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UVODNIK 

Digitalizacija naravnih nesreč 

O naravnih nesrečah se je začelo govoriti in pisati pred stoletjem, ko se 
je pokazalo, da tovrstni naravni procesi niso nujno »božja kazen«, temveč 
odsevajo razmerje med ljudmi in naravo  Da se to spreminja, dokazuje že 
analiza pogostosti uporabe angleškega izraza »natural hazards«  

Izraz naravne nesreče ali pravilneje naravne nevarnosti (angl  natural 
hazards) odseva zapletena razmerja med družbo in naravo, ki se nenehno 
spreminjajo  Njegova naraščajoča ali upadajoča raba torej opisuje, koliko 
te procese upoštevamo v vedno bolj urbanizirani in digitalizirani pokrajini  
Za obdobje po drugi svetovni vojni je značilen hiter tehnološki razvoj, ki ga v 
zadnjih dveh desetletjih zaznamuje digitalizacija vseh vidikov življenja  

0,000025 

0,00002 

0,000015 

0,00001 

0,000005 

0 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Po
go

sto
st 

izr
az

a 
»N

at
ur

al 
ha

za
rd

s«

In
de

ks
 ra

sti
 

19
00

19
05

19
10

19
15

19
20

19
25

19
30

19
35

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

 

Leto 

Slika 1: Analiza pogostosti angleškega izraza za naravne nesreče oziroma 
nevarnosti (natural hazards) s pomočjo orodja Google Ngram Viewer  

Zaradi izjemnega povečanja količine zbranih in dostopnih podatkov ter 
dostopnih analitskih orodij je danes v kratkem času mogoče opraviti 
zahtevne prostorske in časovne analize  Po drugi strani pa je zaradi vedno 
večje prepletenosti družbenih in tehnoloških sistemov strmo narasla 
kompleksnost naravnih in drugih nesreč  Ne govorimo več samo o škodljivih 
naravnih procesih, temveč o kompleksnih naravno-družbenih pojavih, pri 
čemer lokalni učinki soobstajajo z regionalnimi in globalnimi  Najpomemb-
nejša infrastruktura je postala »kritična infrastruktura«, bolj se zavedamo 
povezanosti in govorimo o kaskadnih procesih  Žled je leta 2014 vplival na 
transport, obpotresni podori in sneženje v Posočju leta 1998 pa so preki-
nili dobavo pitne vode, saj je bila edina dostopna pot prek državne meje  Ob 
istem potresu je lokalno mobilno omrežje delovalo četrt ure, le nekaj let 
pozneje, ob potresu 2004, pa le še 5 minut  
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Obvladovanje tveganj (risk governance) obsega med seboj povezane dejav-
nosti celotnega cikla (kriznega) upravljanja tveganj (risk management), 
kot so raziskave, pripravljenost, odziv in obnova pa tudi analizo politik in 
pripravo dolgoročnih strategij na vseh prostorskih ravneh  Te dejavnosti so 
mogoče le z upoštevanjem vseh dejavnikov, kar omogočajo digitalni podatki 
oziroma njihova ekstrapolacija v uporabno sfero  

Informatizacija z digitalizacijo podatkov, postopkov in procesov je v zadnjih 
letih omogočila sodelovanje vseh deležnikov prek meja regij in držav  
Globalni (satelitski) in lokalni (poznavanje socialne sestave, moč množic) 
podatki podpirajo načrtovanje in delovanje  Toda ogromna količina podatkov 
je izziv za upravljavce in deležnike, ki v danem trenutku na danem kraju 
potrebujejo in zmorejo obdelati le 1) omejeno količino 2) dostopnih in 3) 
uporabnih podatkov 4) primernega formata  S tem pa so povezani številni 
izzivi, ki segajo od informacijske (vrsta podatkov, povezljivost) do strateške 
(kakovost podatkov) in uporabne ravni (jezik komunikacije)  Vsaj slednja je 
povezana z občutljivimi družbenimi in političnimi vprašanji, nujno je medna-
rodno sodelovanje  

Zato Slovenija v zadnjih desetletjih dejavno pristopa k različnim mednaro-
dnim pobudam  Med njimi je najpomembnejši Sendajski okvir za zmanjšanje 
tveganj nesreč za obdobje 2015–2030, ki je bil sprejet na tretji konferenci 
OZN  Države, ki so ga potrdile, so se zavezale k spremljanju in izboljševanju 
stanja na področjih: 1) razumevanja tveganj nesreč, 2) izboljšanja upra-
vljanja, 3) večjih vlaganj za zmanjšanje tveganj in 4) povečanja pripravljenosti 
in sposobnosti za odziv  Slovenski znanstveniki so po svojih močeh, ki so žal 
odvisne od nestalnega fnanciranja, sposobni delovati tudi s čezmejnimi in 
mednarodnimi aktivnostmi  Drugo področje vodi Uprava RS za zaščito in 
reševanje, ki z odlično vizijo daje tempo ministrstvom in je zgled sosednjim 
državam  Šibko je naše delovanje na tretjem področju, k čemur prispevajo 
drugi poudarki (ekološka, ne pa hkratna potresna sanacija stavb), razdro-
bljenost sredstev in zasebnost informacij (zavarovalništvo)  Nezadosten je 
tudi prispevek države, saj Statistični urad od leta 2009 ne zbira podatkov 
o škodi zaradi naravnih nesreč  Na četrtem področju je Slovenija mnogim 
vzor  A delo temelji na prostovoljstvu, ki v aktualnih ekonomskih razmerah 
ni cenjeno oziroma v nekaterih regijah ni dovolj podprto  

Tudi v Ujmi smo do zdaj namenjali pozornost omenjenim področjem in priča-
kujemo, da bomo naštete dejavnosti s strokovnimi besedili podpirali tudi v 
prihodnje  Tudi letos ponujamo raznolike članke in vas vabimo k branju te 
vsebinsko pestre revije, vabimo pa vas tudi k njenemu soustvarjanju  

Dr  Blaž Komac, glavni in odgovorni urednik 
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PODNEBNE RAZMERE LETA 2018 V SVETU 
GLOBAL CLIMATE CONDITIONS IN 2018 

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

Povzetek 
Na svetovni ravni je bilo leto 2018 četrto najtoplejše in za 0,43 °C toplejše od povprečja obdobja 
1981–2010 in 0,99 ±0,13 °C nad povprečjem predindustrijskega obdobja  Povprečna temperatura 
po posameznih mesecih leta 2018 je bila večinoma od 1,0 do 1,1 °C višja kot v predindustrijski dobi  
Obdobje 2015–2018 vsebuje štiri najtoplejša leta, trend ogrevanja se nadaljuje  V oceanih zajeta 
toplota je rekordno visoka in nadaljuje se dviganje povprečne morske gladine  Razsežnost arktičnega in 
antarktičnega morskega ledu je znatno pod dolgoletnim povprečjem  Koncentracija toplogrednih plinov 
v ozračju je rekordno visoka  Za zdaj zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ne izpolnjuje zastavljenih 
ciljev in naraščanje povprečne svetovne temperature se nadaljuje  Ekstremni oziroma nevarni 
vremenski in podnebni dogodki vplivajo na življenje in trajnostni razvoj na vseh celinah  Kljub uspešnemu 
izvajanju obvez Montrealskega protokola je bila ozonska luknja ena največjih v zadnjih letih  

Abstract 
The year 2018 was the fourth warmest year on record; 2015-2018 were the four warmest 
years on record, as the long-term warming trend continues  Greenhouse gas concentration 
reached new highs  Ocean heat content is at a record high and global mean sea level 
continues to rise  Arctic and Antarctic sea-ice extent is well below average  Extreme weather 
had an impact on lives and sustainable development on every continent  The global mean 
temperature for 2018 is estimated to be 0 99 ±0 13°C above the pre-industrial baseline 
(1850-1900)  We are not on track to meet climate change targets and rein in temperature 
increases  In spite of the success of the Montreal Protocol, ozone depletion started relatively 
early in 2018 and remained above the long-term average until about mid-November  

Viri podatkov in 

primerjalna obdobja 

Pri prikazih povprečnih temperaturnih razmer po 
mesecih leta 2018 se naslanjamo predvsem na 
podatke, ki jih je objavil Evropski center za srednje-
ročno napoved vremena (v nadaljevanju ECMWF) 
v okviru projekta Copernicus  – storitve na temo 
podnebnih sprememb (Copernicus, 2019), in na 
poročilo Svetovne meteorološke organizacije (v nada-
ljevanju SMO) o stanju svetovnega podnebja leta 
2018 (WMO, 2019), ki povzema ugotovitve velikih 
podnebnih centrov v svetu in nekaterih mednarodnih 
organizacij  

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 
(UNFCCC, 2016) – za primerjavo uporabljajo stanje v 
predindustrijski dobi  Za opis predindustrijskih razmer 
uporabljajo povprečje obdobja 1850–1900  

Za državne meteorološke službe velja priporočilo 
Svetovne meteorološke organizacije, ki priporoča 
obdobje 1981–2010 za vsakodnevne podnebne analize, 
za spremljanje podnebnih sprememb v daljšem obdobju 
pa povprečje predindustrijske dobe 1850–1900 (WMO, 
2018)  Če želimo globalne temperaturne razmere 
primerjati z razmerami v predindustrijski dobi, moramo 
odklonom od obdobja 1981–2010, ki ga uporabljamo 
v vsakodnevnih podnebnih analizah, prišteti 0,63 °C  
Nekatera velika podnebna središča za spremljanje 
podnebja uporabljajo tudi primerjalno obdobje 1951– 
1980 ali katero drugo, odvisno od razpoložljivih podatkov  
Uporaba različnih primerjalnih obdobij ne vpliva na razvr-
ščanje let po temperaturi in na izračunane trende ogre-
vanja  

Izračuni velikih podnebnih središč se med seboj 
nekoliko razlikujejo zaradi različnega obravnavanja 
območij s pomanjkljivimi ali manjkajočimi podatki  
Razlike nastajajo predvsem zaradi različnega obrav-
navanja polarnih in oceanskih območij, ki so z meri-
tvami slabo pokrita  Kljub omenjenim razlikam pa 
so ocene vseh svetovnih podnebnih centrov enotne 
glede rekordno toplega leta 2016, stopnje ogrevanja 
v obdobju od poznih 70  let naprej in glede trajno 
nadpovprečnih toplih let od leta 2001 naprej  Prav 
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tako soglašajo, da je bilo leto 2018 med štirimi najto-
plejšimi, odkar razpolagamo s podatki o povprečni 
svetovni temperaturi  Prvo najtoplejše je bilo leto 
2016, drugo pa leto 2015, vendar je razlika med 
letoma 2015 in 2017 zanemarljivo majhna  Leto 
2017 je bilo najtoplejše leto brez pojava el niño  

Povprečna svetovna 

temperatura 

Na svetovni ravni je bilo leto 2018 0,9 ±0,13 °C toplejše 
od povprečja predindustrijske dobe (1850–1900)  To 
je ocena SMO na podlagi podatkov petih neodvisnih 
podnebnih centrov  

Na svetovni ravni je bilo leto 2018 toplejše od povprečja 
obdobja 1981–2010 za 0,43 °C (ECMWF 2019)  Leto 
2016 je bilo najtoplejše koledarsko leto z odklonom 
0,62 °C, drugo najtoplejše je bilo leto 2017 z odklonom 
0,53 °C  Tretje najtoplejše leto je bilo 2015 in le malo 
toplejše od leta 2018  Leto 2018 se je začelo s šibko 
la niño, ki se kaže z nižjo povprečno temperaturo na 
svetovni ravni  Obdobje 2015–2018 vsebuje štiri najto-
plejša leta, trend naraščanja povprečne svetovne 
temperature, ki je 0,18 °C na desetletje, se nadaljuje  

Povprečna temperatura leta 2018 je bila: 
– nad povprečjem obdobja 1981–2010 nad Arktiko, 

največji odklon je bil severno od Svalbarda in nad 
Beringovim in Čukotskim morjem; 

– nadpovprečna v večini Evrope; 

Leto Odklon v °C glede na povprečje obdobja 1981–2010 
2016 0,56 
2017 0,46 
2015 0,45 
2018 0,43 
2014 0,30 
2010 0,28 
2005 0,27 
2013 0,24 
2006 0,22 
2009 0,21 

Preglednica 1: Najtoplejša leta na svetovni ravni 
(ECMWF, 2019) 

Table 1: The world's warmest years on record 
(ECMWF 2019) 

– večinoma nad povprečjem drugod nad kopnim in 
oceani, posebej na Srednjem vzhodu; 

– podpovprečna nad več območji kopnega in oceanov, 
vključno z večjim delom Kanade in južne Grenlandije, 
deli Kazahstana in južne Rusije, deli Atlantika, Tihega 
oceana in Antarktike  

Po podatkih ECMWF je bilo najtoplejše dvanajstmesečno 
obdobje od oktobra 2015 do septembra 2016, odklon 
od povprečja obdobja 1981–2010 je bil 0,64  °C  Za 
potrebe mednarodnih prizadevanj za omejitev segrevanja 
zemeljskega površja zaradi izpustov toplogrednih plinov v 
ozračje spremljamo povprečno temperaturo na svetovni 
ravni tudi v primerjavi s predindustrijsko dobo  Povprečna 
temperatura po posameznih mesecih leta 2018 je bila 
večinoma od 1,0 do 1,1 °C višja kot v predindustrijski dobi  
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Slika 1: Odklon povprečne svetovne temperature od povprečja obdobja 1850–1900 za pet neodvisnih podatkovnih nizov 
(vir: WMO, 2019) 

Figure 1: Global mean temperature anomalies with respect to the 1850-1900 baseline for the fve global temperature 
datasets  Source: WMO, 2019 
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE LETA 2018 V SVETU 

Slika 2: Odklon temperature leta 2018 od povprečja obdobja 1981–2010 
(vir: ECMWF, Copernicus Climate Change Service) 

Figure 2: Surface air temperature anomaly for 2018 relative to the average for the period 1981-2010  
Source: ECMWF, Copernicus Climate Change Service 

Povprečna evropska temperatura je bolj spremenljiva od 
svetovne, vendar je pokritost območja s podatki večja, 
zato je negotovost manjša  Najtoplejše dvanajstme-
sečno obdobje je bilo med julijem 2006 in junijem 2007, 
ko je bil odklon nad povprečjem obdobja 1981–2010 
okoli 1,5  °C  Najtoplejši koledarski leti sta bili 2014 in 
2015  Leto 2018 je bilo v Evropi skoraj 1,2 °C toplejše 
od povprečja obdobja 1981–2010  

V nadaljevanju so na kratko povzeti podatki ECMWF 
(ECMWF, 2019) o povprečni svetovni in evropski 
temperaturi  Podatki tega centra segajo v preteklost do 
začetka leta 1979  

Januar 2018 je bil v svetovnem merilu 0,4 °C toplejši 
od januarskega povprečja obdobja 1981–2010; bil je 
četrti najtoplejši januar in za več kot 0,3  °C hladnejši 
od najtoplejšega januarja, ki je bil leta 2016  Razme-
roma hladno je bilo pod vplivom la niñe v osrednjem in 
vzhodnem tropskem in subtropskem Tihem oceanu  
Povprečje temperature na območju Evrope je januarja 
2018 za 2,1  °C preseglo povprečje obdobja 1981– 
2010  Samo januar 2017 je bil opazno toplejši, januarja 

2001 pa je bilo evropsko povprečje temperature 
podobno  

V svetovnem merilu je bil februar 2018 pomembno 
toplejši od dolgoletnega povprečja, bil je več kot 0,4 °C 
toplejši od februarskega povprečja obdobja 1981–2010 
in tretji najtoplejši februar do zdaj, vendar več kot 0,4 °C 
hladnejši od do zdaj najtoplejšega februarja, ki je bil leta 
2016  

V veliki večini Evrope je bil februar opazno hladnejši kot 
v povprečju primerjalnega obdobja  Zadnji del meseca 
je zaznamoval prodor mrzlega zraka od vzhoda nad 
veliko večino Evrope, hkrati pa so bili deli Arktike za 
okoli 30  °C toplejši kot v dnevnem povprečju primer-
jalnega obdobja  Povprečje februarske temperature 
na območju nad 66° severne geografske širine je bilo 
za evropski sektor najvišje  Za Arktiko v celoti je bil 
mesečni odklon drugi najvišji do zdaj med vsemi meseci, 
večji odklon od ustreznega dolgoletnega povprečja 
je bil le januarja 2016  Zaradi pojava šibke la niñe je 
bilo razmeroma hladno nad osrednjim in vzhodnim 
tropskim delom Tihega oceana  

Kazalnik Obdobje Vrednost Uvrščenost 
Odklon povprečne svetovne temperature glede na 2018, letno povprečje 0,98 ±0,12 °C povprečje obdobja 1850–1900 (predindustrijsko dobo) 

Četrta najvišja v nizu podatkov; 
toplejša so bila leta 2015, 2016 in 2017 

Svetovna raven CO2 2017, letno povprečje 405.5 ±0,1 ppm Najvišja v nizu podatkov 
Sprememba površine arktičnega morskega ledu glede Marec 2018 –7,4 % na povprečje 1981–2010 
Sprememba površine arktičnega morskega ledu glede September 2018 –27,7 % na povprečje 1981–2010 
Sprememba površine antarktičnega morskega ledu September 2018 –4,8 % glede na povprečje 1981–2010 

*Podatki za povprečje na svetovni ravni leta 2018 še niso objavljeni  

Preglednica 2: Vrednosti najpomembnejših podnebnih kazalnikov (WMO, 2019) 
Table 2: Values of key climate indicators (WMO, 2019) 
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE LETA 2018 V SVETU 
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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: ECMWF, Copernicus Climate Change Service) 

Figure 3: Running twelve-month averages of global and European mean surface air temperature anomalies relative to 
1981-2010, based on monthly values from January 1979 to December 2018  The darker coloured bars 
are the averages for each of the calendar years from 1979 to 2018  Source: ERA-Interim (Credit: ECMWF, 
Copernicus Climate Change Service) 

V svetovnem merilu je bil marec 2018 pomembno 
toplejši od dolgoletnega povprečja, vendar ne tako izrazito 
kot marca 2016 in 2017  Bil je več kot 0,4 °C toplejši od 
marčevskega povprečja obdobja 1981–2010 in tretji 
najtoplejši marec do zdaj, vendar komaj opazno toplejši od 
marcev 2002 in 2010; več kot 0,3 °C je bil hladnejši od do 
zdaj najtoplejšega marca, ki je bil leta 2016  

V pretežnem delu Evrope je bil marec hladnejši kot v 
povprečju obdobja 1981–2010  Le na skrajnem severu 
in daljnem jugovzhodu Evrope je bilo topleje kot navadno  
V evropskem povprečju temperature so največji odkloni 
opazni v zimskem času, ko se lahko vrednosti iz meseca 
v mesec močno razlikujejo  Februarja in marca 2018 
je bila mesečna temperatura v Evropi podpovprečna  
V  tem stoletju je bil le marec 2013 hladnejši kot leta 
2018  Podobno hladna kot leta 2018 sta bila v Evropi 
marca 2005 in 2006  

Aprila 2018 se je na svetovni ravni nadaljevalo nadpov-
prečno toplo obdobje, ki je trajalo že od sredine leta 
2015  April je bil 0,5 °C toplejši od povprečne aprilske 
temperature v obdobju 1981–2010 in tretji najtoplejši 
april v prikazanem nizu podatkov, vendar le za spoznanje 
toplejši od aprila 2010; bil je 0,2 °C hladnejši od do zdaj 
najtoplejšega aprila 2016  

Po podpovprečni februarski in marčevski temperaturi nad 
Evropo je bil april 2018 najtoplejši april v nizu podatkov in 
je dolgoletno aprilsko povprečje temperature presegel za 
2,4 °C  Posebej velik je bil pozitiven odklon nad srednjo in 
jugovzhodno Evropo  V Nemčiji je bil april 2018 najtoplejši 
do zdaj (podatke imajo vse od leta 1881)  

Maj 2018 je bil na svetovni ravni precej toplejši od dolgo-
letnega povprečja, bil je 0,4  °C toplejši od povprečne 
majske temperature v obdobju 1981–2010 in tretji 
najtoplejši maj v prikazanem nizu podatkov, vendar le 
malo toplejši od maja 2010, bil je 0,2 °C hladnejši od do 
zdaj najtoplejšega maja 2016  

Maj 2018 je bil toplejši od povprečja obdobja 1981– 
2010 v pretežnem delu Evrope  Še posebno opazen 
je bil presežek povprečne mesečne temperature na 
severu celine, predvsem na Norveškem, Švedskem in 
Finskem  S 16,1 °C je bila povprečna majska tempera-
tura v Oslu rekordno visoka in 5,3 °C nad povprečjem 
obdobja 1961–1990  V Göteborgu so 30  maja izmerili 
rekordnih 31,1  °C, kar je na Švedskem tudi najvišja 
temperatura, izmerjena maja, v več kot sto letih  Le na 
Iberskem polotoku, Korziki in Sardiniji ter v vzhodnem 
delu evropske Rusije je bila povprečna majska tempera-
tura okoli ali malo pod dolgoletnim povprečjem  



12 UJMA | številka 33 | 2019

 

 
      

 
 

 

 

      

 

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE LETA 2018 V SVETU 

januar 

februar 

marec 

Junij 2018 je bil na svetovni ravni precej toplejši 
od dolgoletnega povprečja; bil je 0,4  °C toplejši od 
povprečne junijske temperature v obdobju 1981–2010 
in drugi najtoplejši junij v prikazanem nizu podatkov ter 
0,06 °C hladnejši od do zdaj najtoplejšega junija 2016 in 
le 0,01 °C toplejši od junijev 2015 in 2017  

V pretežnem delu Evrope je bil junij 2018 toplejši od junij-
skega povprečja obdobja 1981–2010  Povprečna junijska 
temperatura se je približala rekordnim vrednostim na 
Irskem in v Združenem kraljestvu  Za dolgoletnim povpre-
čjem je povprečna mesečna temperatura zaostajala na 
severu celine in večjem delu Iberskega polotoka  

Julij 2018 je bil na svetovni ravni opazno toplejši 
od dolgoletnega povprečja; bil je 0,4  °C toplejši od 
povprečne julijske temperature v obdobju 1981–2010 in 

tretji najtoplejši julij v prikazanem nizu podatkov, vendar 
le neznatno hladnejši od drugega najtoplejšega julija, ki 
je bil leta 2017  Bil je okoli 0,1  °C hladnejši od do zdaj 
najtoplejšega julija 2016 in le 0,01 °C hladnejši od julija 
2017  Precej nad dolgoletnim povprečjem je bila julijska 
temperatura v Kaliforniji, vzhodni Kanadi, Alžiriji, državah 
ob Kaspijskem morju, na severu Kitajske, v Koreji in na 
Japonskem  Mediji so poročali o lokalnih temperaturnih 
rekordih in učinkih ekstremne vročine  

Julij 2018 je bil v Evropi toplejši od julijskega povprečja 
obdobja 1981–2010 za 1,7 °C  Povprečna julijska 
temperatura je močno presegla dolgoletno povprečje 
v večjem delu Norveške, Švedske in Finske  Občutno 
so dolgoletno povprečje presegli tudi v delih Francije, v 
Nemčiji, Veliki Britaniji in državah Beneluksa  Izmerjenih 
je bilo več rekordno visokih julijskih temperatur in julij-
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Slika 4: Odklon temperature po mesecih leta 2018 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 the months in 2018 relative to the corresponding monthly average for 
the period 1981-2010  Source ERA-Interim, ECMWF Copernicus Climate Change Service 

skih povprečnih temperatur  Za dolgoletnim povprečjem 
je povprečna julijska temperatura zaostajala na Portu-
galskem in delih Španije, manjši negativni temperaturni 
odkloni so bili tudi na Balkanu  

Avgust 2018 je bil na svetovni ravni precej toplejši od 
dolgoletnega povprečja; bil je več kot 0,35 °C toplejši od 
povprečne avgustovske temperature v obdobju 1981– 
2010 in četrti najtoplejši avgust ter več kot 0,2  °C 
hladnejši od do zdaj najtoplejšega avgusta 2016 in okoli 
0,1 °C hladnejši od avgusta 2017, ki je bil drugi najtoplejši 
avgust do zdaj  

Avgust 2018 je bil 1,6 °C toplejši od povprečja 1981– 
2010 v pretežnem delu Evrope  Precejšen tempera-
turni presežek je bil na Portugalskem in v zahodni Španiji, 
osrednji Franciji, Nemčiji in delu Poljske  Tudi površje 
Baltika je bilo opazno toplejše kot navadno, prav tako 
površje zahodnega Sredozemlja in Črnega morja  Večina 
Rusije je bila nadpovprečno topla, v delu Sibirije in Arktič-
nega oceana je bil temperaturni odklon velik  

September 2018 je bil na svetovni ravni opazno toplejši 
od dolgoletnega povprečja; bil je skoraj 0,4 °C toplejši od 
povprečne septembrske temperature v obdobju 1981– 
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2010 in manj kot 0,1 °C hladnejši od drugega in tretjega 
najtoplejšega septembra, ki sta bila leta 2017 in 2015; 
bil je podobno topel kot septembri 2005, 2013 in 2014 
ter manj kot 0,2  °C hladnejši od do zdaj najtoplejšega 
septembra 2016  

September 2018 je bil toplejši od povprečja 1981– 
2010 v pretežnem delu Evrope, evropsko povprečje 
je bilo 1,7  °C višje od povprečne septembrske tempe-
rature v obdobju 1981–2010  Občuten temperaturni 
presežek je bil na Portugalskem, v zahodni Španiji, 
Ukrajini in zahodni Rusiji  Tudi površje Baltika je bil opazno 
toplejše kot navadno, prav tako zahodnega Sredozemlja 
in Črnega morja  

Oktober 2018 je bil na svetovni ravni precej toplejši 
od dolgoletnega povprečja; bil je več kot 0,5 °C toplejši 

od povprečne oktobrske temperature v obdobju 1981– 
2010 in četrti najtoplejši oktober, bil je za več kot 0,1 °C 
hladnejši od najtoplejšega oktobra, ki je bil leta 2015, ter 
manj kot 0,05 °C hladnejši od oktobrov 2016 in 2017  

Oktober 2018 je bil toplejši od povprečja 1981–2010 
v pretežnem delu Evrope  Največji presežek običajne 
oktobrske temperature je bil na otokih in morju daleč 
na severu celine  Povprečna temperatura v Evropi je bila 
oktobra 2018 nekoliko več kot 1 °C višja od povprečne 
oktobrske temperature v obdobju 1981–2010  Zelo 
podobna je bila povprečna evropska oktobrska tempe-
ratura leta 2000; v letih 2001 in 2006 je bil oktober 
v Evropi okoli 1,5 °C toplejši od dolgoletnega povprečja  

November 2018 je bil na svetovni ravni precej toplejši 
od dolgoletnega povprečja; bil je več kot 0,4 °C toplejši 
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Slika 4: Odklon temperature po mesecih leta 2018 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 the months in 2018 relative to the corresponding monthly average for 
the period 1981-2010  Source ERA-Interim, ECMWF Copernicus Climate Change Service 

od povprečne novembrske temperature v obdobju 
1981–2010 in skoraj 0,2  °C hladnejši od najtoplejših 
novembrov, ki sta bila leta 2015 in 2016; bil je le nekoliko 
hladnejši (0,02  °C) od novembra 2017, ki je bil tretji 
najtoplejši november  Razmeroma toplo je bilo nad ekva-
torialnim vzhodnim Tihim oceanom, kar je znak nasta-
janja pojava el niño  

V Evropi je bila povprečna novembrska temperatura 
večinoma nad dolgoletnim povprečjem obdobja 1981– 
2010, še posebej na severu Skandinavije in okoli otočja 
Svalbard  Rekordno visoka temperatura je bila ponekod 

na severu Finske, Norveške in Švedske  Hladneje kot 
običajno je bilo v Ukrajini in na jugozahodu Rusije  
Povprečna temperatura v Evropi je bila novembra 2018 
za 1,3 °C višja od povprečne novembrske temperature v 
obdobju 1981–2010  Tako se je nadaljevalo razmeroma 
toplo obdobje, ki se je začelo aprila  Devet novembrov 
od leta 1996 naprej je bilo toplejših od novembra leta 
2018  

December 2018 je bil na svetovni ravni opazno toplejši 
od dolgoletnega povprečja; bil je približno 0,47 °C toplejši 
od povprečne decembrske temperature v obdobju 
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Slika 5: Ledeni morski pokrov marca 2018  Rožnata črta označuje rob povprečne marčevske površine ledu v obdobju 
1981–2010  (vir: ECMWF, Copernicus Climate Change Service) 

Figure 5: Sea-ice cover for March 2018; the pink line denotes the climatological ice edge for March for the period 
1981-2010  Source: ERA-Interim (Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service) 

1981–2010; za več kot 0,2  °C hladnejši od najtoplej-
šega decembra, ki je bil leta 2015, in manj kot 0,1  °C 
hladnejši od decembra 2017, ki je bil drugi najtoplejši, 
ter le nekoliko hladnejši (0,03  °C) od decembra 2016, 
ki je bil tretji najtoplejši december  Temperatura je bila 
izjemno visoka v Avstraliji  Vročinski val je zajel Namibijo 
in Južno Afriko  V ekvatorialnem delu Tihega oceana se 
je kazala zgodnja faza pojava el niño  

V Evropi je bila povprečna decembrska temperatura 
večinoma nad dolgoletnim povprečjem obdobja 1981– 
2010, največji odklon je bil nad arktičnimi otoki in daleč 
na severu celine, nad Barentsovim in Karskim morjem 
ter nad severnim delom osrednje Rusije  Nekoliko pod 
dolgoletnim povprečjem je bila decembrska tempera-
tura nad vzhodno in jugovzhodno Evropo  Povprečna 
temperatura v Evropi je bila decembra 2018 za 1,2 °C 
višja od povprečne decembrske temperature v obdobju 
1981–2010  Tako se je nadaljevalo razmeroma toplo 
obdobje, ki se je začelo aprila  Že nekaj decembrov v 
preteklosti je bilo toplejših od tokratnega  

Kriosfera 

Na Arktiki je očiten negativen trend razsežnosti 
morskega ledu po letu 2000  Predvsem poleti in jeseni 
je bilo opazno krčenje območja ledenega pokrova, zadnjih 
nekaj let pa opazimo manjši ledeni pokrov tudi pozno 
pozimi, ko ledeni pokrov doseže največjo letno razse-
žnost  Območje arktičnega morskega ledu je bilo leta 
2018 precej pod povprečjem, v prvih dveh mesecih celo 
na rekordno nizkih ravneh  Navadno arktični morski led 
doseže največjo razsežnost marca, le v posameznih letih 

je bil največji obseg dosežen februarja  Arktični največji 
obseg ledu leta 2018 je bil marca, bil je tretji najmanjši 
v nizu primerljivih podatkov (ECMWF, 2019), to je od 
januarja leta 1979  

September je navadno mesec z najmanj morskega ledu 
na Arktiki, nekajkrat pa se je to zgodilo avgusta  Tudi 
tokrat je bil minimum septembra  Decembra je bil obseg 
arktičnega morskega ledu blizu rekordno nizke ravni  

Na Antarktiki prevladuje variabilnost nad trendom  
Nadpovprečno veliko je bilo območje morskega ledu v 
obdobjih 2007–2009 in 2013–2015  Zadnji dve leti je 
območje morskega ledu pod dolgoletnim povprečjem  
Antarktični morski led decembra 2018 je bil drugi 
najskromnejši v nizu razpoložljivih podatkov, manjši je bil 
le decembra 2016  

Najmanj morskega ledu je bilo septembra 2012 na Arktiki 
in februarja 2018 na Antarktiki  Najmanjše območje je 
ledeni pokrov pokrival na vrhuncu zaledenitve marca 
2016 na Arktiki in septembra 2017 na Antarktiki  

Grenlandski ledeni pokrov v zadnjih dveh desetletjih skoraj 
vsako leto izgubi nekaj ledene mase  Zaradi obilnega 
sneženja predvsem na vzhodni Grenlandiji se je snežna 
zaloga leta 2018 povečala, talilna sezona pa je bila blizu 
povprečja, vendar to ni vplivalo na trend v zadnjih dveh 
desetletjih, ko je grenlandska ledena plošča od leta 2002 
izgubila približno 3600 gigaton ledene mase  

Na podlagi spremljanja masne bilance referenčnih lede-
nikov z več kot 30-letnimi opazovanji med letoma 1950 
in 2018 je bilo hidrološko leto 2017/18 31  zaporedno 
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Slika 6: Ledeni morski pokrov septembra 2018  Rožnata črta označuje rob povprečne septembrske površine ledu v 
obdobju 1981–2010  (vir: ECMWF, Copernicus Climate Change Service) 

Figure 6: Sea-ice cover for September 2018; the pink line denotes the climatological ice edge for September for the 
period 1981-2010  Source: ERA-Interim (Credit: Copernicus Climate Change Service / ECMWF) 

Slika 7: Odklon z morskim ledom pokritega Arktičnega (zgoraj) in Antarktičnega (spodaj) območja v obdobju od 
januarja 1979 do decembra 2018 v primerjavi s povprečjem za ustrezne mesece v obdobju 1981–2010 v 
milijonih km2  Temnejši stolpci označujejo decembrske odklone  (vir: Copernicus Climate Change Service) 

Figure 7: Area of the Arctic (upper) and Antarctic (lower) covered by sea-ice, for the period January 1979 to December 
2018, shown as monthly anomalies relative to 1981-2010  The darker coloured bars denote the December 
values  Source: ERA-Interim Credit: ECMWF Copernicus Climate Change Service 
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leto z negativno masno bilanco  V Švici se je prostornina 
ledenikov samo v zadnjih desetih zmanjšala za petino 
(WMO, 2019)  

Leta 2018 je bila na severni polobli površina, pokrita s 
snežno odejo, večja kot v povprečju obdobja 1981–2010  

Ozonska zaščitna plast 

nad Antarktiko 

Globalno ogrevanje ozračja in uničevanje zaščitne 
ozonske plasti sta pojava svetovnih razsežnosti, med 
seboj sta povezana in vplivata drug na drugega  Podatki 
kažejo naraščanje povprečne temperature zemelj-
skega površja, a tudi ohlajanje višjih plasti ozračja, 
kjer je zaščitna ozonska plast  Tako globalno ogre-
vanje posredno ustvarja pogoje za uničevanje zaščitne 
ozonske plasti  

Leta 2018 je bila ozonska luknja nad južnim polom ena 
največjih v zadnjih letih  Že maja, ko se začneta zima na 
južni polobli in ohlajanje višjih plasti ozračja, se začnejo 
ustvarjati pogoji za razvoj ozonske luknje  Ohlajanje 
vodi do nastanka stratosferskih oblakov in razvoja 
polarnega vrtinca  V  začetku pomladi sončna svetloba 
sproži kemično reakcijo, ki hitro uničuje ozon  Proces se 
začne na obrobju polarnega vrtinca in se nato širi proti 
središču vrtinca  Območje uničenja ozona je omejeno na 
polarni vrtinec  Ozonska luknja je območje, na katerem 
je količina ozona v navpičnem stolpcu zraka pod 220 
Dobsonovih enot (DU)  

V polarnem vrtincu je bila temperatura najnižja 
14  avgusta  Razvoj ozonske luknje se je začel proti koncu 
avgusta, a je bil nato hiter in ozonska luknja je največjo 
površino dosegla 20  septembra s 25 milijoni km2  
Najmanjša vsebnost ozona je bila izmerjena 11  oktobra  
Ozonska luknja je ostala velika vse do začetka novembra, 
ko je polarni vrtinec postal manj stabilen in je tempe-

Slika 8: 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 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018 ter povprečje obdobja 1979–2017  
Svetlo modro je obarvano območje med 10  in 90  percentilom, temneje je obarvano območje med 30  in 70  
percentilom  Tanka črna črta označuje največji opaženi dnevni obseg ozonske luknje v dolgoletnem obdobju 
spremljanja tega pojava  (WMO, 2019) 

Figure 8: Area (millions of km2) where the total ozone column is less than 220 Dobson units  The year 2018 is shown in 
red  The most recent years are shown for comparison as indicated in 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 period 1979-2016  The thin 
black lines show the maximum values for each day during the 1979-2017 period  Source WMO 2019 
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Slika 9: Celotna debelina ozonske plasti v ozračju nad Antarktiko 20  septembra 2018 v DU (levo) ter odklon debeline 
ozonske plasti od povprečja obdobja 1978–1988 v % (desno), povzeto po Kanadski meteorološki službi 

Figure 9: Total ozone above the Antarctic on 20 September 2018 in DU (left) and deviations from the 1978-1988 
normals in % (right)  Source: Environment Canada, Meteorological Service of Canada 

ratura začela naraščati  Čeprav se je ozonska luknja 
novembra krčila, so bila vse do začetka decembra še 
opažena območja z vrednostmi pod 220 DU  

Oslabljena ozonska zaščitna plast poveča količino UVB-
-žarkov, ki dosežejo zemeljsko površino  UVB-sevanje 
povzroča kožnega raka in ima pomembno vlogo pri 
razvoju melanoma  Prav tako je UVB-sevanje povezano z 
nastankom sive mrene, vpliva pa tudi na imunski sistem  
Pomembno vpliva na rast rastlin, tudi na spremembo 
oblike, razporeditev hranljivih snovi v rastlini in začetek 
razvojnih faz  V morju se ftoplankton na močnejše UVB-
-sevanje odziva z manjšo produktivnostjo  Povečano 
UVB-sevanje škodi zgodnjim razvojnim fazam rib, rakov, 
amfbij in drugih morskih živali  Pomemben je tudi vpliv 
UVB-sevanja na kopenske in vodne biogeokemične cikle  
UVB-sevanje vpliva tudi na številne materiale (polimere), 
ki jim je za večjo odpornost treba dodajati aditive  

Padavine 

Tudi leta 2018 so bila na svetu sušna in nadpov-
prečno namočena območja  Čeprav je bila na začetku 
leta prisotna šibka la niña, se to na vzorcu padavin ni 
odražalo, kar potrjuje več poplav v Kaliforniji, kar pa ob 
pojavu la niña ni običajno  

Pri padavinah nimamo enotnega kazalnika, kot je pri 
temperaturi, poudarjamo pa območja z večjim pomanj-
kanjem ali presežkom padavin  

Ekstremni dogodki 

in podnebni vplivi 

Leta 2018 je bila večina naravnih nevarnih dogodkov, ki 
so prizadeli skoraj 62 milijonov ljudi, povezana z ekstre-
mnimi vremenskimi in podnebnimi dogodki (WMO, 

2019)  Po analizi 281 dogodkov, ki jih je zabeležil Center 
za raziskave o epidemiologiji nesreč (CRED), so največ 
ljudi, več kot 35 milijonov, prizadele poplave  

Število tropskih ciklonov leta 2018 je s 74 primeri 
preseglo dolgoletno povprečje na vseh štirih območjih 
severne poloble  Še posebno burno je bilo na seve-
rovzhodu Tihega oceana  Super tajfun Mangkhut je 
prizadel več kot 2,4 milijona ljudi in zahteval najmanj 134 
življenj, večinoma na Filipinih  Drugi najmočnejši tropski 
ciklon je bil Yutu, ki je prizadel Marianske otoke  Tajfun 
Jebi je bil najmočnejši tajfun, ki je pustošil na Japonskem 
po letu 1993  

V ZDA sta orkana Florence in Michael skupaj zahte-
vala vsaj 102 življenji  Na vzhodnem in osrednjem Tihem 
oceanu so jakost 5  stopnje dosegli orkani Lane, Walaka 
in Willa, prvi med njimi je največ škode povzročil na 
Havajih  

Kar trije (Sagar, Mekunu in Luban) od petih ciklonov v 
Indijskem oceanu so prizadeli Jemen, Titli pa je oktobra 
povzročil poplave v Indijski zvezni državi Andhra Pradesh, 
v katerih je umrlo 85 ljudi  

Dejavnost na južni polobli je bila v sezoni 2017/18 blizu 
dolgoletnega povprečja, opaženih je bilo 22 tropskih 
ciklonov  Dva tropska ciklona sta v začetku leta 2018 
pustošila po Madagaskarju, Ava januarja, Eliakim pa 
marca  Tropski ciklon Gita je bil najmočnejši tropski 
ciklon, ki je kadar koli dosegel Tongo  

Avgusta je indijska država Kerala utrpela najhujše 
padavine in najhujše poplave v skoraj stoletju, povzro-
čilo jih je obilno monsunsko deževje  Ob koncu junija 
in začetku julija so poplave povzročale škodo na delu 
zahodne Japonske  Septembra so poplave prizadele 
porečje reke Niger  Marca in aprila so poplave pustošile 
po delih vzhodne Afrike  Konec oktobra in novembra so 
poplave povzročale škodo na Bližnjem vzhodu  
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Slika 10: Letne padavine leta 2018, izražene kot percentil povprečja obdobja 1951–2010, najbolj sušna območja so 
označena z rjavo barvo, najbolj namočena pa z zeleno  (vir: WMO, 2019) 

Figure 10: Annual total precipitation in 2018 expressed as a percentile of the 1951-2010 reference period for areas 
that would have been in the driest 20% (brown) and wettest 20% (green) of years during the reference 
period, with darker shades of brown and green indicating the driest and wettest 10%, respectively  
Source: WMO, 2019 

Več kot 1600 smrtnih žrtev je bilo povezano z močnimi 
vročinskimi valovi in požari v Evropi  Neobičajno daleč 
na sever je segal topel zrak, ki ga je spremljalo sušno 
obdobje  Še nikoli do zdaj niso požari zajeli tako velikega 
območja na Švedskem, saj je pogorelo več kot 25 000 
ha  Neobičajno veliko je bilo požarov v naravi tudi v 
Latviji, na Norveškem, v Nemčiji, Združenem kraljestvu 
in na Irskem  Suho obdobje so v srednji Evropi spre-
mljali nizki vodostaji rek, reka Ren je bila sredi oktobra 
blizu rekordno nizkemu vodostaju  Nizek vodostaj na 
reki Ren je oviral plovbo, podobno je bilo na srbskem 
delu Donave  

Huda suša je prizadela tudi vzhodno Avstralijo, najbolj sta 
bili prizadeti državi Novi Južni Walles in Queensland, sušno 
območje pa je segalo tudi nad Viktorijo  Iznad Avstralije je 
sušno območje segalo tudi nad del Indonezije, suša je bila 
najbolj izrazita od julija do oktobra na Javi  

Mednarodna organizacija za migracije (WMO, 2019) 
poroča o velikem številu notranje razseljenih oseb zaradi 
nesreč, povezanih z vremenskimi in podnebnimi dogodki  
Suša, poplave in nevihte, vključno z orkani in neurji, so 
dogodki, ki so pripeljali do najbolj razširjene preselitve 
leta 2018  Po podatkih UNHCR-jeve mreže je bilo med 
januarjem in decembrom 2018 približno 883 000 novih 

notranjih premestitev, od katerih jih je bilo 32 odstotkov 
povezanih s poplavami in 29 odstotkov s sušo  

Ko govorimo o vplivu ogrevanja svetovnega ozračja na 
zdravje, najprej pomislimo na učinke vročinskih valov  
Toplejše podnebje pomeni pogostejše, daljše in intenziv-
nejše vročinske valove  Večina študij o vplivu vročinskih 
valov je omejenih na povečanje umrljivosti ob vročinskih 
valovih  Dobro so opredeljene tudi najbolj ranljive skupine 
ljudi, med katere spadajo starostniki, otroci, ljudje s 
kroničnimi boleznimi in tisti, ki jemljejo določena zdravila  
Manj je študij o vplivu na obolevnost, še redkejše so 
študije o vplivu vročinskih valov na zmanjšanje storil-
nosti  Delo v toplem in vlažnem okolju je povezano z večjo 
možnostjo nesreč pri delu in ne le z manjšo storilnostjo  
Najbolj so izpostavljena urbana okolja, v katerih k toplotni 
obremenitvi prispeva pojav mestnega toplotnega otoka  
Temperatura zemeljskega površja ne narašča povsod 
enakomerno in kopno se ogreva hitreje kot oceani, zato 
je lokalno tudi razlika 0,5 °C v svetovnem merilu zelo 
pomembna  Pozitiven učinek toplejšega ozračja bi se 
odražal z zmanjšano umrljivostjo med prodori mrzlega 
zraka, ki pa so že zdaj manjša grožnja kot vročinski valovi  

Med letoma 2000 in 2016 se je število ljudi, ki so bili 
izpostavljeni vročinskim valom, po ocenah povečalo 
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za približno 125 milijonov oseb, saj je bila povprečna 
dolžina posameznih toplotnih valov za 0,37 dni daljša 
kot v obdobju med letoma 1986 in 2008 (WMO 
2019)  Pričakuje se, da se bodo ekstremni tempera-
turni dogodki še povečali v intenzivnosti, pogostosti in 
trajanju  

Območja, ki jih ogrožajo bolezni, ki jih prenašajo 
žuželke, se že spreminjajo  Toplejše ozračje v splošnem 
predstavlja večje ogroženo območje, pogosto tudi 
daljšo sezono pojavljanja in spremembe v intenziv-
nosti prenosa  Ogroženost z nekaterimi boleznimi se 
bo zgolj razširila na večje območje, pri nekaterih, kjer 
sta tako prenašalec kot povzročitelj močno odvisna 
od podnebnih razmer, pa se bodo premaknila  Pozor-
nost je usmerjena predvsem na malarijo, dengo, virus 
zahodnega Nila, čikungunjo, rumeno mrzlico in virus 
zika  Poleg komarjev so za severno Ameriko in Evropo 
pomembni prenašalci bolezni tudi klopi, ki poleg bore-
lioze prenašajo klopni meningoencefalitis  

Vsako nadaljnje ogrevanje ozračja bo ogrožalo zdravje s 
povečano proizvodnjo in alergenostjo cvetnega prahu 
ter večjo možnostjo epizod s povišano ravnjo ozona v 
spodnji plasti ozračja  Podnebne razmere prek padavin 
in izhlapevanja določajo vodne vire, odločilno vlogo pa 
imata naraščajoča poraba in onesnaženost vodnih 
virov  Že manjše spremembe padavinskega režima 
bi lahko marsikje po svetu imele katastrofalne posle-
dice  Resna grožnja so tudi poplave in dviganje morske 
gladine; najbolj izpostavljeni so obalna območja, velike 
delte in male otoške države  

Obstaja veliko medsebojnih povezav med podnebjem 
in kakovostjo zraka, ki jih podnebne spremembe še 
zaostrujejo  Ne le, da vremenske razmere vplivajo na 
raven onesnaženosti, tudi onesnaževala vplivajo na 
podnebje, najbolj z vplivom na sevalno bilanco  Ozon je 
močan toplogredni plin in negativno vpliva na eksosis-
teme ter zmanjšuje njihovo sposobnost vezanja CO2  
Delci v zraku vplivajo na sevalno bilanco, saj odvisno 
od sestave razpršijo ali vpijejo sončno sevanje, lahko 
pa delujejo kot kondenzacijska jedra  Posedanje delcev 
na snežno odejo spreminja odbojnost za sončne žarke  
Podnebne spremembe tudi vplivajo na raven onesna-
ženja  Prek sprememb padavinskega režima, tempe-
rature, gibanja v spodnjih plasteh ozračja, vlažnosti in 
oblačnosti spreminjajo naravne vire onesnaževal  Višja 
temperatura vpliva na izpuste hlapnih organskih spojin, 
ki so predhodniki ozona in pospešujejo nastajanje 
ozona  Podnebne spremembe vplivajo tudi na prenos 
in redčenje onesnaževal v zraku  Spremembe pada-
vinskega režima lahko vplivajo na pogostost požarov v 
naravnem okolju in s tem na vire onesnaževal ter na 
izpiranje onesnaževal iz zraka s padavinami  

Zaradi izpostavljenosti kmetijskega sektorja 
podnebnim skrajnostim je mogoče, da se bodo doseženi 
pozitivni trendi pri odpravljanju podhranjenosti, obrnili  
Po daljšem obdobju upadanja podatki Združenih 

narodov, vključno z Organizacijo za prehrano in kmetij-
stvo ter Svetovnim programom za hrano, kažejo na 
ponovno naraščanje svetovne lakote  Na prehransko 
varnost ogrevanje ozračja vpliva prek količine in kako-
vosti pridelka, poleg tega se v toplem okolju hrana 
hitreje pokvari, če ni ustrezno skladiščena  Povečana 
koncentracija CO2 v ozračju bi lahko povzročila hitrejšo 
rast, a nižje beljakovinske vrednosti nekaterih žit  Nega-
tivno vplivata tudi vročinski stres in povečana koncen-
tracija ozona v plasti zraka pri tleh  Nekatere bolezni 
in škodljivci se bodo razširili na območja, na katerih 
so zdaj redki ali pa jih ni  A to še ni vse, za pridelek so 
odločilni opraševalci, ki so tudi občutljivi na podnebne 
razmere  Pridelek lahko ogrožajo intenzivni vremenski 
pojavi, kot so poplave, hude suše, orkanski veter idr  
Njihova pričakovana pogostost in intenzivnost nara-
ščata s stopnjo ogrevanja ozračja  V državah, katerih 
gospodarstvo temelji na kmetijstvu, je suša lahko 
pomemben dejavnik izseljevanja  Prav tako suše pove-
čujejo možnost spopadov  

Gladina morja še naprej narašča, globalna srednja 
raven morja za leto 2018 je bila višja za približno 
3,7 mm v primerjavi z letom 2017 in najvišja v razpo-
ložljivem nizu podatkov  V  obdobju od januarja 1993 
do decembra 2018 je povprečna stopnja rasti 3,15 
±0,3 mm na leto in se pospešuje zaradi povečevanja 
izgube mase ledu na ledenih ploščah (WMO, 2019)  
Skrb vzbuja tudi zakisljevanje oceanov, ki so v zadnjem 
desetletju absorbirali okoli 30 odstotkov antropogenih 
izpustov CO2  

Oceanska toplota: leta 2018 so bili zapisani novi 
rekordi vsebnosti toplote v zgornjih 700 metrih 
oceanov (podatkovni zapis se je začel leta 1955) in 
zgornjih 2000 m (podatkovni zapis se je začel leta 
2005), presežen je bil prejšnji rekord, določen leta 
2017  Več kot 90 odstotkov energije, ki jo ujamejo 
toplogredni plini, se skladišči v oceanih  Zaradi manjše 
medletne spremenljivosti naraščanja toplote v zgornjih 
plasteh oceanov, kot jo ima medletni odklon povprečne 
temperature zemeljskega površja, je merjenje akumu-
lacije energije v zgornjih plasteh oceana dober kazalnik 
za presežek toplote, ki ostane na Zemlji zaradi povišane 
ravni toplogrednih plinov v ozračju  

Vplivi globalnega segrevanja na okolje vključujejo 
beljenje koral in zmanjšano količino kisika v oceanih ter 
izgubljanje v obalne ekosisteme (mangrove, morske 
trave in soline) vezanega ogljika v številnih pokrajinah  
Globalno segrevanje bo prispevalo k zmanjšanju kisika 
v odprtih in obalnih oceanih, vključno z deltami in polza-
prtimi morji  Po podatkih Medvladne oceanografske 
komisije UNESCO (UNESCO-IOC) se je od sredine prej-
šnjega stoletja svetovna zaloga kisika v oceanu zmanj-
šala za 1 do 2 odstotka  

Podnebne spremembe so se pokazale kot pomembna 
grožnja za šotne ekosisteme  Šotišča so pomembna 
za človeške družbe po vsem svetu  Pomembno prispe-
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vajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju z 
njimi prek skladiščenja in shranjevanja ogljika, ohra-
njanja biotske raznovrstnosti, vodnega režima in regu-
lacije kakovosti ter zagotavljanja drugih ekosistemskih 
storitev, ki podpirajo preživetje  

Toplogredni plini v ozračju 

Vsebnost toplogrednih plinov v ozračju narašča  Leta 
2017 (globalnih podatkov za leto 2018 še ni) je povprečna 
koncentracija CO2 znašala 405,5 ppm, metana 1859 
ppb in dušikovega oksida 329,9 ppb oziroma v enakem 
zaporedju 146, 257 in 122 odstotkov predindustrijske 
ravni (WMO, 2019)  Čeprav bodo podatki o svetovni 
ravni leta 2018 dosegljivi šele pozno leta 2019, podatki 
s posameznih merilnih mest kažejo na nenehno nara-
ščanje  Če bi hoteli omejiti dvig povprečne svetovne 
temperature na 1,5 °C, bi morali neto izpuste toplogre-
dnih plinov do leta 2015 zmanjšati na nič (IPCC, 2018)  

Za zdaj zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov ne 
izpolnjuje zastavljenih ciljev za omejitev dviga svetovne 
temperature na 2 °C, in naraščanje temperature se 
nadaljuje  

Sklepne misli 

Leta 2019 je SMO izdala že 25  letni pregled podnebnih 
razmer v preteklem letu  Če primerjamo začetna 
poročila s tistimi v zadnjih letih, opazimo, da se SMO ne 
omejuje več le na poročanje o vremenskih in podnebnih 
razmerah, temveč vse bolj vključuje tudi poročila o posle-
dicah in učinkih sprememb podnebja in vremenskih 
vzorcev ter nevarnih vremenskih in podnebnih dogodkov  
SMO je kot soustanoviteljica IPCC ves čas prispevala 
znanje in podatke o podnebnih razmerah, v zadnjem 
desetletju pa se veča tudi vpetost v dogajanje v povezavi 
s podnebnimi spremembami v okviru UNFCCC in ZN, 
torej v prilagajanje in blaženje podnebnih sprememb  

Ko so 8  oktobra objavili poročilo Medvladnega panela 
za podnebne spremembe s sporočilom (IPCC, 2018), 
da je dvig povprečne svetovne temperature s temelji-
timi ukrepi še mogoče omejiti na 1,5 °C, je bila pozor-
nost svetovne javnosti usmerjena v možnosti zmanj-
ševanja izpustov toplogrednih plinov  Najbolj izposta-
vljena sektorja sta bila energetika in promet  Poročilo 
je dobro podkrepljeno s podatki in primerjavo, kakšna 
bi bila korist, če bi zastavljeni cilj za omejitev ogrevanja 
z 2 °C znižali na 1,5 °C  S podatki in možnimi scena-
riji ukrepanja je poročilo pokazalo, da je to še vedno 
mogoče, a težko dosegljivo  

Že zdaj, ko je svetovno ozračje za okoli 1 °C toplejše 
kot v predindustrijski dobi, so vremenski pojavi, ki nas 
ogrožajo, pogostejši  Vsak nadaljnji dvig temperature 
povečuje tveganje  Ne glede na prizadevanja za zmanjše-
vanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje bo nujno načr-

tovati in izvajati ukrepe prilagajanja na spreminjajoče se 
podnebne razmere  ZN namenjajo vprašanju podnebnih 
sprememb vse več pozornosti, kar je razvidno tudi iz 
poročila SMO o podnebnih razmerah leta 2018 (WMO 
2019), ki primarno nagovarja odločevalce in politike, kar 
se kaže tudi v uvodnih besedah poročila, ki so jih prispe-
vali Maria Fernanda Espinosa Garces, predsednica gene-
ralne skupščine ZN v 73  sklicu, Antonio Guterres, gene-
ralni sekretar ZN, in Petteri Taalas, generalni sekretar 
SMO  Generalni sekretar ZN v svojem nagovoru poziva 
svetovne voditelje, naj se udeležijo podnebnega akcij-
skega vrha, ki ga sklicuje za 23  september 2019  Na 
tem vrhu naj bi okrepili potrebno politično voljo, da bi 
udejanjili zaveze pariškega sporazuma  Od svetovnih 
voditeljev pričakuje realistične načrte za zmanjšanje 
izpustov toplogrednih plinov z letom 2020 in doseganje 
neto ničelnih izpustov sredi stoletja  

Kljub temu podatki kažejo, da vsebnost toplogrednih 
plinov v ozračju narašča in sprejete mednarodne 
zaveze niso dovolj niti za omejitev globalnega ogre-
vanja na 2 °C, kaj šele na 1,5 °C  Vloga posameznikov 
je sicer pomembna, a podnebnih sprememb se ne da 
več obvladovati le s pozivi posameznikom k trajnostno 
naravnanemu ravnanju  Potrebni so sistemski ukrepi 
in rešitve tako na lokalni kot državni in svetovni ravni  
Odpravljanje posledic ekstremnih in nevarnih vremen-
skih ter podnebnih dogodkov je dražje, kot bi bili preven-
tivni ukrepi  Kljub temu je za prilagajanje in robustnejšo 
infrastrukturo težko zagotoviti sredstva  Koliko študij 
in analiz bo še potrebnih, da se bodo svetovni voditelji 
resno lotili ukrepov in ponudili rešitve, ki bodo splošno 
sprejemljive in jih bo mogoče uresničiti? 

Do takrat bomo vedno znova poročali, da se je v prete-
klem letu nadaljeval trend ogrevanja spodnjih plasti 
zemeljskega ozračja  V začetku tega stoletja se je res 
zdelo, da se je ogrevanje zemeljske površine upoča-
snilo, vendar od leta 2015 ponovno opažamo hitrejše 
naraščanje povprečne svetovne temperature  Za leto 
2012 smo v svetovnem merilu še lahko trdili, da ni 
bilo izjemnih razmer glede višine padavin ali tempera-
ture zraka pri tleh (Vertačnik, 2013)  Leto 2013 je bilo 
skladno in pričakovano z globalnim segrevanjem med 
najtoplejšimi 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 (Cegnar, 2018)  

Če posamezniki zaradi velikega razpona vremenske spre-
menljivosti težje opazimo postopno ogrevanje ozračja, 
smo toliko bolj pozorni na škodo zaradi vremenskih in 
podnebnih ekstremnih dogodkov, ki ogrožajo prehransko 
varnost, zahtevajo veliko preveč človeških življenj in 
sprožajo ali zaostrujejo humanitarno krizo (WMO, 
2019)  Vendar tako kot sedanji trendi tudi podnebne 
projekcije za prihodnja desetletja niso obetavne  
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PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 
CLIMATIC CONDITIONS IN SLOVENIA IN 2018 

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

Povzetek 
Leto 2018 je bilo v Sloveniji drugo najtoplejše in že osmo zapored s temperaturami nad povprečjem obdobja 
1981–2010  Povsod po Sloveniji je bilo toplejše le leto 2014, ponekod pa tudi leto 2015 ali 2000  Povprečna 
letna temperatura je bila v državnem povprečju 1,5 °C nad povprečjem obdobja 1981–2010  Temperaturni odklon 
je v nižinskem svetu znašal med 1,4 in 2 °C, v gorskem svetu nekoliko manj, na Kredarici le 1,2 °C  Padavine so v 
državnem povprečju dosegle 96 % dolgoletnega povprečja, na večini merilnih mest so poročali o odklonu ±15 %  
Sončnega vremena je bilo v državnem povprečju toliko kot običajno, v nižini je bilo dolgoletno povprečje povečini 
preseženo, v gorah pa je bil opazen primanjkljaj  Najvišja izmerjena snežna odeja na Kredrici je bila 560 cm  

Abstract 
In Slovenia, 2018 was the second warmest year on record  The mean annual temperature at the 
national level was 1 5°C above average compared to the period 1981-2010  The anomaly in temperature 
in the lowlands amounted to 1 4-2°C, and in the mountains slightly less  Annual precipitation was 
within the usual variability, with the national average reaching 96% of the long-term mean value  
At most measuring points, the deviation from the long-term average did not exceed ±15%  At the 
national level, average sunshine duration in 2018 reached 99% of the average during the period 
1981-2010  Sunshine duration was above the long-term average in the lowlands, while a decrease was 
observed in the high mountains  The maximum depth of snow cover at Kredarica was 560 cm  

Uvod 

Za primerjavo smo uporabili obdobje 1981–2010, ki 
ga je priporočila Svetovna meteorološka organizacija 
(SMO) na 17  kongresu SMO leta 2015 za sprotno spre-
mljanje podnebnih razmer (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, najpogosteje pa se 
uporablja obdobje 1850–1900  Poudarjamo, da upora-
bljeno primerjalno obdobje ne vpliva na razvrščanje let 
po temperaturi, prav tako tudi ne na izračunane trende 
segrevanja  

Metode 

V preglednicah in slikah so uporabljeni podatki merilne 
mreže Agencije RS za okolje (v nadaljnjem besedilu: 
ARSO), upoštevani 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 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  

Razmere v letu 2018 smo prikazali opisno, s pregledni-
cami in slikami  Podatke smo zajemali iz arhiva ARSO 
(Agencija RS za okolje, 2019) in mesečnega biltena ARSO 
Naše okolje (Agencija RS za okolje, 2018)  Na sliki  1 
karta kaže prostorsko porazdelitev odklona povprečne 
temperature leta 2018 od dolgoletnega povprečja  Na 
sliki 2 je število toplih in hladnih dni v letu 2018, 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 tempera-
ture za Kredarico, Ljubljano, Mursko Soboto in Portorož  

Slika 5 je karta trajanja sončnega obsevanja v letu 
2018 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, izraženo 
z deležem (%), na sliki 6 je odklon trajanja sončnega 
obsevanja, prikazan za nekaj izbranih merilnih postaj  
Mesečno trajanje sončnega obsevanja za štiri izbrane 
merilne postaje v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 
prikazuje slika 7  

Padavine so bile porazdeljene neenakomerno, na sliki 8 je 
karta višine padavin v letu 2018, vrednosti so podane v 
mm  Na sliki 9 so za nekaj krajev prikazane letne padavine 
primerjalno z obdobjem 1981–2010 v %, na naslednji sliki 
pa delež 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 2018  Na sliki 12 je prikazan potek največje 
debeline snežne odeje na Kredarici v letih 1955–2018  
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Slika 1: 
Odklon povprečne letne temperature 
v Sloveniji v letu 2018 od povprečja 
obdobja 1981–2010 
(avtor: R  Bertalanič) 
Figure 1: 
Deviations in average annual 
temperatures in Slovenia in 2018 
compared to the period 1981-2010 
(Author: R  Bertalanič) 

V preglednicah so povprečni mesečni podatki za obdobje 
1981–2010 in mesečne vrednosti v letu 2018  Prika-
zali smo povprečno temperaturo (preglednica 1), višino 
padavin (preglednica 4), v preglednici 5 je mesečno 
število dni s padavinami vsaj 1 mm, v zadnji preglednici 
pa je predstavljeno mesečno trajanje sončnega obse-
vanja  Najvišjo izmerjeno temperaturo v letu 2018 po 
mesecih prikazuje preglednica 2, najnižjo izmerjeno 
temperaturo po mesecih v letu 2018 pa preglednica 3  

Podnebje leta 2018 

Leto 2018 je bilo v Sloveniji drugo najtoplejše, odkar 
imamo primerljive podatke za celotno ozemlje  Povprečna 
letna temperatura je bila v državnem povprečju 1,5 °C nad 
povprečjem obdobja 1981–2010  Povsod po Sloveniji je 
bilo toplejše leto 2014, ponekod pa tudi leto 2015 ali 2000  
Temperaturni odklon je v nižinskem svetu znašal med 1,4 
in 2  °C, v gorskem svetu nekoliko manj, na Kredarici le 
1,2 °C  Leto 2018 je bilo že osmo zapored s temperaturo 
nad povprečjem obdobja 1981–2010  Najhladnejše leto 
je odmaknjeno že daleč v preteklost, od sredine minulega 
stoletja je bilo v Ljubljani in Murski Soboti najhladnejše leto 
1956, na Obali 1953 in na Kredarici leto 1954  

Povprečna dnevna najnižja temperatura v letu 2018 je 
bila na večini merilnih mest od 1 do 2 °C nad dolgoletnim 
povprečjem  Povprečna dnevna najvišja temperatura je 
presegla dolgoletno povprečje za 1 do 2 °C  

Najtoplejše, odkar potekajo meritve v Ljubljani na zdajšnjem 
merilnem mestu, je bilo leto 2014 s povprečno tempera-
turo 12,7 °C, leto 2018 pa se uvršča na drugo mesto s 
povprečno temperaturo 12,5 ºC  Tretje najtoplejše leto 
v prestolnici je 2000 (12,2 ºC), pridružilo se mu je leto 
2015, leta 2007 je bila povprečna temperatura 12,1 °C  
Najhladnejše ostaja leto 1956 s povprečno temperaturo 
8,6 °C, sledita leti 1978 in 1954 z 8,9 °C; 9,0 °C pa je bila 
povprečna temperatura v letih 1962 in 1980  

V Ljubljani, a tudi drugod po Sloveniji, kaže število toplih 
in vročih dni očiten naraščajoč trend (Agencija RS za 
okolje, 2019)  Toplih dni je bilo v Ljubljani 109, kar je prav 
toliko kot v doslej rekordnem letu 2003  Nasprotno pa 
število hladnih in mrzlih dni kaže negativen trend  

Razmere v visokogorju ponazarjamo s podatki merilne 
postaje na Kredarici, kjer je bilo leto 2018 s povprečno 
temperaturo 0,2 ºC drugo najtoplejše skupaj z letom 
2011  Tudi v visokogorju je opazen trend naraščanja 
povprečne letne temperature  

Portorož 

Murska Sobota 

Slovenj Gradec 

Let. Maribor 

Celje 

Novo mesto 

Ljubljana 

Kočevje 

Postojna 

Bilje 

Rateče 

0 10050 150

 št. hladnih dni      št. toplih dni 

Slika 2: Število toplih in hladnih dni v letu 2018 
(avtorica: T  Cegnar) 

Figure 2: Number of warm and cold days in 2018 
(Author: T  Cegnar) 



26 UJMA | številka 33 | 2019

 

  
  

          
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

  

 
 

Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

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

Kredarica 
2018 –5,4 –12,2 –6,8 0,7 3,1 5,3 8,0 8,7 5,8 1,8 –1,9 –1,6 
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 
2018 –0,8 –4,3 0,3 9,6 13,2 16,4 17,6 18,1 13,2 8,7 4,0 0,8 
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 
2018 5,7 3,0 6,8 15,3 19,1 21,7 23,2 23,8 19,1 15,1 10,9 3,8 
1981−90 3,0 3,7 7,6 11,6 16,7 20,1 22,4 21,8 17,3 12,9 7,9 4,0 

Ljubljana 
2018 4,8 –0,1 4,6 15,2 18,0 20,9 22,3 22,8 17,5 13,2 8,2 2,2 
1981−90 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16,0 11,2 5,6 1,2 

Novo mesto 
2018 4,7 –0,9 3,9 14,7 17,9 19,9 21,0 21,8 16,4 12,9 7,5 1,9 
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/ 
Letališče Maribor 

2018 3,8 –1,2 3,8 15,1 17,7 20,2 21,9 22,2 17,1 12,2 7,1 1,2 
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 
2018 1,5 –1,7 2,9 13,1 16,1 18,6 19,6 19,8 15,3 10,9 6,6 –0,5 
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 
2018 3,4 –0,9 3,7 15,3 18,1 20,1 21,5 22,2 16,4 12,3 7,0 1,0 
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 
2018 7,4 3,7 8,1 15,2 19,3 22,5 24,1 24,7 19,5 15,8 11,4 5,4 
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 2018 in povprečje obdobja 1981−2010 
Table 1: Average monthly air temperature (in °C) in 2018, and the average during the period 1981-2010 

V državnem povprečju so padavine v letu 2018 dosegle 
96 % dolgoletnega povprečja  Letne padavine so bile v 
mejah običajne spremenljivosti  Večinoma je bil odklon 
od dolgoletnega povprečja v intervalu ±15 %  Opazno je 
padavin primanjkovalo na območju od Krasa proti Julij-
skim Alpam in še ponekod na Koroškem  Tudi na Obali, v 
Vipavski dolini in Brdih so padavine dosegle le štiri petine 
dolgoletnega povprečja  Na splošno so bili negativni 
odmiki pogostejši in večji od presežkov padavin glede 
na dolgoletno povprečje  Dolgoletno povprečje padavin 
so presegli zlasti na Brkinih, v Grintovcih, Gorjancih in 
na jugu Pomurja  V Prekmurju padavine večinoma niso 
presegle 800 mm, med kraje z obilnejšimi padavinami 
pa se uvrščajo Bovec (2339  mm), Črni Vrh nad Idrijo 
in Kneške Ravne (2325  mm) ter Breginj (2300  mm)  
Obdobje od maja do julija so zaznamovale konvektivne 
padavine, zato so bile krajevne razlike velike tako v količini 
kot v primerjavi z dolgoletnim povprečjem  

V državnem povprečju je sonce v letu 2018 sijalo 99 % 
toliko časa kot v povprečju obdobja 1981–2010, seveda 
pa so bile tudi v osončenosti precejšnje krajevne razlike  
Sončnega vremena je bilo po nižinah več kot v dolgole-
tnem povprečju, največji primanjkljaj pa je bil v visoko-
gorju, na Kredarici je bil primanjkljaj kar 18-%  Drugod 
po državi so bili odkloni v mejah ±10  %, velika večina 
odklonov pa ni presegla ±5 %  

Na Kredarici je bila največja debelina snežne odeje 
560  cm, izmerili so jo 1  aprila, ob toplem vremenu 
je sledilo dokaj hitro taljenje in sredi junija so bila tla 
na Kredarici že kopna  Zabeležili so 223 dni s snežno 
odejo, kar je drugo najmanjše število dni s snežno odejo; 
najmanj takih dni je bilo v letih 2015 (208 dni), tretje 
najmanjše trajanje je bilo leta 1958 (228 dni), sledijo 
1999 in 2006 (po 235 dni), 1967 (238 dni) in 1997 

(240 dni)  Z izjemo Primorja je sneg obležal tudi po 
nižinah  Januar, november in december so bili po nižinah 
zelo skromni s snežno odejo, februarja in marca pa je 
bilo snega veliko  V  Novem mestu je februarja snežna 
odeja dosegla povprečno debelino kar 28  cm (več od 
kateregakoli februarja v letih 1981–2010)  

Podnebne razmere po sezonah 

Zima 2017/18 je bila toplejša od dolgoletnega povprečja 
obdobja 1981–2010, izjema je bil le gorski svet, kjer je 
bila zima hladnejša kot običajno  V državnem povprečju 
je bilo dolgoletno povprečje preseženo za 0,8  °C  
Največji negativni odklon je bil na Kredarici, kjer je bila 
povprečna zimska temperatura za 1,2 °C nižja od dolgo-
letnega povprečja  V nižini so bili odkloni od dolgoletnega 
povprečja pozitivni  V Ljubljani z okolico in večini vzhodne 
polovice države je odklon presegel 1  °C, v Črnomlju je 
bila zima za 1,9 °C toplejša kot običajno  

Sončnega vremena je bilo v zimi 2017/18 manj kot v 
povprečju obdobja 1981–2010 in opazno manj kot v zimi 
2016/17  V  državnem povprečju je sonce sijalo 83  % 
toliko časa kot običajno  

V preteklosti so bile zime tudi že veliko bolj sive kot 
tokrat  Najmanjši primanjkljaj za dolgoletnim povpre-
čjem je bil na severovzhodu države, kjer so se običajnim 
razmeram močno približali  Največji zaostanek za dolgo-
letnim povprečjem je bil v Ratečah, kjer je sonce sijalo 
le 67  % toliko časa kot običajno  Tudi na Kredarici so 
močno zaostajali za običajno osončenostjo  

Padavine so na območju Snežnika, Trnovske planote in v 
Julijskih Alpah presegle 700  mm, le na zelo omejenem 
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Slika 3: Potek povprečne letne temperature v Ljubljani v letih 1951−2018 (avtorica: T  Cegnar) 
Figure 3: Variation in average annual temperatures in Ljubljana in the period 1951-2018 (Author: T  Cegnar) 
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območju Julijskih Alp in Trnovske planote je padlo nad 
1000 mm  Razen na Obali je v zahodni polovici Slovenije, v 
Kamniško Savinjskih Alpah, na Kočevskem in v Beli krajini 
padlo med 400 in 700  mm  Na Obali, delu Dolenjske, 
Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju so bile padavine 
najbolj skromne, večinoma je padlo od 100 do 400 mm  

V državnem povprečju je padlo 173 % toliko padavin kot v 
povprečju primerjalnega obdobja  Dolgoletno povprečje 
padavin so povsod presegli vsaj za 30  %  Najmanjši 
presežek, in sicer med 30 in 50 %, je bil na Goriškem 
in na Goričkem v Prekmurju  Večina merilnih postaj je 
poročala o presežku med 50 in 90 %  Večji presežek je 
bil v delu južne Dolenjske in Kočevske, v Karavankah in 
na Pohorju  

Posebej obilna je bila snežna odeja v gorah  Drugače 
je bilo v nižini, kjer je decembra večinoma bilo nekaj dni 
s snežno odejo, januar pa je bil praktično kopen  Tudi 
februar se je začel s kopnimi tlemi, a nato je zapadel sneg 
in snežna odeja se je tekom februarja večkrat osvežila  
Tako je k vtisu zasnežene zime po nižinah prispeval 
predvsem februar  

Zima 2017/18 je bila v visokogorju obilno zasnežena, vse 
zimske dni je debelina snežne odeje krepko presegala 
dolgoletno povprečje  Pozimi v visokogorju snežno odejo 
običajno beležijo vse dni; izjema je bila zima 2015/16, 
ko so bila tla na Kredarici decembra prekrita s snegom 
le prve štiri dni  V zimi 2016/17 razmere niso bile tako 
izjemne, vendar je bila snežna odeja debelejša od dolgole-
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Slika 4: Odklon povprečne mesečne temperature v °C od mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 
(avtorica: T  Cegnar) 

Figure 4: Deviations in average monthly temperatures (in °C) compared to the monthly average during the period 1981-
2010 (Author: T  Cegnar) 
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Kredarica 2018 5,1 2,2 1,7 9,8 11,7 13,5 17,2 17,4 15,3 9,1 10,9 4,2 
Rateče 2018 10,7 5,1 11,7 25,3 26,1 28,6 31,8 31,4 26,4 20,2 16,6 9,2 
Bilje 2018 15,3 12,0 17,7 29,3 30,6 31,6 35,6 36,5 31,2 26,0 22,2 13,6 
Ljubljana 2018 13,8 10,9 17,6 27,9 29,0 31,6 33,2 34,6 30,5 23,1 18,0 13,7 
Novo mesto 2018 15,3 10,9 15,9 29,0 28,7 31,4 31,4 33,4 29,8 22,4 19,9 16,2 
Maribor/Letališče Maribor 2018 16,0 12,0 15,8 27,4 28,5 31,4 32,8 33,2 28,7 21,9 20,9 15,8 
Slovenj Gradec 2018 14,2 8,3 14,7 27,3 27,6 29,5 32,5 32,4 28,0 21,1 19,4 11,3 
Murska Sobota 2018 15,4 12,6 15,7 28,7 29,0 31,1 34,0 33,4 29,8 24,4 20,3 15,7 
Letališče Portorož 2018 16,7 13,1 19,1 28,2 29,1 31,4 34,4 35,4 30,2 26,2 22,7 14,7 

Preglednica 2: Najvišja temperatura zraka v °C leta 2018 
Table 2: Maximum air temperature (in °C) in 2018 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Kredarica 2018 –15,6 –27,2 –18,7 –11,2 –4,1 –3,4 3,3 –2,9 –7,4 –6,9 –13,0 –16,1 
Rateče 2018 –10,1 –21,1 –15,1 –4,8 4,3 3,0 6,9 1,6 –3,5 –1,1 –7,4 –12,0 
Bilje 2018 –4,7 –8,0 –3,6 1,6 7,2 8,8 14,8 8,8 4,0 3,0 –0,3 –7,0 
Ljubljana 2018 –2,9 –5,9 –10,3 1,8 7,4 9,9 14,2 10,6 3,0 3,7 –4,0 –5,5 
Novo mesto 2018 –3,2 –17,2 –13,7 1,4 6,5 9,4 13,2 9,8 0,5 3,3 –6,0 –5,2 
Maribor/Letališče Maribor 2018 –3,2 –19,8 –16,4 1,0 7,0 9,0 13,8 11,2 2,9 2,4 –6,2 –11,2 
Slovenj Gradec 2018 –5,4 –20,6 –16,9 –2,2 5,1 5,4 9,1 8,5 –1,8 0,2 –4,2 –11,2 
Murska Sobota 2018 –3,1 –16,1 –19,1 –0,8 7,7 7,2 10,8 10,0 0,6 0,6 –6,9 –7,5 
Letališče Portorož 2018 –1,6 –5,9 –2,7 4,5 9,5 10,0 15,9 12,4 5,9 5,7 –2,8 –3,3 

Preglednica 3: Najnižja temperatura zraka v °C leta 2018 
Table 3: Minimum air temperature (in °C) in 2018 

tnega povprečja le v prvi tretjini decembra 2016, nato je 
bila debelina vse do konca zime opazno pod dolgoletnim 
povprečjem  V  preteklosti je največja zimska debelina 
snežne odeje v zimi 1976/77 dosegla 521 cm, le 75 cm 
snega pa so namerili v sezoni 2001/02  Snežna odeja je 
sicer v visokogorju najdebelejša v pomladnih mesecih, na 
Kredarici pogosto šele aprila  

V državnem povprečju je bila pomlad za 1,7 °C toplejša 
kot običajno  Po oceni povprečne temperature za celotno 
površje Slovenije se pomlad 2018 uvršča na peto mesto 
od leta 1961  Toplejše od te so bile pomladi v letih 2007, 
2017, 2014 in 2009  Izrazito nadpovprečno topla sta 
bila april in maj  Razpon odklonov je bil majhen in dokaj 
enakomeren po vsej državi, večina ozemlja je poročala 
o odklonu od 1,5 do 1,75 °C, nekoliko večji, do 2 °C, je 
bil odklon na jugozahodu države  Odkloni povprečne 
najnižje temperature so presegli 1,4  °C, največji je 
dosegel 2,5 °C  Podobno veliki so bili odkloni povprečne 
najvišje temperature, presegali so 1 °C, največji je segel 
do 2,5 °C  Z redkimi izjemami po nižinah temperatura ni 
dosegla 30 °C  

Sončnega vremena je bilo v državnem povprečju toliko 
kot običajno  Primanjkovalo ga je v hribovitem svetu na 
severu države, prav tako tudi na jugu Slovenije razen 
na Obali  V nižinskem svetu je bil primanjkljaj do največ 
desetine dolgoletnega povprečja, precej izrazitejši pa je 
bil v visokogorju  Na Kredarici je sonce sijalo 369 ur, kar 
je le 83 % dolgoletnega povprečja  Največ sonca je bilo v 

visokogorju spomladi leta 2011, in sicer kar 580 ur  Več 
sončnega vremena kot običajno je bilo na Obali, Krasu, 
Goriškem, v osrednji Sloveniji, večjem delu Dolenjske in 
Štajerske ter v Prekmurju, a presežki so bili majhni in 
niso presegli 5 % dolgoletnega povprečja  

Spomladi 2018 je bilo največ padavin v predelu Julijcev, 
kjer so na manjšem območju padavine presegle 
700  mm  V  Kneških Ravnah so namerili 756  mm, na 
Krnu 711 mm in v Breginju 703 mm  Ker so ob koncu 
aprila in maja močno prevladovale padavine v obliki 
krajevnih ploh in neviht, so bile krajevne razlike v pada-
vinah velike  Pod 200 mm padavin je padlo na delu Obale, 
v Novomeški kotlini in na skrajnem severovzhodu države  
Merilne postaje s padavinami med 170 in 190 mm so 
bile Veliki Dolenci, Portorož, Bizeljsko, Vinji Vrh in Novo 
mesto  Večina ozemlja je poročala o 200 do 400 mm 
padavin  

