za induciran 
potres. Ta je nastal 20 km stran od pregrade na globini 
16 km, ko je bilo jezero povsem napolnjeno, in je zahteval 
vsaj 68.000 življenj (Foulger in sod., 2017).
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 Slika 1: Velika zbiralna jezera za rečnimi pregradami so 
pogosto vzrok inducirane seizmičnosti.  
(foto: A. Gosar)

 Figure 1: Large artificial lakes behind river dams are a 
frequent source of induced seismicity  
(Photo: A. Gosar).
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V Evropi je najbolj znan primer pregrade Vajont v Italiji, ki je 
z višino 262 m med najvišjimi na svetu, vendar je zgrajena v 
zelo ozki soteski in zato široka le 27 m. Pri prvem polnjenju 
so se kmalu začeli pojavljati inducirani potresi, 9. oktobra 
1963 pa je v jezero zdrsnil ogromen zemeljski plaz in 50 mili-
jonov m3 vode (ena tretjina vse vode v jezeru) je kot 250 m 
visok val pljusknilo prek pregrade in porušilo mesto Longa-
rone ter več vasi, umrlo je 1910 ljudi. Sama pregrada ni bila 
poškodovana, jezero so potem izpraznili in seizmičnost se 
ni več pojavljala. Pri tej katastrofi so pristojni zavestno igno-
rirali številne opozorilne znake, ki so kazali na nestabilnost 
pobočja gore Monte Toc (Wikipedia, 2017).

Trenutno je v svetu pozornost raziskovalcev namenjena 
181  m visokemu jezu Treh sotesk na Kitajskem, saj 
leži na seizmičnem območju, ki ga prečkata dva večja 
preloma. 40  km3 veliko jezero je bilo prvič napolnjeno 
leta 2010 in kmalu začelo povzročati inducirano seiz-
mičnost z najmočnejšim potresom magnitude 4,6 leta 
2014 (Foulger in sod., 2017).

Izgradnja visokih stavb

Edini znani primer inducirane seizmičnosti zaradi izgra-
dnje visoke stavbe na svetu je 509 m visoka stolpnica 
Taipei 101 na Tajvanu. Stolpnica ima maso 700 milijonov 
kg in povzroča na temeljih tlak 0,47 MPa. Zgrajena je na 
zelo seizmičnem območju, kjer pa je v osmih letih pred 
izgradnjo nastalo le 9 šibkih potresov z magnitudo pod 
2,0. V osmih letih med izgradnjo in po njej pa je na istem 
območju nastalo 20 potresov z magnitudo do 3,8, zato 
upravičeno domnevajo, da gre za inducirano seizmičnost 
(Foulger in sod., 2017).

Odstranjevanje mase 

zaradi rudarjenja v 

velikih dnevnih kopih

Najmočnejši potres magnitude 6,1 je zaradi rudarjenja 
v velikem dnevnem kopu premoga nastal leta 2013 v 
Kuzbassu v Sibiriji. Porušil je številne zgradbe v bližnjih 
naseljih. Dnevni kop je 10 km dolg in 2,2  km širok ter 
sega do 320 m globoko. V njem izkopljejo letno 9 mili-

jonov ton premoga. Zaradi razbremenitve kamnin z 
velikim dnevnim kopom naj bi leta 1976 nastal tudi 
potres magnitude 7,3 pri Gazli v Uzbekistanu, kar pa še 
ni nedvoumno dokazano (Foulger in sod., 2017).

Črpanje podzemne vode

V svetu je znanih pet primerov inducirane seizmičnosti 
zaradi črpanja podzemne vode in s tem povzročenega 
zniževanja ravni podtalnice. Potres leta 2011  magni-
tude 5,1 v Loci v Španiji je povzročil velike poškodbe 
stavb in zahteval devet življenj (slika 2). Potres je nastal 
na prelomu, znanem po svoji pretekli seizmičnosti, 
vendar na nenavadno majhni globini treh kilometrov. Na 
tem območju se je zaradi črpanja vode v 50 letih raven 
podtalnice znižala za več kot 250 m (slika 3). Zaradi tega 
se je površje ugrezalo s hitrostjo okoli 10 cm/leto in 
skupno za več kot 2 m (Gonzales in sod., 2012).

Tudi za potres Gorkha v Nepalu leta 2015, ki je imel 
magnitudo 7,8 in je zahteval 8000 življenj (slika 4), 
nekateri domnevajo, da je lahko povezan s črpanjem vode 
pod Indijsko nižino, vendar to nikakor ni dokazano. Na tem 
območju se črpa 23 tisoč milijard m3 vode na leto, kar 

 Slika 2: Potres magnitude 5,1 v Lorci je porušil številne 
objekte, med njimi cerkev Santiago.  
(vir: Wikipedia)

 Figure 2: The Lorca magnitude 5.1 earthquake destroyed 
several buildings, incuding the Santiago church 
(Source: Wikipedia).

Slika 3:  
Potres v Lorci leta 2011 je nastal 
zaradi prekomernega črpanja pitne 
vode, ki je znižalo gladino podtalnice za 
več kot 250 m.  
(po Gonzales in sod., 2012)
Figure 3:  
The Lorca earthquake in 2011 
occured due to the excess extraction 
of fresh water, which caused the 
water table to drop by more than 250 
m. (after Gonzales et al., 2012)
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povzroča zniževanje podtalnice za 1 m na leto (slika 5). 
Ker se s tem odstranjuje velika masa v vznožju Himalaje, 
kjer poteka njena glavna narivna cona, ocenjujejo, da 
črpanje prispeva k tektonskemu (naravnemu) kopičenju 
napetosti med 4,5 in 20 % (Kunda in sod., 2015).

Rudarjenje

Klasično rudarjenje v podzemnih rudnikih je daleč največji 
vzrok inducirane seizmičnosti, ki ima tudi največje posle-
dice (Mendecki, 1997). Zaradi velikih sprememb nape-
tosti, ki jo v kamninah povzročajo odkopavanja, prihaja do 
»hribinskih udarov« (angl. rock bursts) ali »premogovih 
udarov« (angl. coal bumps) (slika 6).

Eden največjih hribinskih udarov z magnitudo 5,6 je nastal 
leta 1989 v rudniku kalija pri Dürenu v Nemčiji. Na 6 km2 
velikem območju se je v globini 850–900 m v rudniku zrušilo 
3200 podpornih stebrov. Več sto hiš je bilo poškodovanih, 
19 se jih je podrlo, trije ljudje so umrli (Foulger in sod., 2017).

Najbolj znano območje močnih hribinskih udarov je 
Južna Afrika. Zaradi izredno globokih rudnikov, katerih 
globina ponekod presega 3,5 km, je zmanjševanje nevar-
nosti hribinskih udarov ena glavnih nalog rudarskih inže-
nirjev, ko načrtujejo potek rovov in optimizirajo rudarsko 
opremo (Guha, 2000). Leta 2005 je blizu rudnika zlata 
Klerksdrop nastal potres magnitude 5,3, ki je ubil dva 
rudarja in poškodoval bližnje mesto.

Največ premogovih udarov nastaja na Kitajskem, kjer 
je v obdobju 50 let v 33 premogovnikih nastalo več kot 
2000 močnih udarov, ki so povzročili škodo. Pri tem je 
umrlo več sto rudarjev. Najmočnejši premogov udar je 
imel magnitudo 4,3 in je leta 1977 prizadel rudnik Taiji 
(Foulger in sod., 2017).

Pri rudarjenju z raztapljanjem v rudno telo zavrtajo 
injekcijsko vrtino in skozi njo vtiskajo topilno tekočino, ki 
raztopi minerale, raztopino pa izčrpajo skozi produkcijsko 
vrtino. Tako pridobivajo predvsem zelo veliko soli (NaCl), 
pa tudi približno polovico svetovne proizvodnje urana. Na 
svetu je znanih osem primerov inducirane seizmičnosti 
zaradi rudarjenja z raztapljanjem. V Vauvertu v Franciji 
tako pridobivajo sol na globini 1900–3000 m. Sol, ki je 
plastična, večinoma sama zapolni raztopljene prostore, 
potresi pa nastajajo tam, kjer se to ne zgodi. Zato se 
stalno dogajajo sicer šibki potresi. V ZDA so znani trije 
primeri potresov magnitude okoli 5,0, ki so posledica 
rudarjenja soli z raztapljanjem. V Zigongu na Kitajskem 
pa je zaradi rudarjenja soli v globini 800–1800 m nastal 
potres magnitude 4,6 (Foulger in sod., 2017).

Na svetu je znanih okoli 20 primerov, da so zaradi vrtanja 
različnih predorov nastali potresi. Pri vrtanju 57 km dolgega 
predora pod prelazom Gotthard je v letih 2005–2007 
nastalo 112 šibkih potresov z magnitudo do 2,4. Najmoč-
nejši je povzročil tudi nekaj škode v predorski kaverni. 

Izkoriščanje ogljikovodikov

Kljub velikim količinam nafte, ki se dnevno načrpa v 
različnih delih sveta, je poročil o inducirani seizmič-

 Slika 4: Potres Gorkha magnitude 7,8 je leta 2015 
porušil številne objekte v Katmanduju.  
(vir: Wikipedia)

 Figure 4: Several buildings in Kathmandu were destroyed 
during the Gorkha magnitude 7.8 earthquake in 
2015 (Source: Wikipedia).

Slika 5:  
Nastanku potresa Gorkha (žarišče 
označuje rdeča zvezda, prelomni 
pretrg pa rožnata črta) je verjetno 
botrovalo tudi črpanje vode v Indijski 
ravnini, ki je prispevalo k razbremenitvi 
glavnega nariva Himalaje (MHT).  
(po Kundu in sod., 2015)
Figure 5:  
Groundwater extraction in the India plain 
contributed to the unloading of the Main 
Himalayan Thrust (MHT) and probable 
occurence of the Gorkha earthquake 
(the red star is the hypocentre, the pink 
line is the fault rupture).  
(after Kundu et al., 2015)
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nosti, povzročeni s samim črpanjem, razmeroma malo. 
Črpanje pogosto spremljajo deformacije na območju 
samega ležišča, vendar je le zelo majhen delež teh defor-
macij seizmičen. Z opazovanji so ugotovili, da inducirani 
potresi nastajajo na pred tem neznanih prelomih ali pa 
ob prelomih, ki so se šteli za neaktivne. V primerih, ko 
črpanje nafte spremlja vtiskanje odpadne slane vode 
zaradi njenega odlaganja ali zaradi povečanja izkoristka 
ležišča (EOR), pa je inducirana seizmičnost pogosto bolj 
problematična, kar obravnavamo v poglavju o vtiskanju 
tekočine.

Leta 1952 so pričeli črpati nafto pri Wheeler Ridge 
v okrožju Kern v Kaliforniji. Po 98 dneh črpanja je na 
prelomu White Wolf, ki leži pod samo vrtino, nastal 
zelo močan potres magnitude 7,5, ki je sicer zaradi 
redke naseljenosti zahteval le 12 življenj. Raziskave so 
pokazale, da je zaradi črpanja nafte nastala razbreme-
nitev (sprememba napetosti) zgornjega kamninskega 
bloka nad prelomom velikosti približno 1 bar, kar se v 
seizmologiji šteje za dovolj visoko vrednost, da se sproži 
potres (Joel, 2017). Drugi najmočnejši potres zaradi 
črpanja nafte z magnitudo 6,2 je nastal leta 1983 v 
Coalingi v Kaliforniji. Tam sta nastala tudi potresa magni-
tude 6,1 (1985) v Kettleman Nort Dome in magnitude 
5,9 (1987) pri Whitter Narrows. Vsi trije potresi so 
nastali v globini okoli 10  km in povzročili več smrtnih 
žrtev ter ranjenih. Različni raziskovalci so analizirali vpliv 

črpanja na napetostno stanje in vzročno povezavo z 
nastankom potresov. Glede vplivov na površje je še bolj 
izrazit primer ležišča Wilmington, prav tako v Kaliforniji. 
Izkoriščati so ga začeli leta 1936. V naslednjih 30 letih 
se je površje ugreznilo za 9  m, nekateri deli pa vodo-
ravno premaknili za 3,6 m. Potresi so se začeli, ko se je 
tlak v ležišču zmanjšal za 10 MPa. Skupaj jih je bilo osem 
z magnitudo 2,4–5,1. Najmočnejši je nastal leta 1949 in 
uničil številne naftne vrtine, saj se je površje deformiralo 
za do 20 cm. Z Bližnjega vzhoda, kjer se sicer načrpa 
največ nafte na svetu, je poročil o inducirani seizmič-
nosti presenetljivo malo, z dvema primeroma iz Saudove 
Arabije in Kuvajta s potresi magnitude do 4,7, ki pa niso 
povzročili resnejše škode (Foulger in sod., 2017).

Pri črpanju zemeljskega plina je v svetu znanih 36 
primerov inducirane seizmičnosti. Najhujši primer je 
nastal na nahajališču Gazli v Uzbekistanu. V letih 1976 in 
1984 so tam nastali trije potresi z magnitudo okoli 7,0, 
ki so resno poškodovali mesto Gazli ter zahtevali eno 
življenje in okoli sto ranjenih. Nahajališče plina so začeli 
izkoriščati leta 1966, ko je bil tlak v ležišču 7 MPa, proi-
zvodnja pa je dosegla višek v letih 1968–1971. Ko je tlak 
v letu 1976 padel na 3,0–3,5 MPa, sta nastala prva dva 
močna potresa, leta 1984, ko je nastal tretji, pa je bil tlak 
le še okoli 1,5 MPa. Ležišče se nahaja 2 km globoko in 
seka ga več slepih prelomov. Domneva se, da so potresi 
nastali na enem od teh. Nerešeno pa je vprašanje, kako 
je lahko razmeroma majhna sprememba napetostnega 
stanja povzročila tako močne potrese. V Evropi je leta 
1951 na plinskem polju Caviaga v Padski nižini nastal 
potres magnitude 5,5, in sicer na območju, kjer sicer 
ni znana močnejša naravna seizmičnost. Na ležišču 
Groningen na Nizozemskem, kjer naravnih potresov 
skoraj ni, je leta 2012 nastal najmočnejši potres magni-
tude 3,6, pred tem pa že 8 potresov z magnitudo, večjo 
od 3,0 (Foulger in sod., 2017). Zaradi tega so morali 
zmanjšati proizvodnjo plina.

Izkoriščanje geotermalne 

energije

Najbolj znan primer inducirane seizmičnosti zaradi izko-
riščanja geotermalne energije je iz Basla v Švici, ki leži 
na stiku Zgornjerenskega tektonskega jarka in pogorja 
Jura. Na tem območju so bili v zgodovini številni močni 
potresi, vključno z najmočnejšim v tem delu Evrope 
z magnitudo okoli 6,5, ki je leta 1356 porušil Basel. 
Z  velikim geotermalnim projektom v bližini Basla so 
mestu želeli zagotoviti toplotno in električno energijo. 
Izvrtali so 5 km globoko vrtino skozi 2,4 km sedimen-
tnih kamnin in 2,6 km granita ter za opazovanje seizmič-
nosti namestili mrežo potresnih opazovalnic (Terakawa 
in sod., 2012). Leta 2006 so v vrtini na globini 4630 m 
pričeli hidravlično drobiti granit in vtisnili 11.600  m3 
tekočine. Načrtovali so, da bo vtiskanje trajalo 21 dni, 
vendar se je že v prvih šestih dneh seizmičnost močno 
povečala. Potresi magnitude do 2,6 so nastali na 

 Slika 6: Posledice hribinskega udara v rudniku Champion 
Reef v Indiji (Guha, 2000)

 Figure 6: Damage caused by a rock burst in the Champion 
Reef mine in India. (Guha, 2000)
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globini 4,6–5,0 km (slika 7). Zaradi tega so skladno z 
odobrenim postopkom prenehali vtiskati tekočino. Pet 
ur kasneje je nastal potres magnitude 3,4 in v nasle-
dnjih 56 dneh še trije potresi z magnitudo, večjo kot 
3,0. Zaradi strahu in vznemirjenja, ki so ga ti potresi 
povzročili med prebivalci, so morali celoten geoter-
malni projekt opustiti (Meier in sod., 2015).

Tudi pri izkoriščanju geotermalne energije brez 
vtiskanja vode je znanih več primerov inducirane seiz-
mičnosti, večina je iz Kalifornije in Islandije. V  Imperial 
Valley je ob zmičnem prelomu prišlo do več močnih 
potresov na območju Viktoria (1979) magnitude 6,6, 
Cerro Prieto (1980 in 1987) magnitude 6,1 in 5,4. 
Gre za območje, kjer se stikata tektonski plošči Tihega 
oceana in Severne Amerike in poteka prelom Imperial 
z znano seizmično zgodovino močnih potresov. Vodo 
in paro s temperaturo 250–350  oC črpajo iz globine 

1500–3000 m. V letih 1973–1996 so izčrpali več kot 
1 km3 vode. Dokazali so vzročno povezanost med pove-
čevanjem količine izčrpane vode in sproščenim seiz-
mičnim navorom. Na geotermalnih območjih Reykjanes 
in Svartsengi na Islandiji so velike deformacije povezane 
z razmikanjem tektonskih plošč s hitrostjo do 5 cm/
leto. Kljub povečani seizmičnosti s potresi magnitude 
do 4,1 na območjih črpanja termalne vode zato ni 
mogoče izključiti, da ne gre za povsem naravno seiz-
mičnost (Foulger in sod., 2017).

Vtiskanje tekočine pri 

proizvodnji nafte

Pri izkoriščanju nafte se skozi vrtine v porozne kamnine 
pogosto vtiska tekočina pod visokim pritiskom za 
različne namene:

 – Trajno odlaganje odpadne vode, ki nastane pri 
črpanju nafte. 

 – Vtiskanje tekočine v naftno polje z namenom pove-
čevanja izkoristka črpanja, znano pod imenom 
enhanced oil recovery (EOR).

 – Hidravlično drobljenje skrilavcev in peščenjakov, ki 
omogoča izkoriščanje nafte tudi iz sicer slabo prepu-
stnih kamnin, znano pod imenom fracking.

 – Trajno odlaganje tekočine, ki je bila uporabljena pri 
hidravličnem drobljenju.

Pri črpanju nafte se glede na vrsto nahajališča izčrpa 
tudi večja količina zelo slane vode. Razmerje med vodo 
in nafto je lahko tudi 20. Zaradi njene visoke slanosti 
se voda ne sme izlivati v površinske vodotoke, zato se 
vtiska v opuščena nahajališča, druge porozne plasti ali v 
aktivna nahajališča za povečanje izkoristka. Na svetu je 
znanih 33 primerov, da je vtiskanje slane vode povzro-
čilo inducirano seizmičnost, kar 27 od njih je iz ZDA 
(Foulger in sod., 2017).

V Oklahomi, kjer se obsežno izkoriščata nafta in plin, je 
injekcijskih vrtin več kot 7000. Večina od njih se upora-
blja za trajno odlaganje odpadne vode, saj je delež vode v 
izčrpani nafti razmeroma velik, deloma pa tudi za EOR, ki 
se uporablja že od leta 1930. Oklahoma leži v osrednjem 
območju ZDA, kjer je bilo v zadnjih sto letih potresov 
razmeroma malo, čeprav se zaradi nekaterih zgodo-
vinskih potresov šteje za območje povečane potresne 
nevarnosti. V  seizmičnem območju New Madrid je 
imel najmočnejši potres po letu 1950 magnitudo 4,9, 
kar je razmeroma malo. Po letu 2008 pa se je zaradi 
obsežnega izkoriščanja nafte, ki vključuje vtiskanje 
odpadne slane vode skozi vrtine v porozne kamnine, 
seizmičnost močno povečala. V  obdobju 2008–2013 
je bila Oklahoma tako seizmično najbolj dejavna zvezna 
država, kjer je število potresov z magnitudo, večjo kot 
3,0 preseglo tudi njihovo število v potresno sicer najbolj 
izpostavljeni Kaliforniji. Leta 2011 je pri mestu Prague 
nastal potres z magnitudo 5,7, ki ga nedvoumno pripi-
sujejo vtiskanju odpadne vode v opuščeno naftno polje. 

 Slika 7: Inducirana seizmičnost na območju projekta 
globokega izkoriščanja geotermalne energije pri 
Baslu (Fulger in sod,. 2017)

 Figure 7: Induced seismicity in the area of the deep 
geothermal project near Basel.  
(Fulger et al., 2017)
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Potres je uničil 14  hiš in poškodoval dve osebi. Leta 
2016 je pri mestu Pawnee nastal še močnejši potres z 
magnitudo 5,8, ki je v nadžariščnem območju povzročil 
velike poškodbe, te pa so nastale celo v 450 km odda-
ljenem Kansas Cityju, ranjena je bila ena oseba (Yeck 
in sod., 2016). Na tem območju vtiskajo vodo v 2 km 
debele sedimentne kamnine na globini 1,5–1,8 km, pod 
sedimenti pa je predkambrijska skalna podlaga, v kateri 
so številni prelomi (slika 8). Potresni pretrg je nastal 
v globini 6–10 km. To sta najmočnejša znana potresa 
na svetu, ki sta nastala zaradi vtiskanja odpadne vode 
pri proizvodnji nafte. Raziskave so dokazale vzročno 
povezanost med povečevanjem količine vtisnjene vode 
in povečano seizmičnostjo (Grandin in sod., 2017). 
Poleg Oklahome je pomembnejša inducirana seizmič-
nost zaradi vtiskanja slane vode v ZDA nastala tudi v 
Koloradu (potres magnitude 4,3 leta 2000) in v Ohiu 
(potres magnitude 4,9 leta 1986). Slednji je še posebej 
pomemben, saj je nastal le 17  km od jedrske elek-
trarne Perry, pospešek nihanja tal pa je dosegel 0,23 g 
(Grandin in sod., 2017).

Na Kitajskem je največ primerov inducirane seizmič-
nosti zaradi vtiskanja slane vode iz območja sečuan-
skega sedimentacijskega bazena, kjer je nastal najmoč-
nejši potres magnitude 5,2. V Italiji so nekateri domne-
vali, da je potres v Emiliji – Romanji (2012) magnitude 
5,9, ki je zahteval 27 življenj in povzročil veliko gmotno 
škodo, povezan z izkoriščanjem naftnega polja Miran-
dola in geotermalnega območja Casaglia. Sledile so 
podrobne raziskave, ki so pokazale, da čeprav se antro-

pogenega vpliva ne da popolnoma izključiti, je ta zelo 
malo verjeten (Foulger in sod., 2017).

Hidravlično drobljenje kamnin

Pri hidravličnem drobljenju (frakturiranju) v slabo 
propustno kamnino (skrilavec, peščenjak) v vrtino, 
ki je v globini navadno izvrtana vodoravno, vtiskamo 
mešanico vode, peska in kemičnih dodatkov pod velikim 
pritiskom. Zaradi tega kamnina razpoka, pesek pa 
preprečuje, da bi se razpoke ponovno zaprle. Hidra-
vlično drobljenje se veliko uporablja v ZDA in Kanadi, 
v evropske države pa zaradi skrbi, da je lahko škodljivo 
za okolje, prodira le počasi. Ena od skrbi je tudi, da 
povzroča inducirano seizmičnost. Pri tem je treba 
ločiti med tem, da že samo frakturiranje neposredno 
povzroča šibkejše potrese, saj v kamninah nastajajo 
nove razpoke, in morebitnim širšim vplivom drobljenja 
zaradi spreminjanja napetostnega stanja in hidra-
vličnih razmer na bližnjih prelomih, ob katerih lahko 
nastane močnejša inducirana seizmičnost. Na svetu je 
bilo do zdaj izvedenih več kot 2,5 milijona hidravličnih 
drobljenj, poročila o močnejših potresih pa so znana le 
za 21 primerov, od tega jih je 12 iz Kanade, osem iz 
ZDA in po eden iz Anglije in Kitajske (potres magnitude 
4,7). V Kanadi so o srednje močnih potresih poročali iz 
Britanske Kolumbije (potresi magnitud 3,8 do 4,4) in 
iz Alberte (potres magnitude 3,8). V ZDA so najmoč-
nejši inducirani potresi zaradi hidravličnega drobljenja 
nastali v Ohiu in Oklahomi, in sicer skupaj štirje potresi 

 Slika 8: Inducirana seizmičnost zaradi vtiskanja slane vode, nastale pri črpanju nafte pri Pawnee v Oklahomi. Najmočnejši 
potres je imel magnitudo 5,8.  
(Grandin in sod., 2017)

 Figure 8: Induced seismicity caused by wastewater injection in the Pawnee oil field in Oklahoma. The largest earthquake in 
2016 had a magnitude of 5.8. (Grandin et al., 2017)
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magnitude, večje od 3,0 (Foulger in sod., 2017). Pri 
tem je treba upoštevati, da se ta tehnika uporablja 
predvsem v redko naseljenih ali nenaseljenih območjih. 
V  Angliji je bil prvi poskus hidravličnega drobljenja v 
Lancashiru leta 2011, in sicer v 1000 m debeli plasti 
karbonskega skrilavca. Kmalu po izvedenem drobljenju 
je nastal potres magnitude 2,3, ki so ga ljudje čutili. 
Zato so postavili dodatne seizmične opazovalnice, saj 
tam ni znanih naravnih potresov, vendar niso zaznali 
novih. Nato so nadaljevali z drobljenjem in šest tednov 
kasneje je nastal potres magnitude 1,5 približno 1 km 
stran od vrtine, ki so ga ljudje prav tako čutili. Zaradi 
protestov so projekt prekinili za leto in pol. Oblasti 
so nato pripravile natančne predpise za hidravlično 
drobljenje, ki vključujejo predhodni seizmološki monito-
ring naravne seizmičnosti in natančno spremljanje med 
izvajanjem drobljenja. Če se pojavijo potresi z magni-
tudo, večjo od 0,5, je treba injektiranje ustaviti ali spre-
meniti njegov način (Foulger in sod., 2017).

Podzemno skladiščenje 

zemeljskega plina

Podzemno skladiščenje zemeljskega plina v poroznih 
plasteh kamnin je najbolj razširjen način uravnavanja 
neenakomerne dobave in porabe med letom. V Evropi 
je prek 270 takšnih skladišč, v ZDA pa več kot 400. 
Pri tem se uporabljajo izčrpana nahajališča ogljikovo-
dikov, vodonosniki in raztopljene kaverne v solnih čokih. 
Na svetu je znanih sedem primerov inducirane seizmič-
nosti, povezane s tovrstnim skladiščenjem. V Berger-
meerju na Nizozemskem je ob vtiskanju plina nastalo 
nekaj potresov magnitude do 0,7, v Hajeju na Češkem 
pa do 15 potresov na mesec z magnitudo do 1,5. 
Najbolj je raziskan primer projekta Castor v Španiji, 
kjer so za skladiščenje uporabili izčrpano naftno polje 
v morju pri Valencii, 20 km daleč od obale. Načrtovali 
so skladiščenje 1,3  milijarde m3 plina, kar predstavlja 
25 % španskih potreb. Kmalu po začetku vtiskanja plina 
leta 2013 so se pričeli pojavljati potresi, med katerimi 
je imel najmočnejši magnitudo 4,3. Zaradi vznemirje-
nosti javnosti in negativne izkušnje z rušilnim potresom 

Slika 9:  
Sistem seizmičnega opazovanja 
hribinskih udarov v Premogovniku 
Velenje (po Živec, 2005)
Figure 9:  
Seismic monitoring system for rock 
bursts in Velenje coal mine.  
(after Živec, 2005)

magnitude 5,1 v Lorci leta 2011, povzročenim s 
črpanjem pitne vode, so morali projekt opustiti. Med 
črpanjem nafte, ki so ga opustili leta 1989, niso upora-
bljali vtiskanja vode (EOR), saj so bili naravni pogoji 
ugodni. Ko so pričeli s testnim vtiskanjem razmeroma 
majhne količine zemeljskega plina v globino 1,75 km, pa 
se je takoj pojavila seizmičnost z magnitudami do 2,6, 
zato so vtiskanje prekinili. Kljub temu je dva tedna po 
prekinitvi nastal potres magnitude 4,3 (Gaite in sod., 
2016).

Podzemno odlaganje CO2

Podzemno odlaganje CO2 je metoda, od katere si člove-
štvo obeta, da bi lahko v prihodnje zmanjšala izpuste 
toplogrednih plinov. Pri tem se uporabljajo opuščena 
naftna in plinska polja ali vodonosne plasti, ki imajo nad 
seboj neprepustno zaporno plast (Gosar, 2005). Induci-
rana seizmičnost, ki bi lahko pri tem nastala, ni proble-
matična samo zaradi samega tresenja na površju, 
ampak bi lahko potres pretrgal neprepustno zaporno 
plast in s tem bi se odloženi plin ponovno sprostil v 
okolje. Tehnologija je večinoma še v fazi preizkušanja na 
20–30 testnih območjih po vsem svetu, osem lokacij 
pa je že v dejanski rabi.

Na norveškem plinskem polju Sleipner v Severnem 
morju že od leta 1996 iz zemeljskega plina letno ločijo 
okoli milijon ton CO2 in ga z vtiskanjem odlagajo v 
plitvejšo vodonosno plast. Od takrat so v bližini zaznali 
dva potresa z magnitudo 3,5 in 2,5, vendar je natanč-
nost lokacije njunih žarišč majhna, saj so potresne 
opazovalnice na kopnem precej daleč.

Na plinskem polju In Salah v Alžiriji so v desetih letih 
(2004–2013) v isto plast, iz katere črpajo plin, vendar 
na drugi lokaciji, odložili 3,85 milijona ton CO2. Zato je 
na tem območju v plasti narastel tlak s prvotnih 18 na 
30 MPa, površje pa se zaradi deformacij dviguje do 
1cm/leto. Samo v letu 2010 so na območju injekcijske 
vrtine zaznali več kot 1000 potresov. Zaradi nevar-
nosti, da se pretrgajo neprepustne zaporne plasti, so 
nadaljnje vtiskanje opustili (Foulger in sod., 2017).

Andrej Gosar: INDUCIRANA SEIZMIČNOST
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V Decaturju v Illinoisu so v treh letih vtisnili 1 milijon CO2 v 
460 m debelo porozno plast peščenjaka v globini 2,1 km. 
V dveh letih je v neposredni bližini nastalo 180 potresov 
z magnitudo do 1,3 (Foulger in sod., 2017).

Inducirana seizmičnost 

v Sloveniji

V Sloveniji poznamo le inducirano seizmičnost zaradi 
podzemnega rudarjenja, predvsem v Premogovniku 
Velenje (Mayer in sod., 2002; Bajc in sod., 2004; Živec, 
2005). Na premogovnik so prebivalci Šoštanja in okolice 
redno naslavljali pritožbe zaradi povečanega tresenja 
tal. Zato je bil v bližnjih naseljih, pa tudi na odkopih, posta-
vljen mikroseizmični sistem za spremljanje tresljajev na 
površini. Rezultati meritev so bili podrobno analizirani 
in predstavljeni zainteresirani javnosti skupaj z raznimi 
standardi in predpisi za še varno tresenje tal, ki veljajo v 
posameznih državah. Poleg tega je bil postavljen sistem 
za samodejno zapisovanje podatkov o tresenju tal in obja-
vljanje teh na spletnih straneh. Rutinske mikroseizmične 
nadzorne meritve tresenja tal so tako postale del obra-
tovalnega nadzora, saj so se pokazala določena pravila 
pri seizmičnem odzivu okoliške hribine na rudarska dela 
(Medved in sod., 2008). Močnejši hribinski udari so 

se zgodili v marcu 2018, ko so bili poškodovani štirje 
rudarji, februarja 2013, ko je bilo poškodovanih šest 
rudarjev, pred tem pa decembra 2010, ko so bili poško-
dovani štirje rudarji.

Področje zakonsko predpisanega opazovanja seizmič-
nosti na območju večjih zbiralnikov vode je v Sloveniji 
urejeno s posebnim Pravilnikom o opazovanju seizmič-
nosti na območju velike pregrade (Uradni list, 2003). 
Velika pregrada je po tem pravilniku vsaka, ki je višja 
od 15 m, in vse tiste, visoke med 10 in 15 m, ki izpol-
njujejo še enega od pogojev (Godec in sod., 2003): 
dolžina krone je večja od 500 m, prostornina zbiralnika 
je večja od 1  milijona m3, maksimalna visoka voda, ki 
vpliva na pregrado, je večja od 2000  m3/s, pregrada, 
ki je imela težke pogoje temeljenja ali pregrada neobi-
čajne konstrukcije. Pravilnik predpisuje najmanjše število 
seizmografov, vrsto opreme in način njene postavitve 
glede na velikost pregrade ter način opazovanja in poro-
čanja. Skladno s tem pravilnikom so s sistemom seiz-
mološkega opazovanja opremljene vse pregrade hidro-
elektrarn na rekah Drava, Sava in Soča ter še nekatere 
druge pregrade vodnih zadrževalnikov (Godec in sod., 
2003). Za zdaj v Sloveniji še ne poznamo primera induci-
rane seizmičnosti zaradi zbiralnikov vode. So pa količine 
vode v teh zbiralnikih v primerjavi s primeri, opisanimi iz 
tujine, seveda razmeroma majhne.

 Slika 10: Inducirana seizmičnost na območju Premogovnika Velenje v letu 2003 (po Živec, 2005)
 Figure 10: Induced seismicity in the Velenje coal mine in 2003. (after Živec, 2005)
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Sklepne misli

Inducirano seizmičnost povzročajo različne gospodarske 
dejavnosti, ki spreminjajo napetosti v Zemljini skorji. 
Posledice pa pogosto niso sorazmerne s posegom v 
naravno okolje, zato so predmet podrobnega znanstve-

nega proučevanja, saj ni vedno lahko razlikovati med 
naravno in inducirano seizmičnostjo. Prav na področju 
opazovanja inducirane seizmičnosti je bil z razvojem 
seizmološke merilne opreme in računalniških orodij za 
obdelavo in analizo podatkov v zadnjih letih dosežen veliki 
napredek k boljšemu razumevanju tega pojava.



239UJMA | številka 32 | 2018

SPLOŠNO POZNAVANJE 
OBREMENITVE Z VROČINSKIM 
STRESOM IN MOŽNIH UKREPOV 
GENERAL KNOWLEDGE OF HEAT STRESS 
AND POSSIBLE MEASURES

Lučka Kajfež Bogataj
prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, lucka.kajfez.bogataj@bf.uni-lj.si

Zala Žnidaršič
študentka, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana, zala.znidarsic@gmail.com

Tjaša Pogačar
dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tjasa.pogacar@bf.uni-lj.si

Povzetek
Naraščanje vročinskega stresa prinaša nove družbene izzive, saj visoke temperature v vročinskih mesecih že 
zdaj povzročajo težave občutljivejšim in bolj izpostavljenim skupinam ljudi. V raziskavi smo ugotavljali, kakšno je v 
Ljubljani splošno poznavanje vročinskih valov, opozorilnega sistema, dojemanje lastne občutljivosti na vročino in 
dviga temperatur zraka v zadnjih letih. Raziskavo smo izvedli poleti 2017 med 96 mimoidočimi pred različnimi 
trgovskimi centri. Velika večina jih pozna opozorilni sistem za vročinske valove ali pa vsaj vedo, da obstaja, 
informacije so večinoma dobili po televiziji. Manj kot polovica jih pozna ukrepe na delovnem mestu. Kot občutljive 
skupine so največ prepoznali starejše, osebe, ki jemljejo zdravila, in majhne otroke oziroma dojenčke, le petina 
anketirancev je navedla tudi fizično obremenjene. Kot znaki vročinskega stresa so najbolj znane slabost, 
utrujenost in vrtoglavica. Pri preprečevanju vročinskega stresa je velika večina najprej pomislila na zadrževanje 
v hladnih prostorih in povečano uživanje tekočine. Več kot tri četrtine sodelujočih so v zadnjih letih opazile, da se 
temperatura zraka dviga, približno tretjina je sebe označila za zelo občutljive na vročino. Ugotovimo lahko, da je 
zaradi vedno več in intenzivnejših vročinskih valov pomembno ljudi o težavah in možnih rešitvah bolje izobraziti. 

Abstract
Global warming represents new social challenges, as high temperatures in the summer months are already 
causing problems for more vulnerable and at risk groups of people. In this study, we researched the public’s 
general knowledge of heat waves, the warning system, the perception of people’s own sensitivity to heat, and 
the sense of the rise in temperatures in Ljubljana in recent years. We conducted a survey of 96 passers-by 
in front of various shopping centres in the summer of 2017. The majority of them knew about the heat wave 
warning system, or had at least heard of its existence; their information was mostly gained from television. 
Less than half of them were familiar with workplace measures. The elderly, people taking medications, and 
young children were recognized as sensitive groups, but only a fifth of respondents also thought of physically 
active people. The most commonly known symptoms of heat stress were weakness, fatigue and dizziness. 
To prevent heat stress, the majority first think of retreating to cooler places, followed by increased fluid intake. 
More than three-quarters of the participants observed that air temperatures have been rising in recent years, 
and about a third of them identified themselves as very sensitive to heat. We can conclude that, due to the 
increasing, more intense heat waves, people should be more aware of the problems and possible solutions.

Uvod

Podnebne spremembe in z njimi povezana izpostavlje-
nost vročini v domačem okolju ali na delovnem mestu 
so med največjimi grožnjami svetovnemu zdravju v 21. 
stoletju s hudimi posledicami za kakovost življenja. Nara-
ščanje vročinskega stresa je čedalje večji izziv za večino 
družbenih okolij tudi v Sloveniji. Najranljivejša populacija, 

ki jo prizadenejo vročinski valovi, so starejši (Åström 
in sod., 2015), pri katerih je uravnavanje temperature 
telesa slabša zaradi fizioloških sprememb, kroničnih 
bolezni, uživanja nekaterih zdravil in življenjskega 
sloga, kar lahko hitro vodi v dehidracijo. Premalo pa se 
zavedamo, da je izpostavljena tudi aktivna populacija, 
še zlasti delavci na prostem. Raziskave so poleg znanih 
učinkov izpostavljenosti vročini potrdile še značilno 
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Ali poznate opozorilni sistem v 
primeru vročinskih valov? n %

Da 78 81,3 %
Ne 11 11,5 %
Ne, vendar vem, da obstaja 7 7,3 %
Ali veste, kdaj je bilo izdano 
zadnje opozorilo? n %

Da 76 79,2 %
Ne 9 9,4 %
Kako ste izvedeli za opozorila 
o vročinskih valovih? n %

Po televiziji 41 42,7 %
Prek interneta/socialnih omrežij 22 22,9 %
Po radiu 14 14,6 %
Od družine/prijateljev 7 7,3 %
Drugo 1 1,0 %
Ali poznate ukrepe na delovnem 
mestu v primeru vročinskega vala? n %

Da 43 44,8 %
Ne 18 18,8 %
Ne, vendar vem, da obstajajo določene smernice 35 36,5 %

zmanjšano produktivnost, kadar so temperature v 
delovnem okolju previsoke (Kosonen in Tan, 2014). 
S  staranjem delovne sile se odpornost na vročinski 
stres manjša, kar pomeni nadaljnje negativne učinke na 
zdravje in produktivnost. Zato ni presenetljivo, da več kot 
polovico (56 %) ocenjenih skupnih ekonomskih stroškov 
posledic podnebnih sprememb v letu 2030 pripisujejo 
vročini na delovnem mestu (Gil Cuesta in sod., 2017). 
Vročinski valovi zaradi še dodatno višjih temperatur 
zaradi toplotnega otoka mesta bolj ogrožajo prebivalce 
urbanih središč, ki že zdaj predstavljajo več kot polovico 
svetovnega prebivalstva, do sredine stoletja pa naj bi v 
mestih živelo že približno 70 odstotkov ljudi. 

Slovenska meteorološka služba od leta 2008 prek 
interneta opozarja pred nevarnimi vremenskimi razme-
rami (ARSO, 2008). Barvna lestvica kaže na stopnjo 
vremenske ogroženosti in možne posledice. Leta 
2011 je ARSO med vremenske ujme, glede katerih 
državna meteorološka služba izdaja opozorila, vključil 
tudi ekstremno visoke temperature. Po svetu obstaja 
mnogo različnih opredelitev vročinskega vala. V Sloveniji 
se od lanskega leta na predlog ARSO uporablja nasle-
dnja: vročinski val nastopi, če je temperaturni prag za 
povprečno dnevno temperaturo dosežen ali presežen 
vsaj tri zaporedne dni, pri čemer je prag za vlažno in 
zmerno podnebje hribovitega sveta 22 °C, za omiljeno 
celinsko podnebje 24  °C in omiljeno sredozemsko 
podnebje 25 °C (Ključevšek in sod., 2018).

Za prilagajanje na toplejše ozračje sta odločilni ustrezno 
urbanistično načrtovanje in boljše senčenje, velik učinek 

pa dosežemo tudi z ozaveščanjem in zgodnjim opozar-
janjem na vročinske valove in ukrepi za blaženje njihovih 
posledic, na primer s prilagojenim delovnim časom s 
popoldanskim počitkom. Dopolnilo teh ukrepov so okre-
pljene družbene vezi med stanovalci v soseskah in skrb 
za bolj ogrožene posameznike, saj se najbolj ogroženi 
posamezniki pogosto ne zavedajo nevarnosti, ki so jim 
izpostavljeni. 

Kljub nevarnostim, ki jih pomenijo vročinski valovi, pred-
videvamo, da mnogo ljudi ne dojema izjemne vročine kot 
nevarne za zdravje ali sploh ne kot naravne nesreče, ki 
nas ogroža oziroma celo povzroča večjo umrljivost. Zato 
je bil namen raziskave ugotoviti stopnjo ozaveščenosti 
med prebivalci glavnega mesta Slovenije. 

Splošno poznavanje 

vplivov vročinskih valov

Želeli smo izvedeti, kakšno je v Ljubljani splošno poznavanje 
vročinskih valov, njihovih vplivov, opozorilnega sistema 
in kakšno je dojemanje lastne občutljivosti na vročino 
ter opažanje dviga temperatur v zadnjih letih. Raziskavo 
smo izvedli poleti 2017 med 96 mimoidočimi ljudmi pred 
različnimi trgovskimi centri na petih lokacijah v Ljubljani. 
Sodelovalo je 45 moških in 51 žensk, 42 je bilo starejših 
od 50 let in 54 mlajših, 42 jih je imelo nižjo izobrazbo (5 
osnovno, 37 srednjo šolo ali gimnazijo), 54 pa višjo. 

Velika večina pozna opozorilni sistem v primeru vročinskih 
valov (81 %) ali pa vsaj vedo, da obstaja (preglednica 1). 
V  nekoliko večjem odstotku opozorilni sistem poznajo 
starejši, razlik po spolu in izobrazbi pa ni. Večinoma so 
se spomnili zadnjega izdanega opozorila (79  %). Kljub 
velikemu razmahu iskanja informacij prek interneta in 
spremljanja socialnih omrežij je informacije na spletu 
dobilo le 23 % sodelujočih, medtem ko so za opozorila o 
vročinskih valovih večinoma izvedeli po televiziji (43  %). 
Tu se je pokazalo nekaj razlik – bolj izobraženi so v veliko 
večjem deležu izbrali internet kakor manj izobraženi, 
starejši pa pogosteje kakor mlajši televizijo. Razlike po 
spolu v teh dveh primerih niso očitne, so pa ženske pogo-
steje prejele informacije od prijateljev ali družine. Precej 
manjši delež, manj kot polovica (45 %), jih pozna ukrepe 
na delovnem mestu, kar je pri doslej opaženem segre-
vanju precej zaskrbljujoče. Nekoliko bolj jih poznajo moški, 
starejši in bolj izobraženi. Kot zadnje ukrepe na delovnem 
mestu jih je nekaj navedlo namestitev klimatskih naprav, 
drugi niso vedeli, da bi bili sprejeti kakšni ukrepi.