V državnem povprečju je padlo 113  % dolgoletnega 
povprečja padavin  K nadpovprečnim pomladnim pada-
vinam sta najbolj prispevala marec in maj, skromen 
s padavinami pa je bil april  Pomladna količina padavin 
na državni ravni je primerljiva s pomladmi padavinami 
v letih 2016, 2009, 2001, 1999 in 1994  Za dolgole-
tnim povprečjem padavin so zaostajali v delu Notranjske, 
večjem delu Dolenjske, v Beli krajini in na Krško-Breži-
škem polju  Dolgoletnega povprečja niso dosegli niti na 
Kredarici, pa tudi ponekod v Posočju  Največji primanj-
kljaj padavin je bil v delu Bele krajine, kjer padavine 
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

Slika 5: 
Odklon trajanja sončnega obsevanja 
v letu 2018 od povprečja obdobja 
1981–2010 v % 
(kartografja: Renato Bertalanič) 
Figure 5: 
Deviations in sunshine duration in 
2018 (in %) compared to the average 
during the period 1981-2010 
(Mapping: R  Bertalanič) 

niso dosegle štirih petin dolgoletnega povprečja  Večji 
del severne Slovenije je bil nadpovprečno namočen, 
večinoma so dolgoletno povprečje presegli za petino  
Največji presežek padavin je bil zabeležen ponekod na 
severovzhodu Slovenije  V Šentilju je padlo 163 % dolgo-
letnega povprečja, na Letališču ER Maribor 169 %  Kljub 
veliki časovni in krajevni spremenljivosti pomladanskih 
padavin je opazen vzorec presežka padavin na severu in 
primanjkljaja na jugovzhodu države  

Spomladi v visokogorju praviloma poročajo o snežni 
odeji vse dni  Snežna odeja je bila v prvi polovici pomladi 
nadpovprečno debela, nato pa se je pod vplivom nadpov-
prečno toplega vremena v drugi polovici pomladi hitro 
tanjšala  

Poleti 2018 je povprečna temperatura zraka povsod 
presegla dolgoletno povprečje  V državnem povprečju 
je bilo za 1,6 °C topleje kot običajno  Več kot polovica 
Slovenije je bila za 1,5 do 2  °C toplejša kot v dolgole-
tnem povprečju  Na jugu Notranjske in Dolenjske, v 
Beli krajini ter na skrajnem severozahodu države je 
bil odklon manjši, večinoma od 1 do 1,5 °C  Dolgoletno 
povprečje je presegla tudi povprečna najnižja in najvišja 
dnevna temperatura  Odklon od povprečja je bil med 1 
in 2,5 °C  

Najvišja izmerjena temperatura v poletju 2018 ni 
segla rekordno visoko, kljub temu se je poletje 2018 
uvrstilo ponekod na Gorenjskem in Primorskem na 
četrto mesto med najbolj vročimi, drugod pa na peto 
do sedmo najtoplejše  Na Kredarici je bilo peto najto-
plejše  Na vseh merilnih postajah ostaja najtoplejše 
izjemno poletje 2003, vendar tudi poletje 2018, ki je 
bilo nekoliko manj toplo od poletja 2017, potrjuje trend 
naraščanja poletje temperature, opazen vse od sredine 
osemdesetih let  Kar na nekaj merilnih postajah so 
najvišjo temperaturo poletja 2018 izmerili 1  avgusta  
V Podnanosu se je temperatura povzpela do 37,1 °C, v 
Biljah pa na 36,5 °C  

Vročih dni je bilo opazno več od dolgoletnega povprečja  
V Biljah jih je bilo kar 55, na Letališču Portorož 48  Po 
nižinah v notranjosti države jih je bilo od 25 do 35  Tudi v 
nekoliko više ležečih krajih so bili vroči dnevi, v Ratečah 
so jih našteli sedem, v Novi vasi so bili štirje, v Slovenj 
Gradcu pa jih je bilo 15  Po številu vročih dni še vedno 
ostaja rekordno poletje 2003  Topli so dnevi z najvišjo 
dnevno temperaturo vsaj 25  °C  Poleti 2018 je bilo 
toplih dni po nižinah večinoma med 70 in 86, v Ratečah 
jih je bilo 46, v Slovenj Gradcu 66 in v Kočevju 68  

Nevihte so bile v prvi polovici meteorološkega poletja 
pogoste, zaznamovale so začetek meteorološkega 
poletja, a najbolj izrazite so bile 8  junija, ko je v Beli krajini 
padala izjemno debela toča in povzročila veliko škodo  
Tudi 12  in 13  junija so pustošila neurja, z neurji pa je 
izstopalo tudi obdobje od 3  do 5  julija  

Padavine so bile zaradi prevladujočega konvektivnega 
značaja porazdeljene zelo neenakomerno  V državnem 
povprečju je padlo 97  % povprečnih padavin obdobja 
1981–2010  Merilne postaje z najobilnejšimi padavi-
nami so večinoma v južni polovici Slovenije  Ponekod 
so padavine presegle 500  mm, v Razdrtem je padlo 
544 mm  Med območja s skromnimi padavinami 
spadajo Obala, del Gorenjske in severovzhod Slovenije  
V Strunjanu je padlo le 156 mm, malo pod 200 mm so 
namerili tudi v Kančevcih in Velikih Dolencih  Območje 
s padavinami nad dolgoletnim povprečjem se je razte-
zalo čez večji del južne Slovenije, segalo je na jug Spodnje 
Štajerske in južni del Pomurja  V Razdrtem in Movražu 
ter Vinjem Vrhu so dolgoletno povprečje presegli za 
polovico  

V dobri polovici Slovenije so padavine zaostajale za 
dolgoletnim povprečjem  Opazno so za dolgoletnim 
povprečjem zaostajali na severozahodu Slovenije, v 
delu vzhodnih Karavank, na manjšem območju severne 
Štajerske ter na vzhodu Goričkega, na teh območjih je 
primanjkljaj presegel petino dolgoletnega povprečja  
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Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Kredarica 
2018 68 112 168 96 146 206 61 198 200 270 178 18 
1981−2010 93 84 125 151 172 204 213 214 225 238 184 136 

Rateče 
2018 81 148 125 109 76 121 105 119 109 336 148 16 
1981−2010 58 57 85 107 121 141 144 151 160 164 159 111 

Bilje 
2018 96 88 149 97 83 111 66 79 78 68 162 29 
1981−2010 82 66 81 95 117 117 97 112 162 156 151 130 

Ljubljana 
2018 73 132 122 102 131 83 138 223 126 125 109 12 
1981−2010 69 70 88 99 109 144 115 137 147 147 129 107 

Novo mesto 
2018 76 182 84 51 71 115 227 124 105 54 72 26 
1981−2010 54 59 76 89 97 131 99 128 130 118 106 85 

Maribor/ 
Letališče Maribor 

2018 38 103 85 58 185 69 92 129 46 53 54 8 
1981−2010 40 44 65 68 94 123 106 128 114 92 81 72 

Slovenj Gradec 
2018 41 84 60 49 104 89 89 99 105 93 39 8 
1981−2010 43 44 70 81 99 151 144 146 136 115 99 77 

Murska Sobota 
2018 25 74 90 31 95 159 63 62 83 19 54 9 
1981−2010 31 34 49 52 75 103 86 102 89 66 62 50 

Letališče Portorož 
2018 35 110 80 28 62 78 36 110 47 106 88 27 
1981−2010 60 54 62 66 75 86 56 86 118 112 106 88 

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

Kredarica 
2018 8 13 17 10 18 15 13 10 9 12 8 7 
1981−2010 9 8 12 15 15 16 13 13 11 11 11 11 

Rateče 
2018 6 13 12 9 16 14 12 6 9 8 10 3 
1981−2010 6 6 8 11 12 12 11 11 9 9 9 8 

Bilje 
2018 6 7 12 10 12 11 10 8 5 7 9 8 
1981−2010 7 5 7 9 9 10 8 8 9 9 9 8 

Ljubljana 
2018 5 11 12 9 14 9 11 9 8 8 11 3 
1981−2010 8 7 8 10 10 11 9 9 9 10 10 9 

Novo mesto 
2018 7 13 11 5 8 10 16 6 13 6 8 4 
1981−2010 7 7 8 10 10 11 9 9 9 9 10 9 

Maribor/ 
Letališče Maribor 

2018 5 14 11 5 11 12 11 9 8 6 8 2 
1981−2010 5 5 7 9 10 11 10 9 8 7 8 8 

Slovenj Gradec 
2018 3 11 10 5 12 10 12 9 9 9 9 3 
1981−2010 6 6 7 9 11 12 10 10 8 8 8 8 

Murska Sobota 
2018 5 12 14 5 8 11 9 6 8 3 7 2 
1981−2010 5 5 6 8 9 10 9 9 8 7 7 7 

Preglednica 4: Višina padavin v mm leta 2018 in povprečje obdobja 1981−2010 
Table 4: Amount of precipitation (in mm) in 2018, and the average during the period 1981-2010 

Preglednica 5: Število dni z vsaj 1 mm padavin leta 2018 in povprečje obdobja 1981−2010 
Table 5: Number of days with a minimum of 1 mm of precipitation in 2018, and the average during the period 1981-2010 

V  Bohinjski Bistrici je padlo le 48  % dolgoletnega 
povprečja padavin  Pod tremi petinami dolgoletnega 
povprečja so bile padavine tudi v Soči, Trenti in Zgornji 
Radovni  

V visokogorju lahko sneži kadarkoli, tudi poleti ob 
prodorih hladnega zraka  Največja debelina snežne odeje 
poleti 2018 je bila 75 cm, kar dvakrat v preteklosti pa 
je snežna odeja v poletnih mesecih presegla 4 m; v tistih 
letih je bilo ob koncu pomladi v gorah še veliko snega  Bilo 
pa je tudi že kar nekaj poletij, ko je bila največja debelina 
snežne odeje zelo skromna  Dolgoletno povprečje pole-
tnega števila dni s snežno odejo je na Kredarici 28, 
tokrat je sneg prekrival tla le 13 dni  

V državnem povprečju je bilo 3 % več sončnega vremena 
kot običajno  Kljub nadpovprečni temperaturi je bilo 
število ur sončnega vremena po nižinah blizu dolgole-
tnemu povprečju, odkloni so bili v mejah ±10 %  V viso-
kogorju je bil odklon od običajne osončenosti večji  Na 
Kredarici je sonce sijalo 483 ur, kar je le 88 % dolgole-
tnega povprečja  

Jeseni 2018 je bil temperaturni odklon v pretežnem 
delu države med 1,5 in 2,5  °C, najmanjši je bil v Beli 
krajini: v Črnomlju je bilo dolgoletno povprečje preseženo 
za 1,5 °C  Na Goriškem in Krasu so dolgoletno povprečje 
presegli za 2,6 °C  V državnem povprečju je bila jesen za 
2 °C toplejša kot običajno  
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

Povprečna najnižja dnevna temperatura je bila višja kot 
običajno, odkloni od dolgoletnega povprečja so bili med 
1,5 in 2,5  °C  Tudi povprečna najvišja dnevna tempe-
ratura je presegla dolgoletno povprečje, odkloni so bili 
med 1,4 in 3,2 °C  Toplih dni je bilo precej več kot jeseni 
2017, zaradi prevladujočih nadpovprečno toplih dni je 
bilo hladnih dni precej manj kot v dolgoletnem povprečju  

Kot običajno je bilo največ padavin v Posočju  V Bovcu je 
jeseni padlo kar 999 mm padavin, obilne so bile padavine 
tudi v Soči (944  mm), Breginju (812  mm), Kobaridu 
(768 mm), Kneških Ravnah (741 mm) in Krnu (713 mm)  
V približno polovici Slovenije je padlo manj kot 300 mm 
padavin  Prav tako ni presenečenje, da so bile padavine 
najbolj skromne v severovzhodni Sloveniji, v Velikih 
Dolencih so namerili le 122 mm, po 133 mm je padlo 
v Srednji Bistrici in Kobiljem, le malo več v Kančevcih 
(136 mm), po 139 mm pa so namerili v Veržeju in Lendavi  

V državnem povprečju je jeseni padlo le 79  % toliko 
padavin kot v povprečju primerjalnega obdobja  Na 
Bizeljskem je padlo komaj polovico toliko padavin kot v 
dolgoletnem povprečju  Le za spoznanje so polovico 
dolgoletnega povprečja presegle padavine v Mariboru in 
Sevnici  Na splošno so bile padavine v primerjavi z dolgo-
letnim povprečjem skromne na Štajerskem in v Prek-
murju  Tudi na Obali, Krasu, v Vipavski dolini, spodnjem 
Posočju, precejšnjem delu Dolenjske in v Beli krajini so 
za dolgoletnim povprečjem padavin večinoma zaostajali 
za eno do dve petini dolgoletnega povprečja  Bilo je tudi 
nekaj manjših območij z nadpovprečno veliko padavin  
Eno izmed takih območij je bilo na skrajnem severo-
zahodu Slovenije: v Ratečah in Kranjski Gori so dolgo-
letno povprečje presegli za dobro petino  Manjši je bil 
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Slika 6: Odklon trajanja sončnega obsevanja v letu 2018 
od povprečja obdobja 1981–2010 
(avtorica: T  Cegnar) 

Figure 6: Deviations in sunshine duration in 2018 
compared to the average during the period 
1981-2010 (Author: T  Cegnar) 

presežek padavin v zgornjem delu Posočja  Na Kreda-
rici so namerili toliko padavin (648  mm), kot je dolgo-
letno povprečje  Okoli 30 % več padavin kot v dolgole-
tnem povprečju je padlo na Krvavcu in v Ilirski Bistrici  
Med kraje s presežkom padavin so se uvrstili tudi Tržič 
in Logarska Dolina ter manjše območje Koroške  

Jesen 2018 je bila v večjem delu Slovenije bolj sončna 
kot običajno, v državnem povprečju je bil presežek 
9-%  Izjema je bil gorski svet, kjer je bilo sončnega 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

 Kredarica      Ljubljana      Murska Sobota      Portorož 

Slika 7: Odklon mesečnega trajanja sončnega obsevanja v letu 2018 od mesečnega povprečja obdobja 1981–2010 v % 
(avtorica: T  Cegnar) 

Figure 7: Deviations in monthly sunshine duration in 2018 (in %) compared to the monthly average during the period 
1981-2010 (Author: T  Cegnar) 
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

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

Kredarica 
2018 106 67 79 180 110 145 183 156 132 134 73 81 
1981−2010 126 135 144 134 166 170 204 174 148 141 107 109 

Rateče 
2018 83 54 106 214 165 / 229 246 220 146 54 56 
1981−2010 92 131 160 164 192 205 246 232 189 145 89 58 

Bilje 
2018 85 97 118 252 229 268 271 302 252 182 99 99 
1981−2010 114 136 166 178 230 243 301 279 199 153 106 100 

Ljubljana 
2018 77 47 96 247 201 243 244 298 207 137 41 59 
1981−2010 68 109 147 175 232 243 290 261 178 116 62 54 

Novo mesto 
2018 79 44 86 241 222 226 262 286 219 150 49 68 
1981−2010 76 106 139 164 221 230 272 243 176 118 67 55 

Letališče Maribor 
2018 84 52 94 241 244 232 263 292 213 177 69 56 
1981−2010 80 112 143 178 230 235 269 243 181 136 83 62 

Slovenj Gradec 
2018 87 48 96 239 193 198 262 269 212 147 62 61 
1981−2010 87 118 146 170 212 222 255 233 173 129 80 64 

Murska Sobota 
2018 73 59 99 244 264 236 301 286 229 180 70 65 
1981−2010 71 111 146 188 241 245 277 255 184 134 74 56 

Letališče Portorož 
2018 92 99 138 258 254 303 322 332 274 176 85 80 
1981−2010 108 132 176 202 259 277 327 303 222 162 101 95 

Preglednica 6: Trajanje sončnega obsevanja v urah v letu 2018 in povprečje obdobja 1981−2010 
Table 6: Sunshine duration (in hours) in 2018, and the average during the period 1981-2010 

vremena manj kot običajno  Na Kredarici so za dolgo-
letnim povprečjem zaostajali za 14 %  V Ratečah je bilo 
sončnega vremena toliko kot običajno  V pretežnem delu 
države je bil presežek od 10 do 20 %, le v delu Pomurja 
je nekoliko presegel petino dolgoletnega povprečja  

V Ratečah je bilo pet dni s snežno odejo, kar je pod dolgo-
letnim povprečjem in 20 dni manj kot jeseni 2017, ko 
je bilo zabeleženo drugo največje jesensko število dni s 
snežno odejo  Največja debelina snežne odeje v jeseni 
2018 je dosegla 17  cm  Tudi marsikje po nižinah so 
poročali o kakšnem posameznem dnevu s snežno odejo, 
ki pa je hitro skopnela  

Podnebne razmere po mesecih 

Preletimo še podnebne razmere po mesecih  

Januar 2018 je bil temperaturno pravo nasprotje 
neobičajno mrzlega januarja 2017  Povprečna janu-
arska temperatura je bila v nižini med petimi najvišjimi 
in je dolgoletno povprečje obdobja 1981−2010 v prete-
žnem delu Slovenije presegla za 3 do 5 °C  Manjši je bil 
presežek na Goriškem ter v hribovitem svetu na zahodu 
in severu države  V visokogorju je bil odklon med 1,5 in 
2 °C  Najvišja izmerjena temperatura v januarju 2018 je 
v kar nekaj krajih presegla 15 °C  

Na območju, ki je segalo iznad Julijcev proti jugu nad 
Snežnik in Kočevsko do meje s Hrvaško, so presegli 
100  mm padavin  Največ padavin je bilo na Trnovski 
planoti, na nekaj mestih so presegli 200  mm, med 
obilneje namočenimi območji sta bila tudi Zgornje 
Posočje in območje Snežnika  Najmanj padavin je bilo 
na severovzhodu države, kjer padavine večinoma niso 

dosegle 30 mm  Dolgoletno povprečje je bilo preseženo 
v več kot polovici Slovenije  Za vsaj petino so dolgoletno 
povprečje padavin presegli v večini Dolenjske, severnem 
delu Bele krajine in v jugozahodnem delu Štajerske  
Največji presežek, med 40 in 60 %, je bil v delu Dolenjske 
in manjšem delu Zasavja  Za dolgoletnim povprečjem 
so zaostajali na Obali, v znatnem delu Gorenjske, na 
Koroškem in severovzhodu Slovenije, večinoma je bil 
primanjkljaj pod petino dolgoletnega povprečja, le na 
vzhodu Pomurja je bil večji  

V večini Slovenije je bil odklon osončenosti v mejah 
±10 %  Večji primanjkljaj je bil na Goriškem in Notranj-
skem, kjer je sonce sijalo le tri četrtine toliko časa kot 
v dolgoletnem povprečju  Med 80 in 85  % običajne 
osončenosti so dosegli v Brdih, Šmarati, na Kredarici in 
Obali ter Lisci  Najbolj so običajno osončenost presegli v 
Bohinjski Češnjici (za 19 %) in Ljubljani (za 14 %)  

Snežna odeja je bila po nižinah zelo skromna in kratko-
trajna ali pa je sploh ni bilo  Drugače je bilo v gorah, kjer 
je bila snežna odeja nadpovprečno debela  

Februarja je bila povprečna mesečna temperatura 
občutno nižja kot v osrednjem zimskem mesecu  Z neobi-
čajno nizko temperaturo zraka so posebej izstopali zadnji 
štirje februarski dnevi, ko je povprečna dnevna tempera-
tura zaostajala tudi več kot 10 °C za dolgoletnim povpre-
čjem  Nizko temperaturo je spremljal okrepljen veter, ki 
je krepil občutek mraza  Na Kredarici se je ohladilo na 
−27,2 °C  V nižini je bilo najbolj mraz zadnji dan meseca  
Povprečna mesečna temperatura je za dolgoletnim 
povprečjem najbolj zaostajala v visokogorju, na Kreda-
rici je bilo za 4,1 °C hladneje kot v dolgoletnem povprečju  
V večini nižinskega sveta je bil odklon med −3 in −2 °C, 
območja z odklonom med −2 in −1 °C so bila majhna  
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

Slika 8: 
Padavine v letu 2018 
(kartografja: R  Bertalanič) 
Figure 8: 
Precipitation in 2018 
(Mapping: R  Bertalanič) 

Največ padavin je bilo na območju, ki se razteza iznad Alp 
prek Trnovske planote nad hriboviti svet Notranjske in 
na nekaj drugih gorskih območjih  V Julijcih in na Trnovski 
planoti so padavine ponekod presegle 240 mm, lokalno 
tudi 300  mm  Večina Slovenije je prejela od 100 do 
210 mm padavin  Manj kot 90 mm padavin je bilo le na 
skrajnem severovzhodu države, v večini Slovenske Istre, 
na Krasu, Goriškem in v Brdih  Padavine so presegle 
dolgoletno povprečje, najbolj na območju Pohorja, kjer je 
padlo tudi nad 380 % dolgoletnega povprečja  Najmanjši 
presežek padavin je bil v Vipavski dolini in spodnjem 
delu Soške doline  Na Primorskem in delu Notranjske 
je presežek znašal do 80 %  Bela krajina, del Dolenjske, 
vzhodna polovica Štajerske in Koroška so večinoma 
poročali o približno trikratniku dolgoletnega povprečja 
padavin  

Sončnega vremena je povsod opazno primanjkovalo  
Še najbliže običajni osončenosti so bili na Obali, kjer je 
bilo tri četrtine toliko sončnega vremena kot običajno, 
na Goriškem so dosegli sedem desetin dolgoletnega 
povprečja  Na Kredarici je bilo pol toliko sončnega 
vremena kot običajno, od 40 do 50  % dolgoletnega 
povprečja je osončenost dosegla v Zgornjesavski dolini, 
osrednji Sloveniji, na Dolenjskem, Koroškem in v večjem 
delu Štajerske  

Na Kredarici so s 460 cm dosegli četrto največjo febru-
arsko debelino snežne odeje  Na Obali in Goriškem ni bilo 
snežne odeje, drugod je sneg prekrival tla več kot 20 dni  

Marec je bil le na Obali za spoznanje toplejši od dolgo-
letnega povprečja, drugod je bil hladnejši kot običajno  
V  visokogorju, na jugozahodu države, v Babnem Polju, 
Godnjah in Slovenj Gradcu je bil zaostanek za dolgole-
tnim povprečjem do 1 °C  V pretežnem delu Slovenije je 
bil odklon med −2 in −1 °C  Ponekod v Prekmurju, delu 
Zasavju in Dolenjske ter ponekod na obrobju Ljubljanske 
kotline so za dolgoletnim povprečjem zaostajali za več 
kot 2 °C  

V približno polovici države je padlo do 140  mm 
padavin, le na nekaj manjših območjih Koroške, 
Štajerske in Dolenjske padavine niso dosegle 70 mm  
Na Območju Julijskih Alp in Trnovske planote je padlo 
nad 200 mm  Največja izmerjena količina padavin je 
bila 444 mm, med kraje z izdatnejšimi padavinami se 
uvrščajo Kneške Ravne, kjer so namerili 355 mm, na 
Črnem Vrhu nad Idrijo je padlo 335 mm in 311 mm 
na Krnu  

Padavine so presegle dolgoletno povprečje v večjem 
delu države  Dvakratnik dolgoletnega povprečja so 
dosegli ali presegli na skrajnem vzhodu Prekmurja, v 
Plavah, Movražu in na Krnu  Koroška, Bela krajina in 
del Notranjske so za dolgoletnim povprečjem nekoliko 
zaostajali, vendar je padlo vsaj tri četrtine toliko padavin 
kot v dolgoletnem povprečju  

Sončnega vremena je bilo precej manj kot običajno  
Največji primanjkljaj je bil v Beli krajini, delu Zasavja in v 
visokogorju Julijskih Alp, kjer je sonce sijalo le od 50 do 
60  % toliko časa kot običajno  Na veliki večini ozemlja 
je bilo od 60 do 70  % toliko sončnega vremena kot v 
povprečju obdobja 1981−2010  Še najbliže običajnemu 
trajanju sončnega vremena so bili v Slovenski Istri in na 
Goriškem ter na Goričkem v Prekmurju, kjer je sonce 
sijalo vsaj 70 % toliko časa kot običajno  

Marca je bila snežna odeja v gorah obilna, na Kredarici 
je bila največja debelina četrta največja doslej  Snežilo je 
tudi po nižinah v celinskem delu države  

April je bil rekordno topel, odklon povprečne mesečne 
temperature je bil med 3,5 in 5  °C, nekoliko manjši je 
bil le na Letališču Portorož, kjer so dolgoletno povprečje 
presegli za 3,3 °C  Skoraj na vseh merilnih postajah je bil 
april 2018 najtoplejši doslej, na vzhodu tudi za več kot 
1 °C od prejšnjega rekorda  Le v Ratečah se je uvrstil na 
drugo mesto za aprilom 2007, ki je bil od tokratnega za 
0,2 °C toplejši  
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Tanja Cegnar: PODNEBNE RAZMERE V SLOVENIJI LETA 2018 

Slika 9: Padavine v letu 2018 v primerjavi s povprečjem 
obdobja 1981–2010 (avtorica: T  Cegnar) 

Figure 9: Precipitation in 2018 compared to the average 
during the period 1981-2010 (Author: T  Cegnar) 
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Sončnega vremena je bilo opazno več kot običajno  Za več 
kot 40 % so dolgoletno povprečje presegli na območju, ki 
se je začenjalo na Goriškem in se prek Trnovske planote 
nadaljevalo nad osrednji del Slovenije, od tam pa na 
sever do meje z Avstrijo ter na jugu do meje s Hrvaško  
Vzhodno in zahodno od tega območja je bil presežek med 
30 in 40 %  Le nekoliko manj kot za 30 % so dolgoletno 
povprečje presegli na Letališču Portorož in ponekod v 
Pomurju ter manjšem delu južne Štajerske  

Največ dežja je padlo na območju Julijskih Alp in Trnovske 
planote, kjer so na manjših območjih presegli 210 mm  
Na Lokvah so namerili 217 mm  Med kraje z izdatnejšimi 
padavinami spadajo tudi deli Karavank in Snežnika  Po 
večini Slovenije je padlo manj kot 120 mm dežja  Najmanj 
padavin je bilo na portoroškem letališču, kjer so namerili 
le 28 mm  V Slovenski Istri, večjem delu Bele krajine, v 
Novem mestu z okolico, delu Koroške in na severovzhodu 
Slovenije je padlo manj kot 60 mm  Nadpovprečno veliko 
padavin je bilo v večjem delu Posočja, v spodnji Vipavski 
dolini, osrednjem delu Karavank, Kamniško-Savinjskih 
Alpah in v večjem delu Štajerske  Na manjših območjih 
je bil presežek okoli 40-%  Na dobri polovici ozemlja so 
bile padavine skromnejše od dolgoletnega povprečja  
Največji primanjkljaj je bil na jugu države in na jugu 
Pomurja, kjer je padlo le od 40 do 60 % toliko dežja kot v 
dolgoletnem povprečju  

Prvi dan aprila je bila na Kredarici snežna odeja debela 
560 cm, kar je precej več od dolgoletnega povprečja in 
tretja največja aprilska debelina snežne odeje  

Povprečna majska temperatura je bila povsod nad 
dolgoletnim povprečjem, bilo je od 1,5 in 3 °C topleje kot 
običajno  V  pretežnem delu Slovenije je bilo dolgoletno 

povprečje preseženo za 2 do 2,5 °C  Najbolj se je ogrelo 
v dnevih ob koncu meseca  Na Obali je bil maj najtoplejši 
doslej, drugod po državi se je maj 2018 po povprečni 
temperaturi uvrstil na drugo do četrto mesto  

Največ padavin je bilo v hribovitem svetu na severu 
države, ponekod so padavine presegle 280  mm, na 
Krvavcu so namerili 309  mm  Padavine so bile poraz-
deljene zelo neenakomerno, na manjših območjih na 
Obali in Krasu, manjših delih jugovzhodne Slovenije ter 
na skrajnem severovzhodu Slovenije je padlo le od 40 
do 80 mm  Ker se je večino meseca nad Slovenijo zadr-
ževala labilna zračna masa, so bile nevihte pogoste  
Večkrat so bile tako močne, da so povzročile težave in 
škodo  Za dolgoletnim povprečjem so padavine zaosta-
jale v Portorožu, na Krasu, Goriškem in v Posočju, prav 
tako je bilo manj dežja kot v dolgoletnem povprečju 
na vzhodnem delu Dolenjske in delu južne Štajerske  
Večinoma je bil zaostanek za dolgoletnim povprečjem do 
20  %, v Posočju in spodnji Vipavski dolini je bilo dežja 
le za 60 do 80  % dolgoletnega povprečja, še nekoliko 
večji primanjkljaj je bil na Bizeljskem, v Godnjah in Iskrbi  
Drugod po državi so padavine presegle dolgoletno 
povprečje, najbolj v hribovitem svetu na severu države 
in na severu Štajerske, kjer so dolgoletno povprečje 
presegli za več kot tri petine, ponekod je bilo padavin tudi 
dvainpolkrat toliko kot v dolgoletnem povprečju  

Dolgoletno povprečje sončnega obsevanja so presegli 
v Goriških brdih, na vzhodu Štajerske in v Prekmurju, 
presežek je bil večinoma do 10  %, le v južnem delu 
Pomurja je presegel desetino dolgoletnega povprečja  
Velika večina Slovenije je bila obsijana slabše kot običajno  
Primanjkljaj je bil večinoma manjši od petine dolgoletnega 
povprečja, le v visokogorju je bilo pomanjkanje sončnega 
vremena v primerjavi z dolgoletnim povprečjem večje od 
petine dolgoletnega povprečja  

Na Kredarici je bila snežna odeja 1  maja debela 380 cm, 
ob toplem vremenu je sneg hitro kopnel in zadnji dan 
meseca je bila snežna odeja debela samo 90 cm  

Junij je bil nadpovprečno topel; na veliki večini ozemlja 
je bil odklon od povprečne temperature primerjalnega 
tridesetletnega obdobja med 1 in 2  °C  Na manjšem 
območju nižinskega dela Posočja je odklon presegel 
2  °C  Najmanjši odklon, od 1 do 1,5  °C, je bil na jugu 
Notranjske, v večjem delu Bele krajine, na severovzhodu 
države in ponekod v hribih severne Slovenije  

Junij so zaznamovali pogoste nevihte in neurja  Bila sta 
le dva dneva, in sicer 19  in 20  junij, ko nikjer v Slove-
niji ni bilo padavin  Padavine so bile izrazito lokalnega 
značaja in razporejene precej naključno  Ponekod na 
jugu Dolenjske, na delu spodnje Štajerske in v manjšem 
delu Pomurja je padlo nad 180 mm dežja  V pretežnem 
delu države je padlo od 60 do 150 mm  Razlike v številu 
neviht so bile iz kraja v kraj velike  Med neurji je najbolj 
izstopala nevihta z izjemno debelo točo, ki je pustošila v 
Črnomlju 8  junija  
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Slika 10: Mesečne padavine v letu 2018 v primerjavi s povprečjem obdobja 1981–2010 v % (avtorica: T  Cegnar) 
Figure 10: Monthly precipitation in 2018 (in %) compared to the average during the period 1981-2010 (Author: T  Cegnar) 

Dobra polovica ozemlja je bila slabše namočena kot 
v dolgoletnem povprečju  Le od 40 do 70  % dolgole-
tnega povprečja dežja je padlo na večjem delu severo-
zahodne Slovenije, v delu osredje Slovenije in od tam do 
meje z Avstrijo  Prav tako skromen delež dolgoletnega 
povprečja padavin so zabeležili ponekod na Koroškem 
in v Mariboru z okolico  Nadpovprečno veliko dežja je 
padlo v delu Vipavske doline, na jugu Slovenije z izjemo 
Obale, dolgoletno povprečje so padavine presegle tudi 
na večjem delu Dolenjske, na jugu Štajerske in večinoma 
tudi v Pomurju  Le na manjšem ozemlju je bil presežek 
večji od 30  %, 60-% presežek pa je bil omejen le na 
majhen del Pomurja  

Nadpovprečno sončno je bilo v Slovenski Istri, na Krasu, 
Notranjskem, v Vipavski dolini, na Goriškem in delu 
Notranjske  Večinoma odklon ni presegel desetine dolgo-
letnega povprečja, večji je bil le v Postojni, kjer je sonce 
sijalo 255 ur in za 15 % preseglo dolgoletno povprečje  
Za desetino bolj sončno kot običajno je bilo na Obali in v 
Biljah  Za 15 % so za običajno osončenostjo zaostajali 
na Kredarici  Za desetino manj sončnega vremena kot v 
dolgoletnem povprečju je bilo na Koroškem  

Na Kredarici je bila 1  junija snežna odeja debela 75 cm, 
kar je manj od dolgoletnega povprečja  

Povprečna julijska temperatura je v pretežnem delu 
države presegla dolgoletno povprečje za 0,5 do 1,5 °C  
Odklon nad 1  °C je bil predvsem na zahodu in severu 
države, o odklonu pod 0,5 °C pa so poročali v Beli krajini, 
na jugu Dolenjske in v Celju  Zadnje dni meseca se je 
začel prvi vročinski val poletja 2018  

Julija se je večji del mesca nadaljeval tip vremena s pogo-
stimi krajevnimi nevihtami, zato so bile padavine krajevno 

in časovno razporejene zelo neenakomerno  Največ jih 
je bilo na Dolenjskem, ponekod je padlo nad 200  mm 
dežja  Med območja z obilnejšimi padavinami spadata 
tudi osrednja Slovenija in del jugozahodne Štajerske  
Območja s skromnimi padavinami so bila večinoma 
na zahodu, severu in jugu države  Najmanj dežja, pod 
60 mm, je padlo v delu Julijskih Alp, okolici Lesc in na 
Obali  V  Portorožu so namerili le 36  mm  V  Novem 
mestu so zabeležili tretjo največjo julijsko količino 
padavin (227 mm), na Kredarici pa je bil julij z 61 mm 
najbolj skromen s padavinami  V  primerjavi z dolgole-
tnim povprečjem je padavin primanjkovalo na Obali, delu 
Notranjske ter Kočevskem, Goriškem in Trnovski planoti, 
pa tudi v razmeroma širokem pasu na severu Slovenije  
Med 40 in 70 % dolgoletnega povprečja padavin je bilo 
na severozahodu Slovenije in v delu Kamniško-Savinj-
skih Alp ter manjšem delu Koroške  Največji primanjkljaj 
je bil na območju Julijskih Alp, kjer niso dosegli niti dveh 
petin običajnih julijskih padavin  V Trenti, na Kredarici in 
v Lescah ni padlo niti 30  % toliko dežja kot v dolgole-
tnem povprečju  Padavine so za več kot 30 % presegle 
dolgoletno povprečje v Ljubljani, na Dolenjskem, jugoza-
hodnem delu Štajerske, v delu Slovenske Istre, od tam 
je nadpovprečno namočeno območje segalo tudi na del 
Notranjske  Največji presežek je bil na širšem območju 
Novega mesta, kjer je bilo preseženo dvakratno dolgo-
letno povprečje  

Osončenost je bila v pretežnem delu države podpov-
prečna  V delu zahodne Slovenije in od tam razširjeno na 
osrednji del države je bil zaostanek za običajno osonče-
nostjo večji od desetine  Na dobri polovici ozemlja je bil 
primanjkljaj manjši od desetine dolgoletnega povprečja  
Malo je bilo krajev, kjer so imeli več sončnega vremena 
kot običajno  Na Koroškem so dolgoletno povprečje 
presegli za nekaj odstotkov, v Prekmurju pa skoraj za 
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Slika 11: Število dni s snežno odejo in največja debelina 
snežne odeje v letu 2018 (avtorica: T  Cegnar)  

Figure 11: Number of days with snow cover, and maximum 
depth of snow cover in 2018 (Author: T  Cegnar) 

desetino  Najmanj sončnega vremena je bilo v visoko-
gorju, največ pa na Obali  

Že četrto leto zapored na Kredarici julija ni bilo snežne 
odeje  

Avgust je bil v pretežnem delu države od 2 do 2,5 °C 
toplejši kot v dolgoletnem povprečju, le na nekaj manjših 
območjih na zahodu in severovzhodu je bil presežek 
nekoliko večji  Vročih dni je bilo nadpovprečno veliko, 
razen po nižinah Primorske jih je bilo avgusta več kot 
v juniju in juliju skupaj  Največ jih je bilo v Biljah (26) in 
na Obali (23)  Izrazita je bila kratkotrajna ohladitev med 
25  in 27  avgustom  Rekordno visoko se temperatura v 
avgustu 2018 ni povzpela  

Največ padavin, in sicer nad 280 mm, je bilo v manjšem 
delu Posočja  V  Kobaridu je padlo kar 318  mm  Nad 
200  mm dežja je padlo v Posočju, manjšem delu 
Notranjske, v Ljubljani z okolico in ponekod v gorah na 
severu države  Najmanj dežja je bilo na severovzhodu 
Slovenije, kjer je večinoma padlo manj kot 70  mm, v 
Velikih Dolencih so namerili le 36 mm dežja  V primer-
javi z dolgoletnim povprečjem je padavin v dobri polovici 
Slovenije primanjkovalo, najbolj na skrajnem seve-
rovzhodu države  V  Velikih Dolencih je padlo le 39  % 
dolgoletnega povprečja dežja  Primanjkljaj nad 20  % 
je bil še na območju Celja in Zasavja ter vzhodu Bele 
krajine, manjšem delu Gorenjske in v Biljah  Največji 
presežek padavin nad dolgoletnim povprečjem je bil v 
Ljubljani z ožjo okolico, v Črni vasi je padlo 177 % dolgo-
letnega povprečja, v Ljubljani pa 162 %  Tudi Logatec, 
manjši del Posočja in del Slovenske Istre so bili v primer-
javi z dolgoletnim povprečjem dobro namočeni, dolgo-
letno povprečje so presegli za več kot petino  

V Julijskih Alpah je bilo sončnega vremena manj kot 
običajno  Na Kredarici je bilo 156 ur sončnega vremena, 
kar je le 89  % dolgoletnega povprečja  Drugod je bilo 
sončnega vremena več kot običajno, na zahodu Slove-
nije je bil presežek večinoma do desetine dolgoletnega 
povprečja, tako je bilo tudi v večjem delu južne Slovenije  
Največ sončnega vremena je bilo na Obali, v Portorožu 
je sonce sijalo 332 ur, kar je desetino več kot običajno  
V  več kot polovici Slovenije je bilo za 10 do 20  % bolj 
sončno kot običajno, v delu Štajerske pa je odklon 
dosegel 21 %  

Tudi najvišje gore so bile avgusta brez snežne odeje  

September 2018 je bil pravo nasprotje hladnega, sivega 
in deževnega septembra 2017, saj je bilo občutno topleje 
od dolgoletnega povprečja  Najmanjši presežek je bil v 
Beli krajini in Kočevju, kjer je bil odklon med 0,5 in 1 °C, 
velika večina Slovenije pa je bila za 1 do 2 °C toplejša kot 
običajno; največji presežek pa je bil na Goriškem, Trnovski 
planoti, v Goriških brdih in višjih legah Julijskih Alp, kjer so 
dolgoletno povprečje presegli za 2 do 2,5 °C  Tempera-
tura se je nad 30 °C povzpela po nižinah Primorske, v 
Ljubljani in Beli krajini  

Padavine so bile porazdeljene neenakomerno, najmanj 
jih je bilo na Obali, delih Štajerske in Prekmurja  Na kar 
nekaj merilnih postajah so namerili od 40 do 50  mm  
Največ dežja je bilo v hribovitem svetu zahodne in severne 
Slovenije  Na Kredarici in Rutu je padlo 200 mm dežja, 
v Podlipju pa 292 mm  Padavine so v veliki večini Slove-
nije zaostajale za dolgoletnim povprečjem  V  večjem 
delu zahodne Slovenije, delu Notranjske, v Zasavju in 
delu Štajerske ter Lendavi ni padlo niti 70  % dolgole-
tnega povprečja  V Opatjem selu je padla komaj tretjina 
običajnega dežja, le do 40 % je padlo tudi v Morskem, 
Bizeljskem, Ligu, Zbelovski Gori, Vedrijanu, Mariboru in 
Portorožu  Na Koroškem in nekaj manjših območjih so 
padavine presegle dolgoletno povprečje  

Večinoma je bilo od 10 do 30 % več sončnega vremena 
kot običajno  Za tretjino so dolgoletno povprečje 
presegli v Goriških brdih  Blizu dolgoletnemu povprečju 
je bila osončenost v sredogorju, v visokogorju pa je bilo 
sončnega vremena za desetino manj kot v povprečju 
obdobja 1981–2010; na Kredarici je sonce sijalo 11 % 
manj časa kot običajno  Najmanj sončnega vremena je 
bilo na Kredarici, in sicer le 132, največ pa na Goriškem 
(252 ur) in Obali (274 ur)  

V visokogorju so bila tla septembra kopna  

Oktober nas je razvajal z obilico sončnega in toplega 
vremena, ob koncu meseca pa je topel in vlažen jugoza-
hodni veter iznad Sredozemlja prinesel obilne padavine 
predvsem na severozahod države  

Z izjemo visokogorja (na Kredarici so dolgoletno 
povprečje presegli le za 0,8 °C) je odklon presegel 1 °C  
Velika večina ozemlja je bila za 1,5 do 2,5 °C toplejša kot 
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Slika 12: Največja letna debelina snežne odeje na Kredarici v obdobju 1955–2018, upoštevani so homogenizirani podatki 
(avtorica: T  Cegnar) 

Figure 12: Maximum annual depth of snow cover at Kredarica in the period 1955-2018 based on homogenized data 
(Author: T  Cegnar) 

običajno  Največji presežek nad dolgoletnim povprečjem 
je bil na Krasu in na skrajnem severovzhodu Slovenije, 
kjer je bilo do 3 °C topleje kot v povprečju obdobja 1981– 
2010  

Padavine so bile porazdeljene zelo neenakomerno  
Največ jih je bilo na severozahodu Slovenije, kjer so 
mestoma presegle 500 mm  K tako obilnim pada-
vinam v gorskem svetu na severozahodu Slovenije so 
največ prispevali nalivi v padavinskem obdobju ob koncu 
meseca  V Soči so namerili 536 mm padavin  Med bolj 
namočena spadajo tudi območje okoli Snežnika, zahodne 
in osrednje Karavanke  Najbolj skromne so bile padavine 
na severovzhodu Slovenije, kjer večinoma ni padlo niti 
30 mm  

Padavin je primanjkovalo, v državnem povprečju je 
padlo le 82  % povprečnih padavin v obdobju 1981– 
2010  Opazno so dolgoletno povprečje presegle na 
treh območjih  Največji so bili presežki na severoza-
hodu države, v Ratečah je padlo 206 % toliko padavin 
kot v dolgoletnem povprečju in v Kranjski Gori 187 %  
Drugo območje s pomembnim presežkom padavin je 
bilo na jugozahodu Slovenije v Čičariji, Brkinih in povodju 
reke Reke, kjer so se padavine približale 180 % dolgole-
tnega povprečja  Tretje območje z opaznim presežkom 
je bilo na Jezerskem z okolico, kjer je padlo do 160 % 
toliko padavin kot v povprečju obdobja 1981–2010  Na 
večini ozemlja so padavine zaostajale za dolgoletnim 
povprečjem, na severovzhodu Slovenije niso dosegle niti 
dveh petin dolgoletnega povprečja  V Velikih Dolencih in 
Martinju so dosegle le četrtino dolgoletnega povprečja  
Izstopale so vremenske razmere v dneh od 27  do 30  
novembra  Neurja v močnih nalivih in z močnim vetrom 
so v številnih občinah povzročila težave ali gmotno škodo  

Razen v visokogorju je bil oktober 2018 bolj sončen kot 
v dolgoletnem povprečju  Za 30 do 40 % so dolgoletno 

povprečje presegli v Sromljah, na Letališču ER Maribor, 
v Murski Soboti in Lavrovcu  V pretežnem delu države je 
bil presežek od 10- do 30-%, najmanjši pa je bil na seve-
rozahodu države  V Ratečah je sonce sijalo toliko časa 
kot običajno, na Kredarici pa so za dolgoletnim povpre-
čjem obdobja 1981–2010 zaostali za 4 %  

Novembra je bil najmanjši temperaturni odklon v viso-
kogorju in ponekod na Dolenjskem ter v Ilirski Bistrici, 
kjer je bilo za 1 do 2 °C topleje kot običajno  Velika večina 
ozemlja je bila za 2 do 3 °C toplejša kot v dolgoletnem 
povprečju, nekaj merilnih mest po nižinah na severu 
države pa je poročalo o odklonu 3,1 °C  

V Julijskih Alpah so padavine ponekod presegle 250 mm, 
na manjšem območju tudi 300 mm V Kobaridu so namerili 
320 mm, med 290 in 300 mm pa v Bovcu in Breginju  
Nad 200 mm je padlo tudi ponekod na Trnovski planoti, 
manjšem delu Krasa in ponekod na jugu Notranjske  Na 
veliki večini ozemlja je padlo do 150 mm padavin  Najbolj 
skromne so bile te na Štajerskem, Koroškem in v Prek-
murju, kjer večinoma niso presegli 80 mm, ponekod pa 
ni padlo niti 50 mm padavin  Ponekod v Posočju, Goriških 
brdih, na Krasu in v delu Notranjske so padavine nekoliko 
presegle dolgoletno povprečje, a presežek ni dosegel 
petine povprečja obdobja 1981–2010  V pretežnem delu 
Slovenije so padavine zaostajale za dolgoletnim povpre-
čjem  V  dobri polovici države so padle vsaj štiri petine 
dolgoletnega povprečja padavin  Največji primanjkljaj je 
bil v delu Štajerske in Koroške, kjer je padlo do 60  % 
dolgoletnega povprečja  V Slovenj Gradcu in Mislinji sta 
padli le dve petini dolgoletnega povprečja novembrskih 
padavin  

Sončnega vremena je v primerjavi z dolgoletnim povpre-
čjem povsod primanjkovalo  Dolgoletnemu povprečju 
so se najbolj približali v Biljah in Murski Soboti, kjer je bil 
primanjkljaj le okoli 5 %  Med 80 in 90 % dolgoletnega 
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Slika 13: 
Kazalnik padavin v letu 2018 v 
primerjavi s povprečjem obdobja 
1981–2010 (avtor: R  Bertalanič) 
Figure 13: 
Precipitation indicator in 2018 
compared to the average during the 
period 1981-2010 
(Author: R  Bertalanič) 

povprečja je osončenost dosegla v Vedrijanu, Postojni, 
Sromljah, Svetem Florjanu, Mariboru in na Obali  Na 
Kredarici je bilo sončnega vremena le 68 % toliko kot 
običajno  Najbolj so za običajno osončenostjo zaostajali 
na merilnem mestu Na Stanu (50 %) in Lavrovcu (38 %)  

Novembra 2018 je sneg na Kredarici prekrival tla 19 
dni, debelina pa je dosegla le 42  cm  Tudi ponekod po 
nižinah so 20  novembra poročali o tanki snežni odeji  

December je bil razen na Goriškem in Obali, kjer je bilo 
0,2 °C hladneje od dolgoletnega povprečja, nadpov-
prečno topel  Večina odklonov je bila med 0,5 in 1,5 °C, 
le v sredogorju je bil odklon nekoliko večji kot v nižini in 
visokogorju, saj so običajno decembrsko temperaturo 
odkloni presegli za 1,5 do 2 °C  

Decembra 2018 so bile padavine skromne  Največ jih 
je bilo na območju od Čavna proti jugu vse do meje s 
Hrvaško ter ponekod na Notranjskem, kjer so namerili 
nad 75 mm padavin  Na območju, ki je segalo od severo-
zahoda države prek Ljubljanske kotline, dela Notranjske, 
nad Štajersko in Prekmurje, je padlo manj kot 20 mm 
padavin, ponekod so namerili le 5 mm  Padavin je močno 
primanjkovalo  Na večjem delu severne polovice Slove-
nije je padla manj kot tretjina dolgoletnega povprečja 
padavin  V Trenti, delu Gorenjske in ponekod na Koroškem 
ni padla niti desetina dolgoletnega povprečja decembr-
skih padavin  Na Krasu, delu Notranjske in v manjšem 
delu Dolenjske ter zahodni Beli krajini je padlo od dve do 
tri petine dolgoletnega povprečja padavin  

Decembra so bila tako območja z nadpovprečno veliko 
sončnega vremena kot tudi območja z opaznim primanj-
kljajem osončenosti glede na dolgoletno povprečje  
Za dolgoletnim povprečjem so zaostajali na jugoza-
hodu Slovenije, na Trnovski planoti, v hribovitem svetu 
Notranjske, na alpskih vrhovih in v Karavankah ter na 
Goričkem v Prekmurju  Največji presežki nad dolgole-
tnim povprečjem so bili na Dolenjskem (v Novem mestu 

so dolgoletno povprečje presegli za četrtino) in Beli 
krajini ter na Celjskem, kjer je bilo za petino več sončnega 
vremena kot običajno  Največ sončnega vremena je bilo 
v Goriških brdih, kjer je sonce sijalo 111 ur  Med 50 in 
60  ur sončnega vremena je bilo v Šmarati, Ratečah, 
Mariboru in Ljubljani  

Razen na Obali, Goriškem in v Ljubljani je decembra 
2018 snežna odeja prekrivala tudi nižine, in sicer od dva 
do osem dni, a je bila debelina skromna  Na Kredarici 
je največja debelina snežne odeje dosegla 40 cm, kar je 
bistveno manj od dolgoletnega povprečja  

Sklepne misli 

Podnebne razmere v Sloveniji leta 2018 so potrdile 
naraščanje povprečne temperature, kar je skladno tudi 
z naraščajočim trendom povprečne svetovne tempe-
rature  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 organiza-
cija, 2018)  Tako je bilo tudi v Sloveniji  Počasnega dviganja 
povprečne temperature se skoraj ne zavedamo, močno 
pa občutimo večje vremenske odmike od povprečja  
Zapomnili si bomo obilno sneženje v začetku februarja, 
mrzlo in vetrovno obdobje s sneženjem v zadnji tretjini 
februarja in prve dni marca  Škodo so tudi v letu 2018 
večkrat povzročala neurja – prvo med njimi že 16  aprila, 
več jih je bilo maja, pa nato junija in julija  Od vseh neurij 
nam je verjetno ostala najbolj v spominu izjemno debela 
toča v Črnomlju, ki ni prizanesla niti streham niti avto-
mobilom  Na srečo pa ni terjala človeških življenj  Zadnje 
oktobrske dni je zaznamoval okrepljen veter z obilnimi 
padavinami  

Naravna spremenljivost še vedno presega dvig 
povprečne temperature zaradi naraščajoče vsebnosti 
toplogrednih plinov v ozračju  Vendar se ogrevanje 
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ozračja vse bolj občutno kaže s pogostejšimi in izrazitej- projekcije razvoja podnebja v Sloveniji do konca tega 
šimi vročinskimi valovi  Ti so tudi v Sloveniji prepoznani stoletja  Največja negotovost projekcij je nepredvidljivost 
kot grožnja javnemu zdravju  naraščanja izpustov toplogrednih plinov v ozračje  Z izde-

lanimi in objavljenimi projekcijami prihodnjega podnebja 
Za vrednotenje spremenljivosti iz leta v leto uporabljamo so podane osnove za prilagajanje na podnebne spre-
povprečne vrednosti primerjalnega obdobja 1981– membe  Predvsem pa je nujno, da izboljšamo odpornost 
2010, ki ga priporoča tudi Svetovna meteorološka orga- na nevarne vremenske dogodke, ki nas v taki ali drugačni 
nizacija  Ker je v tem obdobju v naših krajih najbolj očitno obliki prizadenejo vsako leto  
naraščanje povprečne temperature, je tudi v primerjavi 
s tem obdobjem večina mesecav toplejših kot običajno  Posodobitev merilne mreže aprila 2017 je povzro-

čila precej zapletov pri izdelavi podnebnih analiz  Nujno 
Tako kot že nekaj zadnjih let (Cegnar 2018, 2017, 2016, potrebna homogenizacija nizov meteoroloških podatkov 
2015, 2014) je tudi leto 2018 znova potrdilo, da je še vedno poteka, saj je prav zaradi neupoštevanja pripo-
spreminjanje podnebja tako kot v svetu tudi v Sloveniji ročil Svetovne meteorološke organizacije pri spre-
resna težava, s katero se je treba spoprijeti z državno membi načina merjenja izjemno zahtevna  V času spre-
strategijo prilagajanja na podnebne spremembe, ki bo minjajočega se podnebja bi bilo treba upoštevati priporo-
temeljila na znanstvenih izsledkih poznavanja značilnosti čila Svetovne meteorološke organizacije glede izbora in 
zdajšnjega in tudi prihodnjega podnebja, predvsem pa varovanja merilnih mest, izvajanja vzporednih in redun-
učinkov, ki jih spremembe prinašajo na vsa gospodarska dančnih meritev, prav tako pa tudi redno preverjati delo-
in družbena področja  V  letu 2018 je ARSO objavila vanje merilnih postaj na merilnih mestih  
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UMIRJENA VODNATOST REK LETA 2018 
MODERATE RIVER WATER LEVELS IN 2018 

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 leta 2018  Pregled je 
sestavljen iz povzetkov mesečnih spremljanj, analiz in količinskih ocen, ki so večinoma prikazane s primerjavo 
statističnih vrednosti pretokov rek leta 2018 in dolgoletnega obdobja 1981–2010  Hidrološka dogajanja, 
količinske ocene pretokov ter značilnosti in posebnosti obravnavanega obdobja so poleg opisov prikazani s 
hidrogrami, zemljevidom, graf, preglednico in fotografjo  Leta 2018 ni bilo večjih odstopanj vodnatosti rek 
od dolgoletnega povprečja 1981−2010  Skladnost z dolgoletnim obdobjem se kaže v časovni porazdelitvi 
vodnatosti rek skozi vse leto in s sorazmerno majhnimi odstopanji značilnih letnih pretokov, če jih primerjamo 
z dolgoletnim obdobjem  Po veliki vodnatosti rek decembra 2017 je leta 2018 v zimskem času vodnatost 
rek upadala  Reke so skladno z vodnim režimom porasle v spomladanskih mesecih, nato pa ponovno upadle 
poleti  Jeseni so pretoki rek ponovno porasli, vendar nekoliko manj kot navadno  Najznačilnejše neskladje z 
dolgoletnim obdobjem so manjše in redkejše visokovodne konice rek in s tem manj pogosto poplavljanje rek  

Abstract 
This article gives a spatial and temporal review of river water levels of surface waters in 2018  The review 
is a summary of monthly monitoring, analyses and quantitative estimates, which are presented mostly on 
the basis of the statistical values of river discharges in 2018 compared to the statistical values of long-
term data sets for the period 1981-2010  Descriptions of hydrological events, quantitative estimates of 
river discharges and characteristics, and specifc features of the period under consideration are illustrated 
by hydrographs, maps, graphs, photographs and a table  In 2018, there were no major deviations in river 
water levels from the long-term average for the period 1981-2010  Congruence with the long-term period is 
evident in the temporal distribution of river water levels across the entire year, and relatively small deviations 
in typical annual discharges compared to the long-term period  Water levels were high in December 2017 
and gradually decreased in the winter of 2018  In accordance with the water regime, the fow of rivers 
increased in the spring months, and then decreased in summer  In autumn, river discharges increased 
again, although slightly less than normal  The most marked discrepancy between 2018 and the long-
term period was the smaller and fewer river high water peaks and, consequently, less frequent foods  

Uvod 

Leta 2018 so bile najbolj vodnate Soča, Drava, Mura 
in Reka  Po njih je preteklo od deset do 20 odstotkov 
več vode kot v dolgoletnem povprečju  V  vsem letu je 
glede na primerjalno obdobje najmanj vode preteklo 
po Sotli  Visokovodne konice rek so bile v povprečju 18 
odstotkov manjše od dolgoletnega povprečja, najmanjši 
dnevni pretoki leta 2018 pa so v celoti od dolgoletnega 
povprečja le malo odstopali  Najbolj vodnat mesec je bil 
marec, najbolj sušen pa oktober, ki se je končal s popla-
vami na severu države  Leto 2018 se je končalo z le 
40-odstotno vodnatostjo rek v decembru  

Dnevni pretoki na reprezentativni lokaciji Save v 
Hrastniku dobro predstavljajo časovni razpored 
pretokov leta 2018 (slika 3)  

Kronološki pregled 

hidroloških razmer 

Prva polovica januarja je bila izredno vodnata, reke so 
se ponekod razlile na območjih pogostih poplav, ojezer-
jena so bila kraška polja  V drugem delu meseca so reke 
večinoma upadale  V celoti je bil januar za polovico bolj 
vodnat kot v dolgoletnem primerjalnem obdobju 1981– 
2010  Najmanjši pretoki so bili za tretjino večji kot 
običajno, visokovodne konice so bile povprečne  

Vodnatost rek je bila februarja v povprečju 20 odstotkov 
večja kot v primerjalnem obdobju  Reke s povirji v visoko-
gorju so imele podpovprečno vodnatost  Od mesečnega 
povprečja je najbolj odstopala vodnatost na merilnih 
mestih Sava Radovljica in Reka Cerkvenikov mlin, kjer je bil 
srednji mesečni pretok 41 odstotkov manjši oziroma 81 
odstotkov večji kot v primerjalnem obdobju 1981−2010  
Pretoki rek so bili največji v začetku meseca, v tem času 
se je reka Vipava v manjši meri celo razlila ob strugi  



41 UJMA | številka 33 | 2019

  

  

  

  

Igor Strojan: UMIRJENA VODNATOST REK LETA 2018 

Slika 1: Razmerja med srednjimi pretoki rek leta 2018 in povprečnimi srednjimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju 1981–2010 (slika: I  Strojan, vir podatkov: ARSO) 

Figure 1: Ratios between the mean discharges of rivers in 2018 and mean discharges for the period 1981-2010 
(Figure: I  Strojan; Data source: Slovenian Environment Agency) 

Slika 2: Razmerja med malimi (Qnp), srednjimi (Qsr) in velikimi (Qvk) mesečnimi pretoki leta 2018 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 2018 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; Figure: I  Strojan; Data source: Slovenian Environment Agency)  
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Slika 3: Dnevni pretoki leta 2018 (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 2018 (blue line), and the mean (green line) and low (yellow line) 
average discharges for the period 1981-2010 (Figure: I  Strojan; Data source: Slovenian Environment Agency)  

V  večjem delu države so bile visokovodne konice sicer 
manjše od običajnih v tem času  V nadaljevanju meseca 
so pretoki rek večinoma upadali  

Marca je bila vodnatost rek v povprečju enkrat večja kot 
običajno  Od 10  do 19  marca so se reke ponekod razlile 
ob strugah  Kraška polja na Dolenjskem in Notranjskem 
so bila večji del meseca ojezerjena  

Aprila so bili pretoki rek ponovno večji kot običajno  
Največ vode je aprila preteklo po Savi v zgornjem toku, 
Dravi, Soči in Muri  V  začetku meseca so imele reke 
male pretoke, nato sta sledila dva večja porasta 15  in 
18  aprila  Visokovodne konice so bile najvišje na Savinji v 
Velikem Širju, Savi v Radovljici ter na Dravi in Muri  

Vodnatost rek je bila maja nadpovprečna v severnem 
delu države in podpovprečna v južnem delu države  Na 
severu se je po rekah prelilo tudi do polovico več vode 
(merilno mesto Drava Dravograd), na jugu pa tudi do 
polovico manj vode kot običajno (merilno mesto Kolpa 
Metlika)  V celoti je bila vodnatost podobna kot v dolgo-
letnem primerjalnem obdobju  Visokovodne konice so 
bile na Muri, Dravi, Dravinji in Savinji višje kot običajno 
(na Muri in Dravi celo enkrat višje), povsod drugje so bili 
največji porasti rek večinoma le polovico tako veliki, kot 
so običajno v maju  V  začetku in ob koncu meseca so 
poplavljali manjši hudourniški vodotoki, sredi meseca je 
Mura poplavljala znotraj visokovodnih nasipov  

Junijske značilnosti so bile v celoti 20 odstotkov manjša 
vodnatost rek, v povprečju polovico manjše visokovodne 
konice, obenem pa pogosta možnost razlivanja manjših 
hudourniških vodotokov  3 , 8 , 12  in 21  junija so se razlivali 
Ložnica, potoka v Prevaljah, Medija in bližnji potok Ribnica 
blizu Zagorja  Sicer je bil najbolj vodnat severovzhodni, 

najmanj pa osrednji del države  Večjih porastov rek ni bilo  
Vse visokovodne konice, z izjemo tiste na Dravinji, so bile 
manjše od dolgoletnega povprečja  

Julijsko stanje rek je bilo precej značilno za poletni 
čas  Porasti večjih rek so izostali, povprečne obdobne 
velike pretoke sta presegli le Krka in Reka  Bilo pa je 
več primerov porastov hudourniških voda  5  julija sta 
se razlila potoka v Prevaljah, 13  julija pa potoka blizu 
Ljubljane in Litije  V treh drugih primerih močnih julijskih 
nalivov dežja vodotoki niso povzročali težav  Vodnatost 
rek je bila v celoti 12 odstotkov manjša kot v dolgole-
tnem primerjalnem obdobju, najmanjši pretoki v mesecu 
so le malo odstopali od dolgoletnega povprečja  

Avgusta so bile reke v povprečju 25 odstotkov manj 
vodnate kot običajno  Od dolgoletnega povprečja 
1981−2010 najbolj odstopata srednja mesečna pretoka 
Save v Radovljici in Sotle v Rakovcu, ki sta bila od dolgo-
letnega povprečja več kot pol manjša  Še najbolj vodnata 
je bila Ljubljanica v Mostah, kjer je pretekla za ta mesec 
običajna količina vode  Večji del avgusta je bila vodnatost 
rek mala, reke so narasle le proti koncu meseca, ko so 
se pretoki povečali do srednjih in velikih pretokov  Hitro 
in močno so narasli predvsem manjši vodotoki in hudo-
urniki  Na vzhodu in jugu so pretoki rek ponekod ostali 
mali  Najmanjši pretoki rek so bili 20 odstotkov, visoko-
vodne konice pa 34 odstotkov manjše od dolgoletnega 
povprečja  

September je bil še nekoliko bolj hidrološko suh mesec 
kot avgust  Pretoki so bili v povprečju okoli 40 odstotkov 
manjši kot običajno v tem času  Ob začetku in koncu 
septembra je vodnatost rek nekoliko narasla, večji del 
meseca pa so bili pretoki rek mali, ponekod tudi manjši 
od dolgoletnega povprečja malih pretokov  Porasti so bili 
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Slika 4: Pretoki rek leta 2018 (slika: I  Strojan, vir podatkov: ARSO) 
Figure 4: River discharges in 2018 (Figure: I  Strojan; Data source: Slovenian Environment Agency)  
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Slika 4: Pretoki rek leta 2018 (slika: I  Strojan, vir podatkov: ARSO) 
Figure 4: River discharges in 2018 (Figure: I  Strojan; Data source: Slovenian Environment Agency)  
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majhni, največji pretoki ob porastih so bili 60 odstotkov 
manjši od povprečnih septembrskih visokovodnih konic  

Oktobra so bili pretoki rek v celoti sicer okoli 30 odstotkov 
manjši kot v dolgoletnem oktobrskem povprečju, vendar 
je bil to nekoliko poseben mesec  Vse do zadnjih dni je 
bila namreč vodnatost rek mala in sušna, zadnje dni 
oktobra pa so reke poplavljale, med njimi najbolj Drava 
in Tržiška Bistrica  

V začetku in ob koncu novembra so bili pretoki rek 
srednji, ponekod veliki  V osrednjem delu meseca 
je vodnatost rek upadala, pretoki so bili srednji in 
mali  V  celoti je bila novembra vodnatost okoli deset 
odstotkov manjša kot v dolgoletnem primerjalnem 
obdobju  Reke niso poplavljale, najbolj vodnata reka je 
bila Drava, najmanj pa Sotla, po kateri je preteklo le 
nekaj več kot tretjino povprečne obdobne količine vode 
za ta mesec  

Reka Postaja 

2018 1981 – 2010 
Qnp sQnp 

m3/s dan m3/s 
MURA G. RADGONA 69,0 13. 10. 60,1 
DRAVA BORL + FORMIN 100 1. 1. 90,9 

DRAVINJA VIDEM 1,6 30. 9. 2 
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 9,1 24. 8. 9,2 

SAVA RADOVLJICA 0,9 22. 8. 0,9 
SAVA ŠENTJAKOB 6,5 28. 2. 9,4 
SAVA HRASTNIK 28,0 7. 8. 27,1 
SORA SUHA 42,0 23. 8. 46,2 
KRKA PODBOČJE 57,0 23. 8. 72,2 
KOLPA RADENCI 3,1 18. 8. 3,6 

LJUBLJANICA MOSTE 14,0 20. 6. 9,3 
SOČA SOLKAN 11,0 10. 8. 8,4 

VIPAVA DOLENJE 6,1 23. 8. 7,3 
Qs sQs 

MURA G. RADGONA 168 152 
DRAVA BORL + FORMIN 285 244 

DRAVINJA VIDEM 10,8 10,5 
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 41,7 41,6 

SAVA RADOVLJICA 7,1 8,5 
SAVA ŠENTJAKOB 42,4 42,1 
SAVA HRASTNIK 77,7 82,0 
SORA SUHA 172 162 
KRKA PODBOČJE 264 260 
KOLPA RADENCI 17,2 18,3 

LJUBLJANICA MOSTE 47,7 50,1 
SOČA SOLKAN 62,7 67,4 
VIPAVA DOLENJE 52,4 52,3 

Qvk sQvk 
MURA G. RADGONA 835 16. 5. 718 
DRAVA BORL + FORMIN 1600 30. 10. 1144 

DRAVINJA VIDEM 106 11. 3. 145 
SAVINJA VELIKO ŠIRJE 421 17. 4. 697 

SAVA RADOVLJICA 64,0 11. 3. 133 
SAVA ŠENTJAKOB 488 30. 10. 416 
SAVA HRASTNIK 1033 30. 10. 894 
SORA SUHA 899 30. 10. 1285 
KRKA PODBOČJE 1183 13. 3. 1986 
KOLPA RADENCI 172 12. 3. 342 

LJUBLJANICA MOSTE 281 19. 3. 304 
SOČA SOLKAN 566 23. 12. 804 

VIPAVA DOLENJE 214 18. 3. 262 

Preglednica 1: Mali, srednji in veliki pretoki leta 2018 in v dolgoletnem primerjalnem obdobju 1981−2010 
(preglednica: I  Strojan, vir podatkov: ARSO) 

Table 1: Low, mean and high discharges in 2018 and over the long-term period (Table: I  Strojan; Data source: 
Slovenian Environment Agency)  
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Legenda: 
Qnp mali (najmanjši) pretoki v letu – srednje dnevne vrednosti sQs srednji pretoki v dolgoletnem obdobju 
sQnp srednji (povprečni) mali pretoki v dolgoletnem obdobju Qvk veliki (največji) pretoki v letu – opazovana konica 
Qs srednji pretoki v letu – srednje dnevne vrednosti sQvk srednji (povprečni) veliki pretoki v dolgoletnem obdobju 

Slika 5: Letna povprečja malih (Qnp), srednjih (Qs) in največjih (Qvk) mesečnih pretokov leta 2018 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 (Qnk), mean (Qs) and high (Qvk) monthly discharges in 2018 at diferent 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: Slovenian Environment Agency) 
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Slika 6: Hidrogram visokovodnega vala Tržiške Bistrice v Preski oktobra 2018  Rumena, oranžna in rdeča linija označujejo 
opozorilne poplavne pretoke (vir: ARSO) 

Figure 6: Flash foods caused by the river Tržiška Bistrica on the night of 29-30 October 2018 (Source: Slovenian 
Environment Agency) 

V predhodnem letu 2017 je bil december hidrološko Sklepne misli 
najbolj moker mesec leta, leta 2018 pa najbolj suh  
V  celoti je bila vodnatost rek decembra 2018 slabih Leto 2018 je bilo v celoti precej skladno z običajnim 
60 odstotkov manjša od dolgoletnega decembrskega režimom rek  Večinoma je minilo brez hidroloških odmikov, 
povprečja  Le Drava in Mura sta bili blizu običajne vodna- ki bi povzročali večjo škodo  V prvih štirih mesecih leta je 
tosti  Še posebej sušna je bila druga polovica decembra, bila vodnatost rek nadpovprečna, nato so do konca leta 
ko so mali in sušni pretoki rek večinoma še dodatno sledili meseci s podpovprečno vodnatostjo  Iz te ustaljene 
upadali  Najmanjši pretoki rek v decembru so bili za okoli vodnatosti so se reke sunkovito prebudile konec oktobra, 
tretjino manjši, največji pretoki pa le za četrtino tako ko so ob obilnih padavinah hudourniško poplavljale in tako 
veliki kot običajno  ponovno pokazale svojo nepredvidljivost  
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VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2017 IN 2018 
HIGH WATER IN SLOVENIA IN 2017 AND 2018 

Andrej Golob 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, andrej golob@gov si 

Povzetek 
Visokovodni dogodki in njihova časovna razporeditev leta 2017 in 2018 so sovpadali s povprečjem preteklih let, 
v katerih se čedalje bolj izrazito nakazuje povečanje visokih vod v zimskih mesecih  Izrazite otoplitve z dežjem in 
taljenjem snega v kombinaciji z zamrznjenimi ali neprepustnimi tlemi pomenijo zelo neugodne hidrološke razmere, 
saj praviloma povzročajo razlivanja rek, obenem pa manjšajo zalogo vode v snegu  Zmanjševanje nakopičene vode 
v snegu tako vpliva na razpoložljive količine površinske in podzemne vode v pomladnih ter tudi poletnih mesecih  

Abstract 
High-water events and their temporal distribution in 2017 and 2018 corresponded to the average of the 
past few years, in the course of which an increase in high water conditions during winter months has become 
increasingly evident  Signifcantly warmer weather with rain and melting snow in combination with frozen or 
impermeable ground present adverse hydrological conditions, for, as a rule, they cause river inundation while 
simultaneously reducing the water reserves in the snow  The reduction in the accumulated water in the snow 
impacts the available quantities of surface water and groundwater in the spring and summer months  

Na oddelku za hidrološke napovedi Agencije RS za okolje 
se ob napovedanih pretokih, ki lahko presežejo opozorilne 
vrednosti (slika 1 in 2), začneta izredno spremljanje in obve-
ščanje oziroma svarjenje pred morebitnim poplavljanjem  
Med poplavnimi dogodki je zagotovljeno stalno spremljanje 
in izdajanje napovedi ter opozoril o razvoju dogodkov  Leta 
2017 je bilo skupno 50 dni, ko so na vsaj enem porečju v 
Sloveniji veljale visokovodne hidrološke razmere (slika 3)  
Leta 2018 je bilo takih dni skupno 42 (slika 4)  Za primer-
javo navajamo število dni v preteklih letih, in sicer je bilo 
v izstopajočem letu 2014 takih dni 83, leta 2015 le 25, 
leta 2016 pa jih je bilo 57  Obsežni oziroma siloviti poplavni 
dogodki, pred katerimi v grafčnem hidrološkem opozorilu 
svarimo z rdečo barvo, se na srečo leta 2017 niso zgodili  
Leta 2018 smo sicer izdali opozorilo rdeče barve pred 
napovedanimi obsežnimi poplavami Drave, vendar je bil 
dejanski dogodek nekoliko manj izrazit in se niso zgodile 
obsežne poplave objektov, kar je bila – poleg tamkajšnjih 
prebivalcev – seveda velika skrb tudi nas hidrologov ter 
strokovnih služb zaščite in reševanja  

Pregled visokih vod leta 2017 

Januarja je morje ob slovenski obali v treh zaporednih 
dneh ob visoki plimi poplavljalo niže ležeče dele obale  
Februarja so se reke po državi, z izjemo severnega 
alpskega dela, razlivale v manjšem obsegu, marca pa 
visokovodnih dogodkov ni bilo  

Prvo večje poplavljanje rek v letu 2017 se je začelo 
28  aprila  Reke so poplavljale v večjem delu države, 
le na severovzhodu in jugu so bile običajne hidrološke 
razmere  Drugod so hitro naraščali manjši hudour-

niški vodotoki, nastajali so tudi zemeljski plazovi  Ob več 
manjših strugah so razlivanja povzročale naplavine in 
različne druge ovire vodnemu toku  

Prva razlivanja rek so se začela 28  aprila zjutraj na seve-
rozahodu države v Posočju in v porečjih Zgornje Save ter 
Kamniške Bistrice  Čez dan so se razlivanja krepila in se 
širila na vzhodu do porečij Savinje in Drave ter na porečji 
Ljubljanice in Vipave v osrednjem oziroma zahodnem 
delu države  Na vzhodu države se je poplavno območje 
razširilo ob Savi, po kateri je potoval in se ponekod krepil 
poplavni val iz zgornjega toka, ki je dosegel iztok iz države 
29  aprila zjutraj  Med dvema porastoma rek 27  in 28  
aprila so se veliki pretoki rek v severozahodni Sloveniji 
večinoma ohranjali  

Poleti je bilo hudourniških razlivanj malo  Junija smo 
zabeležili štiri dogodke, avgusta pa le dva  

Jesensko razlivanje rek v letu 2017 je trajalo od 15  
do 21  septembra  V  teh dneh je sledilo pet porastov 
rek, prvi trije v dneh od 15  do 18  septembra in po 
enodnevnem premoru še dva porasta rek med 19  in 21  
septembrom  Drugi porast v noči na 21  september je bil 
k sreči manjši od pričakovanega  Ojezerila so se kraška 
polja  V obeh večdnevnih obdobjih je padla podobna 
količina padavin, ki je bila tudi podobno prostorsko poraz-
deljena  Tip poplav je bil večinoma ravninski  

Prva razlivanja rek so se začela 16  septembra  V zgodnjih 
jutranjih urah je hitro porasla in tudi upadla Cerkniščica, 
čez dan so se začele razlivati reke na vzhodu države: 
Medija, Dravinja in Bolska  Nadaljnji porast rek se je 
zgodil v drugem delu noči na 17  september  V tem času 
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Slika 1: Število preseženih opozorilnih pretokov slovenskih rek na vseh samodejnih vodomernih postajah in gladine morja 
ob slovenski obali leta 2017 

Figure 1: Number of Slovenian river discharges that exceeded the food warning level at all automatic gauging stations, and 
sea levels along the Slovenian coast in 2017 
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Slika 2: Število preseženih opozorilnih pretokov slovenskih rek na vseh samodejnih vodomernih postajah in gladine morja 
ob slovenski obali leta 2018 

Figure 2: Number of Slovenian river discharges that exceeded the food warning level at all automatic gauging stations, and 
sea levels along the Slovenian coast in 2018 

so najbolj porasli Kolpa ter pritoki Krke, ki so se razli-
vali na ravninskih delih ob strugi  Po dnevu premora so 
se 19  septembra nadaljevala razlivanja rek  V popoldan-
skem času so največje pretoke dosegle reke v Pomurju, 
v večernih urah pa znova reke v osrednji in vzhodni Slove-
niji  Na območjih pogostih poplav sta poplavljali Ljublja-
nica in Krka v zgornjem toku  V noči na 20  september 
ter prek dneva so se razlivanja rek nadaljevala predvsem 

na vzhodu in severovzhodu države  Reka Krka je v nasle-
dnjih dneh le počasi upadala  

Pred začetkom padavin in taljenja snega 8  decembra 
2017 je bila vodnatost rek po Sloveniji povečini srednja, 
hidrološke razmere so bile ustaljene, vendar so se med 
poplavnim dogodkom v naslednjih dneh na različnih 
porečjih hitro zaostrovale  Pretoki rek so začeli 9  



50 UJMA | številka 33 | 2019

 

 

  

 

 

 

 

  
  

Andrej Golob: VISOKE VODE V SLOVENIJI LETA 2017 IN 2018 

decembra močneje naraščati, sprva najbolj Dragonja, 
Vipava, Ljubljanica in Kolpa  Dragonja je dosegla pretok 
s 30-letno povratno dobo  Poplavne razmere so se 11  
oziroma 12  decembra nadaljevale in v primerjavi s prete-
klimi dnevi so bile dosežene višje poplavne konice, razen 
na Dragonji, kjer je bila konica malenkost nižja  Popla-
vljala je reka Vipava, ki je imela na vodomerni postaji 
Miren 11  decembra zvečer nekaj po 22  uri največji 
pretok 364 m3/s  Zjutraj in dopoldne so 12  decembra 
poplavljale reke na severozahodu države  Najbolj so 
porasle Mostnica, ki je imela največji pretok 156 m3/s, 

kar je 50–100-letna povratna doba, Sava Bohinjka, 
Sava v zgornjem toku in Soča v Posočju  Pretok Soče v 
Solkanu je bil ob 13  uri in 25 minut 2231 m3/s, kar je 
blizu 30-letni povratni dobi  Povečevale so se poplavljene 
površine na Ljubljanskem Barju  Visokovodni val na Savi 
se je čez dan in v noči na 13  december pomikal v srednji 
in spodnji tok  Povečevale so se tudi ojezeritve kraških 
polj na Notranjskem in Dolenjskem  Gladina Cerkni-
škega jezera je vse od 8  decembra počasi naraščala in 
dosegla najvišji vodostaj 19  decembra zjutraj, in sicer 
498 cm na vodomerni postaji Dolenje Jezero  

Reke in morje Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Bistrica (Sotla)  

Bohinjska Bistrica 
Bolska   

Branica 
Dragonja    

Drava     

Dravinja   

Dreta  

Gradaščica    

Hudinja  

Idrijca s pritoki  

Kamniška Bistrica   

Kolpa    

Krka s pritoki       

Ledava   

Ljubljanica s pritoki          

Mestinjščica 
Medija    

Meža s pritoki     

Mirna  

Mura  

Pesnica   

Potoki v Pomurju  

Radoljna  

Reka (Goriška brda)    

Reka (Notranjska)    

Sava    

Sava Bohinjka   

Savinja s pritoki  

Soča   

Sora  

Sotla  

Ščavnica  

Tržiška Bistrica  

Unica –Planinsko polje 
Vipava s pritoki          

Hudourniki v predalpskem hribovju      

Hudourniki s povirjem na Pohorju in Kozjaku 
Hudourniki v Alpskem gorovju   

Morje ob slovenski obali    

Preglednica 1: Visoke vode in njihova razlivanja leta 2017 (ARSO, CORS) 
Table 1: High water conditions and inundation in 2017 (Slovenian Environment Agency, Emergency Notifcation 

Centre of the Republic of Slovenia) 
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Pregled visokih vod leta 2018 

Januarja so bile razmere po izjemno vodnatem decembru 
preteklega leta neugodne za nadaljevanje visokovodnih 
razmer  Predvsem na območju Notranjskega in Dolenj-
skega krasa so se pretoki rek oziroma vodostaji jezer 
sprva še počasi zmanjševali, ob dežnih padavinah pa se 
je znova začelo razlivanje Ljubljanice in Krke na območjih 
vsakoletnih poplav  Februarja z izjemo manjših razlivanj 
v porečju Vipave nismo zabeležili drugih visokovodnih 
dogodkov  Spomladi in poleti so bile razmere ob naših 

rekah in vodotokih skladne s povprečjem, torej smo 
spomladi beležili posamezna razlivanja rek predvsem 
na najbolj izpostavljenih rečnih odsekih v Sloveniji  Med 
te sodi tudi reka Dravinja v srednjem toku, kjer se po 
hitrem odtoku s pobočja Pohorja na ravninskem delu 
pogosto razliva in s tem onemogoča normalno prevo-
znost posameznih cestnih odsekov  Tudi na bližnjem, tako 
kot na širšem območju porečja Dravinje, natančneje v 
vzhodnem predalpskem hribovju, so se ob močnejših 
poletnih nevihtah z nalivi nekajkrat razlili manjši hudour-
niški vodotoki  

Reke in morje Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Bistrica (Sotla)  

Bohinjska Bistrica 
Bolska 
Branica 
Dragonja  

Drava    

Dravinja    

Dreta 
Gradaščica  

Hudinja 
Idrijca s pritoki 
Kamniška Bistrica 
Kolpa 
Krka s pritoki   

Ledava 
Ljubljanica s pritoki       

Mestinjščica  

Medija  

Meža s pritoki   

Mirna  

Mura   

Pesnica    

Potoki v Pomurju 
Radoljna 
Reka (Goriška brda) 
Reka (Notranjska)  

Sava  

Sava Bohinjka  

Savinja s pritoki 
Soča  

Sora  

Sotla 
Ščavnica  

Tržiška Bistrica  

Unica –Planinsko polje 
Vipava s pritoki       

Hudourniki v predalpskem hribovju                  

Hudourniki s povirjem na Pohorju in Kozjaku 
Hudourniki v Alpskem gorovju  

Morje ob slovenski obali             

Preglednica 2: Visoke vode in njihova razlivanja leta 2018 (ARSO, CORS) 
Table 2: High water conditions and inundation in 2018 (Slovenian Environment Agency, Emergency Notifcation 

Centre of the Republic of Slovenia) 
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manjša razlivanja

 poplave 

0 obsežne, silovite 
poplave

13 

37 

Slika 3: Število dni leta 2017 z visokovodnimi 
hidrološkimi razmerami, ko je bila dosežena 
posamezna stopnja nevarnosti na vsaj enem 
porečju  

Figure 3: Number of days in 2017 with such high water 
conditions that individual hazard categories 
were observed in at least one river basin 

manjša razlivanja
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3 obsežne, silovite 
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38 

Slika 4: Število dni leta 2018 z visokovodnimi 
hidrološkimi razmerami, ko je bila dosežena 
posamezna stopnja nevarnosti na vsaj enem 
porečju  

Figure 4: Number of days in 2018 with such high water 
conditions that individual hazard categories 
were observed in at least one river basin

Prvi in edini večji poplavni dogodek leta 2018 se je zgodil 
v zadnjih oktobrskih dneh  Večdnevni poplavni dogodek, 
med 29  in 31  oktobrom 2018, se je začel sprva s pove-
čanjem vodnatosti zaradi padavin, ki so nastale kot posle-
dica nastanka ciklona nad zahodnim in severnim Sredo-
zemljem 27  oktobra  Temu se je 30  oktobra pridružila 
še hladna fronta  Burno vremensko dogajanje je povzro-
čilo poplave različnih tipov: morskega, hudourniškega in 
dolinski tip poplavljanja večjih rek  

Morje je v kombinaciji z močnim južnim valovanjem 
29  oktobra poplavljalo nižje dele obale večji del dneva  
Vzrokov je bilo več oziroma se je pojav zgodil kot kombi-
nacija močnega vetra in visokega valovanja po celotnem 
Jadranu, močno znižanega zračnega tlaka in lastnega 
nihanja morja  Morje je poplavljalo najnižje dele obale 
v času dnevne in nočne astronomske plime, obakrat v 
višini 43 cm nad mejo poplavljanja  

V noči s ponedeljka, 29  oktobra 2018, na torek, 30  
oktobra 2018, so se pretoki rek v zahodni polovici Slove-
nije močno povečali, že pred polnočjo pa sta prekoračili 
opozorilni pretok in dosegli svoj vrh Soča v Kršovcu in 
pritok reke Reke, imenovan Molja  Ob dolgotrajnejših 
močnih nalivih so zelo hitro naraščale hudourniške 
reke in vodotoki v širšem pasu od Ilirske Bistrice proti 
severu države  Posamezne reke so se razlile v manjšem 
obsegu, hitro in močno pa so narasle Tržiška Bistrica, 
Belca in Reka s pritoki  Reke so poplavljale na izposta-
vljenih območjih, Tržiška Bistrica in njeni pritoki pa so 
zaradi silovitega hudourniškega toka povzročili tudi večjo 
škodo na rečni in cestni infrastrukturi ter stanovanjskih 
objektih  Cestna povezava med Tržičem in Jelendolom je 

bila za več dni prekinjena  V dolini Belce sta hudourniška 
voda in drobirski tok poškodovala več stavb in ogrožala 
naselje  V zgodnjih jutranjih urah 30  oktobra 2018 je na 
meji z Avstrijo narasla tudi reka Drava  Njen pretok je bil 
zaradi pravočasnih napovedi in ustreznih ukrepov pred-
hodnega praznjenja akumulacijskih jezer v Avstriji manjši 
od pričakovanega, vseeno pa je Drava najprej popla-
vila v zgornjem toku, sredi dneva pa je dosegla konico 
pretoka in poplavljala tudi v spodnjem toku, dolvodno od 
Ptujskega jezera  Do jutra se je večina pretokov rek, ki 
so presegle opozorilne pretoke, že začela zmanjševati  
Dopoldne so naraščale še Sava v srednjem in spodnjem 
toku, Drava ter Vipava  

Leto se je s hidrološkega vidika zaključilo mirno, saj 
decembra nismo zabeležili nobenega visokovodnega 
dogodka  

Nadgradnja procesa 

napovedovanja in opozarjanja 

pred visokovodnimi dogodki 

Februarja 2019 smo na Oddelku za hidrološke napovedi 
začeli izvajati nadgrajen proces hidrološkega opozoril-
nega sistema in objavo novega dosežka na spletni strani 
ARSO  

Pripravili smo novost, s katero želimo zdajšnje in predvi-
dene hidrološke razmere v Sloveniji dnevno predstaviti 
tudi v grafčni obliki  
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V ta namen smo napoved hidroloških razmer v besedi letna razlivanja rek ob strugah ali razlivanja morja prek 
dopolnili z dnevnim objavljanjem grafčne napovedi viso- najnižjih delov obale  V  grafčni obliki napovedi visoko-
kovodnih razmer, ki bosta skupaj z besedilno napovedjo vodnih razmer, ki zajema posamezni in prihodnji dan, 
hidroloških razmer celota  Grafčna napoved je na spletni so takšne razmere v posameznih porečjih označene z 
strani ARSO pod besedilno hidrološko napovedjo  rumeno barvo, pri običajnih hidroloških razmerah brez 

posebnosti pa z zeleno barvo  
Grafčni prikaz zajema zdajšnje in predvidene hidrološke 
razmere za danes in jutri, in sicer za posamezna porečja 
in morsko obalo v Sloveniji  Porečja so obarvana z eno Hidrološko opozorilo 
od barv, ki jih uporabljamo v opozorilnem sistemu: zelena 
pomeni običajne hidrološke razmere, rumena pomeni Načelo hidrološkega opozarjanja pred poplavami se je 
razlivanja, oranžna poplave, rdeča pa obsežne, silovite spremenilo glede na pričakovano verjetnost in intenziv-
poplave  Kadar je vsaj eno porečje ali morska obala nost dogodka  Še naprej opozarjamo na možnost razli-
obarvano z oranžno ali rdečo stopnjo ogroženosti, je vanj in poplav v besedni in grafčni obliki kot do zdaj, 
izdano tudi posebno opozorilo pred možnimi poplavami  vendar s to razliko, da imajo status opozorila le tisti 
Poleg opozarjanja z barvno kodo je v porečjih, obar- predvideni poplavni dogodki, za katere bosta izdani 
vanih z rumeno, oranžno ali rdečo, prikazana tudi ikona, oranžna in rdeča stopnja ogroženosti  Oranžna stopnja 
ki označuje predvideni tip poplavnega dogodka  Ikona ogroženosti označuje porečja ali morsko obalo, kjer 
»poplava« označuje dolinske, kraške poplave in morske lahko nastanejo poplave, rdeča stopnja ogroženosti pa 
poplave, ikona »hudourniška poplava« pa hudourniške porečja ali morsko obalo, kjer lahko nastanejo obsežne 
poplave na označenih porečjih oziroma njihovih manjših ali silovite poplave  
pritokih  

Objava dnevne hidrološke 
Dnevna hidrološka napoved 

napovedi in opozorila 
V dnevni besedilni hidrološki napovedi so opisane 
dejanske in predvidene hidrološke razmere v Sloveniji Dnevna hidrološka napoved in besedilno ter grafčno 
za posamezni dan in praviloma prihodnja dva dneva  opozorilo so objavljeni na spletnih straneh Agencije RS 
Opisane so običajne hidrološke razmere, pa tudi viso- za okolje: http://www arso gov si/vode/napovedi/ in 
kovodne hidrološke razmere, kot so običajna, vsako- http://www arso gov si/vode/opozorila/  
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NEURJE S POPLAVAMI IN TOČO 8. JUNIJA 
V ČRNOMLJU IN OKOLICI 
HAILSTORM AND FLOODS IN ČRNOMELJ AND ITS 
SURROUNDINGS ON 8 JUNE 

Jože Weiss 
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj, joze weiss@crnomelj si 

Povzetek 
V petek popoldne, 8  junija 2018, je Črnomelj in širšo okolico prizadelo neurje s točo  Na območjih, ki so bila s točo 
najbolj prizadeta, je imela tudi do 12 cm premera  Toča je povzročala škodo na poljščinah, vozilih in objektih v 25 
naseljih  Poškodovana so bila predvsem ostrešja objektov  Na območju, ki ga je prizadela naravna nesreča, je 4738 
objektov, od tega jih je bilo poškodovanih več kot 2000  Dodatno škodo na stvareh in v objektih so povzročale še 
padavine, saj je dež, ki je padal v nadaljevanju dneva, skozi razbita ostrešja pronical v notranjost stanovanjskih 
in gospodarskih prostorov  Intervencija, ki je sledila in v kateri so se izvajali nujni zaščitni ukrepi, je trajala šest 
dni  Aktivirani so bili občinski štab CZ in gasilci iz vse Slovenije, pomagali pa so tudi gasilci iz Karlovške županije iz 
sosednje Republike Hrvaške  Izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov je obsegalo predvsem pokritje vseh poškodovanih 
objektov s PVC-folijo  Poleg gasilcev so v intervenciji sodelovali še pripadniki CZ, Rdeči križ, izvajalci del oziroma 
storitev, ki imajo sklenjene pogodbe z Občino Črnomelj, javne in gospodarske družbe ter prostovoljci  K normalizaciji 
razmer po naravni nesreči je pomemben delež prispevala tudi Slovenska vojska v fazi sanacije po neurju  

Abstract 
On the afternoon of Friday, 8 June 2018, Črnomelj and its wider surroundings were hit by a hailstorm  In the 
worst afected areas, hailstones measured up to 12 cm in diameter  The storm caused damage to crops, 
vehicles, and buildings in 25 settlements  The roofs of buildings sufered the most severe damage  The area 
struck by this natural disaster has 4,738 buildings, and over 2,000 of them were damaged  Additional damage 
to property and buildings was caused by precipitation, since the rain which fell later that day seeped in through 
the broken roofs of residential and commercial buildings  The emergency response, during which emergency 
protection measures were carried out, lasted six days  Municipal Civil Protection Headquarters and frefghters 
from across Slovenia were activated, and frefghters from Karlovac County, in the Republic of Croatia, came 
to their aid  Emergency protection measures consisted mostly of covering all the damaged buildings with PVC 
foil  In addition to frefghters, Civil Protection members, the Red Cross, service/construction work providers 
who had concluded contracts with the Municipality of Črnomelj, public services, commercial companies, and 
volunteers participated in the emergency response  In the rehabilitation phase after the storm, the Slovenian 
Armed Forces also signifcantly contributed to the normalization of the situation after the natural disaster  

Uvod 

Občina Črnomelj leži na skrajnem jugovzhodu Slovenije, na 
južni in vzhodni strani meji na Republiko Hrvaško, mejna 
črta pa poteka po celotni dolžini po reki Kolpi  Na zahodni 
in severni strani meji na občine Kočevje, Semič in Metlika  
V 122 naseljih živi nekaj manj kot 15 000 prebivalcev  
Polovica prebivalcev občine Črnomelj živi v Črnomlju 
oziroma njegovi okolici  Drugi glavni poselitveni območji 
sta v smeri Dragatuša in Vinice ter ob reki Kolpi  Občina 
Črnomelj spada v obrobje panonskega podnebnega 
vpliva  Toda od vseh slovenskih subpanonskih območij je 
to najbolj omiljeno  Predvsem ima občina Črnomelj zelo 
majhno nadmorsko višino, kar na splošno povzroča, da so 
temperature poleti precej visoke, zime pa zelo hladne  Ker 
pa je občina Črnomelj že povsem v zatišni strani dinarskih 
planot, je padavin tu nekoliko manj  Značilno je, da je tu, na 
robu Panonske kotline, tudi toča pogost pojav  

Vremenske razmere 

8. junija 2018 

Neurja so v Sloveniji precej pogost pojav, njihove posle-
dice pa se kažejo kot naravne nesreče v obliki vetro-
lomov, poplav, škode zaradi toče in podobnem  Čeprav 
se neurja z omenjenimi naravnimi nesrečami redno in 
vsako leto pojavljajo na območju Slovenije, so neurja s 
tako velikostjo zrn toče, kot je padala 8  junija v Črnomlju 
in okolici, kljub vsemu zelo redek pojav  Na območjih, ki 
so bila najbolj prizadeta zaradi toče, je ta dosegala tudi 
do 12 cm premera  Tako velika toča je posledica nesta-
bilnega ozračja in stalnega dotekanja toplega in vlažnega 
zraka ter ustrezne hitrosti in smeri vetra, ki so ustvarili 
ustrezne pogoje za močne vzgonske vetrove  Zrna toče 
so zaradi močnih vzgonskih vetrov ostala v zraku dalj 
časa, kot je to običajno, in pri tem skozi nevihtne oblake 
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Slika 1: Zrni toče, ki sta poškodovali avtomobil, posneti 
v okolici Črnomlja 8  6  2018  Na obeh zrnih je 
videti primrznjena zrna toče običajnih velikosti  
(foto: arhiv GZ Črnomelj) 

Figure 1: Hailstones which damaged a car in the 
surroundings of Črnomelj on 8 June 2018  
Normal-sized hailstones frozen together are 
visible in both large hailstones  (Photo: Črnomelj 
Firefghting Association Archives) 

večkrat potovala gor in dol  Med opravljanjem poti skozi 
nevihtne oblake so se na zrna toče primrzovale nove 
vodne kapljice, zaradi česar so nastala posamezna zrna 
toče s premerom tudi do 12 cm  

Nevihtni oblaki, ki se so v nadaljevanju razvili v nevihtno 
super celico, so proti Sloveniji prihajali z juga, skozi 

Ogulin iz Hrvaške  V Slovenijo je nevihtni oblak vstopil na 
širšem območju Sinjega Vrha ter se prek gozdnatega 
dela občine Črnomelj hitro približeval prvim naseljem 
na vzhodnem pobočju Poljanske gore  Območje, ki ga 
je zajelo neurje, se je raztezalo od naselij Zapudje in 
Obrh pri Dragatušu skozi Tančo Goro do Kanižarice, 
širšega območja okoli Svibnika in zahodnega dela mesta 
Črnomelj ter se čez Lokve in okoliške vasi nadaljevalo do 
Petrove vasi in naprej v občino Semič  V občini Črnomelj 
je bil pas, ki ga je zajela toča, dolg približno 15 km in 
ponekod širok tudi do 4 km  

Posledice neurja s točo z opisom 

območja, ki ga je zajelo neurje 

Neurju s točo, ki se je razbesnelo 8  junija po 16  uri, 
sta popoldne in zvečer sledila še dva močnejša naliva 
dežja, ki sta povzročala še dodatno škodo v stanovanj-
skih, industrijskih in drugih objektih  Škoda na objektih, 
ki niso imeli sekundarne kritine (zračne strehe), je zelo 
velika zaradi razmočenosti toplotne izolacije in vtekanja 
dežja v stanovanjske prostore v podstrešju  Voda je 
delala škodo na stropih, tleh, pohištvu in drugi opremi 
v stanovanjih in po strojih ter drugi opremi v industrij-
skih objektih  Zaradi izredno velike in močne toče, ki je 
razbijala strešno kritino na manjše ostre kose, je razbita 
strešna kritina v veliko primerih poškodovala tudi sekun-
darno kritino (paroprepustno folijo), tako da je voda tudi 
v teh primerih vtekala v stanovanjske prostore  

Zaradi neurja je prišlo do poškodb tudi na infrastrukturi 
za pripravo pitne vode v upravljanju Javnega podjetja 
Komunala Črnomelj  Udari strel so povzročili okvare 
na elektronskih delih na sistemu vodooskrbe in objektu 
naprave za pripravo pitne vode  
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Slika 2: Časovni potek petminutne in skupne višine padavin 8  junija popoldne in zvečer v Dobličah in Črnomlju 
(vir: ARSO Vreme; Neurja 8  junija 2018) 

Figure 2: Temporal distribution of the fve-minute and total amount of precipitation in Dobliče and Črnomelj in the afternoon 
and evening of 8 June (Source: Slovenian Environment Agency Weather, Storms on 8 June 2018) 
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Slika 3: Največja radarska odbojnost višine padavin ob izbranih časih 8  junija popoldne  Šibke padavine so predstavljene 
z modrim, zmerne z zelenim in rumenim, močne pa z rdečimi do vijoličnimi odtenki  
(vir: ARSO Vreme; Neurja 8  junija 2018) 

Figure 3: The highest radar refectivity of the amount of precipitation at selected times in the afternoon of 8 June  
Weak precipitation is blue, moderate is green and yellow, and heavy precipitation is red and purple 
(Source: Slovenian Environment Agency Weather, Storms on 8 June 2018) 
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Opis območja, ki ga je 
zajelo neurje s točo 

Na območju, ki ga je zajelo neurje s točo, je 4738 
objektov različnih namembnosti  Prevladujejo gospo-
darski in pomožni objekti, sledijo jim stanovanjski objekti 
ter v manjšem številu še industrijski objekti, javni zavodi 
in objekti kulturne dediščine  Severno od Črnomlja 
v naselju Lokve je največje romsko naselje v občini 
Črnomelj, v katerem prevladujejo starejši nižji stano-
vanjski objekti  Objekte, ki so bili v neurju poškodovani, 
smo po grobi oceni razdelili v tri stopnje: 
– manj poškodovani objekti (ostrešja objektov poško-

dovana do 20 odstotkov), 
– srednje poškodovani objekti (ostrešja objektov 

poškodovana do 50 odstotkov), 
– močno poškodovani objekti (ostrešja objektov poško-

dovana do 100 odstotkov)  

Na podlagi te ocene smo dobili grobi izris con poškodo-
vanosti, ki je razviden iz slike 5  

Južni del pasu, ki ga je 
zajelo neurje s točo 

V južnem delu so se padavine razbesnele predvsem na 
pobočju in vznožju Poljanske gore, in sicer po naseljih 
Zapudje, Grič pri Dobličah, Dobliče, Dragovanja vas, Sela 
pri Dragatušu, Tanča Gora, Breznik in Obrh pri Draga-
tušu  V južnem delu pasu je največje število gospodar-
skih poslopij, saj na tem delu prevladuje kmetijska dejav-
nost na rodovitnem dragatuškem polju  Poškodova-
nost objektov je bila na tem območju različna, večina 
objektov je bila manj ali srednje poškodovanih  Objekti so 
bili močno poškodovani v delu vasi Tanča Gora in Selih 
pri Dragatušu  Pas v južnem delu je razmeroma redko 
poseljen, saj v vseh navedenih naseljih skupaj živi 859 

prebivalcev s stalnim prebivališčem  Od 1136 objektov z 
omenjenega območja je 823 gospodarskih  

Osrednji del pasu, ki ga je 
zajelo neurje s točo 

Osrednji del pasu, v katerem je bila poškodovanost 
objektov največja, je obsegal najgosteje naseljeni del 
občine Črnomelj, saj v tem delu živi skupno 6459 prebi-
valcev  Vključeval je naslednja naselja: Črnomelj, Svibnik, 
Dolnja Paka, Blatnik pri Dobličah in Kanižarica  V vseh 
naseljih so bili objekti močno poškodovani, razen v 
Črnomlju, kjer so bili objekti poškodovani v vseh treh 
stopnjah  Stopnja poškodovanosti objektov v mestu 
Črnomelj je bila največja v zahodnem delu mesta in je 
postopno padala skozi osrednji del mesta proti vzho-
dnemu delu, v katerem je bilo manj poškodb ali pa jih 
sploh ni bilo  Skupno je na osrednjem delu 1980 različnih 
objektov  Prevladujejo stanovanjski, sledijo pa jim gospo-
darski in industrijski objekti, saj sta na tem območju dve 
gospodarski coni  Prisotni so še zgradbe javnih zavodov 
in objekti kulturne dediščine  

Zahodni ali hribovski del pasu, 
ki ga je zajelo neurje s točo 

Zahodni, tako imenovani hribovski, del pasu toče se 
razteza po jugovzhodnih obronkih Kočevskega roga  Ta 
predel je precej redko poseljen, saj tam živi le 392 prebi-
valcev v naslednjih naseljih: Rodine, Stražnji Vrh, Jelševnik 
in Zajčji Vrh  Posebnost tega dela pasu je, da je tam 
veliko vinorodno okolje, zato je na tem območju zelo veliko 
zidanic oziroma objektov, ki se uporabljajo za shranjevanje 
pridelkov iz vinogradov in sadovnjakov  Skupno je tukaj 
525 gospodarskih objektov, sledijo pa jim stanovanjski 
objekti  Stopnje poškodovanosti so bile različne, vendar je 

Slika 4: 
Poškodovana novejša strešna kritina 
v naselju Svibnik (foto: arhiv GZ 
Črnomelj) 
Figure 4: 
Damaged new roof covering in 
the settlement of Svibnik (Photo: 
Črnomelj Firefghting Association 
Archives) 
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le manjše število objektov, predvsem na Zajčjem Vrhu in v 
delu Rodin, utrpelo močnejše poškodbe  

Severni del pasu, ki ga je 
zajelo neurje s točo 

Severni del pasu, ki se je nadaljeval iz osrednjega dela proti 
občini Semič, je vključeval naselja: Ručetna vas, Mihelja 
vas, Petrova vas, Rožanec, Otovec, Lokve, Sela pri Otovcu 

Slika 5: Grobi prikaz con poškodovanosti objektov  Cone 
z manjšo poškodovanostjo objektov so označene 
z rumeno barvo, cone s srednjo poškodovanostjo 
so označene z rahlo vijolično barvo, cone z najbolj 
poškodovanimi objekti pa z rdečo barvo  
(vir: Občina Črnomelj) 

Figure 5: Rough diagram of the building damage zones: 
minor damage zones are coloured yellow, medium 
damage zones light purple, and severe damage 
zones red  (Source: Municipality of Črnomelj) 

in Talčji Vrh  Objekti v vseh navedenih naseljih so utrpeli 
močne poškodbe, saj se je središče nevihtnega oblaka, ki 
je zajel osrednji del pasu, raztezalo čez navedena naselja  
Z oddaljenostjo je tudi stopnja poškodovanosti padala, 
vendar lahko vse območje štejemo pod močno poškodo-
vano  Skupno v vseh navedenih naseljih živi 1033 prebi-
valcev  Močno poškodovano je bilo tudi največje romsko 
naselje v občini Črnomelj, Lokve, saj v naselju praktično ni 
bilo hiše, ki ne bi imela poškodovanega ostrešja  Po številu 
poškodovanih objektov so tudi tukaj izstopali gospodarski 
objekti, saj jih je skupno 540, sledili so stanovanjski objekti  

Ukrepanje med nesrečo 

(potek intervencije in 

izvajanje zaščitnih ukrepov) 

Izvajanje prvih ukrepov 

Prvi klic na pomoč je prek pozivnikov prejelo PGD 
Črnomelj, in sicer ob 16 13, in je kazal le na manjši obseg 
naravne nesreče na območju Kanižarice in Črnomlja, 
vendar se je v naslednjih minutah pokazalo, da je obseg 
nesreče veliko večji  Kmalu po prvem klicu na pomoč prek 
pozivnikov so iz Regijskega centra za obveščanje Novo 
mesto obvestili poveljnika štaba Civilne zaščite občine 
Črnomelj o večjem obsegu nesreče, v kateri naj bi bilo 
poškodovanh okoli 400 ostrešij na različnih objektih na 
širšem območju občine Črnomelj  Glede na prejete infor-
macije o obsegu nesreče je postalo jasno, da gasilske 
enote iz GZ Črnomelj ne bodo obvladale razmer, zato je 
poveljnik GZ Črnomelj zaprosil aktiviranje gasilskih enot 
tudi iz sosednjih gasilskih zvez, in sicer iz GZ Metlika in 
GZ Semič  V petek, 8  junija, se gasilci GZ Semič klicu 
na pomoč niso mogli odzvati, saj so posredovali v svoji 
občini, ki jo je prav tako prizadelo neurje s točo  Gasilci 
iz GZ Metlika pa se so takoj odzvali na pomoč in s seboj 
pripeljali tudi folijo  Hkrati je občinski poveljnik Civilne 
zaščite sklical tudi štab Civilne zaščite občine Črnomelj  
O obsegu nesreče, stanju na terenu in možnih fnančnih 
posledicah zaradi izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov je 
bila obveščena tudi županja občine Črnomelj, ki se je 
pridružila občinskemu štabu Civilne zaščite in v nada-
ljevanju intervencije ves čas tesno sodelovala s štabom 
Civilne zaščite in poveljstvom Gasilske zveze Črnomelj  

V začetni fazi intervencije je bila prednostna naloga 
izvedba nujnih zaščitih ukrepov na objektih javnega 
pomena; zdravstvenega doma Črnomelj, vrtca Otona 
Župančiča – enoti Čardak in Loka, Osnovne šole Loka, 
ter v nadaljevanju stanovanjski objekti občanov  V prvi 
fazi se zaradi omejenega števila sredstev za izvajanje 
nujnih zaščitnih ukrepov in enot na terenu niso izvajali 
zaščitni ukrepi na gospodarskih in pomožnih objektih  
Gasilcem sta opravljanje nalog na terenu še dodatno 
oteževala dva večja naliva dežja, ki sta sledila popoldne 
in zvečer istega dne  
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Slika 6: 
Izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov na 
objektu Vrtec Otona Župančiča – 
enota Čardak, v soboto, 9  6  2018 
(foto: arhiv GZ Črnomelj) 
Figure 6: 
Emergency protective measures 
being carried out at the Oton 
Župančič kindergarten facility – 
the Čardak unit, on Saturday, 
9 June 2018 
(Photo: Črnomelj Firefghting 
Association Archives) 

Aktiviranje dodatnih sil za zaščito, 
reševanje in pomoč, pogodbenih 
izvajalcev Civilne zaščite in drugih 

V preteklosti je bilo območje občine Črnomelj že izposta-
vljeno neurjem z močnimi nalivi dežja, vetrolomi ali točo, 
vendar nikoli v takšnem obsegu  Nastala škoda je bila v 
preteklosti vedno manjšega obsega, posledično so bile tudi 
zaloge potrebnih materialov za izvajanje zaščitnih ukrepov 
prilagojene izkušnjam iz preteklosti  Tudi količine PVC-folije 
po trgovskih središčih po vsej Beli krajini niso zadoščale 
za pokritje vseh potreb po PVC-foliji, ki so se pojavljale na 
terenu  Tako je bila med prvimi za pomoč zaprošena tudi 
izpostava URSZR Novo mesto, da na lokacijo Črnomlja 
dostavi vse razpoložljive količine PVC-folije, ki so bile v 
skladišču na Otovcu  Aktivirani so bili tudi vsi razpoložljivi 
gospodarski subjekti, ki se ukvarjajo z distribucijo grad-
benega materiala in PVC-folije  V petek zvečer je štabu 
Civilne zaščite z vsemi navedenimi ukrepi uspelo vzposta-
viti stalno in zadostno dobavo PVC-folije ter preostalega 
drobnega gradbenega materiala (žeblji, vijaki, pur pena idr ) 
v zahtevanih količinah za vse naslednje dni intervencije  

Zaradi zahtevnega dela na višini so bile v intervencijo 
že od petka naprej vključene vse razpoložljive dvižne 
ploščadi (količine so navedene v oklepajih), ki jih imajo v 
lasti elektro podjetje (1), podjetja za opravljanje elektro 
vzdrževanja (3) in JP Komunala Črnomelj (1)  Aktivirani so 
bili tudi drugi pogodbeniki in poslovni subjekti za zagota-
vljanje prehrane, pitne vode, lesa in goriva  Zaradi nepre-
voznosti cest, na katerih je bilo ogromno naplavnin, listja, 
vej in drevja, so pristojne službe zagotavljale prevoznost  
Vsem aktiviranim službam je poveljnik občinskega štaba 
Civilne zaščite v prvi fazi izdal ustno odredbo o določitvi 
poslovnega subjekta za izvajanje nalog zaščite, reše-
vanja in pomoči, ki ji je v nadaljevanju sledila tudi pisna 
odredba, skupaj z delovnim nalogom  

Material Količina Merska enota 
Folija 30.857 kg 
Gradbeni les 35 m³ 
Žeblji 746 kg 
Pur pena 125 kos 
Lepilni trak 170 kos 
Vrvice 440 m 
Alfa nož 20 kos 

Preglednica 1: Najpogosteje uporabljeni materiali pri 
izvajanju nujnih zaščitnih ukrepov 
(vir: štab Civilne zaščite občine Črnomelj) 

Table 1: The table shows the most frequently used 
materials for the purpose of emergency 
protective measures 
(Source: Civil Protection Headquarters of 
the Municipality of Črnomelj) 

O obsegu naravne nesreče sta bila obveščena tudi 
poveljnik štaba Civilne zaščite za Dolenjsko in poveljnik 
Civilne zaščite RS, ki je zagotovil, da bo izdana odredba o 
aktiviranju gasilskih enot iz drugih regij  

Poveljnik gasilske regije Bela krajina je po prejetem 
zagotovilu o izdaji odredbe o aktiviranju gasilskih enot iz 
drugih regij stopil v stik z vodstvom Gasilske zveze Slove-
nije, predstavil trenutno stanje na terenu in zaprosil za 
pomoč gasilcev iz drugih gasilskih regij  Skupno je v inter-
venciji sodelovalo 2725 gasilcev  

Zaradi velikega števila gasilcev na terenu in nevarnega 
dela na višini so bile poleg rednih ekip nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj v soboto, 9  
junija, aktivirane še ekipe prve pomoči Civilne zaščite 
občine Črnomelj  Razdeljevanje ustekleničene pitne vode 
po terenu je prevzelo Območno združenje Rdečega križa 
Črnomelj  
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Slika 7: 
Pripadniki enot Prve pomoči Civilne 
zaščite občine Črnomelj in člani 
Območnega združenja Rdečega križa 
Črnomelj so izvajali dežurstvo prve 
pomoči in razdeljevali pitno vodo 
gasilcem  (foto: arhiv GZ Črnomelj) 
Figure 7: 
Members of the Civil Protection 
frst aid team and the Slovenian Red 
Cross Črnomelj Regional Association 
were on standby duty to provide frst 
aid and distribute drinking water 
to frefghters (Photo: Črnomelj 
Firefghting Association Archives) 

Organizacija dela v štabu vodenja 
intervencije in razdelitev nalog 

Prvotno je vodenje intervencije potekalo iz prostorov 
operativne sobe PGD Črnomelj, v katerih je urejen 
prostor za podporo vodenju manjše intervencije na 
območju enega sektorja  V nadaljevanju se je vodenje 
intervencije zaradi obsega intervencije in boljših pogojev 
dela preselilo v štabno sobo v skupnih prostorih Civilne 
zaščite in Gasilske zveze Črnomelj, ki je ustrezno opre-
mljena za vodenje večjih intervencij  Štabna soba je 
sestavljena iz dveh prostorov: komunikacijske sobe, v 
kateri so se sprejemali telefonski klici občanov, in konfe-
renčne sobe, v kateri so delovali člani štaba vsak na 

svojem področju zadolžitve  Štab Civilne zaščite občine 
Črnomelj in poveljstvo Gasilske zveze Črnomelj sta ves 
čas intervencije delovala skupaj, kot skupni štab vodenja 
intervencije, pri čemer so bile naloge in pristojnosti med 
njima jasno razdeljene  

Naloge štaba Civilne zaščite 

Naloge vodje štaba intervencije je opravljal poveljnik 
štaba Civilne zaščite občine Črnomelj, ki je skrbel za 
koordinacijo vodenja intervencije  Drugi člani štaba 
Civilne zaščite so opravljali naloge s področij logistike 
in administracije  Njihova naloga je bila predvsem 

Slika 8: 
V štabu vodenja intervencije, ki je bil 
v gasilskem domu PGD Črnomelj, 
so skupaj delovali člani poveljstva 
GZ Črnomelj in štaba Civilne zaščite 
občine Črnomelj  (foto: arhiv GZ 
Črnomelj) 
Figure 8: 
Emergency response headquarters, 
located in the fre station of the 
Črnomelj Voluntary Firefghting 
Society, where members of the 
Firefghting Association command 
and the Civil Protection Headquarters 
of the Municipality of Črnomelj 
worked together (Photo: Črnomelj 
Firefghting Association Archives) 
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zagotoviti vse potrebno za nemoteno in tekoče delo-
vanje gasilskih enot na terenu  V ta okvir je spadalo 
zagotavljanje prehrane in ustekleničene pitne vode 
ter zadostnih količin PVC-folije, lesa, pur pene, žebljev 
in drugega gradbenega materiala za izvanjanje nujnih 
zaščitnih ukrepov  V začetni fazi je največ težav povzro-
čalo zagotavljanje zadostnih količin PVC-folije, kar je 
bilo prvi dan intervencije zvečer urejeno, v nadaljnjih 
dnevih pa je to potekalo nemoteno  Naslednji dan je bila 
zagotovljena tudi dobava ustekleničene pitne vode, saj 
količine v trgovskih centrih v Črnomlju niso zadoščale 
za vse potrebe  Grosist za distribucijo pijač je zago-
tovil zadostne količine ustekleničene pitne vode za vse 
nadaljne dneve intervencije  Največ težav je povzročala 
oskrba z gradbenim lesom, saj kljub večjemu številu 
obratov za razrez lesa ti niso razpolagali z večjimi 
razpoložljivimi količinami gradbenega lesa, zato je bilo 
treba gradbeni les zagotavljati iz več obratov za razrez 
lesa iz Bele krajine in Novega mesta  

Za zagotavljanje materialnih sredstev za izvajanje nujnih 
zaščitnih ukrepov je bil v prostorih gasilskega doma PGD 
Črnomelj odprt logistični center  V logistični center so 
prihajali vsi naročeni materiali ter bili nato od tu distribu-
irani po terenu, glede na potrebe  

Med administrativne naloge, ki so jih opravljali člani 
štaba Civilne zaščite, so spadale priprave poročil priso-
tnih gasilcev in drugih pripadnikov sil zaščite in reše-
vanja/sodelujočih pri zaščiti in reševanju o prevzetih 
količinah materiala ter podobnem in vodenje dokumen-
tacije, povezane s fnančnimi izdatki  

Naloge poveljstva Gasilske zveze 

Vodenje operativnega dela intervencije je bilo v pristoj-
nosti poveljnika Gasilske zveze Črnomelj, skupaj s povelj-
stvom Gasilske zveze Črnomelj  

Poveljstvo Gasilske zveze je skrbelo za razporejanje enot 
po terenu  Zaradi lažje organizacije dela je bilo območje, 
ki ga je prizadelo neurje s točo, razdeljeno v štiri sektorje  
Sektorji so predstavljali zaokroženo celoto na nekem 
območju  Določeni so bili naslednji sektorji: 
– sektor Dragatuš – južni del pasu, ki ga je zajelo 

neurje; 
– sektor Črnomelj – osrednji del pasu, ki ga je zajelo 

neurje; 
– sektor Petrova vas – severni del pasu, ki ga je zajelo 

neurje; 
– sektor Stražnji Vrh – zahodni del pasu, ki ga je zajelo 

neurje  

Območja posameznih sektorjev delovanja smo že opisali  
Vsak sektor je imel svojega vodjo, ki je deloval v štabu 
vodenja intervencije, glede na velikost, razpršenost 
naselij in število poškodovanih objektov pa lahko tudi več 
vodij podsektorjev, ki so delovali na terenu in usmerjali 
posamezne enote  

Slika 9: Na karti sta prikazani velikost območja, ki ga 
je prizadelo neurje, in njegova razdelitev na 
posamezne sektorje  Na severnem delu se je pas 
nadaljeval še v občino Semič, zato na karti na 
severnem delu pas ni zaključen  (foto: arhiv GZ 
Črnomelj) 

Figure 9: The map shows the size of the area afected 
by the storm, and its division into individual 
sectors; in the northern part, the afected area 
extends into the Municipality of Semič, and is 
therefore left open on the map (Photo: Črnomelj 
Firefghting Association Archives) 

Sprejemno mesto za gasilske enote 
in napotitev na delovišča 

Sprejemno mesto za gasilske enote je bilo na deponiji 
nekdanje tovarne Belsad v naselju Kočevje  Zbirno 
mesto na območju nekdanje tovarne Belsad je bilo 
določeno zaradi danosti, ki jih je omogočala omenjena 
lokacija  Območje nekdanje tovarne je bilo ograjeno, 
imelo je veliko, ravno, tamponirano površino za parki-
ranje večjega števila gasilskih vozil ter je imelo le eno 
vstopno-izstopno točko z območja  Poleg tega je bilo 
ob neposredni bližini črnomeljske obvoznice, tako da ga 
gasilskim enotam z drugih koncev Slovenije ni bilo težko 
najti  

Na lokaciji sprejemnega mesta so bile na voljo tudi 
manjše količine PVC-folije, lesa in drugega drobnega 
materiala  Posamezne enote se so lahko tako že na spre-
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Slika 10: 
Sprejemno mesto je bilo ob glavni 
cesti Črnomelj–Vinica na deponiji 
nekdanjega podjetja Belsad  Ob 
glavnem vhodu na deponijo je bilo 
sprejemno mesto vidno označeno  
(foto: arhiv GZ Črnomelj) 
Figure 10: 
The reception point was located by 
the Črnomelj-Vinica main road at the 
waste disposal site of the former 
company Belsad; it was visibly marked 
next to the main entrance to the 
waste disposal site (Photo: Črnomelj 
Firefghting Association Archives) 

Slika 11: 
Vodje enot so na sprejemnem mestu 
evidentirali prihod svojih enot in 
počakali na razporeditev na delovišča 
v posameznem sektorju  (foto: arhiv 
GZ Črnomelj) 
Figure 11: 
Unit commanders registered the 
arrival of their units and awaited their 
assignments to worksites in individual 
sectors (Photo: Črnomelj Firefghting 
Association Archives) 

jemnem mestu pred odhodom na delovišča opremile 
s potrebnimi materiali za izvajanje nujnih zaščitnih 
ukrepov  Količine materialov, ki so jih prejele enote, so 
zadoščale le za začetek izvajanja nalog, nadaljna oskrba 
enot s potrebnimi materiali pa je potekala iz logističnega 
centra, ki je bil v gasilskem domu PGD Črnomelj  

Poleg gasilskih enot iz drugih delov Slovenije so na zbirno 
mesto vsak dan prihajale tudi domače gasilske enote  
Podatki o prispelih enotah, ki se so zbirali na zbrinem 
mestu, so bili posredovani v štab vodenja intervencije 
poveljniku Gasilske zveze Črnomelj, ki je opravil razpore-
janje enot po sektorjih oziroma naseljih  Na vsako večje 
delovišče so bili poleg pripadnikov enot iz drugih delov 

Slovenije kot vodniki do posameznih naselij in delovišč 
napoteni tudi pripadniki ene izmed lokalnih enot  Ti so 
potem opravljali naloge vodij podsektorjev in usklajevali 
delo enot v podsektorju v skladu z navodili štaba vodenja 
intervencije  

Sprejem telefonskih klicev občanov po pomoči 

Člani enote za podporo poveljstvu gasilske zveze so 
sprejemali klice občanov v komunikacijski sobi  

Klici so v komunikacijsko sobo prihajali z dveh naslovov, 
na podlagi posredovanja klica iz ReCO Novo mesto ali pa 
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Slika 12: Število klicev v Regijski center za obveščanje Novo mesto 8  junija 2018 po urah  Viden je izrazit skok števila klicev 
na 112 po neurju, ki se je zgodilo okoli 16  ure  (vir: http://statklic sos112 si/reports) 

Figure 12: The graph shows the number of calls to the Novo mesto Regional Notifcation Centre on 8 June 2018 by the 
hour  There was a sharp increase in the number of calls to the 122 emergency call number after the storm, 
which occurred around 4pm (Source: http://statklic sos112 si/reports)  
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Slika 13: Število klicev v Regijski center za obveščanje Novo mesto v prvi polovici junija 2018  Iz grafa je razvidno običajno 
število klicev na dan in nato odklon 8  junija po neurju ter postopno zmanjševanje števila klicev v dnevih, ki so sledili  
(vir: http://statklic sos112 si/reports) 

Figure 13: The graph shows the number of calls to the Novo mesto Regional Notifcation Centre during the frst half of June 
2018  It shows a normal number of calls a day at the beginning of June, and then a deviation on 8 June after 
the storm, followed by a gradual decrease in the number of calls over the next few days (Source: http://statklic  
sos112 si/reports)  

neposredno na telefonsko številko v komunikacijski sobi, 
ki je bila javno objavljena  ReCO Novo mesto je 8  junija 
2018 prejel 695 klicev na pomoč, število klicev na ReCO 
Novo mesto se je v naslednjih dneh postopno zmajševalo 
in je do torka, 12  junija 2019, doseglo običajno število 
klicev  Operater v komunikacijski sobi, ki je klic prevzel, si 
je zapisal osnovne podatke o lokaciji in vrsti objekta ter 
obsegu poškodb na objektu  Zapisane podatke je predal v 
štabno sobo vodji sektorja, v katerem je bil objekt  Vodja 
sektorja je skrbel za to, da prijavljen objekt razvrsti na 
prednostno listo na območju svojega sektorja ter o tem 
obvesti vodjo podsektorja na terenu, kjer je bil objekt  
Vodja sektorja je poskrbel, da se je objekt obravnaval 
skladno s prednostno listo  

Komuniciranje z javnostmi 

Dogodek je bil medijsko zelo odmeven, saj so vse dni 
intervencije v Črnomelj prihajali novinarske televi-
zijske ekipe in predstavniki novinarskih hiš  Z novinarji 
in zainteresiranimi javnostmi so komunicirali županja 
občine Črnomelj, poveljnik štaba Civilne zaščite občine 
Črnomelj in poveljnik Gasilske zveze Črnomelj  Vsak 
izmed navedenih je posredoval informacije v skladu 
s svojimi pristojnostmi in zadolžitvami  Glede na želje 
posameznih medijskih hiš so bili organizirani tudi ogledi 
delovišč na terenu, pri čemer so splošne izjave dajali 
tudi posamezni pripadniki navzočih gasilskih enot ali 
drugih organizacij  

http://statklic.sos112.si/reports
http://statklic.sos112.si/reports
http://statklic.sos112.si/reports
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Za obveščanje oziroma posredovanje posameznih 
navodil javnosti so se uporabljale tudi spletne strani 
Občine Črnomelj in Facebook stran Občine Črnomelj  
Na spletni strani Občine Črnomelj je bila dodana 
posebna podstran, na kateri so se objavljale informa-
cije, pomembne za občane, ki jim je bila v neurju povzro-
čena škoda, kot tudi za druge, ki so ponujali fnančno ali 
materialno pomoč  Prek medijev in spletnih strani so bila 
izdana naslednja obvestila: 

– opozorilo o nevarnosti gibanja pod poškodovanimi 
ostrešji, 

– opozorilo o nevarnosti samovžiga sena, shranjenega 
v gospodarskih poslopjih, ki so ga namočile padavine 
zaradi poškodovanih ostrešij, 

– napotek krovcem za hitrejše izvajanje sanacije 
poškodovanih ostrešij na objektih, 

– obvestilo o začetku zbiranja vlog za oceno delne 
škode na objektih, 

– obvestilo o začetku ocenjevanja škode v gospodar-
stvu, 

– obvestilo o zbiranju sredstev za pomoč po neurju  

Pomoč gasilcev iz Hrvaške 

Zaradi dolgoletnega medsebojnega sodelovanja na 
področju gasilstva so se hitro odzvali tudi gasilci iz 
Hrvaške  Na pomoč so prispeli gasilci s širšega območja 
Vatrogasne zajednice Karlovačke županije  Na podlagi 
povelja, ki ga je izdal županijski gasilski poveljnik, se je 
v dveh dneh intervencije udeležilo 92 gasilcev  Gasilci 
iz Hrvaške so posredovali v osrednjem in severnem 
sektorju v naseljih, ki so bila najbolj poškodovana  

Slika 14: 
Za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov 
na višjih objektih 9  6  2018 v naselju 
Kanižarica so se uporabljale tudi 
gasilske avtolestve  (foto: arhiv GZ 
Črnomelj) 
Figure 14: 
Firefghting vehicle ladders were used 
to carry out emergency protection 
measures on high buildings in the 
settlement of Kanižarica on 9 June 
2018 (Photo: Črnomelj Firefghting 
Association Archives) 

Slika 15: 
Izvedeni nujni začasni zaščitni 
ukrepi v zahodnem delu Črnomlja, 
v ozadju naselje Svibnik, v katerem 
gospodarska poslopja še niso prekrita 
s PVC-folijo  (foto: arhiv GZ Črnomelj) 
Figure 15: 
Temporary emergency protective 
measures carried out in the western 
part of Črnomelj  The settlement of 
Svibnik is visible in the background, 
where agricultural buildings had 
not yet been covered with PVC 
foil (Photo: Črnomelj Firefghting 
Association Archives) 
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Sodelovanje Slovenske vojske 

Slovenska vojska je bila vključena v izvajanje nalog v fazi 
sanacije po intervenciji  

V neurju s točo so bili poškodovani objekti v 24 naseljih 
v pasu, ki je bil dolg 15 km in širok do 4 km  Posle-
dično je bila tudi odpadna strešna kritina na precej 
razpršenem območju  Da bi se občanom olajšal odvoz 
poškodovane strešne kritine na skupno deponijo ter 
preprečilo onesnaževanje okolja, je Slovenska vojska 
z ustrezno tehniko pristopila k odvozu te odpadne 
strešne kritine iz posameznih naselij  Pripadniki 
Slovenske vojske so obiskali vsa naselja, ki so bila 
poškodovana v neurju ter s kombiniranim delovnim 
strojem in tovornim vozilom prepeljala odpadno 
strešno kritino na skupno deponijo  

Druga oblika pomoči, ki so jo izvajali pripadniki 
Slovenske vojske, je bila pomoč občanom pri sanaciji 
ostrešij  Na gospodarskih objektih so lastniki večinoma 
sami izvedli zamenjavo strešne kritine in v teh primerih 
je bila dobrodošla pomoč Slovenske vojske  Pripadniki 
Slovenske vojske so skupaj z domačini podajali strešno 
kritino na strehe objektov in tako pripomogli k hitrej-
šemu zaključku del  

Zadnja oblika pomoči je bil prevoz podarjene strešne 
kritne iz vse Slovenije na posamezne lokacije v občini 
Črnomelj  Kmalu po neurju se je oglasilo veliko posa-
meznikov in podjetij, ki proizvajajo strešno kritino, da 
so jo pripravljeni podariti tistim, ki jo najbolj potrebu-
jejo  Pri tem se je pojavilo vprašanje prevoza podar-
jene strešne kritine na lokacije v občino Črnomelj  
Slovenska vojska je z ustreznimi vozili in moštvom 

Slika 16: 
V fazo sanacije po neurju je bila za 
prevoz odpadne strešne kritine na 
deponijo vključena tudi Slovenska 
vojska s kombiniranim delovnim 
strojem in tovornim vozilom  (vir: 
Facebook com/Slovenska vojska/ 
Slovenian Armed Forces) 
Figure 16: 
The Slovenian Armed Forces 
participated in the rehabilitation 
phase after the storm, using multi-
purpose machinery and a cargo 
vehicle to transport waste roof 
covering to waste disposal facilities 
(Source: Facebook com/Slovenian 
Armed Forces) 

Slika 17: 
Pripadniki Slovenske vojske iz 
tovornega vozila razlagajo podarjeno 
strešno kritino, potem ko so jo 
pripeljali na lokacijo v Talčjem Vrhu  
(vir: Facebook com/Slovenska 
vojska/Slovenian Armed Forces) 
Figure 17: 
Slovenian Armed Forces members 
unloading a donated roof covering 
from a cargo vehicle after its arrival 
at a location in Talčji Vrh (Source: 
Facebook com/Slovenian Armed 
Forces) 
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prepeljala podarjeno strešno kritino na lokacije v 
občini Črnomelj  Od 16  do 21  junija je pri sanaciji 
pomagalo 212 pripadnikov SV  

Pri Slovenski vojski je bila za koordinacijo z občinskim 
štabom Civilne zaščite določena častnica Slovenske 
vojske iz domačega okolja  Skrbela je, da so bile zahteve 
vodstva občinskega štaba Civilne zaščite po zahtevani 
pomoči za naslednje dni sodelovanja Slovenske vojske 
ustrezno oblikovane in pravočasno posredovane  Tako 

je na območje Črnomlja prihajala od Slovenske vojske 
zahtevana pomoč v ustreznih količinah in obliki  

Stroški intervencije 

Posredovanje po neurju s točo je trajalo šest dni in je 
zahtevalo večje količine različnih materialov  S tem so 
bili povezani tudi stroški, ki so nastali zaradi nakupa 
potrebnih materialov in storitev, s katerimi smo zago-

Gorivo 21.064,88 
Folija 77.079,48 
Voda in prehrana 15.193,74 
Gradbeni les 2.922,39 
Avtodvigala 9.498,92 
Čiščenje in zagotavljanje prevoznosti cest in ulic 4.991,95 
Logistika 2.540,04 
Odprava škode na komunalni infrastrukturi, pomembni za nujne življenjske potrebe 23.455,72 
Nalaganje in odvoz materialov, poškodovanih v neurju 137.886,84 
Gradbeni materiali za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov 3.305,54 
Zahtevki za nadomestilo dohodka (občina Črnomelj) 11.030,06 
Ocenjevanje škode 16.855,43 
Drugo 454,25 
Skupaj 326.279,24 

Preglednica 2: Stroški intervencije v evrih (vir: štab Civilne zaščite občine Črnomelj) 
Table 2: Emergency response costs (Source: Civil Protection Headquarters of the Municipality of Črnomelj) 

Število poškodovanih Potrebna količina PVC-folije Potrebna količina PVC-folije Potrebna količina žebljev Potrebna količina gradbenega 
objektov v kg v m² v kg lesa v m³ 

10 277 1662 7 0,3 
20 555 3330 13 0,6 
30 832 4992 20 0,9 
40 1110 6660 27 1,3 
50 1387 8322 34 1,6 

100 2775 16.650 67 3,2 
200 5550 33.300 134 6,3 
300 8324 49.944 201 9,5 
400 11.099 66.594 268 12,6 
500 13.874 83.244 336 15,8 
600 16.649 99.894 403 18,9 
700 19.432 116.592 470 22,1 
800 22.189 133.134 537 25,2 
900 24.973 149.838 604 28,4 

1000 27.748 166.448 671 31,5 
1100 30.523 183.138 738 34,7 
1200 33.297 199.782 805 37,8 
1300 36.072 216.432 873 41,0 
1400 38.847 233.082 940 44,1 
1500 41.622 249.732 1007 47,3 

Preglednica 3: Na podlagi ugotovljenih količin porabljenih materialov za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov in števila zaščitenih 
objektov je pripravljena tabela za grobo oceno potrebnih količin PVC-folije, žebljev in gradbenega lesa v 
podobnih primerih glede na poškodovano število objektov  (vir: štab Civilne zaščite občine Črnomelj) 

Table 3: On the basis of the recorded quantity of material used to carry out emergency protection measures and the 
number of protected buildings, this table has been prepared for a rough estimate of the necessary amount 
of PVC foil, nails and timber in similar situations, depending on the number of damaged buildings (Source: 
Civil Protection Headquarters of the Municipality of Črnomelj) 
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tavljali nemoteno delovanje enot na terenu  Nastali so 
predvsem stroški z zagotavljanjem ustreznih količin 
folije in materialov za pritrjevanje folije na poškodovana 
ostrešja, v nadaljevanju pa tudi za prehrano in pijačo za 
gasilce ter druge posredovalce  Odpraviti je bilo treba 
posledice neurja na cestni in komunalni infrastrukturi, 
da so se zagotovili osnovni življenjski pogoji  Udeleženim 
enotam je bila omogočena tudi oskrba z gorivom  

Ocenjevanje škode na 

stvareh zaradi posledic 

neurja s poplavami in točo 

Uprava RS za zaščito in reševanje je 13  junija 2018 
izdala sklep o začetku ocenjevanja škode na stvareh 
zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 8  
junija 2018  K oddaji vlog so bili pozvani vsi občani, ki 
so utrpeli škodo zaradi močnega neurja s točo  Zaradi 
velikega števila vlog je bilo na Občini Črnomelj organi-
ziranih več vložišč, na katerih so uslužbenci občinske 
uprave pomagali pri izpolnjevanju vlog občanov  Skupno 
je bilo oddanih 1733 vlog za oceno delne škode na 
stavbah, povzročene po naravni nesreči  V občinsko 
komisijo za ocenjevanje škode so bili dodatno imeno-
vani še štirje novi člani gradbene stroke  Pred začetkom 
ocenjevanja škode na terenu je bil sestanek s predstav-
niki URSZR, izpostava Novo mesto, na katerem so bila 
članom občinske komisije za ocenjevanje škode dana 
navodila za izvedbo ocenjevanja škode  Pregled oddanih 
vlog se je na terenu izvajal do 16  julija 2018  Do takrat 
so bile vse vloge uspešno vnesene tudi v spletno aplika-
cijo Ajda  Skupna škoda na objektih je bila ocenjena na 
4 709 602,00 evrov  

Sklepne misli 

Čeprav so v Sloveniji nevihte z različnimi posledicami 
stalnica, se s posledicami v takem obsegu, ki bi ga prizade-
jala toča, srečamo zelo redko  Že samo podatek, da je na 
območju, ki ga je prizadelo neurje s točo, 4738 objektov, od 
katerih jih je bilo z večjimi ali manjšimi poškodbami poško-
dovanih več kot 2000, pove, da je bilo razdejanje veliko  
Posledično je bila tudi stiska ljudi velika, saj so bili poškodo-
vani njihovi domovi in drugi objekti, ki so bili po neurju izpo-
stavljeni padavinam, ki so sledile čez dan in ponoči  

Za uspešno vodenje intervencije je bilo najpomemb-
nejše tesno sodelovanje med poveljstvom Gasilske 
zveze Črnomelj, štabom Civilne zaščite občine Črnomelj 
in vodstvom Občine Črnomelj  Tesno sodelovanje, jasna 
razdelitev nalog ter koordiniranje preostalih služb in 
organizacij, ki so sodelovale v intervenciji, je zagotavljalo 
nemoteno delo gasilskih enot na terenu  Pri organizaciji 
takšnega dela so imele zelo pozitivno vlogo tudi izkušnje 
iz drugih intervencij v preteklosti, v katerih je bil aktiviran 
državni načrt zaščite in reševanja ter ki so se jih udeležili 
gasilci in pripadniki poveljstva Gasilske zveze Črnomelj 
ter štaba Civilne zaščite občine Črnomelj  Pozitivne 
izkušnje in tudi pomanjkljivosti iz teh intervencij so bile 
uspešno implementirane oziroma odpravljene, kar se je 
pokazalo pri organizaciji vodenja intervencije po neurju  

Intervencije po neurju v takem obsegu so kljub vsemu 
redke, zato je bilo na začetku intervencije zelo težko oceniti, 
kolikšne količine materialov bodo potrebne za uspešno 
izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov  Na podlagi porabljenih 
materialov in zaščitenih objektov lahko približno ocenimo 
potrebne materiale za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov v 
podobnem primeru  Groba ocena potrebnih količin posa-
meznih materialov je razvidna iz preglednice 3  
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UJMA V POREČJU TRŽIŠKE BISTRICE 
29. OKTOBRA 2018: DOGODEK, POSLEDICE IN 
VZROKI 
EXTREME WEATHER EVENT IN THE TRŽIŠKA BISTRICA 
RIVER BASIN ON 29 OCTOBER 2018: THE EVENT, 
THE CONSEQUENCES, AND THE CAUSES 

Matevž Novak 
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, matevz novak@geo-zs si 

Irena Mrak 
Visoka šola za varstvo okolja, Trg mladosti 7, Velenje, irena mrak@siol net 

Povzetek 
Vremenska ujma, ki se je v noči z 29  na 30  oktober 2018 zgodila na območju porečja Tržiške Bistrice, je 
zanimiva kot izjemni vremenski dogodek, ki je med Tržičem in Jelendolom povzročil veliko gmotno škodo, obenem 
pa obseg posledic te vremenske ujme razkriva človekov vpliv nanje ter človekovo dojemanje in zgodovinski 
spomin naravnih nesreč  Ujma oktobra 2018 je odprla tudi nekaj novih družbenih vidikov varovanja narave 
in intenzivne gospodarsko pogojene izrabe naravnih virov, pri tem predvsem gozda  Oktobrska ujma je bila 
posledica izjemno velikih količin padavin, ki so v nekaj urah padle v povirju Tržiške Bistrice, reka s pritoki pa je 
zato odnašala velike količine kamninskega gradiva ter hlodovine in drugega lesnega plavja s strmih pobočij 
nad hudourniki  Iz zgodovinskih virov je razvidno, da so se podobni dogodki v preteklosti že zgodili, le sonaravno 
gospodarjenje z gozdom ter sprotno urejanje hudournikov pa lahko tovrstne posledice pretežno prepreči  

Abstract 
The meteorological disaster that occurred on the night of 29-30 October in the area of the Tržiška Bistrica 
river basin is interesting as an extreme weather event which caused extensive material damage between 
Tržič and Jelendol  The extent of the consequences of this meteorological disaster reveals the human impact 
on natural disasters, and the human perception and historical memory of them  The disaster of October 
2018 also opened up some new social aspects of nature protection and intensive economically-conditioned 
use of natural resources, in this case primarily forest  The October disaster was a result of extremely large 
amounts of precipitation which fell within a few hours in the upper Tržiška Bistrica river basin, while the river 
and its tributaries carried away large quantities of rock material, timber and other wood deposits from steep 
slopes above torrents  Historical sources suggest that similar events have taken place before, and that only 
sustainable forest management and regular torrent control can signifcantly mitigate their consequences  

Uvod 

Porečje Tržiške Bistrice obsega 146 km2  Njegova 
povprečna nadmorska višina je 1080 m, povprečni naklon 
površja pa 25,3°  Dolžina reke od izvira na območju planine 
Brsnina (med okoli 1300 in 1400 m) do izliva v Savo 
zahodno od Naklega (na 370 m) je 27 km (Mrak, 2003)  
Tržiška Bistrica ima od izvira do sotočja v Medvodju, 
kjer vanjo pritekata potoka Stegovnik in Košutnik, velik 
strmec, saj se spusti za več kot 750 m nadmorske 
višine; od tu naprej pa se ji strmec precej zmanjša in reka 
teče po širši dolini skozi naselje Jelendol, skoraj ves čas 
po triasnih dolomitih in lastnih prodnih nanosih  S strmih 
gozdnatih pobočij na levi in desni strani doline se vanjo 
stekajo številne kratke in strme grape, ki so ob izstopu 
v glavno dolino nasule manjše vršaje  Večja pritoka 

Tržiške Bistrice sta Zali potok in Dolžanka (slika 1)  
Rečni režim Tržiške Bistrice je snežno-dežni z izra-
zitim prvim viškom jeseni (november) in drugim viškom 
spomladi (april–maj) (Hrvatin in Zorn, 2017)  Tržiška 
Bistrica ima hudourniški značaj, vendar na večjem delu 
svojega toka običajno ne povzroča škode, saj je njena 
poplavna ravnica skoraj neposeljena  Škodo ob izre-
dnih vremenskih dogodkih povzroča na območju naselij 
Jelendol, Dolina, Čadovlje pri Tržiču in v Tržiču  

Vremenski dogodek 

Močne padavine in povišana vodostaj ter pretok Tržiške 
Bistrice so v jesenskem obdobju zelo pogost, skoraj vsako-
letni pojav, ki pa redko povzroča večjo gmotno škodo  Zato 

mailto:matevz.novak@geo-zs.si
mailto:irena.mrak@siol.net
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Slika 1: Osrednji del porečja Tržiške Bistrice z mestoma padavinske postaje Jelendol in vodomerne postaje Preska 
(v Bistrici pri Tržiču) (po podatkih ARSO; podlaga: Geopedija) 

Figure 1: The central part of the Tržiška Bistrica river basin with the locations of the precipitation measurement station at Jelendol 
and the Preska water gauging station at Bistrica pri Tržiču (Data source: Slovenian Environment Agency; Map: Geopedia) 

smo se po ujmi v noči z 29  na 30  oktober 2018 spraše-
vali, zakaj je bila tokrat gmotna škoda tako velika  

Izjemen vremenski dogodek je Agencija Republike Slove-
nije za okolje (v nadaljnjem besedilu: ARSO) napovedala, 
po njem pa je Urad za meteorologijo in hidrologijo ARSO 
(8  november 2018) pripravil dve poročili  Prvo obrav-
nava obilne padavine in močan veter (ARSO, 2018b), 
drugo pa visoke vode in poplave (ARSO, 2018c)  Iz obeh 
poročil in drugih javnih podatkov ARSO (ARSO, 2018a) 
analiza zajema podatke za območje med naseljema 
Jelendol in Čadovlje pri Tržiču  

Padavinski podatki 

ARSO je v sistemu Meteoalarm za ponedeljek, 
29  oktobra, popoldne in ponoči izdal vremenska opozo-
rila najvišje (rdeče) stopnje za močne nalive, veter in dež 
za območje celotne zahodne Slovenije  Geološki zavod 
Slovenije pa je v sistemu Masprem izdal opozorilo za 
povečano verjetnost pojavljanja plazov  

Radarske slike kažejo, da so se po deževju z nalivi od 27  
oktobra zjutraj do 29  oktobra popoldne 29  oktobra po 
sedmi uri zvečer začeli močnejši nalivi, najmočnejši okrog 
23  ure (slika 2)  Najbližja padavinska postaja za obravna-
vano območje stoji prav v Jelendolu (763 m)  Padavinski 
diagram in meritve te samodejne merilne postaje kažejo 
tri zelo močne nalive  V prvih dveh, med 19 30 in 21 00, je 

skupaj v dveh urah padlo 54 mm dežja, v tretjem, med 23  
in 24  uro, pa je v eni uri padlo 35,7 mm dežja  V tem času je 
skupaj v samo petih urah padlo kar 103,4 mm dežja (slika 3, 
preglednica 1)  Primerjalna preglednica najmočnejših izmer-
jenih nalivov ali obdobij močnejših padavin 29  in 30  oktobra 
na samodejnih merilnih postajah pokaže, da je bila izmer-
jena višina padavin na postaji Jelendol najmanjša (102 mm), 
vendar pa je zapadla v izredno kratkem času (290 min)  
Količnik izmerjene višine padavin 21,10 mm/h je znatno višji 
od tistih z drugih merilnih postaj (preglednica 2)  

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da je bil prav 
zelo kratek interval močnega naliva prvi vzrok za izstopa-
joči ekstremni dogodek  

Druga običajno beležena in primerjana količina  – 
24-urne padavine  – na samodejni postaji v Jelendolu 
pokaže, da je v enem dnevu padlo 122 mm, kar je glede 
na dolgoletni niz meritev ena od najvišjih, ni pa rekordna 
vrednost  Od leta 1961 je bilo največ padavin tam izmer-
jenih 18  septembra 2007  – 161,7  mm, 22  avgusta 
1969 – 152 mm in 5  septembra 2009 – 137,8 mm 
(Vertačnik, 2008; ARSO, 2018b)  

Tudi primerjalna preglednica izračunanih povratnih dob 
za ekstremne nalive po podatkih za sicer višje ležeča 
Javorniški Rovt (940 m) in Zgornje Jezersko (875 m) 
pokaže, da se nalivi s 122 mm v 24 urah pojavljajo pogo-
steje od vsakih pet let, nalivi s 103,4 mm v petih urah pa 
s povratno dobo 100 let (preglednica 2)  
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Padavinski podatki kažejo tudi to, da se je kar pet ekstre-
mnih nalivov (2003, 2007, 2009, 2010 in nazadnje 
2018), ki se uvrščajo med tiste s povratno dobo 50 ali 
100 let, zgodilo v zadnjih 16 letih  

Hidrološki podatki 

Za primerjavo obravnavanega dogodka s preteklimi 
ekstremnimi padavinskimi dogodki so še bolj kot pada-
vinski podatki merodajni podatki o pretoku in vodostaju 
Tržiške Bistrice, saj je ta največ škode naredila ob svoji 

19 20 

20 50 

23 00 

Slika 2: Radarske slike padavin 29  oktobra ponoči 
(vir: ARSO, 2018b) 

Figure 2: Radar rainfall images on the night of 29 October 
(Source: Slovenian Environment Agency, 2018b) 

strugi in s svojimi hudourniškimi pritoki z močno erozijo 
ter nanašanjem velikih količin grušča ali proda in drugega 
plavja s strmih pobočij v dolino  

Do leta 1966 je pretok zgornjega toka Tržiške Bistrice 
merila vodomerna postaja v Jelendolu, od takrat pa 
deluje samo še vodomerna postaja Preska v Bistrici 
pri Tržiču, ki pa meri tudi podatke za oba večja pritoka 
Tržiške Bistrice, Lomščico in Mošenik (slika 1)  

Hidrogram Tržiške Bistrice med 29  in 31  oktobrom in 
preglednica urnih meritev pokažeta, da je bila najnižja 
(rumena) opozorilna vrednost pretoka (60 m3/s) prese-
žena 29  oktobra ob 22 30  Med 23  in 24  uro je pretok 
presegel še oranžno (90 m3/s) in rdečo (120  m3/s) 
stopnjo opozorilnih vrednosti in 30  oktobra ob 00 35 
dosegel najvišjo vrednost 195 35 m3/s, kar je višje od 
še ene višine opozorilne stopnje (slika 4, preglednica 4)  
Okrog enih zjutraj se je zato 30  oktobra v Tržiču sprožil 
alarm  Vrednosti pretoka in vodostaja sta se potem do 
2 30 znižali pod rdečo opozorilno vrednost in do jutra 
postopoma upadali  Najvišja izmerjena vrednost vodo-
staja je bila 316 cm, dosežena 30  oktobra ob 00 35  

Primerjava hidroloških podatkov s padavinskimi pokaže, da 
so viški vodostaja in pretoka s približno 1,5-urnim zamikom 
sledili viškom padavin med nalivi  Zaradi ozkega zgornjega 
dela porečja in velikih strmin pobočij je odziv rečnega 
pretoka na močnejše padavine izjemno hiter, o čemer 
pričata zelo velik specifčni odtok (39,3 l/s/km2) in visok 
odtočni količnik Tržiške Bistrice (63,5 %) (Frantar, 2008)  

Padavinska postaja: 2833, Jelendol 
Datum Čas Količina padavin (mm) 

29. 10. 2018 18.30 0,1 
29. 10. 2018 19.00 1,3 
29. 10. 2018 19.30 8,1 
29. 10. 2018 20.00 20 
29. 10. 2018 20.30 6,2 
29. 10. 2018 21.00 19,7 
29. 10. 2018 21.30 4,7 
29. 10. 2018 22.00 6 
29. 10. 2018 22.30 0,4 
29. 10. 2018 23.00 2,6 
29. 10. 2018 23.30 22,4 
30. 10. 2018 0.00 13,3 
30. 10. 2018 0.30 1,2 
30. 10. 2018 1.00 1 
30. 10. 2018 1.30 1,1 
30. 10. 2018 2.00 1,3 
30. 10. 2018 2.30 1,1 

Skupaj v 8 urah 110,5 mm 

Preglednica 1: Izmerjene količine padavin v polurnih 
intervalih na padavinski postaji Jelendol 
(vir: ARSO, 2018a) 

Table 1: Amount of precipitation measured in 
30-minute intervals at the precipitation 
measuring station at Jelendol (Source: 
Slovenian Environment Agency, 2018a) 

54 mm 
v 2 urah 

35,7 mm 
v 1 uri 

103,4 mm 
v 5 urah 
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Slika 3: Količina padavin, zabeležena na padavinski postaji Jelendol med 29  in 30  oktobrom (vir: ARSO, 2018a) 
Figure 3: Amount of precipitation recorded at the precipitation measuring station at Jelendol on 29-30 October 

(Source: Slovenian Environment Agency, 2018a) 

Merilna postaja Višina padavin (mm) Dolžina intervala (min) Dan in čas konca (SEČ) Razmerje (mm/h) 
Pavličevo sedlo (v Karavankah) 151 955 30., 1.30 9.49 
Zelenica (nad Ljubeljem) 143 925 30., 0.10 9.28 
Jelendol (pri Tržiču) 102 : 290 29., 23.55 21.10 
Sviščaki (na Snežniku) 125 395 30., 0.50 18.99 
Ilirska Bistrica 122 450 30., 0.15 16.27 

Preglednica 2: Najmočnejši izmerjeni nalivi ali obdobja močnejših padavin med 27  in 30  oktobrom na samodejnih merilnih 
postajah (vir: ARSO, 2018b)  

Table 2: The heaviest rain showers and periods of heavy precipitation measured on 27-30 October at automatic 
gauging stations (Source: Slovenian Environment Agency, 2018b) 

Trajanje padavin 
Povratna doba 

5 let 25 let 50 let 100 let 
1 ura 31–34 mm 43–46 mm 48–51 mm 52–56 mm 
2 uri 42–46 mm 55–62 mm 61–69 mm 67–76 mm 
5 ur 64–72 mm 83–95 mm 90–104 mm 98–114 mm 
12 ur 102–104 mm 135–136 mm 148–151 mm 161–165 mm 
24 ur 130–144 mm 169–204 mm 185–229 mm 201–253 mm 

Preglednica 3: Izračunane povratne dobe za ekstremne nalive po podatkih za Javorniški Rovt in Zgornje Jezersko za obdobje 
1977–2012 (vir: ARSO, 2018a) 

Table 3: Return periods for extremely heavy rain showers calculated on the basis of data for Javorniški Rovt and 
Zgornje Jezersko for the period 1977-2012 (Source: Slovenian Environment Agency, 2018a) 

Na hudourniški značaj Tržiške Bistrice poleg tega kažejo 
tudi velike razlike med največjimi in najmanjšimi ter 
povprečnimi pretoki  Na vodomerni postaji v Preski so v 
obdobju 1958–2016 izmerili najmanjše pretoke ob hudi 
suši poleti 1993 (14  julij: 0,731 m3/s), največje pretoke 
pa ob poplavah 18  septembra 2007 (155  m3/s), 
28  avgusta 1986 (133 m3/s) in 1  novembra 2003 

(115 m3/s) (preglednica 5)  Povprečni pretok je 
5,06 m³/s (vir: ARSO, 2018c)  

Na podlagi teh podatkov lahko ugotovimo, da sta bila 
tako najvišji izmerjeni vodostaj v obravnavanem dogodku 
(316 cm) kot največji izmerjeni pretok (195,35 m3/s), 
rekordna  
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Slika 4: Hidrogram Tržiške Bistrice v Preski z opozorilnimi vrednostmi pretoka med 29  in 31  oktobrom 2018 
(vir: ARSO, 2018a) 

Figure 4: Hydrograph of the Tržiška Bistrica river at Preska with discharge warning values on 29-31 October 2018 
(Source: Slovenian Environment Agency, 2018a) 

Datum in čas Vodostaj (cm) Pretok (m³/s) 
29. 10. 2018 ob 20.00 111,5 20,7 
29. 10. 2018 ob 21.00 147,5 40,9 
29. 10. 2018 ob 22.00 169 54,2 
29. 10. 2018 ob 23.00 195 73,7 
30. 10. 2018 ob 00.00 245 127,6 
30. 10. 2018 ob 00.35 316 195,35 
30. 10. 2018 ob 1.00 299 175,9 
30. 10. 2018 ob 2.00 253 126,6 
30. 10. 2018 ob 3.00 225 99,6 
30. 10. 2018 ob 4.00 204,5 81,9 
30. 10. 2018 ob 5.00 187 67,4 
30. 10. 2018 ob 6.00 172 56,3 
30. 10. 2018 ob 7.00 161,5 49,5 

Preglednica 4: Vodostaj in pretok v urnih intervalih na 
vodomerni postaji Preska 
(vir: ARSO, 2018a) 

Table 4: Water levels and discharges in hourly 
intervals at the Preska water gauging 
station (Source: Slovenian Environment 
Agency, 2018a) 

Datum in čas MAX-vrednosti vodostaja (cm) 
18. 9. 2007 ob 16.50 272 
28. 8. 1986 ob 17.00 260 
28. 9. 1965 ob 20.00 248 
1. 11. 2003 ob 19.34 245 
14. 12. 1958 ob 13.00 240 
4. 11. 1966 ob 9.00 240 
14. 11. 1982 ob 7.00 240 

Datum in čas MAX-vrednosti pretoka (m³/s) 
18. 9. 2007 ob 16.50 154,82 
28. 8. 1986 ob 17.00 133 
1. 11. 2003 ob 19.34 115,22 
14. 11. 1982 ob 7.00 109 
26. 10. 1999 ob 11.33 100,05 
23. 11. 1986 ob 23.00 97,7 
17. 9. 2010 ob 22.45 97,7 

Preglednica 5: Rekordne vrednosti vodostaja in pretoka 
Tržiške Bistrice od leta 1958 do 2016 na 
vodomerni postaji Preska 
(vir: ARSO, 2018a) 

Table 5: Record water levels and discharges of the 
Tržiška Bistrica river in the period 1958-
2016 at the Preska water gauging station 
(Source: Slovenian Environment Agency, 
2018a) 

Posledice dogodka 

Izjemni padavinski dogodek in zaradi njega silovit porast 
vodostaja Tržiške Bistrice s pritoki sta povzročila velike 
spremembe predvsem v strugi, na poplavni ravnici in infra-
strukturi  Stranski pritoki reke so nanašali velike količine 
grušča, proda in lesnega plavja v dolino, kar je povzročilo 
prestopanje in spreminjanje struge Tržiške Bistrice  

Največ škode je bilo v naselju Jelendol, kjer je ogromne 
količine gradiva nanesel potok Dolžanka  Škodo je utrpelo 
23 gospodinjstev in zasebna ribogojnica, 187 vaščanov 
pa je bilo nekaj časa odrezanih od sveta  Izredno močan 
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Slika 5: Posledice ujme v Dovžanovi soteski (foto B–D: P  Štamcar, GRS Tržič) 
Figure 5: Consequences of the disaster at the Dovžanova soteska gorge (Photo B-D: P  Štamcar, Mountain Rescue Service 

Tržič) 

Slika 6: Posledice ujme v Jelendolu (foto: P  Štamcar, GRS Tržič) 
Figure 6: Consequences of the disaster at Jelendol (Photo: P  Štamcar, Mountain Rescue Service Tržič) 

tok Tržiške Bistrice je spodjedal brežine, kar je povzročilo Opis posledic tega dogodka je zelo zanimivo primerjati z 
uničenje oziroma poškodbe mostov ter usade asfaltne zgodovinskimi zapisi o izrednih vremenskih dogodkih na 
ceste po dolini in poškodbe brežin (sliki 5, 6)  Po prvih tem območju, ki so si med seboj zelo podobni  Zbral jih je 
ocenah nastala škoda presega deset milijonov evrov in dr  Bojan Knifc, etnolog v Tržiškem muzeju, ki poroča, da 
bo terjala večletno sanacijo  so bile močnejše povodnji leta 1907, 1922, 1934, 1938, 
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Slika 7: Slapišče z mostu: A) okrog leta 1910; B) julij 2009; C) april 2016; D) po zadnji ujmi, november 2018 
(fotografje: A – iz arhiva Tržiškega muzeja; B, C, D – M  Novak) 

Figure 7: Rapids viewed from the bridge: A) around 1910 (Tržič Museum archives); B) July 2009; C) April 2016; D) 
November 2018 after the disaster (Photo: M  Novak) 

Slika 8: Obsežni goloseki v povirnem delu Tržiške Bistrice (foto: I  Mrak) 
Figure 8: Extensive clearcut areas around the Tržiška Bistrica headwaters (Photo: I  Mrak) 

1940, vse v jesenskih mesecih (Knifc, 2016)  Tole je 
nekaj odlomkov iz opisov treh dogodkov: 

»Dolina pri Tržiču na Gorenjskem. Močan naliv v petek 
zvečer je povzročil v celem okolišu veliko povodenj. 
Potok Bistrica je tako narastel, da je voda odnesla 
večino mostov. Škoda, ki je nastala, se še ne da ugoto-
viti. Neustrašeni pogum delavcev barona Borna, ki so 
se polnoštevilno udeležili varnostnih del, je res hvale-
vreden ...« (Slovenec 1922, št  222)  Pozneje so škodo, 
ki so jo v Dolini povzročile velike poplave, popravili  Les za 
popravilo škode sta prispevala Carl Born in Karl Moline, 
ki je imel na Slapu nad Tržičem papirnico, za prevoz lesa 
je poskrbela tedanja občina Sv  Katarina, ki je imela 
sedež na Slapu, potrebna dela je plačala občina Tržič 
(Tržiški vestnik 1957, št  19)  

Dobro desetletje pozneje je Bistrica v Dolini nad Tržičem 
spet poplavljala  »Tržič, 15. marca. Razdivjana Bistrica 
je tokrat dosegla in deloma presegla katastrofalno 
povodenj l. 1922. V  svojem zgornjem teku je napravila 
veleposestniku Bornu ogromno škodo. Odnesla mu je 
dva mostova, podrla cestno škarpo v dolžini 30 m in 
zasula cesto na debelo z rečnim gramozom. Odplavila 
je velike količine lesa in napravila tudi sicer veliko škodo. 
Cesta v Dolino, ki jo oskrbuje veleposestnik Born sam, bo 
za splošni promet najmanj mesec dni zaprta. Ta zapora 
bo napravila voznikom ogromno škodo ...« (Jutro 1934, 
št  62)  

Po opisih sodeč je bila najhujša ujma na tem območju 
22  novembra 1938  »Nenavadno hitro je postala struga 
Tržiški Bistrici pretesna. Po nočnem nalivu je pričela že 
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zjutraj svoje pogubno delo, ki ga nadaljuje od ure do ure. 
Cesta v Puterhof (danes Jelendol) je na mnogih mestih 
v velikih dolžinah dobesedno odrezana. Mostove in jezove 
je voda gladko odnesla. Po vodi se valijo velike množine 
lesa. Največje je razdejanje v Puterhofu, kjer se ob žagah 
barona Borna nabirajo ogromne množine hlodov, tramov 
in desk. Vsa ta zaloga lesa uničuje ceste in naprave. Voda 
si je marsikje izbrala popolnoma novo strugo. Veliko škodo 
bo trpel Born, pa tudi številni delavci in vozniki, ki ne bodo 
našli prej zaslužka, dokler ne bodo naprave in ceste zopet 
urejene. Bistrica odnaša tudi mostove, ki vodijo do raztre-
senih kmečkih domov v Dolini, in uničuje jezove kmečkih 
žag ...« (Amerikanski Slovenec 1938, št  241)  