Sodelujoči v raziskavi so morali navesti skupine ljudi, ki 
so po njihovem mnenju bolj občutljivi na vročinski stres, 
in znake vročinskega stresa  – odgovorov niso imeli 
na voljo (preglednica 2). Skoraj vsi so omenili starejše 
(79 %), veliko tudi osebe, ki jemljejo zdravila (66 %), in 
majhne otroke oziroma dojenčke (59 %). Vse tri skupine 
so v veliko večjem deležu navedle ženske (slika 1). Le 
petina (21 %) anketirancev je omenila tudi fizično obre-

 Preglednica 1: Poznavanje splošnega opozorilnega sistema 
v primeru vročinskih valov in ukrepov na 
delovnem mestu

 Table 1: Knowledge of the heat wave warning 
system and workplace measures

Lučka Kajfež Bogataj, Zala Žnidaršič, Tjaša Pogačar:  
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Naštejte skupine ljudi, bolj 
občutljive na vročinski stres n %

starejši ljudje 76 79,2 %
bolniki, osebe, ki redno jemljejo zdravila 63 65,6 %
mali otroci, dojenčki 57 59,4 %
fizično obremenjeni (športniki, delavci) 20 20,8 %
osebe s prekomerno telesno težo 5 5,2 %
socialno izolirani 1 1,0 %
Telesni znaki, povezani z 
izpostavljenostjo vročini n %

slabost 46 47,9 %
utrujenost 37 38,5 %
vrtoglavica 37 38,5 %
žeja 30 31,3 %
glavobol 28 29,2 %
pretirano potenje 26 27,1 %
omedlevica 23 24,0 %
vročinski krči 22 22,9 %
izpuščaji 18 18,8 %
vročinska kap 8 8,3 %
mišični krči 7 7,3 %
bruhanje 5 5,2 %
sončarica 5 5,2 %
opekline 2 2,1 %

menjene osebe, kot so športniki in delavci, bolj ali manj 
pozabili pa so na ljudi s prekomerno težo (v teh dveh 
primerih so se bolje odrezali moški), socialno izolirane 
in invalide. Zanimivo je, da mlajši od 50 let pogosteje 
menijo, da so občutljivi starejši, medtem ko so starejši 
v večjem deležu omenili osebe, ki jemljejo zdravila, in 
fizično obremenjene.

Podobni raziskavi so izvedli poleti 2015 v Bruslju in 
Amsterdamu (van Loenhout in Guha-Sapir, 2016) med 

120 oziroma 133 (povprečna starost 43 let) mimoido-
čimi na nakupovalnih ulicah in podobnih lokacijah. Sode-
lujoči so prav tako največkrat navedli starejše (88 in 
69 %), otroke (64 in 44 %) in osebe, ki jemljejo zdravila 
(35 in 36 %) – te je omenil za polovico manjši odstotek 
kot v Sloveniji. Le en odstotek oziroma dva odstotka jih je 
navedlo fizično obremenjene, 10 % v Bruslju in kar 25 % 
v Amsterdamu pa jih ni znalo našteti nobene od obču-
tljivih skupin. Raziskavi med 129 mimoidočimi v Lizboni in 
131 v Madridu (Gil Cuesta in sod., 2017) poleti 2016 sta 
pokazali, da ljudje najprej pomislijo na starejše (v obeh 
mestih 79 %), nato na otroke (40 in 59 %) in osebe, ki 
jemljejo zdravila (36 in 16 %). Tu jih je na fizično obreme-
njene pomislilo 2 oziroma 6 %, 3 oziroma 7 % pa jih ni 
znalo našteti nobene občutljive skupine.

Kot znake vročinskega stresa jih je več kot tretjina 
navedla slabost (48 %), utrujenost in vrtoglavico (oboje po 
39 %), nato pa žejo, glavobol, pretirano potenje, omedle-
vico, vročinske krče in izpuščaje. Le nekaj pa jih je omenilo 
mišične krče in bruhanje (preglednica 2). Izjemoma so 
navedli tudi opekline in sončarico, ki niso znaki vročin-
skega stresa. Bolj pogosto kakor moški so ženske navedle 
vrtoglavico, glavobol, žejo in slabost. Vročinske in mišične 
krče so omenili samo starejši in bolj izobraženi, žejo in 
izpuščaje pa mlajši pogosteje kot starejši.

Zanimivo je, da zna v Lizboni in Madridu (Gil Cuesta in 
sod., 2017) kljub značilnim vročim poletjem le majhen 
odstotek ljudi navesti različne znake vročinskega stresa. 
V Lizboni jih je največ omenilo dehidracijo (40 %), omedle-
vico (24 %) in nizek krvni tlak (18 %), v Madridu pa vrto-
glavico (31 %), dehidracijo (26 %) in omedlevico (20 %). 
Precejšen delež (11 in 5 %) jih navaja sončne opekline, 
ki niso posledica vročine. Avtorji raziskav v Lizboni in 
Madridu navajajo možnost, da lahko redna izpostavlje-
nost vročini, ne da bi doživeli hujše posledice, zmanjša 
dovzetnost za tveganje ali potrebo po informacijah.

Pri preprečevanju vročinskega stresa velika večina 
(90 %) najprej pomisli na zadrževanje v hladnih prostorih 

 Preglednica 2: Poznavanje občutljivih skupin in znakov 
vročinskega stresa
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 Slika 1: Poznavanje skupin ljudi, ki so bolj občutljive na vročinski stres – razlike med moškimi in ženskami
 Figure 1: Knowledge of groups of people who are more vulnerable to heat stress – differences between men and women
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Kako se lahko zaščitimo pred 
vročinskim stresom? n %

Zadrževanje v hladnih prostorih ob najbolj vročih 
delih dneva 86 89,6 %

Povečano uživanje tekočine 71 74,0 %
Prilagojena oblačila (tanki materiali, svetle barve) 40 41,7 %
Odmor v hladnejšem prostoru 32 33,3 %
Zaprta okna, ko je temperatura zunaj višja kakor 
v notranjem prostoru 26 27,1 %

Uporaba ventilatorja ali klimatske naprave 26 27,1 %
Več odmorov med delom 7 7,3 %
Prilagojen delovni čas 4 4,2 %
Ali se je po vašem mnenju v zadnjih 
letih temperatura dvigala? n %

Da 76 79,2 %
Ne 7 7,3 %
Ne vem 13 13,5 %
Ali menite, da ste občutljivi na vročino? n %
Zelo 29 30,2 %
Delno 34 35,4 %
Sploh ne 33 34,4 %

ob najbolj vročih delih dneva, nato na povečano uživanje 
tekočine (74  %). Manj kot polovica sodelujočih je 
omenila lahkotnejša oblačila, slaba tretjina bi skušala 
med delom narediti odmor v hladnejšem prostoru, 
ob vročini zaprejo okna in uporabljajo ventilator ali 
klimatsko napravo (preglednica 3). Pri prejšnjem vpra-
šanju so starejši manjkrat navedli žejo kakor mlajši in 
podobno so tokrat manj pogosto odgovorili, da pijejo 
več tekočine, in bolj pogosto, da se zadržujejo v hladnih 
prostorih (slika 2). Mlajši tudi v večjem deležu predla-
gajo uporabo ventilatorja oziroma klimatske naprave. 
Povečano uživanje tekočine so prav tako v večjem 
deležu omenile ženske kakor moški in bolj izobraženi 
kakor manj izobraženi.

V Bruslju in Amsterdamu (van Loenhout in Guha-Sapir, 
2016) so anketiranci pri preprečevanju vročinskega 
stresa prav tako najprej navedli zadrževanje v hladnih 
prostorih (58 in 65 %) in povečano uživanje tekočine (81 
in 59 %). V Lizboni in Madridu (Gil Cuesta in sod., 2017) 
jih največji delež omenja povečano uživanje tekočin 
(74 in 73 %) in zadrževanje v hladnih prostorih (64 in 
37 %). Zaskrbljujoče veliko jih je navedlo, da si pri vročini 
pomagajo s kremo za sončenje (28 in 18 %). 

Več kot tri četrtine (79  %) sodelujočih opaža, da se v 
zadnjih letih temperature zraka dvigajo, le 7  % pa jih 
meni, da se ne. V Madridu 13 % sodelujočih v raziskavi 
ni opazilo dviganja temperature zraka, v Lizboni pa kar 
23 % (Gil Cuesta in sod., 2017). 

Približno na tretjine lahko razdelimo sodelujoče glede 
na to, ali zase menijo, da so zelo, delno ali pa sploh niso 

 Preglednica 3: Poznavanje temperaturnih sprememb, 
občutljivosti in ukrepov

 Table 3: Knowledge of temperature changes, 
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 Slika 3: Lastna ocena občutljivosti na vročino – razlike 
med mlajšimi in starejšimi od 50 let
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 Slika 2: Poznavanje možnih ukrepov za preprečevanje vročinskega stresa – razlike med mlajšimi in starejšimi od 50 let
 Figure 2: Knowledge of heat stress preventive measures – differences between people younger and older than 50
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občutljivi na vročino (preglednica 3). Pri tem ni večjih 
razlik po izobrazbi, ženske so sebe označile za občutljive 
v nekoliko večjem številu kot moški, starejši od 50 let pa 
kar v velikem deležu glede na mlajše (slika 3). Pri tem je 
zanimivo, da se je približno enak delež mlajših in starejših 
označil za neobčutljive na vročino.

Glede na nižje poletne temperature v Bruslju in Amster-
damu je zanimivo, da se je le 32 oziroma 12  % sode-
lujočih opisalo kot zelo občutljive na vročino, kar 54 
oziroma 59 % pa jih meni, da na vročino sploh niso obču-
tljivi (van Loenhout in Guha-Sapir, 2016). V Lizboni se jih 
je za občutljive na vročino označilo 36 % in v Madridu 
33 % (Gil Cuesta in sod., 2017).

 Sklepne misli

Raziskava je pokazala, da kljub temu, da velika večina sode-
lujočih trdi, da pozna opozorilni sistem v primeru vročin-
skih valov ali da vsaj vedo, da obstaja, v veliko manjšem 
deležu poznajo ukrepe na svojem delovnem mestu. Bolj 
izobraženi v veliko večjem deležu informacije pridobijo 
prek interneta, starejši po televiziji. Ljudje najpogosteje 
kot občutljive skupine navajajo starejše, bolnike in otroke, 
medtem ko fizično obremenjene ali bolj izpostavljene 
(športniki, delavci) omeni le petina. Še bolj zaskrbljujoče 
pa je, da so sodelujoči večinoma pozabili na ljudi s preko-
merno težo, socialno izolirane in invalide. To lahko pomeni, 
da se nanje med vročinskimi valovi ne bodo posebej 
spomnili in zato ne bodo preverili, kako se počutijo, kar je 
lahko zelo nevarno, če ljudje iz teh skupin živijo sami. 

Med znaki vročinskega stresa skoraj polovica sodelujočih 
pozna slabost, utrujenost in vrtoglavico, nekoliko manj pa 
žejo, glavobol, pretirano potenje, omedlevico, vročinske 

krče in izpuščaje. Dobro je, da pri možnostih omilitve 
ali preprečitve vročinskega stresa velika večina navaja 
zadrževanje v hladnih prostorih in povečano uživanje 
tekočine, vendar obstaja še veliko drugih možnosti, tudi 
na delovnem mestu. Starejši pogosteje pozabijo na žejo 
in pitje večjih količin vode. Več kot tri četrtine sodelujočih 
opaža, da se v zadnjih letih temperature zraka dvigajo, 
zato je poznavanje ukrepov pomembno. Približno tretjina 
jih je namreč sebe označila kot zelo občutljive na vročino.

Omeniti je treba, da je vzorec raziskave precej majhen 
(n = 96), kar ne omogoča jasnega posploševanja na 
celotno populacijo. Rezultati večinoma veljajo za ljudi v 
mestih, ker je bila raziskava izvedena pred nakupoval-
nimi središči. V zadnjih letih Agencija RS za okolje upora-
blja opozorilni sistem v času vročinski valov z osnovnimi 
navodili, Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa 
objavlja natančnejše informacije in navodila na inter-
netni strani in v družbenih medijih. Zelo malo informacij 
je na voljo za starejše  – po televiziji in radiu. Rezultati 
nakazujejo, da bi bilo treba vložiti še več truda v ozave-
ščanje splošne javnosti o vplivih vročine na zdravje in 
možnih preventivnih ukrepih. Treba bi bilo najti različne 
učinkovite načine za obravnavo najbolj ranljivih skupin 
(tudi delavcev) in ljudi, ki jih obkrožajo ali skrbijo zanje. Pri 
tem morajo imeti aktivno vlogo agencije (ARSO), inštituti 
(NIJZ), odločevalci in mediji.
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Povzetek
V družboslovni znanosti ni enega celovitega teoretskega pristopa k preučevanju nesreč, so pa razviti številni 
teoretični koncepti, klasifikacije in modeli. Vsebinsko najbogatejši in v družboslovni znanosti najpogosteje 
uporabljan je model celovitega spoprijemanja z nesrečami (CEM − Comprehensive Emergency Management). 
Ta model tudi najbolj vpliva na oblikovanje tako prakse kot stroke spoprijemanja z nesrečami. Model celovitega 
spoprijemanja z nesrečami na eni strani v sklenjeno celoto povezuje dejavnosti, ki se v družbi izvajajo v povezavi z 
nesrečami, na drugi strani pa jih razdeli v med seboj povezane faze preventive, pripravljenosti, odziva in obnove. 
Do njegovega oblikovanja je vodila dolga pot v razvoju znanosti in družbe, ki se je vila od razumevanja nesreč 
kot šibe božje do razumevanja nesreč kot družbeno pogojenega pojava v obliki, kot je zajeta v obravnavanem 
modelu. Proces razvoja je vodil prek ugotovitve, da je mogoče pri spoprijemanju z nesrečami zaznati obdobja, 
faze, v katerih imajo različne dejavnosti določene skupne značilnosti, do ugotavljanja, da si faze med seboj sledijo 
v določenem vrstnem redu, pa vse do ugotovitev, da vrsta in raven aktivnosti v eni fazi bistveno vpliva tako na 
naslednje obdobje v spoprijemanju z določeno nesrečo kot tudi na spoprijemanje s prihodnjimi nesrečami. Razvoj 
je torej šel prek faznosti k linearnosti in do cikličnosti v razumevanju in obravnavi spoprijemanja z nesrečami.

Abstract
Social sciences do not use a single comprehensive theoretical approach to disaster research; numerous 
theoretical concepts, classifications and models have been developed. The most content-rich and widely-used 
model in social sciences is the Comprehensive Emergency Management model (CEM). This model also has 
the greatest impact on the development of the practice and profession of emergency management. On the 
one hand, Comprehensive Emergency Management connects into a complete whole the activities carried 
out in society concerning emergencies, and on the other hand, it divides these activities into inter-connected 
phases: prevention, preparedness, response, and recovery. Its formation was the result of a long-term 
development of science and society, from the initial interpretation of disasters as scourges of God, to the 
understanding of disasters as socialy-conditioned, occurring in the form that is presented in this model. The 
process of development progressed from the realisation that, when it came to emergency management, it 
was possible to identify periods or phases in which different activities have certain common characteristics, 
to the realisation that the phases followed a specific chronological order, and finally, to the realisation that the 
types and levels of activities within one phase have a profound impact on the following period of emergency 
management, as well as on the management of any future emergencies. The development progressed from 
a phase model to a linear model, and finally to a cyclical model of understanding and dealing with disasters.

Pomen načina 

razumevanja nesreč

Pomen načina razumevanja nesreč je v tem, da način 
razumevanja vodi k človekovi dejavnosti ali pasivnosti v 
odnosu do nesreč. Med teoretiki velja, da sodoben način 
razumevanja nesreč označuje Voltairova in Rousseau-
jeva razprava o lizbonskem potresu 1. novembra 1755. 
Osemnajsto stoletje je bil čas razsvetljenstva, čas, v 
katerem so iz kraljestev začele nastajati nacionalne 

države, in čas, ko je avtoriteto vladarja in krščanske vere 
zamajalo rastoče zaupanje v svobodo misli in zmožnosti 
razuma. V  takem družbenem okolju se je Rousseau 
odzval na Voltairovo Poemo o katastrofi v Lizboni in prvič 
v zgodovini postavil družboslovni pogled na nesreče. 
Namesto Voltairovega opisovanja človeške nemoči in 
njegovega pesimizma Rousseau ponudi pogled družbo-
slovca: ne narava, ljudje so postavili dvajset tisoč hiš, 
visokih po šest in sedem nadstropij, in če ljudje ne bi bili 
tako gosto naseljeni, bi bilo žrtev manj; če bi se ljudje 
umaknili iz stavb ob prvih sunkih, namesto da so iskali 
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svoja oblačila, denar in dokumente, bi bilo žrtev prav tako 
manj; ne posledic in tudi ne opisovanj ne bi bilo, če bi se 
potres zgodil kje v divjini in ne v Lizboni; narava se ne 
bo podrejala našim pričakovanjem  – mesto bi moralo 
biti zgrajeno drugje (Dynes, 2008). Rousseau nesrečo 
dojame kot družbeno pogojeno in ne zgolj kot dejanje 
narave ter še manj kot nedoumljivo dejanje božje volje, 
proti katerima je človek brez moči. In če je nesreča 
družbeno pogojena, se lahko družba z nesrečami tudi 
spoprime. Spoprijemanje družbe z nesrečami pa ima več 
razsežnosti, tako vsebinskih kot časovnih.

Nastanek modela celovitega 

spoprijemanja z nesrečami

Pionirji družboslovnega raziskovanja nesreč so pri preu-
čevanju nesreč ugotavljali pomen časovnih obdobij. Tako 
je Prince v analizi eksplozije v Halifaxu (Jeraj, 2018a) 
ugotovil, da se družbeni odziv na eksplozijo lahko deli na 
več faz. Za prvo fazo je v prizadeti skupnosti značilna 
zmeda oziroma “dezintegracije običajnega”, ki je pogoj za 
poznejše družbene spremembe oziroma reorganizacijo 
(Prince, 1920). Tej sledi obdobje organiziranega reše-
vanja, v katerem “se tisti del skupnosti, ki je bil v običajnih 
razmerah najbolj organiziran in discipliniran, najprej zave 
nesreče in se nanjo odzove; skupnost pa se usmeri na 
pot vzpostavitve normalnosti šele, ko se določijo naloge 
in se te dodelijo posebni skupini ljudi” (Prince, 1920). 
Sledi obdobje obnove, v katerem skupnost najprej pride 
do spoznanja, da najnujnejša pomoč služi le kot obliž za 
družbene in gospodarske posledice ter da je potrebna 
družbena reorganizacija, da bi skupnost znova vzposta-
vila navade in običaje prejšnjega vsakodnevnega življenja: 
“Razvoj ni nujno naravno dan ali zagotovljen rezultat 
sprememb. Razvoj je rezultat razumnih prizadevanj in 
prave požrtvovalnosti” (Prince, 1920).

Tudi Carr (1932) pri nesrečah ugotavlja posamezne 
faze, kar imenuje “sekvenčni vzorec”. Prvo fazo, pred 
nastankom dogodka, imenuje preliminarno ali inkuba-
cijsko obdobje. Naslednja je faza dislokacije in dezorgani-
zacije ob nastanku dogodka, katerega začetek označuje 
trenutek, ko se prej vzpostavljena zaščita poruši in vpliva 
na družbo. Sledi tretja faza, ko se družba spopade s 
posledicami, kar poimenuje faza prilagoditve in reorga-

nizacije. Znotraj te faze je najprej obdobje, ki ga imenuje 
zmeda−zamuda in predstavlja čas do vzpostavitve načr-
tnega odziva na nesrečo. Sledijo ji, do vzpostavitve ponov-
nega družbenega ravnovesja, obdobja prilagoditev, ki jih 
deli na individualna, interaktivna in kulturna (Carr, 1932).

Naslednje vplivno delo o faznosti pri nesrečah je 
prispeval Powel (1954 v Coetzee in Niekerk, 2012), ki 
je opredelil osem faz: preliminarno fazo (skupnost ima 
določeno raven zavedanja in odnosa do preteče nevar-
nosti), fazo opozorila (skupnost sodeluje pri dejavnostih 
pred nesrečo), fazo grožnje (skupnost je osredotočena 
na dejavnosti, ki naj bi omogočile preživetje ob nastopu 
nesreče), fazo nastopa nesreče (čas, ko se nesreča zgodi 
in povzroči smrt, poškodbe ljudi in stvari), fazo invento-
rizacije (skupnost se zave posledic in tega, da bo treba 
začeti njihovo odpravo), fazo spontanega reševanja (ad 
hoc pomoč prizadetim v nesreči), fazo organiziranega 
reševanja (nastop reševalnih služb) in fazo obnove (dejav-
nosti za vzpostavitev normalnega delovanja skupnosti).

Idejo faznosti in opredeljevanje faz sta razvijala še 
Chapman (1962 v Coetzee in Niekerk, 2012) in Stoddard 
(1962 v Coetzee in Niekerk, 2012). Vse te opredelitve 
so bile linearne (slika 1).

Prva ciklična opredelitev faz, ki sporoča, da družbeno 
spoprijemanje z nesrečami nikoli ni končano in poteka 
nepretrgano, se je pojavila leta 1975, ko so raziskovalci 
Univerze v Bradfordu objavili sliko modela, ki velja za prvo 
podobo cikličnega modela faz nesreče (slika 2) (Baird in 
sod., 1975; Coetzee in Niekerk, 2012). Ta fazni model še 
ni bil opisan kot cikličen, bil je le drugačen prikaz linear-
nega modela (Baird in sod., 1975), pa vendar je predsta-
vljal temelj za nadaljnji razvoj.

Značilnosti modela celovitega 

spoprijemanja z nesrečami

Prej navedena teoretična dela niso imela vpliva na 
razvoj praks in politik družb do nesreč. Družbe so bile 
usmerjene predvsem na odziv, to je na reševanje in 
humanitarno pomoč. V praksi so potrebo po drugačnih 
politikah pristopa k problematiki nesreč zaznali guver-
nerji zveznih držav Združenih držav Amerike po nizu 

Slika 1:  
Linearni model faz nesreče  
(vir: Baird in sod., 1975).
Figure 1:  
Linear model of emergency 
management phases  
(Source: Baird et al., 1975)
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večjih nesreč v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
(Coetzee in Niekerk, 2012). Ugotovili so, da je dotedanja 
politika obravnave nesreč po posameznih nevarnostih 
(posebni načrti odziva na potres, nesreče z nevarnimi 
snovmi, neurja), s poudarkom na naravnih nesrečah, 
neustrezna, da ločena obravnava vojne in jedrskih 
dogodkov ni primerna ter da dotakratne politike ne 
predstavljajo celovite obravnave nesreč, saj so osre-
dotočene le na pripravljenost in odziv, zanemarjajo pa 
zmanjševanje ranljivosti in dolgoročno obnovo (Emer-
gency Management Institute, brez letnice). Ugotovili so 
tudi, da so pristojnosti glede nesreč v državni upravi 
razdrobljene in da je treba oblikovati celovit pristop. 
Spoznanja na politični ravni so omogočila raziskovalni 
projekt z naslovom Državni sistem celovitega spoprije-
manja z nesrečami (State comprehensive emergency 
management: final report of the Emergency Prepare-
dness Project), ki ga je vodila Hilary Whittaker (Drabek, 
1991; Whittaker, 1978). V  projektu so potrdili neza-
dostno razvitost funkcije celovitega spoprijemanja z 
nesrečami, njeno strukturno nepopolnost in umešče-
nost na neustrezni ravni sistema oblasti ter predlagali 
celovit model spoprijemanja z nesrečami. Ta je predvi-
deval vzpostavitev odgovornosti in zmožnosti države za 
izvajanje dejavnosti v zvezi z vsemi vrstami nesreč tako, 
da se zagotovi usklajeno delovanje številnih agencij. 
Celovitost (angl. comprehensive) pri tem na eni strani 
pomeni usklajevanje dejavnosti vseh agencij v vseh 
štirih fazah: zmanjševanju ranljivosti družbe zaradi 
nesreč (angl. mitigation), pripravljenosti nanje (angl. 
preparedness), odzivu (angl. response) in obnovi (angl. 
recovery). Na drugi strani celovitost pomeni, da se 
model nanaša na vse vrste nevarnosti: vojno in naravne 
nesreče ter nesreče, ki jih povzroča človek (angl. man−
made). Gre torej za spremembo z osredotočenosti na 
posamezne nevarnosti na celostni pristop k nevarno-
stim (angl. all−hazard approach). Na tretji strani celo-

vitost pomeni, da model predvideva partnerstvo med 
vsemi ravnmi oblasti (National Governors’ Association 
Center for Policy Research and United States Defense 
Civil Preparedness Agency, 1979). Celovitost tako v 
praksi pomeni vzpostavitev mehanizmov za zagoto-
vitev odgovornosti za celovito obvladovanje nesreč 
pri najvišjih nosilcih oblasti na vseh oblastnih ravneh, 
vključno z zasebnim sektorjem, prav tako pa tudi obli-
kovanje struktur, ki imajo pristojnost, sposobnost in 
zmožnost izvajati funkcijo celovitega spoprijemanja z 
nesrečami.

Osnovne faze (Wisner in sod., 2012), stebri (Etkin, 
2015), discipline (Haddow in sod., 2008) oziroma stra-
teške faze (Lindell in sod., 2007) celovitega spoprije-
manja z nesrečami so preventiva, pripravljenost, odziv in 
okrevanje oziroma obnova po nesreči.

Preventiva

Izraz preventiva (angl. prevention) se pojavlja bodisi 
samostojno bodisi skupaj z zmanjševanjem ranljivosti 
(angl. mitigation), včasih se namesto preventiva pojavi 
zgolj zmanjševanje ranljivosti, včasih pa oba izraza 
nastopata samostojno v dveh ločenih fazah (angl. miti-
gation and prevention), vendar vedno v obdobju pred 
nastankom dogodka in pred reševanjem. Ta faza vklju-
čuje politike in dejavnosti, izvedene v obdobju (precej) 
pred dejansko (oziroma potencialno) nesrečo, katerih 
namen je: preprečiti ali zmanjšati nevarnost in doseči, da 
bi bil dogodek manj intenziven, milejši (zmanjšanje nevar-
nosti, angl. hazard reduction); preprečiti ali zmanjšati 
možnost za nastanek nesreče (zmanjšanje ogroženosti, 
angl. risk reduction); zmanjšati ranljivost (angl. vulnerabi-
lity) in s tem znižati raven možne poškodovanosti; zmanj-
ševati možne posledice nesreč (angl. mitigation).

Slika 2:  
Ciklični model faz nesreče  
(vir: Baird in sod., 1975).
Figure 2: Cyclical model of emergency 
management phases  
(Source: Baird et al., 1975)
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Gre torej za vplivanje na družbeno ravnanje ali naravne 
danosti ali spreminjanje obojega, da bi prepre-
čili nastanek nesreč oziroma znižali raven njihovih 
posledic. Primeri takih dejavnosti so: zakonodaja, ki 
ureja gradnjo potresno in drugače varnih objektov; 
zakonodaja s področja načrtovanja rabe prostora, ki 
se izogiba izpostavljenim mestom oziroma vzpostavlja 
območja za nadzorovano razlivanje voda; zavarovanje 
oziroma ponovno vzpostavljanje mokrišč; gradnja jezov 
in nasipov; zavarovanje premoženja, življenja in dejav-
nosti; vzpostavljanje varnih razmer pri proizvodnji, skla-
diščenju in transportu nevarnih snovi, vključno z jedr-
skimi. Razmerje med ravnjo vplivanja na vedenje ljudi 
in vplivanjem na nevarnost kot dvema povezanima 
vidikoma preventive je odvisno od odločitev, ki jih pogo-
jujejo družbeni dejavniki (npr. politični, gospodarski). 
Odločitve so lahko utemeljene na analizi stroškov in 
učinkov, lahko pa so precej manj analitične in odvisne 
od lobiranja industrije, pritiska civilne družbe, preteklih 
izkušenj ipd.

Pripravljenost

Pripravljenost (angl. preparedness) pri nekaterih 
avtorjih vsebuje predvsem načrtovanje (angl. planning) 
za odziv na nesreče, pri drugih kot poseben element 
vključujejo opozarjanje (angl. warning, risk communca-
tion) ali še katero drugo dejavnost, npr. izobraževanje in 
usposabljanje. Ta faza zadeva politike in dejavnosti, ki naj 
pozneje, ko se nesreča zgodi, ali neposredno pred njo, 
zagotovijo hitro in učinkovito zaščito življenj in lastnine 
ter reševanje, tj. ustrezen odziv (angl. response), ter 
omogočijo hitro okrevanje po nesreči (angl. recovery). 
Pripravljenost se materializira v načrtih, postopkih 
in virih za odziv in okrevanje, ki so vnaprej pripravljeni. 
Vzpostavitev pripravljenosti temelji na ustreznem, mate-
rializiranem odgovoru na več bistvenih vprašanj: kakšne 
bodo potrebe ob nesreči in katere organizacije (vladne 
(vrsta, raven), zasebne, civilnodružbene) jih bodo zado-
voljile; kako bo potekalo usklajevanje in sodelovanje; 
kateri viri (človeški (število, usposobljenost), materialni 
(material, oprema, objekti), finančni, storitveni, infor-
macijski) so potrebni in kako so zagotovljeni; kako se 
vzdržuje ustrezna raven pripravljenosti (usposabljanja, 
vaje, sestanki za pregled in dopolnjevanje načrtov odziva 
in okrevanja skupnosti po nesreči idr.).

Odziv na nesrečo

Faza odziva na nesrečo (angl. emergency response) 
vključuje dejavnosti tik pred nesrečo, med njo in takoj 
potem, ko se nevarnost (angl. hazard) udejanji in vpliva 
na pomembne družbene vrednote (angl. values) v njihovi 
ranljivosti (angl. vulnerability). V  nekaterih primerih so 
prebivalci in pristojni prek sistemov za zgodnje odkri-
vanje in opozarjanje obveščeni, da se bo zgodila nesreča, 
včasih dobijo podatke tudi o njeni intenziteti, zato nekateri 
avtorji v to fazo vključujejo tudi alarmiranje. V  vsakem 

primeru se odziv na primarni ravni začne z reševanjem, 
na višjih ravneh pa z ugotavljanjem vrste, intenzitete in 
obsega posledic, da se zagotovi čim hitrejše razpore-
janje ustreznih virov. Odziv na nesrečo mora izpolniti dva 
osnovna cilja − zaščititi ljudi in omejiti škodo. To skuša 
udejanjiti na naslednje načine: prek omejitve pristopa 
na prizadeto in s tem nevarno območje; z izvedbo umika 
s tega območja; z iskanjem, reševanjem in nujno medi-
cinsko pomočjo; s sprejemom in z zasilno namestitvijo 
evakuiranih in drugih ogroženih oziroma zaradi nesreče 
prizadetih oseb; z gašenjem požarov; z identifikacijo in 
nevtralizacijo nevarnih snovi idr. Fazo odziva na nesreče 
označujeta negotovost (ni popolnih informacij o vrsti in 
intenziteti posledic, ne o območju, prav tako ne popolnih 
informacij o virih za odziv) in pritisk po nujnem ukrepanju, 
ki presega časovne in fizične zmožnosti virov za odziv. 
Prav tako je za to obdobje, vsaj v začetku, značilna vklju-
čenost pretežno lokalnih virov. V tej fazi morajo pristojni 
za odziv ves čas ocenjevati posledice, usklajevati vse 
vrste virov za odziv, jih usmerjati na območja, kjer bodo 
najkoristneje uporabljeni, in usklajevati njihovo dejavnost. 
Da bi pristojni lahko odziv na nesreče ustrezno vodili, 
potrebujejo učinkovit model vodenja (Jeraj, 2018b). Faza 
odziva na nesreče se konča s stabiliziranjem razmer 
do te mere, da je ogroženost življenj in imetja spet na 
običajni ravni.

Okrevanje po nesreči oziroma 
obnova in razvoj

Nekateri avtorji fazo obnove (angl. recovery) delijo na 
kratkoročno pomoč in dolgoročno rehabilitacjo, poleg 
obnove pa lahko dodajo še razvoj z namenom, da bi 
nakazali možnosti in priložnosti za izboljšanje (angl. 
development, build−back−better) oziroma uveljavitev 
že obstoječih načrtov razvoja, odvisno od značilnosti in 
posledic nesreče ter od odločitve o ravni obnove. Ta faza 
je lahko zelo dolga. Prvi cilj je odstranitev ovir za dostop 
do prizadetega območja in gibanje na njem, sledijo zago-
tavljanje zasilne, začasne in stalne namestitve oseb, 
zagotavljanje vode, hrane in oblačil na ravni, ki je višja od 
tiste, ki se izvaja ob odzivu na nesrečo. Temu običajno 
sledi  – oziroma glede na možnosti poteka hkrati  – 
obnova infrastrukture (vodovod, kanalizacija, ceste, elek-
trika, oskrba z gorivom in s kurivom, telekomunikacije, 
transport). Glavni cilj je znova vzpostaviti razmere za 
delovanje družbe tako na ravni posameznikov kot oblasti 
in gospodarstva. 

Kritika modela celovitega 

spoprijemanja z nesrečami

Glede na dolgoletno prisotnost modela celovitega 
spoprijemanja z nesrečami pri teoretičnem preuče-
vanju nesreč in glede na njegovo razširjeno uporabo v 
praksi je razumljivo, da se je do njega razvila tudi kritična 
distanca. McEntire (2004) tako pravi, da so faze preve-
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lika poenostavitev dejanskosti nesreč ter da model ne 
zajema širših političnih, gospodarskih in kulturnih razse-
žnosti nesreč. Temu Etkin (2015) dodaja, da je model 
problematičen zaradi njegovega sugeriranja, da so faze 
med seboj neodvisne ter si med seboj sledijo ločeno in 
po vrsti, saj se v praksi med seboj prekrivajo in je posa-
mezne dejavnosti pogosto težko umestiti v eno od faz, 
kar omejuje praktično uporabo modela. Kritičen je tudi 
do zmožnosti modela, da bi poudaril pomen formalnih 
organizacijskih ureditev oziroma dogovorov (angl. 
formal arrangements), neformalnih družbenih mrež 
(angl. informal networks), ravni zmožnosti skupnosti 
(angl. capacity) in ravni njene sposobnosti, da nesrečo 
preživi brez pretresov s svojo žilavostjo (angl. resilience). 
Namesto klasičnega prikaza modela zato Etkin predlaga 
dopolnjen model (slika 3). Stebri oziroma faze teme-
ljijo na formalnih organizacijskih ureditvah, neformalnih 
družbenih mrežah, virih skupnosti in ravni njene sposob-
nosti, da nesrečo preživi brez pretresov s svojo odpor-
nostjo, prilagodljivostjo in prožnostjo, kar vse vpliva na 
vsakega od stebrov oziroma faz celovitega spoprije-
manja z nesrečami.

McEntire (2004) tudi meni, da praktična uporaba 
modela sama po sebi še ne zagotavlja dovolj visoke ravni 
zaščite družbe pred nevarnostjo nesreč, zato nasta-
jajo predlogi za pomik družbenih aktivnosti v smeri na 
nesreče odpornih skupnosti, k uporabi koncepta žila-
vosti (angl. resilience) kot vodila za celovito spoprije-
manje z nesrečami, k uporabi koncepta trajnostnosti 
(angl. sustainability) in k večjemu poudarku na obvlado-
vanju ranljivosti.

Sklepne misli

Model celovitega spoprijemanja z nesrečami omogoča 
teoretično umevanje nesreč kot družbeno pogojenega 
pojava na eni strani, na drugi strani služi kot sistema-
tično praktično vodilo organiziranja družbe, predvsem 
organov oblasti, v odnosu do nesreč, na tretji strani 
pa pomeni temelj za razvoj stroke, poklica, katerega 
glasilo je revija Ujma. 

Model teži k preseganju parcialnosti v odnosu družbe 
do nesreč, in to na več ravneh. Najprej preseže osre-
dotočenost na odziv in takojšnjo, predvsem humani-
tarno pomoč ter kot enako pomembne uvede faze 
pred nesrečo in po njej. Pred akutno fazo dogodka 
pripiše ustrezno raven pomembnosti zmanjševanju 
ranljivosti (angl. mitigation) in preventivi v smislu 
popolne odstranitve nevarnosti ali zmanjšanju ravni 
nevarnosti (angl. prevention) in pripravljenosti na 
nesreče (angl. preparedness). Po odzivu na dogodek 
pozornost usmeri tudi na dolgoročni proces obnove 
(angl. recovery). Vse skupaj poveže v sklenjen proces, 
ki presega prejšnjo linearnost in se torej ne konča z 
obnovo, pač pa se z novo izkušnjo nadaljuje na predvi-
doma višji ravni učinkovitosti.

Model preseže tudi razumevanje posameznih vrst 
nesreč kot bistveno različnih pojavov in uveljavi načelo 
celovitega, tako imenovanega all−hazard pristopa. To 
v praksi pomeni, da postavi usklajevanje in sodelo-
vanje različnih struktur glede na funkcijo (okolje, zdra-
vstvo, transport, gasilstvo …) in raven organiziranosti 

 Slika 3: Cikel celovitega spoprijemanja z nesrečami in njegovi temelji (vir: Etkin, 2015).
 Figure 3: Cycle of comprehensive emergency management and its foundations (Source: Etkin, 2015)
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(lokalno, regionalno, državno) kot imperativ v vsaki od 
faz celovitega spoprijemanja z nesrečami.

Pri nas lahko vsebino modela najdemo v konceptu 
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (Ušeničnik, 1988, 1993, 1996), raven primer-
ljivosti pa bi bilo treba še ugotoviti. Prav tako bi bilo 
treba ugotoviti, v kolikšni meri in katere izobraže-
valne organizacije prispevajo k oblikovanju strokov-
njakov, katerih poklicno področje je povezovanje 

vseh faz celovitega spoprijemanja z nesrečami na 
določeni ravni (podjetja, lokalne skupnosti, države), 
povezovanje strok, ki sodelujejo v posameznih fazah 
spoprijemanja z nesrečami in ki v odnosu do organov 
oblasti skrbijo za pripravo ustreznih politik ter njihovo 
izvajanje pred nesrečami, med njimi in po njih. Izko-
riščenost modela kot teoretičnega orodja bi lahko 
zvišali z njegovo načrtno in kontinuirano uporabno 
pri neodvisnem analiziranju politik, njihovih izvajalcev 
in aktivnosti.
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VODENJE V CIVILNI ZAŠČITI 
NEKDAJ IN DANES 
EMERGENCY RESPONSE MANAGEMENT IN THE CIVIL 
PROTECTION OF SLOVENIA, THEN AND NOW
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mag., Mestna občina Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, julij.jeraj@ljubljana.si

Povzetek
Vodenje odziva na nesrečo potrebuje urejeno in stabilno sistemsko okolje, ki zagotavlja pogoje za njegovo 
uspešnost. Tako okolje imenujemo model vodenja. Teoretični model vodenja vsebuje več enako pomembnih 
elementov, ki obsegajo vse od izbire in razvoja vodij, primerne organizacijske strukture vodenja, ustrezne 
notranje organizacije v organu vodenja, učinkovite metode dela organa vodenja, enotne terminologije 
ter ustreznih vrst in ravni usposabljanj prek zagotovljenosti ustrezne literature vse do načrtnega in 
neodvisnega analiziranja izvajanja vodenja. Prisotnost posameznih elementov modela vodenja odziva na 
nesreče smo preverjali na primeru Civilne zaščite v Sloveniji pred osamosvojitvijo in po njej. Ugotovili smo, 
da je bilo v Civilni zaščiti pred osamosvojitvijo prisotnih več elementov teoretičnega modela vodenja kot 
po njej. Razlike se kažejo v notranji strukturi organa vodenja, zagotavljanju kadrov zanj, metodi njegovega 
dela, usposabljanju in literaturi, medtem ko ni bilo zaznati pomembnih razlik pri analiziranju izvajanja 
vodenja in organizacijski strukturi vodenja. Nastanek razlik je v pretežni meri pogojen s spremenjenimi 
družbenimi okoliščinami. Ugotovitve primerjave pokažejo, na katerih področjih v sedanjem modelu 
vodenja velja zastaviti analitični premislek o morebitni potrebi za dopolnitve in morda celo spremembe. 

Abstract
Emergency response management requires a well-organised and stable system environment, which 
provides the conditions for its effectiveness. Such an environment is called a management model. 
A theoretical management model comprises several equally important elements, which encompass 
everything from the selection and development of leaders, appropriate organisational structures 
of management, uniform terminology, and suitable types and levels of training, to the provision 
of relevant literature, and planned and independent analyses of management performance. The 
presence of individual elements of the emergency response management model was examined 
in the Civil Protection of Slovenia before and after Slovenia gained its independence. It was found 
that more elements of the theoretical management model were present in Civil Protection before 
Slovenia’s independence than after it. There were differences in the internal structure of the 
management body, the provision of its personnel, its method of operation, training and literature, 
while no significant differences were identified in the analysis of management performance and 
the organisational structure. The differences mostly arose from the changed social situation. 
The findings of the comparison revealed which areas of the current management model should 
be given analytical consideration with regard to a potential need for amendments or changes.

Uvod

Vodenje odziva na nesrečo je proces, ki se odvija v okoli-
ščinah, katerih značilnosti so lahko zmanjšana zmožnost 
nadzora nad dogajanjem, velika mera nepredvidljivosti, 
pomanjkanje časa, neustrezne informacije o dogodku in 
njegovih posledicah ter njegovem morebitnem razvoju, 
neusklajenost med potrebami po virih za odziv in njihovo 
razpoložljivostjo, veliko število deležnikov, visoka raven 
pričakovanj prizadetih, ogroženih, splošne javnosti in 
politike. Gre torej za vodenje v okoliščinah krize, ki jo Stern 
(1999 v Malešič, 2004) opredeli kot »situacijo, ki izhaja 
iz spremembe zunanjega ali notranjega okolja določene 

kolektivitete in jo označujejo tri nujne in zadostne zaznave 
dela odgovornih odločevalcev: ogroženost temeljnih 
vrednot, nujnost in negotovost.« Zaradi teh okoliščin je 
vodenje odziva na nesrečo zelo zahtevna dejavnost, ki ji 
države namenjajo posebno pozornost tako, da vzposta-
vijo okolje, v katerem vsak element, od priprav do analiz 
izvedb vodenja, načrtno prispeva k zagotavljanju ustre-
znega vodenja odziva na nesreče. Tako okolje imenujemo 
model vodenja in prek preučevanja primerov nekaterih 
držav (Jeraj, 2016 in potekajoči raziskovalni projekt Obli-
kovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za 
vse ravni vodenja – ICS URSZR) ugotavljamo, da vključuje 
predvsem naslednje elemente:
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 – opredeljeno organizacijsko strukturo organa 
vodenja, njegovo notranjo funkcionalno razdelitev 
in širino vodenja oziroma kontrolnega razpona ter 
zagotavljanje prilagodljivosti strukture in njenih funk-
cionalnih elementov,

 – standardiziran opis nalog vsakega funkcionalnega 
elementa, opredelitev načina njihovega izvajanja in 
strukturo potrebnih podatkov,

 – standardizirano strokovno literaturo, priročnike in 
drugo gradivo ter usposabljanje, preverjanje in licen-
ciranje,

 – standardizirano terminologijo, ki omogoča nedvo-
umno komunikacijo,

 – oblikovano metodo oziroma proces, po katerem 
organ vodenja oblikuje odločitve ter zagotavlja uskla-
jevanje, sodelovanje in izvajanje,

 – sistematiziran način izbire in razvoja ljudi za vodenje,
 – načrtno preverjanje ustreznosti modela glede na 

rezultate njegove praktične uporabe, vključno z 
ustreznostjo pridobljenih kompetenc osebja.