Območje Dovžanove soteske je z vidika spremljanja 
sprememb okolja po izrednih vremenskih dogodkih še 
posebej zanimivo, saj se ne zgodi zelo pogosto, da bi bilo 
kakšno območje tako redno fotografsko dokumentirano  
V  Dovžanovi soteski pa so najlepši motivi (npr  slapišče 
in najožji del ob cestnem predoru) zelo pogosto fotogra-
frani  To omogoča natančno analizo sprememb struge 
Tržiške Bistrice, predvsem, kar je najbolj zanimivo, premike 
velikih blokov kremenovega konglomerata v strugi  Pri 
prostorninski masi kremenovega konglomerata okrog 
2700 kg/m3 največji bloki presegajo težo 3 ton, težo 
povprečno velikih blokov pa lahko ocenimo na dve toni  Na 
zaporednih fotografjah so označene spremembe v strugi 
na slapišču Tržiške Bistrice v Dovžanovi soteski  Z rumeno 
barvo so označeni skalni bloki, ki jih na naslednjem posnetku 
ni več, z rdečo pa tisti, ki jih na prejšnjem posnetku še ni 
bilo oziroma so bili v zelo drugačni legi (slika 7)  

Vzroki za veliko gmotno škodo 

Prevladujoči naravni vzrok za gmotno škodo, ki je posle-
dica opisanih geološko-geomorfoloških lastnosti, je 
neustrezna podlaga za gradnjo in temeljenje infra-
strukturnih objektov  Na sliki 5A–C je jasno vidno, da 
podlago poškodovane infrastrukture povsod gradijo 
samo nesprijet pobočni grušč in rečne naplavine 
Tržiške Bistrice  Tako podlago hudourniški tok odnaša in 

spodjeda temelje objektov, ki jih v tej ozki dolini ni mogoče 
umestiti drugam kot tik ob strugo  

Veliko neposrednih vzrokov za povzročeno škodo lahko 
pripišemo antropogenim dejavnikom  Med najbolj 
očitnimi je (neustrezno) gospodarjenje z gozdom 
(slika 8)  Predvsem goloseki in (ne)spravilo lesa, pa tudi 
gradnja številnih gozdnih cest in vlak v preteklih letih so 
močno pospeševali erozijo strmih pobočij  Velike količine 
erodiranega kamninskega gradiva so vodotoki ob tem 
dogodki naplavili v dolino, plavje (predvsem hlodovina) pa 
je oralo rečno strugo (slika 6)  

Sklepne misli 

Porečje Tržiške Bistrice je zaradi svojih reliefnih razmer 
za poselitev primerno le tam, kjer so nakloni majhni in 
kjer teh delov ne ogrožajo vodotoki  O tem pričajo tudi 
karte erozijske in poplavne nevarnosti občine Tržič za to 
območje (Natek in sod , 2010)  

Območje Dovžanove soteske je zaradi svojih izjemnih 
geoloških in geomorfoloških pojavov od leta 1988 zava-
rovano kot naravni spomenik, ki prav zaradi tovrstnih 
ujm doživlja velike spremembe površja  Te spremembe 
so opazne tako tamkajšnjim prebivalcem kot tudi 
obiskovalcem in strokovni javnosti ter so lahko najboljši 
»kazalnik« moči naravnih procesov, h katerim veliko 
prispeva prav človek  

Tako v zaledju kot tudi na območju naravnega spome-
nika Dovžanova soteska človek z gospodarsko dejav-
nostjo, še bolj pa z zaščitnimi ukrepi (npr  postavitvijo 
mrež za padajoče kamenje) močno ruši ravnovesje 
med antropogenimi vplivi in ohranjanjem zavarovanih 
naravnih vrednot ter procesov  Ob tem avtorja pozivava 
k bolj premišljenemu in bolje načrtovanemu sonarav-
nemu gospodarjenju z gozdovi, urejanju hudournikov ter 
prostorskemu načrtovanju na območju porečja Tržiške 
Bistrice in še posebej na območju naravnega spomenika 
Dovžanova soteska, ki mu sicer grozi uničenje  
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VODNA UJMA V TRŽIČU OKTOBRA 2018 
FLASH FLOOD IN TRŽIČ IN OCTOBER 2018 

Peter Rotar 
Štab Civilne zaščite Občine Tržič, Trg Svobode 18, Tržič 

Povzetek 
Leto 2018 bo Tržičanom ostalo v spominu po strahovitem neurju in strašljivem divjanju hudournikov, ki so 190 
prebivalcev Jelendola za 12 dni odrezali od sveta in občini ter številnim posameznikom povzročili veliko materialne 
škode  Službe občinske uprave, gasilcev in Civilne zaščite so se zares izkazale in z dobro organizacijo ter takojšnjim 
ukrepanjem najbrž preprečile najhujše, da v naravni nesreči ni bilo smrtnih žrtev  V članku predstavljam potek 
intervencije in dogajanja po področjih ter pomembne izzive za prihodnost, ki jih je vzbudila ta naravna ujma  

Abstract 
The residents of Tržič will remember 2018 as the year of a terrible storm and terrifying raging torrents which cut 
of 190 residents of Jelendol from the rest of the world, causing enormous material damage to the municipality 
and numerous individuals  The municipal administration and the frefghting and civil protection services did an 
excellent job, and probably prevented the worst by being well-organized and responding immediately, so that the 
natural disaster caused no fatalities  This article presents the progress of the emergency response and the 
development of the situation by area, and considers important future challenges posed by this natural disaster  

Uvod 

Konec oktobra 2018 je po napovedih ARSO tržiški občini 
grozil vetrolom, zaradi česar je ARSO izdal rdeč alarm  
Štab Civilne zaščite Tržič je bil sklican že v dopoldanskih 
urah in popoldne tudi aktivno pregledoval teren, spre-
mljal vremenske razmere v Občini Tržič in bil v stalnem 
stiku s prvo enoto za tehnično pomoč Komunalo Tržič d  
o  o  Izkazalo se je, da je veter povzročil nekaj škode le 
v gozdovih na območju Loma pod Storžičem, resnične 
težave pa so v zgodnjem nočnem času povzročile 
izdatne padavine in porast hudourniških vodotokov v 

gorskem svetu Košute, Stegovnika ter Storžiča  V nasle-
dnjih dneh, ki bi jih sicer preživeli v družinskih krogih 
in se ob grobovih spominjali svojih najdražjih, smo se 
Tržičani posvetili reševanju in sušenju premoženja 
znotraj mestnega jedra in popravilu cest do nedosto-
pnih vasi  V  12 dneh je v intervenciji sodelovalo devet 
lokalnih prostovoljnih gasilskih društev (PGD) in pet PGD 
sosednjih GZ, štab Civilne zaščite Občine Tržič z Regij-
skim štabom Civilne zaščite Gorenjske regije in njegovo 
tehnično reševalno enoto, DGRS Tržič, območno zdru-
ženje Rdečega Križa Tržič ter še mnogi drugi prosto-
voljci in seveda številni občani sami  

Slika 1: 
Porečje Tržiške Bistrice s pritoki in 
rdeče označenimi kraji, kjer je bila 
škoda največja (Google Maps) 
Figure 1: 
The Tržiška Bistrica river basin and 
its tributaries, and the areas with the 
greatest damage (Google Maps) 
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Poplavljena območja 

V tržiško kotlino se stekata dve večji hudourniški reki, 
Mošenik in Tržiška Bistrica  Slednja je ob intenzivnem 
deževju 29  oktobra 2018 izredno hitro narasla in 
prestopila bregove, enako tudi njen pritok Lomščica s 
strani Loma pod Storžičem (slika 1)  Čeprav je občina 
v ureditev vodotokov že po ujmah leta 2003 in 2007 
vložila okrog dva milijona evrov, se je v kratkem obdobju 
na tem območju zbrala tolikšna količina vode, da tega 
ne bi prenesli niti ukrepi, ki so bili predvideni v poplavni 
študiji  Pretok je namreč kar za 36-krat presegel svoje 
povprečne vrednosti (preglednica 1) in poškodoval 80 
kilometrov gozdnih cest, deset kilometrov občinskih 
cest, 20 mostov, 25 stanovanjskih in 11 gospodar-
skih objektov, prav tako pa se je sprožilo 25 plazov  Za 
potrebe omejevanja škode je bilo napolnjenih 3000 
protipoplavnih vreč  

Cankarjeva cesta v centru Tržiča 

Dogajanje na Cankarjevi cesti je povzročilo veliko 
strahu, saj v začetku sploh nismo imeli povezave z višje 
ležečo vasjo Jelendol, od koder je vsa ta voda pritekla 
v mestno središče in povzročila ogromno gmotno 

Vodostaj Pretok 
Čas (cm) (m3/s) 

Povprečje leta 2018 76,8 5,4 

Maksimum 30. oktober 2018, 0:35 316 195 

Preglednica 1: Pretok in vodostaj na dan 30  septembra 
2018 v primerjavi z letnim povprečjem kaže 
na to, da je šlo za pravi poplavni val (vir: ARSO) 

Table 1: The water level and discharge on 30 
September 2019 compared to the annual 
average shows that this was a real food wave 
(Source: Slovenian Environment Agency)  

škodo na več stanovanjskih objektih, sploh pa nas je 
spreletel strah, ko smo dobili informacijo o porušenju 
objekta mlajše štiričlanske družine Dovžan  K sreči so 
se stanovalci pravočasno umaknili na varno, saj je hišo 
dobesedno odplaknilo s temelji vred (slika 2)  Verjetno 
je informacija do štaba Civilne zaščite Občine Tržič 
prepozno, saj dogodek ni bil javljen na Regijski center 
za obveščanje Kranj (ReCo), s katerim smo bili sicer v 
stalnem kontaktu  Naše ukrepanje tako na tem mestu 
niso bili potrebni, Občina Tržič pa je po nekaj zapletih 
družini ponudila začasno nastanitev  

Nekoliko nižje se je voda začela razlivati med stanovanj-
skimi bloki in po glavni cesti od Slapu proti mestnemu 
jedru odlagala kamenje, debla in panje dreves, drva, 
veje ter veliko mulja  Cesta je postala dodatna struga 
že tako polni Tržiški Bistrici (slika 3), ki je na svoji poti 
zavila tudi v industrijski objekt Tokos in povzročila 
gospodarsko škodo na objektu in strojih ter ustavila 
proizvodnjo  Pot je nadaljevala po glavni cesti vse do 
Kulturnega centra in se do starega mestnega jedra 
na srečo umirila ter vrnila v strugo  Reka je tako med 
objekti tekla skoraj 1,5 kilometra in zalila 12 objektov  
Po upadu količine vode je steklo intenzivno odstranje-
vanje mulja in naplavin ter črpanje vode iz poplavljenih 
kleti  V Tržiču so nam pomagali še pripadniki sose-
dnjih PGD iz Radovljice, Lancova, Podnarta, Krope in 
Zabreznice  Cesta je bila v začetku zaradi varnosti 
popolnoma zaprta, nato pa le mestoma  Nujna popra-
vila so bila opravljena do 1  novembra, gasilci pa so še 
v naslednjih dneh pomagali prizadetim pri praznjenju 
kleti in čiščenju  Komunalno podjetje ja zagotovilo 
dostavo peska za omilitev blata pred bloki in dodatne 
kontejnerje za razmočene kosovne odpadke  Oškodo-
vanim so bili zagotovljeni sušilci in razvlaževalci, ki so 
jih priskrbeli Slovenska vojska, Rdeči križ in nekateri 
zasebniki  

Nekaj težav z naplavinami na dvoriščih in poplavljenimi 
objekti je bilo tudi v nižje ležečih predelih (Preska, Loka in 

Slika 2: Hiša družine Dovžan pred tragedijo in njeni ostanki (foto: PGD Bistrica pri Tržiču) 
Figure 2: The Dovžan family house before the tragedy, and its remains afterwards (Photo: Bistrica pri Tržiču Voluntary 

Firefghting Society) 
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Retnje)  5  novembra je bil zaradi poškodb zaprt most, ki 
ga je pozneje pregledal statik in odredil posebne ukrepe  

Lom pod Storžičem 

Pritok Lomščica je povzročal škodo na glavni cesti, kjer 
je spodjedal strugo in povzročil več podorov vozišča ter 
poplavil dva stanovanjska objekta  Zaradi nanosov hlodo-
vine in gramoza so se na njeni poti zamašili vsi glavni 
cestni propusti in voda je uničevala asfaltno konstrukcijo 
ter povzročila neprevoznost glavne ceste, obenem pa z 
nanosom kamenja povzročila škodo na kmetijskih zemlji-
ščih (slika 4)  Gasilci lokalnega prostovoljnega društva so 
že pred prihodom članov Štaba Civilne zaščite Občine 
Tržič pričeli z intervencijskimi ukrepi odstranjevanja 
naplavin in pretočnosti meteornih kanalov  Po ogledu 
smo že ponoči aktivirali dežurno službo Komunale Tržič, 
ki je s strojem pričela čistiti naplavine ter popolnoma 
zaprla glavno cesto do Loma  Zaradi varnosti smo z 
generalnim čiščenjem počakali do zgodnjih jutranjih ur  
Šele dan je pokazal razsežnost divjanja Lomščice, zato je 
komunalno podjetje potrebovalo še pomoč dodatnih izva-
jalcev z močnejšo gradbeno mehanizacijo  Komunikacija 
med vodstvom štaba in izvajalci ter gasilci je potekala po 
radijskih zvezah, saj telefonske povezave zaradi izpada 
elektrike ni bilo  Do večernih ur 31  oktobra je bila zago-
tovljena začasna prevoznost do vasi Grahovše, vrnila se 
je tudi oskrba z električno energijo  

V spodnjem toku, kjer se v Čadovljah Lomščica pridruži 
Tržiški Bistrici, je odneslo manjši nestanovanjski objekt, 
bivšo kovačijo iz leta 1875  Pod njim je jez za hidroe-

lektrarno, kjer je voda močno poškodovala zapornice 
(slika 5) in traso cevi zapolnila s peskom, zato tudi elek-
trarna ni mogla obratovati  Tu je prišlo že do prvega 
podora cestišča in oviranega dostopa do višje ležečih 
predelov (slika 6)  

Jelendol 

Vasica, ki je od Tržiča odmaknjena dobrih osem kilo-
metrov strme in ovinkaste ceste, je ponoči med 29  
in 30  oktobrom ostala brez cestne povezave  Deroča 
hudourniška Tržiška Bistrica s svojimi pritoki je s silo-
vitim poplavnim valom povzročila štiri podore vozišča 
med Slapom in Dolino (slika 7), poškodovala podporne 
zidove vozišč in večino premostitvenih objektov na svoji 
poti (slika 8)  Dostop z vozili je bil mogoč samo do sotočja 
Lomščice s Tržiško Bistrico v Čadovljah, stika z lokalnim 
društvom PGD do 1 38 zjutraj nismo mogli vzpostaviti in 
pošteno nas je zaskrbelo, kakšno je stanje prebivalcev in 
infrastrukture  Naposled smo po slabi radijski zvezi izvedeli, 
da med krajani ni poškodovanih, vendar zaradi noči in veliko 
naplavin okrog stavb ocena škode še ni bila mogoča (slike 
9, 10 in 11)  Prve ocene in izčrpavanje vode iz petih popla-
vljenih objektov ter čiščenje dostopov v objekte se je tako 
začelo šele v zgodnjih jutranjih urah  Pri tem sta pomagala 
domačina s svojo gradbeno mehanizacijo  

Štab Civilne zaščite Občine Tržič je zaprosil za pomoč 
regijski štab Civilne zaščite za Gorenjsko kot podporo 
pri reševanju ljudi in premoženja, pomagal pa je tudi 
helikopter Slovenske vojske z dostavo osnovnih življenj-
skih potrebščin in agregatov v odrezane dele občine 

Slika 3: Pretok vode čez zapornice jezu ponoči (foto: G  Bahun) 
Figure 3: The fow of water over the dam’s locks at night (Photo: G  Bahun) 



79 UJMA | številka 33 | 2019

 

 

       
 

 
      

  
        

 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

Peter Rotar: VODNA UJMA V TRŽIČU OKTOBRA 2018 

ter oceno razsežnosti vodne ujme iz zraka (slika 12)  
V Jelendol je z njim poletel tudi dežurni delavec podjetja 
Elektro Gorenjska, ki je vzpostavil začasno dobavo elek-
trike  Ob 10  uri so na našo zahtevo delavci iz JZ GRS 
Kranj postavili mobilni repetitor v Lomu in tako omogo-
čili boljšo radijsko zvezo med štabom in PGD Jelendol  
Medtem je ekipa DGRS Tržič prva peš prispela v 
Jelendol in preverila zdravstveno stanje krajanov ter 
v popoldanskih urah podala obsežno poročilo štabu  
Za oskrbo občana s pooperativno rano in občanke na 
trajnem zdravljenju s kisikom na domu je bil opravljen 
razgovor z zdravnikom, pripravljen je bil načrt oskrbe  
Zaradi domnevne poškodbe na vodovodnem omrežju je 
bilo odrejeno preventivno prekuhavanje vode, preverili 
smo stanje glede odvajanja fekalne vode, pri čemer ni 
bilo ugotovljenih izlivov v okolje  

Pogodbeni delavci s težko gradbeno mehanizacijo so 
se po poškodovanih makadamskih cestah iz Podlju-
belja in Loma začeli prebijati proti Jelendolu in v 
dveh dneh s stroji prvič prišli v vas, v naslednjih petih 
dneh pa vzpostavili začasno prometno povezavo za 
terenska intervencijska vozila  Drugega novembra 
nam je na pomoč priskočila tudi tehnično reševalna 
enota (TRE) Civilne zaščite Gorenjske regije iz Kranja 
in sicer v obliki moštva ter delovnih strojev (nakla-
dača in specialnega vozila Unimog)  Helikopter SV 
je prehrano in gorivo dostavil še 31  oktobra in 4  
novembra 2018, ko je bil ponovno opravljen pregled 
terena  Na tem mestu velja posebna zahvala vsem 
Tržičanom, Karitasu in zasebnim donatorjem, ki so 
darovali in na zbirna mesta prinesli vse potrebno za 
prizadete v neurju  

Slika 4: 
Škoda na zapornicah in prvi usad 
(foto: M  Cerkovnik, STA) 
Figure 4: 
Damage to the locks, and the frst 
slump (Photo: M  Cerkovnik, STA) 

Slika 5: 
Podori cestišča, ki so bili zahtevni za 
sanacijo (foto: P  Rotar) 
Figure 5: 
Collapse of the road surface, which 
was very difcult to rebuild (Photo: P  
Rotar) 
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Krajani Jelendola so se odlično organizirali in v prostorih 
gasilskega društva vzpostavili začasno trgovino ter 
oblikovali krizni štab krajevne skupnosti, ki je dnevno 
zasedal ter se s štabom Civilne zaščite Občine Tržič 
dogovarjal o aktualni problematiki in predlagal možne 
rešitve  Z zbiranjem in bodrenjem so skrbeli tudi za 
pozitivno vzdušje, optimizem in organizirali razne delav-
nice za otroke ter nudili sosedsko pomoč najbolj priza-
detim in starejšim, ki čiščenja niso v celoti zmogli sami  
Vas se je medsebojno tesno povezala in verjetno je bil 
tudi to eden izmed razlogov za relativno hitro vrnitev v 
vsakdanji ritem  

Med intervencijo je bila aktivirana policijska postaja z 
namenom varovanja premoženja in ljudi na prizadetem 
območju, saj je že drugi dan intervencije prišlo do kraje 

nafte iz delovnih strojev pogodbenikov  Ker je interven-
cija trajala 12 dni, je poveljnik Civilne zaščite Občine 
Tržič organiziral tudi prenos in vročitev pošte v vasi 
ter izdajo potrdil delodajalcem o odsotnosti z delov-
nega mesta  Zaradi izostankov od pouka je bil opravljen 
sestanek z ravnateljem osnovne šole, 5  novembra pa 
organiziran prevoz zaposlenih in šolarjev do Dovža-
nove soteske in tudi od poškodovanega vozišča naprej 
v dolino  

Zaradi številnih radovednih obiskovalcev so bile izobe-
šene dodatne opozorilne table in postavljene lesene 
varnostne ograje, okrepljena je bila tudi ekipa za zava-
rovanje na območju cestnih usadov  Kljub številnim 
obvestilom v javnosti smo se vsakodnevno srečevali s 
pohodniki in fotograf, ki so opozorila preslišali, kar je še 

Slika 6: 
Uničene ceste (foto: P  Laharnar) 
Figure 6: 
Destroyed roads (Photo: P  Laharnar) 

Slika 7: 
Zasuti cestni propusti 
(foto: P  Rotar) 
Figure 7: 
Blocked road culverts 
(Photo: P  Rotar) 
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otežilo potek celotne intervencije  Intervencijska dela so 
se zaključila 10  novembra 2019 z odprtjem ceste skozi 
Dovžanovo sotesko, sanacijska dela pa bodo trajala še 
kar nekaj časa  

Organizacija in vodenje 

intervencije 

Za uspešno sodelovanje velikega števila ljudi različnih 
proflov so bili nujni jasna organizacija dela in vsem 
dobro znane naloge in odgovornosti  Štab Civilne zaščite 
Občine Tržič se je vsak dan sestajal v prostorih gasil-
skega društva, beležil vse klice in odzive nanje ter nadzo-
roval delo na terenu  

Izvedena je bila sektorizacija oziroma delitev mesta 
intervencije na manjša organizacijska območja, saj je 
delo v manjših in samostojnih delovnih enotah učinko-
vitejše  Vsak sektor je imel določen svoj delovni radijski 
kanal sistema zvez zaščite in reševanja (ZARE) in bil 
povezan z operativnim vodjem  Vzpostavili smo vstopno 
mesto za sosednja gasilska društva, vsaka ekipa je na 
terenu dobila spremljevalca gasilca iz lokalnega okolja  

Poveljnik Civilne zaščite je bil novinarjem na voljo za izjave, 
bil je v stiku z županom in preostalimi občinskimi službami, 
usklajeval je delo po posameznih območjih ter spremljal 
potek del na terenu, obenem pa se je dogovarjal s pred-
stavniki večjih slovenskih podjetij, ki so ponudili pomoč prebi-
valcem v obliki blaga oziroma materiala  Namestnik povelj-
nika je poleg pomoči pri vodenju izvajal logistično podporo  

Slika 8: 
Uničeni mostovi (foto: G  Bahun) 
Figure 8: 
Destroyed bridges (Photo: G  Bahun) 

Slika 9: 
Naplavine v Jelendolu 
(foto: P  Laharnar) 
Figure 9: 
Alluvial deposits in Jelendol 
(Photo: P  Laharnar) 
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Slika 10: Simbolično uničena krajevna tabla (foto: PGD 
Bistrica pri Tržiču) 

Figure 10: Destroyed local village sign for “Jelendol”, 
symbolic of the disaster (Photo: Bistrica pri 
Tržiču Voluntary Firefghting Society) 

Za vodjo intervencije je bil zadolžen poveljnik gasilske zveze, 
gasilke so nudile podporo pri pisanju zapisnikov  Vsako-
dnevno je bila zagotovljena prehrana vse operative na 
področju zaščite in reševanja, prehrano so lokalni gostinci 
v nekaterih primerih tudi darovali  Pri aktivnostih so složno 
sodelovala vsa gasilska društva Gasilske zveze Tržič  

Pri tem bi še poudaril, da je tričlanska zasedba štaba v 
podobnih nesrečah občutno premalo  Glede na naloge 
poveljnika in podpoveljnika tako ostane samo še en član 
za operativne zadeve, ki je ves čas dosegljiv samo za 
teren in tam tudi stalno fzično prisoten  V tem primeru, 
ko je bilo med delovišči tudi 30 kilometrov neprevozne 
ali slabo prevozne ceste, je bilo to še posebej težavno in 
odgovornost, ki jo s tem prostovoljno nase prevzemajo 
preobremenjeni člani ekipe na področju reševanja ljudi 
in premoženja, ni sprejemljiva  

V odločilnih trenutkih so nam na pomoč priskočili tudi 
poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko 
Šestan, minister za obrambo Karl Erjavec ter pred-
sednik vlade Marjan Šarec, ki so si stanje na terenu 
tudi osebno ogledali, zagotovili pomoč občini in s tem 
podporo našemu delovanju  Namestnik poveljnika 
Civilne zaščite Gorenjske, vodja Izpostave URSZR Kranj 
in predstavnik štaba Civilne zaščite za Gorenjsko so bili 
vsak dan z nami na terenu in na voljo za nasvete ter 
pomoč pri izvajanju odprave posledic naravne nesreče  

Izzivi za prihodnost 

Naravna nesreča takih razsežnosti, kot je prizadela 
Občino Tržič konec oktobra 2018, je zagotovo trd 
oreh za štab Civilne zaščite, ki se s takimi dogodki ne 
ukvarja prav vsak dan  Zaradi pomanjkanja strokovno 
usposobljenega kadra je večkrat prišlo do prekrivanja 
posameznih resorjev in preobremenjenosti posame-

Slika 11: 
Zasutje vozil in objektov v Jelendolu 
(foto: P  Laharnar) 
Figure 11: 
Buried vehicles and buildings in 
Jelendol (Photo: P  Laharnar) 
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Slika 12: 
Pomoč helikopterja SV 
(foto: P  Laharnar) 
Figure 12: 
Help provided by a helicopter from 
the Slovenian Armed Forces 
(Photo: P  Laharnar) 

znikov v štabu, kar bi bilo v prihodnje potrebno nadgra-
diti in jasneje začrtati  Glavni razlog je seveda pomanj-
kanje prostovoljcev, ki jim ne moremo povrniti niti potnih 
stroškov, kaj šele simboličnega plačila za trud in dnevno 
pripravljenost v okviru civilne zaščite  

V prihodnosti se je treba izogibati tudi komunikacijskim 
šumom med udeleženimi službami, kar bi lahko prepre-
čili s pogostejšimi izobraževanji glede ravnanja ob obse-
žnejših naravnih nesrečah in s pripravljenimi varnostnimi 
načrti z oceno tveganja  

Izkazalo se je še, da zasedanje štaba Civilne zaščite v 
garažah gasilskega društva ni bila najboljša rešitev, zato 

je cilj v prihodnosti pridobiti lastno štabno sobo, opre-
mljeno z zadostnim številom radijskih zvez, računal-
nikom, tablo in projektorjem ter vso pisarniško opremo  

Sklepne misli 

Potek celotne intervencije ocenjujem kot uspešen, saj 
je bilo narejeno vse, kar je v naši moči, da bi zaščitili 
življenja in lastnino Tržičanov  Za optimizacijo procesov 
smo se že začeli dogovarjati in izoblikovali nekaj konkre-
tnih rešitev  V štabu zato pričakujemo, da bomo na 
naslednjo intervencijo še bolje in bolj kakovostno pripra-
vljeni  



84 UJMA | številka 33 | 2019

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

  
  

UJMA OKTOBRA 2018 V TRŽIČU: 
POGLED S TERENA 
DISASTER IN TRŽIČ IN OCTOBER 2018: VIEW FROM THE SITE 

Jure Ferjan 
Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič, jure ferjan@trzic si 

Povzetek 
Narava je svojo neustavljivo moč na Gorenjskem po vremenski ujmi septembra 2007 v Železnikih in Davči ponovno 
pokazala konec oktobra 2018 v Tržiču, v Dolini in Jelendolu  Občanke in občani, gasilci, prostovoljci, dobrodelne 
organizacije in vodstvo občine so takoj začeli pomagati in sanirati  Škoda je bila ocenjena na približno 13 milijonov 
evrov  Pomoči so bili deležni vsi prizadeti, obnovitvena dela pa bodo zaradi svoje zahtevnosti trajala še dolgo  

Abstract 
After the meteorological disaster in Železniki and Davča in September 2007, nature once again demonstrated its 
unstoppable power in the Gorenjska region, in Dolina and Jelendol, Tržič, at the end of October 2018  The citizens pulled 
together, and frefghters, volunteers, charitable organizations and the municipal leadership really prevailed, immediately 
commencing relief and clean-up operations  The estimated damage was approximately 13 million EUR  Assistance 
was provided to all afected people, while rehabilitation of the site will continue for a long time due to its complexity  

Uvod 

Noči z 29  na 30  oktober 2018 v Občini Tržič ne bodo 
nikoli pozabili  Vremenska ujma je povzročila materialno 
škodo milijonskih razsežnosti, na srečo pa ni bilo žrtev 
zaradi prizadevnosti pogumnih občank in občanov ter 
gasilcev, pripadnikov Civilne zaščite in prostovoljcev  
Izjemne padavine so zajele površino okrog 5000 ha, 
kar pomeni tretjino občine  Vode so narasle in upadle 

v kakšnih treh urah  Vodostaj Tržiške Bistrice se je 
z normalnega pretoka, ki znaša od 9 do 12 kubičnih 
metrov na sekundo malo po polnoči okrepil za več kot 
dvajsetkrat, na neverjetnih 250 kubičnih metrov v 
sekundi  »Razdejanje je bilo silovito. V premajhnih rečnih 
koritih, zoženih z mostovi, ki so se hitro zatrpali s plavjem, 
je prihajalo do zastojev. Voda se je prelila prek poškodo-
vanih mostov, strgala cesto, podrla obrežne zidove in 
potrgala telefonsko ter električno, pa tudi vodovodno 

Slika 1: Lomščica je povsem poplavila bližnjo cesto  (foto: Arhiv Občine Tržič) 
Figure 1: The Lomščica stream completely fooded a nearby road (Photo: Municipality of Tržič Archives) 



85 UJMA | številka 33 | 2019

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

  

Jure Ferjan: UJMA OKTOBRA 2018 V TRŽIČU: POGLED S TERENA 

napeljavo. Odnesla je bivališče tik ob vodi in star mlin 
ob izlivu Lomščice v Bistrico, izginile so številne gozdne 
ceste ter obrežna kmetijska in gozdna zemljišča. Voda je 
poplavila tudi kleti številnih stanovanjskih in industrijskih 
objektov. V tovarni kos in srpov je v delu z glavne ulice, ki 
se je spremenila v rezervno strugo, voda tekla kar skozi 
tovarno in tovarniško dvorišče,« je dogajanje slikovito 
opisal župan Občine Tržič Borut Sajovic  

Izjemni pretoki 

Količina padavin v razmeroma velikem porečju, ki se 
lahko prazni le skozi Dovžanovo sotesko in Tržič, se je 
hitro povečala  Obsežno, skledasto, okrog pet tisoč 
hektarjev veliko prispevno območje med Storžičem, 
Košuto in Dolgo njivo je zbralo toliko vode, da se je pretok 
Tržiške Bistrice z običajnih 9 do 12 kubičnih metrov na 
sekundo v Preski na izhodu iz mesta povečal na več kot 
250 kubičnih metrov v sekundi  

»Narasli potočki, ki so po velikih gozdnatih skalnih strminah 
padali proti reki Bistrici, so se v nekaj urah spremenili v 
deroče rečne hudournike, ki so s seboj v dolino skupaj z 
rekordno količino vode nosili vse, kar jim je bilo na poti. Poleg 
deset tisoč kubikov proda, peska in skalovja je voda prena-
šala tudi drevje ter posekan les in drva. Ta so bila shranjena 
preblizu naraslih voda. Vodam je v običajnih koritih zmanj-
kalo prostora, zato so se razlile tudi po redkih travnatih 
ravnicah v okolici,« se dogajanja spominja župan Sajovic  

Velika gmotna škoda 

Največjo škodo so utrpeli predvsem prebivalci zgornjega 

dela občine, začenši z zgornjim delom Cankarjeve ceste, 
Slapom, Čadovljami, Dolino, Jelendolom in Lomom  
Poškodovanih je bilo 27 stanovanjskih objektov, voda je 
popolnoma odnesla 1 stanovanjski objekt in star mlin ob 
ustju Lomščice, prizadetih je bilo približno 10 kilometrov 
občinskih cest, 37 lastnikov kmetijskih zemljišč je utrpelo 
večjo škodo  Uničenih je bilo tudi 12 mostov, nekaj kilo-
metrov upornih zidov ter na desetine kilometrov gozdnih 
cest, kot tudi komunikacijski vodi in vodovodi  

Dolina in Jelendol sta bila odrezana od sveta in brez 
komunikacije, ki smo jo po treh urah vzpostavili prek 
gasilskih radijskih postaj  Začetna intervencija gasilcev, 
prostovoljcev in štaba Civilne zaščite je potekala od 
polnoči do jutra  Reševali smo, kar se je reševati dalo, 
odstranjevali kable, padla drevesa in plavje, črpali vodo 
ter zapirali objekte  Padavine, ki so zajele le pol porečja, 
so ponoči ponehale  Pretočni udarni val je prešel, vode 
so upadle  

Delovanje sil za zaščito 

in reševanje 

V Dolini in štabu Civilne zaščite v gasilskem domu v 
Bistrici pri Tržiču s poveljnikom Dragom Zadnikarjem so 
se zbrali gasilci in organizatorji delovno-reševalnih akcij  
Zbrali so hrano, uredili začasne namestitve, helikop-
terski prevoz in načrte za vzpostavitev začasnih prevo-
znosti v Dolino in Jelendol  

Aktiviralo se je vseh devet prostovoljnih gasilskih društev 
v Občini Tržič in pet PGD zunaj meja občine  Na pot proti 
Tržiču se je odpravila tudi prva težka gradbena mehani-

Slika 2: Informacije o stanju na terenu so prebivalci spremljali s strahom in grozo  Fotografje in posnetki s prizadetih 
območjih so potrdili resnost naravne nesreče  (foto: Arhiv Občine Tržič) 

Figure 2: The information on the situation in the feld was perceived with fear and horror among people  Photos and images 
from the afected areas demonstrated the severity of the disaster  (Photo: Municipality of Tržič Archives) 
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Občina Tržič se še enkrat iskreno zahvaljuje vsem 
donatorjem, dobrodelnim organizacijam in vsem, 
ki ste s svojim časom, trudom in delom olajšali 
trpljenje in nesrečo naših občank in občanov  

zacija  Čistile so se naplavine in objekti, stekla je solidar-
nostna akcija, v katero so se vključili Župnijska Karitas 
Tržič - Bistrica, Območno združenje Rdečega križa Tržič 
in Rotary klub Tržič Naklo, v Jelendolu pa se je s helikop-
tersko oskrbo vzpostavila brezplačna oskrbna trgovina  
Iz Kranja se je proti Tržiču na pomoč odpravila kolona 
vozil Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj, ki so zago-
tavljala predvsem tehnično pomoč  

Toda modro-belo-oranžna vozila z znakom civilne zaščite 
so upanje in optimizem v odrezano vas prinesla šele 
naslednji dan, 31  oktobra 2018, ko so jim pot utrli 
bagerji  Začasni stik s svetom je bil vzpostavljen čez 
dan, mediji so obvestili domovino in svet  »Na pomoč so 
nam prišli predstavniki države, stekle so humanitarne 
in dobrodelne akcije. Ponosni in hvaležni smo za veliko 
podporo in solidarnost. Nikoli nismo imeli občutka, da 
smo ostali sami,« je povedal župan Tržiča  

Preventiva je cenejša 

kot kurativa 

Škoda na območju Občine Tržič je skupaj znašala okoli 13 
milijonov evrov, na vodni infrastrukturi je ocenjena na 10 
milijonov evrov, na občinski infrastrukturi na 2 milijona 
evrov, na gozdnih cestah na 700 000 evrov in na kmetij-
skih površinah na 250 000 evrov  Župan mag  Borut 

Sajovic je napovedal dolgotrajno sanacijo: »Največ bo 
na nas, domačinih. Pričakujemo in od pristojnih v državi 
(Vlade RS in Ministrstva za okolje in prostor) zahtevamo, 
da je to prelomen trenutek, ko se bomo z vodotoki na 
ravni vse države začeli ukvarjati vsak dan, jih čistili, praznili 
in popravljali. To stane kar precej. Gotovo pa desetkrat 
manj kot popravljanje in odpravljanje škode.« 

Sklepne misli – sodelovanje v 

Tržiču kot primer dobre prakse 

Občina Tržič se je skupaj s humanitarnimi organizacijami 
v občini Župnijsko Karitas Tržič - Bistrica, Območnim 
združenjem Rdečega križa Tržič in Rotary klubom Tržič 
Naklo aktivno in nemudoma vključila v zbiranje sredstev 
za pomoč prizadetim v ujmi  Sanacija se je začela takoj, a 
je trajalo mesece, da je bila na nekaterih delih dokončno 
izvedena, nekje pa bo za celovito sanacijo treba še 
poskrbeti  Odziv ljudi je bil izjemen in je segal tudi čez 
meje občine in celo v tujino, najpomembneje pa je, da se 
je z zbranimi sredstvi pomagalo vsem, ki jih je ujma priza-
dela  

Odziv gasilcev, številnih prostovoljcev, dobrodelnih orga-
nizacij in vodstva občine je pokazal, da so Tržičanke in 
Tržičani zmožni stopiti skupaj, si pomagati in zmagati 
ne glede na zahtevnost preizkušnje  Način sodelovanja 
in povezovanja v dobro ljudi ter čim hitrejše pomoči 
ob obravnavani vremenski ujmi velja za primer dobre 
prakse, ki ga velja ohraniti  Vse dobrodelne organizacije 
so med seboj sodelovale, vodstvo občine pa je prevzelo 
koordinacijo, kar je olajšalo pretok informacij in omogo-
čilo pravično porazdelitev zbranih sredstev med vse 
prizadete  

Slika 3: Hitra in učinkovita sanacija za tunelom na cesti proti Jelendolu (foto: Arhiv Občine Tržič) 
Figure 3: Fast and efcient rehabilitation after the tunnel on the road to Jelendol (Photo: Municipality of Tržič Archives) 
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ZNAČILNOSTI SUŠE LETA 2018 V EVROPI 
IN RAZMERE V SLOVENIJI 
CHARACTERISTICS OF 2018 DROUGHT IN EUROPE 
AND SITUATION IN SLOVENIA 

Andreja Sušnik 
dr , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, andreja susnik@gov si 

Gregor Gregorič 
dr , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, gregor gregoric@gov si 

Povzetek 
Leto 2018 je zaznamovalo sovpadanje pomanjkanja padavin in daljšega obdobja izjemno toplega vremena, 
kar je povzročilo razvoj ekstremne suše v srednji in severni Evropi  To je bila posledica vztrajnih zračnih tokov 
anticiklona, ki se je na tem območju zadrževal vse od maja do jesenskih mesecev  Premik zračnih tokov proti 
severu zaradi anticiklona nad večjim delom vzhodne in jugovzhodne Evrope leta 2018 ni povzročil večjih težav 
s sušo  Skrajne vremenske razmere so povzročile katastrofalne posledice različnim gospodarskim sektorjem: 
od kmetijstva, gozdarstva in oskrbe s pitno vodo do ribištva, rečnega transporta, turizma ter drugih z vodo 
povezanih dejavnosti  V vseh prizadetih državah ob suši leta 2018 so bili največja težava obsežni požari, ki so 
bili najbolj katastrofalni na Švedskem  Jugovzhodna Evropa se je s pomanjkanjem padavin in izjemno toplim 
vremenom spoprijemala spomladi in jeseni, kar je povzročilo težave v kmetijstvu, na Donavi pa je zmanjšan 
pretok na severu povzročil težave tudi v državah v njenem južnem toku  Vegetacijsko sezono 2018 je v Sloveniji 
zaznamoval pozen začetek sezone s pogostimi padavinami ter kratkimi in intenzivnimi sušnimi obdobji (kratke suše, 
angl  fash droughts) na vzhodu ter zahodu države, vendar vreme v gospodarstvu ni povzročilo večjih težav  

Abstract 
The year 2018 was marked by the coincidence of a lack of precipitation and a long period of exceptionally warm 
weather, which provoked the development of extreme drought in central and northern Europe  This was due to 
the persistent airfow of an anticyclone, which was in this area from May to the autumn months  The displacement 
of the air fows due to the anticyclone to the north did not cause major drought problems over much of eastern 
and south-eastern Europe in 2018  Extreme weather conditions caused catastrophic consequences for various 
economic sectors – from agriculture and forestry, drinking water supply, fsheries, river transport, tourism 
and other water-related activities  Of all the afected countries in the drought of 2018, the biggest problem 
was the intense fres that were most catastrophic in Sweden  The situation in south-eastern Europe, however, 
showed a diferent characteristic, with the lack of precipitation and extremely warm weather in the region in 
the spring and autumn months, which caused certain problems in agriculture, while in the Danube river basin, 
reduced fow in the north caused problems in the downstream countries  The 2018 vegetation season in 
Slovenia was marked by a late start to the season with frequent precipitation and short and intense dry periods 
(i e  “fash droughts”) in the east and west of the country, but this did not cause major problems in the economy  

Suša leta 2018 v Evropi: 

vzroki in posledice 

Kombinacija pomanjkanja padavin in stalnega obdobja 
nadpovprečnih temperatur zraka, ki so jo spremljali 
vročinski valovi, je povzročila razvoj suše v srednji in severni 
Evropi (EDO, 2018)  Takšne razmere so bile posledica 
dolgotrajnega anticiklona, ki je na tem območju vztrajal 
vse od maja 2018  V srednji, zahodni in severni Evropi so 
meteorološke razmere precej odstopale od povprečnih  
Prisotnost anticiklona v zanj neobičajnem času in kraju 
je bilo mogoče zaznati celo v večmesečnem povprečju 
temperaturnega in vetrovnega polja nad Evropo  

Na sliki 1 je narisano polje temperature in vetra nad 
Evropo, povprečno od maja do julija, in sicer pri tlaku 
850 hPa, kar ustreza višini približno1500 m  Na levi strani 
je povprečje izračunano za obdobje 1979–2017, na desni 
pa samo za leto 2018  Iz polja vetra je mogoče zaznati 
močan odklon glavnega stržena zahodnih vetrov, ki se je 
od svoje običajne povprečne lege nad severozahodno in 
srednjo Evropo odklonil nad severni Atlantik  Nad seve-
rozahodno in srednjo Evropo ter južnim delom Skandina-
vije je nastalo območje s šibkimi vetrovi  Zračni tok je nad 
vzhodnim Baltikom obrnil smer proti jugu in jugovzhodu ter 
tako oblikoval veliko območje, okoli katerega je tekel anti-
ciklonalno ukrivljen zračni tok na višini približno 1500 m  
Odmik vetrovnega stržena proti severu je za omenjeno 
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maj–julij 1979–2017 maj–julij 2018 

 Slika 1: Povprečno polje vetra (črne puščice) in temperature (rdeče črte) nad Evropo za obdobje maj−julij pri tlaku 850 
hPa  Levo: obdobje 1979–2017  Desno: samo leto 2018  Vir podatkov: projekt ERA5, C3S (2017) 

 Figure 1: Average temperature and wind feld over Europe for months May-July at a pressure level of 850hPa  Left: 1979-
2017  Right: 2018  Data source: Project ERA5, C3S (2017) 

območje pomenil, da so tudi vse atlantske vremenske 
motnje potovale daleč proti severu in se šele nad seve-
rovzhodno Evropo ponovno obrnile proti jugu  Tudi zato 
nad pretežnim delom vzhodne in jugovzhodne Evrope leta 
2018 razen kratkotrajnejših vročinskih valov ni bilo sušnih 
razmer  Odklonjena smer zračnih tokov je vplivala tudi na 
temperaturne razmere  Poleti, ko odsotnost močnejših 
zračnih tokov in z njimi povezanih padavinskih in oblačnih 
sistemov pomeni lokalno pregrevanje, je bil pozitivni 
odklon temperature zaznan nad širšim območjem seve-
rozahodne in srednje Evrope  Povišane temperature so s 
povečano evapotranspiracijo sušne razmere še zaostrile  

V Skandinaviji se je suša razvijala že od marca  Še zlasti 
malo padavin je bilo marca in maja  Na jugovzhodni obali 
Baltskega morja v smeri proti Belorusiji sta bila maj in 
junij podpovprečno suha, čeprav so bile znotraj regije 
razmere zmernejše  Podobno je bilo v srednji Evropi 
(Nemčija in Češka republika)  Tudi v visokem poletju je bila 
količina dežja podpovprečna  Postopno se je vsebnost 
vode v tleh v srednji Evropi zmanjševala  V drugem delu 
poletja se je stanje malo izboljšalo v Skandinaviji, Veliki 
Britaniji in na Irskem  Pretoki rek so se zmanjšali na 
večjem delu porečja Rena in njegovih pritokov  Avgusta 
so se razmere nekoliko izboljšale, vendar so se anomalije 
v vodni bilanci zaradi tako močnega odklona spomladi in 
zgodaj poleti vlekle še v jesenski čas  

Te razmere so pustile posledice v številnih gospodar-
skih in družbenih sektorjih  Upad vodotokov je prinesel 
težave v rečnem transportu  Vročinski valovi z ekstremi 
so bili opaženi na številnih lokacijah, najizraziteje na 
Iberskem polotoku  Kombinacija visokih temperatur 
zraka in suše je vplivala tudi na kakovost vode ter popu-
lacijo rib  V vseh prizadetih državah ob suši leta 2018 
so bili največja težava obsežni požari, ki so bili najbolj 
katastrofalni na Švedskem  V kmetijstvu je v seve-

rovzhodni in srednji Evropi prišlo do izjemnega zmanj-
šanja pridelka, še posebno poljščin ob Baltskem morju 
in na otokih v Rokavskem prelivu (večinoma pšenica), 
ter sadja oziroma vrtnin v srednji Evropi  Švedski izvoz 
pšenice se je zmanjšal na petino petletnega povprečja, 
litovska vlada pa je razglasila izredne razmere zaradi 
suše, ki je po ocenah zmanjšala količino pridelave za okoli 
tretjino  Podobne izpade pridelka so imeli tudi v Nemčiji, 
na Češkem in Poljskem  Količina pridelka na Nizozem-
skem in v Belgiji zaradi namakalnih sistemov ni bila tako 
zmanjšana, je pa sušno obdobje pustilo posledice vsaj pri 
doseženih cenah pridelka in stroških pridelave  

Evropska opazovalnica za sušo 

Pri ugotavljanju počasi nastajajočega pojava, kot je 
kmetijska suša, je zelo zahtevno določanje njenega 
začetka, trajanja in jakosti  Razvoj sušnega monitoringa 
ima najdaljšo tradicijo v Združenih državah Amerike, 
Avstraliji in Južni Afriki  V Evropi so v poznavanju pojava 
suše in integralnem znanju o pomanjkanju vode precej-
šnje pomanjkljivosti  V zadnjih letih se v Evropi razvija 
prototip evropske opazovalnice za sušo (Evropska 
opazovalnica suše, angl  European Drought Observa-
tory – EDO) v okviru Skupnega raziskovalnega centra 
Evropske komisije (angl  Joint Research Centre – JRC), ki 
omogoča neprekinjeno spremljanje razvoja suše v Evropi  
Najpomembnejši del EDO je spletni portal z naslovom 
http://edo.jrc.ec.europa.eu, ki vključuje katalog meta-
podatkov, monitoring novic o suši v medijih in analizo 
rezultatov sušnega monitoringa ter podrobnejše infor-
macije, ki jih zagotavljajo regionalni, nacionalni in lokalni 
observatoriji  Poleg tega je mogoče na spletnem portalu 
dobiti in analizirati časovne vrste zgodovinskih suš ter 
potek časovnega razvoja kazalnikov suše za posamezne 
mrežne celice in upravne regije v Evropi  
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Legenda 

Stanje pozornosti: opažen Stanje alarma: vegetacija 
primanjkljaj padavin kaže znake stresa 

Stanje opozorila: ugotovljen Popolna obnovitev vegetacije, 
Delna obnovitev vegetacije primanjkljaj vode v tleh povratek v normalno stanje 

Slika 2: Stanje suše v Evropi, prikazano s kombiniranim sušnim kazalnikom CDI v drugi dekadi julija 2018  Povzeto po: 
EDO, 2018  

Figure 2: Analysis of drought using the combined drought index CDI in the second decade (10-day period) of July 2018  
Adapted from: EDO, 2018 

Za vrednotenje pomanjkanja vode oziroma suše so 
potrebni različni kazalniki  Skupna značilnost kazalnikov 
suše je, da temeljijo na meteoroloških in hidroloških 
spremenljivkah, kot so količina padavin, pretok vodo-
tokov, vodnost tal, napolnjenost talnih vodnih rezervo-
arjev in gladina površinskih voda  Kazalniki pomanjkanja 
vode pa pogosto sledijo odzivu na pritisk in primerjajo 
odvzem vode oziroma porabo vode z njeno dolgoročno 
razpoložljivostjo  

Podrobnejše informacije o kazalnikih suše ter pred-
nosti in pomanjkljivosti posameznega kazalnika so obja-
vljene na spletni strani EDO  Sepulcre-Canto in sode-
lavci (2012) so natančneje opisali metodologijo sledenja 
suše v EDO  Kombiniran sušni kazalnik (CDI) temelji 
na vzročno-posledičnem razmerju, ki predvideva, da 

pomanjkanje padavin (vzrok) vodi do pomanjkanja vode 
v tleh in manjšo produktivnost vegetacije (vpliv)  Zgodnje 
opozarjanje na kmetijsko sušo poteka z identifkacijo 
različnih stopenj razmerja med padavinami in pomanjka-
njem vode v tleh v določenem sušnem dogodku  Za zdaj 
je namen sistema le identifkacija sušnih območij in njiho-
vega potenciala za sušo  

Na sliki 2 je prikazan primer stanja suše v Evropi, analizi-
ranega z orodjem EDO v drugi dekadi julija 2018  Kot je 
razvidno iz legende ob sliki, spremljanje časovnega zapo-
redja vrednosti sušnega kazalnika CDI omogoča iden-
tifkacijo različnih stanj suše  Prvo stopnjo imenujemo 
stanje pozornosti ali opazovanja (angl  watch): v bližnji 
preteklosti je bil opažen primanjkljaj količine padavin, 
posledice pa še niso nujno vidne  Precejšna verjetnost je, 
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Slika 3: Levo: posledice suše leta 2018 na Bavarskem (vir: tellerreport com)  
Desno: reka Ren je med sušo leta 2018 dosegla rekordno nizke vodostaje (vir: phys org)  

Figure 3: Left: Drought impacts in Bavaria in summer 2018 (Source: tellerreport com); 
Right: The river Rhine reached record low levels during the 2018 drought (Source: phys org) 

da bo suša vstopila v naslednjo fazo in posledično vplivala 
na kmetijstvo  Treba je natančno opazovati stanje  Sledi 
stanje opozorila (angl  warning): količina vode v površin-
skem sloju tal, v katerem je dosegljiva koreninam, je v 
stanju primanjkljaja  Pričakovana je kmetijska suša, zaradi 
pomanjkanja vode bo vegetacija prešla v stanje stresa  
V tej fazi je treba aktivirati načrte in ukrepe za zmanj-
šanje izpostavljenosti pridelka  O ugotovljenih vplivih suše 
na kmetijstvo opozarja stanje alarma (angl  alert): v tej fazi 
suše je z daljinskim zaznavanjem že opažen vpliv suše na 
vegetacijo z zmanjšanjem aktivne vegetacije in upadom 
zelenih listnih površin  Škoda je neizogibna, zato je treba 
preučiti možnosti za različne kompenzacijske ukrepe  
Poleg treh stopenj razvoja suše sta v sistemu dodani 
tudi dve fazi obnove stanja vegetacije po omilitvi suše: 
delna in popolna obnovitev stanja (v zadnjem primeru 
lahko govorimo o vrnitvi v normalno stanje)  Takšen prikaz 
omogoča dinamično spremljanje razvoja suše – prika-
zuje namreč območja, na katerih se zaradi primanjkljaja 
padavin in pričakovanega primanjkljaja vodnosti tal suša 
razvija in napreduje, ter tudi območja, na katerih se je 
suša omilila in se v vegetaciji že kažejo znaki obnove  

Suša leta 2018 v 

jugovzhodni Evropi 

Globalna skupnost že kar nekaj časa išče nove rešitve za 
zgodnje ugotavljanje in upravljanje suše  Zaradi zaplete-
nosti pojava enotne rešitve še ni, saj je treba upoštevati 
specifke regij in posameznih držav  Tudi jugovzhodna 
Evropa, ki kljub škodi, ki jo povzroča suša v ranljivih 
sektorjih, kot so kmetijstvo, energetika, vodni promet in 
vodooskrba, nima učinkovitega upravljanja  Da bi rešili 
regijsko težavo monitoringa suše, je bil leta 2007 usta-
novljen virtualni Center za upravljanje suše v jugovzhodni 
Evropi (angl  Drought Management Center for Southea-
stern Europe – DMCSEE), ki pokriva ozemlje 13 držav v 
regiji: Albanije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Grčije, 
Hrvaške, Slovenije, Madžarske, Makedonije, Moldavije, 
Romunije in Turčije ter pozneje še Srbije in Črne gore  

Od leta 2007 so bile izvedene številne dejavnosti glede 
izdelave strokovnih vsebin DMCSEE, s poudarkom na 
izdelavi biltena (mesečni pregled stanja sušnih razmer in 
potencialnih vplivov suše v regiji z napovedjo) in spletne 
strani DMCSEE (razvojne novosti, projektne dejavnosti, 
članki, zapisniki sestankov in mednarodnih dogodkov, 
predstavitve) ter prvih meteoroloških produktov za 
sledenje razvoja suše v regiji  Pripravljeni so bili predloge 
in načrti za strokovne ekspertize, povezane z raziska-
vami suše, izvedeni sta bili mreženje ustanov v Slove-
niji in tujini ter iskanje možnosti za dodatno fnanciranje 
DMCSEE  Ena izmed glavnih funkcij DMCSEE je vzpo-
stavitev kazalnikov suše in načina zgodnjega alarmi-
ranja  Informacije in bilteni so dostopni na spletni strani 
DMCSEE http://www dmcsee org  

Medtem ko sta se severna in osrednja Evropa v poletnih 
mesecih spoprijemali z izjemno suhimi razmerami, je bilo 
v jugovzhodni Evropi topleje in bolj suho kot običajno v 
spomladanskih in jesenskih mesecih  Aprila je bila tempe-
ratura zraka precej nad povprečjem v večjem delu regije  
Dvignila se je na 26–28 °C, na številnih območjih celo 
do 30 °C  Izjemno topel je bil oktober, ko je povprečna 
temperatura zraka presegla dolgoletno povprečje do 
2 °C po vsej regiji, v severnem delu regije in delu severne 
Turčije pa celo do 3 °C  Obenem je v regiji spomladi in 
tudi jeseni primanjkovalo padavin  Aprila se je mesečna 
količina padavin uvrstila med leta z najskromnejšimi koli-
činami dežja, marsikje je bil dosežen 50-letni rekord  
Podobne razmere so se pojavile tudi oktobra, ko so bile 
padavine redke in razmere klimatološko ekstremne, in 
sicer v spodnji petini po količini dežja glede na dolgoletno 
povprečje v regiji  

Najbolj je pomanjkanje padavin prizadelo Balkanski polotok  
Vremenske razmere so povzročile sušo v spomladanskih 
mesecih, ki se je razvila predvsem v Turčiji  Sušne razmere 
so negativno vplivale na pridelavo medu v Moldaviji, kjer 
je bil skupni pridelek leta 2018 za 15–20 odstotkov nižji 
kot leto prej (DMCSEE, 2019)  Precej težav je suša v 
severnem delu Evrope povzročila tudi v porečju Donave, 
saj se je močno zmanjšal njen pretok  Na več mestih po 

http://www.dmcsee.org
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Slika 4: Prikaz kazalnika SWI v sušnem uporabniškem servisu na dan 24  avgusta 2018 za Podonavje 
Figure 4: The SWI index as seen in Drought Watch on 24th August 2018 for the Danube region 

Madžarski je Donava dosegla zgodovinsko nizko raven  
Podobno stanje je bilo tudi na reki Ren (slika 3), zato je 
bil moten ladijski promet, kar je povzročilo veliko gospo-
darsko škodo, promet se je zmanjšal za skoraj dve tretjini, 
cene pošiljk pa so se povečale za 15–20 odstotkov  Zaradi 
znižanega vodostaja Donave je bila jedrska elektrarna 
Paks konec avgusta prisiljena zmanjšati svoje delovanje, 
saj je temperatura vode dosegla kritično temperaturo 
29,8 °C  Značilnost razvoja suše leta 2018 v regiji jugo-
vzhodne Evrope je natančneje opisana v biltenih DMCSEE 
(DMCSEE, 2019)  

Pogled na stanje s pomočjo 

novih orodij za sledenje 

suše v Podonavju 

Center DMCSEE se po fnančni krizi večinoma fnancira 
iz projektov  Da bi izboljšali upravljanje suše in nadgradili 
njeno sledenje v Podonavju, smo januarja 2017 vzpostavili 
mednarodni projekt v okviru transnacionalnega programa 
sodelovanja Podonavje, imenovan Tveganje za sušo v 
Podonavju oziroma DriDanube  V projektu je bil razvit 
sušni uporabniški servis (angl  Drought User Service – 
DUS), ki omogoča sledenje suše v realnem času v celotni 
regiji Podonavje predvsem glede na podatke daljin-
skega zaznavanja (https://droughtwatch eu)  S pomočjo 
sušnega uporabniškega servisa smo lahko spremljali 
razvoj suše v Podonavju, vključno s Slovenijo  Več infor-
macij o projektu je dostopnih na spletni strani projekta 
http://www interreg-danube eu/approved-projects/ 

dridanube  Pregled stanja v regiji smo lahko opazovali s 
pomočjo DUS, ki je avgusta 2018 dobro sledil stanju suše v 
severnem delu Podonavja  Kazalnik vodnosti tal SWI (angl  
Soil Water Index) prikazuje vrednosti dnevnega odsto-
panja vsebnosti vode v koreninskem sloju tal (0–40 cm) 
od povprečja obdobja 2007–2017 za isti izbrani dan 
na podlagi podatkov daljinskega zaznavanja  Prostorska 
ločljivost je odvisna od izbranega vira podatkov in se giblje 
od 12,5 km do 1 km (kadar so na voljo podatki najno-
vejših satelitov v okviru programa Copernicus)  Pozitivna 
odstopanja od omenjenega povprečja so na karti prika-
zana v odtenkih modre (presežek vsebnosti vode v tleh), 
vrednosti negativnega odstopanja pa v odtenkih rumene 
(primanjkljaj vsebnosti vode v tleh)  Na sliki 4 je prikazano 
stanje suše avgusta 2018 v severnem delu Podonavja  

Obenem se je jakost suše izražala tudi v tedenskih poro-
čanjih, ki smo jih zasnovali v projektu z več kot 1000 
poročevalci v sodelujočih državah (slika 5)  Ti so svojo 
subjektivno oceno o vplivu suše na terenu v petsto-
penjski lestvici dali v obliki odgovorov na preprost spletni 
vprašalnik  

Pozen vstop v vegetacijsko 

sezono in vročina ter kratkotrajna 

suša leta 2018 v Sloveniji 

Vegetacijsko sezono 2018 je v Sloveniji zaznamoval 
njen pozni začetek s pogostimi padavinami in kratkimi 
ter intenzivnimi sušnimi obdobji (angl  fash droughts) 

https://droughtwatch.eu
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dridanube
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Slika 5: Ocena vpliva suše na pridelek, kot so jo v okviru projekta DriDanube dali prostovoljni poročevalci 23  avgusta 
2018  Rjava območja kažejo na občutno zmanjšanje pridelka, rdeča na precejšen vpliv suše na zmanjšanje 
pridelka, oranžna na območja z veliko verjetnostjo, da bo suša zmanjšala pridelek, bela območja pa ne kažejo 
znakov suše  Poleg tega je na dveh manjših zemljevidih orisano tudi stanje površinske vodne bilance in vodnosti 
tal, kakor so ju subjektivno določili poročevalci (rdeči in rumeni krogci – suhe razmere, zeleni in modri krogci – 
normalno oziroma namočeno stanje tal)  

Figure 5: Estimated drought impacts on the yield of main crops as reported by voluntary reporters in the frame of 
DriDanube project on 23rd August 2018  The brown areas indicate a signifcant reduction in yield; red areas 
indicate a signifcant impact of drought on the reduction in yield; orange areas show areas with a high probability 
that drought would reduce the crop; and white areas do not show any signs of drought  The state of the surface 
water balance and root level soil moisture is depicted in the two smaller maps attached to the right (red and 
yellow circles – dry conditions; green and blue circles – normal to wet conditions)  

na vzhodu in zahodu države  V zadnji dekadi februarja 
so bile povprečne dnevne temperature zraka v žitoro-
dnih predelih nižje od –5 °C  V primerjavi z dolgoletnim 
povprečjem so bile skoraj 8 °C prenizke  Prehladno 
vreme se je nadaljevalo tudi v prvi dekadi marca  Odsto-
panja od povprečja so bila sicer nekoliko manjša, a so 
bila večinoma večja od 3 °C  Po kratkotrajni otoplitvi je 
na prehodu iz druge v tretjo dekado marca sledila še 
ena ohladitev, nato se je otoplilo  Padavine so bile febru-
arja in do konca prve dekade marca snežne, razen 
na Primorskem, ves čas je vztrajala tudi sklenjena 
snežna odeja  Temperature zraka so v večjem delu 
države prestopile vegetacijski prag 5 °C 26  oziroma 
27  marca, v hribovitih predelih (Rateče) dober teden 
dni pozneje, 4  aprila, na Obali pa 3  marca  Vegetacijski 
temperaturni prag je nastopil pozneje od povprečja, s 
sicer najmanjšim, dvodnevnim, odmikom na Brniškem 
polju, drugod večinoma od osem do devet dni pozneje, v 

osrednji Sloveniji celo 11 do 14 dni pozneje od povprečja  
Po prestopu petstopinjskega vegetacijskega tempera-
turnega praga se je začelo ozračje zelo hitro ogrevati  
Temperaturni prag 10 °C je nastopil že čez dobrih 
deset dni, na severovzhodu že 8  aprila, deset dni prej 
kot običajno, v urbanem območju Ljubljanske kotline in 
na novomeškem območju že prve dni aprila, v hribo-
vitih predelih pa 15  aprila, pri čemer je bil v primerjavi 
s povprečjem tudi odmik nad povprečjem največji (17 
dni prej kot običajno)  Nekoliko bliže normalnemu času 
je temperaturni prag 10 °C nastopil le na obalnem 
območju  Na nadpovprečne temperaturne razmere 
aprila kaže prestop temperaturnega praga nad 15 °C, 
ki je v večjem delu celinske Slovenije nastopil že sredi 
aprila, več kot mesec dni prej kot običajno  Manjše, 
sedemdnevno, prehitevanje smo opazili le na Gorenj-
skem in v hribovitih predelih Zgornjesavske doline 
(preglednica 1)  
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Temperaturni prag 5 °C Prag 10 °C Prag 15 °C 

Postaja 2018 1981−2017 odklon 2018 1981−2017 odklon 2018 1981−2017 odklon 

Brnik 27. 3. 25. 3. 2 9. 4. 26. 4. −17 23. 5. 30. 5. −7 

Rateče 4. 4. 13. 4. 9 15. 4. 11. 5. −27 30. 5. 11. 6.* −7 

Ljubljana 26. 3. 12. 3. 14 1. 4. 13. 4. −12 16. 4. 18. 5. −32 

Novo mesto 26. 3. 15. 3. 11 2. 4. 14. 4. −17 19. 4. 21. 5. −32 

Celje 26. 3. 19. 3. 7 8. 4. 21. 4. −13 20. 4. 25. 5. −35 

Maribor – letališče 26. 3. 17. 3. 9 8. 4. 18. 4. −10 19. 4. 24. 5. −35 

Murska Sobota 26. 3. 18. 3. 8 8. 4. 18. 4. −10 15. 4. 22. 5. −37 

Portorož 3. 3. 23. 2. 9 28. 3. 4. 4. −7 15. 4. 9. 5. −24 

* Krajši podatkovni niz 
** Spomladanski temperaturni prag je presežen prvi dan vsaj šest dni dolgega intervala s povprečno dnevno temperaturo zraka, ki je večja 

od temperature praga po koncu zadnjega vsaj šest dni dolgega intervala s povprečno temperaturo zraka, manjšo od temperature praga. 

Preglednica 1: Prestopi temperaturnih pragov 5, 10 in 15 °C** leta 2018 v primerjavi z dolgoletnim povprečjem 
(1981−2017) in odkloni od povprečja 

Table 1: Dates of exceeding 6-day thresholds of 5,10 and 15 °C in 2018 in comparison to the long-term average 
(1981-2017) 

Maja so bile padavine pogostejše zlasti na vzhodu in 
severu države  Prva polovica junija je minila v znamenju 
previsokih temperatur zraka, ki so od dolgoletnega 
povprečja 1981–2010 odstopale za okoli 1,5 °C  Junijska 
padavinska slika kaže na podpovprečne padavine v 
celotni zahodni Sloveniji, na Koroškem in v delu Dolenjske  
Padavine so se večinoma pojavljale v obliki neviht in ploh, 
torej so bile večinoma lokalnega značaja  Predvsem na 
začetku meseca so neurja povzročala veliko nevšečnosti, 
tudi gospodarsko škodo (vdori meteorne vode, odkrivanje 
streh in podiranje dreves, poplave, toča 8  junija z najhuj-
šimi posledicami v Črnomlju)  Padavinskih dni je bilo od 
deset na Obali do 18 na Štajerskem in Dolenjskem, višina 
padavin pa se je gibala okrog 80 mm na Obali, v Ljubljani 
in Šmartnem pri Slovenj Gradcu do 150 mm, na vzhodu 
države, v Kočevju, pa tudi več kot 200 mm  

Tudi julija so se pogoste plohe in nevihte pojavljale po 
vsej Sloveniji  Največ padavin (od 140 do 230 mm) je 
padlo v pasu med Koroško in Belo krajino, precej manj 
(od okoli 30 do 70 mm) pa na zahodu in vzhodu države  
V zadnji dekadi julija je Slovenijo, tako kot tudi večji del 
srednje in severne Evrope, zajel vročinski val  Najvišje 
dnevne temperature zraka so se na severovzhodu 
države povzpele do 34 °C, še nekoliko višje, med 35 in 
36 °C, so bile na Obali in Goriškem  Tudi na običajno 
hladnejših območjih, kot na primer v Zgornjesavski dolini 
ter na Notranjskem in Kočevskem, so se najvišje dnevne 
temperature zraka povzpele do 32 °C  

Vročina se je nadaljevala tudi avgusta  Najvišje dnevne 
temperature zraka so se več kot dvajsetkrat povzpele 
nad 30 °C na Primorskem, drugod po Sloveniji pa od 
15- do 18-krat oziroma od sedemkrat do devetkrat 
v hribovitih predelih  Število vročih dni je povsod po 
državi preseglo dolgoletno povprečje, največ za skoraj 
deset dni na Goriškem  Občutneje se je ohladilo šele ob 

prehodu fronte 27  avgusta, a le za kratek čas, saj so 
bile temperature zraka že naslednji dan ponovno višje 
od 25 °C  Padavine so bile tako julija in avgusta lokalnega 
značaja, vendar pogostejše in obilnejše v zahodni polovici 
države  Prevladovale so plohe in nevihte, na zahodu je 
bilo od devet do 12 dni s padavinami, na jugovzhodu in 
severovzhodu pa od šest do devet dni  Skupna mesečna 
količina dežja je bila v jugozahodni in osrednji Sloveniji 
celo nekoliko nad povprečjem, padlo je okoli 100 mm na 
jugozahodu, na severozahodu in v osrednji Sloveniji okoli 
200 mm, v vzhodni polovici države manj kot 100 mm, 
najmanj pa v Spodnjem Posavju, le dobrih 50  mm  
Nadpovprečno toplo vreme se je nadaljevalo vse do 
zadnje dekade septembra, ko je vso državo zajela močna 
ohladitev, ki je ponekod v izpostavljene predele Slovenije 
prinesla tudi zgodnjo jesensko slano  

Neugodne vremenske razmere zgodaj spomladi, zamu-
janje vegetacijskega razvoja in hitri prestopi tempe-
rature zraka nad višje temperaturne pragove so na 
splošno vplivali na dinamiko razvoja občutljivih fenolo-
ških faz že na začetku vegetacijskega obdobja  Visoke 
temperature zraka ob vročinskih valovih konec julija in 
avgusta ter posledično visoka evapotranspiracija so tla 
po večjem delu države močno izsušile  Meteorološka 
vodna bilanca je bila večji del avgusta negativna, največji 
mesečni primanjkljaj pa so opazili na Goriškem, severo-
zahodu in severovzhodu države ter presenetljivo tudi 
na Koroškem  Izjemi sta bila osrednja Slovenija in del 
Štajerske, kjer je padlo več padavin od količine potenci-
alno izhlapele vode in je bil ob koncu avgusta ugotovljen 
celo presežek vode  

Posledično so na nekaterih območjih v Sloveniji avgusta 
nastale sušne razmere, na kar so vplivali tudi vodnobi-
lančni primanjkljaji predhodnih mesecev  Kumulativna 
vodna bilanca za celotno vegetacijsko obdobje je imela 
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največje primanjkljaje na obalnem območju, Goriškem, 
severovzhodu države in slovenjgraškem območju  

O neobičajni suši so poročali tudi iz bovškega in bohinj-
skega konca ter s hribovitih območij Zgornjesavske 
doline, do koder je segal vpliv suše, ki je prizadel osrednjo 
in severno Evropo  Podobno je negativno odstopanje 
nasičenosti koreninskega sloja tal z vodo od dolgoletnega 
povprečja, kar z drugimi besedami označuje izsušena tla, 
sredi avgusta na severozahodu, severu in severovzhodu 
države nakazoval tudi kazalnik vodnosti tal (SWI)  Drugod 
po Sloveniji so bile razmere blizu povprečju, ponekod 
celo presežnim vrednostim  Zelo podobno sliko je v sicer 
precej slabši ločljivosti kazal tudi sistem EDO (slika 2)  

Kljub temu so sušne razmere, ki so dosegle maksimum 
avgusta, povzročile škodo predvsem posevkom koruze 
in travnatim površinam na severovzhodu države ter v 
posavski regiji, kjer je bilo opaziti znake prisilnega zorenja  
Prav tako so o negativnih posledicah na različnih kmetij-
skih kulturah poročali tudi z obalno-kraškega, gorenj-
skega in koroškega območja  K škodi je ob visokih tempe-
raturah odločilno prispeval vročinski stres  O vplivih suše 
in suhem površinskem sloju tal so z omenjenih območij 
poročali tudi poročevalci s terena, ki so del poročevalske 
mreže in sodelujejo v projektu DriDanube  

Sklepne misli 

Leto 2018 je bilo glede pojava suše v obdobju razvoja 
vegetacije v marsičem nenavadno  Najintenzivnejša 
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Povzetek 
Analize kažejo, da se pogostost suš v Sloveniji povečuje  S podatki vodomernih postaj državnega 
hidrološkega načrtnega spremljanja (monitoringa) smo izvedli časovno in prostorsko analizo največjih 
hidroloških suš v Sloveniji  V analizo smo zajeli 44 vodomernih postaj, ki zagotavljajo dobro prostorsko 
pokritost Slovenije in imajo na voljo podatke od leta 1960 naprej  S kazalniki malih pretokov smo ugotovili 
hidrološko suha leta, med katera sodijo 1971, 1989, 1993, 2003, 2011 in 2012  Izračuni primanjkljajev 
odtoka in njihovih trajanj so pokazali, da kot najbolj suho leto izstopa leto 2003, ko je suša zajela večji 
del Slovenije  Sledita suši v letih 1993 in 2012  Je pa suša regionalni pojav  Leta 1993 je bila najbolj 
intenzivna suša na severu države, leta 2003 in 2012 v Prekmurju ter leta 2011 na jugu države  

Abstract 
Analyses show that the frequency of drought events in Slovenia is increasing  Using the data from gauging 
stations which are part of the national hydrological monitoring system, we carried out a temporal and spatial 
analysis of the largest hydrological droughts in Slovenia  In the analysis, we included 44 gauging stations 
that ensure good spatial coverage of Slovenian territory and have available data from 1960 onwards  
Using the low fow indices we identifed hydrologically dry years, which include 1971, 1989, 1993, 2003, 
2011 and 2012  Our calculations of fow defcits and their durations showed that 2003 was the driest, 
and that drought in this year covered most of Slovenia  Slightly less severe droughts occurred in 1993 
and 2012  Drought is a regional phenomenon  In 1993, the most severe drought occurred in northern 
Slovenia; in 2003 and 2012 in the Prekmurje region; and in 2011 in the southern part of the country  

Uvod 

Zaradi podnebnih sprememb v prihodnosti pričakujemo 
vse več sušnih ekstremov (Stahl, 2001)  Slovenija spada 
med najbolj vodnate države Evrope in sveta  Kljub temu 
pa podatki kažejo, da je suša zaradi pomanjkanja padavin 
in njihove neenakomerne časovne porazdelitve vse večja 
težava tudi v Sloveniji (Sušnik in sod , 2013)  Suša je 
zapleten pojav, pri katerem moramo za njegovo celovito 
obravnavo upoštevati različne vidike  Poznamo mete-
orološko, kmetijsko, hidrološko, socialno-ekonomsko 
in ekološko sušo (Tallaksen in Van Lanen, 2004)  V 
prispevku smo se osredotočili na hidrološki vidik  Hidro-
loško izrazje (Mikoš in sod , 2002) opredeljuje hidrološko 
sušo kot »Dovolj dolgo obdobje nenormalno suhega 
vremena, da povzroči povečano pomanjkanje vode, kar 
kažejo podpovprečni pretoki, podpovprečno znižanje 
gladin jezer in/ali znižanje vlage v tleh ter znižanje gladine 

podtalnice«  Opredelitve suše se med seboj razlikujejo in 
nobena izmed njih ne opiše vseh možnih okoliščin, zato 
je prepoznavanje sušnih dogodkov in odzivanje nanje bolj 
zahtevno kot pri drugih naravnih nesrečah  

Namen tega prispevka je na podlagi kazalnikov malih 
pretokov ugotoviti in analizirati hidrološko najbolj sušna 
leta v Sloveniji v obdobju meritev 1960–2016  

Podatki in metode 

Podatki 

V analizah so bili uporabljeni podatki srednjih dnevnih 
pretokov za 44 vodomernih postaj, za katere so bili na 
voljo podatki za obdobje 1960–2016 (slika 1)  Merili za 

mailto:mira.kobold@gov.si
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Slika 1: V analizo vključene vodomerne postaje 
Figure 1: Analyzed gauging stations 

izbiro postaj sta bili zagotovitev čim večje prostorske 
pokritosti Slovenije in izbira vodomerne postaje s čim 
manjšim izpadom podatkov (Cunja, 2018)  

Najmanjši letni srednji 
dnevni pretok (MAM) 

Za najmanjši letni pretok se v tuji strokovni literaturi 
uporablja oznaka MAM (angl  mean annual minima). 
Je eden od najpogosteje uporabljenih kazalnikov malih 
pretokov  Dobimo ga iz podatkov srednjih dnevnih 
pretokov različnih trajanj (Tallaksen in Van Lanen, 2004)  
V prispevku smo letne minimalne pretoke izračunali za 
7, 30, 180 in 360 dni z metodo drsečega povprečja  
Leta, v katerih se na posameznih vodomernih postajah 
pojavijo najmanjši MAM(30) (MAM za 30 dni) v obdobju 
1960–2016, so prikazana na sliki 2  

Metoda praga in izračun 
sušnega primanjkljaja 

Pri metodi praga za sušne dogodke označimo vse tiste 
dogodke, pri katerih pretoki padejo pod vnaprej določen 
prag  Za prag najpogosteje uporabimo kazalnike malih 
pretokov ali percentile, ki so določeni s krivuljo trajanja 
pretokov  Pri izbiri praga moramo biti pozorni na hidro-
loški režim reke (Tallaksen in Van Lanen, 2004)  Za 

prikazano študijo je bil kot sušni prag izbran srednji 
mali pretok sQnp  Med kazalniki malih pretokov je velika 
korelacijska povezanost (Tallaksen in Van Lanen, 2004; 
Cunja, 2019)  

Začetek sušnega dogodka določa čas, ko pretoki padejo 
pod prag, konec pa določa čas, ko se pretoki spet dvignejo 
nad prag  Tako lahko določimo tudi trajanje primanjkljaja 
in volumen primanjkljaja posameznih sušnih dogodkov  
Najnižji pretok pri posameznem sušnem dogodku 
označimo s Qmin (Tallaksen in Van Lanen, 2004)  

Standardizirani primanjkljaj odtoka 

Za potrebe analize prostorske spremenljivosti največjih 
hidroloških suš smo standardizirali primanjkljaje odtoka 
z obdobnim srednjim pretokom , tako da dobimo brezdi-
menzijske enote po enačbi: 

standardizirani m3/s 
= 

prostorninski primanjklaj [m3]
primanjkljaj [ ] (1) 

m3/s sQs(1960-2016) [m3/s]×365×24×3600[s] odtoka 

Inverzna distančna metoda 

Za prikaz standardiziranih volumnov primanjkljajev 
in njihovih trajanj na kartah smo uporabili inverzno 
distančno metodo (IDW) v programu ArcMap (Esri 
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Inc , 2007)  S to metodo določimo vrednosti odvisnih 
celic na podlagi linearno utežene kombinacije vzorca 
točk z znanimi vrednostmi  Metoda upošteva, da je 
vpliv na vrednost odvisne celice obratno sorazmeren 
oddaljenosti vzorčnih točk  V prispevku je vzorec 44 
točk pomenil geografski položaj postaj, rezultati stan-
dardiziranih volumnov primanjkljajev pa so njihove 
vrednosti  

Rezultati in analiza 

Izračun najmanjših letnih srednjih 
dnevnih pretokov različnih trajanj 

Za vsako vodomerno postajo smo za vsako leto obrav-
navanega obdobja izračunali najmanjše letne srednje 