Prisotnost ugotovljenih elementov modela vodenja 
odziva na nesreče smo preverjali v Civilni zaščiti pred 
osamosvojitvijo Slovenije in po njej, pri tem pa smo se 
omejili na poveljnike in štabe Civilne zaščite ter pri tem 
uporabili razpoložljivo strokovno literaturo, pravne akte 
in informacije posameznih strokovnjakov.

Organi vodenja v Civilni zaščiti

V čas pred osamosvojitvijo Slovenije, v konceptu splo-
šnega ljudskega odpora in družbene samozaščite, so bili 
organi vodenja v Civilni zaščiti štabi Civilne zaščite. Štabi 
so bili ustanovljeni na vseh ravneh: v krajevnih skupno-
stih, organizacijah združenega dela in družbenopoli-
tičnih skupnostih (občinah, mestih in republiki). Njihova 
naloga je bila, da organizirajo, usmerjajo in pripravljajo 
delovne ljudi in občane za osebno in vzajemno zaščito, 
usposabljajo enote Civilne zaščite, odrejajo, organizirajo 
in usmerjajo izvajanje zaščitnih in reševalnih ukrepov ter 

vodijo zaščitne in reševalne akcije ob neposredni vojni 
nevarnosti in vojni, ob naravnih in drugih nesrečah ter 
v izrednih razmerah (Zakon o splošni ljudski obrambi in 
družbeni samozaščiti, 226. člen). 

V času po osamosvojitvi vodenje sil za zaščito, reševanje 
in pomoč opredeljuje Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (81., 84. in 87. člen). Kot poglavitni 
organ vodenja je opredeljen poveljnik Civilne zaščite. 
Naloge poveljnikov Civilne zaščite so, da preverjajo inter-
vencijsko pripravljenost sil in sredstev za zaščito, reše-
vanje in pomoč, vodijo ali usmerjajo zaščito, reševanje 
in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, skrbijo za 
povezano in usklajeno delovanje vseh sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč, dajejo mnenja in predloge v zvezi s pripra-
vami in z delovanjem sil za zaščito, reševanje in pomoč 
ter mnenja in predloge za odpravo škode, ki jo povzročijo 
naravne in druge nesreče, predlagajo imenovanje štaba 
Civilne zaščite ter imenujejo vodjo intervencije. Naloga 
štabov Civilne zaščite je strokovna pomoč poveljnikom 
pri vodenju ter opravljanje drugih operativno-strokovnih 
nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Primerjava modelov 

vodenja v Civilni zaščiti 

pred osamosvojitvijo 

Slovenije in po njej

Modela vodenja odziva na nesreče se med obdobjem 
pred osamosvojitvijo in po njej razlikujeta (preglednica 
1). Odgovornost je postala individualizirana: štab Civilne 
zaščite kot kolektivni organ in poveljnika štaba Civilne 
zaščite, kot prvega med enakimi, je nadomestil poveljnik 
Civilne zaščite kot nosilec pristojnosti in odgovornosti, 
štab oziroma člani štaba pa so njegova strokovna 
pomoč. Med ravni organiziranja je po osamosvojitvi 
dodana regijska raven, kar je glede na več kot trikratno 
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 Slika 1: Pred osamosvojitvijo – organizacijska shema štaba Civilne zaščite občine – primer A (vir: Stojanović, 1984, 354).
 Figure 1: Before Slovenia's independence – organisational chart of municipal Civil Protection headquarters, Example A 

(Source: Stojanović, 1984, 354).
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povečanje števila občin v Sloveniji razumljivo. Odgovor-
nost za vzpostavitev organov vodenja Civilne zaščite na 
ravni podjetij ostaja, vendar le za podjetja z veliko nevar-
nimi snovmi. Tudi na nižji lokalni ravni (krajevne, četrtne 
skupnosti ipd.) poveljnike Civilne zaščite s štabi, ki jih 
predpisi ne zahtevajo izrecno, jih pa omogočajo, organi-
zira le redkokatera občina. Število občinskih poveljnikov 
Civilne zaščite s štabi se je povečalo skladno s poveča-
njem števila občin in z vzpostavitvijo regijskih poveljnikov 
Civilne zaščite.

Organizacijska struktura vodenja je v obeh obdobjih 
formalno linijsko-štabna, v praksi pa lahko tudi kolegi-
alna ali linijska. Pred osamosvojitvijo je bila notranja 
organizacijska struktura organa vodenja natanč-
neje določena kot v poznejšem obdobju. Funkcionalno 
področje vodenja je izvajal poveljnik štaba Civilne 
zaščite, ki ga je lahko nadomeščal načelnik štaba. Člani 
štaba so se imenovali pomočniki načelnika. Praviloma 
je vsak član štaba pokrival eno ali več funkcionalnih 
področij, ki so bila enaka zakonsko določenim ukrepom 
Civilne zaščite (zaklanjanje prebivalstva in materialnih 
dobrin, zaščita in reševanje ob rušenjih, zaščita in 
reševanje ob poplavah, zaščita in reševanje ob požarih, 
zaščita in reševanje ob eksplozijah, prva medicinska 

pomoč, zaščita in reševanje živali in živil živalskega 
izvora, zaščita in reševanje rastlin in živil rastlinskega 
izvora, radiološka, kemična in biološka zaščita, evaku-
acija prebivalstva, oskrba ogroženega in prizadetega 
prebivalstva, asanacija terena, zatemnitev, maski-
ranje), ti pa so bili v dokajšnji meri skladni z vrstami enot 
Civilne zaščite (sliki 1 in 2). 

Po osamosvojitvi funkcijo vodenja izvaja poveljnik 
Civilne zaščite z namestnikom (slika 3). Člani štaba 
Civilne zaščite nimajo več jasno določenih funkcionalnih 
področij, notranja funkcionalna razdelitev je prepu-
ščena vsakemu posameznemu zavezancu za ustano-
vitev organa vodenja. Nedvoumno je kot član štaba 
predviden le poveljnik gasilske zveze, za regijsko in 
državno raven pa tudi predstavnik Policije in Slovenske 
vojske. 

Predlogi v predpisih za funkcionalno razdelitev v organu 
vodenja segajo od strokovnjakov in predstavnikov tistih 
organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, 
reševanju in pomoči, prek strokovnjakov za posamezno 
področje reševanja (gradbeništvo, zdravstvo, veterina 
in podobno), do strokovnjakov za določene vrste reše-
vanja (tehnično reševanje, reševanje ob radioloških, 
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Slika 2:  
Pred osamosvojitvijo – organizacijska 
shema štaba Civilne zaščite občine – 
primer B (v oklepaju je navedeno 
število oseb) (vir: prilagojeno po 
Mandić in drugi, 1983, 47).
Figure 2:  
Before Slovenia's independence – 
organisational chart of municipal Civil 
Protection headquarters, Example B 
(number of people is listed in brackets) 
(Source: adapted from Mandić et al., 
1983, 47).
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kemičnih in bioloških nesrečah, varstvo pred neeksplo-
diranimi ubojnimi sredstvi in podobno) in tudi do zasto-
pnikov izvajalcev dejavnosti iz pristojnosti ustanovitelja.

Za poveljnika štaba Civilne zaščite so v obdobju pred 
osamosvojitvijo priporočali visokega funkcionarja druž-
benopolitične skupnosti, da bi bila tako vzpostavljena 
osebna povezava do političnih organov in finančnih virov. 
Za načelnike štabov so priporočali zaposlene na sekre-
tariatih za ljudsko obrambo, za člane štabov pa rezervne 
in upokojene vojaške častnike, tako da njihova vojaška 

specialnost ustreza posameznim ukrepom Civilne 
zaščite, ali civilne strokovnjake, katerih stroka je čim 
bolj povezana z ukrepom Civilne zaščite, za katerega naj 
bi bili odgovorni. Imenovanje in formalna razporeditev v 
organ vodenja je bila obvezna. V obdobju po osamosvo-
jitvi lahko kot priporočila za izbor kadrov pripoznamo 
le prej navedena priporočila o tem, kdo naj bi bili člani 
štaba. Imenovanja sedanjih politikov za poveljnike štabov 
ni mogoče preprosto enačiti z imenovanjem politikov 
pred osamosvojitvijo, saj so bili družbenopolitični delavci 
v prejšnjem obdobju ves čas na nekem funkcionarskem 
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 Slika 3: Po osamosvojitvi – organizacijska shema – poveljnik in štab Civilne zaščite (vir: prilagojeno po Pravilniku 
o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite).

 Figure 3: After Slovenia gained independence – Civil Protection commander and headquarters (Source: adapted from 
the Rules on Staffing and Material Formation of Civil Protection Units, Services and Bodies).

 Slika 4: Pred osamosvojitvijo – načelna shema zbiranja podatkov v štabu Civilne zaščite (vir: Mandić in drugi, 1983, 155).
 Figure 4: Before Slovenia's independence – general chart of data collection at Civil Protection headquarters  

(Source: Mandić et al., 1983, 155).
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položaju (reelekcija in rotacija), zdaj pa politiki položaje, 
ko niso izvoljeni, zapustijo in jih nadomestijo drugi. Kljub 
temu v nekaterih občinah na položaj poveljnika Civilne 
zaščite imenujejo politike, v nekaterih primerih pa župan 
na to funkcijo imenuje sebe. Prav tako Slovenska vojska 
ne usposablja rezervnih vojaških starešin; še vedno je 
mogoče imenovanje upokojenih vojaških častnikov. Na 
voljo za imenovanje v organe vodenja Civilne zaščite tako 
ostajajo predstavniki ali predstojniki izvajalcev dejavnosti 
iz pristojnosti ustanovitelja ali/in predstavniki organov, 
organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in 
pomoči, ki tako imenovanje sprejmejo kot del službenih 
obveznosti, in različni strokovnjaki, ki se strinjajo z vključi-
tvijo v štab Civilne zaščite in pri katerih ni treba uporabiti 
načina razporeditve skladno z državljansko dolžnostjo 
služenja v Civilni zaščiti.

Metoda dela organa vodenja je bila pred osamosvo-
jitvijo Slovenije predvidena v uradno sprejeti strokovni 
literaturi, proces dela pa so podpirali v tej literaturi pred-
videni obrazci z določeno strukturo podatkov in način 
zbiranja podatkov (sliki 4 in 5). Ni pa uradno veljavne in 
s strokovnim gradivom podprte metode dela organa 
vodenja po osamosvojitvi, obstajajo fragmenti zanjo, ki 
bi jih bilo mogoče s pridom uporabiti pri njenem obliko-
vanju.

Usposabljanje organov vodenja pred osamosvojitvijo 
je bilo povezano z natančno določeno organizacijsko 
strukturo in notranjo funkcionalno razdelitvijo v organu 
vodenja ter metodo dela organa vodenja. Organizirano 
je bilo za vsako posamezno funkcionalno področje v 
organu vodenja (za poveljnike in načelnike, za vsak posa-
mezni ukrep Civilne zaščite) in podprto z ustrezno lite-
raturo v obliki priročnikov ali skript. Usposabljanja so 
potekala na zvezni, republiški in mestni ravni, in to tako 
za celotni organ vodenja kot za vsako posamezno funk-
cionalno področje posebej. Usposabljanja na zvezni ravni 

za posamezno funkcionalno področje je trajalo štiri 
tedne z dodatnimi petdnevnimi usposabljanji, usposa-
bljanja na republiški ravni tako za posamezna funkcio-
nalna področja kot za celotni organ vodenja pa pet dni. 
Na ravni mestnih centrov za usposabljanje so izvajali 
predvsem usposabljanja enot in vaje z organi vodenja. 
Če predpostavimo, da je mesto načelnika štaba Civilne 
zaščite na občinski ravni zasedel npr. obramboslovec, ki 
je med štiriletnim univerzitetnim študijem pridobil tudi 
znanja, povezana z vodenjem, med služenjem vojaškega 
roka opravil šestmesečno šolo za rezervne starešine 
in šestmesečno prakso vodenja v vojaški enoti ter je 
po zasedbi delovnega mesta opravil enomesečno uspo-
sabljanje za načelnika štaba Civilne zaščite v zveznem 
Centru Civilne zaščite, petdnevni tečaj za načelnika in 
poveljnika v Republiškem centru za obrambno usposa-
bljanje in petdnevni tečaj za štab v celoti ter druge vrste 
usposabljanj, ki so bile na voljo, je tak kader opravil celovit 
kadrovski razvoj, ki so ga podpirale v nadaljevanju prido-
bljene praktične izkušnje in možnost spremljanja obilice 
domače (v slovenskem in takratni obliki srbohrvaškega 
jezika) strokovne literature.

Po osamosvojitvi se je praviloma zmanjšala velikost občin 
(velikost območja, število prebivalcev) in njihova finančna 
zmožnost, kar pomeni tudi, da niso zaposlovale kadrov, 
ki bi bili odgovorni zgolj za odziv na nesreče, ampak opra-
vljajo tudi naloge z drugih delovnih področij; prav tako 
niso zaposlovali kadrov z višjo izobrazbo. Tako so le v 
nekaj večjih slovenskih občinah kadri, ki so po obsegu 
delovnega področja in stopnji izobrazbe primerljivi tistim 
iz obdobja pred osamosvojitvijo. Kot smo ugotovili, v 
obdobju po osamosvojitvi v organih vodenja odziva na 
nesrečo ni uradne funkcionalne razdelitve nalog, zato 
tudi ni usposabljanj za funkcionalna področja. Primarno 
usposabljanje za organe vodenja je tridnevno uvajalno in 
temeljno usposabljanje za poveljnike, namestnike in člane 
štabov Civilne zaščite. Usposabljanje poteka s pomočjo 

POVELJNIK ŠTABA 1

2 3

NAČELNIK ŠTABA

NAČELNA SHEMA DELA ŠTABA ZA CIVILNO ZAŠČITO S POPOLNO 
METODO (METODA KOMPLEKSNEGA ANGAŽIRANJA) 

DANA NALOGA - PODATKI 

PREUČEVANJE IN SEZNANJANJE ŠTABA Z NALOGO, SPOROČANJE 
ZAMISLI IN DAJANJE NAVODIL ZA DELO 

OCENA DELOVANJA IN POSLEDIC TER DAJANJE 
PREDLOGOV ZA ODLOČITEV 

ČLANI ŠTABA ZA UKREPE CIVILNE ZAŠČITE 

Slika 5: 
Pred osamosvojitvijo – popolna 
metoda dela štaba za Civilno zaščito 
oziroma metoda kompleksnega 
angažiranja (vir: Mandić in drugi, 
1983, 158).
Figure 5: 
Before Slovenia's independence – 
a comprehensive method of operation 
of Civil Protection headquarters, 
or a complex engagement method 
(Source: Mandić et al., 1983, 158).

4  
SPREJEMANJE IN 

SPOROČANJE ODLOČITVE 
POVELJNIKA 
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gradiva, ki ga v razmerah, ko ni jasnega in uradno spre-
jetega modela vodenja in uradno sprejete literature za 
usposabljanje, po svojih najboljših močeh in na podlagi 
izkušenj pripravijo inštruktorji in predavatelji. Na voljo 
so tudi dobro sprejeta enodnevna usposabljanja, kjer 
so predstavljene izkušnje vodenja odziva ob posameznih 
večjih nesrečah. 

Strokovna literatura, namenjena odzivu na nesreče, je 
bila v obdobju pred osamosvojitvijo na voljo v slovenskem 
in srbohrvaškem jeziku kot revijalni tisk (Ujma, Civilna 
zaštita), v obliki priročnikov, skript in zbornikov. Obsegala 
je veliko tem, zastopan je bil tudi model vodenja odziva 
na nesreče, naklada je bila velika in izdaje številne. Po 
osamosvojitvi se strokovna literatura izdaja kontinuirano 
letno v obliki revije Ujma in kot zbornik trienalnega simpo-

zija Naravne nesreče ter v obliki monografij, predvsem 
zbornikov. Pretežni del strokovne literature po osamo-
svojitvi ne obravnava odziva na nesrečo, v veliki večini 
je usmerjen na druge faze celovitega spoprijemanja z 
nesrečami, predvsem tisti del preventive, ki se ukvarja 
z nevarnostmi (angl. hazard) v njihovi fizični dimenziji − 
potresna, poplavna, plazovna nevarnost idr. Znotraj dela 
literature, ki obravnava odziv na nesreče, se modelu 
vodenja ne posveča izrazite pozornosti.

Sistematičnega raziskovanja delovanja modela 
vodenja ni bilo mogoče identificirati niti pred osamosvo-
jitvijo Slovenije niti v obdobju po njej. V literaturi iz obdobja 
pred osamosvojitvijo je prisotna kritičnost do vodenja 
odziva na nesreče na splošno, prevladuje mnenje, da je 
temu področju posvečeno premalo pozornosti, da štabi 

Model vodenja v Civilni zaščiti
Pred osamosvojitvijo Slovenije Po osamosvojitvi Slovenije

Ravni organiziranja 
organov vodenja v 
Civilni zaščiti

podjetje, krajevna skupnost, občina, republika podjetje (dejansko jih skorajda ni), kraj ali sektor (dejansko jih 
skorajda ni), občina (število občin trikrat večje), regija, država

Organizacijska 
struktura organov 
vodenja v Civilni 
zaščiti

− linijsko-štabna organizacijska struktura 
vodenja

− v praksi odstopanja tako v smeri kolegialnega 
kot linijskega vodenja

− notranja organizacija v organu vodenja 
določena: poveljnik, načelnik in pomočniki 
načelnika po ukrepih Civilne zaščite ter 
skladno z enotami in s službami; v praksi so 
obstajala odstopanja

− linijsko-štabna organizacijska struktura in vodenje
− notranja organizacija v organu vodenja deloma določena: 

poveljnik, namestnik poveljnika, poveljniki gasilskih zvez, 
predstavniki Policije in Slovenske vojske ter drugi člani štaba iz 
vrst strokovnjakov in predstavnikov tistih organov, organizacij in 
služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, strokovnjaki 
za posamezno področje reševanja (gradbeništvo, zdravstvo, 
veterina in podobno) ali za določene vrste reševanja (tehnično 
reševanje, reševanje ob radioloških, kemičnih in bioloških 
nesrečah, varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi 
in podobno) ali zastopniki izvajalcev dejavnosti iz pristojnosti 
ustanovitelja

Izbor kadrov za 
organe vodenja v 
Civilni zaščiti

Priporočen izbor kadrov: za poveljnika visok 
funkcionar, za načelnika in njegove pomočnike 
zaposleni v sekretariatih za ljudsko obrambo, 
rezervni ali upokojeni vojaški starešine po 
specialnostih, ki ustrezajo ukrepom Civilne 
zaščite; civilni strokovnjaki za posamezna 
strokovna področja.

Priporočen izbor kadrov: civilni strokovnjaki za posamezna 
področja ali zastopniki organov, organizacij in služb, ki sodelujejo 
pri zaščiti, reševanju in pomoči.

Metoda dela organov 
vodenja v Civilni 
zaščiti

predvidena, uradno sprejeta ni predvidena, ni uradno sprejeta

Usposabljanje 
organov vodenja v 
Civilni zaščiti

− Savezni Centar za civilno zaštito: enomesečni 
osnovni tečaji za vsako posamezno funkcijo, 
dodatni enotedenski tečaji

− Republiški center za obrambno usposabljanje: 
enotedenski tečaji za vsako posamezno vlogo 
in petdnevni tečaji za celoten organ vodenja

Izobraževalni center za zaščito in reševanje: tridnevno uvajalno in 
temeljno usposabljanje za celotni organ vodenja skupaj, dodatna 
pretežno enodnevna usposabljanja (npr. študije primerov nesreč) 

Strokovna literatura 
o modelu vodenja v 
Civilni zaščiti

− za vsak ukrep Civilne zaščite uradno sprejet 
priročnik ali skripta

− uradno sprejet priročnik za usposabljanje 
organov vodenja

− strokovni reviji Civilna zaštita in Ujma
− zborniki

− ni uradno sprejetih priročnikov za vodenje
− strokovna revija Ujma
− zborniki

Preverjanje 
ustreznosti delovanja 
modela vodenja v 
Civilni zaščiti

Ni sistematičnega raziskovanja delovanja 
modelov vodenja.
Prisotni kritični prispevki o vodenju.

Ni sistematičnega raziskovanja delovanja modelov vodenja.
Kritičnih prispevkov o vodenju skorajda ni.

 Preglednica 1: Pregled razlik med modeloma vodenja v Civilni zaščiti pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej  
(vir: Jeraj, 2016).

 Table 1: Overview of the differences between the management models used in Civil Protection before and after 
Slovenia gained its independence (Source: Jeraj, 2016)
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za Civilno zaščito niso dovolj usposobljeni za vodenje ter 
nimajo na voljo ustreznega strokovnega gradiva. V  lite-
raturi v obdobju po osamosvojitvi je zastopanost kritične 
misli o vodenju odziva neznatna, omejuje se na navajanje 
nepravilnosti oziroma težav, ne ugotavlja pa vzrokov in 
ne ponuja rešitev.

Sklepne misli

V članku se nismo posvetili ugotavljanju značilnosti 
(npr. učinkovitosti glede na fizične značilnosti nesreče, 
uporabo sil, razmerje med škodo in stroški posredo-
vanja, spoštovanje varnosti pri delu, zadovoljstvo priza-
detih in ogroženih, zadovoljstvo in druga stališča podre-
jenih vodij, medijski odziv, razmerje med številom ogro-
ženih in številom rešenih ali drugače oskrbljenih, odziv 
politike, odziv medijev, stališča splošne javnosti idr.) prak-
tičnega izvajanja vodenja ob aktivnostih (vajah in posre-
dovanjih), saj za takšno analizo še nimamo razvitega 
metodološkega orodja, za preteklost pa tudi podatkov 
ne. Stališča o tem, ali je bilo izvajanje vodenja boljše v 
preteklosti ali danes, torej ne moremo podati.

Ugotavljali smo prisotnost elementov teoretičnega 
modela vodenja na področju vodenja v Civilni zaščiti nekdaj 
in danes. Pomen takega ugotavljanja je najprej v razmi-
sleku, kaj sploh sodi v sistemsko okolje področja vodenja, 
kaj omogoča, da se npr. vodenje poučuje in vadi, kaj 
omogoča, da se vodenje izvaja organizirano, poenoteno, 
sistematično, kaj omogoča, da izvajanje vodenja učinko-
vito vključuje vse številne deležnike odziva na nesreče, 
kaj omogoča kritično revidiranje izvajanja vodenja, obliko-
vanje in uveljavljanje popravkov. Ugotavljanje prisotnosti 
elementov, za katere ugotavljamo, da so pomembni, v 
dejanskem okolju vodenja v nekem času in organizaciji 
pa nam daje možnost za analitično osnovan premislek o 

tem, ali je koristno oblikovati in uveljaviti prilagoditve in 
spremembe, pri katerih elementih na področju vodenja 
ter o vrsti in načinu prilagoditev in sprememb.

Ugotovili smo, da se model vodenja odziva na nesreče 
med obema obdobjema razlikuje. Funkcionalna področja 
v strukturi organov vodenja so v obdobju pred osamo-
svojitvijo natančno določena, uradno sprejeta, skladna 
s predpisanimi ukrepi Civilne zaščite ter povezana z 
vrstami enot in služb Civilne zaščite. S  tako ureditvijo 
funkcionalnih področij v strukturi organov vodenja sta 
bila povezana tudi usposabljanje in literatura. Po osamo-
svojitvi funkcionalna področja strukture organov vodenja 
postanejo manj določena in bolj odvisna od posame-
znih ustanoviteljev organa vodenja odziva na nesreče, 
to je poveljnikov Civilne zaščite s štabi Civilne zaščite. 
Strokovnega gradiva, ki bi podpiral model vodenja, je v 
obdobju po osamosvojitvi manj in ni uradno sprejeto. 
Število dni usposabljanj za organe vodenja se je zmanj-
šalo. V obeh obdobjih ni načrtnega neodvisnega analizi-
ranja delovanja vodenja. 

Da bi zagotovili ustrezne zmožnosti za izvajanje vodenja, 
v nekaterih slovenskih občinah uporabljajo posamezne 
elemente modela vodenja, ki so ga razvili v Združenih 
državah Amerike (angl. Incident Command System), 
vendar gre pri tem predvsem za uporabo zgolj enega 
elementa − organizacijske strukture vodenja. Ta prinaša 
zgolj omejene rezultate, saj ni podprta z ostalimi 
elementi modela, ki pa jih občine same ne morejo razviti, 
saj zahtevajo širši konsenz ter zelo velik vložek strokov-
nega in znanstvenega dela. Uprava Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje je na tem področju storila 
pomemben korak z raziskovalnim projektom Oblikovanje 
celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse 
ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči 
v Republiki Sloveniji − ICS URSZR.
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Uvod

Opredelitev pojma mreža potresnih opazovalnic se je skozi 
čas spreminjala, kakor so postajale učinkovitejše tudi same 
potresne opazovalnice. Danes o mreži potresnih opazovalnic 
govorimo, kadar se podatki iz potresnih opazovalnic zbirajo 
v stvarnem času v vsaj enem središču, kjer se ti podatki 
obdelujejo, pri čemer velja, da ena ustanova skrbi tako za 
potresne opazovalnice, ki so povečini avtonomne in nimajo 
človeške posadke, kakor tudi za središče. Ta ustanova:

 – skrbi in vzdržuje merilno in komunikacijsko opremo, 
tako da lahko zagotavlja kakovost podatkov iz potre-
snih opazovalnic, 

 – nadzira komunikacijske poti, saj morajo podatki iz 
posamezne opazovalnice o nihanju tal priti v središče 
v stvarnem času, ker samo to omogoča avtomatizi-
rano primarno analizo potresa,

PRVA AVTOMATSKA DIGITALNA MREŽA 
POTRESNIH OPAZOVALNIC V SLOVENIJI
THE FIRST AUTOMATIC DIGITAL SLOVENIAN NATIONAL 
SEISMIC NETWORK
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Povzetek
Struktura prve digitalne seizmološke mreže na slovenskem ozemlju je temeljila na izkušnjah in tehničnih 
zmožnostih tistega obdobja. Opremo za potresne opazovalnice in računalniško opremo v središču za 
obdelavo podatkov (SOP) je dobavilo podjetje Nanometrics iz Kanade leta 1995, posamezne lokacije pa 
so bile opremljene v letih med 1995 in1997. Ob koncu leta 1997 je bila ena potresna opazovalnica v 
istem računalniškem omrežju kot SOP, štiri so komunicirale s središčem prek klicnih telefonskih linij, ena 
pa je bila povezana s podaljšano linijo. Vse opazovalnice so v SOP pošiljale le prožene dogodke, se pravi, da 
so bili digitalni zapisi potresa poslani v SOP šele po tem, ko je avtomatski algoritem na lokaciji potresne 
opazovalnice prepoznal konec potresa in je zaključil zapis. Povezava prek klicnih telefonskih linij in majhno 
dinamično območje prvih A/D pretvornikov so se ob potresu v Posočju leta 1998 izkazali za kritične in tako 
tudi pokazali smernice za izgradnjo nove državne mreže potresnih opazovalnic v poznejšem obdobju. 

Abstract
The structure of the first seismic network in Slovenia was based on the experience and technical 
possibilities of that time period. The framework of the network, that is the equipment for the seismic 
stations and the Data Processing Centre (DPC), was provided by the Canadian company Nanometrics 
in 1995. Individual locations were equipped in 1995, 1996 and 1997. The year 1996 is the starting 
point of the operation of the digital seismic network, when four seismic stations were connected to 
the network. By the end of 1997, one seismic station was connected to the same local area network 
(LAN) as the DPC, four communicated with the DPC via conventional telephone lines (dial-up access) 
and one has access to the DPC via “leased line”. All the stations sent event-triggered data to the DPC 
when the earthquake activity was over. The connections over conventional telephone lines and the small 
dynamic range of the RD-3 digitisers were main drawbacks of the network, which was established 
in the Posočje earthquake in 1998 and thus indicated guidelines for future improvements.

 – v središču za obdelavo seizmične podatke obdeluje, 
vrednoti, arhivira in opravlja druge seizmološke 
dejavnosti, kot je obveščanje pristojnih služb in 
javnosti. 

V času hitrih komunikacij obstajajo tudi virtualne 
mreže potresnih opazovalnic, kjer pa uporabnik 
virtualne mreže le uporablja posamezne produkte 
iz mrež drugih upravljavcev. Podatke pridobiva iz 
lokalnih središč in ne neposredno iz potresnih opazo-
valnic. Zaradi tega uporabnik virtualne mreže nima 
nadzora nad kakovostjo podatkov in tudi ne oskrbuje 
ali vzdržuje potresne opazovalnice in komunikacijske 
poti. Primer virtualne mreže, kjer tudi Slovenci prispe-
vamo podatke, je European Virtual Broadband Seismic 
Network (VEBSN), ki vključuje podatke iz več sto potre-
snih opazovalnic. 
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V preteklosti je bil pri razvoju mreže potresnih opazo-
valnic velik poudarek na času, ki je bil potreben, da se je 
zabeleženi dogodek iz več potresnih opazovalnic v centru 
ovrednotil. Čas, ki je potekel od začetka potresa pa do 
prvega obvestila javnosti, se je z razvojem merilne in 
strojne opreme, programske opreme in kakovosti komu-
nikacijskih poti krajšal. Pred letom 1960 so bile potresne 
opazovalnice še redke, bile so v večjih zgradbah in so 
imele stalnega oskrbnika. Nihanje tal so analogni seiz-
mološki sistemi beležili na fotopapir ali navadni papir in 
je vseboval večurni zapis, pogosto kar en dan. Osnovna 
analiza potresa je bila opravljena že na lokaciji, oskrbnik 
potresne opazovalnice pa je zapise lahko naknadno 
poslal v zbirni center. Če je na nekem območju delovalo 
več potresnih opazovalnic, analizo zapisov potresov pa 
so opravljali na eni lokaciji, je že bilo mogoče govoriti 
o mreži potresnih opazovalnic. Vendar pa je bil v takih 
primerih čas med zabeleženim dogodkom in njegovo 
analizo velik, včasih celo nekaj dni. 

V šestdesetih letih so začele delovati prve seizmološke 
mreže, kjer so se analogni seizmični signali v realnem 
času prenašali prek žice ali radijske povezave v središče, 
kjer so se vsi ti podatki beležili in centralno obdelali. Tako 
je recimo ob koncu leta 1982 v Črni gori začela delovati 
mreža desetih potresnih opazovalnic, kjer se je analogni 
seizmični signal prek FM radijske telemetrije prenašal v 
središče v Podgorici. Glavna težava analognih sistemov 

je bila relativno majhno dinamično območje, kar pomeni, 
da so lahko bili prekrmiljeni pri že srednje močnih 
potresih. Z razvojem seizmoloških digitalnih zajemalnih 
enot sredi 80. let prejšnjega stoletja, ki so omogočali 
beleženje večje dinamike nihanj tal, so analogni sistemi 
prenosa podatkov postopoma prehajali v digitalne.

Začetek digitalne 

seizmologije v Sloveniji

Ob koncu 80. let prejšnjega stoletja so mrežo potre-
snih opazovalnic v Sloveniji tvorile štiri stalne opazoval-
nice in dve začasni (slika 1) (Sinčič in Vidrih 1993, Sinčič 
in Vidrih 1995). Na vseh opazovalnicah so bili analogni 
instrumenti za merjenje in registriranje potresov 
(Sinčič in drugi, 1997). Potresne opazovalnice so imele 
stalnega oskrbnika, ki je skrbel za menjavo medijev 
(papir ali fotopapir). Takoj po potresu so oskrbniki 
naredili tudi osnovno analizo in prek UKV radijske zveze 
sporočili rezultate analiz v središče v Ljubljano, papir z 
zapisom potresa pa pozneje po pošti poslali v Ljubljano. 
Število potresnih opazovalnic, njihova razporeditev v 
Sloveniji in zastarela oprema pa niso omogočali zadovo-
ljivega opravljanja vseh nalog seizmološke službe. Dina-
mično območje analognih seizmoloških instrumentov se 
je gibalo med 30 in 35 decibeli, kar ni omogočalo učin-

 Slika 1: Načrt mreže potresnih opazovalnic iz leta 1990, ki prikazuje lokacije obstoječih potresnih opazovalnic in 
predvidene lokacije novih potresnih opazovalnic. (avtor: P. Sinčič)

 Figure 1: Actual and planned seismic network from 1990 (Author: P. Sinčič).
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kovitega spremljanja potresne dejavnosti, saj sistemi 
niso registrirali večine šibkih potresov, ki pa nam veliko 
povedo o aktivnih prelomih, pri močnih potresih pa so bili 
zapisi prekrmiljeni. Zato je bila v začetku 90. let načrto-
vana razširitev mreže opazovalnic z devetimi novimi regi-
onalnimi opazovalnicami in dvema lokalnima mrežama 

s po šestimi opazovalnicami (slika 1). Vse opazovalnice 
bi bile opremljene z napravami za digitalno zajemanje 
podatkov. Opazovalnice lokalnih mrež bi bile postavljene 
tako, da bi lahko kontinuirano v stvarnem času prena-
šale seizmične podatke v center za obdelavo podatkov 
z uporabo radijske telemetrije na frekvenčnem območju 
VHF 170 MHz ali UHF 450 MHz (Sinčič in Vidrih, 1993). 
Ker bi morala biti med sprejemno in oddajno točko vidna 
povezava, je to omejilo možnost izbire lokacij. Zaradi 
razgibanega reliefa bi bil tak načina prenosa podatkov iz 
regionalnih potresnih opazovalnic v središče tehnološko 
preveč zahteven. Za te opazovalnice je bil načrtovan 
prenos podatkov po klicnih ali najetih telefonskih linijah. 
A v začetku 90. let je hitrost podatkov med potresno 
opazovalnico in središčem po klicnih telefonskih linijah 
potekala počasneje kot samo zajemanje podatkov, saj je 
bil standardiziran prenos po bakrenih žicah takrat med 
2400 do 9600 bps (danes so te hitrosti sto in še več 
presežene). Zato je bilo načrtovano, da bi se večina seiz-
mičnih podatkov prenašala ponoči, ko so telefonske linije 
manj obremenjene. Da pa ne bi prišlo do izgub podatkov, 
bi se ti beležili na pomnilniški medij dalj časa in bi se, če bi 
bilo potrebno, tudi »ročno« prenesli v središče.

Za spoznavanje z digitalno tehnologijo je tedanji Seizmološki 
zavod leta 1990 kupil digitalno zajemalno enoto s SSR-1 
podjetja Kinemetrics in prve širokopasovne enokompo-
nente seizmometre WR-1. 16-bitna analogno-digitalna 
pretvorba je zagotavljala 96 dB dinamično območje (slika 
2). Ob koncu leta 1994 so enoto poslali k proizvajalcu v 
ZDA zaradi povečanja števila vhodni kanalov iz treh na 
šest. Digitalizacija se je nadaljevala z nabavo SSA-2 zaje-
malnih enot in FBA-23 pospeškometrov in nabavo RefTek 
zajemalnih enot Reftek 72A-07/DAT ter Reftek 72A-02. 
Izkušnje, ki so jih dobili s temi enotami, so nato pomagale pri 
izbiri opreme za prvo digitalno seizmološko mrežo. 

Digitalnih sistemov, ki jih je do leta 1995 uporabljal Seiz-
mološki zavod, ni bilo mogoče uporabiti v avtomatskem 
procesu določitve osnovnih potresnih parametrov. Za 
prenos podatkov iz teh instrumentov je bil potreben 
usposobljen inženir, ki je prepisal podatke iz instrumenta 
v prenosni računalnik in jih prenesel v center, kjer so se 
podatki ročno obdelali. Instrumenti RefTek so omogo-
čali kontinuirano zajemanje podatkov na disk oziroma 
na DAT-kaseto, vendar so bili nezanesljivi in so pogosto 
prenehali beležiti podatke. Instrumenti podjetja Kine-
metrics so bili stabilnejši, a so bili zaradi majhne kapaci-
tete pomnilnika primerni samo za shranjevanje kratkih 
oziroma »proženih« dogodkov. Vsi sistemi, razen enote 
RefTek 72a-02, so za usklajevanje podatkov s točnim 
časom še vedno uporabljali navigacijski sistem Omega 
(Sinčič in Vidrih, 1994). Radijski navigacijski sistem 
Omega je zgradila mornarica Združenih držav Amerike 
v 70. letih prejšnjega stoletja in je z osmimi oddaj-
niki pokrival celo zemeljsko oblo. Ladjam in letalom so 
omogočali določitev položaja na ± 2,2 km natančno. Od 
srede 90. let ga je vse bolj nadomeščal satelitski naviga-
cijski sitem točnega časa, ki ga poznamo s kratico GPS 
(Global Positioning System). Sistem Omega so zato leta 

 Slika 2: Digitalni seizmološki sistemi, nabavljeni v letih 
med 1990 in 1994 (A: SSR-1; B: SSA-2; C: 
RefTek 72A-02; D: 72A-07/DSK).  
(avtor: P. Sinčič)

 Figure 2: Digital seismic systems, purchased in the period 
between 1990 and 1994 (A: SSR-1; B: SSA-2; 
C: RefTek 72A-02; D: 72A-07/DSK)  
(Author: P. Sinčič).

 Slika 3: Oprema Nanometrics: osebni računalnik z 
vgrajenim sprejemnikom GPS, enota FEP in UPS 
z dodatnimi baterijami

 Figure 3: Nanometrics equipment: personal computer 
with GPS receiver, FEP unit and UPS with 
an additional set of batteries
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Strojna oprema Opis

Seizmometer CMG-40T
Širokopasovni trikomponentni seizmometer CMG-40T zaradi svoje preproste, robustne izdelave v vodotesnem 
ohišju in kakovosti še danes izdelujejo. Primeren je za registracijo lokalnih in regionalnih potresov. Izhodni signal je 
sorazmeren hitrostnemu odzivu v frekvenčnem območju med 0,03 Hz in 50 Hz.

A/D pretvornik RD-3

RD-3 je 16-bitni analogno-digitalni pretvornik, ki v povezavi z ojačevalnikom z mikroprocesorsko nastavljivim 
ojačenjem zagotavlja 132 dB dinamično območje. Linearni nizkoprepustni filter, fazno ujemanje posameznih 
ojačevalnikov in avtomatsko nastavljivo ojačenje zagotavljajo točno pretvorbo analognega signala seizmometra v 
digitalno obliko, primerno za nadaljnjo obdelavo. Enota RD-3 vsebuje tudi vezje za generiranje sinusnih, naključnih 
in impulznih signalov, potrebnih za kalibracijo senzorja.

--------

Maksimalni vhod na posameznem kanalu (Vpp) = 4,8 V

Občutljivost (v povezavi s seizmometrom CMG-40T) = 1 nm/s

A/D pretvornik HRD-24

HRD-24 je 24-bitni analogno-digitalni pretvornik in zagotavlja 142 dB dinamično območje. Za pretvorbo 
analognega signala v digitalno se uporablja Sigma-delta AD pretvornik. Enota vsebuje vezje za generiranje 
sinusnih, naključnih in impulznih signalov, potrebnih za kalibracijo senzorja.

Enota je vsebovala tudi GPS sistem točnega časa, tako da so se podatki pravilno časovno uskladili že v sami enoti.

--------

Maksimalni vhod na posameznem kanalu (Vpp) = 14,0 V

Občutljivost (v povezavi s seizmometrom CMG-40T) = 1 nm/s

IBM 486 osebni 
računalnik

Za zajem podatkov iz AD pretvornika in njihovo nadaljnjo obdelavo je podjetje Nanometrics dobavilo računalnike 
IBM z lastnostmi: 486DX5 66MHz mikroprocesor, 16 MB RAM pomnilnik, 540 MB trdi disk, disketna enota, 
grafična kartica, VGA zaslon. Ta računalnik je podjetje izbralo zaradi kakovosti in dolge življenjske dobe. Poleg 
standardnih računalniških modulov so bili v ohišje računalnika vgrajeni še komunikacijski procesor CP8-1, nadzorni 
kronometer (watchdog timer ) in GPS sistem točnega časa. Operacijski sistem je bil OS/2 in je bil prvi komercialni 
večopravilni sistem za PC-je. Komunikacijski procesor CP8-1 je bila predprocesorska enota z dvema vhodnima 
serijskima linijama za prenos podatkov v stvarnem času s hitrostjo prenosa 38 kBaud in je opravljala obdelavo 
podatkov, ki je bila potrebna pred prenosom podatkov v sam računalnik, saj je bila procesorska moč računalnika 
preslaba. Nadzorno-kronometrska enota skupaj s pripadajočo programsko opremo je zagotavljala ponovni zagon 
posameznega programskega paketa, ki je obstal v nedefiniranem stanju (»se je obesil«), in, če to ni pomagalo, 
ponovni zagon računalnika.

Štiri PC enote so imele vgrajeni modem s hitrostjo 14,4 mbps.

IBM 486 osebni 
računalnik – SOP

Za komunikacijo z enotami na potresnih opazovalnicah je podjetje Nanometrics dobavilo računalnik IBM z 
lastnostmi: 486DX5 66MHz mikroprocesor, 16 MB RAM pomnilnik, 540 MB trdi disk, disketna enota, grafična 
kartica, VGA zaslon in zunanji optični zapisovalnik za arhiv. Ta računalnik je podjetje izbralo zaradi kakovosti 
in dolge življenjske dobe. Poleg standardnih računalniških modulov so bili v ohišje računalnika vgrajeni še 
komunikacijski nadzorni kronometer (watchdog timer ). Operacijski sistem je bil OS/2. Nadzorno-kronometrska 
enota skupaj s pripadajočo programsko opremo je zagotavljala ponovni zagon posameznega programskega 
paketa, ki je obstal v nedefiniranem stanju (»se je obesil«), in, če to ni pomagalo, ponovni zagon računalnika.

Imela je vgrajeno komunikacijsko kartico in modem s hitrostjo 14,4 mbps ter programsko opremo za analizo 
seizmičnih podatkov DAN.

1997 ukinili in seizmološke naprave, ki so uporabljale 
ta signal za sinhronizacijo točnega časa, so v trenutku 
ostale brez zelo pomembnega podatka – točnega časa, 
zaradi česar so postali samo indikatorji nihanja tal.

Prva avtomatska mreža 

digitalnih potresnih opazovalnic

Od začetka 90. let je podjetje Nanometrics ponujalo 
rešitev »na ključ«, kar pomeni, da je ponujalo tako seiz-

mološko merilno opremo (brez seizmometrov) kakor tudi 
opremo za središče za obdelavo podatkov s samodejnim 
vzpostavljanjem komunikacije s potresnimi opazoval-
nicami. To je bilo prvo komercialno podjetje, ki je imelo 
celovito ponudbo programske in strojne opreme za zaje-
manje seizmičnih nihanj na potresni opazovalnici ter nato 
prenosa podatkov v središče, kjer so bili dogodki obrav-
navani najprej avtomatsko, nato pa jih je obdelal še seiz-
molog (Dolenc in Tasič 1998). Digitalne mreže potresnih 
opazovalnic so sicer že obstajale od konca 80. let, a je 
bil razvoj programske opreme v domeni samih institucij, 
ki so upravljale te mreže, saj so imele močno kadrovsko 

 Preglednica 1: Oprema prve avtomatske digitalne mreže potresnih opazovalnic 
 Table 1: The equipment of the first Slovenian digital national seismic network 
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zaledje in so lahko same razvijale namensko programsko 
opremo (npr. Kanamori in Hauksson, 1991).

Ker je bila ponudba podjetja Nanometrics za tisti čas 
najprimernejša za razpoložljive komunikacijske poti v 
Sloveniji, je bilo to podjetje tudi izbrano za dobavo opreme. 
Predvsem zaradi finančnih razlogov je bilo pri nabavi seiz-
mološke opreme načrtovano, da bi nabava potekala v 
več let in v več neodvisnih fazah. V prvi fazi je bila načrto-
vana nabava opreme za pet opazovalnic in osrednji raču-
nalnik, ki je imel nalogo zbiranja seizmoloških podatkov. Ta 
nabava je bila opravljena leta 1995. Opremo potresnih 
opazovalnic so sestavljali seizmometer Güralp CMG-40T 

(kupljen neodvisno pri podjetju Güralp iz Anglije), analogno-
-digitalni (A/D) pretvornik RD-3 in računalnik IBM-PC s 
programsko opremo NAQS (ime je kratica iz Network 
AcQuisition Software) za zajemanje podatkov iz zajemalne 
enote (preglednica 1). Seizmometer in A/D pretvornik 
sta bila nameščena v seizmičnem jašku, do več metrov 
oddaljene računalniške enote je bil RD-3 povezan s podat-
kovnimi kabli in vodi za napajanje. 

Analogni signal iz seizmometra je A/D pretvornik 
pretvoril v digitalni podatkovni tok, ki je bil prek priklju-
čitvenega vmesnika in procesorske enote CP8-1 vzpo-
stavljen do računalnika z večopravilnim operacijskim 
sistemom OS/2. Programska oprema NAQS je obde-
lovala vse prihajajoče podatke in jih shranjevala v krožni 
pomnilnik na trdi disk. Velikost diska je zagotavljala 
približno petdnevno shranjevanje podatkov. 

Zaradi poenostavitve izračuna lokalne magnitude iz 
digitaliziranih zapisov je bil RD-3 pretvornik nastavljen 
tako, da je en vzorec na izhodu predstavljal 1 nm/s. Ta 
zahteva je sicer poenostavila računanje magnitude, tudi 
šibki potresi so bili natančneje zabeleženi zaradi nižjega 
lastnega šuma zajemalne enote, vendar je zaradi tega 
zajemalna enota pokrila le del celotnega dinamičnega 
območja seizmometra CMG-40T. Seizmometer je lahko 
zabeležil nihanje tal z amplitudo do 2,5 cm/s, največjo 
amplitudo tal, ki smo jo lahko zabeležili s tako nastavi-
tvijo zajemalne enote RD-3, pa je bila 0,3 cm/s. Posle-
dice te odločitve so se izkazale za kritične ob potresu 
v Posočju leta 1998, ko je bil sistem na observatoriju 
na Golovcu, ki je bil v tem času bistven za hitro izraču-
navanje magnitude, prekrmiljen in s tem neuporaben za 
določitev magnitude potresa.

 Slika 4: Zapis potresa v Posočju leta 1998, kot ga 
je zabeležila mreža potresnih opazovalnic 
Nanometrics. (avtor: P. Sinčič)

 Figure 4: Seismogram of the earthquake in Posočje 
in1998, recorded with the Nanometrics seismic 
network (Author: P. Sinčič)

 Slika 5: Modeli instrumentalnega šuma (spodnja meja za detekcijo koristnega signala) za opremo prve avtomatske mreže 
potresnih opazovalnic: seizmometer CMG-40T in zajemalni enoti RD-3 in HRD-24. Za primerjavo je podan še 
Petersonov model spodnje ravni seizmičnega šuma (P-LNM; Peterson, 1993) in model spodnje ravni seizmičnega 
šuma za slovensko ozemlje (SLO-model, vertikalni in horizontalni; Tasič, 2015). (avtor: I. Tasič)

 Figure 5: Self-noise models (the lowest limit for detection of an useful signal) for the equipment of the first Slovenian digital 
national seismic network (seismometer CMG-40T, acquisition unit RD-3 and acquisition unit HRD-24) regarding 
to the Peterson Noise Model (Peterson, 1993) and Slovenia’s low noise model (SLO-model; Tasič 2015).
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Časovno usklajenost podatkov je zagotavljal sprejemnik 
časa GPS, vgrajen v računalnik IBM-PC. Nemoteno delo-
vanje naprav ob izpadu omrežne napetosti je zagota-
vljalo brezprekinitveno napajanje (UPS). Računalniške 
enote na potresnih opazovalnicah so v SOP v Ljubljani 
na Golovcu pošiljale tako statusne podatke kakor tudi 
»prožene« seizmične zapise.

Štiri potresne opazovalnice naj bi bile povezane z osre-
dnjim računalnikom po klicnih telefonskih linijah, seiz-
mološka enota na observatoriju na Golovcu v Ljubljani 
pa bi bila vključena v lokalno računalniško mrežo. Na tej 
lokaciji je bil tudi SOP z IBM-PC osebnim računalnikom, ki 
je skrbel za komunikacijo z opremo na potresnih opazo-
valnicah (Tasič 2007) in delovno postajo SUN , kjer se je 
opravljala analiza zapisov.

V letih 1997 in 1998 sta bila dobavljena še kompleta 
opreme za dve potresni opazovalnici, a z novim modelom 
zajemalne enote HRD-24. Zajemalna enota HRD-24 je 
imela 24-bitni A/D pretvornik in vgrajen GPS spreje-
mnik, tako da so se podatki opremili s točnim časom že 
v sami enoti. Zato sta bili ti enoti bistveno boljši od enote 
RD-3. Tudi ta A/D pretvornik je bil nastavljen tako, da je 
en vzorec na izhodu predstavljal 1 nm/s. S tako nasta-

vitvijo je bila največja še pravilno zabeležena amplituda 
hitrosti nihanj tal 0,9 cm/s. 

Decembra 1995 je že delovala oprema na lokaciji na 
Golovcu, ampak mreža je do svojega izraza prišla šele 
tedaj, ko so samostojno delovale vsaj štiri potresne 
opazovalnice. Tako štejemo leto 1996 kot začetek delo-
vanja digitalne mreže, saj smo v tem letu opremili še tri 
potresne opazovalnice (preglednica 2). Leta 1997 sta 
bili dodatno opremljeni še dve opazovalnici, pri čemer je 
bila opazovalnica v Cesti nad Krškim z oznako CESS opre-
mljena z novo zajemalno enoto HRD-24. Na opazovalnici 
sta bila postavljena samo zajemalna enota in seizmo-
meter, prek najete linije pa se je signal prenašal do raču-
nalnika v Krškem (postavljen je bil na Geodetski upravi), 
kjer je tudi bil krožni pomnilnik. Računalnik je bil vključen 
v državno računalniško omrežje, tako kot središče na 
Golovcu, in sistema sta si lahko izmenjevala podatke 
skoraj v stvarnem času. Slabost »oddaljenega« računal-
nika je bila v tem, da so bili podatki izgubljeni, če je prišlo 
do prekinitve prenosa podatkov na relaciji med potresno 
opazovalnico in Krškim. V letu 1998 je bil dobavljen še en 
novi sistem zajemalno enoto HRD-24, a je, še preden je 
bil vključen v mrežo, močan potres v Posočju (Gosar in 
drugi 1999, Gosar 1999, Ribičič in Vidrih 1998, Vidrih 

Oznaka (lokacija) Datum Opis

VBY (Bojanci)

28. 5. 1996 Postavitev seizmološke opreme Nanometrics z zajemalno enoto RD-3. (Komunikacija: klicna 
telefonska linija.)

17. 6. 1996 Zamenjava PC IBM in GPS antene zaradi udara strele.
11. 8. 1998 Zamenjava zajemalne enote RD3 z enoto RD3 z večjim dinamičnim obsegom.
2. 6. 1999 Zamenjava zajemalne enote RD3 z zajemalno enoto HRD24. Priklop na računalniško omrežje.
17. 2. 2004 Ukinitev sistema Nanometrics. 

LJU (Golovec, 
Ljubljana)

Oktober 1995*

Postavitev seizmološke opreme Nanometrics z zajemalno enoto RD-3. Priklop na računalniško 
omrežje.

*Natančen datum ni določen, saj so oktobra potekala različna zaključna dela, kot je recimo 
postavitev GPS antene na stalno lokacijo in postavitev protistrelne zaščite za sistem.

19. 6. 2015 Ukinitev sistema Nanometrics.

BISS (Bistriški Jarek) 
22. 8. 1996 Postavitev seizmološke opreme Nanometrics z zajemalno enoto RD-3. (Komunikacija: klicna 

telefonska linija.)
21. 9. 2012 Ukinitev sistema Nanometrics. 

DOBS (Dobrina)
14. 10. 1996 Postavitev seizmološke opreme Nanometrics z zajemalno enoto RD-3. (Komunikacija: klicna 

telefonska linija.)
29. 10. 2006 Postavitev NMX HRD-24 (v računalniškem omrežju).
7. 7. 2011 Ukinitev sistema Nanometrics. 

CEY (Grahovo, 
Cerknica)

10. 4. 1997 Postavitev seizmološke opreme Nanometrics z zajemalno enoto RD-3. (Komunikacija: klicna 
telefonska linija).

14. 5. 2014 Ukinitev sistema Nanometrics. 

CESS (vas Cesta)
4. 9. 1997

Postavitev seizmološke opreme Nanometrics z zajemalno enoto HRD-24 in modema za najeto 
linijo do Krškega, kjer sledi povezava s PC enoto, ki je priklopljena na državno komunikacijsko 
omrežje.

Še deluje.

KBZP (Brezje pri 
Senušah)

17. 2. 2004 Postavitev samo HRD-24 (z lokacije VBY) s prenosom podatkov v Ljubljano.
10. 9. 2015 Ukinitev po okvari zaradi strele.

 Preglednica 2: Oprema potresnih opazovalnic pri prvi postavitvi in poznejše bistvene spremembe. Na vseh lokacijah je bil 
postavljen seizmometer istega tipa: CMG-40T. 

 Table 2: The equipment of the seismic stations at the first layout and significant changes. At all locations, 
a seismometer of the same type was placed: the CMG-40T. 
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in Ribičič 1999) zamajal celotno mrežo, v prenesenem 
pomenu in dobesedno. 

Potres v Posočju leta 

1998 in državna mreža 

potresnih opazovalnic

Ta potres je pokazal na glavno slabost te mreže  – na 
velike težave s prenosom podatkov. Na observatoriju na 
Golovcu je bila na voljo le ena telefonska linija za komunika-
cijo s potresnimi opazovalnicami. Tako je naenkrat samo 
ena od štirih potresnih opazovalnic lahko pošiljala seiz-
mične podatke v Središče za obdelavo podatkov (SOP). 
Preostale so čakale na prosto linijo in ponavljale vzpo-
stavitev povezave z nekajminutnim intervalom. Zaradi 
nizke hitrosti prenosov podatkov po klicni telefonski liniji 
je potekal prenos celotnega zapisa tega potresa, ki je bil 
daljši, kot je bilo v povprečju, iz posamezne lokacij skoraj 
pet minut ali še minuto več. Zaradi preobremenjenosti 
linij ob potresu pa je bilo tudi vzpostavljanje nove povezave 
med potresno opazovalnico in SOP oteženo. Potres so 
čutili po celi Sloveniji in telefonske centrale so bile kmalu 
preobremenjene s klici med uporabniki. Zato so zapisi 
potresa iz posameznih opazovalnic v SOP prihajali počasi 
in nezvezno. Dodatno nesrečno naključje je povzročilo, 
da je bila komunikacija z opazovalnico CESS prekinjena 
že prejšnji dan. Tako so bili takoj na voljo samo podatki iz 
opazovalnice na observatoriju na Golovcu v Ljubljani. A 
zaradi premajhnega dinamičnega območja A/D enote 
RD-3, so bili zapisi prekrmiljeni, sistem ni zabeležil celo-
tnega nihanja tal in zato ni bilo mogoče določiti magni-
tude potresa s podatki tega sistema. Pri sistemu SSR-1, 
ki je imel pospeškometer, pa že eno leto zaradi ukinitve 
sistema OMEGA ni deloval sistem točnega časa. Ker 
takrat ni bilo na voljo veliko uporabniških programov, tudi 
ni bilo programskega vmesnika, ki bi pospeškovno nihanje 
tal, ki ga je zabeležil pospeškometer, pretvoril v hitrostno, 
kar bi poenostavilo izračun magnitude v izrednih situa-
cijah oziroma pri močnih potresih. 

Po potresu v Posočju je bilo narejenih kar nekaj poso-
dobitev programskega dela sistema na vseh PC enotah 
za čim enostavnejši in hitrejši prenos podatkov (Tasič 
2001, Tasič 2003, Tasič in Mali 2007). Pospešeno so 
se pretvarjale tudi klicne linije v najete, saj je bila komu-
nikacija ena od dveh poglavitnih težav mreže. A težava 
z enotami RD-3 je ostala. Kljub temu, da so bile pozneje 
vse opazovalnice povezane v državno računalniško 
omrežje, je zajemalna enota RD-3 s svojim dinamičnim 
območjem in nezmožnostjo avtonomnega delovanja brez 
neposredne bližine računalnika še vedno predstavljala 
omejitev. Čeprav smo nato pri enoti RD-3 na potresni 
opazovalnici v Bojancih še v istem letu s posegom v elek-
troniko povečali dinamično območje za faktor 3,8, je 
nezmožnost pošiljanja seizmičnih podatkov v stvarnem 
času še vedno pomenila težavo. Zato smo naslednje leto 
na tej opazovalnici zamenjali enoto RD-3 s HRD-24. 

Sklepne misli

Potres v Posočju 1998 je dejansko zaključil aktivnosti 
na prvi digitalni mreži (nabav Nanometrics) iz leta 1995. 
Nova oprema podjetja Nanometrics se iz tega sklopa 
po tem dogodku ni več nabavljala. Istočasno so se začeli 
postopki za izgradnjo popolnoma nove državne mreže 
potresnih opazovalnic in SOP, ki je odpravila vse pomanj-
kljivosti, ki so se pokazale ob potresu leta 1998. Projekt 
se je imenoval »PM 2000« (Lapajne in drugi, 1998, 
Vidrih in drugi 2006).

Seizmološka oprema podjetja Nanometrics iz 90. let 
prejšnjega stoletja je bila, kljub omenjenim pomanj-
kljivostim, dobro zasnovana in kakovostno narejena. 
Čeprav smo po letu 2000 dobavili poenoten komple-
ksnejši sistem za novo mrežo, smo še vedno vzdrževali 
elemente stare mreže (preglednica 2). Tako smo zadnjo 
enoto s sistemom RD-3 izključili šele leta 2015, in sicer 
zato, ker so porušili objekt, v katerem je bil postavljen. 
Ves ta čas (skoraj 20 let) je računalnik IBM-PC z opera-
cijskim sistemom OS/2 neprekinjeno deloval. 

Zajemalno enoto HRD-24 pa še danes uporabljamo 
na lokaciji CESS, saj smo jo s povezavo z industrijskim 
mini računalnikom z majhno porabo električne energije 
ter z napajanjem z enosmerno napetostjo 12V, ki stoji 
v neposredni bližini seizmometra, lahko vključili tudi v 
sodobno okolje nove mreže. Ta oprema deluje že 21 let. 
Enak model HRD-24 smo, potem ko smo ga umaknili iz 
lokacije VBY, postavili na novo lokacijo (KBZP), kjer pa je 
prenehal delovati po poškodbi zaradi udara strele. 

Izidor Tasič, Peter Sinčič: PRVA AVTOMATSKA DIGITALNA MREŽA POTRESNIH OPAZOVALNIC V SLOVENIJI

 Slika 6: Zajemalna enota RD-3 (levo) in zajemalna enota 
HRD-24 (desno) (avtor: I. Tasič)

 Figure 6: Acquisition unit RD-3 (left) and acquisition unit 
HRD-24 (right) (Author: I. Tasič).
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Povzetek
Partnerji projekta Erasmus+ Varovanje okolja in naravne nesreče smo v letu 2017 organizirali še drugo 
interdisciplinarno mednarodno poletno šolo za doktorske študente. Poletne šole v Ljubljani (21. maj– 
10. junij 2017), katere osrednja tema so bile naravne nesreče, se je udeležilo 28 študentov iz vsega sveta. 
Tritedenska poletna šola, ki je bila izvedena z metodo mešanega učenja, je udeležencem ponudila vsebine, 
povezane predvsem s poplavami, sušami, potresi in zemeljskimi plazovi. Del aktivnosti je potekal na daljavo 
po spletni strani www.let-group.com, ki je bila ustvarjena v okviru projekta. Na tej spletni strani lahko 
obiskovalci tudi po koncu dogodka najdejo številne zanimive in poučne video vsebine svetovno priznanih 
strokovnjakov, ki so svoje izkušnje in znanje delili z udeleženci obeh poletnih šol v okviru projekta.

Abstract
The project partners of Erasmus+ Environmental Protection and Natural Disasters organised a second 
international interdisciplinary Summer School for doctoral students in 2017. The main topic of the 
Summer School, which was held in Ljubljana (21 May-10 June 2017), was natural disasters. Twenty-
eight students from all over the world attended the Summer School, which lasted for three weeks 
and was implemented by blended learning methodology. The content was mainly related to floods, 
droughts, earthquakes, and landslides. Part of the activities took place at a distance, through the 
website www.let-group.com, which was created within the project. On the website, visitors can find 
many interesting and informative video lectures of world-renowned experts who shared their knowledge 
and experiences with the participants at both Summer Schools organised within the project.



266 UJMA | številka 32 | 2018

Uvod

Ideja o izvedbi mednarodne poletne šole o naravnih 
nesrečah za doktorske študente je zrasla na dobro 
znanem in pogosto izrečenem ter zapisanem stavku, da 
naravne nesreče ne poznajo meja in da jih je kot take 
treba tudi obravnavati. Že sam projekt Erasmus+ KA2 
Varovanje okolja in naravne nesreče (Erasmus+ projekt 
KA2-HE-14/15, 2017; http://ksh.fgg.uni-lj.si/eplus/
index.html) je bil zasnovan mednarodno, saj so pri njem 
sodelovali Univerza v Ljubljani kot koordinator projekta, 
Univerza iz Brescie (Italija), Univerza BOKU z Dunaja 
(Avstrija) in produkcijsko podjetje Piktorama (Slovenija). 
Projekt se je začel 1. septembra 2015 in je trajal dve 
leti. V  tem času sta bila pripravljena dva kurikuluma 
doktorskih poletnih šol, in sicer na temo varovanja okolja 
in naravnih nesreč ter mednarodna delavnica v sklopu 
2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraže-
valnih virih (2. World OER Congress, 2017). Na obeh 
doktorskih poletnih šolah, ki sta bili izvedeni v okviru 
projekta, smo želeli zagotoviti mednarodno obravnavo 
posameznega področja ne samo z vidika udeležencev, 
temveč tudi z vidika predavateljev. Začetki organizacije 
2. poletne šole Naravne nesreče segajo še v čas prijave 
projekta, to je v začetek leta 2015, kar kaže, da je bil 
dogodek skrbno in premišljeno načrtovan. Omenjene 
poletne šole se je udeležilo 28 študentov z vsega sveta, 
ki se v okviru svojega raziskovalnega dela ukvarjajo z 
različnimi naravnimi nesrečami, hkrati pa prihajajo tudi 
z različnih področij. S tem je bila poletna šola ne samo 
mednarodna, temveč tudi interdisciplinarna. 

Uporaba metode mešanega 

učenja na doktorskem študiju

Poleg poletne šole o naravnih nesrečah je bila v okviru 
omenjenega projekta leta 2016 že izvedena medna-
rodna doktorska poletna šola o varovanju okolja (Šraj 
et al., 2017a). Obe poletni šoli sta trajali po tri tedne, 
zasnovani pa sta bili tako, da je del aktivnosti (prvi teden) 
potekal na daljavo z uporabo informacijsko-komunikacij-
skih tehnologij (angl. distance learning), del aktivnosti pa 
s fizično prisotnostjo vseh udeležencev (angl. face-to-face 
learning) v Ljubljani. Metoda učenja oziroma poučevanja, 
ki vključuje obe vrsti aktivnosti, se imenuje mešano ali 
kombinirano učenje (angl. blended/mixed/hybrid learning) 
(Reay, 2001; Rooney, 2003; Graham, 2006; Šraj et al., 
2017b). Tak način poučevanja ni nov in se vse pogosteje 
uporablja v osnovnih in srednjih šolah ter tudi na viso-
košolskih študijih. Pri slednjih se uporablja na prvo – in 
drugostopenjskih študijskih programih. Zaradi lastnosti 
doktorskih študijev, ki so usmerjeni bolj v individualno 
raziskovalno delo posameznega doktoranda, je uporaba 
mešanega učenja na študiju tretje stopnje prej izjema kot 
pravilo. Kljub temu so partnerske organizacije projekta 
Erasmus+ prepoznale potrebo po uporabi omenjene 
metode na doktorskih študijih s ciljem, da bi jih izboljšali. 
Glavna dodana vrednost uporabe omenjene metode na 
doktorskih študijih je po ugotovitvah projektnih partnerjev 
predvsem v tem, da doktorandi izstopijo iz navadno zelo 
ozko zastavljenih okvirov svojega raziskovalnega dela, da 
dobijo odziv na svoje delo od kolegov in strokovnjakov, ki 

 Slika 1: Udeleženci doktorske poletne šole o naravnih nesrečah pred stavbo Univerze v Ljubljani (foto: M. Lobnik)
 Figure 1: The participants of the doctoral Summer School on natural disasters in front of the University of Ljubljana  

(Photo: M. Lobnik)
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imajo predznanje z drugih področij, in da tudi sami kritično 
gledajo na delo drugih (Šraj et al., 2018). 

Poletna šola 2017

Med 21. majem in 10. junijem 2017 je v Ljubljani potekala 
druga mednarodna doktorska poletna šola z naslovom 
Naravne nesreče. Prvi teden je učenje potekalo na daljavo 
(angl. distance learning) s pomočjo vnaprej posnetih 
predavanj in utrjevanjem znanja s spletnimi kvizi (Spletna 
platforma projekta Erasmus+ Varovanje okolja in naravne 
nesreče, 2017). Produkcijsko podjetje Piktorama je za 
drugo poletno šolo posnelo 15 predavanj, ki so prosto 
dostopna na spletni strani www.let-group.com.

28. maja so se udeleženci zbrali v Ljubljani, kjer so po 
slavnostni otvoritvi v prostorih Univerze v Ljubljani začeli 
klasično učenje in poučevanje (angl. face-to-face learning). 
Klasično učenje je trajalo dva tedna in je bilo podprto 
tudi s terenskim ogledom ter ekskurzijo, kjer so si udele-
ženci ogledali nekatere zemeljske plazove v Sloveniji ter 

različne gradbene in negradbene primere zaščite in varo-
vanja pred njimi. Ob koncu zadnjega tedna so študenti 
predstavili lastne tematike svojih zaključnih nalog in imeli 
tako priložnost dobiti odziv in širši pogled na obravnavano 
tematiko od kolegov in strokovnjakov z različnih področij.

Na poletni šoli o naravnih nesrečah je svoje znanje in 
bogate izkušnje z 28 študenti delilo 20 predavateljev 
iz šestih držav in prav toliko različnih univerz. Povzetki 
vseh predavanj poletne šole so zbrani v brošuri, ki smo jo 
izdali še pred začetkom poletne šole. Brošura je na voljo 
za izposojo v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani 
in Univerzitetni knjižnici Maribor, pregledate pa jo lahko 
tudi na projektnih spletnih straneh (Erasmus+ projekt 
KA2-HE-14/15, 2017). 

Kakovost izvajanja projekta in učinke doseženih projek-
tnih ciljev smo spremljali ves čas trajanja projekta. Tako 
smo tudi med 2. poletno šolo med udeleženci in preda-
vatelji izvedli več anket. Z rezultati anket smo želeli prido-
biti predvsem odgovore na vprašanja, ali so bili udele-
ženci in predavatelji zadovoljni z organizacijo in vsebinami 
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Slika 2: 
Študenti med delavnico v učilnici 
s prof. dr. Fathanijem iz Indonezije 
(foto: M. Šraj)
Figure 2: 
The students during a workshop in 
the classroom with Professor Fathani 
from Indonesia (Photo: M. Šraj)

Slika 3: 
Študenti med klasičnim učenjem v 
Ljubljani (foto: M. Šraj)
Figure 3: 
The students during face-to-face 
learning in Ljubljana (Photo: M. Šraj)
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poletne šole, ali je bila to njihova prva izkušnja z metodo 
mešanega učenja in ali bi se v prihodnosti na podlagi te 
izkušnje še odločili za uporabo tovrstnega načina učenja. 
Zadovoljstvo z izvedbo poletne šole in vsebinami je v 
anketah izkazalo 94 % študentov ter vsi predavatelji, ki 
so odgovorili na vprašalnik. Za 81 % študentov in 57 % 
predavateljev je bila doktorska poletna šola o naravnih 
nesrečah prva izkušnja z mešanim učenjem. Da je imela 

poletna šola, izvedena z omenjeno metodo, pozitiven 
učinek na udeležence, kažejo odgovori na vprašanje, ali bi 
se študenti ter profesorji v prihodnosti še odločili za tak 
način učenja oziroma poučevanja. Na podlagi izkušnje s 
poletno šolo o naravnih nesrečah bi se namreč 76  % 
študentov in vsi predavatelji, ki so odgovorili na vpra-
šanje, v prihodnosti odločili za uporabo mešanega učenja 
oziroma poučevanja. 

 Slika 4: Najpomembnejši rezultati anket, ki smo jih izvedli med študenti poletne šole 2017
 Figure 4: The main results of the survey of the 2017 Summer School participants showed that 81% of them used blended 

learning methodology (left-hand chart) for the first time at the Summer School; 81% of the participants would 
again attend a course in which blended learning methodology was used, based on their experience of the Summer 
School (middle chart); and 94% of students answered that the Summer School fulfilled their expectations  
(right-hand chart).

 Slika 5: Najpomembnejši rezultati anket, ki smo jih izvedli med predavatelji poletne šole 2017
 Figure 5: The main results of the survey of lecturers of the 2017 Summer School showed that 57% of the summer school 

lecturers used blended learning methodology for the first time (left-hand chart). All the lecturers (fully) agreed 
that, given the opportunity, they would participate in another blended learning course in the future (middle chart). 
All the lecturers who completed the survey answered that their expectations had been met (right-hand chart).

Slika 6: 
Utrinek iz ekskurzije, ki je bila 
organizirana v okviru 4. svetovnega 
foruma o zemeljskih plazovih 
(foto: K. Sapač)
Figure 6: 
A moment from an excursion, which 
was organised within the 4th World 
Landslide Forum (Photo: K. Sapač)
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Aktivnosti mednarodne 

doktorske poletne šole 2017 

v sklopu 4. svetovnega foruma 

o zemeljskih plazovih

Med 29. majem in 2. junijem 2017 je Ljubljana gostila 
največje svetovne strokovnjake, ki so v prostorih Cankar-
jevega doma s številnimi prispevki delili svoje znanje in 
izkušnje s področja zmanjševanja ogroženosti zaradi 
zemeljskih plazov (angl. 4th World Landslide Forum, 
2017). Organizatorji poletne šole o naravnih nesrečah so 
časovno in vsebinsko skladnost obeh dogodkov izkoristili 
ter študentom omogočili udeležbo na konferenci. Nekaj 
udeležencev poletne šole, ki se pri svojem delu ukvarjajo 
z različnimi področji zmanjševanja ogroženosti zaradi 
zemeljskih plazov, je prijavilo tudi svoje prispevke, ki so 
jih predstavili na konferenci. Forum pa ni pustil ravnodu-
šnih in praznih rok preostalih študentov, saj so imeli na 
konferenci možnost spoznati svetovno priznane strokov-
njake s področja naravnih nesreč in se udeležiti številnih 
tematsko zelo zanimivih sekcij z več kot 400 predstavi-
tvami. Ne nazadnje so aktivno sodelovali tudi pri okrogli 
mizi, ki je bila v sklopu poletne šole organizirana kot 

stranski dogodek foruma. Okroglo mizo sta vodila prof. 
dr. Mitja Brilly s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo 
Univerze v Ljubljani in prof. dr. Roberto Ranzi z italijanske 
Univerze v Brescii. Naslov okrogle mize je bil Landslide 
risk management, an integrated approach in time, udele-
ženci pa so imeli priložnost izpostaviti pomembna še 
nerešena vprašanja zmanjševanja ogroženosti zaradi 
plazov ter drugih z njimi povezanih naravnih nesreč, pred-
staviti dobre in slabe primere prakse spopadanja z narav-
nimi nesrečami ter deliti svoja razmišljanja o prihodnosti 
upravljanja tveganj zaradi naravnih nesreč. 

Rezultati projekta 

so prosto dostopni

Eden glavnih rezultatov projekta in poletnih šol so videopo-
snetki predavanj domačih in tujih predavateljev. Posneta 
predavanja so prosto dostopna na spletni platformi, ki 
je med poletno šolo služila tudi kot portal za učenje na 
daljavo (Spletna platforma projekta Erasmus+ Varovanje 
okolja in naravne nesreče, 2017). Seznam prosto dosto-
pnih predavanj z obeh poletnih šol je prikazan v pregle-
dnici 1. Poleg predavanj, ki so služila za učenje na daljavo 
in v predavalnici, so bile med poletnima šolama posnete 

Predavatelj/predavateljica Naslov predavanja (v angleškem jeziku) Tema poletne šole
Roberto Ranzi Adaption to climate change in water engineering naravne nesreče
Timotej Verbovšek Lidar DEM-based terrain roughness analysis for landslide characterization naravne nesreče
Vít Vilímek The research on Glacial Lake Outburst Floods in the Cordillera Blanca, Peru naravne nesreče
Matjaž Dolšek Design of structures in seismic areas: Past, Present and Future naravne nesreče
Mihael Brenčič Quantitative analysis of historical droughts naravne nesreče
Simon Schnabl Introduction to Wildfires naravne nesreče
Gabriela Kalčíková Hurricane readiness and environmental risks naravne nesreče
Krištof Oštir Application of Satellite Remote Sensing for Natural Disasters Observation naravne nesreče
Klementina Zupan Natural disasters pattern change naravne nesreče
Roberto Ranzi Private or public risk transfer? The Adige river in Trento flooding map, 1982 naravne nesreče
Johaness Hübl Torrential (flash) flood analysis: Examples of Wölzerbach and Simbach, Bavaria naravne nesreče
Stefano Barontini From desert to oasis: The role of the traditional irrigation techniques naravne nesreče
Paolo Frattini Probabilistic landslide hazard analysis naravne nesreče
Teuku Faisal Fathani An integrated methodology to develop a standard for landslide early warning systems naravne nesreče
Biswa Bhattacharya Introduction to Flood Risk Assessment & Management naravne nesreče
Marin Berovič Cultivation of Pharmaceutically Active Fungal Biomass in Bioreactors varovanje okolja
Marjan Marinšek Fuel Cell Materials varovanje okolja
Andreja Žgajnar Gotvajn Persistant Pollutants varovanje okolja
Helena Prosen Determination of organic pollutants in environmental samples varovanje okolja
Marjan Veber Some Aspects of the Determination of Metals in Environmental Samples varovanje okolja
Mitja Brilly WATER, what we know and we don't? varovanje okolja
Andrew Englande Integrated Water Management: Historical Perspective, Current Practices and Future Needs varovanje okolja
Matej Ogrin Traffic related air pollution and modern solutions varovanje okolja
Anka Lisec Land Administration System (LAS) for Sustainable Spatial Development varovanje okolja
Winfried Blum European land quality as a foundation for the sustainable intensification of agriculture varovanje okolja
Katja Vintar Mally Sustainable (regional) development – progress evaluation varovanje okolja
Judita Peterlin Social innovation: from locust to honeybee approach to leadership theory varovanje okolja

 Preglednica 1: Seznam prosto dostopnih predavanj, objavljenih na spletni strani www.let-group.com 
 Table 1: List of freely available video lectures at www.let-group.com  
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tudi druge aktivnosti (npr. strokovne ekskurzije, laborato-
rijske vaje, predstavitve raziskovalnih nalog udeležencev), 
ki so po registraciji prosto dostopne na omenjeni spletni 
strani. Zainteresirani bralci se lahko za pridobitev regi-
stracijskih podatkov obrnejo na avtorje prispevka. 

Sklepne misli

Projekt, ki je bil oktobra 2017 uspešno končan, je dosegel 
zastavljene cilje. Projektni partnerji so z dvema zelo uspe-
šnima mednarodnima šolama za doktorske študente 
pokazali, da je metodo mešanega učenja mogoče uporabljati 
tudi na tretjestopenjskih študijih in da ima uporaba metode 
dodano vrednost za raziskovalno pot posameznega dokto-
randa. Pri tem velja poudariti predvsem možnost večkra-
tnega poslušanja/gledanja predavanj, ki so bila pripravljena 
tako za učenje na daljavo kot v živo v predavalnici, sprotno 
preverjanje usvojenega znanja s kvizi prek spletne plat-
forme, interdisciplinarno in mednarodno obravnavo aktu-
alnih problematik ter mreženje. Z možnostjo predstavitve 

raziskovalnega dela kolegom, ki imajo drugačno predznanje 
in na isti problem gledajo z drugačnega zornega kota, pa 
se z razpravami razvijajo in izpopolnjujejo ideje za tekoče 
in nadaljnje raziskovalno delo. Kljub temu ostaja še veliko 
odprtih vprašanj in izzivov, ki so povezani predvsem z vklju-
čitvijo metode v študijske programe ter z izobraževanjem 
in usposabljanjem predavateljev, ki sodelujejo v procesu 
učenja na daljavo. Rezultati vprašalnikov, ki so jih izpolnili 
tako udeleženci poletnih šol kot tudi predavatelji, so namreč 
pokazali, da je za ohranjanje pozornosti gledalca velikega 
pomena in da imajo predavatelji usvojene vsaj osnovne 
veščine nastopanja pred kamero. 

Zahvala

Prispevek je nastal v sklopu mednarodnega projekta 
Erasmus+ KA2-HE-14/15. Izvedbo projekta je financi-
rala Evropska komisija. Vsebina prispevka je izključno 
odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predsta-
vlja stališč Evropske komisije.
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Slika 7: 
Prof. dr. Mitja Brilly in prof. dr. Roberto 
Ranzi na okrogli mizi, organizirani 
za udeležence poletne šole v sklopu 
WLF4 (foto: M. Šraj)
Figure 7: 
Professor Mitja Brilly and Professor 
Roberto Ranzi at the round table, 
which was organised for participants 
of the Summer School within the 
WLF4 (Photo: M. Šraj)
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PRVA PSIHOSOCIALNA POMOČ OB 
NARAVNIH NESREČAH ZA PREBIVALCE 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA
FIRST PSYCHOSOCIAL SUPPORT AFTER 
NATURAL DISASTERS FOR THE RESIDENTS 
OF THE MUNICIPALITY OF LJUBLJANA

Mateja Kunc
mag., Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, mateja.kunc@ljubljana.si

Povzetek
V prispevku je kronološko predstavljen razvoj organiziranega nudenja prve psihosocialne pomoči 
prebivalcem Mestne občine Ljubljana na področju zaščite, reševanja in pomoči v obdobju med 
letoma 2013 in 2017. Gre za nudenje prve psihosocialne pomoči od nastanka nesreče do tedna 
po njej. Po tem času pa oskrbo zagotavljajo zdravstvene in socialne ustanove v okviru svoje redne 
dejavnosti. Pravočasno prepoznavanje potreb ogroženih ali prizadetih prebivalcev po tovrstni 
pomoči, aktiviranje in posredovanje skupine za psihosocialno pomoč po nesrečah je pomembno 
za ustrezno odločanje, učinkovito reševanje in čim hitrejšo vzpostavitev osnovnih pogojev za 
življenje. Lahko ima preventivni ali kurativni učinek. Stiske ogroženih in prizadetih prebivalcev se 
ne razvijejo do te mere, kot se lahko, če do posredovanja ne pride ali pa je prepozno. Na drugi 
strani pa stisko lažje in hitreje premagajo, saj imajo neposredno terensko podporo in oporo.

Abstract
This article chronologically outlines the development of organised provision of first psychosocial 
support to the residents of the Municipality of Ljubljana in disaster response over the period 
2013-2017. It examines the provision of first psychosocial support from the time of the 
occurrence of a natural disaster to one week after it. After this initial period, care is provided 
by medical and social institutions as part of their regular activities. A timely identification of 
the need of the affected residents and those at risk for such support, and the activation and 
response of teams for psychosocial support after disasters, is important for proper decision-
making, efficient rescue, and the fastest possible establishment of basic living conditions. 
Such support can have preventive and curative effects. The distress of the residents at risk 
and those affected by a disaster does not evolve to the extent it could have done if there 
was no response or if the response came too late, and the distress that the residents do 
suffer is relieved more easily and quickly with direct assistance and support at the site.

Uvod

Vedno pogosteje se pojavljajo naravni pojavi, ki prizade-
nejo ljudi, bivališča in infrastrukturo na našem območju. 
Kljub temu, da je telesno poškodovanih na srečo malo, 
ne smemo zanemariti notranjih stisk pogosto nemočnih 
prebivalcev. Stisko si lahko učinkovito lajšajo tudi sami, 
v krogu svojih družin, prijateljev in sosedov. Zaradi 
sodobnega načina življenja in odtujenosti, še posebej v 
mestnem okolju, to ni najlažje. Različne reševalne službe, 
ki so v času naravne ali druge nesreče prisotne na ogro-
ženem ali prizadetem območju, s svojim delovanjem in 
dajanjem pravih informacij ogroženim in prizadetim 
prebivalcem dajejo upanje in spodbudo. Prav tako lajšajo 
stisko in negotovost ter do določene mere lahko nudijo 

neorganizirano psihosocialno pomoč. Če gre za večjo ali 
dolgotrajnejšo nesrečo, pa so člani različnih enot že tako 
(pre)obremenjeni. 

Star ljudski rek pravi: »Narava ima vedno prav.« Do 
določene mere se lahko posamezniki, družine, širše 
skupnosti pripravijo na naravne in druge nesreče. 
Bolje, kot se pripravijo, lažje jim je, ko se nesreča zgodi. 
Sodoben način razmišljanja in življenja povzroča, da se 
ljudje na nesrečo ne pripravijo po svojih zmožnostih. 
Pogostokrat mislijo, da jih nesreča ne more prizadeti, 
zato so stiske po nesrečah toliko večje.

Uprava RS za zaščito in reševanje je v zadnjih desetih 
letih pri nas naredila prve, učinkovite in praktične korake 
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v zvezi z zagotavljanjem psihosocialne pomoči v sistemu 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelo-
vali so v različnih projektih, rezultat sodelovanja so bile 
tudi Smernice za psihološko pomoč reševalcem, sledile 
so Smernice za psihosocialno pomoč prebivalcem po 
naravnih in drugih nesrečah, ki so namenjene občinam 
pri organiziranju psihosocialne pomoči prebivalcem. 
Pripravili in izvedli so programe usposabljanj, najprej za 
poklicne reševalne službe na področju zaščite reševanja 
in pomoči, kasneje za prostovoljce. Ustanovili so Službo 
za psihološko pomoč s štirimi pogodbenimi poklicnimi 
psihologi.

Prva psihosocialna pomoč

Prva psihosocialna pomoč po naravnih in drugih 
nesrečah se zagotavlja med trajanjem nesreče do vzpo-
stavitve osnovnih pogojev za življenje (v Smernicah za 
psihosocialno pomoč po naravnih in drugih nesrečah je 
to opredeljeno kot zagotavljanje psihosocialne oskrbe v 
začetni fazi, praviloma v prvem tednu). Po tem obdobju 
pa bi psihosocialno oskrbo zagotavljale zdravstvene in 
socialne ustanove v okviru svoje redne dejavnosti. 

Prvi posredovalci psihosocialne pomoči so navadno 
delavci socialnega skrbstva ali prostovoljci. Običajno 
nimajo formalne izobrazbe za svetovanje, imajo pa opra-
vljeno osnovno usposabljanje o načinih psihološke prve 
pomoči in skrbi za praktične potrebe posameznikov po 
nesreči v obliki sočustvovanja in podpore. Prvi posredo-
valci ponudijo neposredno družbo, poslušajo in zagota-
vljajo praktično podporo in informacije. Prizadete sezna-
njajo s podatki o nesreči, osnovnih pogojih za življenje, 

možnostih pridobitve potrebne pomoči in jim ponudijo 
podporo na splošno. Posebno pozornost namenjajo 
ranljivim skupinam  – otrokom, starejšim, invalidom, 
svojcem žrtev nesreče.

Cilji prve psihosocialne pomoči so (A. Lavrič, M. Štirn, 
2016):

 – ublažiti posledice kriznega dogodka in zmanjšati 
posameznikovo stisko,

 – vzpostaviti občutek varnosti,
 – stabilizirati posameznika (če je treba),
 – opolnomočiti posameznika,
 – ohraniti občutek lastne varnosti,
 – ohraniti sposobnost za navezovanje socialnih stikov 

(pozitivnih, podpornih),
 – ohraniti sposobnost za izvajanje pričakovanih aktiv-

nosti (skrb zase, bližnje, delo, učenje).

Prva psihosocialna pomoč 

za prebivalce na področju 

zaščite, reševanja in pomoči 

v Mestni občini Ljubljana

V Mestni občini Ljubljana smo v preteklosti psihoso-
cialno pomoč (oporo, pogovor …) prizadetim ljudem po 
nesreči velikokrat nudili tisti, ki smo bili na kraju nesreče: 
posredovalci javne gasilske službe, reševalci in tudi 
zaposleni na Oddelku za zaščito, reševanje in civilno 
obrambo, ki izvajamo stalno pripravljenost in smo hkrati 
člani štaba CZ Mestne občine Ljubljana. Če gre za krat-

 Slika 1: Shema aktiviranja in delovanja skupine za nudenje prve psihosocialne pomoči ob naravnih nesrečah za prebivalce 
Mestne občine Ljubljana

 Figure 1: Chart showing the activation and operation of teams for first psychosocial support after natural disasters for the 
residents of the Municipality of Ljubljana.
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kotrajen, ne preveč obsežen dogodek, npr. požar, to 
delamo tudi danes. Ponovno se je neposredno pokazala 
velika potreba po organizirani prvi psihosocialni pomoči 
ob obsežnih poplavah leta 2010, ko je bilo poplavljenih 
več kot 1000 objektov, od tega jih je bilo okoli 20 % več 
kot teden dni.