Leto  MAM(30)  Leto  MAM(180) Leto  MAM(360) Leto  
Šifra Postaja, vodotok MAM(7) MAM(7) [m3/s] MAM(30) [m3/s] MAM(180) [m3/s] MAM(360) 
1060 Gornja Radgona, Mura 44,14 2002 47,54 2002 66,62 1977 92,92 2003 
1140 Pristava, Ščavnica 0,04 1992 0,05 1992 0,15 1971 0,4 2003 
1220 Polana, Ledava 0 2003 0,01 2003 0,03 2003 0,13 2003 
1260 Čentiba (*1969), Ledava 0,16 2003 0,25 2003 0,76 2003 1,31 2003 
2250 Otiški Vrh, Meža 2,55 2003 2,89 2003 3,95 1993 6,08 2012 
2652 Videm, Dravinja 0,63 2012 0,87 2012 2,42 2012 2,86 2012 
2900 Zamušani (*1961), Pesnica 0,15 2003 0,19 2003 0,47 1993 1,3 2012 
3180 Podhom, Radovna 1,17 1989 1,28 2012 2,4 1993 4,37 2011 
3200 Sveti Janez, Sava Bohinjka 0,38 1972 0,49 1989 2,41 1977 4,42 2003 
3420 Radovljica, Sava 6,05 1989 8,35 1975 18,26 1993 28,21 2002 
3660 Litija, Sava 29,55 2003 32,03 2003 54,44 2003 86,64 2011 
3850 Čatež, Sava 49,21 2003 51,65 2003 83,84 2003 137,21 2011 
4050 Preska,  Tržiška Bistrica 1,65 2003 1,7 2003 2,43 2003 2,78 1976 
4120 Kokra, Kokra 0,77 1989 0,92 1989 1,15 1993 2,5 2007 
4200 Suha, Sora 2,19 1993 2,54 2003 4,78 2003 9,77 2011 
4671 Martinja vas, Mirna 0,33 2012 0,38 2012 0,75 2003 1,12 2012 
4750 Rakovec, Sotla 0,34 2003 0,38 2003 0,8 2003 2,42 2003 
4791 Zagaj (*1965), Bistrica 0,14 2012 0,19 2003 0,36 2003 0,71 2003 
4820 Petrina, Kolpa 1,51 2003 1,63 2003 6,45 2003 11,78 2011 
4860 Metlika, Kolpa 5,93 1985 6,2 1985 13,99 2009 29,36 2011 
5078 Moste, Ljubljanica 4,62 2012 5,08 2003 10,54 2003 21,21 2011 
5240 Verd, Ljubija 0,22 1964 0,51 1985 1,52 2003 3,01 2011 
5770 Cerknica, Cerkniščica 0 2012 0,02 2011 0,17 1971 0,31 2011 
5880 Hasberg, Unica 1,24 2011 1,34 1985 2,72 2003 6,99 2011 
6020 Solčava, Savinja 0,2 1993 0,23 2002 0,37 1993 1 2007 
6060 Nazarje, Savinja 2,08 2003 2,48 2003 4,83 1993 8,78 2012 
6200 Laško, Savinja 4,11 2003 4,66 2003 9,72 2003 16,58 2012 
6300 Šoštanj, Paka 0,09 1993 0,19 1993 0,37 1993 0,75 2012 
6550 Dolenja vas (*1962), Bolska 0,17 1993 0,28 1993 0,71 2003 1,48 2011 
6630 Levec, Ložnica 0 2003 0,04 2003 0,22 2003 0,62 2003 
7029 Podbukovje, Krka 0,94 1967 1,03 2011 2,14 1971 3,1 2011 
7160 Podbočje, Krka 4,48 2012 4,87 2012 14,45 2003 20,8 2012 
7340 Prečna, Prečna 0,88 1991 0,97 2003 1,5 1971 1,89 2011 
7440 Sodražica (*1963), Bistrica 0,05 1984 0,07 1983 0,17 2009 0,3 2012 
8031 Kršovec, Soča 1,69 1989 1,78 1989 4,22 2006 5,87 2005 
8080 Kobarid, Soča 4,59 1989 4,81 1989 12,65 1993 17,42 2005 
8180 Solkan, Soča 14,1 1971 16,39 1989 30,94 2003 47,11 2003 
8350 Podroteja (*1977), Idrijca 0,84 1985 0,84 1985 2,15 2003 4,52 2001 
8500 Bača pri Modreju, Bača 0,5 1999 0,66 1999 2,17 2003 3,34 2011 
8561 Vipava; Vipava 0,83 2004 0,89 1989 1,87 2003 3,27 2011 
8601 Miren, Vipava 1,21 2003 1,27 2003 2,96 2003 7,46 2011 
8630 Ajdovščina, Hubelj 0,18 2003 0,2 2003 0,55 2003 1,48 2007 
9050 Cerkvenikov mlin, Reka 0,24 1971 0,31 1973 0,76 2003 1,79 2012 
9210 Kubed, Rižana 0,05 1986 0,08 2003 0,24 2003 0,75 2012 

Preglednica 1: Najmanjši pretoki MAM(n)  
Table 1: Minimal values of MAM(n) 
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Slika 2: Leta z najmanjšimi vrednostmi MAM(30) v obdobju 1960–2016 
Figure 2: Years with minimum MAM(30) values in the period 1960-2016 

dnevne pretoke različnih trajanj (7, 30, 180 in 360 dni), 
označene z MAM (ang  mean annual minima): MAM(7), 
MAM(30), MAM(180) in MAM(360) ter pripadajoče leto, 
v katerem je bila vrednost MAM(n) najmanjša (pregle-
dnica 1)  Leta z najmanjšimi vrednostmi MAM(30) so 
prikazana na sliki 2  

Rezultati so pokazali, da so bili najmanjši MAM(7) zaznani 
na največ postajah leta 2003, in sicer predvsem v 
vzhodnem delu države  Najmanjši MAM(30) je bil na 
največ postajah zaznan v letu 2003 na severu, vzhodu 
in v Prekmurju (slika 2)  Najmanjša MAM(7) in MAM(30) 
se na severozahodu najpogosteje pojavljata v letu 1989  
Najmanjši MAM(180) je bil na več kot polovici postaj 
zaznan v letu 2003  Na severu države se je najmanjši 
MAM(180) pogosto pojavil v letu 1993, na jugu pa leta 
1971  Najmanjši MAM(360) se najpogosteje pojavijo 
v letih 2003, 2011 in 2012  Največkrat je najmanjši 
MAM(360) za leto 2003 zaznan na severovzhodu 
države, za leto 2011 v osrednji Sloveniji, za leto 2012 pa 
na jugozahodu in vzhodu Slovenije  

Na sliki 3 je prikazano še število postaj z najmanjšimi 
vrednostmi MAM(n) v posameznih sušnih letih  Rezultati 
kažejo, da se najmanjši MAM(7), MAM(30) in MAM(180) 
pojavijo na največ postajah v letu 2003, najmanjši 
MAM(360) pa na največ postajah v letu 2011  Na več 
kot petih postajah je bil najmanjši MAM(7) zaznan še v 

letu 2012, MAM(30) v letu 1989, MAM(180) v 1993 ter 
MAM(360) v letih 2012 in 2003  Preostali MAM(n) so bili 
zaznani na petih postajah ali manj, in sicer v letih (krono-
loško razvrščeno): 1971, 1977, 1985, 1989, 2007, 2009  

Na podlagi omenjenih rezultatov (slika 3) smo določili 
najbolj suha leta in jih dodatno analizirali  To so leta 1971, 
1989, 1993, 2003, 2011 in 2012  

Izračun in analiza primanjkljajev 
po metodi praga 

Primer določitve primanjkljaja po metodi praga s 
srednjim malim pretokom sQnp je prikazan na sliki 4, s 
katere razberemo, da so bili na vodomerni postaji Polana 
na Ledavi od začetka junija do konca leta zabeleženi trije 
resnejši sušni dogodki s krajšima nekajdnevnima preki-
nitvama  

V preglednici 2 so poleg treh večjih zabeleženi tudi manjši 
sušni dogodki  Maksimalni volumen primanjkljajev je bil 
za postajo Polana na Ledavi izračunan za sušni dogodek 
3 (preglednica 2), ki je hkrati tudi najdaljši sušni dogodek 
na tej postaji v tem letu  Skupni (letni) volumen, izra-
čunan v vseh 216 sušnih dneh, znaša 1 423 317,22 m3  
Najnižji pretok je bil dosežen 11  avgusta 2003 in je 
znašal 0,002 m3/s  
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Število postaj z najmanjšimi vrednostmi MAM(7) za najbolj sušna leta Število postaj z najmanjšimi vrednostmi MAM(30) za najbolj sušna leta 
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Število postaj z najmanjšimi vrednostmi MAM(180) za najbolj sušna leta Število postaj z najmanjšimi vrednostmi MAM(360) za najbolj sušna leta 
25 25 

20 20 

15 15 

10 10 

5 5 

0 0 
2003 1993 1971 1977 2009 2011 2012 2003 2007 

Leto Leto 

Slika 3: Število postaj z najmanjšimi vrednostmi MAM(n) za najbolj sušna leta v obdobju 1960–2016 
Figure 3: The number of gauging stations with minimum MAM(n) values for the driest years in the 1960-2016 period 
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Slika 4: Prikaz primanjkljajev največjih sušnih dogodkov leta 2003 na vodomerni postaji Polana na Ledavi za prag sQnp 
Figure 4: Display of defcits for the most severe drought events in 2003 at the Polana station on the river Ledava for the 

sQnp threshold 
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Dogodek Začetek Konec Volumen [m3] Trajanje [dni] Qmin [m3/s] Čas pojava Qmin 
1 24. maj 2003 25. maj 2003 582,06 2 0,107 24. maj 2003 
2 28. maj 2003 1. junij 2003 1455,16 5 0,107 28. maj 2003 
3 3. junij 2003 4. oktober 2003 918.145,52 124 0,002 11. avgust 2003 
4 6. oktober 2003 2. november 2003 167.470,48 28 0,023 14. oktober 2003 
5 4. november 2003 30. december 2003 335.664,00 57 0,023 15. december 2003 

Preglednica 2: Primer izračuna primanjkljajev največjih sušnih dogodkov za vodomerno postajo Polana na Ledavi 
Table 2: An example of defcit calculations for the most severe drought events for the Polana station on the river 

Ledava 

Na sliki 5 je prikazana primerjava volumnov in trajanj 
primanjkljajev šestih izbranih sušnih let, ki smo jih izračunali 
z metodo praga sQnp za vodomerno postajo Polana  Po 
vseh štirih sušnih značilnostih primanjkljaja (maksimalno 
trajanje, maksimalni volumen, skupno trajanje in skupni 
volumen) izstopa leto 2003, sledita leti 1971 in 1993  

Dodatne informacije o časovni razporeditvi sušnih 
dogodkov dajejo hidrogrami pretokov  Na sliki 6 so 
izrisani trije hidrogrami pretokov za leta, v katerih so bili 
izračunani največji skupni volumni primanjkljajev za prag 
sQnp na vodomerni postaji Polana (1971, 1993 in 2003)  
Izrisani so tudi vsotne krivulje pretokov, prag sQnp ter 
obdobna vsotna krivulja srednjih dnevnih pretokov sQs 
v obdobju 1960–2016  Zaradi preglednosti je prikazan 
samo spodnji del hidrogramov (brez visokovodnih konic)  

Na vodomerni postaji Polana (Ledava) smo največje 
skupne primanjkljaje izračunali za leto 2003  V tem letu 
so bili do začetka maja beleženi višji pretoki kot v letu 
1993, so se pa nato zmanjšali, junija padli pod prag sQnp 
in tako vztrajali do konca leta, medtem ko so leta 1993 
v začetku novembra znova narasli  

Na hidrogramu za leto 1993 opazimo, da so bili pretoki 
v začetku leta precej nizki v primerjavi z letoma 1971 in 
2003 (slika 6)  Poročilo Hidrometeorološkega zavoda za 
leto 1993 (Kolbezen in sod , 1994) pokaže, da so zaradi 
pomanjkanja padavin pretoki začeli upadati že decembra 

1992 po celi Sloveniji  Sušno obdobje je za večino anali-
ziranih slovenskih postaj trajalo do konca avgusta, na 
zahodu države pa se je zavleklo v september  Na postaji 
Polana so primanjkljaji trajali do konca septembra, nato 
pa sta bila še dva krajša sušna dogodka oktobra in 
novembra  

Leti 1971 in 1993 sta imeli podobni vrednosti volumnov 
skupnih primanjkljajev  Mali pretoki v letu 1971 so bili 
sicer višji od pretokov leta 1993, so pa v letu 1971 
pretoki padli pod prag sQnp dobra dva meseca prej 
in ostali pod pragom tudi potem, ko so se pretoki leta 
1993 že povečali  

Vsotne krivulje pretokov za vodomerno postajo Polana 
na Ledavi (slika 6) pokažejo, da sta imeli leti 1993 in 
2003 pretoke nižje od povprečja obdobja 1960–2016 
že od začetku leta  Leta 1971 pa je bila vsota pretokov 
na začetku leta celo nadpovprečna do začetka aprila, 
nato pa je padla pod obdobno vsotno krivuljo in tam 
ostala do konca leta  

Prostorska spremenljivost 
največjih hidroloških suš 

Analiza prostorske spremenljivosti sušnih primanjkljajev 
je bila narejena za vse obravnavane postaje in izbrana 
sušna leta 1993, 2003, 2011 in 2012  Na sliki 7 so 
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Slika 5: Maksimalni in skupni volumen primanjkljajev ter njihovo trajanje za vodomerno postajo Polana na Ledavi za prag 
sQnp 

Figure 5: Maximum and cumulated defcit volume and duration for the Polana station on the river Ledava 
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Slika 6: Hidrogrami vodomerne postaje Polana na Ledavi za leta 2003, 2011 in 2012 ter vsotne krivulje pretokov 
Figure 6: Hydrographs for the Polana station on the river Ledava in 2003, 2011 and 2012 and cumulative fow diagrams 

Slika 7: Prostorski prikaz standardiziranih skupnih volumnov primanjkljajev za leta 1993, 2003, 2011 in 2012 
Figure 7: Spatial presentation of standardized cumulative defcit volumes in 1993, 2003, 2011 and 2012 

prikazani standardizirani skupni volumni sušnih primanj- vzhodni del Slovenije  Podobno prostorsko razporeditev 
kljajev, izračunani po enačbi 1, na sliki 8 pa njihova suše z nekoliko manjšimi primanjkljaji pokaže tudi analiza 
trajanja  Glede na standardizirane skupne volumne za leto 2012  V letu 1993 je bil najbolj prizadet severni 
primanjkljajev je Slovenijo hidrološka suša najbolj priza- in severovzhodni del Slovenije  Po obsegu in intenzivnosti 
dela leta 2003, ko je bil najbolj prizadet severovzhodni in je bilo med obravnavanimi leti najmanj sušno leto 2011, 



102 UJMA | številka 33 | 2019

  
  

 

 

 

  

     

 

 

 

 

Jan Cunja, Mira Kobold, Mojca Šraj: ČASOVNA IN PROSTORSKA ANALIZA NAJVEČJIH HIDROLOŠKIH SUŠ V SLOVENIJI 

Slika 8: Prostorski prikaz skupnih trajanj primanjkljajev v letih 1993, 2003, 2011 in 2012 
Figure 8: Spatial presentation of cumulative defcit durations in 1993, 2003, 2011 and 2012 

kjer analiza pokaže največje primanjkljaje na južnem in 
jugovzhodnem delu Slovenije  

Skupno trajanje primanjkljajev je prikazano na sliki 8  
Opazimo, da smo glede na skupno trajanje primanjkljajev 
najdlje trajajoče sušne pretoke po največjem delu države 
beležili leta 2003  Tudi glede na trajanje je v letu 2003 
zaradi suše najbolj trpela severovzhodna in vzhodna 
Slovenija, se pa za območje z dlje trajajočimi sušnimi 
dogodki izkaže tudi jugozahod države  Ob primerjavi 
trajanj letnih primanjkljajev za leti 2003 in 2012 znova 
opazimo podobno prostorsko razporeditev, s tem da so 
bili mali pretoki leta 2012 beleženi manjši del leta kot 
leta 2003  Največji del leta 1993 so sušne pretoke 
beležile vodomerne postaje na severu in severovzhodu, 
leta 2011 pa na jugu, jugovzhodu in jugozahodu  Tudi po 
trajanju sušnih dogodkov je leto 2011 najmanj sušno v 
primerjavi s preostalimi tremi  Sušni dogodki so se poja-
vljali manjši del tega leta in na manjšem prostorskem 
območju kot v preostalih treh analiziranih letih  

Sklepne misli 

Na osnovi rezultatov analize primanjkljajev za hidro-
loško sušna leta 1993, 2003, 2011 in 2012 lahko 
povzamemo, da je najbolj intenzivna suša zajela največji 
del Slovenije leta 2003  Poleg tega so bili v tem letu v 

primerjavi s preostalimi leti v večjem obsegu po Slove-
niji zaznani najmanjši MAM(n) v obdobju 1960–2016  
Kot najmanj sušno od analiziranih let se izkaže leto 
2011, ki pa je bilo pomembno za razvoj suše v letu 2012, 
znova enem izmed bolj suhih let  Analize za leto 2011 
so pokazale najmanjše standardizirane volumne primanj-
kljajev in njihovih trajanj ter manjšo razprostranjenost v 
primerjavi s preostalimi tremi leti  Leto 2003 so kot eno 
izmed najbolj sušnih zaznali tudi Šebenik (2012), Dornik 
(2016) in Šebenik in sod  (2017) na podlagi standardi-
ziranih padavinskih indeksov  Tudi Sušnik in sodelavci 
(2013) navajajo, da med hidrološko najbolj suha leta 
glede na razpoložljiva obdobja podatkov po letu 1960 
sodijo leto 1993 in obdobje 2000–2003 (v katerem je 
bilo najbolj sušno leto 2003) in leto 2012, kar so analize 
tudi potrdile  

V nobenem od štirih analiziranih let suša ni zajela 
celotne Slovenije  Da je suša regionalen pojav, potrju-
jejo tudi druge raziskave in literatura o sušnih dogodkih 
(Kobold, 2003)  Analiza primanjkljajev je pokazala, da 
se največji skupni letni primanjkljaji vsako leto pojavijo v 
drugem delu Slovenije, leta 1993 na severu, leta 2003 
in 2012 v Prekmurju ter leta 2011 na jugu države  Je pa 
severovzhodni del Slovenije (Prekmurje) najbolj podvržen 
sušnim dogodkom  Podobno so razporejeni sušni dogodki 
z najdaljšim trajanjem  Nekoliko milejše sušne razmere 
kot v najbolj sušnih regijah v letih 2003, 2011 in 2012 
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opazimo na jugozahodu države  V tem delu države so bila Rižane presuši  Tudi te vplive bi bilo treba upoštevati  
sicer dolgotrajna sušna obdobja, vrednosti standardizi- Za takšno analizo bi pri tem potrebovali bolj natančne 
ranih volumnov primanjkljajev pa so bile nizke  podatke o črpanju in vodooskrbnem odvzemu na izviru 

Rižane  Bolj enostavno pa bi bilo izločiti vodomerne 
Za določitev sušnih dogodkov je bila v prispevku izbrana postaje, na katere delujejo umetni vplivi, in namesto 
metoda praga  Zanimivo bi bilo preveriti, kakšne rezul- teh izbrati druge ustrezne postaje v isti regiji  Analize 
tate bi dobili, če bi uporabili kakšno drugo metodo za so pokazale, da so volumni primanjkljajev za vodomerno 
določanje značilnosti primanjkljajev  Analize so pokazale, postajo Kubed sorazmerno majhni v primerjavi z njiho-
da v dolgotrajnih sušnih obdobjih pretok preseže sušni vimi trajanji  Predvidevamo, da je to posledica zago-
prag le za nekaj dni, zaradi česar je velik sušni dogodek tavljanja ekološkega minimuma z ukrepom črpanja iz 
razdeljen na več manjših med seboj odvisnih sušnih zalednih črpališč  
dogodkov  Da bi lahko opredelili med seboj neodvisne 
sušne dogodke, bi bilo verjetno smiselno uporabiti katero Suša je zapleten naravni pojav, ki se vse pogosteje 
izmed metod združevanja, na primer metodo zaporednih pojavlja na območjih po skoraj vsem svetu  Za njeno 
konic (Tallaksen & Van Lanen, 2004)  Predvidevamo, da celovito obravnavo bo v prihodnosti potrebnih še veliko 
bi pri uporabi metode zaporednih konic v primerjavi z podobnih raziskav  
uporabljeno metodo nastale razlike predvsem pri izraču-
nanih vrednostih maksimalnih volumnov in maksimalnih 
trajanj primanjkljajev  Zahvala 

Umetni vplivi na pretok, ki se pojavijo pred vodomerno Zahvaljujemo se Agenciji RS za okolje za posredovane 
postajo, imajo vpliv na izračun sušnih značilnosti  Kot podatke o pretokih  Rezultati raziskave so delno nastali 
primer navajamo vodomerno postajo Kubed na reki pri delu programske skupine P2-0180 »Vodarstvo in 
Rižani, na kateri so zaznani umetni vplivi zaradi odvzema geotehnika«, ki jo fnancira Javna agencija za razisko-
vode za vodooskrbo in črpanja tudi v času, ko izvir reke valno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)  
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KAZALNIK SUŠE SWD VODNOBILANČNEGA 
MODELA MGROWA-SI ZA SLOVENIJO 
SWD DROUGHT INDICATOR OF THE MGROWA-SI WATER 
BALANCE MODEL FOR SLOVENIA 

Ana Strgar 
Pro Horto Strgar d  o  o , Suhadolčanova ulica 6, Ljubljana - Črnuče 

Peter Frantar 
dr , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, peter frantar@gov si 

Povzetek 
Vodnobilančni model mGROWA-SI, kot enega izmed rezultatov analize vodne bilance za celotno 
Slovenijo, ponuja tudi kazalnik SWD  To je kazalnik primanjkljaja vode v tleh, v koreninskem sloju, 
glede na vrsto rabe tal in pedološke značilnosti  Kazalnik SWD omogoča mesečne, sezonske, letne 
in obdobne analize suš  Opravljeni so bili analiza letnih povprečij za Slovenijo v obdobju 1971–2013, 
pregled kazalnika v rastni sezoni in podrobnejši pregled po treh območjih, od Primorske do Pomurja  
Ugotovili smo, da se rezultati kazalnika SWD ujemajo z zapisi o sušah, prav tako pa ga lahko 
uporabimo pri določanju intenzitete suše in pri opredeljevanju geografske razporeditve suše  

Abstract 
As one of the analysis results of water balance for the whole of Slovenia, the mGROWA-SI water balance 
model ofers the SWD drought indicator  This is an indicator of soil water defcit in the root zone with 
regard to the type of soil use and pedological characteristics  The SWD indicator provides monthly, 
seasonal, annual and periodic drought analyses  An analysis of annual averages for Slovenia in the period 
1971-2013 has been conducted, and a review of the indicator during the growing season has been 
carried out, as well as a detailed examination of three areas, from the Primorska to the Pomurje regions  
The results revealed that the analyses of the SWD indicator correspond to drought reports, and that the 
indicator can be used for determining drought intensity and the geographical distribution of a drought  

Uvod 

Suša je vsem znana beseda, pomen suše pa je lahko 
subjektiven, drugačen za vsakega deležnika posebej, 
odvisen od posamezne regije ter vrste dejavnosti  
Največkrat sušo razumemo kot pomanjkanje vode v 
prsti, tleh  Slovar slovenskega knjižnega jezika jo opre-
deljuje kot »stanje zelo majhne vlage v zemlji«, Slovenski 
pravopis pa kot »pomanjkanje vode« (Fran, 2019)  Stro-
kovna literatura prav tako opredeljuje različne suše 
glede na dejavnost oziroma vrsto vode, enoznačnega 
pojma o suši pa ni (Brenčič, 2017; Gregorič, 2014)  
V najširšem pomenu pa gre pri suši, ne glede na vrsto 
suše, za pomanjkanje vode, ki ga opredelimo kot stanje, 
ko je potreb po vodi več, kot je vode na razpolago (FAO, 
2012)  Kmetijska suša je družbeno in strokovno najbolj 
opredeljena (npr  Sušnik, 2013; Gregorič, 2014; AMPS, 
2019), druge vrste hidroloških suš pa so manj znane, 
najbolj pa se jih zavemo ob pomanjkanju pitne vode  Na 
svetu poznamo več indeksov in kazalnikov suše (WMO, 
2016; Iršič Žibert in Muri, 2014; Pogačar et al , 2014; 
Sušnik et al, 2017 in drugi), katerih uporabnost je 
odvisna od tipa suše (meteorološka, kmetijska, hidro-
loška)  

Z modelom mGROWA-SI, ki je bil izdelan v sodelovanju 
med raziskovalnim centrom Jülich v Nemčiji in Agencijo 
Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: 
ARSO), smo za območje Slovenije izdelali kazalnik suše 
SWD  To je kazalnik razpoložljivosti vode v tleh, prsti, 
zemlji, v primerjavi s potrebami vegetacije  Kazalnik 
SWD torej kaže na sušo v tleh tako na kmetijskih kot 
tudi na nekmetijskih (npr  gozdnih) območjih  Z modelom 
je izračunano obdobje od leta 1971 do 2013, predsta-
vljeni pa so glavni rezultati, povezani s pojavom suš v 
Sloveniji, in primernost kazalnika SWD kot kazalnika 
suše  

Metodologija v vodnobilančnem 

modelu mGROWA-SI 

Za uspešno trajnostno upravljanje voda je potrebno 
dobro poznavanje vodnega kroga in vodne bilance  Ta je 
osnova za izračun količinskega stanja vode, ki je temelj 
trajnostnemu upravljanju  Za območje Slovenije je bilo 
izdelanih več obdobnih vodnih bilanc (Kolbezen in Pristov, 
1998; Frantar ur , 2008), leta 2008 pa smo na ARSO 
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v sodelovanju z raziskovalnim centrom Jülich v Nemčiji 
(FZJ) začeli razvijati obdobni vodnobilančni model 
GROWA v letni časovni natančnosti za celotno Slovenijo 
(Andjelov in sod , 2016)  Leta 2015 je sledil razvoj novega 
vodnobilančnega modela mGROWA-SI z novimi metodo-
loškimi pristopi, izboljšano časovno natančnostjo in inte-
griranim snežnim modulom (Frantar in sod , 2018), sam 
model pa je uporabljen na več regijah po Evropi in Sredo-
zemlju (Wendland, et al , 2013; Herrmann et al   2013; 
Herrmann et al , 2016)  

Model mGROWA-SI je deterministični rastrski model, 
katerega osnovni namen je izračun napajanja podzemne 
vode v časovni natančnosti enega meseca, preostali 
deli vodne bilance pa so rezultat celostnega bilanč-
nega modela  Model mGROWA-SI deluje v celicah veli-
kosti 100 x 100 m na vsem ozemlju Slovenije  Modelska 
časovna skala je en dan, sprejemljiva natančnost rezul-
tatov modela pa je različna, od dnevne do mesečne  
Osnovni podatki modela za izračun vodne bilance so 
geografski podatki o rabi tal, reliefu, kamninah, nepre-
pustnih površinah, pedoloških značilnostih, globini 
podzemne vode, hidrogeoloških enotah in prepustnosti, 
odvodnjavanju, zastajanju vode in meteorološki podatki 
o padavinah, potencialnem izhlapevanju ter podatki za 
simulacijo snežne odeje  (Herrmann et al   2013; Frantar 
et al , 2018)  

Transport vode v prsti se izračunava s pomočjo podmo-
dela po 30-cm plasteh  Ta podmodel temelji na nemškem 
modelu vodne bilance v tleh BOWAB, ki na podlagi hidro-
-pedoloških lastnosti tal in rabe tal izvede analizo dejan-
skega izhlapevanja, porabe vode v tleh, pronicanja vode, 
odtoka in s tem primanjkljaja vode v tleh (kazalnik SWD-)  
Dejansko izhlapevanje oziroma porabo vode iz prsti se 
izračuna glede na rabo tal, ki jo ima posamezna celica 
v modelu (npr  pašnik, travnik, njiva, gozd …)  Na osnovi 
potreb rastlin in količine vode v prsti se oceni primanj-
kljaj vode v tleh (Herrmann et al , 2016; Frantar et al , 
2018)  

Kazalnik SWD kot kazalnik suše 

Kazalnik primanjkljaja vode v tleh iz modela mGROWA-
-SI je primeren za oceno suše v tleh kot ene izmed 
medsebojno soodvisnih suš, ki ga lahko modelsko izra-
čunamo za območje vse Slovenije  Kazalnik SWD pove, 
kakšna je stopnja primanjkljaja vode v tleh v odstotkih  
Prvotno je bil razvit za napovedovanje potreb po nama-
kanju v kmetijstvu v sušnih obdobjih (Herrmann et al , 
2016)  Uporabnost kazalnika poveča možnost upošte-
vanja preteklih sušnih obdobij, analizo intenzitet suš 
ter možnost napovedovanja skrajno sušnih obdobij ob 
podnebnih spremembah, odprte pa so tudi možnosti 
za kratkoročnejše napovedi suš  Prednost kazalnika 
je, da kaže na sušo celotne Slovenije, ne le kmetijskih 
zemljišč, ki jih je v Sloveniji okrog 25 % (KIS, 2018)  
Omogoča kvantitativno oceno in primerljivost med 
različnimi območji v Sloveniji  

V modelu mGROWA-SI je za izračun kazalnika SWD 
uporabljena ta enačba: 

kjer je θ dejanska vsebnost vode v tleh (izračunana z 
podmodelom BOWAB), θpwp minimalna vlaga, potrebna, 
da rastlina ne oveni (točka venenja) in θfk poljska kapaci-
teta, ki pove, koliko vlage ostane v prsti, ko gravitacijska 
voda odteče  Minimalna vlaga in poljska kapaciteta sta 
ocenjeni na podlagi podatkov o rabi tal (uporabljen je sloj 
pokrovnosti Corine Land Cover) in rastlinskih koefci-
entih danega meseca  

Če dejanska vsebnost vode presega poljsko kapaciteto 
prsti, pride do napajanja nižje ležečega sloja tal in je 
vrednost kazalnika SWD manjša od 0  Ko je dejanska 
vsebnost vode enaka poljski kapaciteti, je SWD enak 0, 
z nižanjem vsebnosti vode v tleh pa se viša – ko doseže 
dejanska vsebnost vode v tleh točko venenja, je SWD 
enak 100 (preglednica 1)  Vrednost 100 pomeni, da 
rastlina nima na razpolago nič vode  

SWD 

< 0 θ > θfk  

0 θ = θfk  

50 θfk > θ > θpwp 

100 θ = θpwp 

> 100 θ < θpwp 

Preglednica 1: Primer vrednosti SWD in posledični odnos 
med dejansko vsebnostjo vode v tleh θ, 
točko venenja θpwp in poljsko kapaciteto θfk  

Table 1 An example of SWD values, and the 
consequential relation between the actual 
soil water content θ, the wilting point θpwp, 
and the feld capacity θfk 

Kazalnik SWD se izračunava na dnevni ravni, model 
mGROWA-SI pa omogoča tudi izračun statistike v 
rastni sezoni – od začetka aprila do konca septembra 
s številom dni nad določeno mejo vrednosti SWD 
(NDSWD) in maksimalnim zaporednim številom dni nad 
to mejo (MDSWD)  Mejo SWD opredelimo na osnovi 
strokovne presoje in jo lahko spreminjamo z ustreznimi 
argumenti  

Primeri rabe kazalnika 

SWD za Slovenijo 

Primer geografske in časovne porazdelitve kazal-
nika SWD v rastni sezoni je prikazan na sliki 1 (april– 
september 2003)  Opazno je postopno naraščanje kazal-
nika od aprila do junija po celotni Sloveniji, julija je kazalnik 
rahlo upadel, a je še vedno zelo povišan v severovzhodni 
in vzhodni Sloveniji ter na Primorskem, avgusta pa 
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znova nastopi suša, ki traja vse do septembra  Primanj- Primernost kazalnika SWD kot kazalnika suše smo 
kljaj vode v tleh in zaradi tega povišan kazalnik SWD preverili z modelom mGROWA-SI za obdobje 1971– 
sta posledica povečane potrebe rastlin po vodi v rastni 2013, kot referenčno obdobje pa je bilo uporabljeno 
sezoni in manjših količin padavin v poletnih mesecih  tridesetletno obdobje od leta 1981 do 2010  V tem 
Najmanj pomanjkanja vode v tleh je v gorovjih (Julijske obdobju je kazalnik SWD- povprečno znašal 9,92  Odsto-
Alpe, Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe in Dinarsko panja letnih povprečij za vso Slovenijo od dolgoletnega 
gorstvo), kar je najbolj vidno aprila in septembra  povprečja 1981–2010 so prikazana na sliki 2  Negativno 

Slika 1: Primer porazdelitve kazalnika SWD v sušnem obdobju v rastni sezoni (april–september 2003) – povprečje 
kazalnika v mesecu  

Figure 1: An example of SWD indicator distribution in the drought period during the growing season (April-September 
2003) – indicator averages for particular months 



107 UJMA | številka 33 | 2019

   

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

  
  

Ana Strgar, Peter Frantar: KAZALNIK SUŠE SWD VODNOBILANČNEGA MODELA MGROWA-SI ZA SLOVENIJO 

Od
sto

pa
nje

 o
d 

do
lg

ol
et

ne
ga

 p
ov

pr
eč

ja 
[%

] 
150 

19
71

100 
19

72
19

73
19

74
19

75
50 

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

0 
19

81
19

82
19

83
19

84
–50 

19
85

19
86

19
87

19
88

 –100 
19

89
19

90
19

91
19

92
Leto 

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

 

Slika 2: Odstopanje letnih povprečji od povprečja obdobja 1981–2010 za območje cele Slovenije  
Figure 2: Deviations of annual averages from the average in the period 1981-2010 for the whole of Slovenia 

odstopanje pomeni mokra leta, pozitivno odstopanje 
pa sušna leta glede na tridesetletno obdobje  Najvišje 
negativno odstopanje od povprečja je bilo leta 1972, 
najvišje pozitivno pa leta 2003  Kot sušna leta izstopajo 
še leta 1971, 1992, 1993 ter 2011  Poudarjamo, da so 
to povprečja celega leta na območju celotne Slovenije, 
kar pomeni, da so bila lahko izredno sušna obdobja tudi, 
kadar letno povprečje tega ne kaže  Podobno velja za 
posamezna območja, ki ne pridejo do izraza pri povpre-
čenju na celotno Slovenijo  

Spremenljivost geografske porazdelitve povprečja 
kazalnika SWD v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) v 
obdobju od leta 1971 do 2013 je prikazana na sliki 3  
Podobno kot na sliki 2 tudi tu pridejo do izraza leta 1971, 
1983, 1992, 1993, 2000, 2003 ter 2011, 2012 in 
2013, kjer je kazalnik SWD visok v večjem delu Slovenije  
Ena največjih prednosti modelskega rezultata je prikaz 
geografske razporeditve suše v državi v poletni sezoni  
Na osnovi posameznih prikazov lahko primerjamo 
poročila o sušah in modelske rezultate, ki so pokazali na 
zelo dobro ujemanje (poglavje 5)  

Analiza sezonske porazdelitve kazalnika SWD je 
pokazala, da so vrednosti nad 60 dosežene v glavnem le 
poleti, redko tudi jeseni (v letih 1971 in 1985)  

V analizi smo se osredotočili še na tri testne predele 
Slovenije, v katerih so sušna obdobja pogostejšain 
suše intenzivnejše  Območja smo delno poimenovali 
po imenih vodnih teles podzemnih voda, ki sta Murska 
kotlina in Dravska kotlina, tretje območje pa je območje 
fiša v Koprskih brdih, v Koprskem primorju  Primerjava 
mesečnih povprečij med celotno Slovenijo in testnimi 

predeli pokaže (slika 4), da so vrednosti na testnih 
območjih opazno višje  Mesečno povprečje za celotno 
Slovenijo redko preseže vrednost kazalnika SWD 60, na 
testnih območjih pa je vrednost 60 pogosto presežena 
ne le v poletnih mesecih, ampak tudi maja in septembra 
ter oktobra na območju fiša Koprskih brd in v Dravski 
kotlini  

Analiza sušnih odbobij 

V drugi polovici 20  stoletja ter na začetku 21  stoletja 
lahko opazimo porast števila in intenzitete sušnih obdobij 
v zadnjih analiziranih letih  V zadnjih dvajsetih letih je bilo 
suš, ki so povzročile škodo na državni ravni, kar osem 
(Sušnik in Gregorič, 2017)  Za primerjavo obdobij s povi-
šanim kazalnikom SWD s podatki v literaturi so bile 
mesečne povprečne vrednosti SWD od leta 2001 do 
2013 razdeljene v tri razrede  Vrednosti med 45 in 60 
označujejo mesece s šibko sušo, vrednosti med 60 in 
80 sušne mesece in vrednosti nad 80 mesece z močno 
sušo (preglednica 2)  

SWD Opis 

45–60 šibka suša 

60–80 suša 

80+ močna suša 

Preglednica 2: Razredi SWD-vrednosti in opis intenzitete 
suše 

Table 2: SWD value classes, and a description of 
drought intensity 
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Slika 3: Prostorska porazdelitev kazalnika SWD v poletnih mesecih v obdobju od leta 1971 do 2013 
Figure 3: Spatial distribution of the SWD indicator during the summer months in the period 1971-2013 
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Slika 4: Primerjava mesečnih povprečji po letih glede na regijo; SWD – celotna Slovenija, MK – Murska kotlina, DK – 
Dravska kotlina, PF – fiš Koprskih brd 

Figure 4: A comparison of monthly averages by year and region (SWD – the whole of Slovenia; MK – the Muska kotlina 
basin; DK – the Dravska kotlina basin; PF – fysch in the Koprska brda hills) 
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Leta 2000 so povprečne mesečne vrednosti kazalnika 
SWD za celotno Slovenijo presegle mejo 45 v mesecu 
juniju in avgustu, medtem ko so na vseh treh testnih 
območjih vrednosti naraščale že maja (v Dravski kotlini 
presežejo vrednost 45 /šibka suša/, v Murski kotlini 
in primorskem pa že vrednost 60 /suša/), ki jim nato 
sledi močna suša v juniju (SWD > 80), v juliju rahlo 
nižja (SWD med 60 in 80) in nato spet močna suša v 
avgustu  Septembra nato v Murski kotlini in na Primor-
skem padejo vrednosti kazalnika SWD pod 60, v Dravski 
kotlini pa še zmeraj označujejo obdobje suše (SWD med 
60 in 80)  Zapisi o preteklih sušah (Matajc, 2001; Zorn 
et al , 2015; ARSO, 2018) beležijo leta 2000 močni suši 
v juniju in avgustu, kar se ujema z vrednostmi kazalnika 
SWD  

Zelo močna suša državnih razsežnosti se je zgodila leta 
2003, ko je škoda v kmetijstvu znašala 130 milijonov 
evrov (Sušnik in Kurnik, 2004; Sušnik in Gregorič, 2017; 
ARSO, 2018)  Na podlagi analize kazalnika SWD lahko 
ugotovimo, da se je sušno obdobje začelo v maju ter je v 
Pomurju in Koprskih brdih trajalo vse do septembra  V 
maju so na vseh treh testnih območjih vrednosti prese-
gale SWD 60, junija se je začela močna suša s kazal-
nikom SWD nad 80, ki je v Murski kotlini in na območju 
Koprskih brd trajala vse do avgusta, v Dravski kotlini pa 
imamo julija rahlo omilitev  Septembra kazalnik SWD 
kaže le še na šibko sušo (SWD med 45 in 60)  

Med letoma 2004 in 2011 se na podlagi kazalnika SWD 
sušna obdobja pojavijo avgusta in septembra 2004, 
junija 2005, julija 2006, junija in julija 2007, julija 2010 
in septembra 2011  Vmes so posamezna obdobja šibke 
suše, močna suša pa se pojavi šele avgusta 2012  Suše 
v posameznih letih so opisane tudi v dozdajšnjih revijah 

Ujma: suša leta 2006 (Sušnik, 2007), leta 2007 (Sušnik 
in Matajc, 2008), leta 2011 (Sušnik in Valher, 2012), vse 
pa so omenjene tudi v internem poročilu ARSO (ARSO, 
2018)  

Leta 2013 je Slovenijo znova prizadela zelo močna suša 
(ARSO, 2017; Sušnik, 2014: Iršič Žibert in Muri, 2014; 
Sušnik in Valher, 2014)  Kazalnik SWD kaže na začetek 
šibke suše maja, ki je dosegla vrhunec julija na vseh treh 
testnih območjih  V Dravski kotlini je kazalnik SWD tudi 
v avgustu nad 80, v Murski kotlini in na območju fiša 
Koprskih brd pa pade na vrednost med 60 in 80  

Sklepne misli 

Primerjava sušnih obdobij med posameznimi testnimi 
območji je pokazala, da sta si Murska kotlina in območje 
primorskega fiša zelo podobna v trajanju in intenziteti 
sušnih obdobij, medtem ko suša v Dravski kotlini včasih 
traja manj časa in ni tako močna  Le redko (npr  avgust 
2013) je kazalnik SWD pokazal močnejšo sušo na 
območju Dravske kotline kot na območjih Murske kotline 
ali fiša Koprskih brd  

Sklenemo lahko, da kazalnik SWD kot rezultat modela 
mGROWA-SI lahko uporabimo kot kazalnik suše  To 
kažejo zgoraj opisane analize in primerjave s poročili o 
sušah (Sušnik in Gregorič, 2017; Zorn in Hrvatin, 2015 
idr )  Prednosti kazalnika so celotna geografska pokritost 
ozemlja Slovenije ter precejšnja časovna in geografska 
natančnost  Obstaja še veliko možnosti za izboljšave 
modela, kljub temu pa je to edini model, ki poleg kazalnika 
SWD za celotno območje Slovenije omogoča vodnobi-
lančne analize na dnevni ravni v 100-m prostorski ravni  
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MOTNOST SLOVENSKIH REK LETA 2018 
TURBIDITY OF SLOVENIAN RIVERS IN 2018 

Florjana Ulaga 
mag , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, forjana ulaga@gov si 

Povzetek 
Motnost je odvisna od količline suspendiranih snovi v vodi  Spreminjanje motnosti reke je odvisno 
od dogajanja v reki, intenzivnosti in lokacije padavin v zaledju, geološke sestave tal in številnih drugih 
dejavnikov  Ob povečani motnosti se življenjske razmere za vodne organizme spremenijo  Kadar se ob 
povečani motnosti s premeščanjem suspendiranih snovi prestavljajo po rečni strugi tudi onesnaževala, 
se življenjske razmere v reki bistveno, včasih celo usodno spremenijo  Leta 2018 je bila motnost v 
slovenskih rekah večkrat povečana  Najpogosteje so bili vzrok za povečanje motnosti naravni procesi  

Abstract 
Turbidity is a refection of the amount of suspended matter in water  The dynamics of changing the turbidity 
of a river depend on all the hydrological events in the river, on the intensity and location of precipitation 
in the hinterland, on the geological composition of the soil, and on many other factors  With increased 
turbidity, the living conditions for aquatic organisms change  When, with increasing opacity, the displacement 
of suspended matter also causes pollutants to move along the riverbed, the living conditions in the 
river change sginifcantly, sometimes even fatally  In 2018, the turbidity in Slovene rivers was increased 
several times  The most common causes were an increase in opacity due to natural processes  

Uvod 

Eden številnih dejavnikov, ki vplivajo na učinke delovanja 
voda, je rečni transport sedimentov  Premeščanje sedi-
mentov spreminja pokrajino in kot del rečnega tran-
sporta povzroča škodo ob poplavah na kmetijskih in 
urbanih zemljiščih ter prenaša onesnaževala po reki  
Sediment se po reki premešča po rečnem dnu in v 
suspendirani obliki v vodi  Motnost vode kaže na količine 
suspendiranih snovi v vodi  Ob povečani motnosti se 

življenjske razmere za vodne organizme spremenijo, kar 
je lahko v določenih razmerah za nekatere živalske vrste 
tudi usodno  Skladno z Vodno direktivo (WFD) moramo 
države članice Evropske unije zagotavljati ustrezne 
življenjske razmere za vodne organizme in izvajati 
ustrezne ukrepe za ohranjanje ali doseganje dobrega 
ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda  Za 
izvajanje ustreznih ukrepov je nujno dobro poznavanje 
okolja, kar zagotovimo s spremljanjem, analiziranjem in 
ocenjevanjem stanja elementov okolja  

Slika 1 
Povečana motnost Save v Hrastniku, 
12  julija 2018 (foto: Arhiv ARSO) 
Figure 1: 
Increased turbidity in the river 
Sava in Hrastnik, July 12, 2018 
(Photo: ARSO Archive) 
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Motnost vode in vsebnost 

suspendiranih snovi v vodi 

Motnost vode predstavlja relativno čistost vode, v kateri 
so prisotni suspendirani delci  Prisotni delci onemo-
gočajo neposreden prehod svetlobnega žarka, saj se 
ta na njih lomi, odbija in absorbira  Motnost je torej 
odraz vpliva prisotnih suspendiranih delcev na razpr-
šenje svetlobnega žarka  Raztros svetlobnega žarka 
je odvisen od množine delcev, njihove oblike, sestave 
in sposobnosti absorbiranja svetlobe ter od valovne 
dolžine vpadne svetlobe  Z naraščanjem števila delcev 
v vodi se povečuje tudi njena motnost  Z vrednostjo 
motnosti izražamo stopnjo, pri kateri voda izgubi svojo 
prosojnost zaradi prisotnosti suspendiranih delcev  Več 
ko je snovi v vodi, večjo stopnjo izraža motnost  Motnost 
vode povzročajo usedline zaradi erozije, ftoplankton, 
odtok z urbanih območij in drugo  

Ob dolgoletnem izvajanju monitoringa suspendiranih 
snovi v rekah na Agenciji Republike Slovenije za okolje 
(v nadaljevanju ARSO) ugotavljamo, da se bistveni delež 
suspendiranih snovi v reki premešča ob visokih vodah, 
zato je spremljanje stanja prisotnosti suspendiranih 
snovi v rekah prek spremljanja motnosti v času visokih 
voda zelo pomembno  Vendar pa ob vsakem visokovo-
dnem dogodku motnost ni nujno enako močno povečana  
Dinamika spreminjanja motnosti je odvisna od celotnega 

hidrološkega dogajanja v reki, od predhodnega hidrolo-
škega stanja, intenzivnosti in lokacije padavin v zaledju, 
od geološke sestave tal in številnih drugih dejavnikov  

Ob premeščanju sedimentov se zapolnjujejo akumula-
cijski bazeni, zablati se rečno dno in otežen je naravni 
ciklus kroženja vode zaradi slabšega dreniranja v vodo-
nosnike  Po reki se prenašajo tudi kmetijska, indu-
strijska, urbana in druga onesnaževala  Onesnaževala, ki 
so se v preteklosti nabirala v sedimentih, se v nekaterih 
razmerah lahko sprostijo in premestijo zaradi naravnih 
procesov ali kot posledica antropogenih dejavnosti ter 
onesnažijo vodno okolje  Tako onesnaževala, vezana 
na sedimente, potujejo po reki navzdol in poslabšujejo 
stanje okolja tudi dolvodno od mesta odlaganja škodljivih 
snovi  

Motnost rek leta 2018 

Motnost merimo s turbidimetri in jo izražamo v enotah 
NTU (angl  Nephelometric Turbidity Unit) ali FNU (angl  
Formazin Nephelometric Unit)  V okviru državnega 
hidrološkega monitoringa se na ARSO zvezne meritve 
motnosti izvajajo na devetih merilnih mestih  Meritve 
se izvajajo s samodejnimi optičnimi merilniki Solitax-sc 
(angl  Hach Lange Company)  Podatki o motnosti rek 
so shranjeni v podatkovni zbirki in na voljo za nadaljnje 
analize  
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Slika 2: Motnost [NTU] in pretok [m3/s] na hidrološki postaji Gornja Radgona na Muri leta 2018 
Figure 2: Turbidity [NTU] and discharge [m3/s] at Gornja Radgona gauging station on the Mura River in 2018 
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Slika 3a, 3b: Povečana motnost Mislinje (3a) in Vipave (3b) v običajnih hidroloških razmerah 
Figure 3a, 3b: High turbidity in the rivers Mislinja (3a) and Vipava (3b) in regular hydrological conditions 
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Slika 4a, 4b: Usklajeno povečanje motnosti in pretoka na Dravinji (4a) in Rižani (4b) 
Figure 4a, 4b: Synchronised increase in turbidity and discharge of the rivers Dravinja (4a) and Rižana (4b) 
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Slika 5: Usklajeno delovanje merilnikov in skupni transport suspendiranih snovi v Savinji 10  januarja 2018 
Figure 5: Coordinated operation of the meters and the total transport of suspended solids in the river Savinja on 10 

January 2018 

Motnost vode je povečana ob povečanem pretoku reke  
Na devetih merilnih mestih je bilo leta 2018 več dogodkov 
z izrednim povečanjem motnosti  Merilna mesta z meri-
tvami motnosti in največja izmerjena motnost na njih 
leta 2018 je razvidna iz preglednice 1  

Leta 2018 je bila največja motnost vode izmerjena aprila 
v reki Muri, 2046 NTU, in septembra v reki Mislinji, 
2045 NTU  Motnost Mure je bila izdatno povečana 

ob sicer povečanem pretoku, ki pa ni dosegel največje 
letne vrednosti (slika 2)  Povečana motnost je odvisna 
od geološke sestave podlage, ki se ob padavinah spira, 
in izdatnosti padavin  Odvisna je tudi od predhodnega 
dogajanja v reki, vzrok povečane motnosti pa je poleg 
naravnih procesov lahko tudi človekova dejavnost, na 
primer urejanje struge, odvzem proda in drugo  Tako 
je lahko motnost povečana tudi v običajnih hidroloških 
razmerah (slika 3)  

Slika 6: 
Povečana motnost Savinje 
10  januarja 2018 (foto: Arhiv ARSO) 
Figure 6: 
Increased turbidity in the river Savinja 
on January 10, 2018 (Photo: ARSO 
archive) 
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Slika 7: Hitro povečanje motnosti v Sori marca 2018 
Figure 7: Rapid increase in turbidity in the river Sora in March 2018 

Največkrat povečanje motnosti sovpada s povečanjem 
pretoka (slika 4)  Na hidroloških postajah na Dravinji in 
Rižani sta merilnika motnosti vse leto delovala nepre-
kinjeno  Usklajeno delovanje merilnikov motnosti in 
pretoka, kar omogoča pravilno vrednotenje rezul-
tatov meritev in boljše podajanje ocen stanja okolja, 
je razvidno s slike 5  Na hidrološki postaji Veliko Širje 
na Savinji je bil ob izvajanju hidrometrične meritve 
10  januarja 2018 odvzet vzorec vode, iz katerega je 
bila v laboratoriju izvedena analiza vsebnosti suspen-
diranih snovi v Savinji  Vzorec vode je bil odvzet ob 
12 30  V  laboratoriju ARSO so izmerili 142,00 mg/L 

Največja Datum in čas 
izmerjena največje izmerjene 

Hidrološka postaja Reka motnost vode motnosti vode 
Gornja Radgona I Mura 2046 17. 4. 2018, 4.40 
Otiški Vrh I Mislinja 2045 1. 9. 2018, 6.30 
Makole Dravinja 1079 5. 5. 2018, 1.00 
Hrastnik Sava 1986 13. 7. 2018, 9.00 
Suha I Sora 884,1 30. 10. 2018, 2.00 
Veliko Širje I Savinja 1707,3 22. 7. 2018, 18.10 
Log Čezsoški Soča 693,8 29. 10. 2018, 21.40 
Miren I Vipava 946,9 20. 7. 2018, 14.10 
Kubed II Rižana 563,8 29. 10. 2018, 23.50 

Preglednica 1: Največja izmerjena motnost na hidroloških 
postajah, vključenih v monitoring, leta 2018 

Table 1: Maximum measured turbidity at monitoring 
gauging stations in 2018 

suspendiranih snovi  Turbidimeter je ob istem času 
izmeril motnost 142,30 NTU  Ob upoštevanju vseh 
dosedanjih meritev suspendiranih snovi in na določen 
dan odvzetega vzorca v tem rečnem proflu lahko iz 
zveznih podatkov motnosti predvidevamo skupno 
količino suspendiranih snovi v vodi, rezultat pa pomno-
žimo s pretokom  Tako izračunamo količino suspendi-
ranih snovi, ki se v izbrani časovni enoti premesti skozi 
rečni profl  Tako smo ugotovili, da se je v Savinji ob 
povečanem pretoku in motnosti 10  januarja 2019 
skozi rečni prerez v enem dnevu premestilo dobrih 
1650 ton suspendiranih snovi  

Stopnja povečanja motnosti je v primerjavi s poveča-
njem pretoka vode v reki precej drugačna  Motnost 
se ob izdatnih padavinah lahko hitreje in bistveno bolj 
poveča kot pretok (slika 7)  Tako se bistveno spreme-
nijo življenjske razmere za vodne organizme  Z neustre-
znimi človekovimi posegi v porečju in reki, ki povzročijo 
znatno povečano motnost, se lahko močno, v določenih 
primerih tudi usodno, spremenijo ekološke razmere 
življenjskega okolja  Vsak neustrezen poseg v porečje 
in zlasti v rečno korito, strugo ali rečni breg, povzroči 
velike in pogosto nepopravljive posledice v bivalnem 
prostoru občutljivih vodnih organizmov ne le na mestu 
posega, pač pa tudi po reki navzdol  Merilniki motnosti, 
ki zvezno merijo dogajanje v reki, nas opomnijo tudi na 
posebnosti dogajanja v rekah  Ob ustrezni hitri odziv-
nosti služb nacionalnega monitoringa za spremljanje 
okolja in drugih strokovnih služb lahko preprečimo 
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večjo škodo v vodnem ekosistemu in pogosto tudi porečju  Ob izdatnih padavinah se zemljina iz porečja 
pravočasno opozorimo pristojne službe o neustreznem spira v reke, ob povečani hitrosti vode v rečnem koritu 
ravnanju v porečju  pa se spira in po reki premešča tudi rečni material 

iz brega  Povečana vsebnost suspendiranih snovi v 
vodi pomeni večjo motnost vode  Povečana motnost 

Sklepne misli vode je tako lahko pokazatelj neustreznega poseganja 
človeka v porečje, ob čemer lahko povzročimo vnos 

Leta 2018 je bila motnost rek v Sloveniji večkrat močno onesnaževal v rečni sistem, kar neustrezno vpliva na 
povečana  Navadno so vzrok za to naravni procesi v biotsko in kemijsko stanje voda  
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EARTHQUAKES IN SLOVENIA IN 2018 
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Povzetek 
V letu 2018 je bila potresna dejavnost v Sloveniji blizu dolgoletnemu povprečju  Državna mreža 
potresnih opazovalnic (v nadaljnjem besedilu: DPMO) je zabeležila 2103 potrese v Sloveniji 
ali bližnji okolici  Prebivalci so čutili vsaj 119 lokalnih potresov, 26 od njih je imelo lokalno 
magnitudo večjo ali enako 2,0; en potres pa je dosegel največjo intenziteto V po evropski potresni 
lestvici (European Macroseismic Scale; /Grünthal, 1998/) (v nadaljnjem besedilu: EMS-98)  
Najmočnejši potres leta 2018 z lokalno magnitudo 3,5 se je zgodil 17  januarja ob 10 22 po 
univerzalnem koordiniranem času (Coordinated Universal Time) (v nadaljnjem besedilu: UTC) 
oziroma ob 11 22 po srednjeevropskem času (v nadaljnjem besedilu: SEČ) z nadžariščem pri 
Bovcu  Največja intenziteta potresa je bila V po EMS-98  Potres je prestrašil prebivalce, da 
so zbežali na prosto  Zaradi potresnega dogajanja so se ponekod pojavile manjše razpoke v 
ometu in odpadli so manjši kosi ometa  V Bovcu so zaradi previdnosti evakuirali osnovno šolo  
Prebivalci Slovenije so čutili tudi pet potresov z žariščem pri Huminu v severni Italiji z največjo 
intenziteto v Sloveniji IV po EMS-98  Posamezniki so čutili tudi dva potresa iz osrednje Italije, 
ki pa v Sloveniji nista presegla intenzitete III po EMS-98  Potresov, ki bi poleg posameznih 
lasastih razpok v ometu povzročili večjo gmotno škodo objektov, v letu 2018 ni bilo  

Abstract 
In 2018 there was average earthquake activity in Slovenia  The Seismic Network of the Republic 
of Slovenia recorded 2103 local earthquakes, at least 119 of which were felt by people  There 
were 26 earthquakes with a local magnitude equal to or higher than 2 0, and there was one which 
reached maximum intensity V EMS-98  The strongest earthquake in Slovenia in 2018, with a local 
magnitude of 3 5, was observed on 17 January at 10:22 UTC (11:22 Central European Time 
(CET)) near Bovec  Its maximum intensity was V EMS-98  A few people were frightened and ran 
outdoors  In exceptional cases the earthquake caused slight non-structural damage such as hair-
line cracks and falls of small pieces of plaster  One school in Bovec was evacuated as a precaution  
Inhabitants of Slovenia also felt fve regional earthquakes with epicentres near Humin in Northern 
Italy  Their maximum intensity in Slovenia was IV EMS-98  A few people also felt two earthquakes 
in Central Italy  Their maximum intensity in Slovenia was III EMS-98  There were no earthquakes 
in Slovenia in 2018 that, apart from hair-line cracks, caused any structural damage to buildings  

Uvod 

V DPMO je bilo leta 2018 26 digitalnih opazovalnic 
(slika 1) z neprekinjenim prenosom podatkov v podat-
kovno središče na Agenciji za okolje (ARSO) in rezervno 
podatkovno središče na observatoriju na Golovcu, oboje 
v Ljubljani (Vidrih in drugi, 2006)  Mrežo dopolnjujeta 
še dve začasni opazovalnici z enako opremo in nepre-
kinjenim prenosom podatkov (opazovalnica na Cesti pri 

Krškem – CESS) in opazovalnica v meteorološki postaji 
na Lisci – LISS)  Poleg tega so se v stvarnem času zbirali 
tudi podatki nekaterih tujih potresnih opazovalnic v okviru 
sodelovanja Central and East European Earthquake 
Research Network (CE3RN, 2018)  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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Slika 1: Državna mreža potresnih opazovalnic (DPMO) Republike Slovenije leta 2018 
Figure 1: Seismic Network of the Republic of Slovenia in 2018 

Potresna dejavnost 

v Sloveniji leta 2018 

Potresne opazovalnice državne mreže so leta 2018 
zabeležile 2103 lokalne potrese 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 sloven-
skega obmejnega kraja)  Preostale potrese imenu-
jemo bližnji oziroma regionalni potresi  Seizmograf 
so zapisali tudi številna (1150) umetno povzročena 
tresenja tal zaradi razstreljevanja ali rudarske dejav-
nosti  

Za 1695 lokalnih potresov smo zbrali dovolj podatkov, 
torej zapise z vsaj treh opazovalnic, da smo lahko 
izračunali lokacijo žarišča  Za 1693 izmed njih, ki so 
prikazani na sliki 2, smo lahko določili tudi magnitudo  
Po podatkih za obdobje 1997−2016, potem ko iz 
kataloga odstranimo pred- in popotrese, se v Slove-

Oddaljeni Bližnji Lokalni UmetniMesec Skupaj potresi potresi potresi dogodki 

Januar 65 12 229 157 463 

Februar 34 23 157 45 259 

Marec 48 28 140 79 295 

April 76 36 213 60 385 

Maj 80 24 198 79 381 

Junij 63 15 168 80 326 

Julij 72 23 220 104 419 

Avgust 86 22 167 91 366 

September 84 21 146 128 379 

Oktober 61 16 147 180 404 

November 52 25 143 90 310 

December 65 17 175 57 314 

Skupaj 786 262 2103 1150 4301 

Preglednica 1: Potresi in umetno povzročeni dogodki 
leta 2018, ki jih je zaznala državna mreža 
potresnih opazovalnic (DPMO) Republike 
Slovenije  

Table 1: Earthquakes and manmade events in 2018 
recorded by the Seismic Network of the 
Republic of Slovenia 
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Slika 2: Nadžarišča potresov leta 2018, ki smo jim določili žariščni čas, koordinati nadžarišča in globino žarišča  Barva 
simbola ponazarja žariščno globino, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV  Slika je bila narejena s 
programom GMT (Wessel in Smith, 1991, 1998)  

Figure 2: Distribution of earthquake epicentres in 2018, with calculated hypocentral time, epicentral coordinates and focal 
depth; the coloured symbols of varying sizes denote focal depth and local magnitude MLV  Magnituda = magnitude; 
Globina = depth  The fgure was made using GMT software (Wessel and Smith, 1991, 1998) 

niji 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 
2018 je bila potresna dejavnost v Sloveniji povprečna  
Trideset potresov je imelo lokalno magnitudo večjo 
ali enako 2,0, od tega so bili trije z magnitudo 3,0 
ali večjo od te vrednosti  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 2018 vsi potresi na območju Slove-
nije in bližnje okolice (1695) žarišča do globine 27 km  
Osemindvajset odstotkov potresov je imelo žariščno 
globino enako ali manjšo od 6 km, 64 % potresov se 
je zgodilo na globini med 6,1 in 15 km, 7 % potresov je 
imelo žarišče v globini med 15,1 in 21 km, 6 potresom 
(0,3 %) pa smo določili žariščno globino, ki je večja od 
21 km  

Najmočnejši potres leta 2018 v Sloveniji oziroma njeni 
bližnji okolici se je zgodil 17  januarja ob 10 22 po UTC 
(11 22 po SEČ) v bližini Bovca  Imel je lokalno magni-
tudo 3,5 in največjo intenziteto V po EMS-98  Potres 
je ponekod povzročil manjše razpoke v ometu, v višjih 
nadstropjih pa 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 30 lokalnih 
potresov z izračunano lokalno magnitudo, večjo ali enako 
2,0, od katerih so jih prebivalci Slovenije čutili 26  Poleg 
teh je navedenih še 92 šibkejših potresov, ki so jih prebi-
valci Slovenije čutili in smo jim lahko izračunali lokacijo 
nadžarišča  Prebivalci Slovenije so čutili še en zelo šibek 
potresni sunek, ki pa ga je zaznala le ena opazovalnica 
in mu zato nismo mogli določiti njegovih osnovnih para-
metrov (žariščni čas, koordinati nadžarišča itn )  Za vsak 
potres so navedeni datum (leto, mesec, dan), žariščni 
čas po UTC (ura, minuta, sekunda), koordinati nadžarišča 



122 UJMA | številka 33 | 2019

  

Anita Jerše Sharma, Tamara Jesenko, Barbara Šket Motnikar, Mladen Živčić: POTRESI V SLOVENIJI LETA 2018 

Leto Mesec Dan Čas 
Zem. 
širina 

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje 

h (UTC) min s °N °E km MLV Imax EMS-98 
2018 1 11 20 54 30,9 45,78 14,87 1 0,9 IV Ratje 
2018 1 17 10 22 20,4 46,33 13,58 6 3,5 V Kal-Koritnica 
2018 1 17 12 22 15,3 46,32 13,57 5 1,0 čutili Kal-Koritnica 
2018 1 17 14 22 53,9 46,32 15,59 8 1,6 čutili Kal-Koritnica 
2018 1 18 5 56 19,4 45,57 14,28 11 1,6 čutili Jasen 
2018 1 18 5 58 45,8 45,57 14,28 12 1,7 čutili Ilirska Bistrica 
2018 1 19 21 12 36,9 46,52 14,96 7 1,6 IV Podkraj 
2018 1 26 8 11 53,6 46,32 13,58 7 1,1 čutili Čezsoča 
2018 1 29 0 9 16,6 45,64 15,42 11 2,4 IV Vrškovac, Hrvaška 
2018 2 7 14 9 58,2 45,68 15,61 10 2,5 Malunje, Hrvaška 
2018 2 11 7 57 46,5 45,44 14,37 17 2,2 Klana, Hrvaška 
2018 2 11 10 51 52,0 45,85 14,97 12 2,1 III−IV Dobrava 
2018 2 15 8 27 53,4 46,32 13,58 5 1,9 IV Čezsoča 
2018 2 16 23 53 40,3 46,26 14,99 10 1,2 III−IV Stopnik 
2018 2 17 17 26 12,0 46,57 15,23 12 1,2 III Sv. Anton na Pohorju 
2018 2 19 16 55 23,9 45,48 15,22 4 1,4 III−IV Hrast pri Vinici 
2018 2 25 9 32 24,8 46,19 14,49 13 1,8 IV−V Torovo 
2018 2 27 19 3 18,2 45,71 15,27 11 2,2 IV Bulići, Hrvaška 
2018 2 28 1 39 24,4 46,19 14,49 12 1,0 III Vodice 
2018 3 3 4 54 39,9 46,17 15,54 7 2,1 IV−V Orehovec 
2018 3 4 18 5 39,8 46,14 14,95 8 1,7 IV−V Loke pri Zagorju 
2018 3 4 20 36 21,7 46,14 14,96 10 0,7 III−IV Loke pri Zagorju 
2018 3 15 22 21 11,6 46,19 14,49 11 0,8 III Vodice 
2018 3 28 11 20 10,4 46,05 14,28 8 2,3 IV Setnik 
2018 3 31 6 23 0,5 46,00 13,53 12 1,9 IV Dobrovo 
2018 4 10 5 45 29,9 45,94 15,42 0 0,1 III−IV Senuše 
2018 4 14 9 57 40,7 45,89 15,26 6 1,0 čutili Šmarjeta 
2018 4 16 4 14 15,1 45,88 15,53 8 1,7 IV Dolenja Pirošica 
2018 4 24 16 38 0,2 46,15 15,05 6 0,9 III Trbovlje 
2018 4 27 17 22 3,1 45,55 14,84 18 2,4 čutili Preža 
2018 4 27 20 0 52,5 45,55 14,82 19 2,9 IV Preža 
2018 4 29 4 12 23,6 45,94 14,89 5 0,4 čutili Pristavica pri Velikem Gabru 
2018 4 29 16 22 37,2 45,78 14,79 3 1,4 III Pri Cerkvi-Struge 
2018 4 30 0 0 55,2 45,89 14,60 10 1,5 III−IV Podturjak 
2018 5 2 16 34 30,1 45,83 15,15 8 0,5 III Novo mesto 
2018 5 2 19 16 53,2 45,95 14,84 5 0,5 III−IV Šentvid pri Stični 
2018 5 6 12 22 50,8 45,97 14,45 0 0,4 III Podkraj 
2018 5 8 20 16 46,5 45,84 15,12 8 0,4 III Daljni Vrh 
2018 5 18 22 30 54,1 46,31 13,49 15 1,2 III Log Čezsoški 
2018 5 19 1 57 27,8 46,19 13,45 14 1,0 čutili Montefosca (Čarni varh), Italija 
2018 5 20 10 8 22,0 45,85 15,17 8 1,0 III−IV Dolenje Kamenje 
2018 5 26 22 52 23,4 46,31 13,51 9 0,8 III−IV Log Čezsoški 
2018 5 28 14 16 38,1 45,98 15,23 4 1,0 III−IV Gabrje 
2018 5 29 1 36 42,7 45,46 14,46 14 2,1 Klana, Hrvaška 
2018 5 29 3 20 9,3 45,92 15,00 13 2,2 IV Račje selo 
2018 6 4 0 21 15,1 46,45 13,80 12 1,8 III Kranjska Gora 
2018 6 4 0 24 31,7 46,45 13,79 10 0,6 zvok Kranjska Gora 
2018 6 6 19 30 2,0 45,89 15,35 6 1,1 III−IV Čučja Mlaka 
2018 6 7 18 42 17,8 46,22 13,70 12 1,5 III Volarje 
2018 6 7 19 14 42,4 46,03 15,81 17 2,0 Mrzlo Polje, Hrvaška 
2018 6 11 17 11 40,2 46,03 15,81 17 2,6 III−IV Mrzlo Polje, Hrvaška 
2018 6 12 6 6 38,5 46,19 14,48 11 1,2 čutili Torovo 
2018 6 14 12 23 19,7 45,58 15,39 11 3,0 IV-V Martinski Vrh, Hrvaška 
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Leto Mesec Dan Čas 
Zem. 
širina 

Zem. 
dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje 

h (UTC) min s °N °E km MLV Imax EMS-98 
2018 6 16 3 56 12,6 45,61 14,27 20 1,8 čutili Koritnice 
2018 6 16 15 48 53,3 45,91 15,01 12 2,4 IV Studenec 
2018 6 26 22 39 51,9 46,23 13,75 4 1,4 III Čadrg 
2018 7 1 14 29 57,9 45,90 14,67 3 0,4 čutili Velika Račna 
2018 7 17 6 46 6,5 45,64 15,34 9 1,3 III Rosalnice 
2018 7 20 13 37 41,2 46,33 13,60 9 0,9 čutili Kal-Koritnica 
2018 7 22 21 36 0,7 46,02 15,13 11 1,9 III Kal pri Krmelju 
2018 7 23 6 22 21,0 45,96 14,41 17 2,3 IV Kamnik pod Krimom 
2018 7 25 21 7 33,3 45,99 14,38 6 0,2 III Podplešivica 
2018 7 27 1 13 40,7 46,02 15,09 11 1,6 čutili Kostanjevica 
2018 8 5 3 55 49,8 46,52 14,71 14 2,2 III−IV Koprein Petzen (Pod Peco), Avstrija 
2018 8 5 4 23 51,9 46,51 14,72 11 1,1 čutili Koprein Petzen (Pod Peco), Avstrija 
2018 8 5 20 29 38,6 45,84 14,95 17 1,3 čutili Zafara 
2018 8 11 6 25 17,5 45,91 14,63 19 2,7 IV Medvedica 
2018 8 11 6 27 31,0 45,91 14,63 20 1,9 III Medvedica 
2018 8 17 15 7 37,9 46,02 15,09 13 2,4 III−IV Kostanjevica 
2018 8 19 18 13 42,0 45,94 15,61 6 1,0 čutili Glogov Brod 
2018 8 23 20 56 55,5 46,02 15,10 12 1,6 III−IV Kostanjevica 
2018 8 30 20 30 41,0 45,64 14,18 20 1,1 čutili Nadanje Selo 
2018 9 2 19 48 33,9 45,94 13,67 12 1,7 III−IV Stara Gora 
2018 9 12 3 13 42,4 46,12 14,98 5 1,0 čutili Družina 
2018 9 12 21 6 49,5 46,28 13,66 7 1,1 čutili Koseč 
2018 9 15 11 44 59,7 45,91 14,90 10 1,2 III Velike Dole 
2018 9 17 10 36 44,3 46,18 14,86 2 1,7 IV Podmilj 
2018 9 25 3 5 40,5 45,67 14,26 20 1,7 III Palčje 
2018 10 6 22 5 44,0 45,71 14,89 4 0,6 čutili Mala Gora 
2018 10 13 19 44 56,9 45,60 15,33 9 1,0 III−IV Kohanjac, Hrvaška 
2018 10 13 21 24 8,2 45,60 15,32 9 0,5 čutili Kohanjac, Hrvaška 
2018 10 14 20 41 54,8 46,01 14,20 9 1,1 III Smrečje 
2018 10 17 18 15 12,5 46,17 14,37 20 2,0 II−III Godešič 
2018 10 19 12 13 21,7 46,06 15,13 9 1,4 III−IV Jagnjenica 
2018 10 20 4 5 0,3 45,99 14,31 9 0,8 III Mala Ligojna 
2018 10 21 18 48 24,1 45,81 15,49 4 1,2 III Cerovica, Hrvaška 
2018 10 24 10 45 30,8 46,07 15,18 13 1,7 III Radeče 
2018 10 27 1 55 22,8 45,81 14,89 3 0,7 III Vrh pri Hinjah 
2018 10 27 2 41 35,3 45,54 14,84 17 2,0 III Preža 
2018 10 28 16 34 57,8 46,47 14,96 10 1,1 čutili Zgornji Razbor 
2018 10 31 22 13 46,2 45,56 14,30 16 1,3 II−III Vrbovo 
2018 11 2 3 15 24,0 46,02 15,10 9 1,0 III Ježevec 
2018 11 2 19 17 42,4 45,74 15,36 4 1,9 III−IV Jezernice, Hrvaška 
2018 11 2 22 19 33,1 45,73 15,37 2 1,1 III Jezernice, Hrvaška 
2018 11 4 4 14 46,5 45,74 15,36 3 1,9 III−IV Jezernice, Hrvaška 
2018 11 4 19 31 52,5 46,02 14,39 8 0,5 III Lukovica pri Brezovici 
2018 11 5 19 28 4,4 46,16 15,46 0 0,9 III Bukovje pri Slivnici 
2018 11 7 3 45 48,4 45,99 14,28 4 0,6 čutili Podlipa 
2018 11 9 3 8 16,6 45,76 15,01 5 1,0 čutili Loška vas 
2018 11 11 1 8 23,2 45,93 15,11 12 1,6 čutili Debenec 
2018 11 14 21 54 28,2 46,13 15,03 6 0,7 III Ravenska vas 
2018 11 16 10 48 53,5 46,09 14,15 15 2,5 IV Dobravšce 
2018 11 16 14 12 2,8 46,02 15,10 13 2,4 IV Ježevec 
2018 11 16 21 39 3,6 46,03 15,10 8 1,4 III Ježevec 
2018 11 17 10 7 1,0 45,79 14,76 11 2,4 IV Potiskavec 
2018 11 17 20 15 55,9 46,46 14,36 11 1,8 III Zell (Sele), Avstrija 
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Zem. Zem. 
Leto Mesec Dan Čas širina dolžina Globina Magnituda Intenziteta Potresno območje 

h (UTC) min s °N °E km MLV Imax EMS-98 
2018 11 19 10 13 37,8 45,94 15,39 5 1,4 III Pijana Gora 
2018 11 19 14 23 45,4 46,15 13,43 16 2,3 III−IV Torreano (Tavorjana), Italija 
2018 11 20 7 57 16,2 45,96 14,20 15 2,8 IV Petkovec 
2018 11 30 17 30 39,3 45,55 15,27 1 1,0 III Bedenj 
2018 12 3 4 13 15,7 46,04 15,11 11 1,8 III−IV Kladje pri Krmelju 
2018 12 3 12 10 36,5 45,79 14,79 7 2,4 III−IV Pri Cerkvi-Struge 
2018 12 4 5 48 29,7 46,24 13,58 15 1,6 III−IV Svino 
2018 12 5 1 28 44,4 46,02 15,06 10 0,9 III Strmec 
2018 12 5 16 23 59,4 45,67 14,36 14 3,4 IV−V Juršče 
2018 12 6 15 41 32,1 45,97 14,86 10 0,9 III Bukovica 
2018 12 16 23 20 33,6 46,29 15,60 14 1,5 čutili Drevenik 
2018 12 21 1 29 26,5 46,08 15,01 8 1,3 čutili Rodež 
2018 12 25 11 19 48,1 45,94 14,85 10 1,2 čutili Radohova vas 
2018 12 25 18 25 41,3 45,98 15,09 18 2,1 IV Šentrupert 
2018 12 28 12 20 31,2 46,01 14,69 5 0,7 čutili Ravno Brdo 
2018 12 31 9 53 2,9 45,86 14,79 7 1,1 III Laze nad Krko 

Preglednica 2: Seznam potresov leta 2018, ki so imeli lokalno magnitudo večjo ali enako 2,0 in smo jim lahko izračunali 
žariščni čas, koordinati nadžarišča (epicentra) ter globino žarišča  Pri potresih, ki so jih ljudje čutili, je 
navedena še največja intenziteta  V preglednici je tudi 92 potresov s sicer manjšo lokalno magnitudo, vendar 
so jih prebivalci Slovenije čutili in smo jim tudi lahko določili osnovne parametre  

Table 2: List of earthquakes with MLV ≥ 2 0 in 2018, for which the hypocentral time, coordinates of the epicentre and 
the focal depth were calculated; the maximum intensity of the felt earthquakes is also provided  Information 
is included on 92 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 

Intenziteta v 
Leto Mesec Dan Čas Magnituda Sloveniji Nadžariščno območje 

h (UTC) min Mw EMS-98 
2018 1 19 17 39 3,9 IV Tolmezzo, Italija 

2018 5 9 21 48 3,6 IV Bordano, Italija 

2018 8 11 3 30 3,0 IV Cavazzo Carnico, Italija 

2018 8 11 4 52 2,7 III Cavazzo Carnico, Italija 

2018 8 16 18 19 5,1 II−III Montecilfone, Italija 

2018 11 10 7 59 2,9 III−IV Lusevera, Italija 

2018 11 18 12 49 4,0 II Santarcangelo di Romagna, Italija 

Preglednica 3: Seznam bližnjih (regionalnih) potresov, ki so jih čutili prebivalci Slovenije leta 2018 
Table 3: List of regional earthquakes that were felt by the inhabitants of Slovenia in 2018 

(zemljepisna širina °N, zemljepisna dolžina °E), globina 
žarišča (km), lokalna magnituda (MLV) in največja inten-
ziteta (Imax) po EMS-98, ki jo je potres dosegel v Slove-
niji  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 Maps, 
2018)  Če podatki niso zadoščali za nedvoumno dolo-
čitev intenzitete, smo potresu pripisali razpon mogočih 
vrednosti (npr  IV–V)  Kadar potresu ni bilo mogoče 
določiti niti razpona mogočih vrednosti smo temu pripi-
sali oznako »čutili«, ali oznako »zvok«, če so opazovalci 
poročali le o zvočnih učinkih brez tresenja  

Za določitev osnovnih parametrov potresov, nave-
denih v preglednici 2, smo uporabili analize potresov, 
zapisanih na potresnih opazovalnicah državne mreže 
v Sloveniji, dopolnilnih opazovalnicah za močnejše 
tresljaje in opazovalnic sosednjih držav ter biltenov iz 
Avstrije (ZAMG, 2017–2018) in Italije (OGS, 2018)  
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 
HYPOCENTER (Lienert in drugi, 1988; Lienert, 1994)  
Uporabili smo povprečni hitrostni model za ozemlje 
Slovenije, določen iz tridimenzionalnega modela za 
prostorsko valovanje (Michelini in drugi, 1998) in 
modela za površinsko valovanje (Živčić in drugi, 2000)  
Potresom, ki smo jim lahko določili le koordinati nadža-
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Slika 3: 
Porazdelitev magnitude (MLV) 
potresov v Sloveniji leta 2018 
Figure 3: 
Distribution of earthquakes in 
Slovenia in 2018 with respect to MLV 

magnitude 

Slika 4: 
0–3,0 197 št. potresov = 1695 Porazdelitev globine žarišča potresov 

v Sloveniji leta 2018 (v kilometrih) 

Gl
ob

ina
 ž

ar
išč

a 
(k

m
) 

3,1–6,0 283 

6,1–9,0 

9,1–12,0 377 

12,1–15,0 193 

15,1–18,0 102 

517 

Figure 4: 
Distribution of earthquakes in 
Slovenia in 2018 with respect to 
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rišča, smo za žariščno globino privzeli sedem kilome-
trov (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 opazoval-
nice  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 EMS-98  

V preglednici 3 so navedeni bližnji (regionalni) 
potresi, ki so jih čutili tudi v Sloveniji  Ljudje so na 
ozemlju Slovenije čutili kar pet potresov z žariščem 
pri Huminu v Furlaniji in so dosegli najvišjo intenzi-
teto stopnje IV po EMS-98 v Sloveniji  Prav tako so 
prebivalci Slovenije čutili še dva potresa z žariščem 
v srednji Italiji, ki pa nista presegla intenzitete III po 
EMS-98 v Sloveniji  

Podatki o nekaterih močnejših 

potresih, ki so jih čutili 

prebivalci Slovenije 

V letu 2018 v Sloveniji ni bilo potresov, ki bi povzro-
čili gmotno škodo, le posamezne razpoke v ometu  
En potres je imel največjo intenziteto V  po EMS-98 
in pet jih je imelo intenziteto IV−V po EMS-98  Prebi-
valci v Sloveniji so čutili skupno vsaj 126 potresov, 119 
lokalnih in sedem regionalnih  Nadžarišča potresov so 
prikazana na sliki 5  Velikost kroga označuje lokalno 
magnitudo, barva pa največjo doseženo intenziteto 
potresa v Sloveniji  

V nadaljevanju sta opisana dva najmočnejša potresa 
v Sloveniji leta 2018  Potres pri Bovcu (MLV = 3,5) je 
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Slika 5: Nadžarišča lokalnih potresov, ki so jih leta 2018 čutili prebivalci Slovenije  Barva simbola ponazarja največjo 
doseženo intenziteto v Sloveniji, njegova velikost pa vrednost lokalne magnitude MLV  Pri razponu mogočih 
vrednosti intenzitete je prikazana spodnja vrednost  Slika je bila narejena s programom GMT (Wessel in Smith, 
1991, 1998)  