Ker takrat nismo imeli tako organizirane psihosocialne 
pomoči, smo t. i. info točko organizirali v enem izmed 
lokalov na najdlje poplavljenem območju. Tu smo vzpo-
stavili oglasno desko z aktualnimi informacijami, dežurno 
telefonsko številko, vsak dan ob isti uri pa smo imeli na tej 
lokaciji tudi informativne sestanke. Ogroženi in prizadeti 
so izražali svoje dileme, potrebe ipd., predstavljen jim je 
bil tudi potek nesreče, načrt črpanja vode in možnost 
druge pomoči (odvoz odpadkov, črpanje greznic, zago-
tavljanje pitne vode, dezinfekcija poplavljenih prostorov, 
popis škode itn.).

Po tej nesreči smo se povezali z Upravo RS za zaščito 
in reševanje in Območnim združenjem Rdečega križa 
Ljubljana ter leta 2013 odšli na Dunaj (na podlagi 
medmestnega sporazuma Ljubljana – Dunaj), kjer so 
nam predstavili njihov sistem organiziranja in izvajanja 
psihosocialne pomoči prebivalcem in reševalcem ob 
nesrečah in drugih travmatičnih dogodkih (samomorih, 
ubojih). Posebej so nam predstavili organizacijo in delo-
vanje ekip za prvo psihosocialno pomoč in primere dobre 
prakse v Gradcu in avstrijski Zvezni deželi Štajerski. 

Na začetku leta 2015 smo skupaj z Območnim združe-
njem Rdečega križa Ljubljana pripravili razpis za sode-
lovanje v skupini za nudenje prve psihosocialne pomoči. 
Javilo se je več kot dvajset oseb, prostovoljcev. Na razpis 
so se prijavili tudi nekateri, ki se poklicno ukvarjajo s tem 
področjem, ter drugi, ki so naklonjeni temu področju in 
jih zanima. 

Opravili smo osebne razgovore in izbrali pet kandi-
datov za inštruktorje. Pri izboru sta nam bili v drago-
ceno pomoč psihologinji Policije z dolgoletnimi praktič-
nimi izkušnjami. Izbranim je bilo tudi podrobneje predsta-
vljeno, kaj se od njih pričakuje. Spomladi leta 2015 so 
se udeležili prvega usposabljanja za nudenje psihosoci-

alne pomoči za inštruktorje, ki ga je organiziral Izobra-
ževalni center RS za zaščito in reševanje, sodelovala pa 
sta tudi avstrijska strokovnjaka za psihosocialno pomoč 
po nesrečah iz avstrijske Zvezne dežele Štajerske. 
Z namenom čim boljšega širjenja teh znanj je bilo uspo-
sabljanje zasnovano po konceptu učiti učitelje (angl. 
Train the trainer), kar pomeni, da naj bi vsak udeleženec 
naprej usposobil druge prostovoljce. Po opravljenem 
usposabljanju so pod okriljem Območnega združenja 
Rdečega križa Ljubljana inštruktorji in psihologinji Policije 
sestavili program usposabljanja za skupino za nudenje 
prve psihosocialne pomoči prebivalcem po nesrečah v 
Ljubljani. Kasneje so ga izvedli tudi za preostale izbrane 
kandidate na razpisu. Celotno opravljeno delo inštruk-
torjev in psihologinj je bilo prostovoljsko. 

Po usposabljanju smo z Območnim združenjem Rdečega 
križa Ljubljana sklenili pogodbo za izvajanje prve psiho-
socialne pomoči po naravnih in drugih nesrečah. Orga-
nizirali so stalno pripravljenost, dežurno številko za pozi-
vanje, pripravili navodila za delovanje enote in navodila 
(pomembne informacije) za prebivalce. Zakonska 
podlaga za organiziranje enote je v 76. členu Zakona o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, na podlagi 
katerega se lahko v skladu z načrti zaščite in reševanja 
ter ocenami ogroženosti za opravljanje določenih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči organizirajo strokovne 
skupine za opravljanje različnih strokovnih nalog. Na 
sliki 1 je shematski prikaz aktiviranja in časovni okvir 
posredovanja skupine za prvo psihosocialno pomoč ob 
naravnih nesrečah.

Danes zagotavljajo petnajst usposobljenih in opremljenih 
prostovoljcev. Opremljeni so z ustrezno osebno zaščitno 
opremo (označen in z odsevniki opremljen brezrokavnik, 
pelerina, žepni komplet prve pomoči, žepna svetilka, 
nepremočljiva obutev, rokavice …) in opremo za nudenje 
pomoči in osnovno oskrbo (pisalo, podlaga in obrazci 
za pisanje, navodila o možnosti za pridobitev pomoči za 
vzpostavitev osnovnih življenjskih pogojev po nesreči, 
nahrbtnik z osnovnimi higienskimi in življenjskimi potreb-
ščinami – plenice, vložki, vlažilni robčki, voda, igrača ...). 
Organizirali so tudi notranji sistem izobraževanja in 
mentorstva. Bolj izkušeni znanje prenašajo na začetnike. 

Slika 2:  
Vaja sil za zaščito, reševanje in pomoč 
leta 2016 v Medvodah, na kateri 
je sodelovala tudi skupina za prvo 
psihosocialno pomoč Območnega 
združenja Rdečega križa Ljubljana. 
(foto: arhiv OZRK Ljubljana)
Figure 2:  
Exercise response units in Medvode 
in 2016, with the participation of 
the first psychosocial support team 
of the Ljubljana Regional Red Cross 
Association (Photo: Regional Red 
Cross Association Ljubljana archive)
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Razpise za sodelovanje v enoti izvajajo enkrat letno.

Člani skupine so sodelovali na več vajah (slika 2). Leta 
2017 je namestnik poveljnika CZ Mestne občine 
Ljubljana aktiviral skupino za prvo psihosocialno pomoč 
ob visokih vodah na območju Ljubljanskega barja. Za to 
območje je značilno, da voda počasi narašča in prav tako 
upada. Ta pojav je v zadnjih desetih letih pogostejši kot v 
preteklosti.

Tisti prebivalci s poplavnega območja, ki so problem 
pojavnosti visokih voda ozavestili in imeli možnost za 
izboljšanje poplavne varnosti svojih domov, so ukrepali. 
Izvedli so preventivne ukrepe, ki prispevajo k varnosti. 
Nekateri pa nimajo finančnih in izvedbenih možnosti, da 
bi karkoli storili za izboljšanje poplavne varnosti svojih 
domov. Država in občina si prizadevata celostno urediti 
protipoplavno varnost Ljubljane z okolico, a postopki so 
dolgotrajni, učinki na kratek rok pa niso vidni. Izkušnje 
kažejo, da prebivalci, zlasti priseljeni, živijo v negotovosti. 

Jeseni 2017 je po obilnejšem deževju in visokem vodo-
staju voda naraščala. Agencija RS za okolje je napove-
dala naraščanje vodotokov in vodostaja na Ljubljan-
skem barju ter izdala oranžen hidrološki alarm. Štab CZ 
Mestne občine Ljubljana je sprejel potrebne ukrepe in 
izdal opozorila prebivalcem, dal samozaščitna navodila 
ter razdelili protipoplavne vreče, napolnjene s peskom. 
V skladu z napovedjo je bila aktivirana skupina za psihoso-
cialno pomoč. Člana štaba CZ Mestne občine Ljubljana 
sta pred odhodom na ogroženo območje članom skupine 
predstavila problematiko, morebitne težave, varnostna 
navodila, vremensko in hidrološko napoved ter kaj se od 
skupine pričakuje. Skupaj s članoma štaba so se odločili, 
da obiščejo prebivalce ogroženih hiš. Posredovanje se je 
izkazalo kot primerno in potrebno (kljub dejstvu, da se je 
šele kasneje izkazalo, da ne bo prišlo do poplavljanja hiš). 
Osem članov skupine za prvo psihosocialno pomoč je 
obiskalo prebivalce šestnajstih ogroženih hiš, ki so imele 
vodo do praga (slika 3). Ogroženim so nudili informa-
cije in neposredno oporo. Zbrali so podatke o potrebah, 
povezanih z zagotavljanjem osnovnih življenjskih pogojev 
(črpanje greznic, odvoz odpadkov, pitna voda, prevoz 
otrok v šolo ipd.). Vsak član skupine za prvo psihosoci-
alno pomoč je pri vsakem obisku izpolnil vnaprej pripra-
vljen obrazec, na katerem so enotno beležili: začetek in 
zaključek posredovanja, naslov in podatke o obravnavani 
osebi, potrebe, druga opažanja in ugotovitve za izbolj-
šanje stanja obravnavane osebe ali družine. Po končanem 
posredovanju so opravili skupno analizo in poročilo za 
štab CZ. Voda je naraščala počasi, zato splošne večje 
zaskrbljenosti ni bilo, dolgoročna vremenska napoved je 
bila ugodna. Prebivalci so že zelo dobro pripravljeni za 
take razmere in so se z njimi sposobni spopadati. 

Podatki in ugotovitve so poveljniku in štabu CZ Mestne 
občine Ljubljana koristili za ustrezno odločanje in učin-
kovito ukrepanje pri vzpostavitvi osnovnih pogojev za 
življenje. Tako smo prvič ob dejanskem dogodku preiz-
kusili koncept prve psihološke pomoči za prebivalce 

Mestne občine Ljubljana in model podpore odločanju z 
uporabo na dejanskem dogodku. 

Model podpore odločanja organov vodenja zaščite, reše-
vanja in pomoči sestavlja: tip zbiralca podatkov (v tem 
primeru so to bili člani skupine za prvo psihosocialno 
pomoč), vrsta zbranih podatkov, oblika zbiranja (pogovor, 
opazovanje, presoja, zapis na obrazec), način analize 
podatkov in oblikovanja informacij na podlagi analiziranih 
podatkov, način uporabe informacij pri odločanju povelj-
nika CZ.

Sklepne misli

Prva psihosocialna pomoč prebivalcem po naravnih 
in drugih nesrečah je pomembna. Zgodnja psihološka 
podpora ima lahko preventivni učinek in prepreči marsi-
katero stisko, po drugi strani prispeva k lažjemu pove-
ljevanju (sprejemanju odločitev) pri reševanju in vzpo-
stavitvi osnovnih življenjskih pogojev. Pri tem je zelo 
pomembno zgodnje prepoznavanje potreb ogroženih po 
tovrstni pomoči ter pravočasno aktiviranje in posredo-
vanje skupine za prvo psihosocialno pomoč. Pomembno 
je, da so posredovalci usposobljeni in imajo ustrezne, 

 Slika 3: Obisk ene izmed ogroženih hiš na Ljubljanskem 
barju (foto: arhiv OZRK Ljubljana)

 Figure 3: Visit to one of the flooded houses at risk in the 
Ljubljana Marsh (Photo: Regional Red Cross 
Association Ljubljana archive)
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pravočasne ter verodostojne informacije o nesreči, 
kar ni vedno lahko. Načeloma se razvoj dogodkov lažje 
predvidi, če gre za napovedane nesreče, ki trajajo dalj 
časa (poplava, žled, plaz …), kot za krajše nenapovedane 
(požar, katerakoli množična nesreča …). Če je skupina za 
prvo psihosocialno pomoč aktivirana ob pravem času, 
ima lahko njeno posredovanje preventivni učinek, saj se 
stiske in stres, povezani z nesrečo, ne razvijejo do te 
mere, kot bi se, če te pomoči ne bi bilo. 

V Smernicah za psihosocialno pomoč po naravnih in 
drugih nesrečah je predvideno, da skupina za nudenje 
psihosocialne pomoči lahko deluje na območju ene 
občine ali po dogovoru z župani na območju več občin. 
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V Ljubljani se je kot zelo uspešno izkazalo sodelovanje z 
Območnim združenjem Rdečega križa. Za manjše občine 
lahko prestavlja zagotavljanje tovrstne pomoči problem 
in prevelik zalogaj, ki pa se ga da z dialogom ter sode-
lovanjem praktično in racionalno rešiti. Več občin lahko 
skupaj organizira skupino za prvo psihosocialno pomoč. 
Smiselno je, da sodelujejo člani vseh sodelujočih občin, 
zato ker poznajo območje, lokalne značilnosti in poseb-
nosti.

Kjer že obstaja organizacija, ki ima usposobljene člane, 
lahko občina ali več občin z njo sklene pogodbo o izva-
janju prve psihosocialne pomoči po naravnih in drugih 
nesrečah. 
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Jamarstvo in tveganje 

za jamarske nesreče

Jamarstvo je v Sloveniji dobro razvito. V  Jamarsko zvezo 
Slovenije (JZS) je vključenih 48 jamarskih društev, v katera 
je včlanjenih okoli 1000 jamarjev. Delovanje Jamarske zveze 
Slovenije temelji na prostovoljstvu in na tak način v okviru 
JZS že leta delujejo naslednje službe: Jamarska reševalna 
služba (JRS), Izobraževalna služba, Varnostno-tehnična 
služba, Služba za varstvo jam, Kataster jam, Knjižnica in od 
leta 2014 tudi Služba za jamsko in tehnično potapljanje. 

V Katastru jam, ki ga vodi JZS, je zdaj registriranih 
12.346 jam (Kataster jam JZS, 2018). 

Velik del podzemnega sveta v Sloveniji so bolj ali manj 
vertikalna brezna, ki so posebno izrazita na visokogor-
skem krasu. Tak jamski svet je zato dostopen le izurjenim 
jamarjem, ki ga zaradi znanja, posebne tehnične opremlje-
nosti in telesne pripravljenosti zmorejo varno in uspešno 
obiskovati. Tudi zaradi velikega števila zanimivih (velikih 
in globokih) jam lahko v Sloveniji v zadnjih letih beležimo 
povečanje turističnega in tudi raziskovalnega obiskovanja 
slovenskih jam tako domačih kot tujih jamarjev. 

MEDNARODNO SODELOVANJE JAMARSKE 
REŠEVALNE SLUŽBE IN RAZVOJ ENOTE 
CAVE SAR SLOVENIJA 
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE CAVE RESCUE 
SERVICE, AND THE DEVELOPMENT OF THE SLOVENIAN 
CAVE SAR TEAM

Maks Merela
izr. prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška Fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Jamnikarjeva 101, Ljubljana;  

Jamarska reševalna služba pri Jamarski zvezi Slovenije, Lepi pot 6, Ljubljana, maks.merela@bf.uni-lj.si

Povzetek 
Prispevek je oris delovanja Jamarske reševalne službe (JRS) pri Jamarski zvezi Slovenije (JZS). Poudarek je 
na opisu mednarodnega sodelovanja Jamarske reševalne službe z drugimi sorodnimi službami po Evropi, ki 
rešujejo iz jamskih objektov. Podrobneje so opisani pomembni mejniki na področju mednarodnega udejstvovanja 
JRS. Jamarska reševalna služba je v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR) razvila 
uspešen mednarodni program reševanja iz jam, ki ga vse od leta 2009 vsako leto tudi redno izvaja. V letih 
2012–2013 je JRS skupaj s hrvaško gorsko reševalno službo (hrv. Hrvatska gorska služba spašavanja – 
HGSS) izvajala dvoletni evropski projekt na področju reševanja iz jam (EU PROTEUS). Leta 2013 so bili člani 
Jamarske reševalne službe pobudniki in ustanovni člani evropske jamarske reševalne zveze (angl. European 
Cave Rescue Association – ECRA), ki je v teh letih ostala krovna organizacija jamarskega reševanja v Evropi. 
Podrobneje je predstavljen tudi razvoj in postopek registracije ekipe JRS za mednarodna posredovanja 
(angl. Cave Search And Rescue – Cave SAR), kot del evropske zmogljivosti za nujni odziv (angl. European 
Emergency Response Capacity – EERC) pod okriljem URSZR – Enota za hitre intervencije (EHI). 

Abstract
This article outlines the activities of the Cave Rescue Service, which operates within the Speleological Association 
of Slovenia. It primarily focuses on the description of international cooperation of the Cave Rescue Service 
with other similar services carrying out rescue operations across Europe. It provides a detailed description 
of significant milestones in the international activity of the Cave Rescue Service. In collaboration with the 
Administration of the Republic of Slovenia for Civil Protection and Disaster Relief (ACPDR), the Cave Rescue 
Service has developed a successful international cave rescue programme, and has regularly implemented it 
every year since 2009. In 2012-2013, the Cave Rescue Service and the Croatian Mountain Rescue Service 
carried out a two-year European project in the area of cave rescue (EU PROTEUS). In 2013, Cave Rescue Service 
members were the initiators and founding members of the European Cave Rescue Association (ECRA), which 
has maintained its status as an umbrella organisation of cave rescue in Europe. This article also presents in 
detail the development and registration procedure of the Slovenian Cave Search and Rescue Team (as part of the 
ACPDR – Rapid Response Unit), which will operate within the European Emergency Response Capacity (EERC).
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Jamarstvo velja predvsem zaradi neprijaznega okolja za 
fizično in pri dolgotrajnejših akcijah tudi psihično zahtevno 
dejavnost. V jamah smo namreč v zaprtih in utesnjenih 
prostorih, delujemo v temnem, hladnem in vlažnem 
okolju s številnimi slapovi, sifoni, labirinti, ožinami, blatom, 
lahko tudi ledom, slabim zrakom itd. Jamsko okolje ima 
številne objektivne nevarnosti za obiskovalce in razisko-
valce, ob čemer se lahko tudi izurjeni jamarji huje ali celo 
usodno ponesrečijo. Poleg usposobljenih jamarjev razi-
skovalcev so ogroženi seveda tudi tisti, ki se v jamskem 
svetu znajdejo nehote, npr. zaradi zdrsa ali padca s 
površja v vhodne dele jame. Med njimi so sprehajalci in 
izletniki, njihove domače živali, divje živali, poklicni obisko-
valci kraškega terena (raziskovalci, gozdarji, nabiralci 
gob), pa tudi gorniki in smučarji. Po nesrečah smučarjev 
in deskarjev, ki so padli v brezna, je pri nas najbolj znan 
Kanin, kjer so nekateri vhodi jam od urejenih smučar-
skih prog pogosto oddaljeni le nekaj metrov. Pri reše-
vanju ljudi iz vhodnih delov jam in brezen gre po navadi 
za kratkotrajne reševalne intervencije, medtem ko reše-
vanja poškodovanih jamarjev raziskovalcev izstopajo 
predvsem po dolgotrajnosti in težavnosti, saj so jamarji 
lahko v delih jam, ki so od vhoda oddaljeni tudi več ur 
tehnično zahtevnega dostopa (Merela, 2012).

Skrb vzbujajoče je, da se veliko število nesreč v jamah 
pripeti tudi nejamarjem, ki so v jamo odšli zavestno, a 
s pomanjkljivim znanjem vrvne tehnike. To so lahko npr. 
alpinisti, ki menijo, da jim za obisk jame zadostujeta alpi-
nistično znanje in oprema, lahko so to samooklicani 
jamarji, ki so se jamarstva naučili sami, in adrenalinski 
navdušenci, ki vodenje po jamah zaupajo vodnikom za 
rafting ali podobno. Nesreče pa se lahko pripetijo tudi 
v bolj ali manj zahtevnih jamah, ki ne zahtevajo uporabe 
vrvne tehnike, vanje pa hodijo trume izletnikov in člani 
različnih rekreativnih društev.

Težavnost reševanja iz jam je izjemna. Reševalci jo prema-
gujejo z znanjem, medsebojnim sodelovanjem in požrtvo-
valnostjo. Reševanje v vodoravni jami ni enako reševanju 
v stopnjastem breznu, reševanje v visokogorju ni enako 
tistemu v nižinah, spet drugačne so vodne jame z rekami, 
slapovi in sifoni, ledene jame, labirinti, ožine in območja, 
polna blata. Prav tako so za reševanje specifični umetni 
podzemni objekti, kot so industrijski jaški, kanalizacija, zapu-
ščeni podzemni rudniki, industrijski in vojaški sistemi. Izjema 
so aktivni rudniki, kjer so za posredovanje pristojni jamski 
reševalci. Za reševanje ponesrečenca iz jame je pogosto 
potrebnega nekajkrat več časa, kot se ga porabi za samo-
stojen obisk jame. Če pomislimo, da jamarji pogosto razi-
skujemo deset, v izjemnih pogojih tudi dvajset ur od vhoda, 
lahko razumemo, pred kako težavnimi nalogami se znajdejo 
reševalci v primeru nesreče. Reševanje pri večjih jamarskih 
nesrečah pogosto traja več dni.

Jamarji čutimo, da si moramo med seboj pomagati, zlasti 
če se kdo med nami poškoduje. Ta tovariška pomoč ne 
pomeni le prve pomoči, ampak vključuje tudi druge dogo-
vorjene ukrepe obveščanja v primeru nesreče. Zavedati 
se je treba, da običajne brezžične telekomunikacijske 

naprave v jamah ne delujejo, tako da mora vsaj en član 
skupine, ki se ji je zgodila nesreča, splezati iz jame na 
površje, da lahko pokliče pomoč in sproži reševanje. Po 
uradni poti Jamarsko reševalno službo aktivira Center 
za obveščanje RS ali pristojni Regijski center za obve-
ščanje ob klicu na številko v sili 112. Služba nujne medi-
cinske pomoči prevzame poškodovance od JRS šele na 
bolj ali manj urejenem in dostopnem terenu. Za uspeh 
reševanja je zato ključnega pomena slediti ukrepom in 
navodilom JRS. Alarmiranje katere koli druge reševalne 
službe ZIR za reševanje iz jam, s katerimi JRS sicer 
odlično sodeluje, bi pomenilo nepotrebno upočasnitev 
reševanja, pri katerem je hitrost pomoči za poškodo-
vanca odločilna (JZS, 2018).

Jamarska reševalna služba 

pri Jamarski zvezi Slovenije

Del organiziranega jamarstva predstavlja tudi dobro 
organizirana služba za reševanje iz jam, ki mora biti v 
stalni pripravljenosti. V  Sloveniji je reševanje iz jam 
urejeno s stalno Jamarsko reševalno službo (JRS) 
pri Jamarski zvezi Slovenije (JZS). JRS deluje v okviru 
sistema Zaščite in reševanja, njeno dejavnost pa 
pretežno sofinancira Ministrstvo za obrambo RS  – 
Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). 

Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06) je Jamarska reše-
valna služba opredeljena kot javna služba za zaščito, 
reševanje in pomoč, ki deluje samostojno v okviru 
Jamarske zveze Slovenije. Danes ima JRS za uspešno 
opravljanje nalog v skladu z Uredbo o organiziranju, 
opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07) sklenjene pogodbe 
s 55 reševalci, ki operativno delujejo v sedmih reše-
valnih centrih na celotnem ozemlju Republike Slove-
nije. Reševalni centri Jamarske reševalne službe so 
v Ljubljani, Kranju, Tolminu, Sežani, Postojni, Velenju in 
Novem mestu. Pri manj zahtevnih intervencijah posre-
dujejo reševalci iz najbližjega centra, pri nekoliko težjih 
sodelujejo reševalci iz sosednjih centrov, pri zelo hudih 
nesrečah pa vsi jamarski reševalci. V okviru JRS deluje 
več specialistov, kot so jamarski reševalci minerji, pota-
pljači, zdravniki, vezisti, logisti ipd. Za dostop in prevoz 
opreme v visokogorju pogosto na pomoč priskoči tudi 
15. helikopterski bataljon Slovenske vojske.

Vsi člani JRS so prostovoljci. Mnoga tehnična znanja 
in spretnosti jamarskih reševalcev so plod dolgoletnih 
usposabljanj za namene reševanja pomoči potrebnih. 
Vsak reševalec v svojem letnem procesu usposabljanj, 
vaj in intervencij opravi povprečno med 200 in 300 ur 
prostovoljnega dela. JRS je v 53 letih delovanja za reše-
valne vrste usposobila več kot dvesto dobro usposo-
bljenih reševalcev. Zlasti v zadnjem času je prepoznav-
nost Jamarske reševalne službe v vzponu tudi med širšo 
javnostjo tako doma kot v tujini.
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Z vrvno tehniko, ki jo uporabljajo v jamarskem reševanju, 
so reševalci zelo učinkoviti tudi pri reševanju iz visokih 
stavb, žičniških naprav, sotesk in z drugih težko dosto-
pnih terenov, kar se je izkazalo že na več vajah kot tudi 
intervencijah (slika 1).

Mednarodne aktivnosti JRS 

na področju reševanja iz jam

Čeprav velik del slovenskega ozemlja predstavlja kras 
s številnimi, tudi še ne raziskanimi kraškimi pojavi in 

jamami, pa se tudi slovenski jamarji pogosto odpravijo 
na raziskovalne odprave v tujino. V bližnji soseščini držav 
so v zadnjem času aktualni predvsem kraji jugovzhodne 
Evrope (Srbija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, 
Albanija, Turčija itd.). Dejstvo je, da nimajo vse države 
urejenega jamarstva in tudi nimajo organizirane službe 
za reševanje iz jam, kot je to tradicija v Sloveniji. Veli-
kokrat so s strani države za reševanje iz jam pristojne 
npr. gasilske reševalne enote, gorske reševalne enote 
ali kakšne druge enote za tehnično reševanje, ki morda 
niso primerno opremljene in usposobljene za zahtevna 
reševanja iz jam. Ob zavedanju težav, ki jamarje lahko 
doletijo ob jamarski nesreči, postane samoumevno, da 

 Slika 1: Jamarska reševalna služba Slovenije je prvenstveno namenjena reševanju iz A) podzemnih jam, vrvna tehnika pa je 
zelo učinkovita tudi pri drugih vrstah reševanja, kot npr. B) reševanje iz težko dostopnih terenov, C) visokih stavb in 
D) žičniških naprav (foto: Arhiv JRS)

 Figure 1: The primary aim of the Cave Rescue Service of Slovenia is to carry out rescue operations from A) underground 
caves; however, the rope technique is also extremely effective in other types of rescue, such as rescue from B) 
difficult-to-access areas, C) tall buildings, and D) ski lifts/cable cars (Photo: Cave Rescue Service Archives)

A) B)

C) D)
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je mednarodno sodelovanje tudi na področju jamarskega 
reševanja nujno potrebno.

Mednarodni treningi 

reševanja iz jam (CRT)

Dobro organizirana jamarska reševalna dejavnost in 
zavedanje pomembnosti hitrega odziva pri reševanju iz 
jam so nas z leti pripeljali do razvoja programa mednaro-
dnega usposabljanja jamarskih reševalcev (angl. Interna-
tional Cave Rescue Training – CRT). CRT je usposabljanje, 
ki so ga po vzoru podobnih mednarodnih usposabljanj 
prilagodili inštruktorji Jamarske reševalne službe Slove-

nije za spodbujanje in poenotenje delovanja jamarjev, 
predvsem iz držav jugovzhodne Evrope. Program je v 
prvi vrsti namenjen jamarjem prostovoljcem iz jamar-
skih društev, zdravstvenim delavcem in drugim zaintere-
siranim skupinam za zaščito, reševanje in pomoč. 

Osnova za sodelovanje v programu je jamarsko pred-
znanje. Zavedati se moramo, da je obiskovanje jam zelo 
specifična dejavnost, ki je lahko celo nevarna, če nismo 
primerno usposobljeni in poučeni o nevarnostih v jami. 
Iz tega sledi, da je skoraj vsaka pomoč »nejamarjev« ob 
nesreči v jami neučinkovita in lahko celo nevarna.

Program CRT ponudi reševalcem »jamarjem« temeljna 
znanja za reševanje iz jam. Reševalcem iz jam program 

Slika 2: 
Mednarodni trening reševanja 
iz jam (CRT) je vsako leto v drugi 
državi. Leta 2012 je trening 
gostila Slovenija in je potekal v 
Sežani. Slika levo – pozdravni 
nagovor g. Branka Dervodela, 
namestnika generalnega 
direktorja URSZR, slika 
desno – skupinska fotografija po 
končanem treningu CRT 2012 
(foto: Arhiv JRS)
Figure 2: 
International Cave Rescue 
Training (CRT) takes place in a 
different country every year. In 
2012, the training was hosted 
by Slovenia and carried out in 
Sežana. Left: the opening address 
by Branko Dervodel, Deputy 
Director General of the ACPDR. 
Right: a group photo taken after 
the end of the Cave Rescue 
Training 2012 (Photo: Cave 
Rescue Service Archives).
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zagotovi splošno znanje za varen in učinkovit prenos 
poškodovanca iz jame z uporabo posebnih vrvnih tehnik, 
ki se v praksi uporabljajo pri jamarskem reševanju. 
Program CRT vključuje tudi predstavitev specialnosti 
(miner, jamski potapljač, zdravnik, logistik, vezist itd.). 
Glavni cilj programa je, da na racionalen način vzpo-
stavimo zadovoljivo stopnjo usposobljenosti jamarjev 
v različnih državah, da bodo ob nesreči ali drugem 
izrednem dogodku racionalno in enotno reagirali ter 
hitro in kar se da učinkovito pomagali poškodovanim 
osebam v jamah ali ob drugih nesrečah.

Program CRT je bil ob podpori Uprave RS za zaščito in 
reševanje prvič izveden leta 2009 v Črni gori, nadaljeval 
se je leta 2010 v Makedoniji, 2011 v Bolgariji, 2012 v 
Sloveniji, 2013 na Hrvaškem, 2014 v Srbiji, 2015 v BiH, 
2016 v Romuniji, leta 2017 pa je bil spet izveden v Slove-
niji. Vsako leto na osemdnevnem tečaju sodeluje okoli 25 
tečajnikov iz približno12 držav, ki jih izobražuje do deset 
inštruktorjev.

Program finančno podpira URSZR v sodelovanju z 
DPPI – Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo 
preprečevanje za jugovzhodno Evropo (angl. Disaster 
Prepardness and Prevention Initiative for South Easteren 
Europe  – DPPI SEE). Več o izvedbi tečajev je mogoče 
najti v prispevkih revije Ujma (Merela, 2010) in v reviji 
Jamar (Stražar, Ilič, 2010).

Projekt EU PROTEUS

Jamarska reševalna služba je v preteklosti izkoristila 
priložnost za dodatno financiranje prek razpisa Evropske 
komisije na področju preventive in pripravljenosti  – 
Direktorat za humanitarno pomoč in civilno zaščito 
(angl. European Commission, Directorate-General for 
Humanitarian Aid and Civil Protection); http://ec.europa.
eu/echo/. Rezultat uspešne prijave leta 2011 je bila 
pridobitev evropskih sredstev za izvedbo projekta EU 
PROTEUS (slika 4). To je bil prvi evropski projekt na temo 
reševanja iz jam  – Osveščanje in izboljšanje učinkovi-
tosti na področju jamarskega reševanja znotraj sistema 
civilne zaščite (angl. Raising Awareness and Improving 
Effectiveness of Cave Rescuing within Community Civil 
Protection Mechanism). Nosilec dvoletnega projekta 
(2012–2013) je bila JRS pri JZS, izvajali smo ga v 
partnerstvu z ekipo jamarskih reševalcev pri Hrvaški 
gorski reševalni službi (HGSS). Projekt je trajal dve leti, 
celotni proračun projekta pa je bil čez 500.000 evrov. 

Poglavitna naloga projekta EU Proteus je bila sestava 
usposobljene ekipe jamarskih reševalcev iz vrst JRS in 
HGSS, ki je medsebojno poenotila tehniko jamarskega 
reševanja in je zdaj sposobna skupaj učinkovito sodelo-
vati pri jamarskem reševanju. Večino nalog projekta je 
opravila ekipa 28 jamarskih reševalcev JRS in HGSS, 
ki so bili med potekom projekta združeni v enoto jamar-

 Slika 3: Logotip projekta EU PROTEUS in transparent, ki je poskrbel za promocijo in vidnost izvajalcev in sofinancerjev 
projekta

 Figure 3: The EU PROTEUS project logo, and a banner for the promotion and visibility of the organisers and co-financiers of 
the project.
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skih reševalcev za posredovanje na območju Evropske 
unije. Jamarski reševalci so se dve leti intenzivno uspo-
sabljali v Sloveniji in na Hrvaškem na devetih skupnih 
usposabljanjih. Med potekom projekta je bila ekipa 
popolno opremljena in pripravljena na posredovanje ob 
večji jamarski nesreči na območju Evropske unije. Za 
potrditev uspešnega dvoletnega sodelovanja in uspo-
sabljanja se je projekt končal z veliko jamarsko reše-
valno vajo iz zahtevne Velike ledene jame v Paradani iz 
globine več kot 500 metrov. Podroben opis aktivnosti in 
rezultatov projekta EU Proteus je dostopen na spletni 
strani http://www.eu-proteus.eu/ in v prispevku Ujme 
(Merela, 2012, 2014), glavne naloge pa so povzete v 
spodnjem seznamu.

Glavne naloge projekta 

EU PROTEUS:

 – pregled zakonodaje na področju jamarskega delo-
vanja,

 – preventivni ukrepi za ozaveščanje ljudi pred nevarnostmi 
v jamah, študija pogojev dela in nevarnosti v jamah ter 
dopolnitev osnovnih pravil za varno delo v jamah,

 – katastrski pregled zahtevnejših slovenskih in 
hrvaških jam,

 – testiranje jamarske opreme in opreme za reševanje 
iz jam,

 – sestava, opremljanje in usposabljanje ekipe jamar-
skih reševalcev iz vrst JRS in HGSS za sodelovanje v 
primeru obsežnejših posredovanj,

 – priprava programa temeljnega mednarodnega 
usposabljanja za inštruktorje reševanja iz jam, 

 – izvedba dveh mednarodnih tečajev jamarskega 
reševanja (CRT v Sloveniji in na Hrvaškem),

 – podpora novonastali Evropski jamarski reševalni 
zvezi (angl. European Cave Rescue Association  – 
ECRA), 

 – izvedba zahtevnejše jamarske reševalne vaje iz 
globine več kot 500 metrov.

Evropska jamarska 

reševalna zveza (ECRA)

Začetki Evropske jamarske reševalne zveze (angl. 
Europan Cave Rescue Association  – ECRA) segajo v 
leto 2007. Takrat se je nekaj ekip jamarskih reševalcev 
iz več evropskih držav udeležilo srečanja alpskih reše-
valnih služb v Berchtesgadnu v Nemčiji. Že tedaj se je 
pokazala potreba po širši jamarski reševalni zvezi, ki bi 
operativno (prek srečanj) združevala reševalne službe, 
ki izvajajo reševanje iz jam. Sodelovanje teh služb se je 
nadaljevalo na naslednjem srečanju v Avstriji (v Saal-
feldenu) leta 2010, leta 2011 pa je bila v Paklenici na 
Hrvaškem sprejeta odločitev o ustanovitvi združenja 
ECRA. Uradno je bila nato 12. maja 2012 v Castel 
Garfagniana (Italija) ustanovljena Evropska jamarska 
reševalna zveza (angl. Europan Cave Rescue Associa-
tion – ECRA). ECRA je danes največja in najbolj aktivna 
evropska jamarska reševalna organizacija, katere člani 
so jamarske reševalne službe iz 14 držav. Vsako leto je 
organizirano petdnevno srečanje, ki vedno poteka v drugi 
državi, na tematskih delavnicah pa se izmenjujejo prak-
tične izkušnje z različnih področij, kot so: medicina v jami, 
širjenje ožin, jamsko potapljanje, vrvna tehnika, posta-

 Slika 4: Logotip združenja ECRA in skupinska fotografija udeležencev srečanja ECRA v Bolgariji leta 2017
 Figure 4: The ECRA logo, and a group photo of the participants at the ECRA meeting in Bulgaria in 2017.
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vitev bivakov, logistika v jami, komunikacija v jami itd.

Eden izmed najbolj izpostavljenih rezultatov sodelovanja 
znotraj ECRA je bilo sodelovanje več jamarskih reševalnih 
služb na 12-dnevnem reševanju nemškega jamarja, ki se 
je hudo poškodoval na globini okoli 1100 m v jami Riesen-
ding v Nemčiji. Prav izmenjava stikov in izkušenj je prispe-
vala k srečnemu razpletu tega zahtevnega reševanja, v 
katerem je sodeloval tudi zdravnik JRS, Rok Stopar, dr. 
med.

ECRA je ustanovljena kot platforma, ki omogoča izme-
njavo izkušenj, inovacij in primerjavo različnih tehnik 
reševanja iz jam. Zelo pozitivno je dejstvo, da so sodelu-
joče države članice ECRA razpršene čez celotno Evropo, 
kar je odlična podlaga za sodelovanje več služb v primeru 
večje jamarske nesreče. Delo ECRA je mogoče spre-
mljati prek spletne strani ECRA http://caverescue.eu 
in Facebook profila https://www.facebook.com/ECRA.
rescue/.

Mednarodna enota Cave 

Search And Rescue 

(Cave SAR) Slovenija

Člani vodstva JRS, ki smo se v zadnjih letih intenziv-
neje ukvarjali z mednarodnimi aktivnostmi Jamarske 
reševalne službe, smo na sestankih večkrat proučevali 
različne možnosti za vpetost reševalne enote v širši, 
mednarodni sistem. Glede na potrebe po hitrem in orga-
niziranem reševanju, ki so se izrazito pokazale npr. pri 
reševanju v jami Riesending v Nemčiji, smo sledili viziji 
vzpostavitve reševalne enote, ki bi omogočala organi-
zirano, operativno in hitro aktiviranje ter čim hitrejši 
odziv in napotitev na mesto nesreče v tujini. Veliko-
krat imamo v mislih naše kolege jamarje, ki so občasno 
nekje globoko v podzemlju Črne gore ali Albanije, kjer 
pa nimajo urejene ustrezne jamarske reševalne službe, 
ki bi poškodovanemu jamarju v zahtevni jami lahko 
pomagala. Zato je naša naloga, da preventivno storimo 
nekaj, kar bi nam v primeru tovrstne nesreče omogo-
čilo čim hitrejše posredovanje in seveda čim manj biro-
kratskih zapletov.

V Evropski uniji imamo odlično organiziran sistem civilne 
zaščite s sedežem v Bruslju (angl. European Union Civil 
Protection Mechanism  – EU CP http://ec.europa.eu/
echo/what/civil-protection/mechanism_en). Glavne 
naloge EU CP so preventivne dejavnosti, pripravljenost 
(treningi, usposabljanja, projekti na temo zaščite in reše-
vanja, vzpostavitev reševalnih modulov itd.) in morebitno 
posredovanje ob zaprosilu neke države. Za pomoč lahko 
zaprosijo tako članice EU kot tudi druge države. Znotraj 
sistema EU CP je vzpostavljen t. i. Center za usklaje-
vanje nujnega odziva (angl. Emergency Response Coordi-
nation Centre – ERCC), ki je operativno srce celotnega 
sistema. 

Država, ki ob nastanku večje nesreče s svojimi organi-
ziranimi službami ne obvlada razmer, lahko prek ERCC 
zaprosi za mednarodno pomoč. Slovenija je ta sistem 
uporabila ob reševanju posledic žleda leta 2014, ko 
smo prek sistema EU CP dobili večje število genera-
torjev električne energije. Po zaprosilu države, ki potre-
buje pomoč, center ERCC prouči potrebe in v svojem 
sistemu CECIS (angl. Common Emergency Communica-
tion and Information System) izmed vseh razpoložljivih 
reševalnih enot poišče najprimernejše. Naloga centra je, 
da vse ustrezne razpoložljive enote obvesti o zaprosilu 
in jim sporoči osnovne informacije o stanju. Po povratni 
informaciji od reševalnih enot ERCC obvesti pomoči 
potrebno državo o razpoložljivih enotah. Ta v naslednjem 
koraku izbere, katera od enot jim najbolj ustreza. Naloga 
ERCC je nato usklajevanje in napotitev določenega 
modula oziroma enote na lokacijo ter spremljanje njiho-
vega dela in morebitne napotitve dodatnih enot. Znotraj 
sistema trenutno deluje 17 različnih tipov t. i. modulov, 
ki pokrivajo različna področja nesreč (iskanje in reše-
vanje v potresih, pomoč ob poplavah, reševanja iz vode, 
črpanje vode, čiščenje vode, gašenje požarov, kemične 
in biološke nesreče, vzpostavitev začasnih bolnišnic pri 
množičnih nesrečah …). V okviru sistema modulov pa žal 
ni bilo mogoče registrirati enote, ki bi izrecno pokrivala 
reševanje iz jam.

Decembra leta 2014 je Evropska komisija končno 
sprejela pravni akt, ki omogoča registracijo reševalnih 
enot drugačnega tipa, kot so moduli, in sicer t. i. evropski 
prostovoljni nabor vnaprej odrejenih zmogljivosti držav 
članic v okviru mehanizma EU za civilno zaščito. Tukaj 
smo pri JRS prepoznali priložnost tudi za področje 
reševanja iz jam. Po proučitvi možnosti za registra-
cijo smo se znotraj JRS v letu 2015 odločili, da skupaj 
z URSZR začnemo pripravljati prijavno dokumentacijo 
za registracijo enote. Po številnih razrešenih birokrat-
skih preprekah smo junija 2016 končno prejeli odločitev 
Evropske komisije, da je naš predlog sprejet, in s tem je 
bila omogočena registracija prve mednarodne enote za 
reševanje iz jam v sistem EU CZ. Enoto smo poimenovali 
Enota za iskanje in reševanje iz jam (angl. Cave Search 
And Rescue Slovenia – Cave SAR). Za polno operativno 
delovanje pa je za registracijo treba uspešno opraviti 
postopek certificiranja enote, ki lahko traja tudi do dve 
leti.

Postopek certificiranja enote traja dve leti. Konec 
leta 2017 nam je v sodelovanju z URSZR uspelo prija-
viti evropski projekt adaptacije enote jamarske reše-
valne službe za delovanje v mednarodnih reševalnih 
intervencijah »SI Cave Search and Rescue  – Inter-
national Deployment Adaptation Project«. Projekt, ki 
ga finančno v celoti podpira Evropska komisija, nam 
finančno omogoča prilagoditev enote za mednarodna 
posredovanja, poudarek pomoči pa je na povečanju 
avtonomije, mobilnosti in zmožnosti delovanja v medna-
rodnem okolju. Večji del finančne podpore je tako 
namenjen nakupu opreme in vozil ter določenim uspo-
sabljanjem.
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Sklepne misli

V Sloveniji imamo prek Jamarske reševalne službe pri 
Jamarski zvezi Slovenije dobro urejen sistem reševanja 
iz podzemnih jam. Služba deluje v okviru sistema Zaščite 
in reševanja pod okriljem Uprave Republike Slovenije za 
zaščito in reševanje, ki je tudi pretežni financer delovanja 
službe. Takšna optimizirana organizacija službe ter požr-
tvovalno delo jamarskih reševalcev in vodstva službe je 
omogočilo postopen razvoj, ki je Jamarsko reševalno 
službo Slovenije pripeljal do visokega nivoja in uglednega 
mesta na mednarodnem področju reševanja. Z registra-
cijo SI CaveSAR enote za mednarodna reševanja iz jam 
trenutno kot prvi v sistemu Civilne zaščite EU ustana-
vljamo enoto, namenjeno reševanju iz jam. Upamo, da bo 
postopoma s pridruževanjem preostalih jamarskih reše-
valnih služb sčasoma le vzpostavljen mednarodni modul, 

ki bo omogočal hitro in učinkovito posredovanje visoko 
usposobljenih jamarskih reševalnih služb na območju 
Evrope. 