Figure 5: Epicentres of local earthquakes felt in Slovenia in 2018  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  The fgure was made using GMT software 
(Wessel and Smith, 1991, 1998) 

dosegel učinke stopnje V po EMS-98, potres pri Knežaku 
(MLV = 3,4) pa učinke IV−V po EMS-98  Za vsakega izmed 
teh potresov je prikazana karta intenzitete po naseljih 
(slike 6−7) z vrisanim instrumentalno določenim nadža-
riščem  Intenziteta potresa v posameznem naselju je 
ocenjena na podlagi vprašalnikov o učinkih potresa  Vpra-
šalnike po potresu pošljemo prostovoljnim poročevalcem 
ali pa jih občani sami izpolnijo na spletni strani ARSO 
(http://potresi arso gov si/vprasalnik) ali evropske seiz-
mološke organizacije EMSC (https://www emsc-csem  
org/Earthquake/Contribute/choose_earthquake php)  
Na sliki 8 so prikazana vsa naselja, od koder smo dobili 
podatke, da so ljudje čutili učinke katerega izmed teh 126 
potresov  Barva in oznaka na sliki opredeljujeta največjo 
intenziteto, doseženo v posameznem naselju leta 2018  
V nadaljevanju so vse navedene magnitude lokalne (MLV)  

Potres 17. januarja 2018 
ob 10.22 po UTC pri Bovcu (slika 6) 

Potres magnitude 3,5 so ljudje čutiti v območju 
200 km od nadžarišča vse do naselja Goranec pri 
Zagrebu  Največje učinke (V po EMS-98) je potres 
dosegel v naseljih Bovec, Magozd, Soča in Žaga  Glasno 
bobnenje in močno tresenje tal sta povzročila, da so 
ljudje prestrašeno zapustili hiše; nekateri so pomislili, 
da slišijo miniranje snežnih plazov  Potres je ponekod 
povzročil manjše razpoke v ometu in rušenja skalovja  
V Bovcu so zaradi previdnosti evakuirali osnovno šolo  
Ena oseba v Srpenici je padla s stola in se pri tem 
poškodovala  

https://www
http://potresi
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Slika 6: Intenziteta potresa magnitude 3,5 pri Bovcu 17  januarja 2018 ob 10 22 po UTC v posameznih naseljih 
Figure 6: Intensity of the earthquake near Bovec (MLV=3 5) on 17 January 2018 at 10:22 UTC in individual settlements  

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

Slika 7: Intenziteta potresa magnitude 3,4 pri Knežaku 5  decembra 2018 ob 16 23 po UTC v posameznih naseljih 
Figure 7: Intensity of the earthquake near Knežak (MLV=3 4) on 5 December 2018 at 16:23 UTC in individual settlements  

Nadžarišče = epicentre; čutili = felt; zvok = thunder; niso čutili = not felt 
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Slika 8: Največja intenziteta potresa izmed vseh, ki so se zgodili leta 2018, ocenjena v posameznem naselju v Sloveniji  
Figure 8: Overall map of the maximum intensity in individual settlements in Slovenia of all the earthquakes in 2018 felt by 

inhabitants of Slovenia  Čutili = felt; zvok = thunder 
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Slika 9: 
Porazdelitev največje intenzitete po 
EMS-98 potresov v Sloveniji leta 
2018 
Figure 9: 
Distribution of the earthquakes 
in Slovenia in 2018 with respect 
to maximum EMS-98 intensity  
Zvok = thunder, čutili = felt 

Potres 5. decembra 2018 
ob 16.23 po UTC pri Knežaku (slika 7) 

Ta potres magnitude 3,4 so ljudje čutiti v območju 108 km 
od nadžarišča vse do naselja Ravne na Koroškem  
Največje učinke (IV−V po EMS-98) je potres dosegel v 
naseljih Podgrad in Postojna  Ljudje so tresenje opiso-
vali, kot da bi se skozi sobo sprehodil velikan s težko nogo  

Poročali so o žvenketanju kozarcev, tresenju pohištva 
in lončnici, ki je padla s police  Omenili so, da je potres 
spremljalo glasno pet do sedem sekundno bobnenje, kot 
bi se na oddaljenem strelišču sprožile verižne eksplo-
zije  Mnogo ljudi je v bližini žarišča potresa zbežalo na 
prosto  Iz Postojne smo dobili poročilo o manjših lasastih 
razpokah v ometu  Potres je prestrašil nekatere domače 
živali in ni povzročil gmotne škode  
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Sklepne misli osebnih podatkov  Osebne podatke (ime, priimek, 
naslov, lokacija v času potresa, morebitni e-naslov ter 

Leta 2018 so se v Sloveniji ali njeni bližnji okolici zgodili neobvezne podatke telefon, spol, datum rojstva) upora-
2103 potresi  Sedemindvajset potresov je imelo bljamo izključno za namen raziskovanja potresov in 
lokalno magnitudo med 2,0 in 2,9, trije potresi pa so njihovih učinkov  Privolitev je poslalo 985 registriranih 
imeli magnitudo 3,0 ali večjo od te vrednosti  Večina poročevalcev, ki izpolnjujejo papirne vprašalnike, ter 
potresov (97 %) je imela lokalno magnitudo manjšo od 1354 poročevalcev, ki izpolnjujejo spletne vprašalnike  
1,7  Vsi potresi na območju Slovenije in bližnje okolice Vsem se za sodelovanje lepo zahvaljujemo, prav tako 
so imeli žarišče do globine 27 km (sliki 2 in 3)  pa tudi neregistriranim poročevalcem, ki izpolnjujejo 

spletne vprašalnike o učinkih potresov  
V Sloveniji so leta 2018 prebivalci čutili vsaj 126 
potresov (sliki 5 in 8)  En potres je dosegel intenzi- Registriranim poročevalcem smo leta 2018 poslali 
teto V po EMS-98, pet potresov intenziteto IV−V, 22 11 343 makroseizmičnih vprašalnikov za 46 potresov 
potresov intenziteto IV, 25 potresov intenziteto III−IV, (3554 papirnih in 7789 spletnih vprašalnikov)  Poro-
37 potresov intenziteto III, trije potresi intenziteto II− čevalci so vrnili 2458 izpolnjenih papirnih vprašalnikov 
III in en potres intenziteto II po EMS-98  Za preostale (69 %) in 3027 spletnih vprašalnikov (39 %)  Skupaj 
potrese (32) nam poročevalci niso poslali dovolj infor- (zaprošenih ali poslanih na lastno pobudo) smo prejeli 
macij o učinkih, zato jim ni bilo mogoče določiti inten- 6965 izpolnjenih spletnih vprašalnikov, med katerimi je 
zitete po evropski potresni lestvici  Intenziteta je pri bilo: 
teh potresih ocenjena samo opisno, in sicer z oznako – 3875 poročil, da so zaznali potres, 
»čutili« (31 potresov) oziroma »zvok« (en potres), – 2735 poročil, da niso zaznali potresa, 
če tresenja niso čutili, ampak so le slišali bobnenje – 326 poročil, da so zaznali nekaj drugega (npr  
(slika 8)  rudniški dogodek, razstreljevanje, promet), 

– 29 poročil je bilo brez podane lokacije, zato jim nismo 
Makroseizmični podatki za potrese bi bili zelo pomanj- mogli določiti vrste dogodka  
kljivi ali celo nedostopni, če nam ne bi pomagali številni 
prostovoljni poročevalci  Zaradi Splošne uredbe EU Tudi leta 2018 smo pri zbiranju in izmenjavi podatkov 
o varstvu osebnih podatkov (General  Data Protec- sodelovali s seizmologi iz sosednjih držav (Italije, Avstrije 
tion Regulation – GDPR) smo vse registrirane poroče- in Hrvaške)  Zahvaljujemo se jim za poslane oziroma na 
valce znova zaprosili za privolitev za hrambo in uporabo spletu objavljene makroseizmične podatke  
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Povzetek 
Vse večji obisk gorskih območij Slovenije in raznolikost dejavnosti, ki jih izvajajo obiskovalci gora, se 
kaže tudi v pogostosti posredovanj Gorske reševalne zveze Slovenije  Ta dosledno beleži podatke svojih 
posredovanjih, kar ji omogoča tehtno presojo stanja  V prispevku so ključni podatki o posredovanjih v 
obdobju 2009–2018, ob tem pa tudi predlog ukrepov za ureditev tega področja v prihodnje  

Abstract 
The number of visitors and the variety of free-time activities in the Slovenian mountains is 
increasing  This is refected in a larger number of interventions of the Mountain Rescue 
Association of Slovenia  A well-managed intervention database has been used to assess key 
intervention characteristics during the period 2009-2018  The assessment of the current 
situation can be used for future planning and improvement of the mountain rescue service  

Uvod 

Obisk gorskih območij v Sloveniji narašča, kar je posle-
dica hitrega naraščanja turističnega obiska Slovenije 
nasploh, še posebej v zadnjih nekaj letih (preglednica 
1)  Gorska območja so med bolj privlačnimi in zato bolj 
obiskanimi, kar pomeni tudi več nesreč in posredovanj 
Gorske reševalne zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
GRZS)  Gorska območja pa se ne spoprijema samo z vse 
bolj množičnim obiskom, ampak tudi z vse večjo raznoli-
kostjo dejavnosti, ki jih izvajajo obiskovalci  

GRZS je organizirana kot zveza 17 prostovoljnih samo-
stojnih nepridobitnih gorsko-reševalnih društev in planin-
skih društev z registrirano gorskoreševalno dejavnostjo, 
ki opravljajo humanitarne naloge javnega pomena  Glavne 
naloge so reševanje in pomoč v gorskem svetu ter zaščita 
ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah  Gorska 
reševalna služba na področju Slovenije je bila prvič orga-
nizirana leta 1912 v Kranjski Gori  Leta 2006 je bila po 
odcepitvi od Planinske zveze Slovenije ustanovljena GRZS, 
ki deluje kot samostojni pravni subjekt in še naprej izvaja 
reševanje v gorah in na težje dostopnih mestih  

Temeljne enote GRZS so društva oziroma postaje gorske 
reševalne službe  Formalno so organizirane kot društva, v 
pogovornem jeziku in historično pa se večkrat uporablja 
izraz postaja  Postaje so samostojne in imajo zemljepisno 
določena območja delovanja  Nekatere postaje (Ljubljana, 
Tolmin, Maribor) imajo zaradi obsežnega območja še 
dodatne reševalne skupine, podrejene matični postaji  

Osnovni namen društev in postaj je reševanje in posre-
dovanje pri nesrečah v gorah in na težko dostopnih 
terenih  Število nesreč skupaj z njihovo raznovrstnostjo 
neprestano narašča, s tem pa tudi obremenitve posa-
meznih postaj  

V prispevku smo pripravili pregled in analizo posredovanj 
GRZS v obdobju 2009–2018  

Metode 

Analizirali smo podatke o posredovanjih gorskih reše-
valcev v obdobju od 1  januarja 2009 do 31  decembra 
2018, ki jih beleži GRZS v programu InfoGRZS od leta 

mailto:slavcr@gmail.com
mailto:tomaz.goslar@gmail.com
mailto:irena.mrak@siol.net
mailto:blaz.barboric@guest.arnes.si
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2005 naprej  Podatke v InfoGRZS vnese vodja posre-
dovanja oziroma intervencije ali tajnik društva  Med 
pomembnejšimi podatki o intervenciji, ki jih beležimo 
v InfoGRZS, so: spol, starost, težavnost poškodb ali 
bolezni, dejavnost ob nesreči, lokacija, vreme, priso-
tnost zdravnika  Nekatere tako zbrane podatke iz 
InfoGRZS vsako leto posredujemo tudi ICAR (Interna-
tional Commission for Alpine Rescue) za statistično 
obdelavo na ravni članic  Za opis resnosti poškodb 
ali obolenja smo uporabili točkovni sistem Državne 
svetovalne agencije za letalstvo (National Advisory 
Committee of Aeronautics – NACA)  (Weiss in sod , 
2001) 

Za primerjavo več skupin smo uporabili statistično 
metodo ANOVA, za primerjavo dveh skupin pa metodo 
χ2  Kot prag statistične značilnosti smo upoštevali p = 
0,05  

Rezultati in razprava 

Podatki Statističnega urada Slovenije za obdobje 2010– 
2018 kažejo hitro povečevanje števila prihodov in preno-
čitev tako domačih, še bolj pa tujih turistov  Povečevanje 
obiska je še bolj izrazito od leta 2014  Velik delež turistov 
obišče tudi gorska območja, zato se povečuje število 
nesreč  

V obdobju od 1  januarja 2009 do 31  decembra 2018 je 
bilo 3831 posredovanj gorskih reševalcev  V teh posre-
dovanjih so gorski reševalci pomagali 4723 osebam  
Število nesreč po letih je prikazano na sliki 1  Med oskr-
bljenimi osebami je bilo 1642 (35 %) žensk in 3066 
(65 %) moških  Povprečna starost oskrbljenih oseb je 
bila 43 ± 18 let  Povprečna starost oskrbljenih oseb vsa 
leta ostaja enaka, in se med leti statistično ne razlikuje 
(ANOVA /F(9,4159) = 1,208, p = 0,285/)  
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Slika 1: Število posredovanj GRZS v obdobju 2009–2018 (vir: GRZS, 2019) 
Figure 1: Number of interventions of the Mountain Rescue Association of Slovenia in the period 2009-2018 (Source: 

Mountain Rescue Association of Slovenia, 2019) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prihodi 
turistov 

turisti - 
SKUPAJ 3.299.537 3.535.794 3.635.688 3.746.106 3.901.563 4.373.878 4.834.071 5.503.284 5.933.266 

domači 1.250.556 1.299.637 1.259.036 1.244.424 1.226.492 1.351.860 1.437.198 1.512.602 1.508.128 
tuji 2.048.981 2.236.157 2.376.651 2.501.682 2.675.071 3.022.018 3.396.873 3.990.682 4.425.139 

Prenočitve 
turistov 

turisti - 
SKUPAJ 9.883.920 10.413.012 10.604.352 10.708.408 10.738.766 11.653.764 12.647.876 14.208.545 15.694.705 

domači 4.352.702 4.363.347 4.163.266 4.036.607 3.905.727 4.172.107 4.307.898 4.523.216 4.518.695 
tuji 5.531.218 6.049.665 6.441.086 6.671.802 6.833.040 7.481.657 8.339.978 9.685.329 11.176.010 

Preglednica 1: Prihodi in prenočitve domačih in tujih turistov v obdobju 2010–2018 v Sloveniji (vir: SURS, 2019) 
Table 1: Arrivals and overnight stays of Slovenian and foreign tourists in the period 2010-2018 in Slovenia 

(Source: Statistical Ofce of the Republic of Slovenia, 2019) 
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Posredovanj je bilo največ na območju Julijskih Alp, podobna  Število obolelih v primerjavi s poškodovanimi 
sledijo Kamniške in Savinjske Alpe ter Karavanke, zunaj z leti ni statistično značilno večje (ANOVA /F(9,4713) = 
gorskih območij pa po številu posredovanj izstopa 0,826, p = 0,592/)  
območje Vipavske doline (slika 2)  

Obolele osebe so v povprečju starejše (50 ± 20 let) od 
Število obolelih, poškodovanih in nepoškodovanih oseb poškodovanih oseb (45±18 let), poškodovane osebe pa 
se z leti povečuje, vendar razmerja med njimi ostajajo starejše od tistih brez poškodb (39 ± 17 let)  Razlike 

Slika 2: Prostorski prikaz posredovanj GRZS leta 2018 
Figure 2: Spatial overview of interventions of the Mountain Rescue Association of Slovenia in 2018 

Padec 2052 

Zašel 808 

Bolezen 511 

Drugo 404 

Izčrpanost 364 

Zakasnitev 227 

Aktivnost v zraku 218 

Padajoče kamenje 93 

Plaz 18 

Strela 13 
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Slika 3: Število posredovanj glede na vzrok (2009–2018) (vir: GRZS, 2019) 
Figure 3: Number of interventions by cause (2009-2018) (Source: Mountain Rescue Association of Slovenia, 2019) 
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so statistično značilne (ANOVA /F(2,4166) = 91,650, (46 ± 18 let), najmlajša pa je neogrožena skupina (NACA 
p < 0,001/)  0,1 in 2) (41 ± 18 let)  Razlike v starosti med posame-

znimi skupinami so se izkazale za statistično značilne 
Pri razvrstitvi v skupine glede stopnje ogroženosti po (ANOVA /F(2,41669 = 76,661, p < 0,001/)  
lestvici NACA so najbolj življenjsko ogroženi ali so umrli 
bolniki (NACA 5, 6 in 7), ki so tudi najstarejši (50 ± 18 Najbolj pogost vzrok za nesrečo je padec, pogoste pa so 
let), zmerno ogrožena skupina (NACA 3 in 4) je mlajša tudi iskalne akcije izgubljenih, obolelih, izčrpanih ipd  (slika 3)  

Slika 4: Prostorski prikaz posredovanj glede na dejavnosti v letu 2018 
Figure 4: Spatial overview of interventions by activity in 2018 
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Slika 5: Število posredovanj glede na dejavnosti, ki so jih izvajali reševanci (obdobje 2009–2018) 
Figure 5: Number of interventions by activity carried out by rescuers (in the period 2009-2018) 
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Prostorski prikaz intervencij v letu 2018 glede na vzrok 
nesreče prikazuje, da je padec najbolj pogost vzrok v 
gorskih območjih, medtem ko območje Vipavske doline 
izstopa po številu posedovanj zaradi nesreč, povezanih z 
dejavnostmi v zraku (slika 4)  

Med dejavnostmi, ki so privedle do nesreče in posredo-
vanja GRZS, prevladuje planinstvo, sledijo dejavnosti v 
zraku in plezanje  Sorazmerno velik je tudi delež nesreč 
pri delu, gorskem kolesarjenju in turnem smučanju 
(slika 5)  

Vremenske razmere v času nesreč so pretežno dobre, kar 
kaže na dejstvo, da je dejavnosti veliko ob lepem vremenu, 
vendar pa je zaradi tega tudi več nesreč (slika 6)  

Pri analizi podatkov smo se med drugim osredotočili še 
na intervencije, na katerih je bil prisoten zdravnik  Razlika 
v prisotnosti zdravnika na posredovanju je statistično 
značilna (ANOVA /F(2,3811) = 2,435, p = 0,009/)  
Pri intervencijah z bolj ogroženimi bolniki (NACA 4–8) 
je pogosteje prisoten zdravnik, razlika je statistično 
značilna (ANOVA /F(2,4720 = 370,055, p < 0,001/)  

Uporaba helikopterja ob posredovanju po letih  Razlike 
glede uporabe helikopterja med posameznimi leti so 
statistično značilne (ANOVA /F(9,4292) = 2,538, p = 
0,007/)  

V zimskih razmerah je večja pogostost nesreč s smrtnim 
izidom χ2 = 8,015, p = 0,05  
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Slika 6: Vremenske razmere ob posredovanjih 
Figure 6: Weather conditions during interventions 
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Slika 7: Število posredovanj, pri katerih je sodeloval helikopter (vir: GRZS, 2019)  
Figure 7: Number of interventions with the participation of a helicopter (Source: Mountain Rescue Association of Slovenia, 

2019) 
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Leto Poškodovani n (%) Nepoškodovani n (%) Oboleli n (%) 
2009 216 (46) 208 (45) 41 (9) 
2010 186 (48) 164 (42) 37 (10) 
2011 242 (52) 176 (38) 43 (9) 
2012 230 (50) 180 (39) 52 (11) 
2013 218 (49) 189 (43) 34 (8) 
2014 202 (54) 135 (36) 40 (11) 
2015 222 (47) 188 (40) 60 (13) 
2016 252 (48) 215 (41) 54 (10) 
2017 280 (50) 224 (40) 61 (11) 
2018 284 (49) 222 (39) 68 (12) 

Skupaj 2332 (49) 1901 (40) 490 (10) 

Preglednica 2: Število obolelih, poškodovanih in 
nepoškodovanih v obdobju 2009–2018 
(vir: GRZS, 2019) 

Table 2: Number of ill, injured and uninjured people in 
the period 2009-2018 (Source: Mountain 
Rescue Association of Slovenia, 2019) 

V zadnjih desetih letih je bilo (skupaj: poškodovani in nepo-
škodovani) 3831 posredovanj gorskih reševalcev, ki so 
pomagali 4723 osebam  Če je bilo še leta 1998 manj kot 
200 posredovanj (vir: Dušan Polajnar osebno, GRZS), je 
v zadnjih letih posredovanj več kot 500 na leto, število pa 
se vsako leto poveča za nekaj odstotkov  Razlogi so vse 
večji obisk gora, razvoj turizma in družbene spremembe, 
ki postavljajo zdrav način življenja in rekreacijo med 
najvišje vrednote  Gore in planinstvo so v Sloveniji med 
najvišjimi vrednotami in gorništvo oziroma planinstvo 
je del narodove prepoznavnosti (Mrak in sod , 2017)  
Hkrati se je statistično značilno povečal delež reševanj, 
v katerih je udeležen helikopter  Leta 2009 je helikopter 
sodeloval v 133 posredovanjih (39 % vseh posredo-
vanj), v letu 2018 pa že v 235 posredovanjih (50 % vseh 
posredovanj)  Na sliki 7 je zanimivo odstopanje od linear-
nega porasta intervencij v letu 2014 s podporo helikop-
terja kljub temu, da intervencij skupno ni bilo manj kot v 
preteklih letih  To pomeni, da so več dela opravili reše-
valci na klasičen način in da je manjša pogostost aktivi-
ranja posledica odločitev vodij intervencij zaradi medicin-
skih in krajevnih okoliščin dogodka  Porast posredovanj 

z uporabo helikopterja je opazen predvsem v letih 2017 
in 2018, odkar deluje na Brniku združena ekipa gorskih 
reševalcev in poklicne enote službe Helikopterske nujne 
medicinske pomoči (HNMP)  To pomeni večjo razpoložlji-
vost helikopterske reševalne ekipe in krajši aktivacijski 
čas  Ta rešitev nakazuje smernice reševanja v gorah, 
prostovoljna organiziranost gorskega reševanja pa se 
zaradi pogostosti in zahtevnosti reševanj srečuje z omeji-
tvami in predvsem vse večjimi obremenitvami nekaterih 
postaj  Razlike med najbolj obremenjenimi postajami na 
področju Julijskih Alp in preostalimi so vse večje  Postaje 
so prisiljene v času visoke sezone od junija do septembra 
organizirati redna dežurstva svojih reševalcev, saj samo 
tako lahko zagotovijo primeren odzivni čas ob more-
bitni gorski nesreči  Precejšen pritisk na reševalce so 
tudi vse večja pričakovanja družbe, ki prostovoljstvo 
sicer zelo visoko ceni, a hkrati pričakuje čim hitrejši in 
profesionalen odziv gorskih reševalcev  Kljub povečanju 
intervencij in večkratnim pobudam GRZS se normativno 
število gorskih reševalcev od leta 1998 do danes ni 
spremenilo in še vedno ostaja 430  

Za razliko od drugih gorstev (Martinez-Caballero in 
Sierra Quintana 2019) v Sloveniji ni zaznati porasta 
obolenj med vzroki za reševanje  Približno sorazmerno 
se povečuje število poškodovancev, obolelih in nepoško-
dovanih  Tudi starost udeležencev reševalnih intervencij 
v zadnjih desetih letih ostaja nespremenjena  Zanimiva 
ugotovitev pa je, da so udeleženci nesreč, ki so posle-
dica bolezni, v povprečju pet let starejši od poškodo-
vanih udeležencev nesreč (50 ± 20 proti 45 ± 18 let)  
Najmlajša je skupina nepoškodovanih reševancev, ki je 
v povprečju stara 39 ± 17 let  Pri analizi nesreč se je 
pokazalo tudi, da so umrli ali življenjsko ogroženi reše-
vanci v povprečju starejši od manj ogroženih ali nepoško-
dovanih oziroma neogroženih  

Struktura nesreč (razmerje med obolelimi, poškodova-
nimi in nepoškodovanimi) je odvisna od območja, kjer 
poteka reševanje (Lack in sod , 2012, McIntosh in sod , 
2012, Brustia in sod , 2016, Pasquier in sod , 2017, 
Martinez-Caballero in Sierra Quintana 2019)  

Leto Posredovanja s prisotnostjo zdravnika, n (%) 
2009 154 (44) 
2010 161 (51) 
2011 189 (51) 
2012 192 (51) 
2013 172 (49) 
2014 175 (55) 
2015 209 (55) 
2016 223 (52) 
2017 203 (44) 
2018 253 (54) 

Preglednica 3: Število posredovanj s prisotnostjo zdravnika 
v obdobju 2009–2018 (vir: GRZS, 2019) 

Table 3: Number of interventions with the presence of 
a doctor in the period 2009-2018 (Source: 
Mountain Rescue Association of Slovenia, 2019) 

Leto Uporaba helikopterja ob posredovanju, n (%) 
2009 139 (36) 
2010 138 (40) 
2011 156 (38) 
2012 158 (39) 
2013 157 (40) 
2014 133 (34) 
2015 187 (44) 
2016 210 (44) 
2017 192 (38) 
2018 242 (45) 

Preglednica 4: Število in delež posredovanj, pri katerih je 
sodeloval helikopter (vir: GRZS, 2019)  

Table 4: Number and proportion of interventions with the 
participation of a helicopter (Source: Mountain 
Rescue Association of Slovenia, 2019) 
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Vzroki nesreč 

Med podatki, ki jih v infoGRZS vnašajo poročevalci, so 
tudi vzroki za nesreče  Večkrat teh vzrokov ni možno 
točno določiti, ker je njihova razvrstitev v programu 
omejena in se vzroki glede na opredelitev po GRZS 
večkrat prepletajo  Temu primeren je visok delež 
nesreč z oznako drugo  Za določitev vzroka nesreče 
oziroma dogodka so odgovorni vodje intervencij, ki bi 
praviloma morali to opredelitev uporabiti takrat, ko 
dogodek ne ustreza nobeni od že določenih skupin 
vzrokov  V  to skupino tako sodijo posredovanja ob 
prometnih nesrečah, delovnih nesrečah, posredovanja 
na zahtevo Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR), veterinarske 
inšpekcije in podobno  

Tudi opredelitev padca in zdrsa je tako lahko zelo široka 
in ne pomeni vedno neposrednega padca ali zdrsa  
Poleg tega se lahko pri vnosu odločimo za več razlogov 
in iz razpoložljivih podatkov ne moremo točno določiti 
dejanskega vzroka za nastanek nesreče  Padec je tako 
lahko posledica tega, da je nekdo zašel s poti in nato 
padel ali pa je padel zaradi izčrpanosti, bolezni, lahko 
pa je vzrok za padec prvotno padajoče kamenje in še bi 
lahko naštevali  

V celoti vseh posredovanj oziroma intervencij je še 
precejšen delež nesreč, ki so posledica dejavnosti v 
zraku, zaskrbljujoča pa sta naraščajoča deleža bolezni 
in izčrpanosti  

Velikemu deležu nesreč botruje vzročna skupina (kate-
gorija), poimenovana zakasnitev  Iz podatkov je težko 
določiti točen vzrok za te vrste nesreč, največkrat so 
opisi povezani z nepoznavanjem terena, neprimerno 
opremo, neprimerno duševno pripravljenostjo  Ti opisi 
ne pojasnjujejo dejanskih vzrokov za nastanek dogodkov, 
uvrščenih v omenjeno skupino  

V slovenski GRZS je sorazmerno majhen delež nesreč, 
povezanih s plazovi in udari strel  Plazovi pomenijo 
izključno snežne plazove  Tudi pri klasifkaciji teh dogodkov 
po natančnejši analizi podatkov naletimo na težavo, 
da se vnosi prepletajo z vzroki za nastanek dogodka, z 
dejavnostmi, stopnjami poškodb in je težko statistično 
obdelati podatke ter jih uvrstiti v eno samo kategorijo  

Sklepne misli 

Gorski reševalec je strokovno usposobljena oseba, ki 
je opravila izpite za pridobitev naziva in redno opravlja 
vsa predpisana obnovitvena usposabljanja  Na matičnih 
postajah opravljajo reševalci vsaka tri leta obnovitev 
znanja iz letne in zimske tehnike reševanja, prve in 
nujne medicinske pomoči in iskalnih intervencij  Na ravni 
GRZS pa opravljajo reševalci obnovitev specifčnih znanj, 
licence za delo ob in v helikopterju po modulih, ki jih 
predpiše izobraževalni center URSZR na Igu  

Z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju 
sil za zaščito, reševanje in pomoč URSZR (Uradni list RS, 
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Slika 8: Indeks posredovanj na normativno število reševalcev (2009–2018) (vir: GRZS, 2019) 
Figure 8: Index of interventions with regard to the normative number of rescuers (2009-2018) (Source: Mountain Rescue 

Association of Slovenia, 2019) 
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Slika 9: Primer klasičnega reševanja ob poškodbi v zimskih razmerah (Foto: V  Vogelnik) 
Figure 9: Example of a typical intervention: an injury in winter weather conditions (Author: V  Vogelnik) 

št  92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) je bilo leta 1997 pomočjo lokalnih skupnosti  Iz slike 8 je razvidno, da je 
določeno, da URSZR sofnancira 430 reševalcev GRZS, leta 1998 en normativni reševalec v Sloveniji opravil 
kar je takrat na podlagi izračunov in projekcij nesreč 0,46 intervencije, leta 2018 pa že 1,25 intervencije 
zadostovalo za delo v postajah  Po tem normativu se (slika 8)  Ta indeks zajema vse postaje in vsa posredo-
reševalci znotraj GRZS razporejajo med 17 postaj vanja oziroma intervencije v Sloveniji, lokalno so podatki 
glede na desetletna povprečja opravljenih intervencij  o povečani obremenjenosti še večje  Razlike so največje 
Najmanjše število za delovanje postaje je 15, največ pa na področju postaj GRZS, ki pokrivajo območje Julijskih 
35 reševalcev  Alp in TNP  

Po podatkih infoGRZS 31  decembra 2018 ima GRZS Naraščanje obiska gora v zadnjih letih napoveduje še 
591 reševalcev, ki izpolnjujejo pogoje za delo oziroma večji obisk v prihodnje, kar pomeni tudi več posredovanj 
imajo veljavno licenco za gorskega reševalca  Razliko GRZS  Prav zato bo treba razmisliti tako o povečanju 
za opremljanje in usposabljanje med 430 in 591 reše- števila reševalcev, kot tudi o morebitni delni profesio-
valci pokrivajo postaje iz lastnih sredstev oziroma s nalizaciji te zdaj prostovoljne dejavnosti  
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GORSKA REŠEVALNA ZVEZA SLOVENIJE 
IN NESREČE NA TEŽKO DOSTOPNIH TERENIH 
LETA 2018 
THE MOUNTAIN RESCUE ASSOCIATION OF SLOVENIA 
AND ACCIDENTS ON DIFFICULT-TO-ACCESS TERRAIN IN 2018 

Jani Bele 
Gorska reševalna zveza Slovenije, Komisija za informiranje in analize, Bleiweisova cesta 34, Kranj, janibele1@gmail com 

Povzetek 
Gorska reševalna zveza Slovenije celotno področje Republike Slovenije pokriva s 17 društvi in postajami 
Gorske reševalne službe  Združuje 750 članov, od katerih jih ima 430 licenco za reševanje  Za dosego te 
licence mora gorski reševalec vsako leto opraviti preverjanje znanja zimske in poletne tehnike reševanja 
ter izpit iz prve pomoči, na vsaka tri leta pa še usposabljanje za reševanje s helikopterjem za modul A  
Nesreč v gorah in na težko dostopnih terenih je iz leta v leto več in žal se to število kar ne zmanjša  

Abstract 
The Mountain Rescue Association of Slovenia, with 17 teams and stations of the Mountain Rescue 
Service, covers the entire territory of the Republic of Slovenia  It brings together 750 members, 
of which 430 have rescue licences  To become licensed, mountain rescuers must pass an exam in 
winter and summer rescue techniques, an exam in frst aid every year, and Module A of the Helicopter 
Rescue Training every three years  The number of accidents in the mountains and on difcult-to-
access terrain has been increasing every year, and, unfortunately, has proven difcult to reduce  

Uvod 

Leta 2017 je bilo prvič preseženo število 500 reševanj 
ponesrečenih na težko dostopnih terenih  Želja, da 
število 513 ne bi bilo preseženo že v naslednjem letu, 
se žal ni uresničila  Našteli smo 537 intervencij, v 
dolino ali do prve prometnice smo prenesli 14 mrtvih 
gornikov in 17 tistih, ki so se smrtno ponesrečili pri 
kakšni drugi dejavnosti (delovne nesreče (predvsem v 
gozdu), prometne nesreče, padalci    )  Nesreč v gorah 
je bilo znatno več od uradno zabeleženih (torej tistih, pri 
katerih je bila sprožena reševalna akcija in so bili aktivi-
rani gorski reševalci), a so se ponesrečenci v dolino vrnili 
sami ali s pomočjo prijateljev  

Pozimi so mnogi imeli srečo 

Zima je lani postregla z velikimi količinami snega  Na 
Kredarici je preko zime zapadlo več kot 13 metrov 
snega, največja izmerjena višina je bila 5 metrov in pol  S 
tem se je znatno povečala nevarnost plazov, ki je trajala 
dolgo časa  Zaskrbljenost glede povečanja nesreč zaradi 
plazov se je tokrat k sreči pokazala za nepotrebno, kajti 
sproženi plazovi so bili vzrok za samo 5 reševalnih akcij 
brez usodnih poškodb  A kot že zapisano, so plazovi 
odnesli ali zasuli še več oseb  Po izjavah preživelih v 
teh nesrečah so se za nepoškodovanost lahko zahvalili 
veliki meri sreče, po drugi strani pa tudi uporabi zahte-

vane tehnične opreme in pravilnemu ravnanju, ki so se 
ga naučili na izobraževanjih o gibanju v gorah v zimskih 
razmerah  

Prav taka izobraževanja so zadnja leta postala stalnica 
delovanja skoraj vseh 17 postaj gorskih reševalnih služb  

Vrhunec planinske sezone – 

vrhunec reševalnih akcij 

Začetek glavne planinske sezone je bil čisto »običajen«  
Planinci so se kar nekajkrat podali proti vrhovom gora po 
poteh, ki so speljane po severnih straneh  Dokler je bila 
pot kopna, je še šlo, potem jih je »presenetilo« snežišče  
Brez potrebne opreme so se znašli v pasti in edino 
rešitev jim je predstavljal mobilni telefon  Res zanimivo, 
da lahko pride do takih situacij  Presenečeni bi lahko bili, 
če konec pomladi na severnih straneh ne bi bilo snežišč  
Tako so morali gorski reševalci kar dvakrat posredo-
vati na zahtevni Kopiščarjevi poti na Prisojnik  Obakrat 
zaradi tujih planincev, ki so sredi stene obstali neopre-
mljeni pred snežiščem, čeprav se je že iz doline videlo, da 
so v steni še sledovi zime  

In še nekaj je značilno za to obdobje – mnogo klicev na 
pomoč zaradi obnemoglosti  Kot da bi planinci, ki so bili 
pozimi dokaj neaktivni, potem želeli uresničiti vse želje 

mailto:janibele1@gmail.com
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Število Delež Število Delež Število Delež 
reševanj (%) oseb (%) iskanj (%) 

Število 
oseb 

Delež 
(%) 

Planinstvo – hoja po poti 229 48,72 260 50,98 36 53,73 44 68,75 
Planinstvo – brezpotje 34 7,23 50 9,80 9 13,43 7 10,94 
Plezanje 36 7,66 53 10,39 1 1,49 1 1,56 
Turno smučanje 10 2,13 9 1,76 1 1,49 0 0,00 
Gorsko kolesarjenje 14 2,98 15 2,94 0 0,00 0 0,00 
Delo 28 5,96 28 5,49 0 0,00 0 0,00 
Aktivnosti v zraku 33 7,02 26 5,10 2 2,99 0 0,00 
Alpsko smučanje 4 0,85 4 0,78 1 1,49 0 0,00 
Vodne aktivnosti 9 1,91 9 1,76 0 0,00 0 0,00 
Promet 7 1,49 9 1,76 0 0,00 0 0,00 
Druge športne in rekreacijske aktivnosti 22 4,68 21 4,12 1 1,49 0 0,00 
Drugo 44 9,36 26 5,10 16 23,88 12 18,75 
Skupaj 470 510 67 64 

Preglednica 1: Pregled nesreč po dejavnostih (vir: GRZS) 
Table 1: Overview of accidents by activity (source: Mountain Rescue Association of Slovenia) 
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Slika 1: Pregled števila reševalnih akcij po postajah GRS (vir: GRZS) 
Figure 1: Number of rescue operations by Mountain Rescue Service station (source: Mountain Rescue Association of 

Slovenia) 
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naenkrat  Včasih so želje res nesorazmerne s fzično in 
psihično pripravljenostjo na turo, in to kljub temu da je o 
tem res veliko informacij tako na spletnih straneh kot v 
raznih priporočilih  

Poročilo o nesreči: 

»Ob pol enajstih zvečer je operater v klicnem centru 
sprejel klic, ki ga ni čisto nič razumel, vedel je le, da je v 
nekem tujem jeziku  Poskušal je vprašati v angleščini in 
nemščini, ampak oseba na drugi strani je še kar naprej 
žlobudrala po svoje  Uspelo mu je izluščiti le naslednje: 
»Na pomoč, Prisank, Vršič, Poštarski dom, bliski « 

Iz tega je sklepal, da se vsa stvar dogaja nekje v hribih, 
zato je poklical načelnika naše postaje in ga zvezal s 
klicateljem, ki pa je še kar naprej ponavljal: »Na pomoč, 
Prisank    « 

Iz nadaljnjih besed, ki jih tudi načelnik ni razumel, je 
sklepal, da mora biti klicatelj iz katere od vzhodnoevrop-
skih držav  In to je bilo tudi vse  Nemudoma je sprožil 
alarm za reševalno akcijo  Ko smo se začeli zbirati na 
zbornem mestu, je vsakogar vprašal, če zna katerega od 
vzhodnoevropskih jezikov  Vsi smo odkimali, zato je videl, 
da si tudi z nami ne bo mogel dosti pomagati  Vedeli smo 
le, da je človek nekje na območju Prisanka  Ali je poško-
dovan, kakšne so te poškodbe, predvsem pa, kje je  – 
veliko neodgovorjenih vprašanj  Področje gore je zelo 
obširno, na njem je kar nekaj planinskih poti, Poštarski 
dom pa se lahko vidi tudi z vrha gore  Za pomoč smo 
aktivirali še policijski helikopter, da bi poskušal locirati 

klicatelja s termovizijo in z refektorjem  Ko smo se z 
vozilom pripeljali na Vršič, je tudi helikopter že poletel 
z Brnika  Odločili smo se pregledati obe poti, ki vodita 
z Vršiča na Prisank  Ena skupina je odšla po slovenski 
oziroma južni poti, drugi smo šli po Kopiščarjevi, ki pelje 
skozi okno  Že pet minut od odcepa poti je prva skupina 
v svetlobnem snopu svetilke na tleh opazila sedečega 
moškega, ki je bil videti popolnoma izčrpan  Po hitrem 
pregledu smo ugotovili, da ni poškodovan  Nekdo mu 
je ponudil plastenko z litrom in pol mineralne vode, ki 
mu jo je skoraj izpulil iz rok in jo na dušek izpraznil  Le 
s težavo je vstal  Tresel se je po vsem telesu in z našo 
pomočjo pripešačil do Poštarskega doma, kjer smo imeli 
parkiran terenski avto  Iz pogovora smo izvedeli, da je 
Poljak  Odpeljali smo ga do prelaza Vršič, od koder se je 
želel s svojim avtomobilom odpeljati do Kranjske Gore  
Ocenili smo, da je za vožnjo preveč utrujen, zato smo 
ga z našim vozilom pripeljali v dolino, kamor je eden od 
reševalcev dostavil njegov avto  Potem je odšel po svoje  
Mi smo si že pred tem belili glavo, kako preklicati prihod 
helikopterja, da ne bi bilo preveč hudih besed pilotov, 
ker so morali poleteti zastonj  A bolje to, kot da bi imeli 
zahtevno nočno reševanje « 

Tujci – vedno več jih je 

med ponesrečenimi 

Tujci predstavljajo vedno večji problem v naših gorah  
In to ne le v visokih, ampak povsod  Njihovo število se 
iz leta v leto bliskovito povečuje  Prenočitvene zmoglji-

Slika 2: Na tekmovanjih morajo gorski reševalci pokazati veliko mero strokovnega znanja  (foto: J  Bele) 
Figure 2: Mountain rescuers must demonstrate extensive expertise in competitions (Photo: J  Bele) 
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Slika 3  Tudi v sredogorju so razmere za reševanje velikokrat zelo težke  (foto: M  Jurič) 
Figure 3: Rescue conditions are often very difcult even in low mountains (Photo: M  Jurič) 

vosti predvsem v kočah na področju Triglava so prena-
trpane in rezervacije so potrebne že več dni vnaprej  
Gneča na poteh proti vrhu Triglava je pa že tako in tako 
dolgoletna stalnica  Za mnoge so naše gore v primerjavi 
s tujimi nizke in tako se tudi (ne)pripravijo na vzpone  Ker 
so prišli od daleč in imajo strogo odmerjen čas, jih tudi 
slabša vremenska napoved ne odvrne od načrtovanega 
vzpona  Veliko srečo so imeli madžarski planinci, ki so se 
kljub neugodni vremenski napovedi (ali pa se sploh niso 
seznanili z njo) v začetku poletja napotili proti Triglavu  
Na Triglavskih podih jih je zajelo poslabšanje s sneže-
njem in le hitri pomoči mojstranških gorskih reševalcev 
se lahko zahvalijo, da niso zmrznili  Oblačila so imeli le za 
lepo vreme  

K sreči je vedno več takšnih, ki se pri vzponih poslužujejo 
uslug naših poklicnih gorskih vodnikov, kar je v tujini že 
nekaj čisto normalnega  Žal so to nišo odkrili tudi taki, ki 
svoje usluge ponujajo brez potrebnih gorniških oziroma 
vodniških izkušenj  Čeprav se s policijskimi patruljami, 
ki v gorah opozarjajo na varnejše gibanje, pojavljajo tudi 
inšpektorji za delo, ki preverjajo, kdo vodi skupine, je to 
še kar pogost pojav  

Ne rešujemo samo v gorah 

Kar okoli 40 odstotkov vseh reševalnih intervencij je 
namenjenih reševanju ljudi, ki se ne ukvarjajo z eno od 
gorniških dejavnosti (hoja po markiranih poteh in brez-
potju, plezanje, zimskimi vzponi, plezanje po zaledenelih 
slapovih, turno smučanje)  Gorski svet in ostala težko 
dostopna področja so torišče mnogih drugih dejav-
nosti, kjer rešujemo gorske kolesarje in tekače, padalce, 
kajakaše, soteskarje, nabiralce gozdnih sadežev, lovce, 
živali (od krave, ki je padla v jamo, do mačke, ki je v mestu 
splezala na previsoko drevo)  Velikokrat moramo žal tudi 
po trupla ljudi, ki so si sami vzeli življenje  

Dela nikoli ne zmanjka 

Gorski reševalci smo prisotni na različnih planinskih 
pohodih, predavamo na mnogih izobraževanjih in posku-
šamo na vse možne načine povečati varnost pri obisko-
vanju gora  Aktivni smo pri delu Mednarodnega zdru-
ženja gorskih reševalnih zvez ICAR, dobro pa sodelujemo 
tudi z gorskimi reševalnimi službami sosednjih držav  
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NAJMOČNEJŠI POTRESI PO SVETU LETA 2018 
THE WORLD'S LARGEST EARTHQUAKES IN 2018 

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

Povzetek 
Leta 2018 je bilo po svetu 44 potresov, ki so dosegli ali presegli navorno magnitudo (Mw) 6,5  En potres je imel 
navorno magnitudo večjo ali enako 8,0; šestnajst potresov je imelo magnitudo med 7,0 in 7,9  Vsaj 32 potresov 
je zahtevalo človeška življenja, skupaj je bilo vsaj 5228 žrtev  Najmočnejši (Mw = 8,2) potres je nastal 19  avgusta 
pod dnom Tihega oceana na območju Fidžija v globini 600 km  Največ žrtev, vsaj 4340, je zahteval potres 
magnitude 7,5, ki se je zgodil 28  septembra na območju Indonezije  Najmočnejši potres v Evropi z magnitudo 
6,8 je 25  oktobra stresel območje Jonskega morja  Največ škode je povzročil na grškem otoku Zakintos  

Abstract 
In 2018 there were 44 earthquakes across the world that either reached or exceeded a moment magnitude 
(Mw) of 6 5  One had a moment magnitude greater than or equal to 8 0, and 16 were between 7 0 and 7 9  At 
least 32 earthquakes claimed human lives; in total there were at least 5228 victims  The most devastating 
earthquake, of magnitude 7 5, took place on 28 September in Indonesia, where at least 4340 people were killed  
The 19 August earthquake near Fiji, under the Pacifc ocean bottom, 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 8, struck in the Ionian Sea on 30 September  The Greek island of Zakyntos sufered the most damage  

Uvod 

Zemlja je v svoji notranjosti razdeljena na plasti, ki se 
med seboj razlikujejo po kemijski in fzikalni sestavi, 
reološkem stanju in temperaturi ter mnogih drugih 
lastnostih  V osnovi jo lahko razdelimo na skorjo, plašč 
(zgornji, spodnji) in jedro (zunanje, notranje)  Zemljina 
trdna lupina se imenuje litosfera in zajema Zemljino 
skorjo ter vrhnji del zgornjega plašča  Povprečno je 
debela okoli 100 km pod celinami in 50 km pod oceani  
Sestavlja jo 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  Pod litosfero je astenosfera (preo-
stali del zgornjega plašča), ki je zaradi visokih tempe-
ratur viskozna oziroma židka, zaradi česar nastajajo tu 
počasni tokovi, ki v dolgem časovnem obdobju mešajo 
snovi  Tektonske plošče se zaradi konvekcijskih tokov 
v astenosferi 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 tektonskih 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 razse-
žnega tektonskega jarka ali razpoke v celinski plošči, ki 
končno postane meja plošč)  Na območjih primikanja 
plošč se oceanska plošča podriva pod drugo oceansko 
ali celinsko ploščo, lahko pa celinski plošči trčita, kar 

povzroči dviganje skorje in nastanek gorovij  Prelom, 
ob katerem plošči drsita druga ob drugi, imenujemo 
transformni prelom (Lapajne, 2013, Struktura Zemlje, 
2019)  

Potresi so posledica nenadnega premika dveh tekton-
skih blokov  Nastajajo predvsem na stikih in v bližini 
stikov plošč  Največ potresov (približno 90 % vseh) se 
zgodi v obtihomorskem pasu, imenovanem tudi Ognjeni 
obroč, ki obkroža Tihi ocean, tudi večina najmočnejših se 
zgodi tam (NEIC, 2019a)  Na sliki 1 so narisani potresi, 
ki so leta 2018 dosegli ali presegli navorno magnitudo 
6,5 (5,5 za evropsko-sredozemsko območje), in tisti 
šibkejši, ki so zahtevali človeška življenja  Navorna magni-
tuda je mera za velikost potresa, ki velja tudi za najmoč-
nejše potrese in je določena s potresnim navorom  Ta 
je opredeljen kot zmnožek strižnega modula kamnine 
prelomnega območja, površine potresnega pretrga in 
povprečne velikosti zdrsa vzdolž preloma  Lahko ga izra-
čunamo iz zapisov potresnega valovanja ali iz geoloških 
opazovanj (Lapajne, 2013)  

Pregled najmočnejših potresov 

V preglednici 1 so podatki o najmočnejših potresih, ki 
so zaznamovali leto 2018 (NEIC, 2019b; NEIC, 2019c; 
List of earthquakes in 2018, 2019)  Za vsak potres so 
navedeni datum (mesec, dan), žariščni čas po svetovnem 
času (Coordinated Universal Time) − UTC (ura, minuta), 
koordinati nadžarišča (zemljepisna širina /°/, zemlje-
pisna dolžina /°/), globina žarišča (km) in navorna magni-
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Slika 1: Porazdelitev najmočnejših potresov leta 2018 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 2018  The size of the circle indicates the magnitude and the colour 
designates the focal depth  The main tectonic plates are also shown 

tuda (Mw)  V stolpcu o številu žrtev je navedeno skupno 
število žrtev za posamezen potres  Preglednica se konča 
z imenom širšega nadžariščnega območja potresa  

Leta 2018 je bilo 44 potresov, ki so dosegli ali presegli 
navorno magnitudo 6,5  En potres je imel navorno 
magnitudo večjo od 8,0, šestnajst pa jih je bilo z magni-
tudo med 7,0 in 7,9; to pomeni, da leto 2018 ne odstopa 
od dolgoletnega povprečja  Po statističnih analizah se 
je v obdobju 1990−2018 v povprečju vsako leto zgodil 
en potres z magnitudo, večjo ali enako 8,0; 14 pa jih je 
imelo magnitudo med 7,0 in 7,9 (slika 2; NEIC, 2019d)  
Dvaintrideset potresov je zahtevalo človeška življenja, 
vsi skupaj pa so leta 2018 zahtevali vsaj 5228 življenj  

Najbolj uničujoč potres leta 2018 je bil močen (Mw = 
7,5) plitev potres, ki je 28  septembra ob 10 02 po UTC 
(18 02 po lokalnem indonezijskem času) stresel Sulavezi  
To je eden od štirih Velikih Sundskih otokov na vzhodu 
Tihega oceana in v celoti pripada Indoneziji  Njegova 
površina ustreza približno površini osmih Slovenij in ima 
18,4 milijona prebivalcev  Otok ima štiri glavne polotoke 
(Minahasa, Vzhodni, Južni in Jugovzhodni polotok) z zelo 

razčlenjeno obalo  Osrednji del je gorat, najvišja gora je 
Rantemario s 3478 metri  Nadžarišče potresa (slika 3) 
je bilo na vratu polotoka Minahasa, ki pomeni severno 
mejo zaliva Tomini oziroma južno mejo Celebeškega 
morja  Sulavezi leži na območju delovanja Avstralske, 
Tihomorske, Filipinske plošče in plošče Sunda  Na 
zmičnem prelomu znotraj zadnje od omenjenih je nastal 
tokratni potres  Aktiviral se je prelom dolžine 150 in 
širine 30 km (NEIC, 2018a; Sulawesi, 2019)  

V potresu so bile številne zgradbe porušene, na območju 
Paluja se je zgodila celo likvifakcija, kar pomeni utekoči-
njenje tal (Gosar, 2017)  Poleg samega tresenja tal je po 
obalah blizu nadžarišča pustošil tudi cunami  Čeprav pri 
potresih, ki so posledica zmika dveh plošč, ne pričaku-
jemo tako visokih valov, je lokalno cunami dosegel višino 
tudi do šest metrov (v Paluju)  Kot možni vzroki takega 
pojava so navajali podvodni plaz, zelo razčlenjeno obalo 
in ozke zalive ali raznovrstno (kompleksno) tektoniko 
območja  Primerjava satelitskih slik pred in po potresu 
je pokazala, da se je ob prelomu, ki poteka po zalivu 
Palu Bay v smeri sever−jug, zgodil zamika tal za okoli 
štiri metre (slika 4), terenske raziskave pa so potrdile 
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Datum 

Čas (UTC) 

ura.min 

Koordinati 

širina (°) dolžina (°) 

Globina Magnituda Št. 
km Mw žrtev Območje 

10. 1. 2.51 17,48 S 83,52 Z 19 7,5 pod morskim dnom, v bližini Las Islas del Cisne, Honduras 
14. 1. 9.18 15,76 J 74,71 Z 39 7,1 2 pod morskim dnom, jugozahodno od kraja Yauca, Peru 
23. 1. 6.34 7,20 J 105,92 V 48 5,9 2 pod morskim dnom, južno od kraja Plotot, Indonezija 
23. 1. 9.31 56,05 S 149,07 Z 25 7,9 pod morskim dnom, Aljaški zaliv 
28. 1. 16.03 53,06 J 9,68 V 10 6,6 pod morskim dnom, severovzhodno od otoka Bouvet 
31. 1. 7.07 36,54 S 70,82 V 194 6,2 2 Jarm, Afganistan 
31. 1. 23.13 1,76 J 77,70 Z 19 5,2 1 Palora, Ekvador 
6. 2. 15.50 24,14 S 121,66 V 17 6,4 17 Hualien, Tajvan 
16. 2. 23.39 16,34 S 97,98 Z 22 7,2 14 San Pedro Jicayan, Mehika 
25. 2. 17.44 6,07 J 142,77 V 25 7,5 160 Tari, Papua Nova Gvineja 
28. 2. 2.45 6,18 J 142,49 V 16 6,1 1 Tari, Papua Nova Gvineja 
4. 3. 19.56 6,33 J 142,60 V 10 6,0 11 Mogulu, Papua Nova Gvineja 
6. 3. 14.13 6,29 J 142,61 V 21 6,7 25 Mogulu, Papua Nova Gvineja 
8. 3. 17.39 4,38 J 153,20 V 23 6,8 pod morskim dnom, območje Nove Irske, Papua Nova Gvineja 
26. 3. 9.51 5,46 J 151,40 V 40 6,7 Nova Britanija, Papua Nova Gvineja 
29. 3. 21.25 5,50 J 151,50 V 35 6,9 Nova Britanija, Papua Nova Gvineja 
2. 4. 13.40 20,66 J 63,01 Z 559 6,8 Carandayti, Bolivija 
7. 4. 5.48 5,84 J 142,53 V 18 6,3 4 Koroba, Papua Nova Gvineja 
18. 4. 6.28 7,25 J 109,62 V 3 4,6 3 Buaran, Indonezija 
4. 5. 22.32 19,31 S 154,99 Z 2 6,9 pod morskim dnom, območje Havajev 
5. 6. 18.40 41,53 S 46,78 V 23 5,3 1 Mamrux, Azerbajdžan 
12. 6. 9.35 1,06 S 77,27 Z 10 4,9 2 Puerres, Kolumbija 
17. 6. 22.58 34,83 S 125,64 V 13 5,5 4 Hirakata, Japonska 
21. 7. 7.58 0,98 J 100,77 V 10 5,2 1 Sirukam, Indonezija 
28. 7. 22.47 8,24 J 116,51 V 14 6,4 20 Obelobel, Indonezija 
5. 8. 11.46 8,26 J 116,4$ V 31 6,9 513 Loloan, Indonezija 
9. 8. 5.25 8,32 J 116,23 V 10 5,9 6 Santong, Indonezija 
15. 8. 21.56 51,42 S 178,05 Z 20 6,6 pod morskim dnom, območje otočja Andreanof, Aleuti 
17. 8. 15.35 7,43 J 119,83 V 539 6,5 pod morskim dnom, Floreško morje 
19. 8. 0.19 18,11 J 178,15 Z 600 8,2 pod morskim dnom, območje Fidžija 
19. 8. 4.10 8,33 J 116,60 V 8 6,3 2 Belanting, Indonezija 
19. 8. 4.28 16,98 J 178,03 Z 416 6,8 pod morskim dnom, območje Fidžija 
19. 8. 14.56 8,33 J 116,63 V 26 6,9 14 Belanting, Indonezija 
21. 8. 21.31 10,86 S 62,88 Z 154 7,3 5 pod morskim dnom, blizu San Juana de las Galdonas, Venezuela 
21. 8. 22.32 16,02 J 168,15 V 13 6,5 pod morskim dnom, območje Vanuatov 
24. 8. 9.04 11,04 J 70,82 Z 610 7,1 Manú, Peru 
25. 8. 22.13 34,66 S 46,28 V 10 6,0 3 Javānrūd, Iran 
29. 8. 3.51 22,07 J 170,05 V 27 7,1 pod morskim dnom, območje Nove Kaledonije 
5. 9. 18.07 42,69 S 141,93 V 35 6,6 42 Tomakomai, Hokaido, Japonska 
6. 9. 15.49 18,47 J 179,35 V 671 7,9 pod morskim dnom, območje Fidžija 
7. 9. 6.23 28,33 S 59,32 V 10 5,5 1 Bam, Iran 
9. 9. 19.31 10,02 J 161,50 V 68 6,5 pod morskim dnom, območje Salomonovih otokov 
10. 9. 4.19 31,75 J 179,37 Z 111 6,9 pod morskim dnom, območje Nove Zelandije 
12. 9. 4.50 26,37 S 90,16 V 10 5,3 1 Sapatgram, Indija 
16. 9. 21.11 25,41 J 178,20 V 570 6,5 pod morskim dnom, južno od Fidžija 
28. 9. 6.59 0,40 J 119,77 V 18 6,1 1 severno od mesta Palu, Indonezija 
28. 9. 10.02 0,18 J 119,84 V 20 7,5 4340 severno od mesta Palu, Indonezija 
30. 9. 10.52 18,35 J 178,08 Z 550 6,7 pod morskim dnom, zahodno od Fidžija 
7. 10. 0.11 20,03 S 73,01 Z 24 5,9 18 pod morskim dnom, Canal de la Tortue, Haiti 
10. 10. 18.44 7,45 J 114,46 V 11 6,0 4 pod morskim dnom, Balijsko morje 
10. 10. 20.48 5,69 J 151,20 V 40 7,0 Porlo, Nova Britanija, Papua Nova Gvineja 
10. 10. 23.16 49,29 S 156,29 V 18 6,5 pod morskim dnom, območje Kurilskih otokov 
13. 10. 11.10 52,86 S 153,24 V 470 6,7 pod morskim dnom, Ohotsko morje 
22. 10. 5.39 49,25 S 129,48 Z 11 6,6 pod morskim dnom, zahodno od Vancouvrovega otoka, Kanada 
22. 10. 6.16 49,35 S 129,21 Z 10 6,8 pod morskim dnom, zahodno od Vancouvrovega otoka, Kanada 
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Čas (UTC) Koordinati Globina Magnituda Št. 
Datum ura.min širina (°) dolžina (°) km Mw žrtev Območje 
22. 10. 6.22 49,31 S 129,67 Z 10 6,5 pod morskim dnom, zahodno od Vancouvrovega otoka, Kanada 
25. 10. 22.54 37,52 S 20,56 V 14 6,8 pod morskim dnom, jugozahodno od Zakintosa, Grčija 
28. 10. 0.38 45,65 S 26,40 V 151 5,5 Comandău, Romunija 
30. 10. 2.59 37,53 S 20,44 V 10 5,6 pod morskim dnom, jugozahodno od Zakintosa, Grčija 
30. 10. 15.12 37,51 S 20,51 V 11 5,7 pod morskim dnom, jugozahodno od Zakintosa, Grčija 
9. 11. 1.49 71,63 S 11,24 Z 10 6,8 pod morskim dnom, Grenlandsko morje 
14. 11. 23.01 2,91 J 119,39 V 9 5,6 7 Mamasa, Indonezija 
18. 11. 20.25 17,87 J 178,93 Z 540 6,8 pod morskim dnom, območje Fidžija 
25. 11. 16.37 34,35 S 45,74 V 10 6,3 1 Kermanšah, Iran 
30. 11. 17.29 61,35 S 149,96 Z 47 7,1 Anchorage, Aljaska 
5. 12. 4.18 21,96 J 169,42 V 10 7,5 pod morskim dnom, območje Nove Kaledonije 
5. 12. 6.43 22,06 J 169,73 V 10 6,6 pod morskim dnom, območje Nove Kaledonije 

pod morskim dnom, območje Južne Georgie in Južnih 11. 12. 2.26 58,60 J 26,47 Z 165 7,1 Sandwichevih otokov 
20. 12. 17.01 55,10 S 164,70 V 17 7,3 pod morskim dnom, zahodno od Beringovega otoka 
29. 12. 3.39 5,97 S 126,83 V 60 7,0 pod morskim dnom, Filipinsko morje 

Preglednica 1: Seznam potresov leta 2018, katerih navorna magnituda MW je bila enaka ali večja od 6,5 (5,5 za evropsko-
sredozemsko območje)  Dodani so potresi (21), katerih magnituda je bila sicer manjša, a so zahtevali smrtne 
žrtve  

Table 1: List of the earthquakes in 2018 with a moment magnitude (MW) equal to or greater than 6 5 (5 5 for the 
European-Mediterranean region)  Earthquakes (21) with magnitudes below 6 5 which claimed human lives 
are also included 

obsežno likvifakcijo tal, tudi v obalnem pasu  Utekoči-
njenje tal obalnega območja lahko povzroči gravitacijske 
tokove utekočinjenih sedimentov, ki sprožijo cunamije  
Vsaj na devetih mestih znotraj ozkega zaliva se je zgodil 
ta pojav, kar je skupaj s potresom prispevalo k nastanku 
tako visokih valov (Sassa & Takagawa, 2019)  

Potres in cunami sta zahtevala več kot 4340 žrtev  
Nesrečno naključje je bilo, da je bilo takrat veliko ljudi 

na obali, saj je bil tam festival Pesona Palu Nomoni  Več 
kot 70 000 zgradb je bilo poškodovanih ali porušenih  
V Paluju se je porušil del bolnice in znameniti most Kuning 
Ponulele, prvi ločni most v Indoneziji (slika 5)  Poškodo-
vani so bili komunikacijski sistemi in motena električna 
oskrba, naselja so se pogreznila v blato (slika 6), uničene 
so bile cestne povezave in sprožili so se številni zemeljski 
plazovi  Zaradi razpok na pristajalni stezi ter porušenega 
letališkega stolpa so morali začasno zaprti letališče, na 
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Slika 2: Število potresov po svetu v posameznem letu (1990−2018) z navorno magnitudo med 7,0 in 7,9 (NEIC, 2019d) 
Figure 2: Annual number of earthquakes with a moment magnitude of between 7 0 and 7 9 for the period 1990-2018 

(NEIC, 2019d) 
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katerem je obtičalo več sto ljudi, ki so čakali na svoje lete 
z otoka  Letališče so spet odprli šele 29  septembra, kar 
je močno oteževalo evakuacijo in dostavo pomoči (2018 
Sulawesi earthquake and tsunami, 2019)  

Trije najmočnejši svetovni potresi leta 2018, predvsem 
zaradi velike globine žarišča ali redke poseljenosti, na 
srečo niso zahtevali življenj  Tudi ti so nastali na območju 
Ognjenega obroča  Najmočnejši med njimi (Mw = 8,2), 
se je zgodil 19  avgusta na območju Fidžija, globoko 
(600 km) pod morskim dnom in daleč od naselij  Še 
enkrat se je območje Fidžija močno (Mw = 7,9) streslo 6  

septembra, a je bilo žarišče potresa še globlje (670 km)  
Tudi ta potres ni povzročil škode  Oba sta nastala na 
območju primičnega stika med Avstralsko in Tiho-
morsko ploščo, ki je eno izmed potresno najbolj dejavnih 
na Zemlji  Nadžarišči sta bili približno 700 oziroma 900 
kilometrov zahodno od Tongovskega jarka, na območju, 
kjer se Tihomorska plošča podriva pod Avstralsko s 
hitrostjo do 81 mm na leto  Hladna oceanska litosfera 
v območju podrivanja ohranja svojo togost do globine 
več kot 700 km, zato tu nastajajo najgloblji znani 
potresi (NEIC, 2018b; NEIC, 2018c)  Že v začetku leta, 
23  januarja, je potres z magnitudo 7,9 prebudil prebi-

Slika 3: 
Nadžarišče potresa na Sulaveziju 
septembra 2018, ki je zahteval največ 
življenj v letu 2018 (© Google)  
Figure 3: 
Epicentre of the earthquake on 
Sulawesi in September 2018, the 
most devastating earthquake in 
2018 (© Google) 

Slika 4: Prikaz premikov ob potresu v Indoneziji  Slika je nastala s primerjavo posnetkov satelita Copernicus Sentiel-2, 
posnetih 17  septembra in 2  oktobra 2018  Z rumeno zvezdico je označeno nadžarišče potresa, črna črta 
ponazarja potek aktiviranega preloma, puščice in barve pa kažejo smer premika ob njem  (Valkaniotis, 2018) 

Figure 4: Indonesia earthquake displacement map  The map was generated using Copernicus Sentinel-2 satellite pictures 
taken on 17 September and 2 October 2018  The earthquake's epicenter is marked by a yellow asterisk; the 
black line illustrates the activated fault; the arrows and colours show the direction of movement alongside it 
(Valkaniotis, 2018)  
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Slika 5: 
Porušen most Kuning Ponulele 
(vir: https://www reuters com/ 
news/picture/earthquake-
and-tsunami-devastate-indones-
idUSRTS23EU8) 
Figure 5: 
Damage to the Kuning Ponulele 
Bridge (Source: https://www reuters  
com/news/picture/earthquake-
and-tsunami-devastate-indones-
idUSRTS23EU8) 

Slika 6: 
Satelitski posnetek dela 
indonezijskega mesta Palu, naselja 
Balaroa, posnet (a) 17  avgusta 2018 
in (b) 1  oktobra 2018; pred in po 
tem, ko sta potres in cunami močno 
poškodovala to območje  Primerjava 
slik pokaže, da so številne hiše izginile 
v blatu, potem ko so se ob močnem 
tresenju tal ob potresu tla pod 
njimi utekočinila in so temelji izgubili 
trdno oporo  (vir: https://abcnews  
go com/International/death-toll-
1200-indonesian-quake-tsunami-
catastrophe/story?id=58225541) 
Figure 6: 
A satellite image shows the Balaroa 
neighbourhood of Palu, Indonesia, 
provided (a) on 17 August 2018 and 
(b) on 1 October 2018; before and 
after the earthquake and subsequent 
tsunami caused heavy damage 
to the area  A comparison of the 
pictures shows that many houses 
disappeared under a sea of brown 
mud, after the strong earthquake 
tremors liquefed soil underneath 
them and buildings’ foundations lost 
support  (Source: https://abcnews  
go com/International/death-toll-
1200-indonesian-quake-tsunami-
catastrophe/story?id=58225541) 
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valce okoli Aljaškega zaliva  Zgodil se je ob 9 31 po UTC 14 kilometrov  Potres je sprožil manjši cunami z največjo 
(00 31 po lokalnem aljaškem času) pod morskim dnom, višino valov 20 centimetrov na obalah Grčije in Italije  
280 kilometrov jugovzhodno od otoka Kodiaka  To je velik Potres so čutili po Balkanu, v Italiji, na Malti, v Libiji in 
otok z le nekaj prebivalci, od kopnega ločen s Shelikofovo Turčiji  Sledilo mu je več popotresov, najmočnejša med 
ožino  Takoj po potresu je bil sprožen alarm za nevarnost njimi sta se zgodila 30  oktobra ob 2 59 oziroma 15 12 
cunamija na obalah Aljaske, Havajev, zahodne obale ZDA po UTC z magnitudo 5,6 oziroma 5,7  
in kanadske Britanske Kolumbije  Začela se je evakuacija 
prebivalstva z nižje ležečih področij v višje  Po štirih urah 
je bila nevarnost preklicana, saj meritve morske gladine Sklepne misli 
niso potrdile nastanka večjega cunamija  Plitev potres je 
nastal na zmičnem prelomu znotraj Tihomorske plošče  Leta 2018 je bilo po svetu 44 potresov, ki so dosegli 
Ta se na območju Aleutskega jarka, 90 kilometrov seve- ali presegli navorno magnitudo 6,5, med njimi jih je bilo 
rozahodno od nadžarišča potresa, podriva pod Severno- deset, ki svojega žarišča niso imeli pod morskim dnom  
ameriško ploščo  Pri potresu se je aktiviral 230 kilome- Dvaintrideset potresov je zahtevalo človeška življenja  
trov dolg in 30 kilometrov širok del preloma (2018 Gulf Skupaj so ti potresni dogodki terjali vsaj 5228 življenj  
of Alaska earthquake, 2019; NEIC, 2018d)  Večino je zahteval potres, ki je septembra prizadel Indo-

nezijo  Najmočnejši potres v Evropi (Mw = 6,8) je oktobra 
Najmočnejši potres leta 2018 v Evropi se je zgodil 25  stresel Jonsko morje  Še trije močni potresi so stresli 
oktobra ob 22 54 po UTC (ob 1 54 po lokalnem času) z evropsko območje  Dva sta bila popotresa potresa v 
žariščem pod Jonskim morjem v bližini grškega otoka Jonskem morju (Mw = 5,6 oz  5,7), tretji pa je nastal v 
Zakintos, kjer je tudi povzročil največ škode, ne pa tudi Romuniji na območju Vrancee z žariščem na globini 150 
žrtev  Magnituda potresa je bila 6,8, globina žarišča pa kilometrov  
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POPLAVE PO SVETU LETA 2018 
FLOODS AROUND THE WORLD IN 2018 

Peter Frantar 
dr , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, peter frantar@gov si 

Povzetek 
Leta 2018 je bilo po svetu 325 večjih poplav, žrtev poplav pa 5495 (leta 2017 5114)  Največ poplav je bilo v 
južni in jugovzhodni Aziji, od teh največ v Indiji, Vietnamu, Indoneziji, na Filipinih, Kitajskem in v Mjanmaru  Največ 
posameznih poplav smo zaznali v ZDA, in sicer 39  Leta 2018 je moralo zaradi naraslih vod zapustiti domove 
skoraj 5,8 milijona ljudi, kar je po oceni DFO slab milijon manj kot prejšnje leto, poplave pa so prizadele 13,6 milijona 
kvadratnih kilometrov površja (ocena DFO)  Največjo magnitudo so imele poplave avgusta v Sudanu, in sicer 7,5  

Abstract 
In 2018, 325 major foods occurred around the world, claiming a total of 5495 casualties (compared 
to 5114 in 2017)  Most foods were recorded in South and South-East Asia, with the majority occurring 
in India, Vietnam, Indonesia, the Philippines, China and Myanmar  The highest number of individual foods, 
39 to be exact, was recorded in the USA  In 2018, foods triggered the migration of nearly 5 8 million 
people, who were forced to leave their homes due to the high water (which, according to the Dartmouth 
Flood Observatory, was a million fewer people than in 2017), and afected 13 6 million square kilometres 
of land (according to the DFO)  Floods of the highest magnitude, 7 5, occurred in Sudan in August  

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 
bolje ali slabše pokrivajo poplavne dogodke, lokalnih virov 
pa je ogromno, zato je verodostojnost vira lahko tudi 
vprašljiva  Leto 2018 ni minilo brez velikih poplav, ki so 
eden najsilovitejših in najbolj uničujočih naravnih pojavov 
ter močno spreminjajo podobo pokrajine, vedno pa se 
lahko sprašujemo o moči poplav  Ena glavnih značilnosti 
poplav je velikost poplave, ki jo ocenjuje Poplavni obser-
vatorij v Dartmouthu (Dartmouth Flood Observatory – 
DFO, ZDA) z lestvico resnosti (angl  severity class) od 1 
do 2 in z lestvico magnitude poplave (angl  food magni-
tude), ki narašča z velikostjo poplave  Oceni temeljita na 
podatkih DFO, zato ocen poplav, ki jih ta ne obravnava, 
ni  Prav tako v DFO ocenjujejo površino prizadetega 
območja, ki ga drugi viri navadno ne navajajo  Trenutno 
ni boljše splošne ocene površine obsega poplav, ki bi v 
kratkem času omogočala primerjavo na globalni ravni  
Po zbranih podatkih DFO je bilo leta 2018 po svetu 159 
večjih poplavnih dogodkov, v članku pa smo jih obdelali 
na podlagi dodatnih virov skupno 328  Ocene prizadetih 
površin ter resnosti in magnitude poplave temeljijo le na 
podatkih DFO, preostale značilnosti pa so povzete po 
različnih virih  Obširnejša razlaga značilnosti poplav je 
opisana v članku Poplave po svetu leta 2008 (Frantar, 
2009), vsakoletni pregledi poplav po svetu pa so obja-
vljeni v različnih številkah revije Ujma (Frantar, 2014; 
Frantar, 2015; Frantar, 2016; Frantar, 2017; Frantar, 
2018 idr )  

Razred Indeks resnosti poplave 
velike poplave: velika škoda na objektih in v kmetijstvu, 1 žrtve, pojavi se na 10–20 let 

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

2 izjemni dogodki: pojavnost na več kot 100 let 

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

Table 1: The severity classifcation has 3 categories 
(DFO, 2009) 

Pregled poplav po svetu povzemamo po različnih inter-
netnih virih, ki so našteti v seznamu literature, najpo-
membnejši med njimi pa so Dartmouth Flood Observa-
tory (DFO), NASA Earth Observatory, Floodlist in Wiki-
pedija  V naslednjih poglavjih so opisane pomembnejše 
poplave po posameznih celinah  V članku navajamo tudi 
24-urne količine padavin, ki so merjene po meteorolo-
ških standardih do 7  ure zjutraj  Količina se torej nanaša 
na čas po 7  uri prejšnjega dne do 7  ure naslednjega dne  

Evropa 

Leta 2018 je bilo v Evropi 56 poplav, ki so zahtevale 
83 žrtev, preseljenih je bilo 7486 ljudi  Prizadetih je bilo 
skoraj 932 000 kvadratnih kilometrov  Najvišjo magni-
tudo, 5,8, so imele poplave oktobra v Španiji  

Evropske poplave so se leta 2018 začele z atlant-
skim ciklonom, nevihto Eleanor, na britanskem otočju 
in severu srednje Evrope  Plimne poplave so poplavile 

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2009/118.pdf
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Slika 1: Poplave sredi januarja na Irskem 
(vir: twitter com, LampeterPolice) 

Figure 1: Floods in Ireland in mid-January 
(Source: twitter com, LampeterPolice) 

predele dveh zahodnoirskih mest Galway in Salthill z 
rekordno plimo 2  januarja  V Združenem kraljestvu so 
imeli dve žrtvi  Visoko poplavno plimo so imeli tudi na 
severozahodu Anglije ter severu Francije in Nemčije  
Ob prehodu ciklona je bilo več hudourniških poplav, v 
Franciji je utonila ena oseba  

Močno deževje je s hudourniškimi poplavami območje 
Irske, Združenega kraljestva in Francije ponovno 
prizadelo 21  januarja  Na ta dan je v 24 urah padlo med 
30 in 50  mm dežja  Čez nekaj dni so poplave zaradi 
taljenja snega in dežja prizadele južno Škotsko, konec 
januarja pa je poplavila Sena v Parizu  

V drugem tednu februarja so nalivi prinesli hudourniške 
poplave na Malto, tam je 10  februarja padlo 100 mm 
padavin v 24 urah  Konec februarja in v začetku marca 
so poplave zahtevale evakuacije v Tesaliji v osrednji 
Grčiji  Tedensko močno deževje je med 21  in 26  febru-
arjem prineslo kar 676 mm dežja z največjo intenzivno-
stjo 26  februarja, in sicer 209 mm v 24 urah  Poplavili 
sta reki Pineios in Portaikos  

V začetku marca so visoke plimne poplave zajele obale 
severnega in jugozahodnega dela Anglije  Drugi teden 
marca je otoplitev z dežjem prinesla taljenje snega in 
poplave v Albanijo, Bosno ter na Hrvaško  V Bosni in na 
Hrvaškem so poplavljale reke Kolpa, Korana, Sana, Una 

Slika 2: Poplave v začetku marca v Albaniji 
(vir: Shkodër County Government, foodlist com) 

Figure 2: Floods in Albania in early March (Source: 
Shkodër County Government, foodlist com) 

ter Sava  Sredi marca so poplavile reke v Romuniji, hudo-
urniške poplave pa so zajele tudi Andaluzijo v Španiji, pri 
čemer sta utonili dve osebi  17  marca je v južni Španiji 
v 24 urah padlo med 45 in 76 mm dežja  Konec marca 
so poplave zajele ožji del Balkanskega polotoka, Grčijo, 
Bolgarijo in Turčijo, ter povzročile večjo gmotno škodo  

Aprila so poplave ponovno zajele Združeno kraljestvo, 
predvsem Anglijo, in so po dežju ter taljenju snega trajale 
do 3  aprila  Večje poplave so zajele severovzhodni del 
Španije drugi teden aprila, ko je poplavila reka Ebro v 
Aragoniji  Količina padavin ob poplavah je bila 11  aprila 
med 80 in 115 mm v 24 urah, poplave rek pa so vrhunec 
dosegle 13  aprila in zahtevale eno žrtev  Visoke tempe-
rature so sredi aprila povzročile poplave zaradi taljenja 
snega v srednjem delu Švedske, kjer so močno narasli 
jezera in reke  

Konec aprila so poplave zajele Nemčijo, Nizozemsko, 
Francijo, Belgijo, Luksemburg in Združeno kralje-
stvo  Začele so se 29  aprila in so trajale do 1  maja  
Količina padavin v 24 urah je bila med 40 in 65  mm, 
poplave pa so v Angliji zahtevale eno življenje  Žrtev so 
odnesli morski valovi  

Slika 3: Poplava aprila v pokrajini Navarra 
(vir: twitter com, policia) 

Figure 3: Floods in Navarre in April 
(Source: twitter com, policia) 
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V začetku maja so po močnem dvodnevnem deževju 
(več kot 150 mm dežja) Sardinijo prizadele hudourniške 
poplave, nalivi s 50 mm dežja v treh urah pa so 8  maja 
prizadeli Toskano, kjer so urbane poplave poplavile več 
naselij  Hudourniške poplave so imeli drugi teden maja 
tudi na severu Nemčije, 11  maja je v 24 urah padlo do 
60  mm dežja  Sever Nemčije, Francijo in Belgijo so 
poplave ponovno zajele 24  maja, ko je v kraju Bad Elster 
v Nemčiji padlo 124  mm dežja v petih urah  Poplave 
so prizadele predvsem urbana naselja  Konec maja so 
močne poplave zajele Zahodni Midlands in Wales  V 
enem samem dnevu je padla skoraj dvomesečna količina 
padavin (94 mm v kraju Edgbaston), poplave pa so zahte-
vale eno življenje  Maja so hudourniške poplave zajele 
tudi ruski Kavkaz  

Hudourniške in mestne poplave so Evropo pestile tudi 
junija, predvsem severni del srednje ter zahodne Evrope  
Že takoj na začetku meseca so nevihte v severno 
Francijo, Beneluks, Nemčijo, Češko in Avstrijo 
prinesle poplave, ki so bile kratkotrajne, a intenzivne  
Hudourniške poplave so 3  junija zajele še južno Španijo  
V 24 urah je padlo tudi do 180  mm dežja, večinoma 
pa več kot 50 mm  V istem času so poplave zajele še 
Normandijo in Bretanijo v Franciji, kjer je reka Jarlot v 

Slika 4: Visoke vode pod mostom na reki Yvette in 
poplava v Montpellieru (vir: twitter com, G_Thirel 
in TheMouns) 

Figure 4: High water under a bridge over the river Yvette, 
and fooding in Montpellier 
(Source: twitter com, G_Thirel and TheMouns) 

kraju Morlaix 4  junija dosegla rekordni vodostaj  Količina 
padavin je bila okoli 70 mm v 24 urah  Poplave na tem 
območju Francije so se zavlekle še v naslednji teden 
proti jugu države in severu Španije  V Franciji so poplave 
zahtevale dve žrtvi  Konec drugega junijskega tedna so 
rekordne količine padavin ponovno povzročile poplave na 
severnem delu Francije  V Parizu je 12  junija v 24 urah 
padlo 78  mm dežja (prejšnji rekord je bil 58  mm leta 
1960), rekordne 24-urne padavine so imeli še v Orlyju 
in Torcyju  