Zahvala

Zahvala za dobro organizirano jamarsko reševalno službo 
gre v prvi vrsti jamarskim reševalcem, ki s požrtvovalnim 
delom, ki večkrat presega meje prostovoljstva, skrbijo za 
njeno operativno delovanje. Posebna zahvala velja tudi našim 
družinskim članom, zlasti partnericam in partnerjem, ki 
nas podpirajo in z razumevanjem sprejemajo naše delo, ki 
ga jemljemo kot poslanstvo. Seveda pa služba ne bi tako 
delovala brez podpore Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje, ki nas po svojih zmožnostih vedno podpira pri 
uresničevanju naših idej in zastavljenih nalog.
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Povzetek
Slovenija je v Ljubljani med 29. 5. in 2. 6. 2017 gostila 4. svetovni forum o zemeljskih plazovih. Glavni 
organizator foruma je bila Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani skupaj z Geoloških 
zavodom Slovenije in Naravoslovnotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Na forumu je prek 600 udeležencev 
iz 51 držav razpravljalo in izmenjevalo svoje znanje in izkušnje s področja varstva pred zemeljskimi plazovi 
vseh oblik in v različnih okoljih. Skoraj 400 recenziranih prispevkov udeležencev foruma je izšlo pred 
začetkom foruma v petih knjigah pri založbi Springer Nature. Po forumu je bil organiziran tridnevni strokovni 
ogled terena. Udeleženci so sprejeli posebno Ljubljansko izjavo, ki usmerja prizadevanja Mednarodnega 
konzorcija za zemeljske plazove s sedežem v Kjotu na Japonskem na področju zmanjšanja tveganj zaradi 
zemeljskih plazov kot sestavnega dela svetovnih prizadevanj za zmanjšanje tveganja ob nesrečah, zapisanih 
v Sendajskem okviru 2015–2030, ki ga je podpisala tudi Republika Slovenija. Prispevek na kratko 
povzema dogajanje na forumu in predstavi prevod celotne Ljubljanske izjave v slovenskem jeziku.

Abstract
Between 29 May and 2 June 2017 Slovenia hosted the 4th World Landslide Forum (WLF4) in the city of 
Ljubljana. The main organisation was carried out by the Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University 
of Ljubljana, together with the Geological Survey of Slovenia, and the Faculty of Natural Sciences and 
Engineering, University of Ljubljana. At the WLF4 over 600 participants from 51 countries discussed and 
exchanged their knowledge and experience of protection against landslides of all forms and in different 
environments. Nearly 400 reviewed contributions by the Forum participants were published before the 
Forum started, in five books published by Springer Nature. After the Forum, a three-day technical field 
trip was organised. The forum participants adopted a special 2017 Ljubljana Declaration, which directs 
the efforts of the International Consortium on Landslides based in Kyoto, Japan in reducing landslide risks 
as an integral part of global efforts to reduce disaster risks, written into the Sendai Framework 2015-
2030, which was also signed by the Republic of Slovenia. This paper briefly summarises the activities 
of the WLF4 and presents a translation of the entire 2017 Ljubljana Declaration into Slovene.

Uvod

Države članice Združenih narodov usklajujejo svoja priza-
devanja za varstvo pred (naravnimi) nesrečami z medna-
rodnim sodelovanjem, saj posamezna država brez 
mednarodnega sodelovanja prej izgublja kot pridobiva. 
Mednarodna dejavnost Slovenije na področju varstva 
pred naravnimi nesrečami je razvejana (Mikoš, 2008), 
a še vedno ne izkoriščamo vseh možnosti in priložnosti, 
ki se nam ponujajo. Na področju varstva pred zemelj-
skimi plazovi se je povečalo mednarodno sodelovanje 
Slovenije s sodelovanjem in članstvom nekaterih sloven-
skih organizacij v Mednarodnem konzorciju za zemeljske 

plazove (International Consortium on Landslides – ICL) s 
sedežem v Kjotu na Japonskem (Mikoš, 2013). 

Omenjen mednarodni sosvet deluje od leta 2002 
in danes v njem med nekaj več kot 60 člani aktivno 
delujejo tri članice iz Slovenije: Fakulteta za gradbe-
ništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (UL FGG)  – od 
leta 2008, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze 
v Ljubljani (UL NTF)  – od leta 2016 in Geološki zavod 
Slovenije – od leta 2011 (http://icl.iplhq.org/category/
icl/members-and-supporters/). Delovanje ICL je razve-
jano, med pomembnejše dejavnosti se uvrščajo redni 
trienalni svetovni forumi o zemeljskih plazovih. UL FGG 

mailto:matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si
http://icl.iplhq.org/category/icl/members-and-supporters/
http://icl.iplhq.org/category/icl/members-and-supporters/
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se je aktivno udeležila vseh štirih dosedanjih svetovnih 
forumov o zemeljskih plazovih (Tokio 2008, Rim 2011, 
Peking 2014 in Ljubljana 2017), o 3. svetovnem forumu 
o zemeljskih plazovih v Pekingu 2014 smo v tej reviji že 
ustrezno poročali (Mikoš, 2014). 

Slovenija se je aktivno udeležila 3. svetovne konference 
Združenih narodov o zmanjšanju tveganja ob nesrečah 
(3rd World UN Conference on Disaster Risk Reduction – 
www.wcdrr.org) v Sendaju na Japonskem marca 2015 
in podpisala na njej sprejet dokument »Sendajski okvir 
2015–2030 za zmanjševanje tveganja ob nesrečah« 
(Mikoš, 2016). Na konferenci je bil dejaven tudi ICL in se 
je na svetovni konferenci zavezal k lastnemu prispevku 
k svetovnim prizadevanjem za zmanjšanje tveganja ob 
nesrečah, in sicer s sklepanjem Sendajskih partner-
stev 2015–2025 na področju varstva pred zemeljskimi 
plazovi (Mikoš, 2015). V slovenščini se je sicer uveljavil 
prevod »zmanjšanje tveganja nesreč« (angl. Disaster risk 

reduction), kjer je seveda mišljeno »zmanjšanje tveganja 
ob nesrečah«, in sicer predvsem s preventivnim delova-
njem in boljšo pripravljenostjo nanje in dvigovanjem zave-
danja o realnih (dejanskih) tveganjih, ki smo jim izposta-
vljeni, ko se nesreče zgodijo.

Četrti svetovni forum o 

zemeljskih plazovih

Slovenija je v preteklih letih s svojim sodelovanjem in 
aktivnostmi pri delu ICL prepričala njene članice, da so 
leta 2013 Sloveniji zaupali organizacijo 4. svetovnega 
foruma o zemeljskih plazovih. Tako je med 30. majem in 
2. junijem 2017 v Ljubljani potekal 4. svetovni forum o 
zemeljskih plazovih, katerega predsedujoči je prvi pisec 
tega prispevka (slika 1). Na dogodku je aktivno sodelo-
valo več kot 600 znanstvenikov, inženirjev, raziskovalcev, 

Št. Mesto Moto foruma
Št. udeležencev 

(držav)

Plenarna in 
vzporedna 
zasedanja

Centri 
odličnosti Posebnosti

WLF
I

Tokio, Japonska
18. – 21. 11. 2008

Strengthening Research and 
Learning on Earth System 

Risk Analysis and Sustainable 
Disaster Management 

within UN-ISDR as Regards 
»Landslides«

430 (48) 21 12

Sprejeta Tokijska deklaracija 
»Strengthening the International 
Programme on Landslides with 

UN-ISDR«

WLF
II

Rim, Italija
3. – 9. 10. 2011 Putting Science into Practice 864 (63) 25 15

Uspešni tekmovalni natečaj 
za najboljšo fotografijo na 

tematiko zemeljskih plazov v več 
kategorijah.

WLF 
III

Peking, Kitajska
2. – 6. 6. 2014

Landslide Risk Mitigation: 
Toward a Safer 
Geoenvironment

430 (38) 42 15

Sprejeta Pekinška deklaracija 
»Strengthening International 
Networking and Partnerships 

in Science and Technology with 
regard to Landslides to Develop a 
Safer Geoenvironment in support 
of the United Nations International 
Strategy for Disaster Reduction«.

WLF 
IV

Ljubljana, Slovenija
31. 5. – 2. 6. 2017

Landslide Research and Risk 
Reduction for Advancing 

Culture of Living with Natural 
Hazards

608 (51) 31 20

Sprejeta Ljubljanska izjava 2017.
Tekmovalni natečaj za najboljšo 

fotografijo na tematiko zemeljskih 
plazov v treh kategorijah.

 Preglednica 1: Osnovni podatki o svetovnih forumih o zemeljskih plazovih (prirejeno po Sassa in sod., 2012).
 Table 1: Basic data on the World Landslide Forums (WLF; after Sassa et al., 2012).
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Slika 1:  
Zaključni nagovor avtorja tega 
prispevka kot predsedujočega 4. 
svetovnega foruma o zemeljskih 
plazovih zadnji dan foruma  
(vir: www.wlf4.org/wlf4-week, 2017)
Figure 1:  
Closing speech by the author of this 
paper as the Chairman of the 4th 
World Landslide Forum, on the last 
day of the Forum (Source: www.wlf4.
org/wlf4-week, 2017).

http://www.wcdrr.org
http://www.wlf4.org/wlf4-week
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strokovnjakov, politikov in drugih odločevalcev iz 51 
držav, ki delujejo na področju zmanjšanja tveganj zaradi 
zemeljskih plazov  – od tega preko 120 podiplomskih 
študentov iz tujine in Slovenije, kar je posebej pomemben 
prispevek h krepitvi prenosa znanja tako med različ-
nimi odločevalci kot tudi med generacijami. Strokovno 
srečanje je potekalo v obliki foruma, kjer je način dela 
drugačen od klasičnega znanstvenega posvetovanja, saj 
je forum poleg ustnih predstavitev obsegal tudi razpravo 
visokih političnih predstavnikov, okroglo mizo, odprte 
razprave, posterske predstavitve, fotografski natečaj 
in kratka srečanja ožjih skupin strokovnjakov v obliki 
delavnic (preglednica 1). 

Dogodek so družno organizirali Mednarodni konzorcij 
za zemeljske plazove (International Consortium on 
Landslides, Kyoto, Japonska, ICL, http://icl.iplhq.org/
category/home-icl/), Mednarodni program za zemeljske 
plazove (International Programme on Landslides, IPL, 
http://iplhq.org/), Univerza v Ljubljani (www.uni-lj.si) in 
Geološki zavod Slovenije (www.geo-zs.si). Organizacijo so 
v Sloveniji podprla resorna ministrstva (za obrambo, za 
okolje in prostor, za infrastrukturo), Inženirska zbornica 
Slovenije (IZS, www.izs.si), Uprava RS za zaščito in reše-
vanje (www.sos112.si) in Svet Vlade RS za varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

Da so zemeljski plazovi nevaren naravni pojav, s katerim se 
moramo seznanjati vsi v družbi in skupaj krepiti odpornost 
družbe proti njihovemu delovanju, prepoznava tudi pred-
sednik Republike Slovenije g. Borut Pahor, ki je kot častni 
pokrovitelj foruma podprl mednarodno sodelovanje na 
tem področju in vlogo Slovenije v skupnih svetovnih priza-

devanjih za zmanjšanje tveganja nesreč. Moto foruma je 
bil »Dvig kulture sobivanja z zemeljskimi plazovi«.

V častnem odboru četrtega svetovnega foruma so bili 
predstavniki številnih mednarodnih organizacij, ki podpi-
rajo delovanje Mednarodnega konzorcija za zemeljske 
plazove, predvsem iz Organizacije združenih narodov 
in njenih posebnih agencij (Organizacija Združenih 
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO – 
en.unesco.org, Urad Združenih narodov za zmanjšanje 
tveganja nesreč UNISDR – www.unisdr.org, Organizacija 
Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO – www.
fao.org/home/en/, Svetovna meteorološka organizacija 
WMO – public.wmo.int/en, Univerza Združenih narodov 
UNU – unu.edu) ter druge mednarodne ustanove (Medna-
rodni svet za znanost ICSU – www.icsu.org, Mednarodna 
zveza za geodezijo in geofiziko IUGG – iugg.org, Medna-
rodna zveza za geološke znanosti IUGS – www.iugs.org, 
Svetovna zveza inženirskih organizacij WFEO  – www.
wfeo.org), kakor tudi posamezne ustanove in društva iz 
Slovenije. Znanstveni odbor foruma je imel preko 100 
članov, organizacijski odbor v Sloveniji pa več deset stro-
kovnjakov s področja plazenja tal, ki so jim bila v pomoč 
tudi slovenska strokovna društva.

Mednarodno srečanje v Ljubljani smo organizirali po 
uspešnih forumih v Tokiu (WLF1, 2008), Rimu (WLF2, 
2011) in Pekingu (WLF3, 2014) z namenom krepitve 
povezovanja čim širšega kroga odločevalcev pri zmanj-
šanju tveganja zaradi delovanja zemeljskih plazov. Gre 
za posebno priznanje Sloveniji kot državi in slovenskim 
strokovnjakom na področju zmanjšanja tveganj zaradi 
zemeljskih plazov, da smo lahko v Ljubljani gostili tako 
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 Slika 2: Na WLF4 je 20 organizacij prejelo naziv svetovnega centra odličnosti na področju zmanjšanja tveganj zaradi 
zemeljskih plazov (World Centre of Excellence in Landslide Disaster Reduction 2017–2020).  
(vir: www.wlf4.org/wlf4-week, 2017)

 Figure 2: During the WLF4, twenty organisations was awarded the title World of Excellence in Landslide Disaster 
Reduction 2017-2020) (Source: www.wlf4.org/wlf4-week, 2017).
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pomemben zbor svetovnih odločevalcev na tem ožjem 
strokovnem področju. Slovenija je bila en teden svetovni 
center varstva pred zemeljskimi plazovi in to nemudoma 
po koncu Globalne platforme Urada organizacije Zdru-
ženih narodov za zmanjšanje tveganj nesreč 2017 konec 
maja v Cancunu v Mehiki.

Glavne teme, ki so bile na dnevnem redu 4. svetovnega 
foruma o zemeljskih plazovih, so:

 – Sendajsko partnerstvo 2015–2025  kot prispevek 
Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove 
(ICL) k mednarodnemu Sendajskemu okviru 2015–
2030 za zmanjšanje tveganj nesreč s poudarkom 
na odnosu družbe do zemeljskih plazov,

 – napredek pri raziskovanju zemeljskih plazov,
 – napredek pri tehnologijah sanacije zemeljskih plazov,
 – raznolikost oblik zemeljskega plazenja,
 – zemeljski plazovi v različnih okoljih. 

Štiri uvodna vabljena plenarna predavanja na temo 
razumevanja in zmanjševanja tveganj zaradi zemeljskih 
plazov so bila:

 – Kulturna in naravna dediščina, ogrožena z zemeljskimi 
plazovi (angl. Cultural & Natural Heritage at landslide 
risk)  – Claudio Margottini iz Italije (koordinator ICL 
tematske mreže na področju varstva kulturne dedi-
ščine, Italija),

 – Pojavljanje in fragmentacija podorov (angl. Rock fall 
occurrence and fragmentation) – Jordi Corominas iz 
Španije (prejemnik Varnesove medalje za leto 2016),

 – Poplave zaradi izbruhov ledeniških jezer (angl. Glacial 
lake outburst floods) – Vít Vilímek iz Češke republike 
(urednik tematske številke na to temo leta 2016 v reviji 
Landslides),

 – Zemeljski plazovi in družba (angl. Landslides and 
Society) – Irasema Alcántara-Ayala iz Mehike (sklicate-
ljica sekcije na forumu o zemeljskih plazovih in družbi).

Po skoraj 600 prejetih razširjenih povzetkih na prej 
navedene teme foruma je mednarodni znanstveni odbor 
v postopku recenziranja poslanih prispevkov sprejel 
nekaj manj kot 400 prispevkov in jih objavil pri založbi 
Springer Nature v skupnem obsegu čez 3600 strani v 
petih knjigah z naslovom Dvig kulture sobivanja z zemelj-
skimi plazovi (angl. Advancing Culture of Living with 
Landslides):

 – prva knjiga z 51 prispevki (knjiga 1 ISDR-ICL 
Sendajska partnerstva 2015–2025) je namenjena 
aktivnostim Mednarodnega konzorcija za zemeljske 
plazove in aktivnostim v okviru Sendajskega partner-
stva 2015–2025 in je odprtega dostopa (Sassa et 
al., 2017), medtem ko so

 – štiri knjige, to so knjiga 2 Napredek na področju 
znanosti o zemeljskih plazovih (Mikoš et al., 2017a), 
knjiga 3 Napredek pri tehnologiji varstva pred 
zemeljskimi plazovi (Mikoš et al., 2017b), knjiga 4 
Raznolikost zemeljskih plazov (Mikoš et al., 2017c) 
in knjiga 5 Zemeljski plazovi v različnih okoljih (Mikoš 
et al., 2017d) na voljo bralcem v okviru konzorcijskih 
pogodb z založbo Springer Nature.

Lokalni organizacijski odbor je pripravil tudi lokalni 
zbornik na 242 straneh s programom, v katerem je 
ob programu dela WLF4 predstavil povzetke člankov 
foruma, objavljenih v Springerjevih knjigah, zbornik z opisi 
fotografij z nagradnega tekmovanja fotografij na temo 
»Zemeljski plazovi in človek« in 38 posterskih predsta-
vitev s foruma (Mikoš in Bezak, 2017).

K zavezi ICL podpirati in krepiti področje varstva pred 
zemeljskimi plazovi v mednarodnem okolju, potrjeni v 
obliki ISDR-ICL Sendajskih partnerstev 2015–2025, je k 
17 dosedanjim podpisnikom med drugimi sedaj pristopila 
tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
(URSZR, www.sos112.si) Ministrstva za obrambo Repu-

Matjaž Mikoš, Nejc Bezak:  
POROČILO S 4. SVETOVNEGA FORUMA O ZEMELJSKIH PLAZOVIH, LJUBLJANA, SLOVENIJA, 2017

Slika 3:  
Med prejemnike prestižnega naziva 
svetovnega centra odličnosti se 
je četrtič (!) zapored umestila 
tudi Fakulteta za gradbeništvo in 
geodezijo Univerze v Ljubljani – levo 
Matjaž Mikoš (predsednik četrtega 
svetovnega foruma) in Janko Logar 
(predstojnik Oddelka za gradbeništvo 
na UL FGG). (vir: www.wlf4.org/wlf4-
week, 2017)
Figure 3:  
Among the recipients of the 
prestigious title of World Centre 
of Excellence was the Faculty of 
Civil and Geodetic Engineering, 
University of Ljubljana, for the fourth 
(!) consecutive time – Matjaž Mikoš 
(WLF4 Forum Chair, left) and Janko 
Logar (Head of the Department of 
Civil Engineering at UL FGG)  
(Source: www.wlf4.org/wlf4-week, 
2017).
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blike Slovenije (MORS). Med novimi podpisniki Sendaj-
skega partnerstva je tudi vplivna Zveza geoloških zavodov 
Evrope (EuroGeoSurveys – www.eurogeosurveys.org).

Mednarodni konzorcij za zemeljske plazove je na forumu 
podelil različna priznanja za odlično delo in dosežke 
v preteklem obdobju med dvema forumoma (2014–
2017), med drugim:

 – Varnesovo medaljo za strokovno odličnost na 
področju raziskovanja zemeljskih plazov (http://
iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/
varnes-medal/)  – prejemniki so: Oldrich Hungr 
(Univerza v Britanski Kolumbiji, Vancouver, Kanada) 
za leto 2015, Jordi Corominas (Katalonska tehniška 
univerza UTC, Barcelona, Španija) za leto 2016 in 
Badaoui Rouhban (svetovalec ICL, bivši direktor 
Unescovega urada za naravne nesreče) za leto 
2017,

 – naziv svetovnega centra odličnosti na področju 
zmanjšanja tveganj zaradi zemeljskih plazov (http://
iplhq.org/category/iplhq/world-centre-of-excel-
lence-wcoe/) – prejemnikov je bilo 20 (slika 2),

 – naziv najboljšega objavljenega prispevka v reviji 
Landslides za posamezno koledarsko leto (http://
iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/best-
paper-award/),

 – nagrado za najboljši IPL projekt v preteklih treh 
letih (http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-
-honors/ipl-award-for-success/ ),

 – nagrado za najboljšega poročevalca v ICL svetovni 
podatkovni bazi o zemeljskih plazovih (http://iplhq.
org/ls-world-report-on-landslide/).

Iz Slovenije sta UL FGG in Geološki zavod Slovenije 
prejela naziv svetovnega centra odličnosti na področju 
zmanjšanja tveganj zaradi zemeljskih plazov (sliki 3 in 
4), in sicer UL FGG za center za raziskave na področju 

zemeljskih plazov v preperelem flišu – od aktivacije do 
odlaganja, Geološki zavod Slovenije pa center za aktiv-
nosti za zmanjšanje tveganj zaradi zemeljskih plazov v 
Sloveniji. UL NTF pa je bil odobren nov projekt na temo 
diverzitete in hidrogeologije masnih gibanj v Vipavski 
dolini v JZ Sloveniji (IPL-216; http://iplhq.org/category/
iplhq/ipl-ongoing-project/). 

Na četrtem svetovnem forumu o zemeljskih plazovih se 
je predstavilo tudi novo vodstvo ICL za obdobje 2018–
2020 (slika 5), ki bo vodilo in usklajevalo delo Mednaro-
dnega konzorcija za zemeljske plazove do naslednjega 5. 
svetovnega foruma o zemeljskih plazovih, ki bo v Kjotu 
na Japonskem od 2. do 6. novembra 2020 (http://wlf5.
iplhq.org/). Vabljeni k aktivni udeležbi (Sassa, 2018). 

Ljubljanska izjava 2017 (2017 

Ljubljana Declaration)

V okviru dela foruma so udeleženci razpravljali in sprejeli 
posebno Ljubljansko izjavo (Medmrežje 1, 2017), s katero 
Mednarodni konzorcij za zemeljske plazove usmerja 
svoje delo in napore na področju zmanjšanja tveganj 
zaradi zemeljskih plazov v naslednjih letih, predvsem 
do petega svetovnega foruma o zemeljskih plazovih 
novembra 2020 v Kjotu na Japonskem (wlf5.iplhq.org). 
Izjavo povzemamo v smiselnem prevodu v celoti:

1. Četrti svetovni forum o zemeljskih plazovih, ki je 
potekal od 29. maja do 2. junija 2017 v Ljubljani v 
Sloveniji, so organizirali Mednarodni konzorcij o 
zemeljskih plazovih (ICL), Mednarodni program 
o zemeljskih plazovih (IPL), Univerza v Ljubljani in 
Geološki zavod Slovenije. Soorganizatorji prireditve 
so bili Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 
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Slika 4:  
Med prejemnike prestižnega naziva 
svetovnega centra odličnosti se je 
prvič umestil tudi Geološki zavod 
Slovenije – levo Qunli Han (predsednik 
Globalnega sveta za promocijo 
Mednarodnega programa za 
zemeljske plazove GPC IPL) in Mateja 
Jemec Auflič (vodja svetovnega 
centra odličnosti na GeoZS).  
(vir: www.wlf4.org/wlf4-week, 2017)
Figure 4:  
Among the recipients of the prestigious 
title World Center of Excellence was 
the Geological Survey of Slovenia, for 
the first time – Qunli Han (President of 
the Global Promotion Committee of the 
International Programme on Landslides 
GPC IPL, left) and Mateja Jemec 
Auflič (Head of the World Centre of 
Excellence on GeoZS)  
(Source: www.wlf4.org/wlf4-week, 
2017).

http://www.eurogeosurveys.org
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/varnes-medal/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/varnes-medal/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/varnes-medal/
http://iplhq.org/category/iplhq/world-centre-of-excellence-wcoe/
http://iplhq.org/category/iplhq/world-centre-of-excellence-wcoe/
http://iplhq.org/category/iplhq/world-centre-of-excellence-wcoe/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/best-paper-award/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/best-paper-award/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/best-paper-award/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/ipl-award-for-success/
http://iplhq.org/category/iplhq/award-and-honors/ipl-award-for-success/
http://iplhq.org/ls-world-report-on-landslide/
http://iplhq.org/ls-world-report-on-landslide/
http://iplhq.org/category/iplhq/ipl-ongoing-project/
http://iplhq.org/category/iplhq/ipl-ongoing-project/
http://wlf5.iplhq.org/
http://wlf5.iplhq.org/
http://wlf5.iplhq.org/
http://www.wlf4.org/wlf4-week
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Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, 
Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, 
Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter Inženirska zbornica 
Slovenije. Forum je potekal pod pokroviteljstvom več 
drugih ustanov. Skupaj je 608 udeležencev (seznam 
je v prilogi te izjave, ni pa tukaj prikazan), med njimi 
znanstveniki, inženirji, raziskovalci, oblikovalci politik, 
javnimi uslužbenci kot tudi drugi deležniki, so prišli iz 
49 držav in iz štirih organizacij sistema Združenih 
narodov ter petih drugih organizacij.

2. Udeleženci cenijo gostoljubnost in dobrodošlico, ki 
so jo forumu izrazili organi in pomembne ustanove 
v Sloveniji.

3. Udeleženci so obravnavali izzive, povezane z nevar-
nostmi zaradi zemeljskih plazov. Skupaj so preuče-
vali, kako je mogoče znanja o in ustrezne tehnolo-
gije za sanacijo zemeljskih plazov kot tudi raziskave 
o zemeljskih plazovih dodatno okrepiti in uporabiti 
za zmanjševanje ranljivosti in izpostavljenosti ter za 
krepitev odpornosti oseb, skupnosti in države proti 
zemeljskim plazovom, ki tako kot druge nesreče 
zaradi naravnih nevarnosti spodkopavajo prizade-
vanja za doseganje ciljev trajnostnega razvoja iz 
Agende 2030 za trajnostni razvoj.

4. Udeleženci opažajo, da so zemeljski plazovi komple-
ksen naravni pojav različnih vrst in oblik, ki jih lahko 

sprožijo potresi, vulkanski izbruhi, obilne in pona-
vljajoče se padavine, tajfuni, orkani, požari v naravi, 
taljenje snega, včasih pa poslabšajo razmere tudi 
človekove dejavnosti in razvoj, kot so gradnja cest, 
vodnih zgradb in rudarjenje. Udeleženci opozarjajo, 
da lahko podmorski plazovi sprožijo cunamije, ki 
pomenijo veliko nevarnost za obalna območja.

5. Udeleženci poudarjajo, da zemeljski plazovi, ki se poja-
vljajo na kopnem in na morskem dnu, še vedno pred-
stavljajo znatno tveganje za človeštvo, za človeška 
naselja ter za vire preživetja in gospodarstvo v gorah, 
mestih, na obalah in otokih. Nadalje poudarjajo, da so 
ljudje, ki so najbolj izpostavljeni delovanju in jih prizade-
nejo zemeljski plazovi, nesorazmerno revni, marginali-
zirani in ranljivi, vključno z ženskami in otroki.

6. Udeleženci opozarjajo, da bodo podnebne spre-
membe in njihova spremenljivost vse bolj vplivale na 
pogostost in obseg močnih deževij in požarov v naravi 
na lokalni in regionalni ravni ter povečale možnosti za 
pojavljanje zemeljskih plazov. Udeleženci se zavedajo, 
da kombinirani učinki naravnih pojavov in škodljivih 
človeških dejavnosti, povezanih s povečanjem ranlji-
vosti in izpostavljenosti mestnih in podeželskih naselij 
ter strnjenih naselij, povečujejo tveganje zaradi delo-
vanja zemeljskih plazov v svetovnem merilu.

7. Udeleženci ponovno poudarjajo, da je za razume-
vanje zemeljskih plazov ter z njimi povezanih tveganj 
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 Slika 5: Na WLF4 se je predstavilo novo vodstvo Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove (ICL) za obdobje 2018–
2020, z leve na desno: Matjaž Mikoš (Slovenija, podpredsednik), Yieping Yin (Kitajska, predsednik 2015–2017), 
Peter Bobrowsky (Kanada, predsednik 2018–2020), Binod Tiwari (ZDA, podpredsednik), Nicola Casagli (Italija, 
podpredsednik), Željko Arbanas (Hrvaška, podpredsednik), Kaoru Takara (Japonska, izvršni direktor) in Kyoji Sassa 
(Japonska, generalni sekretar) – manjka Dwikorita Karnawati (Indonezija, podpredsednica).  
(vir: www.wlf4.org/wlf4-week, 2017)

 Figure 5: During the WLF4, the new ICL leadership for 2018-2020 was presented, from left to right: Matjaž Mikoš 
(Slovenia, Vice-President), Yieping Yin (China, President 2015-2017), Peter Bobrowsky (Canada, President 
2018-2020), Binod Tiwari (US, Vice-President), Nicola Casagli (Italy, Vice-President), Željko Arbanas (Croatia, 
Vice-President), Kaoru Takara (Japan, Executive Director) and Kyoji Sassa (Japan, Secretary-General) – Dwikorita 
Karnawati (Indonesia, Vice-President) is missing from the picture (Source: www.wlf4.org/wlf4-week, 2017).

http://www.wlf4.org/wlf4-week
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in ranljivosti družbe nujen celostni in multidiscipli-
narni pristop, vključno s prispevki iz naravoslovnih, 
družbenih in inženirskih znanosti, kot tudi lokalno in 
tradicionalno znanje.

8. Udeleženci cenijo ustvarjeno mobilizacijo in velik vpliv 
aktivnosti, razvitih in izvedenih v okviru priprav na in 
dela prejšnjih svetovnih forumov o zemeljskih plazovih, 
in sicer 1. svetovnega foruma v Tokiu (november 
2008), 2. svetovnega foruma v Rimu (oktober 2011) 
in 3. svetovnega foruma v Pekingu (junij 2014).

9. Udeleženci priznavajo in pozdravljajo zlasti dogovor 
o ISDR-ICL Sendajskih partnerstvih 2015–2025 za 
globalno promocijo razumevanja in zmanjševanje 
tveganja zaradi zemeljskih plazov, ki je bil sprejet kot 
prostovoljna zaveza k 3. svetovni konferenci Zdru-
ženih narodov o zmanjšanju tveganja ob nesrečah, 
ki je potekala v Sendaju na Japonskem od 14. do 18. 
marca 2015. Udeleženci foruma potrjujejo, da so ta 
partnerstva orodje v podporo pri izvajanju Sendaj-
skega okvira za zmanjšanje tveganja ob nesrečah 
2015–2030. Udeleženci obenem pozdravljajo in 
posebej izrekajo pohvalo številnim partnerjem, ki so 
vstopili v to partnerstvo. Z velikim zadovoljstvom se 
zavedajo napredka teh partnerstev v prvih dveh letih 
njihovega obstoja. Udeleženci se zavezujejo, da bodo 
uvajali in podpirali njihovo nadaljnje izvajanje, vključno 
z njihovim razvijanjem na podlagi strateškega načrta 
Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove 
2012–2021, sprejetega leta 2012.

10. Udeleženci prepoznavajo konkretne ukrepe in dejav-
nosti sodelovanja, ki jih izvaja družina Mednarodnega 
združenja za zemeljske plazove (ICL) skupaj s svojimi 
člani, Mednarodnim programom za zemeljske plazove 
(IPL) in njegovimi projekti, podpornimi organizaci-
jami Mednarodnega konzorcija za zemeljske plazove 
ter njegovimi regionalnimi in tematskimi mrežami, 

svetovnimi centri odličnosti za zmanjšanje tveganj 
zemeljskih plazov, programi sodelovanja med ICL in 
UNITWIN v okviru programa kateder UNITWIN/
UNESCO, mrežo šol o zemeljskih plazovih, revijo 
Landslides in drugimi publikacijami Mednarodnega 
konzorcija za zemeljske plazove. Udeleženci cenijo 
zadnje dosežke, na primer interaktivna učna orodja o 
zemeljskih plazovih (ISDR-ICL LITT).

11. Udeleženci ponovno pozivajo relevantne vladne, 
nevladne in mednarodne programe in pobude iz 
naravoslovnih, inženirskih, humanističnih, družbo-
slovnih in ekonomskih ved, tako javne kot zasebne, 
k nadaljnjemu spodbujanju znanosti in tehnologije in 
njihovi uporabi za zmanjšanje tveganja zaradi zemelj-
skih plazov, vključno s podpiranjem in vključevanjem v 
ISDR-ICL Sendajska partnerstva.

12. Udeleženci se veselijo začetka in nadaljevanja 
procesa, ki vodi k organizaciji 5. svetovnega foruma o 
zemeljskih plazovih (WLF5) v letu 2020.

13. Udeleženci menijo, da je v pripravah na izvedbo in v 
času dela WLF5 treba najti priložnost za mobiliza-
cijo globalnega zavezništva, tako srednjeročno kot 
dolgoročno, s čimer bo mogoče pospešiti in spodbu-
diti ukrepe za zmanjšanje tveganja zaradi zemeljskih 
plazov. Udeleženci zato pozivajo k vzpostavitvi ustre-
znega mehanizma v ta namen in predlagajo zavezo, 
t. i. Kjoško zavezo za globalno promocijo razumevanja 
in zmanjševanja tveganj zaradi zemeljskih plazov, 
ki naj se dokončno oblikuje v času priprav na WLF5 
in sprejme na 5. svetovnem forumu o zemeljskih 
plazovih leta 2020, da bi služila temu namenu.

14. Udeleženci izražajo hvaležnost vladnim organom 
in specializiranim organizacijam in subjektom po 
vsem svetu, posebej organom in organizacijam iz 
Japonske, za dragoceno podporo, ki jo zagotavljajo 
Mednarodnemu konzorciju za zemeljske plazove (ICL) 
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Slika 6:  
Lokacije zemeljskih plazov v Sloveniji 
in njeni severozahodni soseščini. 
Številke odgovarjajo fotografijam na 
sliki 7 (po Jemec Auflič et al., 2017).
Figure 6:  
Landslide locations in Slovenia and 
its NW surroundings. The numbers 
correspond to the photographs in 
Figure 7 (Jemec Auflič et al., 2017).
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in Mednarodnemu programu za zemeljske plazove 
(IPL). Udeleženci foruma izražajo tudi iskreno zahvalo 
vodstvu in upravnim organom Mednarodnega konzor-
cija za zemeljske plazove (ICL) za njihovo predanost za 
delovanje konzorcija in nadaljevanje njegovih pobud in 
dejavnosti.

15. Udeleženci bodo Ljubljansko deklaracijo 2017 o zmanj-
ševanju tveganja zaradi zemeljskih plazov predložili 
Uradu Združenih narodov za zmanjšanje tveganja ob 
nesrečah (UNISDR) v podporo in kot izraz nadaljnje zave-
zanosti s strani dela svetovne skupnosti na področju 
varstva pred zemeljskimi plazovi k Sendajskemu okviru 
za zmanjšanje tveganja ob nesrečah 2015–2030.

Sprejeto v Ljubljani 31. maja 2017.

Strokovna ekskurzija po forumu

Četrtemu svetovnemu forumu o zemeljskih plazovih je 
sledila tridnevna strokovna ekskurzija po zahodni Slove-
niji, Kanalski dolini v Italiji, Ziljski dolini v Avstriji in Zgor-
njesavski dolini (slika 6). Udeležilo se je je skoraj 30 tujih 
udeležencev 4. svetovnega foruma o zemeljskih plazovih, 
prvega dneva pa tudi preko 30 udeležencev poletne šole 
o naravnih tveganjih, ki jo je letos priredila Univerza v 
Ljubljani (www.let-group.com/summerschool.html). 
Tridnevni ogled je obiskal devet primerov masnih gibanj 
(aktivnih in zgodovinskih – fosilnih): plaz Rebernice, plaz 
Stogovce, plaz Slano Blato, fosilni plaz Selo, plaz Strug, 
drobirski tok Stože, drobirski tok v vasici Kuk v Kanalski 
dolini v Italiji, podor Dobrač v Ziljski dolini v Avstriji in 

plaz Potoška planina (slika 7). Udeležbo tujih strokov-
njakov in strokovne predstavitve na ekskurziji lahko na 
podlagi pozitivnega odziva udeležencev ocenimo kot zelo 
uspešne.

Zahvala

Organizacijo foruma so finančno podprli Ministrstvo za 
obrambo Republike Slovenije (MORS), Ministrstvo za okolje 
in prostor Republike Slovenije (MOP) in Ministrstvo za infra-
strukturo Republike Slovenije (MI). Dogodek so podprli tudi 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), 
Svet Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami ter Inženirska zbornica Slovenije. 

Več informacij o 4. svetovnem forumu o zemeljskih 
plazovih je na voljo na spletnem mestu četrtega svetov-
nega foruma o zemeljskih plazovih www.wlf4.org, kjer je 
tudi obsežno slikovno in video gradivo z dogodka (http://
www.wlf4.org/wlf4-week/). Za video podporo se 
zahvaljujemo Inženirski zbornici Slovenije, ki je prevzela 
snemanje izbranih vsebin četrtega foruma (http://www.
izs.si/e-izobrazevanja/strokovni-dogodki/4th-world-
landslide-forum-4wlf/). Dogodek je odlično pomagal 
organizirati Cankarjev dom v Ljubljani.

Glede na odziv udeležencev lahko 4. svetovni forum 
o zemeljskih plazovih 2017 v Ljubljani ocenimo kot 
zelo viden prispevek Republike Slovenije na področju 
svetovnih prizadevanj za zmanjševanje tveganja ob 
nesrečah in k dvigu ugleda Republike Slovenije v svetu.

Slika 7:  
Pogled na različna masna gibanja: 
1) plaz Rebernice; 
2) plaz Stogovce; 
3) plaz Slano Blato; 
4) fosilni plaz Selo; 
5) plaz Strug; 
6) plaz Stože; 
7) drobirski tok v vasici Kuk  

(it. Cucco) v Kanalski dolini v Italiji; 
8) podor Dobrač v Ziljski dolini v 

Avstriji; 
9) plaz Potoška planina 
(iz Jemec Auflič et al., 2017).
Figure 7:  
View of different mass movements:
1) Rebrnice landslide; 
2) Stogovce landslide; 
3) Slano Blato landslide; 
4) Selo fossil landslide; 
5) Strug landslide; 
6) Stože landslide; 
7) Debris flow in Village of Cucco in 

Val Kanale in Italy; 
8) Bergsturz Dobratsch; 
9) Potoška planina landslide 
(From Jemec Auflič et al., 2017).

http://www.let-group.com/summerschool.html
http://www.wlf4.org
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http://www.izs.si/e-izobrazevanja/strokovni-dogodki/4th-world-landslide-forum-4wlf/
http://www.izs.si/e-izobrazevanja/strokovni-dogodki/4th-world-landslide-forum-4wlf/
http://www.izs.si/e-izobrazevanja/strokovni-dogodki/4th-world-landslide-forum-4wlf/
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12. MEDNARODNA KONFERENCA 
V LJUBLJANI »URBANA VARNOST  
V 21. STOLETJU«
THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE 
“URBAN SECURITY IN THE 21ST CENTURY” IN LJUBLJANA

Robert Kus
mag., Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, robert.kus@ljubljana.si

Povzetek 
Lokalne skupnosti so temelj zagotavljanja vseh potreb ljudi. To še posebej velja za tiste, v katerih živi 
veliko ljudi. Lokalne skupnosti se soočajo s številnimi izzivi na mnogih področjih. Eno takih je varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, znotraj katerega lokalne skupnosti zagotavljajo ljudem osnovno varnost 
s temeljnimi reševalnimi storitvami in so v večini držav zanje tudi odgovorne. Načrtovanje prostora z 
vidika ustrezne zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavljanje zdravstvene oskrbe, nudenje 
temeljnih reševalnih storitev, gospodarskih javnih služb itd., so le nekatere izmed teh odgovornosti. Mesta 
se vedno bolj spopadajo s številnimi izzivi, ki zahtevajo hitro in ustrezno ukrepanje za zmanjševanje vplivov 
in posledic naravnih in drugih nesreč. Sodoben razvoj omogoča medsebojno povezovanje in pomoč na 
različnih področjih in ravneh, tako med mesti kot tudi med državami. Izmenjave dobrih praks, pogovori o 
težavah in njihovem razreševanju, pomoč ob nesrečah, mreženje, razširjanje obzorij so nekatere od pozitivih 
strani mednarodnega medmestnega povezovanja in sodelovanja. Članek opisuje eno takih sodelovanj.

Abstract
Local communities are the foundation of providing for all the needs of their residents. This is especially true for 
communities inhabited by a large number of people. Local communities face numerous challenges in many areas. 
One of them is protection against natural and other disasters, which is the responsibility of local communities in most 
countries, and under which they provide basic security to their residents with basic rescue services. Spatial planning 
from the perspective of appropriate protection against natural and other disasters, the provision of medical care, 
basic rescue services, public utility services, etc., are just some of their duties. Cities are increasingly facing numerous 
challenges which require rapid and appropriate response to mitigate the effects and consequences of natural and 
other disasters. Modern development enables interconnection and mutual assistance in various areas and at different 
levels, in both cities and countries. The exchange of good practice, discussions about problems and their solutions, 
assistance in the event of disasters, networking, and the broadening of horizons are some of the positive aspects 
of international inter-city connection and cooperation. This article describes an example of such cooperation.

Ob različnih mednarodnih povezavah so se tudi lokalne 
skupnosti začele zavedati pomembnosti medsebojnega 
sodelovanja in izmenjave izkušenj. Tako so bile v zadnjem 
desetletju oblikovane številne organizacije in t.  i. mreže 
mest. Mestna občina Ljubljana (MOL) je članica kar nekaj 
teh, na primer: Eurocities, UCLG  – združena mesta in 
lokalne oblasti, The Global Network of Cities Local and 
Regional Governments, Civitas Forum (več na Mestna 
občina Ljubljana. Medmestno in mednarodno sodelovanje. 
Dostopno prek: https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/
medmestno-in-mednarodno-sodelovanje/ in na Mestna 
občina Ljubljana. Članstvo v mrežah mest. Dostopno 
prek: https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/medmestno-
-in-mednarodno-sodelovanje/clanstvo-v-mrezah-mest/).

Povezovanje poteka tudi na področju varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ne samo v mednaro-

dnem okviru, temveč tudi znotraj Slovenije. MOL je 
leta 2002 sklenila Dogovor o medsebojnem sodelo-
vanju in pomoči na področju varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami s petimi mestnimi občinami: Celje, 
Koper, Kranj, Maribor, Nova Gorica. Dogovor oprede-
ljuje medsebojno pomoč pri izvajanju ukrepov zaščite, 
reševanja in pomoči, kadar eno od podpisnic priza-
dene nesreča; sodelovanje pri pripravi in izvedbi uspo-
sabljanj za zaščito, reševanje in pomoč; pri pripravi in 
izvedbi vaj; izmenjavi programov in izkušenj na področju 
usposabljanj za osebno in vzajemno zaščito ter izme-
njavi izkušenj na področju izvajanja reševanj. Podoben 
dogovor je MOL sklenila tudi z Mestom Dunaj. Podpi-
snici dogovora sta se obvezali, da si bosta izmenje-
vali informacije na področju gasilstva, zaščite in reše-
vanja, sodelovali na področju usposabljanja in izobraže-
vanja, se udeleževali posebnih strokovnih prireditev, ki 

https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/medmestno-in-mednarodno-sodelovanje/
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https://www.ljubljana.si/sl/o-ljubljani/medmestno-in-mednarodno-sodelovanje/clanstvo-v-mrezah-mest/
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jih bosta organizirali, in vzdrževali redne stike v obliki 
letnih obiskov delegacij.