Poleg zgoraj omenjenega predela Evrope so mestne 
poplave v začetku junija prizadele tudi mesto Varna 
in obalne predele v Bolgariji, alpsko in predalpsko 
območje Švice, Italije in Nemčije pa so nalivi z intenziv-
nostjo 50 mm dežja v eni uri zajeli 12  in 13 junija, ko je 
bila količina padavin v 24 urah med 60 in 100 mm  Reka 
Partnach v Nemčiji je odnesla eno osebo  Konec junija so 
poplave zajele še Grčijo, Bolgarijo in Romunijo  V Grčiji 
je 27  junija padlo med 70 in 160 mm dežja v 24 urah, v 
Bolgariji in Romuniji pa med 50 in 80 mm  Poplave so se v 
zadnjih dneh junija in v začetku julija razširile še na Molda-
vijo in Ukrajino  V Romuniji so zahtevale štiri življenja  

V mestu Moena v pokrajini Trentino na severu Italije so 
imeli 3  julija v štirih urah naliv s 130 mm dežja, hudo-
urniške poplave so z vodo in blatom zalile mesto  Na 
območju poplav so evakuirali 50 oseb  Sredi julija so 
poplave prizadele sever Slovaške, v Tatrah je padlo 

Slika 5: Hudourniške poplave v mestu Moena v Italiji na 
začetku julija (vir: Vlada Trentino) 

Figure 5: Flash foods in Moena, Italy, in early July (Source: 
Trentino Government) 
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več kot 160 mm dežja v 24 urah  Odneslo je več hiš in 
mostov, preselili so 274 oseb  

V začetku avgusta je nevihta prinesla naliv s 100 mm 
dežja v eni uri v porečje Rone v Franciji  Ob dogodku 
je padlo do 240 mm dežja, večinoma več kot 150 mm  
Poplavljali so reki Ardeche in Ceze ter pritoki Rone  
Evakuirali so 1600 oseb, ena oseba je utonila  Prav tako 
so v začetku meseca nenadne poplave zahtevale življenja 
petih kanuistov na Korziki ob kraju Soccia  20  avgusta 
so imeli hudourniške poplave v Kalabriji na jugu Italije 
v soteski reke Raganello  Poplave so presenetile poho-
dnike, gasilci so jih rešili 14, deset jih je utonilo  

V začetku septembra so silovite poplave prizadele mesto 
Cebolla v osrednji Španiji po nalivu s 50 do 60  mm 
padavin v eni uri, od tega 30  mm v 15 minutah  Čez 
nekaj dni so prizadele še mesto Ronda na jugu Španije, 
kjer je padlo več kot 50  mm dežja v pol ure  Močno 
deževje je prizadelo Bospor z okolico v Turčiji, kjer je 14  
septembra padlo tako v evropskem kot azijskem delu 
ožine do 150  mm dežja v 24 urah, večina v uri in pol  
Poplave so zajele vso regijo Marmara  Konec meseca 
septembra so hudourniške poplave zajele še Grčijo  
Poplave je povzročil nevihtni sistem Zorba, ki je po Libiji 
zajel Grčijo, Carigrad in bolgarsko obalo  Količine padavin 
v Grčiji so bile 29  septembra med 120 in 140 mm v 24 
urah, podobne količine so bile tudi drugje  

Močan naliv je 2  oktobra prizadel hrvaški Dubrovnik  Po 
vremenskih podatkih je med 5  in 8  uro padlo 259 mm 
dežja  Poleg Dubrovnika so poplave naslednji dan zajele 
še Hvar  Kalabrijo in Sicilijo v južni Italiji so poplave 
ponovno prizadele 5  oktobra, pri čemer so poplavne 
vode odnesle avtomobil, v katerem sta bili dve osebi  
Vzrok za poplave so bile močne padavine z do 387 mm 
dežja v 24 urah, večinoma pa med 50 in 100 mm  Prav 
tako izredne količine dežja, 230 mm v dnevu, so povzro-
čile močne poplave na Majorki v Španiji  Poplave tu so 9  
oktobra zahtevale pet življenj  

Močno deževje je oktobra povzročalo poplave tudi drugje 
po Evropi  Konec tedna med 12  in 14  oktobrom so 
poplave zajele Wales v Združenem kraljestvu  36-urna 
količina padavin na jugu je bila skoraj 200  mm, kar je 
nad oktobrskim povprečjem, ki je 146  mm  Vodostaji 
rek so bili med najvišjimi, v okraju Carmarthenshire so 
bile poplave najhujše v 30 letih z najmanj štirimi rekor-
dnimi vodostaji rek  Manjše poplave ob tem so imeli v 
južni Angliji  Sredi meseca so intenzivni nalivi ob deževju 
zajeli tudi jugozahod Francije. V kraju Trebes depart-
maja Aude je padlo 244 mm dežja v šestih urah, skupno 
v 12 urah pa 295 mm, kar je štirimesečna količina dežja  
Poplave so zajele večino juga Francije in Sardinijo v Italiji  
V Franciji so imeli v departmaju Val dve žrtvi, v depart-
maju Aude 14 žrtev, na Sardiniji pa eno žrtev poplav  
Veliko oseb je bilo ob poplavah poškodovanih, več kot 
1100 pa preseljenih  Hudourniške poplave so se začele 
18  oktobra tudi na vzhodu in jugu Španije po rekordnih 
količinah padavin  V kraju Vinaro v Valencii je 19  oktobra 

v 24 urah padlo 374,6 mm dežja, kar 159 mm v eni uri  
Hitre poplave so presenetile ljudi v avtomobilih  V nasle-
dnjih dneh so poplave zajele še Andaluzijo in zahtevale 
eno življenje  Konec oktobra, med 24  in 28  oktobrom, 
so poplave zajele zahod Kavkaza, in sicer regijo Krasno-
darski kraj v Rusiji  Poplave so poškodovale 2365 stavb, 
evakuirali so 750 oseb, šest jih je izgubilo življenje  
Ponovno so nevihte in poplave zajele Italijo v zadnjih 
dneh oktobra, in sicer Lombardijo, Benečijo, Furlanijo 
- Julijsko krajino, Ligurijo, Trentinsko - Zgornje Poadižje 
ter Abruci  Zaradi vetra je veliko ljudi izgubilo življenje, 
v Benetkah so imeli izjemno visoko plimo, hudourniške 
poplave pa so zahtevale najmanj tri življenja  Visoke 
vode ob tem dogodku so prizadele še Francijo, Švico, 
Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško in Bosno  

Čez nekaj dni so novembra močne poplave zajele še 
Sicilijo v Italiji in zahtevale 12 življenj  Sredi novembra 
so močne padavine s 100 do več kot 200  mm v 24 
urah zajele še Francijo ter Španijo  Poplave so najbolj 
prizadele vzhodne Pireneje in zahtevale dve življenji  
Konec novembra so poplave zajele območje Egejskega 
morja, Grčijo in Turčijo, količine dežja so bile med 50 in 
200 mm  V Turčiji so zahtevale eno žrtev  

Decembra je bilo v Evropi precej mirno, večje poplave 
so imeli po nekajdnevnem deževju le na Cipru  V kraju 
Kyrenia so poplave odnesle avtomobil, v katerem so bile 
štiri osebe  

Slika 6: Oktobrske poplave na Majorki v Španiji so 
zahtevale pet življenj  (vir: TBalears, twitter com) 

Figure 6: Floods in Mallorca, Spain, claimed fve lives in 
October (Source: TBalears, twitter com) 
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Azija 

Leta 2018 je bilo v Aziji 110 večjih poplavnih dogodkov, 
zahtevali so 4404 žrtve, preseljenih je bilo 3,6 milijona 
ljudi, enkrat ali večkrat pa je poplavljalo na 4,9 milijona 
kvadratnih kilometrov  Najvišjo magnitudo, 6,8, so imele 
poplave ob tajfunu v času monsuna julija na Kitajskem in 
v Tajvanu  

V Aziji so v začetku leta odpravljali posledice poplav 
tajfuna Tembin, ki je prizadel Filipine konec decembra 
2017  Prve poplave leta 2018 pa so že 1  januarja zajele 
Malezijo, predvsem Malajski polotok  Hudourniške 
poplave so povzročile močne padavine z intenzivnostjo 
med 170 in 262  mm v 24 urah, monsunski nalivi so 
se ponovno okrepili v nekaj naslednjih dneh, več rek je 
prestopilo opozorilne vrednosti ter poplavilo, v dogodku 
sta utonili dve osebi, preselili so jih 12 000  

Med 12  in 15  januarjem so poplave in plazovi zajeli regiji 
Vzhodni Visaji ter Davao na Filipinih  Največje 24-urne 
količine padavin so bile med 100 in 264 mm v različnih 
dneh, poplave pa so zahtevale 11 življenj  

V začetku februarja so poplave ponovno zajele Malezijo  
Zvezno državo Sarawak na Borneu so padavine zajele 
med 3  in 7  februarjem, poplave pa so se začele zmanj-
ševati po 12  februarju  Dnevne količine padavin so bile 
6  februarja med 130 in 200 mm  

Na sosednjih Filipinih je tropski ciklon Sanba prinesel 
poplave med 12  in 16  februarjem  Poplavilo je več rek, 
evakuirali so 40 000 oseb, 14 oseb je izgubilo življenje  

Močne hudourniške poplave so imeli sredi februarja 
na območju Levanta, in sicer v Turčiji, Libanonu, Siriji 
in Iraku  V Turčiji je 18  februarja padlo okoli 70  mm 
dežja, utonila sta dva vojaka, v Libanonu je bila količina 
dežja okrog 80  mm, v Siriji 65  mm ter v Iraku med 
75 in 230 mm, v kraju Saladin celo 445 mm  Hudour-

niške poplave so zahtevale tri življenja  Poplave so priza-
dele večinoma šotorska begunska taborišča v Iraku in 
200 000 tam naseljenih beguncev  

22  februarja je močno deževje zajelo osrednjo Javo 
v Indoneziji  Sprožilo se je več plazov, blatnih tokov in 
hudournikov  Intenzivnost padavin je bila med 20  in 23  
februarjem od 50 do 100 mm v 24 urah, reke so popla-
vljale do 27  februarja  Poplave in plazovi so zahtevali 15 
življenj  Tudi začetek marca v Indoneziji ni bil miren, saj so 
indonezijsko provinco Zahodna Nusa Tenggara poplave 
zajele 5  in 6  marca  Evakuirati so morali 3000 oseb  
Ponovno so Indonezijo poplave zajele konec marca, pri 
čemer so hudourniki in plazovi zahtevali šest življenj na 
Severni Sumatri, vzhodnem Borneu ter zahodnem Sula-
vesiju  V 24 urah je 26  marca padlo do 133 mm dežja  
V začetku aprila pa je ena oseba izgubila življenje na 
Zahodni Javi, kjer je 8  aprila reka Cisarua poplavila po 
padavinah z intenzivnostjo okoli 80 mm v 24 urah  

Osrednjo Azijo oziroma vzhodni Kazahstan so poplave 
zaradi močnega tridnevnega dežja in taljenja snega 
zajele v dneh po 10  marcu  Poplave niso zahtevale žrtev, 
poškodovanih je bilo 140 objektov  Marca so poplave rek 
zajele tudi regijo Altaj v sibirskem delu Rusije  Zaradi 
taljenja snega in ledenih zamašitev rek je bilo poplavljenih 
55 vasi  Evakuirali so več kot 1000 oseb, dve sta umrli  

Konec aprila je močan ciklon s padavinami zajel Bližnji 
vzhod, in sicer Izrael in sosednji Egipt  Hitre hudour-
niške poplave so zahtevale 12 življenj, kar deset turistov 
so odnesle vode vadija v Negevu v južnem Izraelu  

V začetku maja so lokalne hudourniške poplave zajele 
Ankaro v Turčiji, kjer je v samo nekaj urah padlo 44 mm 
dežja, poškodovanih je bilo več oseb, ena je utonila  Prav 
tako so 7  maja hudourniške poplave zahtevale štiri 
življenja v iraškem delu Kurdistana  Uničenih je bilo več 
kot 50 hiš in 30 vozil  V drugem tednu maja so hudo-
urniške poplave v kombinaciji s sušnim obdobjem in 

Slika 7: Poplave februarja v Libanonu 
(vir: Civilna zaščita Libanona, foodlist com) 

Figure 7: Floods in Lebanon in February (Source: Civil 
Protection Service of Lebanon, foodlist com) 

Slika 8: Marčevske poplave zaradi ledenih zajezitev, 
odjuge in dežja v Rusiji 
(vir: EMERCOM, foodlist com) 

Figure 8: Floods caused by impoundment by ice, thaw, and 
rain in Russia in March 
(Source: EMERCOM, foodlist com) 
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ponovnim deževjem ter poplavami v spodnjem toku 
zahtevale 72 življenj v severnem Afganistanu  

Maja so se začele poplave, ki so velikokrat povezane z 
monsuni, na območju jugovzhodne Azije  Na Kitajskem 
je deževje po 7  maju v provinci na jugu Guangxi Zhuang 
prizadelo 70 000 ljudi, v Šrilanki pa je kar 166  mm 
dežja v 24 urah povzročilo poplave med 11  in 13  majem  
Ponovno so silovite poplave s 24-urno količino dežja do 
350 mm 21  maja prizadele vzhodni del Šrilanke  Nekaj-
dnevne poplave so poškodovale 5205 objektov, preselili 
so več kot 70 000 ljudi, 24 oseb je utonilo  Monsunske 
poplave so imeli med 22  in 25  majem tudi v Bangla-
dešu, pri čemer je utonilo 21 oseb  

Sredi maja so se začele monsunske poplave v Indiji  
Najprej so zajele zvezno državo Tripura na severovzhodu 
Indije, kjer sta zaradi monsunskega deževja poplavljali 
reki Haora in Gumti  Preselili so skoraj 12 000 oseb, 
zahtevale so 15 življenj  Rekordno deževje je konec maja 
zajelo še indijsko državo Karnataka, kjer je v 24 urah 
30  maja padlo 334 mm dežja  Poplave so zajele mesto 
Mangaluru, zahtevale so tri žrtve  

Deževje po Indiji se je nadaljevalo še junija, močnejše 
monsunsko deževje pa je sredi junija zajelo severovzhod 
in jugozahod Indije  Na jugozahodu so imeli 24-urne 
nalive s količinami med 80 in 155 mm okrog 14  junija, 
v državi Tripura med 85 in 271 mm okoli 12  junija, na 
preostalem severovzhodu Indije pa med 60 in 130 mm 
okrog 13  junija  Poplave so v državi Kerala zahtevale 55 
življenj, v Manipurju šest življenj, v Assamu 94 življenj ter 
v Mizoramu deset življenj  

Skupno so morali preseliti več kot četrt milijona ljudi, 
uničenih je bilo okoli 700 stavb  

Tudi v zadnjem delu junija Indija ni imela poplavnega 
miru  Močno deževje je 25  junija prizadelo zvezni državi 
Maharaštra in Gudžarat, pri čemer je v 24 urah padlo 
med 150 in 295 mm padavin  Žrtev je bilo 20  Konec 
junija so monsunske poplave prizadele še sever Indije, in 
sicer Džamu in Kašmir  Padlo je okoli 60  mm padavin 
30  junija, utonile so tri osebe  Od maja do konca junija 
so tako monsunske poplave v Indiji zahtevale že več kot 
200 življenj  

Monsunski nalivi so v drugem in tretjem tednu julija 
prinesli poplave tudi na zahodno obalo juga Indije, v 
zvezno državo Kerala  Količine padavin so bile med 16  
in 18  julijem od 55 do 115 mm v 24 urah  V poplavnem 
tednu je utonilo 12 oseb in preseljenih ostalo 34 000 
oseb  

Hudourniške poplave so imeli proti koncu maja še v 
Jemnu in Omanu, kamor je nevihte prinesel ciklon 
Mekonu  V Jemnu je najbolj poškodovalo otok Socotro, 
količina padavin je bila 26  maja v 24 urah med 100 
in 280  mm  Ob orkanu je življenje izgubilo 13 oseb, v 
obeh državah pa so jih preselili 13 000  Močni nalivi so 

Slika 9: Poplave po močnih nalivih v mestu Mangaluru v 
Indiji maja 2018 
(vir: mesto Mangaluru, foodlist com) 

Figure 9: Floods caused by heavy rain in the city of 
Mangalore, India, in May 2018 
(Source: City of Mangalore, foodlist com) 

intenzivne hitre poplave povzročili tudi v Iranu v okolici 
Teherana, pri čemer je utonila ena oseba  

Konec maja in v začetku junija je več dni deževalo v 
Tadžikistanu, zato so poplavljale reke na jugu države  
24-urne količine dežja so bile med 20 in vse do 204 mm, 
poplave pa so zahtevale šest življenj  Prav tako v začetku 
junija so hudourniške poplave v indijski državi Mizoram 
zahtevale deset življenj, v Vietnamu eno življenje in na 
južnem Kitajskem pet življenj  Poplave med 2  in 9  
junijem v severnem Vietnamu ter sosednji Kitajski je 
povzročil tajfun Ewiniar, 24-urne količine dežja pa so bile 
med 100 (Vietnam, mesto Con Co) in 320 (Kitajska, 
mesto Enping) mm, na Kitajskem večinoma povsod nad 
250  mm  Hudourniške poplave so bile tudi 17  junija v 
Turčiji, pri čemer je utonila ena oseba  

Monsuni so v drugem tednu junija zajeli tudi Mjanmar in 
Bangladeš  V Bangladešu je v dveh dneh, 10  in 11  junija, 
padlo 300 mm dežja, zelo so bila prizadeta begunska tabo-
rišča  V Mjanmaru je med 10  in 18  junijem padalo z inten-
zivnostjo med 70 in 300 mm v 24 urah  Poplavni dogodek 
sta sprožila dva intenzivnejša padavinska termina, prvi 
okoli 10  junija in drugi okoli 17  junija, prvi z več padavi-
nami na severu, drugi na jugu  Poplave v Mjanmaru so 
se zavlekle še vse do konca junija, uničenih je bilo 300 
objektov, preselili so 50 000 oseb, utonilo je 19 oseb  
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Monsunske poplave so v zadnjem tednu junija zajele tudi 
severni Vietnam, tu je v 24 urah 24  junija padlo med 
335 in 386  mm dežja  Poplave so trajale nekaj dni in 
zahtevale 21 življenj  

Konec junija in v začetku julija se je monsun razširil na 
Nepal in Pakistan  Nalivi so 1  julija z intenzivnostjo 
175  mm v 24 urah povzročili hudourniške poplave v 
Nepalu, ki so zahtevale 12 življenj  V Pakistanu je 3  julija 
monsunsko deževje zajelo provinco Pandžab  24-urna 
količina dežja je bila več kot 250 mm, v naslednjih dneh 
pa med 90 in 140  mm  Padavine v mestu Lahore so 
zahtevale 13 življenj  

V severozahodnem Afganistanu v provinci Panjshir se 
je 11  julija zaradi plazu porušil naravni jez na reki, kar je 
povzročilo dolvodne poplave  Uničenih je bilo 300 zgradb, 
utonilo je deset oseb  

Uničujoče poplave so julija zajele Japonsko  Padavine so 
se začele 28  junija in so trajale vse do 8  julija  Najbolj 
je prizadelo južni del Japonske, kjer so padle izredne 
količine padavin  Bilo jih je toliko, kolikor jih v tem delu 
pade v dveh do štirih mesecih  Poplave so najbolj priza-
dele prefekture Kochi, Tokušima in Gifu, marsikje je bilo 
več kot 1000 mm padavin, v kraju Yanase v prefekturi 
Kochi pa celo 1852,5 mm  24-urne količine padavin so 
bile najvišje med 5  in 8  julijem, večinoma povsod več kot 
200 mm, z vrhunci 335 mm v Wakayami in 384 mm 
v kraju Sukumo  Hudourniške poplave so trajale več dni 
z vrhunci med 5  in 8  julijem  Poškodovale so več kot 
10 000 hiš, evakuirali so več kot 160 000 ljudi, utonilo 
je 128 oseb  

Indijo je drugi val monsunskih poplav zajel julija  Med 
6  in 11  julijem so urbane hudourniške poplave najprej 
prizadele državo Maharaštra  V 24 urah je padlo med 
220 in 280  mm dežja, prizadeti pa so bili predvsem 
Nagpur, Bombaj in Nala Sopara  Utonila je ena oseba, 
več kot 1500 so jih rešili  Sredi julija je drugi val monsun-

skega deževja povzročil poplave v južnoindijski državi 
Kerala, kjer je začelo močno deževati najprej med 15  
in 18  julijem z intenzivnostjo od 50 do 120  mm v 24 
urah, kar je povzročilo poplave, po umiritvi pa še sredi 
avgusta, z največjimi nalivi med 8  in 14  avgustom z 
intenzivnostjo med 75 in 215 mm v 24 urah  Drugi val 
monsunskih poplav v Kerali je trajal med 9  julijem in 30  
avgustom  Izprazniti so morali več jezov, reka Kabini je 9  
avgusta dosegla rekordni vodostaj, reka Valapattnam je 
15  avgusta preplavljala širše območje, uničenih je bilo 
1822 stavb, več kot 21 000 stavb je bilo poškodovanih, 
evakuirali so 1 452 425 oseb, utonilo pa je kar 480 ljudi  
V Kerali so bile poplave ocenjene kot najhujše v zadnjih 
100 letih  

Poplave so bile julija tudi drugje po zahodnem robu Indije, 
močnejše pa so sredi julija zajele še državo Gudžarat, 
kjer je 17  julija padlo med 90 in 140 mm dežja v 24 urah, 
dve osebi pa sta utonili  

Poleg omenjenih indijskih držav so poplave konec julija in 
v začetku avgusta zajele še okolico Delhija, kjer je popla-
vljala reka Yamuna, nato pa še zvezno državo Assam, 
kjer je poplavljala Brahmaputra s pritoki  V Delhiju so 
evakuirali 10 000 ljudi in imeli dve žrtvi, v Assamu pa 
preselili 25 000 oseb ter imeli tri žrtve  Poplave so imeli 
tudi v severovzhodni državi Nagaland  Vztrajale so od 
konca julija do septembra in zahtevale 11 življenj  

Sredi avgusta so poplave zahtevale 20 življenj v seve-
rozahodni indijski državi Himačal Pradeš, kjer je 11  
avgusta v 24 urah padlo med 120 in 170  mm dežja  
Močno deževje se je nadaljevalo tudi drugje po severni 
Indiji, in sicer 13  avgusta v državi Džamu in Kašmir s 
24-urnimi padavinami med 80 in 125 mm ter v osrednji 
Indiji v državi Madja Pradeš  Ob teh poplavah je življenje 
izgubilo 15 oseb  Prav tako so med 14  in 21  avgustom 
poplave zajele jugozahod zvezne države Karnataka  
Količine padavin so bile med 70 in 250 mm v 24 urah, 
poplave so zahtevale osem življenj  

Slika 10: Posledice uničujočih hudourniških poplav julija na 
Japonskem (vir: Fire and Disaster Management 
Agency, foodlist com) 

Figure 10: The consequences of devastating fash foods 
in Japan in July (Source: Fire and Disaster 
Management Agency, foodlist com)  

Slika 11: Julijske poplave v indijski državi Kerala − 
optimizem kljub nesreči (vir: twitter com, porinju) 

Figure 11: Floods in the Indian state of Kerala in July – 
optimism in spite of the disaster 
(Source: twitter com, porinju) 
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Slika 12: Poplave so na jugozahodu Indije močno 
poškodovale prometno infrastrukturo  
(vir: twitter com, D_Roopa_IPS) 

Figure 12: Floods in south-eastern India caused serious 
damage to transport infrastructure 
(Source: twitter com, D_Roopa_IPS) 

Monsunske poplave v Indiji so se vlekle še v september  
Poleg severovzhoda Indije, kjer je poplavilo zvezni državi 
Nagaland in Assam, so zajele tudi Utar Pradeš, kjer je 
utonilo 20 oseb, in Oriso  V državi Orisa je v 66 krajih 6  
ali 7  septembra v 24 urah padlo več kot 100 mm dežja, z 
do 424 mm v kraju Paradip, zato je poplavila reka Baita-
rani  V državi Orisa so poplave med monsunom zahte-
vale 31 življenj, preseljenih je bilo pol milijona ljudi  

Zaradi močnega deževja so bile v zadnjem tednu 
septembra poplave v več indijskih državah: Himačal 
Pradeš, Punjab, Harjana, Džamu in Kašmir  Količine 
padavin v 24 urah so bile med 100 in 230 mm, poplave 
pa so na vsem tem območju zahtevale 21 življenj  

11  julija je tajfun Maria dosegel Kitajsko in Tajvan  
Prinesel je obilne padavine ter povzročil poplave  Največje 
težave je povzročil ob prehodu v notranjost Kitajske, kjer 
so imeli poplave od 12  do 16  julija v provincah Sečuan 
in Gansu  Alarmne vodostaje je reka Jangce dosegla v 
kraju Chongqing Jiangbei 13  julija  Evakuirati so morali 
130 000 ljudi, poplave so zahtevale 15 življenj  

Tajfun Son Tinh je med 15  in 17  julijem povzročal poplave 
na severu Luzona na Filipinih ter v naslednjih dneh 
dosegel kitajski Hainan in Vietnam  24-urne količine 
padavin na Filipinih so bile med 50 in 150  mm, žrtev 
ob poplavah predvsem zaradi preventivnih evakuacij na 
Filipinih ter Kitajskem ni bilo, v Vietnamu pa so poplave 
zahtevale pet življenj  Poplave po ostankih tajfuna so 
imeli tudi v Kambodži, kjer je bilo uničenih 1700 domov  

Močno deževje je po 11  juliju zajelo Mongolijo, kjer so 
poplave povzročile predvsem veliko gmotno škodo  V 
Pakistanu so naplavine zajezile reko Immit na severu 
države  Naravni jez se je 17  julija podrl in poplavil območja 
pod njim, pri čemer sta utonili dve osebi  23  julija se je 
podrl jez hidroelektrarne v Laosu  Jez je bil v gradnji, 

poplava pod jezom pa je prizadela 13 vasi in poškodovala 
več mostov ter hiš in z blatom prekrila veliko območje  
Utonilo je 34 ljudi  

Monsunsko deževje s poplavami je julija in v začetku 
avgusta zajelo tudi Mjanmar  24-urne količine padavin 
so bile najvišje v zadnjem tednu julija, ko so bile med 
150 in 200  mm, ter so marsikje presegle rekordne 
intenzivnosti  Sprožilo se je tudi več plazov  Evakuirali so 
150 000 oseb, poplave so zahtevale 16 življenj  Monsuni 
so na splošno zajeli jugovzhodno Azijo julija in avgusta  
Poleg omenjenega Mjanmara so zajeli še Vietnam, 
kjer je poplavljala reka Bui, Kambodžo in Tajsko  Konec 
avgusta so poplavne vode prebile tudi jez v Mjanmaru, 
zato so morali evakuirati več kot 63 000 oseb, utonile 
so štiri osebe, poškodovanih je bilo veliko mostov  

Avgusta so poleg monsunskih poplav imeli hudourniške 
poplave v severni Turčiji, kjer je 9  avgusta v 24 urah 
padlo med 50 in 110  mm dežja  Hudourniške poplave 
so 11  avgusta zajele tudi Manilo z okolico na Filipinih, 
in sicer po intenzivnih padavinah, ko je lokalno padlo v 
24 urah tudi do 385  mm dežja  Utonili sta dve osebi  
Sredi avgusta je jugovzhodno Azijo zajela tudi tropska 
nevihta Benbica  17  avgusta je dosegla Vietnam, nato 
pa še Laos in Tajsko  V Vietnamu sta bili dve žrtvi poplav  
Poplave so konec avgusta zajele še Afganistan, kjer 
so hudourniki zahtevali 11 žrtev ob meji s Pakistanom, 
in Tajvan, kjer so hudourniki zahtevali sedem življenj  
V Tajvanu je poplavilo na kar 1222 lokacijah na jugu in v 
središču otoka  Količine padavin so bile v Tajvanu izredno 
velike  24  avgusta je v 24 urah padlo na veliko mestih 
več kot 700 mm dežja, v predelu Cengwen okraja Nanxi 
mesta Tainan je padlo kar 917,5 mm dežja  30  avgusta 
so se začele tudi nekajdnevne hudourniške poplave na 
meji med Vietnamom in kitajskim Junanom  Po pada-
vinah med 120 in 250 mm v 24 urah so sledile poplave, ki 
so v Vietnamu zahtevale 19, na Kitajskem pa pet življenj  

Slika 13: Avgustovske poplave po prelitju jezu v Mjanmaru 
(vir: Mjanmarska gasilska zveza) 

Figure 13: Floods caused by a dam burst in Myanmar in 
August 
(Source: Myanmarese Firefghting Association) 
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4  septembra je tajfun Jebi dosegel jug Japonske, morje 
in vodotoki so poplavili letališče Kansai  Utonilo je 11 
oseb, evakuirali so jih več kot 16 000  Velike poplave so 
imeli po močnih padavinah tropske nevihte Soulik konec 
avgusta tudi v Severni Koreji  24-urne količine padavin 
so bile 29  avgusta med 120 in vse do 300 mm, poplave 
so trajale do 5  septembra ter zahtevale 76 življenj  

Sredi septembra je v mestu Bandirma v severozahodni 
Turčiji padlo skoraj 150  mm dežja v uri in pol  Sledile 
so hitre urbane poplave  Med 12  in 15  septembrom je 
tajfun Mangkhut zajel Filipine  Visoka plima in poplave so 
po padavinah, večinoma med 200 in 300 mm v 24 urah 
pa vse do 543 mm v kraju Baguio, zahtevale evakuacijo 
245 775 oseb ter 70 žrtev na Filipinih  Po prečkanju 
Južnokitajskega morja je tajfun zajel še provinco Guang-
dong na Kitajskem, kjer je padlo med 120 in 300 mm 
dežja, poplave so zahtevale štiri žrtve, preselili pa so 
2,5 milijona ljudi  Hudourniške poplave so prizadele tudi 
severno Tajsko in zahtevale dve žrtvi  28  septembra je 
cunami zajel Indonezijo, in sicer sever Sulavezija  Morska 
gladina se je zaradi potresa dvignila za tri metre, skupno 
število žrtev potresa in cunamija pa je bilo 1948  

Oktobra so poplave zajele devet iranskih provinc  
Močno deževje je najprej zajelo mesto Ramsar, kjer je 
6  oktobra v 24 urah padlo 274,6 mm dežja  Sosednje 
mesto Nowshahr je prejelo 201 mm padavin  Poplave 
v Iranu so zahtevale devet življenj  Prav tako so poplave 
7  oktobra zajele jugozahodno Šrilanko, kjer je v kraju 
Podiwela v 24 urah padlo 334  mm dežja  Poplave so 
tudi tu zahtevale devet žrtev  V drugi dekadi oktobra je 
tropski ciklon Titli zajel indijski državi Orisa in Andra 
Pradeš, kjer so imeli zaradi obilnih padavin poplave 
morja ter rek od 11  do 18  oktobra  Najintenzivnejše 
padavine so bile na začetku poplav, ko je padlo med 100 
in 315 mm padavin v 24 urah  Ob poplavah so prese-
lili 300 000 ljudi, uničenih je bilo več kot 20 000 stavb, 
življenje je izgubilo 57 ljudi  Oktobra so poplave prizadele 

še Indonezijo, najbolj severni del Sumatre, ter več zali-
vskih držav  V Omanu in Jemnu so hudourniške poplave 
zahtevale tri žrtve (v 24 urah je v Dhalkutu v Omanu 
padlo 263 mm dežja), 20  oktobra pa je v Dohi v Katarju 
v šestih urah padlo 84 mm padavin, kar je običajno celo-
letna količina padavin  Območje celotnega Bližnjega 
vzhoda od Sirije in Jordanije do Irana, Savdske Arabije 
ter Iraka so poplave bičale še vse do konca meseca in 
skupno na tem območju zahtevale 35 življenj  

Novembra so bile v Aziji poplave največkrat na Bližnjem 
vzhodu in na njenem jugovzhodu  V začetku meseca so 
zajele Indonezijo, in sicer Zahodno Sumatro in Zahodno 
Javo, ter zahtevale pet žrtev  Najvišja količina dežja v 
24 urah je bila 231 mm, sicer pa med 50 in 80 mm  
Bližnjevzhodne države Sirijo, Jordanijo, Iran, Irak in 
Kuvajt so poplave prizadele v drugem tednu novembra  
V iranskem kraju Bushehr je 7  novembra v 24 urah 
padlo 67 mm dežja, običajna novembrska količina pa je 
27 mm  Na vsem tem območju so bile silovite hudour-
niške poplave, ki so zahtevale 12 življenj  Izmed teh žrtev 
je bilo sedem turistov v jordanski Petri  

Sredi novembra so bile poplave na južnem Tajskem, kjer 
so zahtevale tri življenja  Tropski ciklon Gaja je prinesel 
poplave v Šrilanko in Indijo, kjer je v indijski državi Tamil 
Nadu zahteval 45 žrtev  Količine padavin so bile v Indiji 
med 50 in 90 mm, v Šrilanki pa vse do 270 mm v 24 
urah  Tudi Vietnam je prizadela tropska depresija Toraji 
s poplavami, ki so zahtevale 12 življenj  V Vietnamu je 
18  novembra v 24 urah padlo med 150 in 380  mm 
padavin  Tropski ciklon Usagi je 21  novembra zajel 
osrednje Filipine in prinesel padavine z intenzivnostjo od 
50 do 250 mm v 24 urah, 24  novembra pa še Vietnam, 
kjer je padlo med 100 in 300 mm dežja  Na Filipinih je 
ciklon zahteval eno žrtev, v Vietnamu pa so preselili več 
kot 100 000 oseb  Sredi meseca so poplave zajele še 
jugozahod Turčije in povzročile gmotno škodo, konec 
meseca pa še Irak, kjer so imeli poplave ob Evfratu 

Slika 14: Septembrske mestne poplave v mestu Bandirma 
v Turčiji (vir: mestna uprava Bandirma) 

Figure 14: City foods in Bandirma, Turkey, in September 
(Source: Bandirma Municipal Administration) 

Slika 15: Porušen most po hudourniških poplavah v 
Indoneziji v začetku novembra 
(vir: twitter com, Supoto_PN) 

Figure 15: A collapsed bridge after fash foods in Indonesia 
in early November 
(Source: twitter com, Supoto_PN) 
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ter Tigrisu z 21 žrtvami  Tudi konec novembra in na 
začetku decembra so poplave zajele Indonezijo, in sicer 
ponovno Sumatro in Javo  Vzrok za te poplave je bilo 
močno deževje med 24  novembrom in 4  decembrom 
s 24-urno intenzivnostjo med 70 in 160 mm  Poplave in 
plazovi so zahtevali življenja 11 oseb  

December v Aziji ni bil miren  Poleg indonezijskih poplav 
so imeli 5  decembra poplave v Maleju na Maldivih, kjer 
je voda segala tudi več kot 50 cm visoko  V mestu je 
padlo 126 mm dežja  Hudourniške poplave so 9  in 10  
decembra zajele osrednji Vietnam in zahtevale dve 
življenji  V mestu Da Nang je 9  decembra padlo 635 mm 
padavin v 24 urah, marsikje drugod pa več kot 400 mm  
Imeli so eno žrtev  Prav tako so imeli konec prvega tedna 
decembra poplave v Izraelu in Libanonu, kjer je padlo 
okrog 100 mm dežja v 24 urah, poplave pa so zahtevale 
štiri življenja  

Indonezija v decembru pred poplavami ni imela miru  
Bali in Vzhodno Javo so poplave zajele med 5  in 12  
decembrom ter zahtevale devet življenj  22  decembra 
je obale Sundske ožine med Javo in Sumatro prizadel 
cunami, ki je povzročil 13 metrov visok morski val ter na 
obalah zahteval 437 življenj  V zadnjih dneh decembra 
pa je naliv povzročil poplave in plazove na Zahodni Javi, 
kjer je zahteval 15 življenj  

Decembra so bile hudourniške poplave tudi na južnem 
Tajskem, in sicer med 16  in 20 , ko je padlo med 80 
in 140  mm dežja v 24 urah, ena oseba pa je utonila  
Šrilanka je imela ob poplavah konec decembra in v prvih 
dneh januarja dve smrtni žrtvi  Severni del je prejel med 
100 in 365  mm padavin v 24 urah, večinoma na 22  
december  Imeli so dve žrtvi  29  decembra pa je na Fili-
pinih tajfun Usman povzročil poplave, ki so trajale do 5  
januarja in v katerih je umrlo 122 ljudi  

Afrika 

Leta 2018 je bilo v Afriki 45 večjih poplavnih dogodkov  
Poplave so zahtevale 796 žrtev, preseljenih je bilo skoraj 
600 000 ljudi, zajele so 4,2 milijona kvadratnih kilome-
trov  Najvišjo magnitudo, 7,5, so imele poplave avgusta v 
Sudanu (DFO, 2018)  

Prve močne poplave so v Afriki leta 2018 imeli v DR 
Kongo, kjer je močno deževje po 3  januarju povzro-
čilo poplave in plazove v Kinšasi  Dež je padal neprene-
homa 23 ur, v tem času pa je padlo več kot 180  mm 
dežja  V poplavah je utonilo kar 44 oseb  Kmalu zatem 
je tropski ciklon Ava prešel Madagaskar ter prinesel 
poplave na njegovo vzhodno obalo  V 24 urah na 6  
januar je padlo med 60 in 130 mm padavin, evakuirali so 
več kot 13 000 ljudi, utonilo je šest oseb  

V tretjem tednu januarja je nov tropski ciklon Bergu-
itta s poplavami zajel Mauritius in Reunion  Količine 
padavin v 24 urah so bile ogromne, na Mauritiusu več 

Slika 16: Poplave so v začetku januarja v DR Kongo v 
Kinšasi zahtevale kar 44 žrtev  (vir: twitter co, 
PinaultNicolas) 

Figure 16: Floods in DR Congo in early January claimed 
44 casualties in Kinshasa (Source: twitter co, 
PinaultNicolas) 

kot 240 mm na jugozahodu otoka, na Reunionu pa več 
kot 800  mm (840  mm v Grand Coude)  Hudourniške 
poplave so povzročile le gmotno škodo  

Zaradi deževja so poplave v sredini januarja prizadele 
Burundi, v drugem delu meseca pa so jih imeli v severnem 
Mozambiku, kjer je v štirih dneh med 15  in 19  januarjem 
padlo več kot 450 mm dežja, kar je povzročilo širše popla-
vljanje z do 1,5 m vode in blatne tokove  Najbolj je prizadelo 
provinco Nampula  Uničenih je bilo 5000 hiš, utonilo je 14 
oseb  Konec januarja so se začele poplave tudi v Malaviju  
Prvi poplavni val je bil konec januarja, drugi med 7  in 9  
februarjem, tretji pa v prvi polovici februarja  V Malaviju so 
imeli eno žrtev poplav  

19  februarja se je v Mozambiku v glavnem mestu Maputo 
po močnem deževju (90 mm v 24 urah, v mestu Nampula 
450 mm med 15  in 19  januarjem) porušila deponija smeti  
Poplavni val smeti in vode je zahteval 17 življenj  

Slika 17: Februarske posledice poplave po porušitvi deponije 
smeti v Mozambiku (vir: twitter com, ajplus) 

Figure 17: The consequences of fooding after the demolition 
of a waste disposal site in Mozambique in 
February (Source: twitter com, ajplus) 
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Peter Frantar: POPLAVE PO SVETU LETA 2018 

Slika 18: Poplave marca v Angoli in ogromna količina 
plastike kot velika okoljska težava (vir: twitter  
com, tomqueface) 

Figure 18: Floods in Angola in March, and vast amounts 
of plastic as a serious environmental problem 
(Source: twitter com, tomqueface) 

V začetku marca je bila najbolj prizadeta jugovzhodna 
Afrika  V Keniji so poplave v prvih dneh marca zahte-
vale 13 življenj, čez dobra dva tedna pa so jo ponovno 
zajele in zahtevale še 11 življenj  Poplave so se v obeh 
primerih zgodile ob padavinah z intenzivnostjo med 40 
in 70 mm v 24 urah  V začetku marca so poplave zajele 
tudi severovzhod Madagaskarja in Reunion, kamor jih 
je prinesel tropski ciklon Dumazile, ki je odvrgel med 
90 in 230 mm dežja v 24 urah  V Ruandi je od 3  do 5  
marca poplavljala reka Sebeya, v Malaviju pa so reke 
Bwabwali, Mwanza in Lingadzi poplavljale med 4  in 6  
marcem  Močno deževje je prineslo poplave tudi v več 
provinc Angole, kjer so poplave od konca februarja do 5  
marca zahtevale osem življenj  

Poplave so sredi marca zajele tudi Ugando in Burundi  V 
Ugandi so poplave po 122 mm dežja v 24 urah zahtevale 
eno žrtev, v Bujumburi v Burundiju so imeli devet žrtev 

Slika 19: Poplavljena polja v Ruandi po aprilskih poplavah 
(vir: twitter co, RwandaEmergency) 

Figure 19: Flooded felds in Rwanda after April foods 
(Source: twitter co, RwandaEmergency) 

po poplavah in plazovih  Prav tako so poplave marca 
ponovno zajele severovzhod Madagaskarja  Povzročil 
jih je tropski ciklon Eliakim z intenzivnostjo dežja med 60 
in 210 mm v 24 urah, večinoma na 18  marec  Evakuirali 
so 6000 oseb, utonilo jih je 17  Marca so bile poplave še 
v Južni Afriki  Tam je 23  marca 24 urah padlo med 120 
in 150 mm padavin, poplave so zahtevale sedem žrtev  

V Malaviju niso imeli miru pred poplavami niti aprila  10  
aprila so prizadele severni in osrednji del države, zahte-
vale pa so štiri življenja  Tanzanijo so poplave prizadele 
po večdnevnem deževju med 10  in 17  aprilom  24-urne 
količine dežja so bile med 80 in 190 mm, najbolj pa je 
prizadelo severovzhodni del države  Življenje je izgubilo 
deset oseb  Poplave so v teh dneh zajele tudi Kenijo in 
trajale vse do sredine maja  Zahtevale so 186 življenj, 
211 000 ljudi je bilo preseljenih, skupno pa so priza-
dele 800 000 ljudi  V obdobju od aprila do maja so 
ponekod namerili najvišje količine padavin v zadnjih 50 
letih  Bližnjo Ruando so hudourniške poplave in plazovi 
po obilnih padavinah zajeli 24  aprila, utonilo je 18 oseb  
Poplavno znani reki Shabeelle in Juba sta 23  aprila 
močno poplavili v Somaliji  Med 22  aprilom in 2  majem 
so evakuirali 215 000 ljudi, pet jih je izgubilo življenje  
Aprila so Alžirijo hudourniške poplave zajele dvakrat, 
in sicer obakrat na severu, prvič sredi meseca, drugič 
pa 25  aprila z 51 mm dežja v 24 urah in poplavami, ki 
so zahtevale šest življenj  Konec aprila in v začetku maja 
so poplave zajele Burundi ter povzročile veliko gmotno 
škodo in poplavljanje pritokov Tanganjiškega jezera  

V začetku maja so poplave in plazovi prizadeli že dobro 
namočeno Ruando  Tam je 7  maja blatni tok odplavil 18 
ljudi  Poplave so bile tudi v bližnji Keniji  Tropski ciklon 
Sagar je 19  maja dosegel Afriški rog  Povzročil je 
poplave po Somaliji in Džibutiju, v Somaliji je zahteval 
25 življenj  22  maja je v 24 urah v vzhodni Ugandi padlo 
54 mm dežja, zaradi česar so poplavile reke  
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Slika 20: Julijske poplave v Monroviji v Liberiji (vir: NDMA 
Liberia) 

Figure 20: Floods in Monrovia, Liberia, in July (Source: 
NDMA Liberia) 

Sredi junija so poplave zajele tudi zahodno Afriko, in 
sicer Gano in Slonokoščeno obalo  V obeh državah 
so prizadele glavni mesti Akro in Abidžan  Poplave so 
mesti poplavile tudi do nekaj metrov višine in zahtevale 
26 življenj  24-urna količina padavin je bila 19  junija med 
50 in 120 mm  Junija je deževna sezona tudi v Sudanu  
Tam so hudourniške poplave sredi meseca poškodovale 
presežniška zatočišča  Konec meseca so poplave zajele 
še mesto Kumasi v Gani, padlo je 115  mm dežja 29  
junija in 76 mm 30  junija  Utonilo je pet oseb  

Julija so poplave zajele Liberijo, Nigerijo in Slonoko-
ščeno obalo  V Nigeriji so najprej na severozahodu 
zahtevale deset življenj, sredi meseca pa na jugozahodu 
države še 59 življenj  V Slonokoščeni obali so poplave, 
potem ko je padlo 140  mm dežja v dveh dneh, zahte-
vale dve življenji, v Liberiji pa so prizadele več kot 30 000 
oseb  Niger je julija in avgusta poplavljal tudi v Nigru  
Najintenzivnejše so bile poplave v drugem tednu avgusta, 
v njih je umrlo 36 ljudi  

2  avgusta so nekajdnevne hudourniške poplave zajele 
Alžirijo, kjer je 5  avgusta v 24 urah padlo 53 mm dežja, 
in zahtevale pet življenj  Sever države so hudourniške 
poplave ponovno zajele sredi septembra ter zahtevale 
tri žrtve  

Avgusta so poplave v Sudanu zahtevale 23 žrtev, 
poplave Nigra pa so avgusta in septembra zajele 
tudi dolvodno Nigerijo, kjer so zaradi padavin popla-
vljali tudi dotoki Nigra  Poplave so imele tri vrhunce, 
konec avgusta in v začetku septembra so zahtevale 
21 žrtev, v drugem tednu sedem, po 20  septembru 
pa še 77  V poplavah v Nigeriji je skupno utonilo 108 
oseb, evakuiranih jih je bilo več kot 140 000  V bližnji 
Gani so poplave reke Bela Volta med 25  avgustom 
in 25  septembrom zahtevale 34 življenj, 100 000 
ljudi je bilo preseljenih  Vzrok za poplave so bili veliki 

pretoki po močnih padavinah v Burkina Fasu, zato so 
tam odpirali jez na reki  

Septembra so imeli rekordne padavine s hudourni-
škimi poplavami tudi na severu Tunizije  V kraju Beni 
Khalled je 23  septembra padlo 297 mm padavin v 24 
urah  Poplave so zahtevale pet življenj  To državo so 
poplave ponovno zajele v tretjem tednu oktobra, ko je na 
njenem severu padlo med 50 in 70 mm dežja v 24 urah, 
večinoma 18  oktobra  Zahtevale so šest žrtev  

Drugi teden oktobra so poplave in plazovi zajeli Ugando 
ter zahtevali 34 življenj  Konec oktobra so poplave zahte-
vale eno žrtev v Sudanu in še štiri v začetku novembra  

Zadnje večje poplave v Afriki leta 2018 so bile v Ugandi, 
in sicer sredi novembra, ko je 19  novembra v 24 urah 
padlo do 120 mm dežja, zahtevale pa so pet življenj  

Slika 21: Poplave in blatni tokovi so oktobra prizadeli 
Ugando  (vir: twitter com, ainbyoo) 

Figure 21: Floods and mud fows hit Uganda in October 
(Source: twitter com, ainbyoo) 

https://twitter.com
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Severna Amerika 

Leta 2018 je bilo v Severni Ameriki 45 velikih poplav  Po 
obsegu so zajele 1,3 milijona kvadratnih kilometrov, ob 
dogodkih so morali preseliti 1,6 milijona ljudi, zahtevale 
so 79 žrtev  Najvišjo magnitudo, 6,5, so imele poplave ob 
tropskem ciklonu Florence septembra na vzhodu ZDA 
(DFO, 2018)  

Severno Ameriko so prve poplave zajele 4  januarja, ko 
so zajele severovzhod ZDA, kjer so imeli visoke plimne 
poplave  Nalivi so močne poplave z blatnimi tokovi prinesli 
v Kalifornijo v okolico Santa Barbare  V 24 urah je bilo 
10  januarja med 60 in 130 mm dežja, poplave pa so v 
treh dneh zahtevale 20 življenj  Januarske nizke tempe-
rature so na severovzhodu ZDA in v delu Kanade povzro-
čile tudi ledene zajezitve rek vse od Ohia do Novega 
Brunswicka  Reke so se zajezile po povišanju vodostajev 
zaradi padavin  

Močno deževje je po 10  februarju povzročilo poplave v 
Kentuckyju, Virginiji, Zahodni Virginiji in Tennesseeju  
Večinoma je po teh državah padlo v nekaj dneh več kot 
100 mm dežja, kar v ravninah pomeni poplave  Srednji 
zahod ZDA in sosednje predele Kanade so poplave 
zajele po 21  februarju s 24-urnimi količinami padavin 
med 60 in 80 mm, ki so pospešile tudi taljenje snega  
Najbolj so bile prizadete države v pasu med Teksasom in 

Slika 22: Januarske plimne poplave na severovzhodu ZDA 
(vir: twitter com, Dux_HM) 

Figure 22: Tidal fooding in north-eastern USA in January 
(Source: twitter com, Dux_HM) 

Ontariom v Kanadi  Vse do konca meseca je poplavljalo 
veliko rek, poplave pa so zahtevale šest žrtev  

2  marca je večino severnega in osrednjega atlant-
skega dela ZDA zajela nevihta Riley  Poplave so povzro-
čile tako plima kot reke zaradi padavin  V Kaliforniji 
so rekordne padavine 22  marca namerili v več krajih 
te države, 24-urne količine so bile med 20 in 50 mm  
Sprožile so se številne hudourniške poplave, ki so zahte-
vale 30 000 preselitev in dve žrtvi  

V začetku aprila so poplave zajele Indiano in Illinois  
Nalivi z do 165 mm v 24 urah (od tega 76 mm v dveh 
urah) so povzročili nekajdnevne poplave, največ v okolici 
Indianapolisa  Sredi aprila so imeli na otoku Kauai na 
Havajih rekordne padavine s 699 mm v 24 urah, sledile 
so intenzivne in močne poplave  V istem času so imeli 
poplave tudi v New Jerseyju in New Yorku zaradi 60 do 
115 mm padavin  Aprila se začne tudi opaznejše taljenje 
snega, čemur sledijo poplave zaradi snežnice  18  aprila 
so tako razglasili poplave na severu Montane, kjer je več 
rek doseglo skoraj rekordne vodostaje  Čez nekaj dni so 
jih razglasili v kanadski Alberti ter v provinci Novi Brun-
swick  V Kanadi so se zaradi obilice snežnice poplave 
začele po 10  maju tudi v Britanski Kolumbiji  

Sredi maja, in sicer 16 , so poplave zaradi močnih 
padavin, 150  mm v 24 urah, zajele Maryland v ZDA, 
ponovno pa še konec maja, in sicer 27 , ko so mesto 
Ellicott zajele katastrofalne poplave po 236 mm dežja v 
15 urah  Zahtevale so eno življenje  

Konec maja je tropski nevihtni sistem Alberto zajel jugo-
vzhod ZDA  Povzročil je večje poplave po Alabami in 
Georgii, manjše pa so imeli še v državah Tennessee, 
Kentucky, Illinois, Južna Karolina, Virginija in 
Zahodna Virginija  Količine padavin so bile med 50 in 
110 mm v 24 urah, poplave pa so se na tem območju 
zavlekle v začetek junija in zahtevale tri žrtve  

Slika 23: Majsko poplavljanje reke Kettle v Britanski 
Kolumbiji v Kanadi 
(vir: okrožje Kootenay Boundary, foodlist com) 

Figure 23: Flooding of the Kettle River in British Columbia, 
Canada, in May (Source: Regional District of 
Kootenay Boundary, foodlist com) 
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Slika 24: Posledice junijskih poplav v kraju Houghton v 
ameriški zvezni državi Michigan (vir: Melissa 
Lubinski, NWS Marquette, foodlist com) 

Figure 24: The consequences of foods in Houghton in the 
US state of Michigan in June (Source: Melissa 
Lubinski, NWS Marquette, foodlist com) 

Zvezne države Michigan, Wisconsin in Minnesota 
so poplave zajele med 16  in 19  junijem  Na tem delu 
srednjega zahoda ZDA je 17  junija v 24 urah padlo med 
160 in 170  mm dežja, sledile so poplave, v katerih je 
reka White River zahtevala eno življenje  

Obsežne poplave so sredi junija zajele tudi Teksas  
Padavine, med katerimi je padlo v dveh dneh do 20  junija 
vse do 330 mm dežja, so povzročile poplave po ravninah, 
zapreti so morali veliko cest in letališč  Večdnevno 
deževje je v zadnjem delu junija povzročilo poplave in 
izredne razmere v Iowi ter Južni Dakoti  Zaradi poplav 
se je 22  junija iztiril tovorni vlak s cisternami, pri čemer 
je prišlo do izlitja in posledično ekološke katastrofe na 
severu Iowe  Izteklo je skoraj 900 000 litrov surove 
nafte  Iowo so v kraju Des Moines 30  junija in 1  julija 
prizadele hudourniške poplave, v katerih je utonila ena 
oseba  Nalivi z do 220  mm v 24 urah so povzročili 
rekordne vodostaje na reki Fourmile Creek  

Poplave po nalivih so v začetku julija prizadele še Minne-
soto  Hudourniki so odnašali ceste in uničevali zgradbe  
Poleg te države so urbane poplave zajele še Houston v 
Teksasu  24-urne količine dežja so bile povsod več kot 
200 mm  Sredi julija so rekordne količine dežja, 67 mm 
v manj kot uri, povzročile poplave v Washingtonu, kjer 

je preplavilo več ulic  Močno deževje, v 24 urah je padlo 
do 120 mm dežja, pa je poplave prineslo tudi v Massa-
chusetts  

7  avgusta so hudourniške poplave po več kot 70  mm 
dežja v dveh urah zajele kanadski Toronto, 14  avgusta 
pa so izredne razmere ob poplavah razglasili v državah 
New York, New Jersey in Pensilvanija  V 24 urah 
je v kraju Brick Township 13  avgusta padlo 200  mm 
dežja  Poplavljenih je bilo veliko naselij  Izredne poplavne 
razmere so 21  avgusta razglasili tudi v Wisconsinu, 
kjer so namerili tudi rekordne količine padavin, v kraju 
Cross Plains je 21  avgusta padlo 389 mm v 24 urah  
Avgusta so hudourniške poplave zajele tudi Havaje, kjer 
je padavine delil hurikan Lane z do 883 mm dežja v 48 
urah v kraju Mount Waialeale med 27  in 29  avgustom, 
petdnevne količine padavin pa so bile v najbolj namo-
čenih predelih med 1200 in 1310 mm  Najbolj je popla-
vljala reka Halaulani, ki je dosegla vodostaj 7,13 m (najvišji 
opozorilni vodostaj je pri 2,97 m)  Zadnjega avgusta so 
poplave zajele predele Pensilvanije in Marylanda  Padlo 
je več kot 250 mm dežja, utonili sta dve osebi  

Med 2  in 4  septembrom je poplavilo Kansas  24-urni 
maksimumi padavin so bili med 170 in 240 mm, popla-
vljala je reka Wildcat Creek  Tropska nevihta Gordon 
je med 7  in 9  septembrom prinesla močne poplave 
v Kentucky in Misuri, manjše pa so imeli tudi v sose-
dnjih zveznih državah  Zahtevale so dve žrtvi  Po 10  
septembru so imeli rečne in plimne poplave tudi v Virgi-
niji, Severni in Južni Karolini ter na Floridi zaradi 
orkana Florence  V štirih dneh so posamezni kraji dobili 
med 460 in 860  mm dežja, največ padavin je bilo v 
Swansboru v Severni Karolini, marsikje so imeli rekordne 
vodostaje  Evakuirali so 1,5 milijona ljudi, poplave pa so 
zahtevale kar 35 življenj, največ v Severni Karolini  

Konec septembra, in sicer 26 , so močne padavine z 
več kot 150 pa vse do 220 mm v 27 urah zajele seve-

Slika 25: Avgustovske poplave v državi New York v ZDA 
(vir: foodlist com, urad guvernerja) 

Figure 25: Floods in New York State, USA, in August 
(Source: foodlist com, the Governor's Ofce) 
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Slika 26: Poplave septembra v prerijskem Kansasu v ZDA 
(vir: twitter com, RileyCountyPD) 

Figure 26: Floods in the Kansas prairie, USA, in September 
(Source: twitter com, RileyCountyPD) 

rovzhod ZDA, kjer so poplave zahtevale eno žrtev  Prav 
tako so na isti dan eno žrtev zahtevale poplave v državah 
Misisipi, Alabama in Tennessee, kjer je padlo med 100 
in 260 mm padavin v 24 urah  

Nevihtni sistemi orkana Rosa so 1  oktobra zajeli jugo-
zahod Arizone, kjer so imeli hudourniške poplave v okolici 
Phoenixa  Med 7  in 9  oktobrom so močne padavine z 
več kot 300 mm dežja zajele zahod Teksasa  Ponovno 
so ga zajele med 14  in 16  oktobrom, ko je padlo vse do 
340 mm dežja  Poplave so zahtevale štiri žrtve  Plimne 
poplave po orkanu Michael so imeli v drugem tednu 
oktobra na Floridi  

Večino novembra v Severni Ameriki ni bilo večjih poplav, 
konec tega meseca pa so hudourniške poplave zajele 
severno Kalifornijo, južno Kalifornijo v prvem tednu 
decembra, severnejše predele pacifške obale pa so 
hudourniške poplave zajele v okolici Vancouvra v Kanadi 
11  decembra  Količine padavin ob teh poplavah so bile 
med 50 in 100 mm v 24 urah  

Južna Amerika 

Leta 2018 je bilo v Južni Ameriki 45 velikih poplav  Po 
obsegu so zajele 1,6 milijona kvadratnih kilometrov, ob 
dogodkih so morali preseliti 54 000 ljudi, zahtevale pa 
so 119 žrtev  Najvišjo magnitudo, 6,9, so imele poplave 
v Kolumbiji in Venezueli od konca julija do začetka 
septembra (DFO, 2018)  

Poplave leta 2018 so se v Južni Ameriki začele 16  
januarja ob reki Paragvaj, ki je presegla opozorilne vodo-
staje v okolici mesta Asuncion v Paragvaju in v sosednji 
Argentini  Visokovodne razmere so trajale vse do 24  
januarja  Zaradi močnih padavin so plazovi v Kolumbiji 
21  januarja zahtevali 13 žrtev, močno deževje pa je po 
20  januarju zajelo tudi provinco Chaco v Argentini, kjer 

sta poplavljali reki Parana in Paragvaj  Poplave v Argen-
tini so poškodovale 9000 hiš, prizadele 50 000 oseb 
in trajale vse do konca meseca  Močno deževje po 26  
januarju je poplave zaneslo tudi v Gvatemalo  24-urne 
količine padavin so bile okrog 150 mm  Hudourniške 
poplave so konec januarja zajele tudi širše območje 
tromeje med Bolivijo, Argentino in Paragvajem, 
povzročile pa so jih padavine s 24-urno intenziteto med 
50 in 200 mm  Najbolj so prizadele Bolivijo, kjer so se 
zavlekle vse do konca februarja  V osrednji Boliviji so 
v drugem tednu februarja hudourniške poplave reke 
Taquina zahtevale šest žrtev  

Sredi februarja so nevihte s poplavami prizadele Rio de 
Janeiro v Braziliji  Poplave v mestu po 123 mm dežja v 
eni uri so zahtevale štiri življenja  Prav tako so kakšen 
dan pozneje zajele še mesto Belo Horizonte, kjer je 
75  mm padlo v 20 minutah, 21  marca pa še mesto 
Sao Paulo, kjer so zahtevale tri življenja  Močno deževje 
je s poplavami prizadelo še obalni severni predel Domi-
nikanske republike  V kraju Puerto Plata je 24-urna 
količina padavin 16  marca znašala kar 273  mm in je 
presegla prejšnji marčevski padavinski rekord, ki je 
znašal 154  mm  Poplave med 17  in 19  marcem so 
prizadele južni Urugvaj  V 24 urah je pri Montevideu 
padlo 173 mm dežja  

Aprila je rekordno deževje zajelo južne predele Argentine 
in Čila, in sicer provinci Santa Cruz in Magallanes  Poplave 
so sledile močnemu deževju med 3  in 5  aprilom z več 
preseženimi rekordi dnevnih padavin  Kraj Rio Gallegos je 
5  aprila na primer prejel 59 mm, kar je preseglo rekord 
iz leta 1957, ko je padlo 42 mm dežja  V začetku aprila so 
imeli poplave tudi v osrednji Kolumbiji in osrednjem delu 
Dominikanske republike  Hudourniške poplave v Domi-
nikanski republiki med 5  in 7  aprilom je prineslo deževje 
z intenzivnostjo med 70 in 100 mm v 24 urah  Kolumbijo 
pa so poplave in plazovi bičali še vse do zadnje tretjine 
meseca ter zahtevali 14 življenj  

Močni nalivi so 16  aprila zajeli tudi Martinique, kjer je v 
šestih urah padlo med 125 in 250 mm dežja, ponekod 
125 mm v eni uri  

Slika 27: Poplave konec marca v mestu Puerto Plata v 
Dominikanski republiki 
(vir: twitter com, capiurtecho) 

Figure 27: Floods in Puerto Plata, the Dominican Republic, 
at the end of March 
(Source: twitter com, capiurtecho) 
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Slika 28: Poplave na Martiniquu so povzročile veliko 
gmotno škodo  
(vir: prefektura Martinique, foodlist com) 

Figure 28: Floods in Martinique caused extensive material 
damage 
(Source: Prefet Martinique, foodlist com) 

Konec aprila so imeli mestne poplave v Buenos Airesu 
v Argentini  V enem dnevu je padla več kot mesečna 
količina padavin, in sicer med 90 in 111  mm, kar je 
povzročilo poplave predvsem reke Lujan, v katerih sta 
dve osebi izgubili življenje  Argentinsko provinco Entre 
Rios so poplave zajele še 3  maja po deževju z več kot 
300  mm v 24 urah, pri čemer je življenje izgubila ena 
oseba  Močno deževje je po 2  maju zajelo tudi Karibe, 
Jamajko in otok Hispaniola  24-urne količine dežja so bile 
vse do 185 mm, sprožilo se je tudi več plazov, poplave so 
zahtevale štiri življenja  

V začetku maja poplave niso prizanesle Ekvadorju in 
Kolumbiji  V Kolumbiji je poplavljala reka Ariari, v Ekva-
dorju pa so imeli poplave in plazove na jugu ter severu 
Kordiljer  Kolumbijo so poplave zajele še 20  maja, ko 
je grozilo, da se bo zrušil jez Hidroituango, ki je ogrožal 
130 000 ljudi  Poplave so sredi maja zajele še Gvate-
malo, kjer je poplavilo osrednje predele države in je 
utonila ena oseba  Konec maja so poplave ob orkanu 
Alberto zajele še Kubo  

Junija je deževje povzročilo poplave v državah Tamau-
lipas, Aguascalientes in Guanajuato v Mehiki  24-urne 
količine padavin so bile med 14  in 22  junijem od 60 do 
230 mm  V poplavah so utonile štiri osebe  

Slika 29: Poplave v Mehiki junija 2018 
(vir: CZ Guanajuato, foodlist com) 

Figure 29: Floods in Mexico in June 2018 
(Source: CZ Guanajuato, foodlist com) 

Julija so poplave zajele Portoriko in Dominikansko 
republiko  Vzrok poplav je bil orkan Maria, ki je 10  
julija prinesel do 230  mm padavin v 24 urah  Konec 
julija je dolgotrajno deževje zajelo Kolumbijo in Vene-
zuelo  Sledile so obsežne rečne poplave, ki so trajale še 
avgusta, poplavljale pa so reke Orinoko, Caroni in Inirida  
V Venezueli sta utonili dve osebi  1  avgusta so hudo-
urniki razdejali Grenado, kjer so uničili več zgradb, 16  
avgusta pa so hudourniki poplavili še okrožje Putamayo v 
jugozahodni Kolumbiji  

Semiaridno območje Mehike v državah Durango in 
Coahuila na severovzhodu so poplave zajele okrog 10  
septembra  Deževje, ki je povzročilo poplave, je imelo 
intenzivnost med 80 in 150 mm v 24 urah  Utonile so 
tri osebe  Močnejše poplave je v mehiški zvezni državi 
Sinaloa in Michoacan 19  septembra prinesla tropska 
depresija 19-E  Padavin iz depresije je bilo 20  septembra 

Slika 30: Poplave septembra v Mehiki 
(vir: twitter com, mrikelme) 

Figure 30: Floods in Mexico in September 
(Source: twitter com, mrikelme) 
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kar do 360 mm v 24 urah, poplave pa so zahtevale 12 
življenj  Konec septembra so poplave zahtevale še dve 
žrtvi v Venezueli, na prehodu v oktober pa še štiri žrtve 
v Urugvaju  

V začetku oktobra je nevihta Rosa prinesla poplave v 
severozahodno Mehiko, v državo Kalifornijski polotok, 
v Srednji Ameriki pa so imeli poplave po obilici padavin 
v drugem tednu vse od Kostarike do Gvatemale  
Količine dežja so bile med 50 in 230 mm v 24 urah, v 
poplavah pa je izgubilo življenje 18 oseb  Kolumbijo so 
poplave in plazovi ponovno zajeli sredi meseca ter zahte-
vali 12 življenj  Poplave so 19  oktobra zajele še Trinidad 
in Tobago, kjer je prvi dan padlo 120, drugi dan pa še 
75 mm dežja  Sredi oktobra so se poplave stopnjevale 
tudi v Paragvaju, kjer so vode dosegle najvišje vodostaje 
konec meseca oziroma v začetku novembra  

V drugem tednu novembra je močna namočenost po 
deževju povzročila plaz, ki je v brazilskem mestu Rio de 
Janeiro pokopal deset ljudi  Več dni s poplavami so imeli 
po 9  novembru v Argentini po različnih predelih države  
24-urna količina padavin je bila med 60 in 200  mm, 
večinoma 12  novembra, poplavljali sta reki Parana in 
Paragvaj s pritoki  Utonile so štiri osebe  Izredno deževje 
je po 12  novembru povzročilo poplave tudi po Peruju, 
kjer so zahtevale eno žrtev  Devet življenj so zahtevali 
poplave in plazovi v tretjem tednu novembra v Ekva-
dorju  

Zadnje večje poplave v Južni Ameriki leta 2018 so bile v 
Boliviji med 13  in 24  decembrom  Reke so porušile več 
zgradb in most  

Avstralija in Oceanija 

Na območju Avstralije in Oceanije je bilo leta 2018 24 
večjih poplavnih dogodkov, 14 žrtev poplav, 620 prese-
ljenih ter ogroženih dobrih 600 000 kvadratnih kilome-
trov ozemlja  Najvišjo magnitudo, 6,5, so imele poplave 
marca v Severnem teritoriju v Avstraliji (DFO, 2018)  

Leta 2018 so bile na tem območju prve poplave konec 
januarja  Tropski ciklon Fehi je namreč prešel Novo 
Kaledonijo ter na gorsko območje prinesel med 280 in 
430 mm padavin  Bregove je prestopilo več rek  Nevihtni 
sistem je pot nadaljeval proti jugu in prinesel poplave še 
v Novo Zelandijo ter zahteval dve življenji  

Konec januarja je večdnevno močno deževje zajelo tudi 
severno Avstralijo v predelih Kimberley v Zahodni 
Avstraliji  Mesto Broome je doseglo mesečni pada-
vinski rekord z 942 mm, od tega je v zadnjih nekaj dneh 
januarja na širšem območju padlo več kot 700 mm, na 
obsežnem predelu pa je padlo več kot 500 mm padavin  

Tropski ciklon Gita je med 7  in 11  februarjem s popla-
vami zajel Samoo, kjer je 8  februarja padlo med 200 in 
650 mm dežja v 24 urah  Ciklon je pot nadaljeval južno in 

s poplavami prizadel še Ameriško Samoo, Tongo, Fidži 
in Novo Zelandijo  V Tongi je utonila ena oseba  Sredi 
februarja je Zahodno Avstralijo dosegel tropski ciklon 
Kelvin in prinesel poplave na že konec januarja prizadeto 
območje  Količine padavin v 24 urah so bile med 100 in 
370 mm, večinoma 18  februarja  Rekordno deževje je 
26  februarja zajelo tudi Canberro, v 24 urah je padlo 
64 mm dežja, in povzročilo mestne poplave, kakšen dan 
pozneje pa so hudourniške vode prizadele Brisbane v 
Queenslandu  Več deževnih dni je povzročilo poplave 
tudi na severu Queenslanda na prehodu v marec, zaradi 
česar so morali zapreti več kot 30 cest  Dež ni priza-
nesel tej državi niti v naslednjih dneh, saj je popolnoma 
namočil notranjost države in povzročil obsežne nižinske 
poplave v osrednjem in severozahodnem delu Queen-
slanda  Le nekaj dni pozneje so imeli močne poplave med 
Cairnsom in Townsvillom na vzhodnem obalnem predelu 
Queenslanda, in sicer od 500 do 700  mm dežja na 
območju obalnega gorovja  

Zadnjega februarja in prve dni marca so poplave zajele 
Salomonove otoke, kjer je Honiara 1  marca čez dan 
dobila 171  mm dežja  Poplave so povzročile gmotno 
škodo  

V začetku marca, in sicer 6 , je tropski ciklon Hola 
prinesel poplave še na Vanuatu, padlo je 220  mm v 
24 urah, poplave po deževju pa so imeli tudi na severu 
Nove Zelandije, kjer je 8  marca padlo 270 mm dežja v 

Slika 31: Poplave februarja na Samoi 
(vir: LTA, foodlist com) 

Figure 31: Floods in Samoa in February 
(Source: LTA, foodlist com) 
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Slika 32: Poplave v osrednjem Queenslandu sredi marca 
2018 (vir: twitter com, QldAmbulance) 

Figure 32: Floods in central Queensland in mid-March 
2018 (Source: twitter com, QldAmbulance) 

24 urah  Sredi marca je tropski ciklon Marcus prinesel 
poplave na območje med Darwinom in Kimberleyjem 
v Severnem teritoriju  Močne poplave so imeli tudi v 
Novem Južnem Walesu med 21  in 24  marcem na 
severnem obalnem predelu, ciklon Nora pa je sever 
Queenslanda zajel po 25  marcu ter prinesel obilne 
padavine in poplave  Port Douglas je 26  marca prejel 

Slika 33: Poplave so junija razdejale mostove na Novi 
Zelandiji  (vir: GDC, foodlist com) 

Figure 33: Floods destroyed bridges in New Zealand in 
June (Source: GDC, foodlist com) 

593 mm dežja, drugi dan pa še 405 mm  Poplavile so 
reke ob obali v okolici Cairnsa ter v južnem osrednjem 
delu polotoka York  

Tropski cikloni so poplave povzročali tudi aprila  
V začetku aprila je tropski ciklon Josie na Fidži prinesel 
poplave, ki so zahtevale šest žrtev  Tropski ciklon Keni 
pa je Fidži s poplavami zajel 9  aprila, pri čemer sta 
utonili dve osebi  Majske poplave so bile močne tudi 
v okolici Hobarta na Tasmaniji, kjer so hudourniške 
in mestne poplave 11  maja povzročile nevihte z do 
240 mm dežja v 24 urah  

Junija so poplave zajele predele Severnega otoka na 
Novi Zelandiji  V 36 urah je padlo več kot 200 mm dežja  

Avgust je na širšem območju minil precej mirno, 
septembra pa je tropski ciklon Mangkhut prinesel hudo-
urniške poplave na Guam  

Konec novembra so hudourniške poplave zajele Sydney 
v Novem Južnem Walesu  V dveh urah je padla dvome-
sečna količina dežja  Poplave so zajele Sydney in južne 
predele obale ter zahtevale dve življenji  

Decembra so se ponovno začele poplave na severu 
države  V Queenslandu je med 15  in 16  decem-
brom rekordne količine padavin prinesel tropski ciklon 
Owen  24-urne količine so bile 16  decembra v mestu 
Halifax vse do 681 mm, skupne nekajdnevne pa so bile 
večinoma do 550 mm  Te količine so prejeli predeli jugo-
vzhoda polotoka York  Hkrati so imeli manjše poplave 
tudi na območju Brisbana  V Queenslandu je decembra 
utonila ena oseba  

Sklepne misli 

Leta 2018 je bilo po svetu skupno več kot 300 večjih 
poplav, po podatkih Poplavnega observatorija v Dart-
mouthu pa polovico manj  To kaže na zelo različne krite-
rije določanja poplav  V članku obravnavane poplave so 
zahtevale 5495 žrtev  Največ jih je bilo ob cunamiju v 
Indoneziji septembra 2018  Leta 2018 se je moralo 
zaradi poplav začasno preseliti 5,7 milijona ljudi, izmed 
teh v Aziji 3,5 milijona  Največjo magnitudo so imele 
poplave avgusta v Sudanu, in sicer 7,5  

Glavni vzrok poplav leta 2018 so bili največkrat močno 
deževje in nalivi, sledijo poplave zaradi monsunov ter 
tropskih ciklonov  Kar nekaj poplav je bilo tudi zaradi 
ledu in snega, ledenih zajezitev rek, poplav morja ter 
porušitev naravnega ali umetnega jezu na vodotoku  To 
leto so poplave prizadele devet odstotkov kopenskega 
ozemlja ali 13,6 milijona kvadratnih kilometrov, samo v 
Sudanu 630 000 kvadratnih kilometrov  Po podatkih 
AON (AON, 2019a; AON, 2019b) so bile poplave leta 
2018 drugi dejavnik med vsemi naravnimi nesrečami in 
so povzročile za 37 milijard dolarjev škode (ocena velja 
brez posledic orkanov)  
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Celina Dogodki Žrtve Preseljeni Velikost območja (km²) 
Afrika 45 796 584.874 4.232.406 

Avstralija in Oceanija 24 14 620 643.095 
Azija 110 4404 3.557.450 4.912.971 
Evropa 56 83 7486 931.722 
Južna Amerika 45 119 53.676 1.625.344 
Severna Amerika 45 79 1.564.247 1.288.943 
Skupaj 325 5495 5.768.353 13.634.481 

Preglednica 2: Glavni kazalniki poplav po celinah leta 2018 
Table 2: Main food indicators by continent in 2018 
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Povzetek 
V članku bo prikazan vpliv spremembe rabe zemljišč zaradi naravnih ali antropogenih dejavnikov na površinski 
odtok in stanje podzemnih voda, s tem pa na poplavno nevarnost, ter vpliv na znižanje podzemne vode ob 
vodnjakih in s tem na (ne)varno delovanje vodooskrbnega sistema  Vplivi spreminjanja rabe zemljišč in gozdne 
zarasti na vodozbirnem območju na poplavno nevarnost ob reki Iški in vodarni Brest ter povezave med 
površinskimi in podzemnimi vodami ob visokih vodah in v sušnem obdobju, od katerih je odvisno delovanje 
vodarne, ki oskrbuje Ig in Ljubljano z vodo, so bili analizirani s povezovanjem hidrološkega, hidravličnega in 
hidrogeološkega modeliranja  Obravnavali smo 27 scenarijev, ki poleg sprememb rabe zemljišč vključujejo tudi 
različne padavinske dogodke, vplive podnebnih sprememb ter naravnih nevarnosti (žled, lubadar) in človekove 
posege v gozd (pogozdovanje)  Prikazani so spremembe poplavne nevarnosti za poselitev na Iškem vršaju 
in neugodni vplivi na oskrbo z vodo iz vodarne Brest  Posledice naravnih ali antropogenih sprememb rabe 
tal je z omilitvenimi ukrepi mogoče vsaj delno omejiti, opozoriti pa velja, da na območjih s pravnim režimom 
veljajo omejitve, prepovedi in zapovedi, ki vplivajo tudi na sanacijske ukrepe  Zato je treba slediti poti vode in v 
posameznih procesih ovrednotiti vir in stopnjo nevarnosti pri običajnih razmerah in ob izrednih dogodkih  

Abstract 
This article describes the impact of land use changes within the Iška River catchment, due to natural or 
anthropogenic factors, on surface runof and groundwater status, and consequently on food risk along the Iška 
River  Additionally, the impact on the lowering of groundwater level around the water supply facility Brest and 
its wells, and thus on the functioning of the water supply system, supplying drinking water to Ig and Ljubljana, 
is presented  The impact of changes in land use and forest overgrowth within the catchment on food risk and 
on the connections between surface water and groundwater, which enable the functioning of the water supply 
facility Brest, were analysed by a combination of hydrological, hydraulic and hydrogeological modelling  Twenty-
seven scenarios were examined, which, in addition to land use changes, included diferent precipitation events, 
climate change scenarios, natural hazards (ice storms, bark beetles), and human interventions (aforestation)  
The consequences of natural or anthropogenic land use changes can be limited, to some extent, by mitigation 
measures  However, it should be noted that in the areas protected by the legal regime, restrictions, prohibitions 
and rules apply that also afect remedial measures  Therefore, the water fow must be followed  For the individual 
processes, the source and the level of risk under normal and emergency conditions must be evaluated  

Uvod Evropska komisija in leta 2011 podprl Evropski svet, je 
poudarjen pomen ohranjanja kakovosti vode in biotske 

Podonavje se spoprijema z izzivi, povezanimi z rabo raznovrstnosti ter obvladovanja okoljskih tveganj  Zaradi 
zemljišč in njenimi vplivi na odtočni režim, poplavno z vodami povezanih nevarnosti postaja ravnanje z vodami 
nevarnost in druge z vodo povezane nevarnosti  V Stra- še pomembnejše področje, ki zahteva meddržavno in 
tegiji EU za Podonavje (EEA, 2010), ki jo je sprejela medresorsko usklajevanje in sodelovanje  

mailto:gasper.rak@fgg.uni-lj.si
mailto:mateja.skerjanec@fgg.uni-lj.si
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Slika 1: 
Odtočne razmere lahko spremeni že 
gozdna cesta v zaledju, saj prenese vir 
antropogene poplavne nevarnosti na 
nove lokacije 
Figure 1: 
Runof conditions can change as a 
result of a simple forest path in the 
hinterland, since it transfers the 
source of anthropogenic food risk to 
new locations  

Slika 2: 
Izvajamo lahko ukrepe za odvračanje 
nevarnosti, ukrepe za povečanje 
odpornosti ali prevrednotimo škodni 
potencial  
Figure 2: 
Measures for minimization of hazards 
or increase of resilience can be 
carried out, or damage potential can 
be re-evaluated  

To področje je 14 partnerjev in 9 pridruženih partnerjev 
iz devetih držav Podonavja obravnavalo v projektu 
CAMARO-D (Mayer in sod , 2019), ki sta ga sofnanci-
rala Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in Instru-
ment za predpristopno pomoč (IPA)  Osnovni izdelek 
projekta so bili smernice in priporočila, ki naj usmerjajo 
uporabnike prostora k dolgoročnemu varovanju vodnih 
virov in zmanjševanju poplavne ogroženosti  Za njihovo 
podkrepitev so dani prikazi, kako bi z uporabo naprednih 
praks gospodarjenja s prostorom lahko izboljšali količino 
infltracije in zadrževanje voda, kar zmanjšuje nevarnost 

erozije tal in pogostost ter obsežnost poplav, hkrati pa 
izboljša količinsko stanje vodnih teles, kar zmanjšuje 
nevarnost pomanjkanja vode  

Prikaz uporabnosti rezultatov projekta je bil opravljen na 
14 pilotnih območjih  V Sloveniji je bilo izbrano porečje 
Iške z njenim vršajem, iz katerega črpa vodo vodarna 
Brest  Z rezultati smo prikazali neposredne povezave 
med padavinami in odtokom ter izdatnostjo vodonosnika 
in oskrbo z vodo, na kar vse vpliva raba prostora na 
vodozbirnem območju  Deležnikom smo nazorno prika-
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Slika 3: 
Odtok z vodozbirnega območja 
(zgoraj) opišemo s hidrogramom  
Gladine v vodotoku (spodaj) določajo 
dotok v vodonosnik oziroma izcejanje 
iz njega  
Figure 3: 
The picture above shows the outfow 
from the catchment area, which is 
described by a hydrograph  The fgure 
below shows the efect of the water 
level of a watercourse on the infow 
into and discharge from the aquifer  

Slika 4: 
Shematski prikaz povezanih vodnih 
poti: tujih voda (iz Iškega vintgarja), 
lastnih padavinskih voda in zalednih 
voda, ki dotekajo na območje Iškega 
vršaja (dopolnjeno po: Lapanje in sod , 
2014)  
Figure 4: 
Schematic representation of 
connected waterways: extraneous 
water (from the Iški vintgar gorge), 
rainwater and hinterland water 
fowing to the area of the Iška alluvial 
fan (adapted from Lapanje et al , 
2014)  

zali, kako naravni procesi ali človekovo spreminjanje rabe 
prostora spreminja obseg in dinamiko poplavne nevar-
nosti  Prav tako smo prikazali tudi, kako lahko poplava 
ob vodarni ali dolgotrajnejše sušno obdobje vpliva na 
podzemno vodo, torej na njene količinske in kakovostne 
značilnosti ter s tem na obratovanje vodarne Brest  

Vodni krog je mogoče obravnavati tudi tako, da ugota-
vljamo, kako posamezni procesi postanejo vir nevar-
nosti  Naravni procesi, v katerih je voda neposredno 
sprožilo nevarnih dogodkov, so bili že pogosto obravna-
vani, a obstajajo še manj zaznavne posledice človekovih 
posegov  Tak primer prikazuje slika 1, ki opozarja, da se 

lahko že z gradnjo nove poti poplavna nevarnost prenese 
na nove lokacije  Eden izmed načinov, kako ukrepati ob 
preteči nevarnosti, je priprava scenarijev (slika 2), ki 
obravnavajo ukrepe za zmanjšanje ali odvračanje nevar-
nosti, ukrepe za zmanjšanje ranljivosti oziroma pove-
čanje odpornosti na pretečo nevarnost ali pa ocenje-
vanje in prevrednotenje škodnega potenciala (Rak in 
Steinman, 2018)  

Spremembe rabe prostora na vodozbirnem območju 
(slika 3) so lahko nadzorovane, z izdajo dovoljenja 
za gradnjo oziroma druge posege v prostor, ali pa 
naključne, na primer zaraščanje krajine ter odmiranje 
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Slika 5: Vodozbirno območje reke Iške (desno) z Iškim vršajem (levo) 
Figure 5: The Iška River catchment area (right), and the Iška alluvial fan (left) 

gozda zaradi žleda in lubadarja ipd  Eden izmed antro-
pogenih vplivov na rabo prostora je tudi določanje 
različnih območij s pravnim režimom  Upravni akt na 
takih območjih, navadno določenih z obodnimi parce-
lami, uveljavi omejitve, prepovedi in zapovedi  Ne gre le 
za zavarovana območja narave, voda ipd , temveč tudi 
za območja, s katerimi se varujejo pravice uporabnikov, 
na primer prepoved nabiranja kostanjev v tako imeno-
vanem gospodarskem gozdu  Pri upravljanju zavaro-
vanih območij se lahko pojavi tudi zanimivo vprašanje – 
ali naj zaradi intenzivnega napada lubadarja posekamo 
zavarovani (pra)gozd? 