Ta dogovor je spodbudil tesno sodelovanje med obema 
mestoma na področju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami. Posledica tega je bilo tudi povabilo mesta 
Dunaj na mednarodno konferenco Urbano krizno upra-
vljanje v Evropi na začetku tretjega tisočletja, ki je 
potekala junija 2003 na Dunaju. Konferenca je bila name-
njena predstavnikom večjih evropskih mest, ki delujejo 
na področju zaščite, reševanja in pomoči ter kriznega 
upravljanja. Konference so se zato udeležili predstavniki 
gasilcev, nujne medicinske pomoči, policije in občinskih 
služb, pristojnih za zaščito, reševanje in pomoč. Sode-
lovali so predstavniki sedmih mest, predvsem tistih, s 
katerimi je mesto Dunaj sklenilo dogovore o sodelovanju 
(Budimpešta, Krakov, Ljubljana, Moskva, Praga, Varšava). 
Sprejeta je bila t. i. Dunajska deklaracija, v kateri so pred-
stavniki mest izrazili pripravljenost za sodelovanje na 
področjih kriznega upravljanja in pomoči ob katastrofah z 
izmenjevanjem informacij gasilskih služb, služb nujne medi-
cinske pomoči in drugih odgovornih na področju kriznega 
upravljanja in pomoči ob katastrofah. Po konferenci je bil 
oblikovan tudi koordinacijski svet, katerega glavna naloga 
je določanje tem sodelovanja in vsebine letnih konferenc. 

Konferenci na Dunaju je sledilo enajst mednarodnih 
konferenc o kriznem upravljanju v mestih. Vse so imele 
naslov »Urbana varnost v 21. stoletju«. Število mest, ki 
so se udeleževala konferenc, se je spreminjalo (od 10 do 
22). Tudi teme konferenc so bile različne. Prva leta so 
bila namenjena predstavitvam sistemov zaščite, reše-
vanja in pomoči v mestih (ob predstavitvi sistema na 
državni ravni), pozneje pa predstavitvi ukrepanj ob raznih 
nesrečah in večjih dogodkih (organizacija velikih športnih 
in drugih dogodkov, poletni festivali, obisk papeža itd.), 
na usposabljanjih in vajah, komunikacijskem področju, 
področju kibernetske varnosti, ob grožnjah terorističnih 
napadov itd. (Kus, 2014).

Zadnja konferenca je potekala v Ljubljani junija 2017 pod 
pokroviteljstvom župana Zorana Jankovića. V  pripravo 
in izvedbo so bili vključeni Oddelek za zaščito in reše-
vanje, Kabinet župana – Odsek za mednarodne odnose 
in protokol, Turizem Ljubljana, Ljubljanski grad in Muzej 
ter galerije Mesta Ljubljane.

Tokratna glavna tema konference je bila informiranje, 
ozaveščanje, izobraževanje splošne javnosti na temo 
naravnih in drugih nesreč (Mestna občina Ljubljana. 
12. konferenca o kriznem upravljanju. Dostop prek: 
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-
-uprava/oddelki/oddelek-za-zascito-resevanje-in-civilno-
-obrambo/novice/konferenca-o-kriznem-upravljanju-
-v-casu-naravnih-nesrec/).

Konference so se udeležili predstavniki 12  mest (Dunaj, 
Budimpešta, Praga, Düsseldorf, Rostock, Tallinn, Riga, 
Vilna, Tel Aviv, Varšava, Zagreb, Ljubljana) in slovenska 
strokovna javnost. Program konference je obsegal osem 
predavanj na temo kriznega komuniciranja, obveščanja in 
alarmiranja javnosti ter primere dobrih praks ozaveščanja 
javnosti v času naravnih in drugih nesreč (vse predstavitve 
so objavljene na: Mestna občina Ljubljana. 12. konferenca 
o kriznem upravljanju. Dostop prek: https://www.ljubljana.
si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava/oddelki/oddelek-za-
-zascito-resevanje-in-civilno-obrambo/novice/konferenca-
-o-kriznem-upravljanju-v-casu-naravnih-nesrec/).

Predstavili smo pomen in vlogo prostovoljnih gasilskih 
društev pri ozaveščanju prebivalstva, komuniciranje z 
javnostjo ob izrednih razmerah, orodja za ugotavljanje 
potresne ogroženosti (iz slovenskega projekta Potresna 
ogroženost – POTROG), slovenske metode opozarjanja 
in informiranja prebivalcev o naravnih in drugih nesrečah, 
projekt Athena in projekt Naslednja generacija storitev 
klica v sili 112 (angl. Next generation 112 Emergency 
Services), (Mestna občina Ljubljana, 12.  konferenca o 
kriznem upravljanju).

 Slika 1: Udeleženci konference iz tujine (foto: L. Novak) 
 Figure 1: Conference participants from abroad (Photo: L. Novak)
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Matjaž Šušteršič je ob predstavitvi vloge prostovoljnih 
gasilskih društev pri ozaveščanju prebivalstva poudaril 
pomen socialne mreže – človekove vseživljenjske vpetosti v 
medčloveške povezave in načrtovane aktivnosti, s katerimi 
želimo prebivalcem omogočiti pridobivanje znanj in spre-
tnosti, da bodo lahko pomagali sebi in drugim. Predstavil je 
številne primere dela z mladino (tabori, krožki, tekmovanja), 
preventivne dneve in dneve odprtih vrat (gasilci ozave-
ščajo prebivalce – prikaz nudenja prve pomoči in temeljnih 
postopkov oživljanja, protipoplavni ukrepi lastnih objektov, 
gašenje začetnih požarov), pomoč pri vajah za evakuacijo v 
vrtcih, šolah domovih za ostarele, podjetjih.

Mag. Julij Jeraj je predstavil rezultate dveh razisko-
valnih projektov o potresni ogroženosti Slovenije in 
oceni potresne ogroženosti v Mestni občini Ljubljana ter 
izsledke obeh raziskav in aplikacij. Predstavil je metodolo-
gijo ocenjevanja potresne ranljivosti in odpornosti stavb, 
na temelju katere lahko uporabniki pridobijo informacijo 
o številu zelo, delno in nepoškodovanih objektov glede 
na različno jakost potresa in glede na različne lokacije 
epicentra potresa, pa tudi grobo oceno o potresni odpor-
nosti neke določene stavbe. Udeležence je zelo zanimal 
sistem za hitro ocenjevanje poškodovanosti objektov po 
potresu (število in stopnja poškodovanosti stavb, ocena 
števila ogroženih prebivalcev, števila ljudi, ki potrebujejo 
začasno nastanitev, aplikacija za ocenjevanje potresne 
odpornosti posamezne stavbe) in načini informiranja 
ljudi o izsledkih in uporabi teh podatkov. 

Robert Okorn je predstavil komuniciranje z javnostjo, ki 
ga izvaja gasilska brigada Ljubljana ob izrednih dogodkih, 
saj menijo, da praksa izkazuje vedno večja potrebo po 
vodeni komunikaciji in da se je treba načrtno lotiti dela 
na tem področju. Večina novic ni objavljena naključno, to 
pa zahteva dejavno delo z mediji.

Nataša Poje Jovičić je predstavila dejavnosti Uprave 
RS za zaščito in reševanje na področju opozarjanja 
in informiranja prebivalstva. Posebej je predstavila 
Bogatajeve dneve zaščite in reševanja, dejavnosti ob 
mesecu požarne varnosti, publikacije (Ujma, didaktične 
knjige itd.), ozaveščanje prek medijev na avtobusih, apli-
kacijo 112 za pametne telefone in tablice. Posebej je 
poudarila vsebine, namenjene šolski mladini.

Luka Novak je predstavil projekt Athena, katerega 
partner je bila tudi Mestna občina Ljubljana. V projektu 
Athena je sodelovalo 14 partnerjev iz 11 držav. Projekt 
je potekal v 7. okvirnem raziskovalnem programu. 
Njegov namen je bil povezati strokovnjake s področja 
kriznega menedžmenta in razvoja mobilnih aplikacij in 
novih družbenih medijev, da bi skupaj zagotovili dose-
ganje dveh glavnih ciljev: (1) smernice za lokalne oblasti, 
policijo in državljane pri uporabi novih aplikacij in tehno-
logij v kriznih situacijah in (2) razvoj programskih orodij, 
ki lokalnim oblastem, policiji in državljanom omogočajo 
uporabo novih mobilnih oziroma pametnih aplikacij in 
tehnologij v kriznih situacijah.

 Slika 2: Povezava med PASA in KATWARN (Kneisl, 2017)
 Figure 2: Connection between PASA and KATWARN (Kneisl, 2017)

PASA in connection to KATWARN Austria
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Mag. Janez Sterle je predstavil projekt Naslednja gene-
racija storitev klica v sili 112, v katerem sodelujejo tudi 
druge inštitucije iz Slovenije in katerega namen je razvoj 
pametnih mobilnih in internetnih tehnologij za pomoč 
reševalnim službam in prebivalcem/uporabnikom, ko jih 
prizadene nesreča.

Tuji gostje so predstavili izkušnje Dunaja in Prage v zvezi z 
opozarjanjem in alarmiranjem prebivalcev. Zelo zanimiva 
je bila predstavitev kolegov z Dunaja, ki so predstavili 
različne ravni in načine opozarjanja in alarmiranja. Tudi 
pri njih uporabljajo sirene (pnevmatske in elektronske). 
V mestu je 184 siren, kar je 2,3 % vseh siren v Avstriji 
(8000 siren). Opozarjanje in informiranje ljudi poteka 
tudi po aplikaciji za pametne telefone, tablice in osebne 
računalnike (wien.at live), s katero lahko uporabnik 
pridobi različne informacije (o javnem prevozu, kulturnih 
in drugih prireditvah, vremenskih razmerah, aktualnih 
naravnih in drugih nesrečah ter aktualnih nevarnostih). 
Na Dunaju so sredi procesa posodabljanja informacijsko-
-komunikacijskega sistema. Ena od posodobitev je nova 
aplikacija opozarjanja pred katastrofami (KATWARN), 
ki jo je naročilo Ministrstvo za notranje zadeve, upora-
bljale pa jo bodo lahko tudi avstrijske dežele. Aplikacija 

vsebuje informacije o ogroženosti, aktualnih nesrečah 
z uporabo GIS-a. Namenjena je reševalnim službam (za 
uporabo ob reševanjih) in upravnim organom (načrto-
vanje, preventiva, usklajevanje reševanj). Druga apli-
kacija je PASA (sistem javnega alarmiranja in opozar-
janja), ki bo omogočila povezavo novih IK tehnologij z 
obstoječim sistemom. Vanj bodo vključeni vsi sistemi 
za merjenje in opazovanje (monitoring) na različnih 
področjih (zagotavljanje ustreznosti vode, meritve radi-
oaktivnosti, geološke meritve, meritve zraka itd.) in na 
različnih ravneh (občinski, deželni in zvezni). Povezavo 
med njima prikazuje preglednica 1.

Konferenca v Ljubljani je pokazala, da strokovnjaki, ki se 
ukvarjamo s področjem varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v mestih, potrebujemo take dogodke, saj so 
priložnost za neformalne pogovore in izmenjavo mnenj in 
izkušenj ter omogočajo boljšo povezanost in sodelovanje 
med mesti, sklepanja poznanstev in pristne stike, ki so 
za usklajeno delovanje ob nesrečah zelo pomembni. Taki 
dogodki so tudi priložnost za druge kolege iz Slovenije, 
ki niso toliko vključeni v mednarodno sodelovanje, da se 
seznanijo s trendi, novostmi in izzivi v drugih okoljih in jih 
primerjajo z izzivi in rešitvami v svojem okolju.
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100. OBLETNICA NESREČE V HALIFAXU, 
KANADA, IN ZAČETEK DRUŽBOSLOVNEGA 
RAZISKOVANJA NESREČ
THE HUNDREDTH ANNIVERSARY OF THE DISASTER 
IN HALIFAX, CANADA, AND THE BEGINNING OF SOCIAL 
SCIENCE RESEARCH INTO DISASTERS 

Julij Jeraj
mag., Mestna občina Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, julij.jeraj@ljubljana.si

Povzetek
Eksplozija ladje z eksplozivom v Halifaxu, Kanada, leta 1917, njene posledice in spoprijemanje 
takratne družbe z njimi je v svetu znan mejnik. Označuje namreč začetek družboslovnega raziskovanja 
nesreč. O nesreči je nastala prva celovita družboslovna študija, ki jo je napisal Samuel Henry Prince 
(1920): Nesreče in družbene spremembe. Prav ta knjiga šteje za primarno delo na področju 
spoprijemanja z nesrečami. Prav je, da nesrečo, knjigo in avtorja spoznamo tudi pri nas.

Abstract
The explosion of a ship laden with explosives at Halifax, Canada, in 1917, and its consequences 
and disaster management by society, are a well-known milestone throughout the world. It denotes 
the beginning of social science research into disasters. The calamity was the subject of the first 
comprehensive social science research study, written by Samuel Henry Prince (1920): Catastrophe and 
Social Change. This book is considered the primary work in the area of disaster management. It is only 
appropriate that the disaster, the book, and the author are also made better-known in Slovenia.

Nesreča

Nesreča, ki jo imenujemo eksplozija v Halifaxu, je bila 
pomorska nesreča, ki se je zgodila 6. decembra 1917 
v Halifaxu, Nova Škotska, Kanada. Zaleteli sta se tovorni 
ladji: norveška Imo in francoska Mont-Blanc. Norveška 
ladja ni bila natovorjena in je bila namenjena v New York 
po humanitarni material za belgijsko komisijo za huma-
nitarno pomoč. Francoska ladja pa je po naročilu fran-
coske vlade iz New Yorka v Bordeaux prevažala več vrst 
eksploziva in lahko vnetljive snovi.

Bil je čas prve svetovne vojne in Halifax z zalivom Bedford 
sta bila eno do treh kanadskih pristanišč, iz katerih so na 
evropsko vojskovališče pošiljali ladijske konvoje z vojaki, 
vprežno živino in preskrbnim materialom ter sprejemali 
bolniške ladje z ranjenci in jih nameščali v novozgrajene 
vojaške bolnišnice.

Ladji sta se pri nizki hitrosti zaleteli v ožini, ki povezuje 
pristanišče Halifax z bolj v notranjosti ležečim Bedford-
skim zalivom. Do trka norveške ladje v francosko je 
prišlo zjutraj ob 8.45. Poškodbe na francoski ladji niso 
bile hude, vendar se je ob trku prevrnilo nekaj sodov z 
lahko vnetljivo tekočino, tekočina je iztekla in iskrenje, 
ki je nastalo ob drgnjenju ladijskih trupov, je povzro-

čilo vžig tekočine in hiter prenos požara po francoski 
ladji. Posadka požara ni mogla obvladati in se je z ladje 
umaknila. Za pogasitev ni bilo dovolj niti gašenje z 
vlačilca, ki je bil prisoten v bližini. Ladjo brez posadke 
je zaneslo do pomolov pristanišča, od koder sta jo 
hotela kapitana dveh bližnjih ladij odvleči, da se požar 
ne bi razširil na pomol in pristaniške stavbe. Gasilci 
druge zahodne gasilske postaje pa so s prvim kanad-
skim motornim gasilskim vozilom »Patricija« prihiteli 
na pomol in poskušali gasiti požar na ladji s pomola. 
Tudi med železničarji je dokumentirano dejanje nese-
bične požrtvovalnosti. Železničarski dispečer, ki je 
od mornarjev izvedel, kakšno nevarnost predstavlja 
goreča ladja, se je vrnil na svoje delovno mesto v bližini 
pomola, da bi po telegrafu opozoril bližnje železniške 
postaje, naj ustavijo vse vlake, ki so prihajali v Halifax. 
Njegovo sporočilo je bilo: »Ustavite vlak. V pristanišču 
gori ladja z eksplozivom in bo vsak čas eksplodirala. Tole 
je najbrž moje zadnje sporočilo. Adijo fantje.« Ko sta 
se ladji pripravljali na odvlek goreče ladje in gasilci na 
gašenje ter nekaj po poslanem sporočilu železničarja, 
je ladijski tovor na francoski ladji le kakih dvajset minut 
po trku eksplodiral.

Ob eksploziji se je sprostila energija 12.000 GJ, kar 
je enakovredno eksploziji 2,9  kilotone TNT. To je bila 
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najmočnejša umetna eksplozija v zgodovini vse do 
eksplozije prve atomske bombe in je dolgo veljala za 
referenčno, nanjo so se sklicevala tudi poročila o učinkih 
jedrske bombe v Hirošimi − bili naj bi sedemkrat večji od 
eksplozije v Halifaxu.

Eksplozija je uničila okrožje Richmond in močno prizadela 
več drugih delov Halifaxa. V mestu s 50.000 prebivalci 
je umrlo približno 2.000 ljudi, 9.000 je bilo ranjenih, kar 
je 22  odstotkov populacije. Skoraj vse stavbe, približno 
1.630, v območju 2.500  metrov od središča eksplozije 
so bile zaradi nadpritiska popolnoma porušene, 12.000 
jih je bilo poškodovanih, drevesa izruvana, celo železniške 
tračnice so bile potrgane. Brez strehe nad glavo je ostalo 
31.000 ljudi. Na stotine ljudi (podatki govorijo o približno 
5.900 osebah), ki so gledali začetni požar s svojih domov, 
je dobilo poškodbe oči ali pa je bilo popolnoma oslepljenih, 
ko je udarni val eksplozije zdrobil okenska stekla. Eksplo-
zija je povzročila 18-metrski cunami, ki je na obalo naplavil 
ladje in čolne ter odplavil naselje Indijancev plemena 
Mi'kmaq. Leteči deli ladje in stavb so prav tako poško-
dovali veliko ljudi in stavb daleč naokoli. Top (90  mm) s 
francoske ladje so našli več kot pet kilometrov od mesta 
eksplozije. Štedilniki in peči na trdo gorivo ter petrolejke 
so se prevrnili in povzročili požare po vsem mestu, kar je 
še dodatno prispevalo ne le k škodi, pač pa tudi k večjemu 
številu mrtvih in poškodovanih. Industrijski del mesta je 
bil skoraj popolnoma uničen, večina žrtev so bili zaposleni. 
Škodo ocenjujejo na današnjih 370 milijonov evrov.

Najprej so začeli ljudi reševati preživeli člani družin, 
sosedje in sodelavci. Začetni neformalni odziv je hitro 
dopolnilo moštvo preživelih gasilcev, policistov, vojakov 
in mornarjev ter železničarjev pod vodstvom njihovih 
predstojnikov, ki so pod svoje vodstvo vključili tudi druge 
preživele. Zdravstveno oskrbo poškodovanih so nudile 
tamkajšnje civilne in vojaške bolnišnice, ki so kmalu 
postale prezasedene.

Enote s kanadskih in ameriških vojaških ladij, ki so bile 
zasidrane v bližnjem zalivu Bedford, so bile prve zunanje 
reševalne ekipe. Tem so se čez nekaj ur pridružile enote 
z ladij, ki so plule v bližini. Na kopno so poslali reševalne 
ekipe, ekipe za zdravstveno oskrbo, nekatere ladje pa so 
spremenili v bolnišnice.

Prve zunanje gasilske ekipe so prispele na pomoč 
istega dne popoldne z vlaki iz krajev, oddaljenih do 
260 km, organizirale pa so jih sosednje skupnosti in 
železničarji.

Pomoč v sanitetnem materialu, zdravstvenih ekipah in 
materialu za nastanitev so z vlaki poslali iz skupnosti v 
zahodnem delu Kanade in iz severovzhodnega dela ZDA. 
Prvi vlak s pomočjo je krenil iz mesta Truro že dobro uro 
po eksploziji, prispel v Halifax opoldne in se ob tretji uri 
popoldne vračal z evakuiranimi poškodovanimi in drugimi 
brez strehe nad glavo. Do noči je v Halifax prispelo 
dvanajst takih vlakov.
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 Slika 1:  Položaj Halifaxa na Novi Škotski, Kanada (vir: Map data @2018 Google)
 Figure 1:  The position of Halifax in Nova Scotia, Canada (Source: Map data @2018 Google)
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Naslednje dni je reševanje, oskrbo ljudi, zdravstveno 
oskrbo, evakuacijo in prihod pomoči oviral snežni vihar, 
v katerem je zapadlo več kot 40 cm snega, nastajali 
so snežni zameti, potrgalo je prej na hitro popravljene 
telegrafske žice. Je pa sneg pomagal pogasiti številne 
požare, ki so še divjali v mestu. Kmalu po vzpostavitvi 
prevoznosti pa je v Halifax prišlo toliko materiala in 
osebja za reševanje, humanitarno pomoč in obnovo, da 
je bilo mesto s tem preobremenjeno in so poslali osebje, 
da je na železniških postajah v sosednjih mestih pozivalo, 
da naj pot v Halifax nadaljujejo le tisti, ki tja potujejo po 
uradni dolžnosti. Nihče se namreč ni menil, da je treba 
vnaprej vprašati, ali je potrebna pomoč, kakšna in kdaj.

V mestu so takoj po eksploziji nastale govorice, da je 
vzrok za eksplozijo nemški letalski napad, zato se je 
del vojaških enot odzval z zasedanjem obrambnih polo-
žajev, zlasti je to veljalo za enote protiletalske obrambe 
in obalne topniške enote. Kakšno uro je trajalo, da so ta 
odziv opustili in so se tudi te enote lotile reševanja. Vse, 
ki so bili nemške narodnosti, so po eksploziji za nekaj 
časa zaprli, eno osebo so obtožili, da je nemški vohun, a 
se je izkazala za nedolžno.

Približno opoldne je guverner mesta oblikoval komisijo 
Halifaxa za pomoč. Komisija se je ukvarjala z organizira-
njem zdravstvene pomoči, prevoza, hrane, zasilne name-
stitve, zagotavljanjem denarnih sredstev, vzpostavljanjem 
osnovnih življenjskih pogojev in usmerjanjem obnove. 

Mestni mrliški oglednik je še v dopoldnevu na dan 
nesreče oblikoval skupino za identifikacijo in vzpostavil 
zasilno mrtvašnico v šoli, kjer so v kleti hranili trupla, v 
učilnicah pa izvajali identifikacijo in vzpostavili register 
mrtvih ter natančno označevanje in opis trupel − pri tem 
je uporabil sistem, ki ga je njegov oče razvil za identifika-
cijo žrtev Titanika. 

Obnova se je postopoma začela že med reševanjem. Na 
že preiskanih območjih je mesto organiziralo odstranje-
vanje ruševin in popravilo javne infrastrukture, podjetja, 
železnica, mornarica in vojska pa so postopoma vzpo-
stavljali delovanje svoje infrastrukture. Mestna oblast 
je ustanovila odbor za obnovo. Najprej so se lotili popra-
vila stavb, ki jih je bilo mogoče popraviti, da so vanje 
nastanili ljudi, ki se niso evakuirali v sosednja mesta. 
Nato so zgradili in opremili 832 novih stanovanjskih 
stavb. Pri tem so uporabili tudi pomoč, finančno ter v 
materialu in storitvah, ki so jo dobili od zasebnih dona-
torjev, kanadske zvezne vlade, Velike Britanije in Massa-
chusettsa (ZDA). Višina pomoči je dosegla štiri petine 
škode.

Kazenska preiskava je obravnavala odgovornost kapi-
tanov obeh ladij in pristanišča ter pomorskega pilota. 
Obtožbe so bile ovržene, le ena oseba je prišla pred 
sodišče in je bila na sojenju oproščena. Medsebojna 
civilna tožba obeh lastnikov ladij se je končala z ugotovi-
tvijo o deljeni odgovornosti.

Julij Jeraj: 100. OBLETNICA NESREČE V HALIFAXU, KANADA, IN ZAČETEK DRUŽBOSLOVNEGA RAZISKOVANJA NESREČ

 Slika 2:  Mesto trka norveške in francoske ladje ter območje najhujših posledic (vir: Map data @2018 Google).
 Figure 2:  The location of the collision between the Norwegian and French ships, and the area suffering the worst 

consequences (Source: Map data @2018 Google)
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Nesreča, ki je globoko travmatizirala celotno skupnost 
mesta Halifax, je na nek način prizadela tako rekoč 
vsako družino. Po prvi komemoraciji leto po nesreči 
je skupnost spomin na dogodek načrtno izrivala iz 
svojega zavedanja, zato je bila naslednja javna obele-
žitev nesreče na njeno petdeseto obletnico. Spominska 
skulptura, postavljena na javni knjižnici leta 1954, je bila 
odstranjena leta 2004. Osrednji pomnik, spominski 
zvonik, je bil postavljen leta 1985 in tam zdaj vsako 
leto poteka spominska slovesnost. V zahvalo za pomoč 
Bostona in Massachusettsa je Halifax leta 1917 poslal 
Bostonu novoletno drevo. To dejanje so ponovili leta 
1971 in tako do zdaj naredijo vsako leto (Scanlon 1988, 
2002; Bird 1962; Gray).

Samuel Henry Prince

S. H. Prince se je rodil na kmetiji ob reki Hammond v 
pokrajini New Brunswick v Kanadi 22. januarja 1886, 
umrl pa 19. oktobra 1960, star 74 let. Na univerzi v 
Torontu je diplomiral in magistriral iz psihologije, hkrati 
pa je diplomiral tudi iz teologije ter bil posvečen v angli-
kanskega duhovnika. Leta 1910 je prišel v Halifax in 
nastopil službo kot pomočnik župnika župnije Svetega 
Pavla. Bil je izjemno aktiven kot duhovnik in v mestu 
zlasti pri humanitarnih aktivnostih. Ko je leta 1912 
potonil Titanik, je dvakrat izplul z ladjo, ki je iskala žrtve, 
in organiziral pomoč, sam pomagal svojcem in sode-
loval pri pogrebnih slovesnostih. Svoje delo je nada-
ljeval med prvo svetovno vojno, ko je območje Halifaxa 
postalo pomembno oporišče za pomoč Evropi in spre-
jemališče ranjenih vojakov in mornarjev. V času eksplo-
zije je bil takrat enaintridesetletni Prince pri zajtrku. 
Stavba cerkve in položaj zajtrkovalnice v župnišču sta ga 
ubranila posledic eksplozije. Takoj po eksploziji je tako kot 
drugi duhovniki pričel z organizacijo in izvajanjem pomoči 
prizadetim in ogroženim. Svoj položaj v župniji je zapustil 
leta 1919, da bi dokončal doktorski študij na univerzi 
Columbia v New Yorku, Združene države Amerike, kjer 
je pozneje poučeval. Vse življenje je ostal tudi aktiven 
duhovnik. V njegovem polju znanstvenega delovanja so 
bili tudi mentalno zdravje, kazenske sankcije oziroma 
prevzgoja, ruralna sociologija, religija, bivanjski pogoji 
in celo astronomija (Scanlon 1988, 2002; St. Paul's 
Anglican Church).

O Princeovi knjigi Nesreče 

in družbene spremembe 

V svoji doktorski disertaciji je Samuel Henry Prince 
uporabil in teoretično osmislil svoje izkušnje in opažanja 
o družbenih posledicah eksplozije v Halifaxu. Njen naslov 
je Nesreče in družbene spremembe (Catastrophe 
and Social Change) in je izšla v knjižni obliki leta 1920. 
Nesreče in družbene spremembe velja za prvo celovito 
sociološko znanstveno delo o nesrečah. Knjiga, ki je zdaj 
v celoti na voljo na svetovnem spletu, ima 151 strani in je 
razdeljena na devet poglavij: uvod, nesreče in družbena 
dezintegracija, nesreče in socialna psihologija, nesreče 
in socialna organizacija I in II, nesreče in socialna ekono-
mija, nesreče in družbena zakonodaja, nesreče in 
obnova, nesreče in družbene spremembe ter zaključek.

Pri opredeljevanju predmeta raziskovanja Prince (1920, 
14−15) najprej izrazi prepričanje, da je opredelitev 
nesreče (catastrophy) pravzaprav nepotrebno. Impli-
citno torej začne z ne tako redkim mnenjem, da preu-
čevalec ve, kaj je nesreča (catastrophy), ko jo vidi. Nato 
uporabi slovarsko opredelitev nesreče (catastrophy) – 
dogodek, katerega posledica je motnja reda ali motnja 
sistema stvari, ki lahko, ali pa tudi ne, povzroči trpljenje 
ljudi. Avtor se omeji tako, da iz obravnave nesreč izloči 
dogodke, ki prizadenejo celotno državo (national cata-
clysm), pri tem navede vojno, lakoto in finančne krize 
(financial panic), ter pravi, da so to pojavi, ki so »preveč 
splošnega značaja in delujejo v prevelikem obsegu za 
ustrezno obravnavo« (Prince 1920, 14). Nadalje omeji 
svoj raziskovalni pogled na obdobje po začetku dogodka 
in izrecno izključi obdobje pred njim. Pomen obdobja pred 
nesrečo, temu bi danes dejali preventiva in pripravlje-
nost, sicer priznava, vendar meni, da bi obravnava tega 
obdobja raziskovalca vodila v območje ugibanj in špeku-
lacij. Hkrati meni, da je treba dogodek umestiti v splošen 
zgodovinski okvir, v katerem se je zgodil. Tako bi lahko 
sklenil, da Prince opredeljuje nesrečo kot dogodek, ki 
tako prizadene lokalno družbeno skupnost, da povzroči 
spremembe v njenem delovanju (Jeraj, 2016).

Prince opazovanje dogajanja ob nesreči postavi na 
temelje svoje teorije družbenih sprememb. V  njej trdi, 
da je družba v osnovi konservativna v smislu statičnosti 

Slika 3:  
Posledice v bližini mesta eksplozije. 
Pogled iz Halifaxa proti severu 
na območje, kjer je bil pomol 8 in 
pristaniške naprave in zgradbe. 
(vir: Nova Scotia Archives)
Figure 3:  
The aftermath in the vicinity of the 
explosion site. A view north from 
Halifax over the area where Pier 
8 and the harbour structures and 
buildings used to be (Source: Nova 
Scotia Archives).
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in se spreminja le, kadar pride do dogodkov, ki družbo 
v temelju zamajejo in s tem povzročijo stanje družbene 
fluidnosti, v katerem so družbene spremembe edino 
mogoče. Spremembe pa so lahko tako pozitivne kot 
negativne, vendar pa so zaradi stanja družbene flui-
dnosti neizbežne. Ali, kot pravi Prince (1920, str. 21): 
»Bistvo je v tem, da katastrofa vedno prinese družbene 
spremembe. In te ne pomenijo nujno napredka. O tem 
se ne gre slepiti.« Scanlon (1988) meni, da je Princeova 
teorija pravzaprav osnovana na krščanskih teoloških 
temeljih, kjer primer Kristusove smrti na križu in njego-
vega poznejšega vstajenja kaže, da je odrešenje mogoče 
doseči le prek trpljenja. Prince naj bi tako povezal 
idejo, da je trpljenje nujno za odrešenje z idejo, da kata-
strofa vodi k družbenim spremembam. Scanlon (1988) 
v podporo temu mnenju navaja odlomek iz Princeove 
pridige ob pokopu žrtev potopa Titanika: »Mnogočesa se 
človek ne bi naučil, če se ne bi učil v šoli bolečine … svet 
brez trpljenja bi bil svet brez plemenitosti.« Za eksplozijo 
v Halifaxu Prince ugotavlja, da so družbene spremembe 
z nesrečo nedvomno nastale. Nekatere od njih so bile 
trajne, druge začasne. Večinoma jih opredeljuje kot pozi-
tivne, vendar navaja tudi veliko primerov negativnih druž-
benih sprememb oziroma pojavov. 

Princeovo delo je prvo, ki je dokumentiralo niz pojavov, 
ki so jih znanstveniki natančneje opredelili šele veliko 
pozneje. Vseh niti ne morem navesti. Med te pojave 
na primer spadajo prehod od zmede k organiziranemu 
odzivu; množičen nenačrten prihod reševalnih in huma-
nitarnih virov na območje nesreče (convergence); pripi-
sovanje krivde (blame game) in iskanje grešnega kozla 
(scapegoating); pojav in vpliv govoric; vznikle oziroma 
zasilne oblike vedenja in organiziranja (emergent beha-
viour); ukrepi proti plenjenju. Prav tako je njegovo delo 
prva dobro dokumentirana analiza obnove skupnosti 
(recovery) od vzpostavitve delovanja telegrafa, telefon-
skega omrežja do javne razsvetljave, cestnih in železni-
ških povezav, plinskega omrežja, bančništva, trgovine, 
šolstva itn. Prvi tudi dokumentirano opiše konflikt v fazi 
nudenja pomoči, ki je nastal med lokalnimi organizaci-
jami in tistimi, ki so prišle od drugod, tradicionalnimi in 
tistimi oblikami, ki so samoiniciativno vznikle po nesreči, 
ter med različnimi odbori za pomoč, pa tudi med različ-
nimi religijami in političnimi opcijami in njihovimi prizade-
vanji za pomoč, obnovo in razvoj po nesreči. Spremembe 
je opazil tudi na področju vloge in zastopanosti spolov, 
ko je zaradi pomanjkanja oziroma zasedenosti moških 
z obnovo nekaj žensk postalo sprevodnic na tramvaju, 
kar je bilo nekaj nepojmljivega. Enako presenetljivo je 
bilo rahljanje striktnega spoštovanja verskih običajev, ko 
je postalo delo ob nedeljah bolj sprejemljivo, odprto je 
smelo biti celo nekaj trgovin. Prince je tudi ugotovil, da se 
družbeni odziv na eksplozijo razlikuje glede na časovno 
obdobje odziva. Za prvo fazo je v prizadeti skupnosti 
značilna prisotnost zmede oziroma »dezintegracije 
običajnega«, ki je pogoj za poznejše družbene spre-
membe oziroma reorganizacijo. Tej sledi obdobje orga-
niziranega reševanja, v katerem se tisti del skupnosti, 
ki je bil v običajnih razmerah najbolj tesno organiziran in 

discipliniran, naprej zave katastrofe in se nanjo odzove; 
skupnost pa se usmeri na pot vzpostavitve normal-
nosti šele, ko se določijo naloge in se te poverijo posebni 
skupini ljudi. Sledi čas obnove, v katerem v skupnosti 
najprej pride do spoznanja, da najnujnejša pomoč služi 
le kot obliž za družbene in ekonomske posledice in da je 
treba udejanjiti družbeno reorganizacijo, da bi skupnost 
ponovno vzpostavila navade in običaje prejšnjega vsako-
dnevnega življenja. »Razvoj ni nujno naravno dan ali zago-
tovljen rezultat sprememb. Razvoj pride kot rezultat 
razumnih prizadevanj in prave požrtvovalnosti.« (Prince 
1920, 146). 

Prince v svojem delu podleže zgolj nekaterim splošnim 
prepričanjem, tako imenovanim mitom o nesrečah, ki so 
se pozneje v raziskovanju izkazala kot napačna. Tako je na 
primer prepričanje, da pretežni del oseb na odgovornih 
mestih ob nesreči zapusti svoje delovno mesto in odide 
k družini – mit opustitve vlog. Čeprav je Prince dokumen-
tiral več primerov nasprotnega, prosocialnega ravnanja in 
samo en primer opustitve vlog, je bilo to v takem nasprotju 
s prevladujočim prepričanjem, da je ocenil, da gre za neti-
pične primere. Podobno je menil v primeru prepričanja, da 
se ljudje v hudih razmerah (nesreč) razčlovečijo in da med 
njimi prevladajo primarni, živalski nagoni – mit o razgra-
dnji vpliva socializacije ter glede prepričanja, da mora biti 
vsa pomoč skrbno organizirana in da je prizadete treba 
dobro nadzorovati – mit o vsemogočnosti organiziranosti 
in nezmožnosti ter neaktivnosti prizadetih, kar je danes z 
raziskavami ovrženo.

Sklepne misli

Nesreča v Halifaxu se je zgodila med prvo svetovno vojno, 
ki je že sama po sebi prinašala uničenje in žrtve, vendar 
je bila eksplozija tako mogočna in uničenje tako obsežno, 
da je kljub vojnim okoliščinam postala simbolni mejnik v 
dojemanju nesreč. Podobno pomemben simbolni mejnik 
pred to eksplozijo je bil potres v Lizboni na Portugal-
skem leta 1755, ki je sprožil razpravo Voltaira in Rous-
seaua. Po njej pa je mejnik v dojemanju nesreč, njihovega 
preprečevanja in priprav na odziv postal trojček nesreč 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja: izpust strupe-
nega plina v mestu Bophal v Indiji leta 1984 in nesreči v 
nekdanji Zvezi sovjetskih socialističnih republik: v jedrski 
elektrarni v Černobilu, Ukrajina, leta 1986 in potres leta 
1988 v Spitaku, Armenija. Nesreča v Halifaxu je priza-
dela industrijsko in urbano območje, zaradi česar so bili 
pojavi, ki jih je Prince raziskoval, dosti bolj izraziti, inten-
zivni in zato opazni, pa tudi bolje pisno in fotografsko 
dokumentirani.

Prince je iz osebne izkušnje in zapisov drugih (nedavno 
so v arhivih odkrili neobjavljene zapiske novinarja, ki jih 
je kot pomemben vir uporabljal Prince) analitično izluščil 
značilnosti dogajanja ob nesreči, odzivu nanjo in obnovi 
ter razvoju območja po nesreči. Njegova izjemnost je 
večplastna. Na eni strani analizira zelo dolgo časovno 
obdobje, ki sega od časa neposredno pred nesrečo, prek 
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nesreče same in odziva neposredno po eksploziji, pa vse 
do obnove in razvoja območja precej po nesreči. Na drugi 
strani je izjemno to, da se je lotil analize več ravni – posa-
meznika, skupine, organizacije, organov oblasti na lokalni 
in državni, celo meddržavno raven navaja. Kot tretje pa 
je izjemno to, da je moral biti pri oblikovanju svojih ugoto-
vitev pionirski, saj se ni mogel nasloniti ali sklicevati na 
druge avtorje; edino, kar je imel na voljo, so bila splošna 
(zmotna) prepričanja, tako imenovani miti o nesrečah. 
Prince o nesrečah in družbenih spremembah v povezavi 
z njimi piše veliko pred svojim časom. Prvo naslednje 
besedilo o kolektivnem vedenju se pojavi leto pozneje. O 
družbenih vidikih nesreč je pisal deset let pred Carrom, 
18 let pred LaPierrom, 21 let pred Sorokinom, 26 let 
pred Blumerjem, do sistematičnega preučevanja nesreč 
pa je minilo še nadaljnjih nekaj desetletij (Scanlon 1988), 

ko so začeli ugotovitve svojih raziskav objavljati avtorji, 
kot so Powel, Chapman, Baird ter nato skupina avtorjev 
v ZDA, ki so bili del generacije v letu 2017 umrlega 
Quarantellija (med drugimi: Dynes, Drabek, Mileti, 
Scanlon, Kreps). Po Princeu je Raziskovalna mreža za 
nesreče, konflikte in družbene krize Evropskega socio-
loškega združenja poimenovala nagrado, ki jo podeljujejo 
doktorandom, ki se v svoji disertaciji ukvarjajo s podro-
čjem nesreč.

Vsekakor sodi poznavanje primera nesreče v Halifaxu, 
knjiga Nesreče in družbene spremembe ter njen avtor 
Samuel Henry Prince med temeljna znanja vseh nas, ki 
se poklicno ukvarjamo z zaščito, reševanjem in pomočjo, 
pa tudi tistih z drugih področij varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami.
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Povzetek
Zaslužni prof. dr. Enrico (Henry) Leone Quarantelli, soustanovitelj Centra za raziskovanje nesreč 
(Disaster Research Center), je umrl 2. aprila 2017. Henryja večina znanstvenikov in praktikov priznava 
za utemeljitelja sodobnega družboslovnega raziskovanja spoprijemanja z nesrečami. Njegova zapuščina 
obsega veliko število raziskav in člankov o različnih vidikih odziva na nesreče ter še večje število študentov, 
ki jih je izobraževal in vzgajal. Njegov vpliv na znanost in prakso spoprijemanja z nesrečami je čutiti po 
vsem svetu. Čeprav se je leta 1982 udeležil konference v Sloveniji, njegov takratni obisk pri nas ni pustil 
zaznavnega vpliva. V Sloveniji so njegova dela pri raziskovanju vedenja ljudi ob nesrečah prvi uporabili 
psihologi, na začetku tega tisočletja pa so Quarantellijeva dela začeli uporabljati tudi v obramboslovju. 
Z javnim dostopom do precejšnjega deleža njegovih del in del njegovih kolegov v Centru za raziskovanje 
nesreč pa lahko po zakladnici znanja s področja zaščite, reševanja in pomoči posežemo vsi.

Abstract
Professor Emeritus Enrico (Henry) Leone Quarantelli, PhD, the co-founder of the Disaster Research Center, 
passed away on 2 April 2017. Most scientists and practitioners acknowledge Henry as the founder of 
modern social science research into disaster. His legacy includes a vast number of research studies and 
articles on various aspects of disaster, and an even greater number of students who he educated and whose 
skills he helped develop. His influence on the disaster science and disaster management practice can be felt 
globally. However, even though he attended a conference in Slovenia in 1982, his visit did not leave a lasting 
impression. In Slovenia, Quarantelli’s work on research into human behaviour during disasters was first used 
by psychologists, and at the beginning of the millennium, it also began to be used in social science. Thanks 
to public access to a significant portion of his work and the work of his colleagues at the Disaster Research 
Center, we can all benefit from a treasure trove of knowledge in the area of protection, rescue and relief.

V Pragi spoznam Henryja

V Pragi na Češkem je bila od 20. do 22. oktobra 1997 
v organizaciji nizozemske Fundacije za izobraževanje 
o spoprijemanju z nesrečami (Foundation for Emer-
gency Planning Education) 4. mednarodna konferenca 
z naslovom Okoljski vidiki nesreč. Proti koncu prvega 
dne je moderator zaprosil nekega profesorja Quaran-
tellija, naj komentira celodnevno dogajanje. H govorni-
škemu odru se je napotil starejši gospod, ki ga prej sploh 
nisem opazil: majhen, siv, plešast, okrogloličen. Postavil 
se je za mikrofon, nas pogledal in se nasmehnil. Z milim, 
a iskrivim pogledom, ter prijaznim, sprejemajočim in 
vabečim pogledom me je takoj pritegnil. Njegov glas je 
bil tih, mil. Ampak njegove besede! Te so bile živi ogenj! 

Najbrž sem ga poslušal odprtih ust. Vsebina njegovih 
komentarjev celodnevnih predstavitev in predavanj, ki 
jih je postavljal tako v perspektivo praktičnih dogajanj 
ob nesrečah kot v perspektivo teoretičnih ugotovitev in 
še metodološko začinil, me je presunila. Najprej sem se 
soočil z neljubim spoznanjem: kljub končanemu študiju, 
kljub skoraj desetletnim izkušnjam v zaščiti, reševanju 
in pomoči in kljub štiriletnemu poklicnemu delu na tem 
področju v resnici prav malo vem o odzivu na nesreče. 
Nato pa sem občutil olajšanje, saj mi bo na voljo znanje, 
ki ga je ustvarjal in soustvarjal ta gospod. Tisti večer sem 
poskrbel, da sem na večerji sedel z njim za istim omizjem. 
Tudi v osebnem stiku je bil tako zelo vključujoč, prijazen, 
spodbuden in skromen, da je vsakdo takoj pozabil, da 
ima pravzaprav opravka z velikanom. »Prosim, Henry mi 
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reci,« mi je dejal na moje veliko presenečenje, ko sem 
ga spoštljivo ogovarjal z gospodom profesorjem. »A, iz 
Slovenije si!? Tam smo imeli pa eno prav fino konferenco 
o potresih in stavbah. A poznaš te dame in gospode okoli 
mize?« Seveda jih nisem poznal in on mi jih je začel pred-
stavljati: »To je profesor … in se ukvarja z …« In tako je 
Henry začel in usmeril mojo pot v pridobivanje znanja o 
nesrečah in odzivu posameznikov, skupin in organizacij 
nanje. Skupinska fotografija s tega dogodka mi je še 
vedno eden najdražjih spominov in v nemajhno veselje mi 
je, da sem na njej skoraj povsem zraven človeka, ki ga 
tako občudujem.

Kdo je bil Henry Quaratelli?

Profesor Quarantelli se je rodil 10. novembra 1924 v 
New Yorku. Oče ima mama sta se v začetku 20. stoletja 
v ZDA priselila iz Italije, oče iz Kalabrije in mati iz Lombar-
dije. Odrasel je v revnem delavskem okolju v soseski 
na Manhattnu, kjer so prevladovali irski priseljenci. 
Začetno šolanje je opravil v domačem mestu v katoliških 
župnijskih šolah. Po triletnem služenju v ameriški vojski 
(1943–1946) je nadaljeval šolanje na Univerzi v Chicagu. 
Tam je diplomiral (1948), magistriral (1953) in dokto-
riral (1959), vse troje z odliko. Tema njegovega magistr-
skega dela je bila narava panike v kolektivnem vedenju, 
njegov doktorat pa ni bil vsebinsko povezan z nesrečami, 
govoril je o profesionalizaciji. Med letoma 1949 in 1953 
je bil asistent raziskovalec v Nacionalnem raziskovalnem 
centru za raziskavo javnega mnenja (National Opinion 

Research Center), ki je bil takrat na Univerzi v Chicagu 
in je izvajal prve sistematične terenske študije nesreč 
in vojne, na primer ravnanje ljudi ob velikih letalskih 
bombardiranjih med drugo svetovno vojno. Leta 1959 je 
bil imenovan za izrednega profesorja na katedri za soci-
ologijo na Univerzi v Ohiu, kjer je poučeval socialno psiho-
logijo in kolektivno vedenje.

Skupaj z Russellom Dynesom in Eugenom Haasom je 
leta 1963 ustanovil znameniti Center za raziskovanje 
nesreč (Disaster Research Center), ki je bil prvi te vrste 
na svetu. Njihova ideja je bila preprosta: čim prej pohiteti 
tja, kjer je udarila nesreča, in dokumentirati, kaj se je 
zgodilo, kakšen vpliv je imelo dogajanje na posameznike 
in skupine, kakšen je bil njihov odziv in odziv uradnih služb 
in organov ter kakšno je bilo njihovo medsebojno sode-
lovanje. Center je najprej deloval v neformalni obliki v 
okviru katedre za sociologijo. Njegovi prostori so bili do 
leta 1984 pod univerzitetnim nogometnim stadionom, 
financiral pa se je izključno iz projektov. Leta 1984 se je 
center preselil na Fakulteto za sociologijo in kriminolo-
gijo Univerze v Delawaru. Skupaj s centrom se je preselil 
tudi profesor Quarantelli, ki je zdaj razširil centrove dodi-
plomske in podiplomske programe na področje spopri-
jemanja z nesrečami in tako postal zakladnica znanja za 
raziskovalce in praktike z vsega sveta.

Na Univerzi v Delawaru je profesor Quarantelli deloval 
kot raziskovalec in pedagog do leta 1998, ko je postal 
zaslužni profesor in kot tak ostal aktiven vse do smrti. 
Ustanovil je tri stebre, s katerimi podpira raziskave, 

 Slika 1: Udeleženci mednarodne konference Okoljski vidiki nesreč (Environmental Aspects of Disasters), Praga, oktober 
1997. Prof. Quarantelli stoji v prvi vrsti, tretji z desne, v temnem suknjiču, z belo mapo v desnici. (foto: arhiv avtorja)

 Figure 1: Attendees at the international conference Environmental Aspects of Disasters, Prague, October 1997. Prof. 
Quarantelli is standing in the first row, third on the right, in a dark blazer and holding a white folder in his right hand 
(Photo: the author’s archive).
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izobraževanje in štipendiranje: zbirko z več kot 70.000 
publikacijami (The Resource Collection), sklad za financi-
ranje raziskav (The Scholars in Disaster Social Science 
Research Endowment Fund) in sklad za terenske razi-
skave (The ELQ Field Research Endowment Fund). 
Leta 1996 so profesorju Quarantelliju podelili nagrado 
Charlesa E. Fritza za prispevek k raziskovanju nesreč. 
Profesor Quarantelli je umrl 2. aprila 2017 na svojem 
domu, v skrbni oskrbi svojih prijateljev. Svoje družine 
namreč nikoli ni ustvaril, njegovo celo življenje je bilo 
posvečeno nesrečam, raziskovanju, študentom in prak-
tikom spoprijemanja z nesrečami.

Quarantellijevo delo

Profesor Quarantelli je avtor več kot 200 člankov, 
19  knjig in okoli 150 raziskav Centra za raziskovanje 
nesreč. Njegova dela obravnavajo vse vrste nesreč: 
potrese, hurikane, tornade, nesreče z nevarnimi snovmi, 
terorizem idr. Obravnavane teme so ravno tako raznovr-
stne, med drugim:

 – zmotna prepričanja o nesrečah in vedenju ob 
nesrečah; 

 – nesreče in mentalno zdravje; 

 – alarmiranje in opozarjanje ter druge vrste komuni-
ciranja; 

 – vloga množičnih medijev ob nesrečah; 
 – odziv in delovanje reševalnih in drugih intervencijskih 

služb; 
 – načela učinkovitega načrtovanja za nesreče; 
 – načrtovanje, upravljanje in vodenje ob nesrečah; 
 – merila za ocenjevanje ustreznosti načrtovanja; 
 – celovito spoprijemanje z nesrečami; 
 – dinamika in nelinearna narava faz spoprijemanja z 

nesrečami; 
 – organizacija ravnanja z mrtvimi in njen pomen ob 

nesrečah z velikim številom mrtvih; 
 – konceptualizacija nesreč, tipologija organizacijskega 

odziva na nesreče; 
 – sociologija znanja o raziskovanju nesreč; 
 – uporaba raziskovalnih ugotovitev v praksi spoprije-

manja z nesrečami.

Profesor Quarantelli je močno verjel v pomen prak-
tične uporabe znanstvenih spoznanj, zato je veliko časa 
namenil širjenju znanja s sodelovanjem na strokovnih 
in znanstvenih srečanjih. Bil je med ustanovitelji revije 
Journal of Mass Emergencies and Disasters, prav tako 
je bil soustanovitelj Mednarodnega komiteja za razisko-

 Slika 2: Profesor Havidán Rodríguez (stoji), nekdanji direktor Centra za raziskovanje nesreč Univerze v Delawaru, zaslužna 
profesorja in soustanovitelja centra Enrico Quarantelli (sedi na levi) in Russell Dynes (sedi na desni), leta 2007, ob 
izdaji njihove knjige Priročnik za raziskovanje nesreč (Handbook of Disaster Research). (foto: Center za raziskovanje 
nesreč Univerze v Delawaru)

 Figure 2: Professor Havidán Rodríguez (standing), a former Director of the Disaster Research Center at the University of 
Delaware, and Enrico Quarantelli (left) and Russell Dynes (right), distinguished professors and co-founders of the 
Disaster Research Center, at the launch of their book Handbook of Disaster Research in 2007 (Photo: Disaster 
Research Center at the University of Delaware).
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vanje nesreč pri Mednarodnem sociološkem združenju 
(International Research Committee on Disasters of the 
International Sociological Association), veliko je deloval 
tudi kot svetovalec različnim organizacijam, skupno-
stim, mednarodnim organizacijam in vladam, pri čemer 
je posebno pozornost posvečal zmanjševanju učinkov 
nesreč.

Da bi bolje razumeli pomen njegovega dela, naj omenim 
zgolj njegove začetke. Quarantelli je bil leta 1952 v 
skupini raziskovalcev, ki je raziskovala dogajanje po 
seriji uničujočih tornadov v Arkansasu. Takrat veljavno 
prepričanje je bilo, da bodo preživeli v šoku in neak-
tivni ter v medsebojnem konfliktu za hrano in zavetje. 
Vendar so po skoraj 350 opravljenih intervjujih s 
prizadetimi ugotovili nasprotno: skoraj vsi prizadeti 
so ravnali racionalno in celo pomagali drug drugemu, 
iskali preživele, jih reševali iz porušenih stavb, oskrbo-
vali poškodovane. Ni bilo nobenih prometnih zastojev 
zaradi panično bežečih z območja nesreče. Zastoji 
so nastajali zaradi neorganiziranega in zato čezmer-
nega pritoka pomoči. Quarantelli je pozneje dejal, da je 
spoznal povsem drugačno sliko, kot so si jo predstavljali 
− in zmotna prepričanja laične in strokovne javnosti o 
ravnanju ljudi in organizacij ob nesrečah so tako začeli 
argumentirano spreminjati.

Sklepne misli

V Sloveniji delo profesorja Quarantellija še ni znano 
toliko, kolikor bi bilo to potrebno, pa čeprav je leta 
1982 na konferenci o socialnih in ekonomskih vidikih 
potresov na Bledu predstavil referat, ki je kot članek 
Kaj je nesreča? (What is a disaster? An agent specific 
or an all disaster spectrum approach to social behavi-
oural aspects of earthquakes?) izšel tudi v zborniku, 
katerega sourednik je bil profesor Tomaževič. Bržkone 
je bil profesor Polič prvi pri nas, ki je pri svojem razisko-
valnem in publicističnem delu uporabljal Quarantellijeva 
dela, predvsem njihove vedenjske vidike. Na obrambo-
slovno področje so njegova dela vstopila z raziskovalnim 
projektom Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji in 
upati je, da se bodo zasidrala kot literatura v univerzite-
tnih izobraževalnih programih in se prek novih generacij 
prelila tudi v stroko zaščite, reševanja in pomoči. Velika 
večina del profesorja Quarantellija nam je zdaj oddaljena 
le nekaj klikov. Na domači strani »njegovega« Centra za 
raziskovanje nesreč (Disaster Research Center) lahko 
poiščemo, preberemo in uporabimo njegova dela in dela 
njegovih kolegov (povezava http://udspace.udel.edu/
handle/19716/35). Tako se mu bomo najlepše poklonili, 
našo stroko in prakso zaščite, reševanja in pomoči pa 
obogatili in dvignili na višjo raven.
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PRIPRAVNIK V SISTEMU VARSTVA 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
TRAINEES IN THE EMERGENCY  
MANAGEMENT SYSTEM

Luka Novak
Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, luka.novak@ljubljana.si

Povzetek
Za razvoj družbe je izobraževanje ključnega pomena. Področje usposabljanja in izobraževanja je v 
sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljnjem besedilu VPNDN) opredeljeno v 
Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pripravništvo na Oddelku za zaščito, reševanje 
in civilno obrambo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu OZRCO MU MOL) 
je bilo razdeljeno na tri dele, ki so bili splošni del, posebni del in zaključna naloga pripravnika. Delo in 
usposabljanje je spremljal mentor, po končanem pripravništvu je potekal zagovor pred komisijo. Naloge 
pripravnika oziroma začetnika v sistemu VPNDN so zelo pestre. Če k temu dodamo še vključenost 
v občinsko oziroma mestno upravo, se pestrost, zahtevnost in odgovornost nalog bistveno poveča. 
S širjenjem nalog se širita tudi znanje in usposobljenost. Smiselno bi bilo razmisliti o vzpostavitvi 
celostnega pristopa na področju usposabljanja in izobraževanje javnih uslužbencev v sistemu VPNDN, 
usmerjeno predvsem v proces upravljanja, vodenja in odločanja v času pred in med nesrečo ter 
po njej. Večino nalog pri usposabljanju in izobraževanju pripravnikov in začetnikov v javnih službah 
sistema VPNDN tako opravijo nadrejeni, mentorji in drugi sodelavci. S svojim znanjem, izkušnjami, 
mnenji, usmeritvami bistveno prispevajo k strokovni in poklicni poti pripravnika v sistemu VPNDN.

Abstract
Education is crucial for the development of every society. Training and education in the emergency 
management system are defined in the Protection against Natural and Other Disasters Act. 
Traineeship at the Emergency Management Department at the City Administration of the 
city of Ljubljana is divided into three parts: a general part, a special part, and a final written 
assignment. The trainees’ work and training are monitored by mentors. At the end of their 
training, the trainees defend their final written assignments before a committee. The tasks 
faced by trainees and beginners in the emergency management system are extremely diverse. 
The fact that this area is part of the Municipal or City Administration only adds to the diversity 
and complexity of the tasks, and increases the responsibility of the people carrying them out. 
By broadening the spectrum of tasks, the required set of knowledge and skills also expands. 
Consideration should be given to the establishment of a comprehensive approach to the training 
and education of public employees in the emergency management system, whose primary focus 
would be the management and decision-making process before, during and after emergencies. 
The majority of duties related to the training and education of trainees and beginners in the 
public services of the emergency management system has been taken on by superiors, mentors 
and other co-workers. Their knowledge, experience, views, and guidance substantially contribute 
to the professional development of trainees in the emergency management system.

Uvod

Za razvoj družbe je izobraževanje ključnega pomena. 
Človek se uči od otroštva vse dotlej, dokler ne izstopi 
iz sistema rednega izobraževanja. Vendar se s tem 
učenje ne konča, saj posameznik potrebuje vedno 
nova znanja, ki jih uporablja na delovnem mestu ali v 
osebnem življenju (Dečar, 2007). Izobraževanje je 
dolgotrajen in načrten proces razvijanja posamezni-
kovih znaj, sposobnosti in navad (Jereb, 1998). Nanaša 

se na pridobivanje znanja ali izobrazbe za določeno delo 
oziroma poklic. Usposabljanje je zasnovano na obliko-
vanju sposobnosti, spretnosti, navad, ki jih posameznik 
potrebuje za izvajanje določenega dela in opravljanje 
nalog. Učenje tako ni samo pridobivanje znanja, spre-
tnosti in navad, ampak tudi njihovo povezovanje, prila-
gajanje in uresničevanje v praksi oziroma organizaciji. 
Učenje torej zajema sestavine izobraževanja in uspo-
sabljanja, kar je prikazano tudi na sliki 1 (Dečar, 2008, 
povzeto po Možina in sod. 2002). 
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Področje usposabljanja in izobraževanja je v sistemu 
VPNDN v Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (2006), ki nalaga pravice in dolžnosti tako 
posamezniku kot tudi pristojnim institucijam. Uspo-
sabljanje pripadnikov Civilne zaščite (v nadaljnjem 
besedilu CZ) obsega uvajalno, temeljno in dopolnilno 
usposabljanje. Uvajalno in temeljno usposabljanje sme 
trajati največ 15 dni, dopolnilno pa največ pet dni na 
leto. Dopolnilno usposabljanje poteka praviloma ob 
dela prostih dneh. Vaje so ena od pomembnejših oblik 
dopolnilnega usposabljanja in so namenjene tako uspo-
sabljanju kot tudi preverjanju usposobljenosti udele-
žencev. To usposabljanje poteka po programih, ki jih 
predpiše minister, pristojen za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami. Na usposabljanje pripadnike CZ 
vpokličejo s pozivom, ki jim mora biti praviloma vročen 
30 dni pred začetkom usposabljanja (Izobraževanje in 
usposabljanje, 2014). Podrobneje je področje usposa-
bljanja in izobraževanja opredeljeno v Uredbi o organizi-
ranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reše-
vanje in pomoč (2009). V skladu z zakonodajo Izobra-
ževalni center za zaščito in reševanje Republike Slove-
nije (v nadaljnjem besedilu ICZR) vsako leto pripravi 
programe usposabljanj (2014).

Bukinac (1993) je predstavila koncept usposabljanja za 
zaščito in reševanje. V  konceptu so delavci v upravnih 
organih na področju zaščite in reševanja opredeljeni kot 
ena izmed ciljnih skupin izobraževanja in usposabljanja. 
Koncept predvideva institucionalizacijo usposabljanja za 
zaščito in reševanje, ki omogoča tudi preoblikovanje zdaj 
rahle strukture strokovnih sodelavcev za vsebinsko obli-
kovanje in izvajanje programov usposabljanja. Osrednja 
ustanova po konceptu ni namenjena le programom uspo-
sabljanja, ampak tudi njihovim snovalcem. Za vsako pred-
metno področje se namreč oblikuje predmetna skupina 
strokovnjakov  – zunanjih sodelavcev. Zunanji sodelavci 
po konceptu zagotavljajo stalno vsebinsko prenavljanje 
programov ter prevzemajo vlogo predavateljev in posre-
dnikov med interesi zaščite in reševanja ter razvojem 
stroke ali dejavnosti, ki ji pripadajo.

Članek je napisan na podlagi osebne izkušnje pri uvajanju, 
izobraževanju in usposabljanju v sistemu zaščite, reše-
vanja in pomoči na OZRCO MU MOL.

Pripravništvo na 

OZRCO MU MOL

Kot je bilo omenjeno že v uvodu, so procesi učenja, 
izobraževanja in usposabljanja stalni ter medsebojno 
povezani. Na OZRCO MU MOL sem prišel leta 2015 kot 
pripravnik po končani diplomi na Oddelku za gozdarstvo 
in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze 
v Ljubljani. Znanja in vedenja, ki sem jih pridobil v času 
študija, so obsegala predvsem gozdarska strokovna 
vedenja (botanika, dendrologija, sečnja in spravilo lesa, 
ekonomija, zoologija, entomologija ipd.). Vsekakor pa je bil 
študij dovolj interdisciplinaren, da mi pri vsakodnevnem 
delu zagotavlja precej uporabnega znanja in navad 
(gozdnogospodarsko načrtovanje, urejanje hudournikov, 
meteorologija, prostorsko načrtovanje in uporaba GIS-
-orodij, organizacija gozdarskih del, iskanje literature, 
zakonodaja ipd.).

Pred pripravništvom sem na občinski in državni ravni 
deloval kot skavtski prostovoljec. Bil sem vodja ekip 
za postavljanje zasilnih prebivališč ter član ekipe za 
prvo in nujno medicinsko pomoč. Organiziral in vodil 
sem skavtsko pomoč ob poplavah v letih 2009, 2010, 
2012 ter 2014, ob žledolomu leta 2014 in nazadnje ob 
migrantski krizi v letih 2015–2016. Kot prostovoljec 
sem sodeloval tudi s službo za podporo mestnega štaba 
CZ MOL, kjer sem lahko podrobneje spoznal delovanje 
strukturo štaba.

Pripravništvo je bilo razdeljeno na tri dele, in sicer splošni 
del, posebni del in zaključno nalogo. Delo in usposabljanje 
je spremljal mentor, po končanem pripravništvu sem 
imel zagovor pred komisijo.

Splošni del je obsegal tematiko v zvezi z delom javnega 
uslužbenca v javni upravi oziroma mestni upravi. Izobra-
ževanje in usposabljanje je zajemalo:

 – pregled zakonodaje s področja javne uprave;
 – spoznavanje z lokalno samoupravo;
 – delovanje mestne občine in mestne uprave;
 – usposabljanje za delo s spletnimi orodji javne uprave 

(Lotus Notes, Mferac, ipd.);
 – vodenje manjših zadev.

Posebni del je obsegal tematiko, vezano na sistem 
VPNDN, ki je bil pričakovano bistveno bolj obsežen. 
Tematike so obsegale:

 – delo in pomoč pri projektu Athena v sklopu 7. okvir-
nega programa Evropske komisije (Jeraj in Novak, 
2016, ter Novak in Jeraj, 2016). 

 – pregled zakonodaje;
 – spoznavanje s področji, ki jih pokrivajo sodelavci 

(javna gasilska služba, načrtovanje in načrti zaščite 

UČENJE

IZOBRAŽEVANJE

USPOSABLJANJE

 Slika 1: Razmerje med učenjem, izobraževanjem in 
usposabljanjem (Dečar, 2007, povzeto po Možina 
in sod., 2002)

 Figure 1: Relation between learning, education, and 
training (Dečar, 2007, In: Možina et al., 2002)
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in reševanja, usposabljanja, zaklonišča, pogod-
bena društva in organizacije, materialno-tehnična 
sredstva itd.);

 – skrbništvo nad pogodbenimi društvi sistema 
VPNDN;

 – seznanitev z delovanjem Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu 
URSZR) ter Centra za obveščanje Republike Slove-
nije in Regijskega centra za obveščanje Ljubljana;

 – pomoč in podpora pri izvedbi različnih vaj in usposabljanj;
 – pomoč in podpora pri intervencijah;
 – pomoč in podpora sodelavcem pri izvajanju rednih in 

izrednih nalog.
 – urejanje podatkovnih zbirk;
 – udeležba na usposabljanjih in izobraževanjih URSZR 

(študija primera požara stolpnice v Domžalah, žled 
in poplave 2014, priprava načrtov zaščite in reše-
vanja  – potres, usposabljanje za sprejem medna-
rodne pomoči itd.).

Pripravništvo sem končal z nalogo oziroma študijo 
primera zasilne namestitve prebivalcev v osnovni šoli 
Dravlje. Pri pripravi študije so mi bili v pomoč izkušnje in 
znanje, ki sem jih pridobil ob pripravi diplomske naloge. 
Študija je obsegala pregled obsežne tuje in domače lite-
rature na temo zasilne oziroma začasne namestitve, 
terenski ogled lokacije in pripravo možnih rešitev.

Po končanem pripravništvu in zaposlitvi na OZRCO MU 
MOL sem nadaljeval izobraževanje in usposabljanje, na 
katerega sta me napotila delodajalec v okviru obve-
znega usposabljanja za imenovanje v naziv, 2018), vodja 
oddelka (različna usposabljanja in izobraževanja URSZR), 
URSZR (Union Civil Protection Mechanism Introduc-
tion Course, The Union Civil Protection Mechanism) ali 
ki sem se ju udeležil po lastni želji (uporaba dronov za 
spremljanje pobočnih masnih premikov, delavnice Geolo-
škega zavoda Slovenije ipd.).

Dodeljene naloge

Naloge, ki sem jih opravljal v času pripravništva in 
redne zaposlitve na oddelku, so bile pestre in so pokri-
vale področja pisarniškega poslovanja, javne uprave, 
sistema VPNDN, odziv na nesreče, usposabljanja, vaje, 
načrtovanje, stiki z javnostjo in drugo. Glede na obseg 
oziroma številčnost dodeljenih in opravljenih nalog bom 
predstavil le nekaj primerov nalog in znanja, ki sem ga 
uporabil oziroma je bilo potrebno za izvedbo.

Migrantska kriza

Migrantska kriza se je v Sloveniji začela kmalu po zaprtju 
madžarske meje s Srbijo. V  Ljubljani smo v treh dneh 
s pomočjo skavtov in tabornikov vzpostavili tri nastani-
tvene centre (slika 2), ki pa nikoli niso bili uporabljeni. 
Uporabil sem praktične skavtske izkušnje vodenja 
poletnih in zimskih taborov, predvsem z vidika potreb 
oseb (pitna voda, prehrana, sanitarije, namestitev), 
prostora, logistike in upravljanja tabora. Brez skavtske 
izkušnje z vodenjem taborov bi bila naloga bistveno 
zahtevnejša. Uporabil sem tudi znanje, pridobljeno na 
usposabljanju URSZR, o sprejemu mednarodne pomoči. 

V nastanitvenem centru (v nadaljnjem besedilu NC) 
Vrhnika sem sodeloval predvsem pri zagotavljanju 
prostovoljcev in enkrat zaradi pomanjkanja prvih posre-
dovalcev na postaji prve pomoči, kjer sem uporabil 
znanje s tečaja prve in nujne medicinske pomoči ter 
International Trauma Life Support tečaja.

Javna zaklonišča

Pripravil sem seznam zaklonišč, ki so v upravljanju 
OZRCO MU MOL, z lokacijami, zmogljivostjo in stopnjo 
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Slika 2: 
Nastanitveni center Kodeljevo  
(foto: L. Novak)
Figure 2: 
Kodeljevo Transitional Centre  
(Photo: L. Novak)
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zaščite. Za potrebe vzdrževanja zaklonišč sem pripravil 
tudi datume veljavnosti uporabe, drugo dokumentacijo, 
vnesel parcelne številke zemljišč ter izpiske iz zemljiških 
knjig in slikovno gradivo. Znanje sem pridobil z mentor-
jevo pomočjo, ki mi je svetoval glede zakonodaje in mi 
priporočil drugo literaturo. Deloma mi je bilo v pomoč 
znanje, pridobljeno v času študija (parcele, zemljiška 
knjiga ipd.).

Podatkovne zbirke GIS

Na OZRCO MU MOL sem odgovoren za zbirko podatkov 
GIS, ki jo hranimo in po potrebi posodabljamo (npr. 
vnašamo spremembe meja med prostovoljnim gasil-
skimi društvi). Praktično znanje urejanje informacij 
v GIS-okolju sem pridobil v času študija in pri izdelavi 
diplomske naloge. Bistvenega pomena pa je nadaljnja 
obdelava podatkov in njihova uporaba ter tesno sodelo-
vanje z drugimi sodelavci OZRCO MU MOL in strokov-
njaki Centra za informatiko MU MOL.

Načrti zaščite in reševanja

Sodeloval sem pri izdelavi načrtov zaščite in reševanja 
za različne primere nesreč in pri različnih postopkih. 
Pomen načrtov in načrtovanja sem spoznal v času 

študija, in sicer pri predmetu gozdnogospodarsko 
načrtovanje. Vedenje o načrtovanju v sistemu VPNDN, 
napotke, usmeritve in literaturo sem pridobil predvsem 
od sodelavca, ki je pristojen za področje načrtovanja, 
manjši del pa tudi na usposabljanju URSZR o izdelavi 
načrtov zaščite in reševanja.

Organizacija mednarodne konference

Naloge, ki sem jih opravljal, so obsegale tudi pripravo 12. 
mednarodne konference kriznega upravljanja v Ljubljani 
(2017). To je bila zame popolnoma nova izkušnja, zato 
so mi pomoč in znanje nudili vodja oddelka, Protokol 
MOL in zavod Turizem Ljubljana.

Razne naloge

Opravljam oziroma sem opravljal tudi druge naloge, kot 
so npr. vodenje operativne izpostave Sever Mestnega 
štaba CZ MOL, priprava ocene števila dreves in njihove 
lesne zaloge pred začetkom protipoplavnih ukrepov 
na vodotoku Pržanec, priprava in izvedba vaj (medna-
rodna vaja vodnikov reševalnih psov Ljubljana, uspo-
sabljanja za tabornike in skavte ter pripadnike območ-
nega združenja Rdečega križa Ljubljana, sektorska 
vaja sil za zaščito, reševanje in pomoč potres Sever 
2017, Stožice 2016 ipd.), priprava izjav za medije, 
prijave inšpekcijskim službam, priprava predloga občin-
skega proračuna, pomoč pri intervencijah manjšega 
obsega (zagotavljanje prehrane za gasilce na terenu 
ob gozdnem požaru v Gotenici, ob ogledu zemeljskih 
plazov in podrtja objektov), pomoč pri pripravi občin-
skega prostorskega načrta itd.

Razprava

Razpisni pogoji za zaposlitev so bili povzeti po pravilih 
zaposlovanja v javni upravi in za razpisano delovno 
mesto. Zahtevani so bili formalna izobrazba najmanj 
6. stopnje katerekoli smeri, nekaznovanost, delovne 
izkušnje in izpolnjevanje drugih pogojev (vozniški izpit 
B kategorije ipd.). Potrebno je bilo poznavanje sistema 
VPNDN in delovanja v njem (poklicne ali prostovoljne 
izkušnje).

V okrožju Boulder, zvezna država Colorado, ZDA, je v 
letu 2017 potekal razpis za delovno mesto koordina-
torja za krizno upravljanje (Boulder County Colorado, 
2017). Okrožje Boulder ima približno 300.000 prebi-
valcev in je po številu prebivalcev primerljivo s številom 
občanov s stalnim prebivališčem v Mestni občini 
Ljubljana.

Razpisni pogoji okrožja Boulder so v določenih točkah 
skoraj enaki kakor razpisni pogoji v slovenski javni 
upravi (formalna izobrazba, delovne izkušnje, nekazno-
vanost, vozniški izpit) in kakor pogoji razpisa za delovno 

 Slika 3: Prva in nujna medicinska pomoč v NC Vrhnika, 
november 2015 (osebni arhiv)

 Figure 3: First aid and emergency medical assistance at 
Vrhnika Transitional Centre, November 2015 
(personal archives)
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mesto, na katero sem se prijavil (poznavanje sistema 
VPNDN in delovanje mestne uprave, sposobnost za 
delo in odločanje tako v mirnodobnem času kakor tudi 
v času naravne ali druge nesreče ipd.). V obeh razpisih 
so bili navedeni zahtevani pogoji in pričakovanja deloda-
jalca. Opis nalog v razpisu okrožja Boulder je bil nekoliko 
daljši in obsežnejši.

V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (2006) je opredeljeno usposabljanje in izobraže-
vanje pripadnikov civilne zaščite. Zanimivo je, da zakon 
predpisuje omejitev števila dni usposabljanj na leto. 
Pripadniki enot, organizacij in sestavov sil za zašćito, 
reševanje in pomoč imajo predpisane programe 
izobraževanj, usposabljanj in vaj. Pripadnik posamezne 
enote ali organizacije mora opraviti določena izobra-
ževanja in usposabljanja, da lahko opravlja določeno 
nalogo oziroma delo ali zasede določeno mesto ali 
funkcijo.

V procesu izobraževanja in usposabljanja za poklicne 
pripadnike oziroma javne uslužbence sistema VPNDN 
pogrešam podobno sistematično ureditev, ki bi oprede-
ljevala pogoje in zahteve za opravljanje določene naloge 
ter bi omogočala kakovostno izobraževanje, usposa-
bljanje in delitev znanja s področja kriznega upravljanja.

Doslej sem imel priložnost s sodelavci predstaviti 
delovanje OZRCO MU MOL ter sistem VPNDN trem 
pripravnikom z dveh različnih fakultet. Vsi trije so opra-
vljali obvezno prakso. Dva sta prišla s Fakultete za 
družbene vede, smer obramboslovje. Tretji pripravnik 
je bil s Fakultete za varnostne vede. Presenetilo me je, 
da so imeli vsi trije pripravniki slabo ali celo pomanj-
kljivo znanje o sistemu VPNDN, ki je eden od treh 
stebrov državne varnosti v Republiki Sloveniji. Priprav-

niki so sicer bili vedoželjni, a so tudi priznali, da jim na 
fakultetah povedo le nekaj osnov s področja sistema 
VPNDN, zato so si tudi sistem zamišljali zelo preprosto, 
in sicer da je sestavljen iz gasilcev in manjšega dela 
pripadnikov civilne zaščite, drugo pa tako ali tako opravi 
Slovenska vojska.

Smiselno bi bilo razmisliti o vzpostavitvi celostnega 
pristopa na področju usposabljanja in izobraževanja 
javnih uslužbencev sistema VPNDN, ki bi bila usmer-
jena predvsem v proces upravljanja, vodenja in odlo-
čanja v času pred in med nesrečo ter po njej. Ker gre 
za interdisciplinarno področje dela, bi moral biti tudi 
program takšen. Seveda to zahteva dodatna finančna 
sredstva in dodatne kadrovske vire. Morda bi bilo 
smiselno razmisliti o inštitutu (kakršen je npr. Emer-
gency Management Institute, https://training.fema.
gov/emi.aspx) ali šoli kriznega upravljanja v sklopu ICZR 
oziroma Upravne akademije. 

Nosilci večine nalog pri usposabljanju in izobraže-
vanju pripravnikov in začetnikov v javnih službah 
sistema VPNDN so nadrejeni, mentorji in drugi sode-
lavci. S  svojim znanjem, izkušnjami, mnenji in usmeri-
tvami bistveno prispevajo k strokovnemu in poklic-
nemu napredku pripravnika v sistemu VPNDN. Osebno 
imam srečo, da sem obkrožen s sodelavci, ki imajo 
veliko znanja in izkušenj ter so to tudi pripravljeni deliti. 
Načeloma so OZRCO MU MOL potrebna znanja in 
usposabljanja jasno določena in strokovno utemeljena. 
Program usposabljanja pripravnika je prav tako znan in 
vnaprej določen. Vprašanje, ki se zastavlja, je, kako je 
to urejeno v drugih občinah oziroma državnih in drugih 
institucijah, kjer je lahko število zaposlenih manjše in 
so s tem tudi manjše možnosti za prenos znanja in 
izkušenj.

Luka Novak: PRIPRAVNIK V SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Slika 4: 
Poplave na območju Črne vasi, MOL, 
december 2017 (foto: L. Novak)
Figure 4: 
Floods in the area of Črna vas, 
Municipality of Ljubljana, December 
2017 (Photo: L. Novak)

https://training.fema.gov/emi.aspx
https://training.fema.gov/emi.aspx
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EARTHQUAKES IN 2016

Andrej Gosar
dr., Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, andrej.gosar@gov.si

Povzetek
V 26. številki letne publikacije Urada za seizmologijo Agencije Republike Slovenije za okolje Potresi v 
letu 2016 je objavljenih deset strokovnih člankov z različnih področij seizmologije. Štirje članki opisujejo 
državno mrežo potresnih opazovalnic in njeno delovanje leta 2016, njeno posodobitev s pospeškometri 
ter reševanje težav s točnim časom. Najobsežnejši članek vsebuje pregled potresne dejavnosti v tem 
letu. Sledi analiza rezultatov prenove državne mreže potresnih opazovalnic in opis seizmoloških zapisov 
preboja zvočnega zidu dveh letal nad Slovenijo. Naslednji članek predstavlja žariščne mehanizme 
močnejših potresov v Sloveniji, zadnji članek pa močnejše svetovne potrese v letu 2016. 

Abstract
The 26th annual publication “Earthquakes in the year 2016”, published by the Seismology Office of the 
Slovenian Environment Agency, features ten professional articles from different fields of seismology. 
Four articles describe the Slovenian seismic network and its operation in 2016, its upgrading with 
accelerometers, and the solving of problems with accurate time. The most comprehensive article is devoted 
to earthquake activity during that year. It is followed by an analysis of the results of the modernisation 
of the national seismic network, and a description of the sonic boom of two aircraft above Slovenia as 
recorded by seismological stations. The next article presents the focal mechanisms of some of the 
stronger earthquakes in Slovenia, and the last is about the world’s largest earthquakes in 2016.

V 26. publikaciji Urada za seizmologijo Agencije Repu-
blike Slovenije za okolje Potresi v letu 2016 je objavljenih 
deset strokovnih člankov, ki jih je napisalo 15 avtorjev.

Prvi članek publikacije predstavlja pregled delovanja 
državne mreže potresnih opazovalnic. Leta 2016 
je v Sloveniji delovalo 29 digitalnih potresnih opazo-
valnic z neprekinjenim prenosom podatkov v središče 
za obdelavo v Ljubljani, šest opazovalnic s shranjeva-
njem podatkov na lokalni pomnilnik in 12 opazovalnic s 
pospeškometri za opazovanje seizmičnosti na urbanih 
območjih. V letu 2016 so posodobili merilno opremo na 
20 opazovalnicah. Pri tem so zamenjali zajemalne enote 
(digitalizatorje) s sodobnejšimi, zamenjali modeme in 
usmerjevalnike ali pa namestili dodatne pospeškometre.

Osrednji članek publikacije podrobno opisuje potresno 
dejavnost v Sloveniji. Državna mreža potresnih opazo-
valnic je leta 2016 zaznala 2130 potresov v Sloveniji in 
bližnji okolici, kar je nekoliko manj kot leto pred tem, ko 
je bilo takih potresov 2876. 22 potresov je imelo lokalno 
magnitudo večjo ali enako 2,0, od tega eden večjo od 
3,0. Najmočnejši potres leta 2016 z lokalno magnitudo 
3,4 se je zgodil 9. aprila pri Brežicah in imel intenziteto 
V EMS-98. Posamezni prebivalci Slovenije, predvsem v 
višjih nadstropjih, so čutili tudi pet zelo močnih potresov, 
ki so se zgodili v srednji Italiji. Skupno so prebivalci Slove-
nije v letu 2016 čutili vsaj 123 potresov. Po letu 2013 se 
je število poročil, da so prebivalci čutili potres, občutno 

povečalo, kar lahko pripišemo uvedbi spletne različice 
vprašalnika o učinkih potresov in ne povečani potresni 
dejavnosti.

Dva članka obravnavata analizo zanesljivosti delovanja 
državne mreže potresnih opazovalnic, ki je temelj za razvoj 
in izvedbo posodobitev. Predstavljeno je število preki-
nitev komunikacije s posamezno potresno opazovalnico 
glede na njihovo trajanje in analizirani vzroki. Daljši izpadi 
imajo predvsem tri vzroke: problemi v zvezi z dobavo elek-
trične energije, prekinitev komunikacijske poti in okvare 
seizmološke opreme. Posebna pozornost je namenjena 
predvsem kritičnim izpadom, pri katerih več kot 75  % 
vseh potresnih opazovalnic, oziroma 20 ali več opazo-
valnic, izpade za več kot 5 minut. V  letu 2016 tovrstnih 
izpadov ni bilo. Izguba podatkov za celotno državno mrežo 
je leta 2016 znašala 0,3 %, kar je manj kot v letu pred 
tem, ko je bila skupna izguba 0,9%. V  letu 2016 je bilo 
delovanje državne mreže potresnih opazovalnic torej zelo 
stabilno. Dodaten članek opisuje rešitev glede časovne 
omejitve delovanja programske opreme v starejših zaje-
malnih enotah, ki omogoča da so seizmološki podatki tudi 
po 31. 12. 2017 še vedno opremljeni s točnim časom, ki 
se kalibrira s sprejemanjem signala GPS.

Naslednji članek opisuje dopolnitev državne mreže 
potresnih opazovalnic s pospeškometri. Ob načrto-
vanju te mreže je bilo predvideno, da bo s pospeško-
metri opremljenih le pet opazovalnic od 26. S postavi-
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tvijo pospeškometra poleg seizmometra se ne poveča 
samo razpon dinamičnega območja zajemanja podatkov, 
ampak se izboljša tudi zanesljivost pridobivanja seizmolo-
ških podatkov. Zato poteka dopolnjevanje vseh potresnih 
opazovalnic, kar obsega povečanje števila zajemalnih 
kanalov na šest, in nakup dodatnega senzorja. Ob koncu 
leta 2016 je bilo že 18 potresnih opazovalnic državne 
mreže opremljenih tako s seizmometrom kot tudi s 
pospeškometrom.

Z izgradnjo državne mreže potresnih opazovalnic, ki je 
bila končana leta 2008, se je bistveno izboljšal seizmo-
loški monitoring v Sloveniji, kar opisuje članek o neka-
terih rezultatih prenove mreže. Tudi zaradi preprostej-
šega dostopa do podatkov tujih opazovalnic in zaradi 

nameščanja začasnih opazovalnic se je odstotek loci-
ranja šibkih potresov bistveno povečal, boljše pa je tudi 
lociranje žarišč. Med letoma 1997, ko je v Sloveniji začela 
delovati prva digitalna mreža opazovalnic, in 2016 
so opazovalnice v Sloveniji zabeležile več kot 45.000 
lokalnih potresov, kar je omogočilo poglobljeno primer-
javo podatkov pred izgradnjo nove mreže in po njej.

Zelo zanimiv članek opisuje preboj zvočnega zidu nad 
Slovenijo. 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 
so seizmologi Agencije za okolje kmalu ugotovili, da ne 
gre za potres, ampak preboj zvočnega zidu dveh letal, 
kar so zabeležile štiri potresne opazovalnice. Preboj 
zvočnega zidu dveh vojaških letal je pozneje potrdilo 
Ministrstvo za obrambo. Z analizo seizmogramov in na 
podlagi več kot dvajsetih poročil, ki so jih dali občani, so 
približno določili položaj in dolžino poti, kjer sta letali leteli 
z nadzvočno hitrostjo.

Predzadnji članek opisuje določevanje žariščnih meha-
nizmi potresov, ki so pomembni za seizmotektonske 
analize in ocenjevanje potresne nevarnosti. Pri šestih 
močnejših potresih v letu 2016 je bilo na voljo dovolj seiz-
moloških zapisov iz potresnih opazovalnic za zanesljivo 
opredelitev rešitve prelomne ploskve. Njihove lokalne 
magnitude so bile v razponu od 2,4 do 3,4. Izračunani 
žariščni mehanizmi kažejo na premike ob čistih zmičnih 
prelomih ali na narive s poudarjeno zmično komponento, 
kar ustreza kompresijskemu napetostnemu stanju v 
Sloveniji, ki je usmerjeno približno sever–jug.

Zadnji članek predstavlja močnejše svetovne potrese 
leta 2016, ko je bilo 47 potresov, ki so dosegli ali 
presegli navorno magnitudo 6,5. Leto pred tem je bilo 
takih potresov 58. Navorna magnituda (MW) šestnaj-
stih je bila med 7,0 in 7,9, noben potres pa ni dosegel ali 
presegel magnitude 8,0. Vsaj 35 potresov je leta 2016 
zahtevalo človeška življenja, skupno 1339 žrtev, kar je 
bistveno manj kot leto pred tem (9635 žrtev). Največ 
žrtev (vsaj 676) je zahteval potres, ki se je zgodil 16. 
aprila v Ekvadorju in je imel magnitudo 7,8. Najmočnejši 
potres (MW = 7,9) je nastal 17. decembra pod oceanskim 
dnom na območju Papue Nove Gvineje. Najmočnejši 
potres v Evropi z magnitudo 6,6 je 30. oktobra stresel 
srednjo Italijo. Niz močnih potresov na tem območju 
se je začel 24. avgusta s potresom magnitude 6,2 pri 
kraju Accumoli in se nadaljeval tudi v leto 2017. Potresi v 
srednji Italiji so leta 2016 zahtevali 302 življenji.

Publikacija Potresi v letu 2016 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 2016, ki 
obsega 98 strani velikega formata, prikazuje 
razporeditev različnih tipov seizmometrov, 
pospeškometrov in zajemalnih enot po 
posameznih potresnih opazovalnicah državne 
mreže.

 Figure 1: The front page of the 98-page publication 
“Earthquakes in 2016” shows the distribution 
of the types of seismometer, accelerometer and 
digitiser in the Slovenian seismic network.
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