Za opazovani prerez na vodotoku spremembe odtočnih 
razmer navadno prikažemo s hidrogramom, analize pa 
so usmerjene v sušne razmere ali visokovodne dogodke  
Stanje podzemnih voda, ki je povezano s komunikacijo 
med vodotokom in vodonosnikom, določa pogoje rabe 
podzemne vode  Slika 4 prikazuje dogajanje v vodono-
sniku, iz katerega se zajema voda za oskrbo naselja  Večja 
ko je količina črpanja, globlja depresija gladine podzemne 
vode nastaja ob vodnjakih  Manjši ko je dotok iz vodotoka 
(tuje vode, ki se zbirajo gorvodno), manjši ko je dotok 
zalednih voda ali manjša ko je količina lastnih padavinskih 
voda, bolj se znižuje voda v vodonosniku  Tako se zmanj-
šuje njegova izdatnost, hkrati pa se povečuje črpalna 
višina v vodarni – oboje negativno vpliva na oskrbo z vodo  
Po drugi strani pa se, ko visoke vode poplavijo območje 
ob vodarni, pojavi nevarnost vdora poplavne vode slabše 
kakovosti v vodooskrbni sistem  

Glavno sporočilo uporabnikom prostora, še posebno 
dolvodnim, je, da obstajajo tudi vplivi spremenjene rabe 
prostora, ki niso zaznavni na prvi pogled, a so lahko prav 
tako pomembni  Želimo, da bi deležniki odslej bili pozor-
nejši tudi na procese na vodozbirnem območju in na 
pojave zalednih voda, zato so prikazane tako posledice 
človekovih dejavnosti kot tudi opustitve dejavnosti, ki še 
niso dovolj obravnavane  

V nadaljevanju bodo prikazani le nekateri primeri, v 
katerih smo s hidrološkim in hidravličnim modeliranjem 
obravnavali izbrane scenarije, na kratko pa tudi povze-
mamo rezultate UL NTF in Geološkega zavoda Slovenije, 
ki so opravljali hidrogeološko modeliranje vodonosnika 
Iškega vršaja  

Opis testnega območja na Iški 

Vodozbirno območje reke Iške meri 90 km2 (slika 5, 
desno)  Hudourniški del porečja Iške na južni in vzhodni 
strani Ljubljanskega barja, na strmih pobočjih Krima 
in okoliških hribov, ima povprečni padec reke Iške 40 
promilov  Manjši del vodozbirnega območja predstavlja 
Iški vršaj (slika 5, levo) v nižinskem delu Ljubljanskega 
barja, v katerem se povprečni padec vodotoka zmanjša 
na 5 promilov  Za to območje so značilne široke obvodne 
ravnice s plitvo podzemno vodo v zgornjem sloju in sloje-
vitim vodonosnikom (slika 4)  Vzdolž reke leži več manjših 
naselij, ki so zaradi hudourniškega značaja Iške poplavno 
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Slika 6: 
Prikaz območij s pravnim režimom, 
ki prinašajo omejitve, prepovedi in 
zapovedi na vodozbirnem območju 
Iške  Dodatno je treba upoštevati še 
vodovarstvene pasove, priobalni pas 
vodotokov 1  in 2  reda idr  
Figure 6: 
Representation of the Iška River 
catchment and the areas, protected 
by the legal regime, where diferent 
restrictions, prohibitions and rules 
aapply  Water protection zones, 
waterside land of frst and second 
order streams, etc , must also be 
considered  

Slika 7: Hidrografska mreža Iške do vodonosnika Iškega 
vršaja (označen modro) 

Figure 7: Hydrographic network of the Iška River up to the 
aquifer of the Iška alluvial fan, marked in blue 

ogrožena (Golob in Polajnar, 2014)  Na izlivnem delu 
Iške ima prevladujoči vpliv Ljubljanica, zato ta del v tem 
projektu ni bil obravnavan, ga pa pokriva Operativni 
hidrodinamični model Ljubljanskega barja (Moderc in 
sod , 2015)  

Na sliki 5 (levo) je prikazano, kakšne so meje vodono-
snika in da le del površinske razvodnice Iške (glej Atlas 
voda) sega na to območje  Hidrogeološko modeliranje, 
ki je zajelo celotni vodonosnik, je ustrezno zajelo tako 
vpliv Iške kot vplive zalednih in padavinskih voda  Rezul-
tati hidravličnega modeliranja pa so opozorili, da lahko 
visoke vode Iške poplavijo tudi območje do vodarne, zato 
območje poplavne nevarnosti iz Iške sega čez razvo-
dnico (na sliki 5 označeno rumeno)  

Na porečju Iške je več območij s pravnim režimom 
(slika  6), ki po eni strani vplivajo na spreminjanje rabe 
prostora, po drugi pa tudi na izvajanje nujnih vzdrže-
valnih ali sanacijskih ukrepov  Kar 90 odstotkov obrav-
navanega območja prekriva gozd, ki je v celoti zavarovan 
z različno strogimi režimi varstva narave, zato je spre-
minjanje rabe v tem delu precej omejeno  Zaradi vodoo-
skrbe Iga in Ljubljane ima črpališče vodarne Brest vodo-
varstvena območja, s katerimi se varuje pravica prebi-
valcev do oskrbe z vodo oziroma zmanjšuje ogroženost 
vodnega vira  Izziv, kako uskladiti različne javne interese 
varstva narave, oskrbe z vodo, poplavne varnosti idr , je 
velik  

Povprečna letna količina padavin na tem območju 
znaša od 1300 do 1600 mm (ARSO, 2016)  Glede 
na meritve v 51-letnem obdobju je trend letne višine 
padavin večinoma negativen oziroma statistično nepo-
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memben, zato je napoved sprememb povprečne letne 
količine padavin v naslednjih 100 letih zaradi podnebnih 
sprememb zelo negotova (ARSO, 2018)  Zaradi strmih 
pobočij v zgornjem delu vodozbirnega območja Iške je 
površinski odtok velik, še posebej zunaj vegetacijske 
dobe, ko rastline ne zadržujejo vode  Gozd v zaledju ima 
pomembno vlogo pri zmanjšanju erozijskih procesov in 
površinskega odtoka, vendar gozdarska stroka opozarja, 
da se ta ugodni vpliv zmanjšuje zaradi napadov lubadarja  
Ta zato prinaša nov, a naravni vir poplavne nevarnosti, 
saj so posledice njegovega delovanja povečan odtok in 
hitrejši pojav poplavljanja ob obilnejših padavinah  Kjer je 
pretočnost struge (naravne ali regulirane) premajhna, 
Iška prestopi bregove in poplavlja tako Iško vas in druga 
manjša naselja vzdolž vodotoka kot tudi obvodni prostor 
oziroma območje ob vodarni  

Vse to vpliva na obratovanje vodnjakov črpališča Brest 
predvsem v ekstremnih vremenskih razmerah, kot so 
dolgotrajne suše in daljša deževja  V tem projektu nevar-
nosti za oskrbo z vodo zaradi onesnaženosti vodono-
snika z destilatrazinom, ki je posledica nenadzorovane 
uporabe gnojil in pesticidov v preteklosti, nismo obravna-
vali  Analizirana pa je bila nevarnost vdora poplavne vode 
v vodnjake in prehitrega podzemnega dotoka visokih 
voda iz Iške v njej najbližje vodnjake vodarne Brest  

Hidrološko, hidravlično in 

hidrogeološko modeliranje 

Prepletenost procesov v vodnem krogu je mogoče 
obravnavati z modeliranjem posameznih procesov in 
jih med seboj povezovati z začetnimi in robnimi pogoji  
Slednje pridobimo z meritvami dogodkov, ki so se že 
zgodili, in z upoštevanjem drugih danosti prostora 
(topografja, poraslost, človekovi posegi itn )  Upora-
bljeni hidrološki, hidravlični in hidrogeološki nume-
rični modeli so bili najprej umerjeni na podlagi prete-
klih dogodkov  Ker je prihodnost nepredvidljiva, je bil 
uporabljen pristop z naborom scenarijev, v katerih se 
privzamejo različni pojavi v prihodnosti, da bi analizirali 
mogoče prihodnje razmere  Tako je bilo s hidrološkim 
in hidravličnim modelom obravnavanih 27 različnih 
scenarijev, v katerih so bile analizirane razmere za 
različne verjetnosti štiriurnih padavin (tako imenovane 
povratne dobe 2, 5 in 20 let) ter mogoče spremembe 
pokrovnosti (zaraščanje oziroma redčenje zarasti idr ) 
ter upoštevane pričakovane podnebne spremembe 
(optimistična oziroma pesimistična napoved)  Zaradi 
številnih območij varstva narave se je na obravnavanem 
območju upoštevalo le naravno zaraščanje površin z 
iglastim in mešanim gozdom (do 10 odstotkov) oziroma 

Slika 8: 
Shematski prikaz zasnove 
hidrološkega modela v orodju HEC-
HMS 
Figure 8: 
Schematic representation of the 
hydrological model created with the 
HEC-HMS tool 
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redčenje gozda za 80 odstotkov (na primer zaradi 
žledoloma, vetroloma, požara, lubadarja itn )  

Hidrološki model vodozbirnega 
območja reke Iške 

Za obravnavo povezav med padavinami in odtoki na vodo-
zbirnem območju je bil uporabljen znani numerični model 
HEC-HMS  Vhodni podatek so tudi količine padavin, ki 
pa se na obravnavanem območju ne merijo, zato so 
bile uporabljene dnevno in urno izmerjene padavine na 
petih meteoroloških postajah v soseščini, pridobljene s 
spletne strani ARSO, in upoštevane padavine s krajšo 
povratno dobo  Da bi deležniki lažje uporabili rezultate, 
so bili analizirani pogostejši dogodki, z večjo verjetno-
stjo pojava, kot se uporabljajo pri izdelavi kart poplavne 
nevarnosti  

Hidrografska mreža Iške (slika 7) je bila v numeričnem 
modelu shematsko zajeta (slika 8), podatki o topograf-
skih značilnostih vodozbirnega območja in struge reke 
Iške pa so bili pridobljeni z obdelavo podatkov LIDAR s 
programskim orodjem ArcMap  Za določanje rabe tal 
na obravnavanem območju so bili uporabljeni podatki 
Evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč 
(MKGP, 2018)  

Za umerjanje hidrološkega modela so bili uporabljeni 
pretoki Iške, izmerjeni na vodomerni postaji Iška vas 
ARSO  S primerjavo hidrogramov odtoka, katerih 
lastnosti (konica, hitrost povečanja pretoka ipd ) kažejo 
spreminjanje razmer na vodozbirnem območju, je 
mogoče določiti vplive na odtočni režim na dolvodnih 

območjih  Hidrogrami torej opišejo del vodnega kroga, 
izračunana dinamika odtoka pa je vhodni podatek za 
hidravlični model, s katerim se izračunata potovanje in 
poplavljanje visokovodnega vala Iške  

Hidravlični model nižinskega 
dela reke Iške 

Za odsek reke Iške, ki je segal od izhoda iz soteske čez 
območje Iškega vršaja do izlivnega dela v reko Ljublja-
nico, smo uporabili dvorazsežni numerični model 
HEC-RAS 5 0 (USACE, 2018), s katerim smo s simulira-
njem nestalnega toka po obravnavanem območju izra-
čunali lokalne globine in hitrosti vode  Za javno predsta-
vitev je bila pripravljena tudi vizualizacija širjenja vode 
po poplavljenih površinah  Računsko območje hidravlič-
nega modeliranja, ki ga prikazuje slika 9 (modra barva), 
je širše od površinske razvodnice, saj smo na podlagi 
terenskega ogleda domnevali, da je razlivanje Iške lahko 
obsežnejše, kot ga določa (rumeni) potek površinske 
razvodnice  Za izračune je treba v numerični mreži dati 
čim natančnejši opis terena in geometrijo struge ter 
geometrijo objektov v prostoru, še posebno takšnih, ki 
bi lahko bistveno spremenili vodne tokove, na primer 
premostitve  

Na tokovne razmere vpliva tudi raba tal (MKGP, 2018), 
ki je zajeta z vrednostjo Manningovega koefcienta hidra-
vlične hrapavosti v posamezni numerični celici (več 
o tem: Rak in sod , 2018)  Gorvodni pogoj je rezultat 
hidrološkega modeliranja za posamezni scenarij rabe 
prostora, zato se tudi hidravlični izračuni (globine, smeri 
in jakosti tokov) razlikujejo od scenarija do scenarija  

Slika 9: 
Računsko območje hidravličnega 
modela (modro), ki delno prekrije 
območje hidrogeološkega modeliranja 
(rdeče) in sega čez površinsko 
razvodnico Iške (rumena črta) 
Figure 9: 
Calculation area of the hydraulic 
model (coloured blue), that 
partially overlaps the area of the 
hydrogeological model (coloured red) 
and extends beyond the boundaries of 
the Iška River catchment (indicated by 
the yellow line)  
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Hidrogeološki model Iškega vršaja 

S hidrogeološkim modeliranjem se čim bolje opiše 
dinamika vode v vodonosniku  Navadno so rezultati izra-
čunov v vozliščih numerične mreže vodostaji, smeri in 
hitrosti podzemne vode, lahko pa na podlagi hidrodina-
mike analiziramo še potovanje in koncentracije onesna-
ženja v primeru razlitja, določamo vpliv črpanja oziroma 
tako imenovani depresijski lijak na raven podzemne 
vode, ocenjujemo značilnosti in vodno bilanco vodono-
snika ipd  Natančnost rezultatov modeliranja je odvisna 
od opisa hidrogeoloških razmer v vodonosniku, torej 
od števila geoloških vrtin oziroma drugih meritev in 
raziskav na obravnavanem območju  

Z izračuni je Geološki zavod Slovenije določal povezave 
med površinsko in podzemno vodo pri različnih vodnato-
stih ter njihov vpliv na pogoje delovanja črpališča Brest  
Za ta projekt so bile pomembne ugotovitve, da se ob 
dolgotrajni suši oziroma daljšem obdobju brez padavin 
Iški vodonosnik napaja le iz karbonatnega zaledja (slika 
4) in Iške, ki po izstopu iz soteske presahne in na nižin-
skem delu zaradi suhe struge nima neposrednega vpliva 
na podzemne vode  Podrobnejša analiza vpliva visoke 
vode na vodonosnik je bila opravljena za pretok Iške 15 
m3/s, kolikor znaša povprečje največjega merjenega 
sedemdnevnega pretoka  Ekstremni poplavni dogodki, 
v katerih voda hitro priteče, se zadrži le nekaj ur in nato 
odteče, nimajo posebnega vpliva na nivo podzemne 
vode, zato so za hidrogeološko modeliranje pomembni 
dogodki, ko visoki pretoki Iške trajajo dlje  

Rezultati in diskusija 

Rezultati hidrološkega modela 

Za privzetih 27 scenarijev so bili izračunani hidrogrami, 
v katerih so različne konice in čas trajanja povečanih 
pretokov na lokaciji, na kateri Iška vstopa na območje hidra-
vličnega modeliranja Iškega vršaja  Da bi ohranili pregle-
dnost prikaza, slika 10 prikazuje tri hidrograme oziroma 
časovno porazdelitev pretokov za različne rabe prostora, 
če bi se pojavile padavine s povratno dobo 20 let  

Največji površinski odtok se pojavi ob zmanjšanju 
gozdnega pokrova, na primer zaradi požara, žledo-
loma ali lubadarja  Pesimistični scenarij podnebnih 
sprememb predvideva intenzivnejše nalive, zato je priča-
kovano povečanje pretoka Iške  Iz grafa je razvidno, da 
upoštevanje pesimističnega scenarija poveča odtoke za 
približno 20 odstotkov, kar je zaskrbljujoč vpliv klimat-
skih sprememb na dolvodna območja poselitve  Če pa 
bi ugodni vpliv 10-odstotnega zaraščanja gozda prizadel 
izreden dogodek (žled, lubadar ipd ), ki bi za 80 odstotkov 
zmanjšal obseg zarasti, bi se dolvodno pojavili več kot 40 
odstotkov (za 32 m3/s) večji odtoki  Slednji podatek priča 
o pomembni vlogi gozdarjev, ki z ustreznim gospodarje-
njem z gozdovi vplivajo na zmanjšanje dolvodne poplavne 
nevarnosti  O tem vplivu so na delavnicah razmišljali tudi 
lokalni deležniki  Tudi če ta vpliv ni natančno določen, se 
vtisne v spomin kot zaznavna povezanost rabe prostora 
v zaledju in stopnje poplavne nevarnosti  
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Slika 10: Hidrogrami odtoka za tri izmed 27 scenarijev, ki upoštevajo vpliv naravnih procesov 
Figure 10: Runof hydrographs for three of the 27 scenarios, which consider the efects of natural processes  
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Slika 11: Rezultati hidravličnega modeliranja za tri izbrane scenarije pri 20-letnih padavinah: poplavna nevarnost za celotno 
območje (desno), levo pa povečan prikaz lokalnih razmer ob črpališču oziroma v Iški vasi 

Figure 11: Hydraulic modelling results for the three selected scenarios, considering a 20-year storm event: food risk in the 
entire area of Iška alluvial fan (right), and detailed local conditions at the Brest Pumping Station (left above) and in 
the village of Iška vas (left below)  

Slika 12: Črpališče Brest – prikaz zgornjih plitvih vodnjakov in vodnjakov, ki segajo v spodnji vodonosnik (vir: JP Voka Snaga, 2014) 
Figure 12: Brest Pumping Station – view of the upper shallow wells, and wells extending to the lower aquifer (source: JP 

VOKA SNAGA, 2014)  
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Slika 13: Črpališče Brest – dvig gladine podtalnice v enem mesecu, razdeljen na vpliv povprečnega najvišjega 
sedemdnevnega pretoka Iške (polna črta) in na vpliv drugih dotokov (pikčasta črta) (Geološki zavod, 2018) 

igure 13: Brest Pumping Station – groundwater level increase over a period of one-month; infuence of the 7-day average 
maximum fow of the Iška River (solid line) and of the other infows (dotted line) (Geological Survey of Slovenia, 2018)  

Rezultati hidravličnega modela 

Za iste tri scenarije slika 11 prikazuje rezultate hidravlič-
nega modeliranja  Z rdečo barvo je prikazan doseg najob-
sežnejših poplav, ki bi nastopile ob žledolomu oziroma 
zmanjšanju gozdnega pokrova, če bi se pojavile padavine 
z 20-letno povratno dobo, dodane pa so razmere za 
druga dva scenarija (modra in zelena območja)  Poplavna 
nevarnost na širšem območju ob črpališču Brest 
prinaša opozorilo pred vdorom poplavne vode v vodnjake 
in s tem na nevarnost onesnaženja črpane podzemne 
vode zaradi mešanja z visokimi vodami Iške ter opozo-
rilo pred poplavljanjem objektov črpališča  Obseg popla-
vljenih zemljišč je zanimiv tudi z vidika nadaljnjih raziskav 
interakcije med površinskimi in podzemnimi vodami  

Prikazano poplavljanje na območju Iške vasi (spodaj 
desno) je zanimivo, ker pokaže pojav poplavne nevar-
nosti zaradi dodatnih vodnih poti (modra barva), ki jih 
visoke vode Iške najdejo v naselju  Poplavna ogroženost 
objektov in prebivalcev torej ne izvira le iz struge Iške, 
temveč iz vseh vodnih poti, ki jih voda ubere v prostoru  

Prostorska razsežnost poplavljenosti lepo pokaže posle-
dice različne rabe tal oziroma pokrovnosti v zaledju  Iz 
slike je razvidno, kako lahko večji posek gozda (lubadar), 
naravna katastrofa (žled, požar) ali napovedane podnebne 
spremembe vplivajo na območja poplavne nevarnosti, 

pojavijo pa se lahko še dodatna območja  Spremembe 
bi v prihodnje lahko analizirali tudi pri redkejših dogodkih 
(Q50, Q100 itn ), kot del priprave načrtov zaščite in reše-
vanja  

Rezultati hidrogeološkega modela 

Rezultati hidrogeološkega modela pokažejo, da je vodo-
nosni sistem na Iškem vršaju zelo dinamičen in komple-
ksen (slika 12)  Dinamika podzemne vode je najbolj 
odvisna od vodnih razmer v karbonatnem zaledju, ki so 
slabo poznane  

Povprečni najvišji sedemdnevni pretok Iške (15,18 m3/s) 
povzroči na skrajnem zahodnem robu vodarne, ob Iški, 
dvig gladine podzemne vode za približno 1 m (vodnjak 
V12)  Ta vpliv se z oddaljenostjo od reke zmanjšuje in je 
na skrajnem vzhodnem delu vodarne (piezometer P11) 
komaj še opazen (slika 13)  Vpliv Iške na globok vodono-
snik (Iš-3) je po enem mesecu komaj zaznaven  

V času visokih voda doteka neposredno iz struge v 
podtalnico 147 l/s  Vendar pa prikazana dinamika 
poplavljanja okolice in večji vpliv na vodnjake ob Iški 
lahko vpliva na obratovanje vodarne, saj bi se zaradi 
slabše kakovosti visoke vode Iške lahko zmanjšala 
količina črpanja v teh vodnjakih  
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Sklepne misli povezave, od padavin, odtočnih razmer in pretakanja v 
hidrografski mreži ter v vodonosniku do vtoka v sistem 

S povezovanjem hidrološkega, hidravličnega in hidrogeo- za oskrbo z vodo  Bilanca vodnih tokov je obravnavala 
loškega modeliranja je prikazano, kako raba prostora na sušne razmere, ko se pojavi nevarnost za oskrbo z 
vodozbirnem območju vpliva na obseg območij poplavne vodo, in visokovodne razmere, ki so prikazane kot spre-
nevarnosti  Trenutno je povezovanje omenjenih modelov menljiva poplavna nevarnost, če se raba prostora spre-
potekalo še »ročno«, pri čemer so bili rezultati pred- minja  
hodnega modela vhodni podatek za naslednjega  Se pa 
že pojavljajo celovitejša orodja, ki samodejno povezu- Ob tem je bilo mogoče prikazati še vplive uveljavljanja 
jejo več procesov v vodnem krogu ter vključujejo tudi različnih varovanih območij, da bi opozorili, da so lahko 
antropogene sisteme, na primer za dovod in odvod tudi različni javni interesi v nasprotju  Kot praktični 
vode v naseljih  Z njimi bo analiza mogočih scenarijev še primer je iz rezultatov mogoče razbrati, da lahko tudi 
olajšana  omejitve in prepovedi na območju »varovanega gozda« 

vplivajo na oskrbo s pitno vodo  To pomeni, da je treba 
Privzetih 27 scenarijev obsega kombinacije tako ovrednotiti oziroma prevrednotiti posledice »izgub«, 
naravnih kot antropogenih vplivov, saj je bil cilj dele- kot to prikazuje slika 2  Čeprav je projekt končan, delo 
žnikom pokazati tudi povezave, ki so očem pogosto ni končano, saj so rezultati projekta prinesli nekatere 
skrite  Z uporabljenimi orodji so bile prikazane odgovore, toda odprli nova vprašanja  
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POROČILO S 1. IN 2. SIMPOZIJA PROJEKTA 
HEAT-SHIELD O BLAŽENJU NEGATIVNIH 
VPLIVOV VROČINSKEGA STRESA NA 
DELOVNEM MESTU 
REPORT ON THE 1ST AND 2ND SYMPOSIUMS OF THE 
HEAT-SHIELD PROJECT ON MITIGATING THE NEGATIVE 
IMPACTS OF OCCUPATIONAL HEAT STRESS 
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dr , Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tjasa pogacar@bf uni-lj si 
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Povzetek 
Negativni vplivi vročinskega stresa na delovnem mestu se zaradi podnebnih sprememb pojavljajo in stopnjujejo 
tudi v Evropi  Delavci v nekaterih sektorjih že doživljajo čezmerno toplotno obremenitev in imajo znake vročinskega 
stresa, kar posledično pomeni zdravstvene težave in zmanjšano produktivnost  V okviru evropskega projekta 
Heat-Shield (Obzorja 2020) se raziskave zdaj izvajajo tudi v Evropi, vključno s Slovenijo  Ozaveščenost glede 
negativnih vplivov vročinskega stresa in možnih ukrepov je še nizka, zato smo organizirali simpozije v več 
državah EU  Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Inštitut Jožef Stefan sta kot partnerja v projektu že 
dve leti zapored organizirala simpozij v Hiši EU v Ljubljani  Vsako leto je sodelovalo približno 20 udeležencev 
iz ustanov, ki jih tema zanima  Glavni poudarek projekta je na bolj preprostih strategijah  Večina prisotnih 
deležnikov se strinja, da je najpreprosteje in najučinkoviteje v delovni čas uvesti vnaprej načrtovane kratke 
odmore, pri čemer je delodajalcem treba razložiti, da ukrep ne bo zmanjšal skupne storilnosti delavcev  Za 
odmore potrebujemo hlajen prostor, zunaj vsaj senco in po možnosti ventilacijo, kjer delavci lahko dostopajo do 
mrzle pitne vode  Čeprav se veliko deležnikov zaveda pomena hidracije, rezultati evropskih raziskav kažejo, da 
večina delavcev na delo prihaja dehidriranih  Prispevek na kratko povzema dogajanje in ugotovitve simpozijev  

Abstract 
The negative impacts of occupational heat stress have been emerging and increasing in Europe as a result of 
climate change  Workers in some economic sectors are already experiencing heat strain and the symptoms of 
heat stress, which can lead to health problems and reduced productivity  As part of the EU Heat-Shield project 
(Horizon 2020), research is now being carried out in Europe, including Slovenia  Awareness of the negative 
efects of heat stress and possible preventive measures is still low, so two symposiums have been organized 
in several EU countries  As project partners, the Biotechnical Faculty (University of Ljubljana) and the Jozef 
Stefan Institute organized a symposium in the EU House in Ljubljana for two consecutive years  Each year, 
approximately 20 participants from various institutions showed interest in this topic  The main focus of the 
project is on simpler strategies  Most stakeholders agree that the introduction of pre-planned short breaks 
into the work schedule is the easiest and most efective; however, it must be explained to employers that this 
measure will not reduce the overall performance of workers  A cool break area, outside shade and, if possible, 
ventilation must be available, and workers must have access to cold water  Although many stakeholders are 
aware of the importance of hydration, the results of European research show that most workers (around 70%) 
come to work dehydrated  This article summarizes the discussions and conclusions of the two symposiums  

Uvod sprememb in pričakovanega povečanja vročinskega 
stresa v Evropi je potrebno usklajeno mednarodno ukre-

Vročinski stres na delovnem mestu pomembno nega- panje  V raziskavi, ki so jo opravili Flouris in sod  (2018), 
tivno vpliva na počutje, zdravje in storilnost delavcev, so pri sistematičnem pregledu našli 958 poročil, za 
zato bi moral biti prepoznan tudi kot težava javnega analizo je bilo primernih 111 študij, opravljenih v 30 
zdravja  Za ublažitev njegovih učinkov v luči podnebnih državah, vključno s 447 milijoni delavcev v več kot 40 
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različnih poklicih  Njihove metaanalize so pokazale, da je 
med delovno izmeno ali ob njenem koncu pri čezmerni 
toplotni obremenitvi 35 % delavcev doživelo znake 
vročinskega stresa, 30  % pa jih je poročalo o zmanj-
šani storilnosti  Poleg tega je 15 % posameznikov, ki so 
redno ali pogosto delali v vročinskem stresu (najmanj 
6 ur na dan, 5 dni na teden, 2 meseca v letu), imelo 
težave zaradi bolezni ledvic ali akutnih ledvičnih poškodb  
V okviru evropskega projekta Heat-Shield se raziskave 
v zadnjih letih izvajajo tudi v Evropi, vključno s Slove-
nijo (Piil in sod , 2019; 2018; Pogačar in sod , 2019; 
2018; 2017; Ioannou in sod , 2017)  Izkazalo se je, da 
je stopnja ozaveščenosti oziroma pravilnega razume-
vanja negativnih vplivov vročinskega stresa na zdravje 
in storilnost delavcev še precej nizka, zato potrebujemo 
učinkovite načine informiranja za različne industrijske 
panoge  V veliko pomoč bi bili načrti za preprečevanje 
in blaženje, ki bi po korakih določali, kaj je treba v posa-
mezni fazi nastopa vročinskega stresa storiti na ravni 
podjetja ali posameznika  Za pravočasno ukrepanje 
smo razvili platformo Heat-Shield kot sistem zgodnjega 
obveščanja, ki je nadgrajen s sprotnim obveščanjem in 
navodili za primeren odziv  Z namenom ozaveščanja in 
prvega koraka v smeri razširjene uporabe platforme, 
pošiljanja informacij in razvoja načrtov za blaženje nega-
tivnih vplivov vročinskega stresa smo v okviru projekta 
Heat-Shield organizirali simpozije v več državah EU, tudi 
v Sloveniji  

1. slovenski simpozij projekta 

Heat-Shield (junij 2018) 

Na simpozij so bili povabljeni različni deležniki, ki se 
ukvarjajo z javnim zdravjem, napovedovanjem vremena 
in opozorilnimi sistemi, direktorji podjetij, ki se spoprije-
majo z vročinskim stresom, sindikalisti, inšpektorat za 
varstvo pri delu ipd  V prvem delu so potekala preda-
vanja, v katerih so strokovnjaki iz več strok predstavili 
različne vidike vplivov vročinskega stresa  Na kratko jih 
predstavljamo v nadaljevanju: 
– Podnebne spremembe so dejstvo in posledično tudi 

vročinski valovi, ki jih bo v prihodnosti še več  Že zdaj 
so glede na pretekle razmere (1961–1990) pogo-
stejši, intenzivnejši, pojavljajo se prej v maju ali juniju 
in pozneje v septembru ter tam, kjer jih do zdaj še ni 
bilo (Kajfež Bogataj, BF)  

– Opozorilni sistem je nujno potreben, pomembna 
je pravočasna in zanesljiva napoved, da se lahko 
pripravimo na ekstremne temperature (Gregorčič, 
ARSO)  

– Podatkov o tem, kakšen vpliv imajo vročinski valovi 
na zdravje in storilnost delavcev, je malo  Raziskav o 
vplivih na splošno populacijo je sicer več, raziskave 
o vplivih na delavce pa so redke (Kurent, KIMDPŠ)  

– Potrebni so programi obvladovanja tveganj v podje-
tjih, kjer ni jasnih pravil oziroma prevladuje fnančni 
vidik pred zdravstvenim  Pri tem opozarjamo, 
da rešitev težave ni ukinitev mejnih vrednosti za 

vročinski stres (kar se trenutno dogaja na zakono-
dajni ravni), ampak iskanje načina, kako bi jih lahko 
upoštevali (Kurent, KIMDPŠ)  

– Predstavljen je bil celotni sistem spremljanja stanja 
v industriji na primeru podjetja odelo, d  o  o  Zunaj 
imajo na novo postavljeno avtomatsko meteorološko 
postajo, na delovnih mestih pa senzorje za merjenje 
temperature zraka in relativne vlažnosti (notranja 
temperatura zraka seže poleti do 35 °C)  Med delavci 
smo izvedli anketo o zaznavanju vročinskega stresa, 
pri čemer jih velik delež navaja, da nimajo možnosti 
učinkovitega blaženja vročinskega stresa  Redno 
občutijo posledice vročine (žeja, potenje, utrujenost, 
glavobol, izčrpanost), pojavljajo se celo vročinski krči, 
omedlevica, nekajkrat je bila že potrebna hospitali-
zacija  Pri tem smo zaznali pomemben vpliv razmer 
doma in na poti v službo  Temperaturne razmere smo 
primerjali s produktivnostjo in ugotovili, da ta večkrat 
upade po zaključenem vročinskem valu  Nevronske 
mreže, naučene na zbranih podatkih, smo preizkusili 
za napovedovanje stanja v tovarni in produktivnosti 
glede na napoved vremena (Pogačar, BF; Mekjavić in 
Gliha, IJS)  

– Raziskava, ki bo sledila, bo vključevala manjše število 
delavcev, pri katerih bomo proučili stanje doma in 
kakovost spanja  Testiranja bodo na IJS izvajali tudi 
v laboratoriju s človeškim modelom (manikin), ki 
ga nato lahko postavimo v podjetje in analiziramo 
njegov odziv (Ciuha, IJS)  

V drugem delu simpozija so sledile tri okrogle mize  Pri 
prvi okrogli mizi smo razpravljali o možnostih razširjanja 
in uveljavljanja rezultatov projekta glede na vplive global-
nega segrevanja na slovensko industrijo (proizvodnja, 
kmetijstvo, gradbeništvo, prevozništvo, turizem)  S sogo-
vorniki (Kajfež Bogataj, BF; Kočila, Intersocks, tovarna 
nogavic, d  o  o ; Kresnik, KGZ MB; Suhadolnik, samo-
stojni novinar) smo prišli do teh ugotovitev: 
– V kmetijstvu je zaradi narave dela težko preložiti 

delo na hladnejša obdobja oziroma dele dneva  
– Podjetja bi bilo treba motivirati za sodelovanje, 

ozaveščenost je namreč premajhna  Vodilni v podje-
tjih se ne zavedajo, da s slabimi razmerami na 
delovnih mestih izgubljajo denar  Delodajalci bi morali 
razumeti, da ukrepi niso samo dodaten strošek, 
temveč edini način, da se ohrani produktivnost  

– Ozaveščenost glede nevarnosti neposrednega 
sončnega obsevanja se povečuje, povečala se je 
uporaba zaščitnih pokrival in očal  Pri tem gre za 
zaščito pred UV sevanjem in ne pred vročino, a 
nekateri med tem ne ločijo  

– Možnosti opozorilnih sistemov so zelo različne  
Primerni so, na primer, tudi panoji po mestih, ki 
opozarjajo na nevarnosti in spodbujajo k pitju vode, 
iskanju sence, kar smo zasledili v drugih državah  
Tudi ARSO bi svoje napovedi lahko naredil ljudem še 
dostopnejše in prijaznejše, kar se v zadnjem času že 
dogaja, tudi z uporabo družbenih medijev  Predvsem 
zaradi starejših ljudi in šoferjev je radio še vedno 
pomemben medij  
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– Mediji morajo poiskati nov način, kako informacijo 
o resnosti vročinskih valov sporočiti ljudem, da se 
jih bo dotaknila  Boljši se nam zdijo primeri dobre 
prakse, kot je povečanje produktivnosti zaradi 
uporabe različnih načinov blaženja vročinskega 
stresa, ki hkrati pomenijo manj obiskov urgence in 
več denarja v zdravstveni blagajni  

– Slovenija se je zbudila pozno, vendar še ob pravem 
času  

Pri drugi okrogli mizi je beseda tekla o vlogi medijev, odlo-
čevalcev, deležnikov, raziskovalcev, akademskih delavcev 
in drugih pri vzpostavljanju akcij za izboljšanje znanja, 
zaznavanja in odnosa delavcev in vodij glede težav, ki jih 
povzročajo vročinski valovi  S sogovorniki (Cegnar, ARSO; 
Dacinger, RTV SLO; Dodič Fikfak, KIMDPŠ; Mekjavić, IJS) 
smo poudarili: 
– Zakonodaja izrecno ne predpisuje ukrepov, ki jih 

mora izvesti delodajalec, če so predpisani tempera-
turni pogoji na delovnem mestu prekoračeni  

– Potrebne so usmerjene redne kampanje ozave-
ščanja o nevarnosti vročinskih valov (in izpostavlje-
nosti soncu) za zdravje delavcev in o ukrepih, ki so 
potrebni za blažitev vplivov  Pri tem je nujno vključe-
vanje medijev, podjetij in sindikatov  

– V številnih panogah, kot so gradbeništvo, solinar-
stvo, vzdrževanje cest ipd , izpostavljenost vročini in 
soncu še vedno ni prepoznana kot resna težava  

– Ozaveščenost o nevarnostih zaradi vročinskih 
valov/izpostavljenosti soncu je treba prenesti že v 
izobraževalni sistem, da bo za ljudi postalo samou-
mevno, da je treba zaščititi sebe in svoje zdravje  

– Še vedno obstajajo zgrešena prepričanja, npr  da 
znojenje ni dobro, in nevarne prakse, npr  prepoved 
pitja vode med delom  

Pri tretji okrogli mizi smo se pogovarjali o že prepoznanih 
negativnih vplivih vročinskega stresa na počutje in storil-
nost delavcev, predlaganih rešitvah za blaženje vplivov 
in o možnostih uporabe različnih ukrepov v različnih 
sektorjih  S sogovorniki (Ciuha, IJS; Pogačar, BF; Senčič, 
Zbornica varnosti in zdravja pri delu) smo ugotovili: 
– Napovedovanje vročinskih valov v Sloveniji ne 

zaostaja za drugimi evropskimi državami, ozavešče-
nost pa  

– Pitje vode je pomembno za znojenje, saj človek tako 
odvaja vročino stran od telesa  

– V nekaterih industrijskih okoljih dovolj dobro ohla-
janje velikih proizvodnih hal ni mogoče ali je po 
mnenju vodstva stroškovno preveč potratno  V takih 
primerih je treba predstaviti strategije osebnega 
ohlajanja in se osredotočiti na ureditev ustreznih 
toplotnih razmer v neposredni okolici delovnih mest  
Hladilni jopiči so ena od možnosti spodbujanja evapo-
racije in ohlajanja človeka pri delu  

– Zakonodaja preprečuje uvajanje nekaterih ukrepov, 
ki bi sicer bili smiselni, na primer sajenje dreves pred 
tovarnami v industrijski coni  Treba bi bilo prenoviti 
zakonodajo, ob sodelovanju stroke, kar je nadaljnja 
podlaga za ukrepanje  

– Na Zbornici varnosti in zdravja pri delu pripravljajo 
nove ocene tveganja na področju toplotnih obreme-
nitev  Čeprav je s podajanjem predlogov (za izbolj-
šanje) mogoče strokovno vplivati na delodajalce, je 
vloga kapitala tako močna, da je uvedba ukrepov 
večinoma izvedljiva samo z novo zakonodajo  Zelo 
težko bo zaščititi tista delovna mesta, kjer delo 
poteka na prostem  Izboljšave bodo možne z osebno 
varovalno opremo, organizacijskimi ukrepi in prilago-
ditvami na konkretne vremenske razmere  

– Za reševanje težave vročinskih valov v delovnem 
okolju je potrebna multidisciplinarna obravnava tega 
vprašanja  

Sklepi 1. simpozija – osnovni 

ukrepi pri delu v vročini 

Večina deležnikov se strinja, da je najpreprosteje in 
najučinkoviteje v delovni čas uvesti vnaprej načrtovane 
odmore, vendar mora biti jasno in natančno predsta-
vljeno, da ukrep ne bo zmanjšal storilnosti delavcev, kar je 
večinoma glavni pomislek delodajalcev  Tako raziskovalci 
kot deležniki priznavajo velik pomen hlajenih prostorov 
(zunaj vsaj z zagotavljanjem sence in ventilacije) z zalogo 
mrzle pitne vode  Izjemnega pomena je namreč tudi 
zadostna hidracija  Čeprav se tega v teoriji veliko dele-
žnikov zaveda, preliminarni rezultati raziskav kažejo, da 
približno 70 % delavcev na delo prihaja dehidriranih, kar 
nedvomno vpliva na njihovo storilnost  Ob tem delodajalci 
v nekaterih sektorjih celo odvračajo delavce od pitja, da 
ne bi izgubljali časa s pogostimi obiski sanitarij  V neka-
terih primerih se toplotni stres lahko učinkovito zmanjša 
z izborom oblačil delavcev  Na prostem naj bodo to lahka, 
svetla oblačila z dolgimi rokavi, narejena iz materialov, ki 
dobro dihajo, pri čemer želimo zmanjšati delež kože, ki 
je izpostavljena sončnemu sevanju, hkrati pa povečati 
možnosti za oddajanje toplote  V zaprtih prostorih 
nosimo ohlapna, lahka oblačila, vendar pa, če delo in 
okolje to dovoljujeta, izpostavimo čim večji del kože  

2. slovenski simpozij projekta 

Heat-Shield (junij 2019) 

Enako kot na prvem simpoziju je tudi na drugem sode-
lovalo več strokovnjakov z različnih področij  Udeleženci 
so prišli z Biotehniške in Medicinske fakultete Univerze v 
Ljubljani, Inštituta Jožef Stefan, iz podjetij odelo, d  o  o , 
in Hmezad exim, d  d , s Kliničnega inštituta za medicino 
dela, prometa in športa, iz Agencije RS za okolje, z 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, iz Agencije za 
varnost prometa, Sektorja za varnost in zdravje pri delu 
MDDSZ, Sindikata gradbenih dejavnosti, z RTV SLO, iz 
Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij in 
Delavske enotnosti  
– V uvodnem predavanju (Dolinar, ARSO) smo si 

podrobneje ogledali trende in projekcije kazalnikov 
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vročine v Sloveniji  Dosedanji (izmerjeni) trend 
povprečne temperature zraka je naraščajoč (od leta 
1961 višja za 2  °C), izrazito je naraščanje števila 
toplih (Tmax nad 25 °C), vročih dni (Tmax nad 30 °C) ter 
tropskih noči (Tmin nad 20  °C)  Glede na podnebne 
scenarije se bo temperatura z veliko gotovostjo še 
naprej dvigala, pri vročinskih valovih bodo naraščali 
pogostost, trajanje in magnituda  Vse informacije o 
trendih in projekcijah so zbrane na meteorološkem 
portalu (ARSO) v podnebnem atlasu  Komentarji 
so se nanašali predvsem na velik pomen primer-
nega obveščanja o ugotovitvah  Strinjali smo se, da 
je treba trende in projekcije ljudem predstaviti zelo 
poljudno in ob pravem trenutku, ko jih to zanima (npr  
ob vročinskem valu)  

– V drugem predavanju (Ciuha, IJS) so bili predsta-
vljeni vplivi vročine na človeško telo, termoregulacija 
v delovnih razmerah, posledice vročinskega stresa 
in preizkusi v laboratoriju IJS, pri katerih so ugota-
vljali kognitivne sposobnosti med vročinsko obre-
menitvijo (pokazali so večji vpliv na mentalno delo in 
manjši na rutinsko)  

Sledili so trije sklopi kratkih predavanj z daljšim časom 
za razpravo, saj se nam je prav ta zdela bistvena  
Naslov prvega sklopa je bil Kako lahko v primeru vročine 
ukrepajo delodajalci in delavci? 
– Predstavljena je bila platforma projekta Heat-Shield, 

ki je dostopna na spletni strani http://heatshield  
zonalab it  Delavci in delodajalci si lahko ustvarijo 
profl, kjer jim bo na voljo personalizirana napoved 
toplotne obremenitev z nasveti glede pitja in 
odmorov (Pogačar, BF)  V gradbeništvu se jim plat-
forma zdi koristna, v podjetju odelo, d  o  o , jo bodo 
imeli na vpogled v informacijskih kotičkih s profli 
različnih skupin delavcev  

– V podjetju odelo, d  o  o , veliko storijo, da bi omilili 
negativne vplive vročine  Zunaj imajo meteorološko 
postajo, na delovnih mestih merijo temperaturo 
in vlago, na obremenjenih delovnih mestih imajo v 
radiju 6 m dostopno vodo, delavci enkrat tedensko 
dobijo sladoled/jabolko/izotonično pijačo  Značilno 
je, da ženske nosijo vodo s seboj, moški pa ne (prav 
noben)  Pripravljajo se od pomladi, ko po cvetenju 
dreves očistijo hladilne naprave, in ukrepe uvedejo 
takoj, ko se zunanja temperatura zraka zjutraj 
dvigne nad 18  °C  V novi zgradbi se zrak zamenja 
petkrat na uro, v stari dvakrat  Za hlajenje bi radi 
uporabili vodo iz potoka, a bi je potrebovali ogromne 
količine (presoja vplivov ARSO še poteka)  Bolniških 
odsotnosti imajo poleti najmanj, vendar tudi zato, 
ker delavci zaključijo bolniško odsotnost, da gredo 
lahko na dopust (Tehovnik, odelo, d  o  o )  

– Delavci v gradbeništvu so poudarili, da delodajalci 
varčujejo z materiali pri zaščitnih oblekah, 75 % jih 
meni, da ukrepi delodajalcev v vročini ne zadoščajo  
Želeli bi dodatek za delo v vročini, a stališče sindi-
kata je, da se z zdravjem ne trguje – treba je urediti 
razmere  Dalo bi se pripraviti mobilne hladilne enote  
Včasih je kolektivna pogodba določala, da delavci 

lahko normalno delajo do 45  °C, zdaj ne piše nič, 
pripravljajo pa se spremembe pravilnika (Komac, 
Sindikat gradbenih dejavnosti Slovenije)  

– Poleg sončnega sevanja in vročine so nevarne tudi 
visoke koncentracije ozona, ki imajo enak dnevni hod 
kot temperatura zraka (Cegnar, ARSO)  

– Premik delovnega časa je v gradbeništvu proble-
matičen, saj se delavci pogosto vozijo daleč na delo  
Dokazano je, da se v tropskih nočeh slabše spoči-
jemo in še (do dve uri) zgodnejše jutranje vstajanje bi 
imelo negativen vpliv  Pri velikih količinah popite vode 
moramo biti pozorni na sol in piti izotonične napitke 
(Urdih Lazar, NIJZ)  

– Vpliv socialnega statusa – imamo pravilnik za mini-
malne bivanjske standarde, ampak to ne pomeni, 
da imajo vsi doma hladno in se tam lahko odpočijejo 
(Komac, Sindikat gradbenih dejavnosti Slovenije)  

V drugem sklopu smo govorili o ranljivih skupinah v času 
vročinskih valov in možni zaščiti z obleko  
– Najbolj ranljive skupine glede vročine so majhni otroci, 

starejši, bolniki, bolj izpostavljeni in ljudje s socialno-
gospodarskimi težavami  Dejavniki tveganja so fzi-
ološki, zdravstveni, socialnogospodarski, okoljski, 
delo v vročini in življenje v mestu  Umrljivost v času 
vročinskih valov je statistično značilno povečana pri 
starejših od 75 let  Stanje se dvojno slabša, ker se 
vročinski valovi stopnjujejo v vseh svojih značilnostih, 
hkrati pa narašča delež starejšega prebivalstva  Za 
doseganje pozitivnih sprememb je medresorsko 
sodelovanje nujno (Hojs, NIJZ)  

– Visoke temperature vplivajo tudi na voznike in moto-
riste, predvsem na zaznavanje okolice in hitrejšo 
slabost, izčrpanost  Pri zaznanem slabšem odzi-
vanju in počutju bi se morali sami izločiti iz prometa, 
vendar pri usposabljanju vročina ni omenjena  
Poskusili bodo poskrbeti, da se vplivi vročine in 
primerni odzivi dodajo v usposabljanje za vozniški 
izpit in preverjanje pred njim (Jeromel, Agencija RS 
za varnost v prometu)  

– Na področju oblačilnih sistemov izvajajo teste na 
Inštitutu Jožef Stefan  Pokazali so pozitiven učinek 
hladilnih jopičev pod vojaško opremo, predvide-
vajo pa, da bi bili učinkoviti tudi v manj ekstremnih 
razmerah ter z manj obleke in opreme čez jopič  
Pri vročinski obremenitvi priporočajo hidracijo, akli-
matizacijo, dobro fzično pripravljenost, pogostejše 
odmore in osebne hladilne sisteme (Ciuha, IJS)  

V tretjem sklopu smo pregledali možnosti aklimatizacije 
v športu in težave, ki se pojavljajo zaradi pogostejših in 
intenzivnejših vročinskih valov  
– Predstavljena so nam bila vročinska obolenja, 

znaki, ki opozarjajo nanje, in prva pomoč v takih 
primerih (odnesemo osebo v senco, jo slečemo, 
hladimo z mokrimi oblogami, polivamo z vodo, 
pri zavesti lahko pije, pri zmanjšani zavesti ne – 
sledi položaj za nezavestnega, pripravljenost na 
oživljanje)  Pogledali smo nekaj primerov iz prakse  
Letno rešujejo s hribov približno 3–6 ljudi, ki so 

http://heatshield.zonalab.it
http://heatshield.zonalab.it
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izčrpani zaradi vročinskega stresa (večkrat gre 
za udeležence kakšnih športnih tekov)  V gorah 
se zaradi dviga temperatur povečuje število takih 
primerov  Zrak je bolj suh, zaradi vetra je več izhla-
pevanja in vročine ne zaznamo takoj  Pri normalnih – 
pogojih (22–26 °C) potrebujemo za 15-kilometrski 
pohod približno dva litra tekočine  Vedno moramo 

nuditi prvo pomoč, sploh v gorah, kjer ni veliko ljudi 
v bližini  Pri izčrpanosti zaradi vročine to ni težko, 
naša dolžnost je poskusiti pomagati (Gorjanc, MF, 
helikopterski zdravnik)  
Na podlagi rezultatov testov smo bili seznanjeni še 
z vplivom vročinske aklimatizacije na kardiorespira-
torne in termoregulacijske odzive (Sotiridis, IJS)  

Kako v vročini ohraniti storilnost in dobro počutje delavcev: 

 v vročini naredimo več napak, povečano je tveganje za poškodbe 

 kratkoročna tveganja (npr. izčrpanost, izpuščaji, vročinski udar) 

 bolezenski simptomi in utrujenost se kopičijo 

 učinki na zdravje so tudi dolgoročni, kot je podvojeno tveganje za bolezni ledvic 

 70 % delavcev že na delo prispe dehidriranih 

 vročinski stres zmanjšuje fzično in umsko delovno storilnost 

 postopne izgube produktivnosti – tudi več kot 15 % na dan 

 pravilni ukrepi lahko razpolovijo tveganje za napake in izgubo učinkovitih delovnih ur 

 dehidracija (in z njo utrujenost) in nenačrtovani odmori so za skupno produktivnost slabši od načrtovanihNačrt za 
blaženje odmorov (na hladnem) za hidracijo in toaleto 

vročinskega 
stresa  urnik hidracije in zagotovljen bližnji dostop do vode lahko razpolovita izgubo storilnosti 

 razmislite, ali bi se težje naloge dalo prerazporediti v manj vroče dele dneva 

 hidracija je bistvena za zdravje in storilnost delavcev, saj dehidracija povzroča večjo dovzetnost za vročinsko 
izčrpanost in večje tveganje za bolezni ledvic 

 dehidracija podvoji tveganje za napake pri delavcih z zahtevnejšimi nalogami in slabi fzične sposobnosti 

 barva urina mora biti svetla (zeleni okvirček na levi), uriniranje pa pogosto, če ni tako, ne pijete dovolj 

 zagotovite zadosten vnos vode in elektrolitov (delodajalci zagotovite preprosto dostopnost do vode) 

 pitje veliko vode pred delom in po njem je enako pomembno kot med delom 

 če se močno potite, so vaše potrebe po vodi lahko zelo velike in boste morali za doseganje rehidracije svojim 
obrokom dodajati sol (če ste zdravi) 

 ne »nalivajte« se, temveč poiščite ustrezno ravnovesje za svoje potrebe 

 žeja ni ustrezen kazalnik, za vzpostavitev dobrih hidracijskih navad je boljši urnik pitja 

 obiščite www.heat-shield.eu 

Več  prijavite se kot individualni uporabnik na http://heatshield.zonalab.it/ za personalizirana opozorila in nasvete za 
informacij … ukrepanje 

 za sodelovanje in svetovanje nas lahko kontaktirate 

Preglednica 1: Preliminarne smernice za evropske delodajalce in delavce 
Table 1: Preliminary guidelines for European employers and employees 

http://www.heat-shield.eu
http://heatshield.zonalab.it/
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Sklepi 2. simpozija 

Strinjali smo se, da je pomembno nadaljnje delo na 
izobraževanju in ozaveščanju, zlasti glede poljudnega 
predstavljanja trendov in podnebnih projekcij  Agencija 
za varnost v prometu se bo potrudila temo vključiti v 
izobraževanje za vozniški izpit  Primer dobre prakse 
je oddaja Ugriznimo v znanost na RTV SLO o vročini, 
pripravljena na podlagi ideje, ki izvira iz lanskega simpo-
zija  Pravno-zakonodajno vročina na delovnem mestu 
še vedno ni dobro opredeljena, sindikati pripravljajo 
nov pravilnik  Platforma Heat-Shield se udeležencem 
zdi uporabna, pregledna, nasveti koristni  Pri športu 
se največja težava v vročini kaže pri preveč ambicio-
znih amaterskih tekmovalcih, ki jih je občasno treba 
reševati zaradi izčrpanosti  

Znanje, zaupanje, pripravljenost na uvajanje ukrepov in 
sredstva za izvajanje se od podjetja do podjetja zelo razli-
kujejo  Zato menimo, da je informacije o bolj učinkovitih, 
vendar dražjih ukrepih za blaženje vročinskega stresa 
treba ponuditi najbolj zainteresiranim ali najbolj izpo-
stavljenim, glavni poudarek pa ostaja na strategijah, pri 
katerih je najboljše ravnovesje med učinkovitostjo, izve-
dljivostjo in stroški  
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TRIOSNI ŠIROKOPASOVNI SEIZMOMETRI 
S POSTAVITVIJO SENZORJEV XYZ IN UVW 
THREE-AXIS BROADBAND SEISMOMETERS WITH XYZ 
AND UVW SENSOR CONFIGURATIONS 

Izidor Tasič 
mag , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, izidor tasic@gov si 

Povzetek 
Seizmometri merijo nihanje tal v treh med seboj pravokotnih smereh, eden v navpični in dva v vodoravni smeri 
z usmeritvijo, ki je po mednarodnem dogovoru skladna s smermi neba (vzhod–zahod, sever–jug)  Zato lahko 
pričakujemo, da so tako postavljeni tudi senzorji v sodobnih širokopasovnih triosnih seizmometrih  Taki postavitvi 
senzorjev pravimo XYZ-konfguracija  Na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja pa se je na tržišču pojavil 
seizmometer z novo zasnovo postavitve senzorjev, kjer so trije med seboj pravokotni senzorji postavljeni 
tako, da z navpičnico tvorijo kot 54,74° (UVW-konfguracija oziroma postavitev senzorjev, poimenovana cube-
corner)  To je bil zelo znani seizmometer STS-2 švicarskega podjetja Streckeisen  Danes, več kot 25 let pozneje, 
si tržišče delita oba koncepta skoraj enakovredno, oba pa imata svoje prednosti in slabosti, kar opisujemo 
v pričujočem članku  Tudi v državni mreži potresnih opazovalnic uporabljamo oba tipa seizmometrov  

Abstract 
Seismometers measure ground movements in three mutually perpendicular directions, one in a vertical 
and two in a horizontal direction, which are consistent with the cardinal directions (east-west, north-south) 
by international agreement  We can therefore expect that in modern broadband three-axial seismometers, 
all three sensors are also placed in the same way  This type of sensor arrangement is called an XYZ 
confguration  However, at the beginning of the 1990s a seismometer appeared on the market with a 
new sensor concept, where three of the rectangular sensors were arranged to form a 54 74° angle with 
the vertical (a UVW confguration or “cube-corner” sensor arrangement)  This was the well-known STS-2 
seismometer from the Swiss company Streckeisen  Today, more than 25 years later, seismometers with 
both concepts share the market almost equally, and both have their advantages and disadvantages, which 
are described in this article  In the Slovenian national seismic network, we use both types of seismometer  

Uvod 

Tla se neprestano tresejo (Tasič, 2015), vendar je to 
tresenje večino časa tako šibko, da ga zaznajo le zelo 
občutljivi instrumenti, ki jim pravimo seizmometri  
Nihanje tal je večsmerno: tla nihajo tako v vodoravni 
ravnini kakor tudi v navpični smeri, zato imajo sodobni 
seizmometri tri med seboj pravokotno postavljene meril-
nike nihanja tal  Na tržišču prevladujejo merilniki nihanj, 
ki merijo gibanje tal glede na neko inercialno referenco 
(Tasič, 2018)  Najpogosteje je to utež, ki je elastično 
vpeta na podlago preko ohišja  Ko tla nihajo s periodo, 
ki je manjša, kot je lastna perioda takšnega sistema, 
je utež pri miru  Razlika med lego ohišja in lego uteži je 
podatek o nihanju tal  Če tla nihajo s periodo, ki je večja, 
kot je lastna perioda sistema, utež sledi nihanju ohišja 
in poznati moramo povezavo med nihanjem uteži in 
podlage  Zakonitost vztrajnostne mase so uporabili že 
prvi seizmograf, ki so bili po svoji konstrukciji sistemi 
za merjenje nihanja tal v vodoravni ravnini, kjer na utež 
ne vpliva težnost, in so bili preprostejši za izdelavo; ter 
sistemi, ki so merili nihanje tal le v navpični smeri in so 
morali pri njih konstruktorji izničiti vpliv težnosti na utež  

To so dosegli s posebno razporeditvijo ene ali več vzmeti, 
tako da je bila komponenta sile, ki je kompenzirala vpliv 
težnosti na utež, konstantna, komponenta sile, ki je 
vračala utež v ravnovesno lego, pa je kar najmanj vplivala 
na meritev  Najpogosteje so uporabljali tip uteži lacoste 
(LaCoste, 1934)  Razvil ga je LaCoste v tridesetih letih 
prejšnjega stoletja za dolgoperiodni navpični seizmo-
meter in so ga pri konstrukciji dolgoperiodnih seizmo-
metrov uporabljali vse do množičnega razvoja širokopa-
sovnih seizmometrov, ki se je začel v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja  

Seizmometri nekoč in danes 

Danes merilniki v sodobnih širokopasovnih seizmome-
trih delujejo po zakonitosti povratne zanke  Še vedno je 
osnovna sestavina merilnika utež, povezana z ohišjem 
prek vzmeti, a se premik uteži uravnoteži (kompenzira) s 
povratno električno generirano silo, ki deluje na utež  To 
silo ustvari elektromagnet  Zaradi tega se utež premika 
skupaj z ohišjem, posredno pa merimo silo, s katero 
prisilimo utež, da kljub dinamični povezavi z ohišjem 



186 UJMA | številka 33 | 2019

 

  

    

 
 

     
 

 
 

    
 

 
 
 

     

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
        

 
       

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

       

 

 
     

 
 

 

 

      

        

Izidor Tasič: TRIOSNI ŠIROKOPASOVNI SEIZMOMETRI S POSTAVITVIJO SENZORJEV XYZ IN UVW 

prek vzmeti niha enako kakor ohišje (Wielandt, 2012)  
Elektronika v povratni zanki poskrbi, da sodobni široko-
pasovni seizmometri zelo natančno merijo na večjem 
frekvenčnem območju in so bolj stabilni, kot so to omogo-
čali klasični seizmometri s premikajočo se utežjo oziroma 
nihalom  Sodobni komercialni seizmometri so sposobni 
meriti nihanje tal z amplitudami od nekaj deset nano-
metrov do nekaj milimetrov s periodo od nekaj desetink 
sekund pa tudi do šest minut (glej Nanometrics, 2019)  
Izhodna napetost iz sodobnega seizmološkega merilnika 
je sorazmerna hitrosti nihanju tal (Wielandt, 2012) in se 
pozneje digitalizira in opremi z zelo natančnim časom v 
zajemalnih enotah ali digitalizatorjih  Povratna zanka 
je omogočila tudi zmanjšanje senzorja  Pri mehanskih 
seizmografh je prenos signala deloval prek mehanskih 
vzvodov, večja teža uteži pa je pripomogla k večjemu 
ojačenju  Dvokomponentni horizontalni mehanski seiz-
mograf wiechert, ki je deloval v Ljubljani z daljšimi prekini-
tvami od leta 1926 do 1970 (Gostinčar in Vidrih, 1997), 
je imel 200-kilogramsko utež in je ojačil signal s faktorjem 
160  Wiechert z utežjo 1000 kg je imel recimo skoraj 
1000-kratno ojačenje signala  Pri elektrodinamičnih seiz-
mometrih so bile mase uteži že manjše, električni signal, 
ki je nastal kot posledica nihanja tuljave (pritrjene na utež 
nihala) v stalnem magnetnem polju, pa se je lahko še 
dodatno ojačal  Kratkoperiodni elektrodinamični seizmo-
meter tipa beniof – oblikovan je bil v tridesetih letih prej-
šnjega stoletja (Beniof, 1932), v šestdesetih letih pa so 
ga množično uporabili v omrežju WWSSN (Peterson in 
Hutt, 2014) – ima 107,5 kilogramsko utež, skupaj z galva-
nometrom in optičnim pisačem je imel s standardnimi 
nastavitvami 50 000-kratno ojačenje signala  Elektrodi-
namični kratkoperiodni seizmometer wilmore MK-II ima 
maso uteži 4,5 kg, skupna analogna povečava na obser-
vatoriju na Golovcu je 45 000-kratna  V sodobnih meril-
nikih s povratno zanko pa so mase uteži še manjše  Pri 
enem prvih komercialnih širokopasovnih seizmometrov 
s povratno zanko (STS-1) je bila masa uteži že okoli 0,6 
kg (Wielandt in Streckeisen, 1982)  Merilniki nihanj tal, 
vgrajeni v seizmometre, so danes veliki le nekaj centime-
trov, mase uteži pa so od nekaj deset do tristo gramov, 
je pa dejanska masa uteži pri sodobnih seizmometrih 
»poslovna skrivnost« proizvajalcev  Manjše mase uteži 
so omogočile, da je pri navpičnih seizmometrih robustno 
vzmetenje lacoste (spiralno prenapete vzmeti) zamenjala 
listnata vzmet (Wielandt in Streckeisen, 1982)  Uporaba 
listnate vzmeti je tudi omogočila uporabo tempera-
turno skoraj neobčutljivih materialov, kot je recimo 
invar, kar je neposredno povezano z manjšim instrumen-
talnim šumom (Willmore in Connell, 1963)  Da pa se z 
listnato vzmetjo pridobijo iste lastnosti, kot jih ima vzme-
tenje lacoste, da je torej seizmometer uporaben tudi za 
dolge periode nihanj tal, se listnato vzmet obremenjeno, 
oziroma ukrivljeno, vpne v ležišče  Tako vpetje listnate 
vzmeti pa je matematično zelo zapletena konstrukcija  
Pri seizmometrih STS-1 so modelirali vzmet numerično 
s postopkom končnih elementov (Wielandt in Strecke-
isen, 1982)  Verjetno so ravno zapletenost vpetja 
vzmeti, njena nesimetrična oblika in izbira pravih mate-
rialov za vzmet glavni razlog, da je na svetu tako malo 

proizvajalcev širokopasovnih seizmometrov  Miniaturi-
zacija senzorjev je tudi zmanjšala prostor za namestitev 
senzorjev  Manjša prostornina seizmometra omogoča 
enostavnejšo termično izolacijo lokacije ter s tem bolj 
stabilno delovanje seizmometra pri dolgih periodah (Mali 
in Tasič, 2011)  

Nenazadnje je miniaturizacija omogočila novo zasnovo 
postavitve senzorjev v triosnem seizmometru, ki je 
konkurenčna klasični XYZ-postavitvi  

Klasična oziroma XYZ-

konfguracija 

Sodobni širokopasovni seizmometri imajo vgrajene tri 
merilnike nihanj tal in jim zato pravimo triosni  Klasičen 
triosni seizmometer ima en senzor postavljen v navpični 
smeri, dva v vodoravni ravnini, vsi pa so med seboj posta-
vljeni pravokotno oziroma ortogonalno  Tako postavitev 
imenujemo poenostavljeno XYZ, saj je skladna s karte-
zičnim koordinatnim sistemom in z mednarodnim dogo-
vorom postavitve seizmometrov  Ti so postavljeni tako, 
da X meri nihanje tal v smeri vzhod–zahod, Y meri nihanje 
tal v smeri sever–jug in Z meri nihanje tal v navpični 
smeri (slika 1)  

Tudi v sodobnih triosnih seizmometrih z XYZ-postavi-
tvijo senzorjev je navpični senzor zaradi vpliva težnosti 
drugačen od vodoravnega senzorja  Razlike so prikazane 
v poenostavljeni shemi (slika 2), saj je dejanska zasnova 
sodobnega senzorja mnogo bolj zapletena  Za merjenje 
premikov v širokopasovnih seizmometrih se najpogo-
steje uporablja kapacitivni merilnik, ki posreduje elek-
troniki informacijo o premiku uteži  Sredinska konden-
zatorska plošča je pritrjena na ohišje, zunanji kondenza-
torski plošči pa na utež, ki je prek listnate vzmeti pritr-
jena na ohišje  Na uteži je tudi tuljava, ki je v magnetnem 
polju stalnega magneta, pritrjenega na ohišje, in skrbi za 
povratno silo na utež  Če merilnik meri navpične premike, 
je z dodatno vzmetjo (slika 2b) ali drugačne oblikovano 
oziroma vpeto osnovno listnato vzmetjo vpliv težnosti 
izničen  Dva vodoravna in en navpični merilnik so name-
ščeni na osnovni plošči znotraj kovinske posode, ki je 
tlačno izolirana  Elektronika, ki krmili elemente povratne 
zanke, in pomožna elektronika sta nad senzorji (slika 3)  

Zaradi različnih razlogov, od temperaturnih sprememb 
in staranja do nagnjenosti podlage, se lahko utež 
premakne iz ničelne lege  Zato je pomemben element 
vsakega sodobnega širokopasovnega seizmometra elek-
tronski avtomat, ki skrbi za ponastavitev uteži v ničelno 
lego  Pri vodoravnih senzorjih to dosežemo z nagibom 
ohišja senzorja (slika 4, oznaka c)  Nekoliko bolj zapleten 
je postopek pri navpičnih senzorjih  Da se postavi utež 
navpičnega senzorja v ničelno lego, sta na voljo dve 
možnosti  Pri prvi z izvlečenjem premikajoče mase v 
»uteži« vplivamo na težišče sistema in s tem na položaj 
mirovne lege celotne uteži (slika 4, oznaka a)  Pri drugi 
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Slika 1: Lega treh enoosnih seizmometrov »Hilger and Watts« modela SG 450 (Wilmore MKII) na Observatoriju na 
Golovcu  Seizmometer desno zgoraj je postavljen v smeri vzhod–zahod (oznaka E–W), levo zgoraj je postavljen v 
smeri sever–jug (oznaka N–S), seizmometer spodaj v sredini slike pa meri nihanje tal v navpični smeri  
(foto: I  Tasič) 

Figure 1: Position of the three uniaxial seismometers in the “Hilger and Watts” model SG450 (Wilmore MKII) at the 
Observatory at Golovec  The seismometer on the right is positioned in the East-West direction (E-W mark), the 
one on the left is positioned in the North-South direction (N-S mark), and the seismometer below them and in the 
middle of the picture measures ground motion in the vertical direction  (Photo: I  Tasič) 

Slika 2: Shematski prikaz osnovnih elementov a) vodoravnega in b) navpičnega seizmometra s povratno zanko  
(avtor: I  Tasič) 

Figure 2: Schematic representation of the basic elements of the a) horizontal and b) vertical seismometer with a feedback 
loop (Photo: I  Tasič) 
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Slika 3  Notranjost širokopasovnega seizmometra z 
XYZ-konfguracijo senzorjev  Na osnovni plošči 
sta vidna dva med seboj pravokotno postavljena 
senzorja za zaznavanje vodoravnega nihanja tal  
Elektronika je nameščena nad senzorji  
(foto: I  Tasič) 

Figure 3: Inside view of a broadband seismometer with an 
XYZ confguration of sensors  On the base plate 
there are two mutually perpendicular sensors 
for detecting the horizontal oscillation of the 
ground  The electronics are positioned above 
the sensors  (Photo: I  Tasič) 

pa to dosežemo s spremembo napetost vzmeti (slika 4, 
oznaka b)  Zaradi načina nastavitve ničelne lege vodorav-
nega senzorja se lahko zgodi, da osi navpičnega in vodo-
ravnega senzorja niso več pravokotne med seboj  

Simetrična oziroma 

UVW-konfguracija 

Leta 1995 je Galperin za namene raziskovanja nahaja-
lišč nafte predstavil alternativno razporeditev senzorjev 
(Graizer, 2009)  Trije senzorji v seizmometrih z Galpe-
rinovo konfguracijo so še vedno pravokotno postavljeni 
med seboj, a niso več postavljeni v osnovnih oseh karte-
zičnega koordinatnega sistema XYZ, ampak so nagnjeni 
pod enakim kotom 54,74° glede na navpično os (sliki 5 
in 6) oziroma 35,26° glede na vodoravno ravnino  Samo 
pri tem kotu (54,74° glede na navpično os) tvorijo vse tri 
osi, če so med seboj enakomerno razporejene, v skupni 

točki pravi kot ter so tako skupaj ortogonalni koordinatni 
sistem, rotiran glede na kartezično postavitev osi  Presli-
kava osi senzorjev na vodoravno ravnino nam pokaže tri 
daljice v obliki trikrake zvezde (slika 5), enake simbolu 
avtomobila mercedes  Daljice imajo skupno točko v 
središču koordinatnega sistema ter so med seboj sime-
trično odmaknjene za 120 stopinj  Prvi sodobni široko-
pasovni komercialni seizmometer, ki temelji na Galpe-
rinovi konfguraciji, je bil STS-2 švicarskega podjetja 
Streckeisen  Predstavili so ga leta 1990 in je zaradi 
nizkega instrumentalnega šuma ter velike dinamike 
takoj zasedel vodilno mesto med širokopasovnimi instru-
menti, ki merijo nihanje tal v frekvenčnem območju med 
50 Hz in 0,0083 Hz (120 sekundami)  Taka postavitev 
senzorjev se imenuje tudi simetrična, saj težnost enako 
vpliva na vse tri senzorje (slika 6)  

To je pomembna prednost pri izdelavi senzorjev, saj so 
vsi trije senzorji enaki  Osi koordinatnega sistema so 
označene z oznakami U, V in W (Wielandt, 2012), zato 
na kratko pravimo temu sistemu kar UVW  Vizualno si 
tak koordinatni sistem najlaže predstavljamo kot kocko, 
ki jo postavimo na eno od oglišč, vse tri osi pa so pod 
enakim kotom nagnjene od ravnine  Za tako postavitev 
uporabljamo tudi izraz cube-corner  To kocko lahko nato 
zavrtimo okoli navpične osi za 360 stopinj, kar pomeni, 
da obstaja nešteto možnih orientacij UVW-postavitve 
koordinatnega sistema, a se do zdaj v seizmologiji upora-
blja taka orientacija, da je os U v ravnini osi X in Z  Pri 
tem sta dve možnosti (Townsend, 2014)  Ena je, da je os 
U postavljena v polravnino, ki jo tvorita os Z in negativna 
os X  Tak sistem uporablja podjetje Streckeisen pri seiz-
mometrih tipa STS-2  Druga možnost je, da je U v polrav-
nini, ki jo tvorita os Z in pozitivna os X, kot je pri seizmo-
metrih tipa trillium podjetja Nanometrics  Koordinatni 
sistem UVW je torej rotacija koordinatnega sistema 
XYZ  Analogni signal, ki ga zabeležijo vse tri komponente 
v koordinatnem sistemu UVW, se transformira v karte-
zični koordinatni sistem XYZ že v samem seizmometru, 
za kar poskrbi elektronika  

Pri senzorjih tipa galperin so za nastavitve ničelne lege 
uteži uporabne vse tri metode, ki smo jih opisali pri seiz-
mometru z XYZ-konfguracijo senzorjev (Townsend, 
2014)  Prilagajanje napetosti vzmeti uporablja Nanome-
trics pri trilliumu, spremembo težišča mase pa Strecke-
isnov STS-2  Bistvena prednost pri teh dveh metodah 
pred nagibnim postopkom je, da so osi še vedno pravo-
kotne druga na drugo, četudi seizmometer ni postavljen 
idealno vodoravno na podlago  

Prednosti in slabosti 

UVW- in XYZ-postavitve 

senzorjev v seizmometru 

Za oba tipa seizmometrov velja, da senzorji, če so kako-
vostno narejeni, merijo nihanje tal zelo natančno  V obeh 
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sistemih so sestavljeni iz mehanskega dela in elektro- senzorja pod kotom 54,74°) bolj zapleten kot razvoj 
nike, oboje pa je rezultat zelo zahtevnega in dolgotraj- posameznega vodoravnega ali navpičnega senzorja  
nega razvoja  Tudi proizvodni proces je pri obeh ves čas Zdaj širokopasovne seizmometre z UVW-konfguracijo 
natančno nadzorovan  Je pa zaradi zapletene listnate komercialno proizvajata samo dve podjetji, Steckeisen iz 
vzmeti razvoj senzorja za UVW-simetrijo (za postavitev Švice in Nanometrics iz Kanade  

Slika 4: Pri seizmometrih z XYZ-konfguracijo senzorjev se lahko zaradi »centriranja uteži« vodoravnega senzorja 
(oznaka c; glej tekst za obrazložitev) spremeni njegov naklon glede na navpični senzor  To lahko povzroči izgubo 
pravokotnosti med vodoravnim in navpičnim senzorjem  Pri navpičnem merilniku oba možna postopka centriranja 
uteži (oznaki a, b; glej tekst za obrazložitev) ne vplivata na naklon osi  (avtor: I  Tasič) 

Figure 4: For seismometers with the XYZ confguration of the sensors, the horizontal sensor can, due to “centering the 
mass” (mark c; see text for explanation), change its inclination with respect to the vertical sensor  This may result 
in a loss of perpendicularity between the horizontal and vertical sensors  With the vertical meter, neither of the 
possible weighting procedures (mark a, b; see text for explanation) afect the inclination of the axis  (Photo: I  Tasič) 

Slika 5: Postavitev osi v XYZ-konfguraciji (modra) in UVW-konfguraciji (rdeča); levosučno rotacijo (slika a) uporablja 
seizmometer STS-2, desnosučno (slika b) pa trillium 120 QA  (avtor: I  Tasič) 

Figure 5: Axis in the XYZ confguration (blue) and UVW confguration (red)  The left-hand rotation (Figure 5a) is used by the 
STS-2 seismometer; the right-hand rotation (Figure 5b) is used by the Trillium120QA seismometer  (Photo: I  Tasič) 
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Slika 6: 
Shematski prikaz osnovnih elementov 
senzorja za simetrično postavitev 
(avtor: I  Tasič) 
Figure 6: 
Schematic representation of the 
basic elements of a symmetrical 
(UVW) seismometer with a feedback 
loop  (Photo: I  Tasič) 

Pri UVW-konfguraciji je izdelava senzorjev v proizvo-
dnji poenotena, saj so vsi trije senzorji enaki  To na prvi 
pogled poenostavi proizvodnjo  A ker se seizmični signal 
prevede v XYZ-sistem že v samem seizmometru, morajo 
biti prenosne funkcije vseh treh komponent enake, kar 
zahteva izredno natančno poenotenje vseh vhodnih 
delov in osnovnih gradnikov senzorja  Pravokotnost 
med osmi je bistvena in je zagotovljena že v proizvo-
dnji sami ter nanjo ne vpliva poznejše centriranje uteži  
Simetrični triosni seizmometri morajo imeti, za razliko 
od XYZ-seizmometrov, še dodatno »mešalno« elektro-
niko, ki analogni signal iz UVW-konfguracije pretvori v 
XYZ-izhod, kar tudi nekoliko prispeva k stroškom proi-
zvodnje  Glavna slabost teh seizmometrov pa je vpliv 
okvare enega senzorja na celoten XYZ-izhod  Če se 
zgodi okvara enega senzorja, je zaradi mešalne elek-
tronike celoten signal iz seizmometra neuporaben  Pri 
XYZ-konfguraciji pa je pri okvari enega senzorja seizmo-
meter še vedno uporaben, saj meri podatke o nihanjih tal 
še v dveh dimenzijah  

Izdelava senzorjev pri XYZ-konfguraciji se v proizvodnji 
deli na izdelavo vodoravnih in izdelavo navpičnih senzorjev, 
kar zahteva dve ločeni veji proizvodnje, preizkušanja in 
nadzora (kontrole)  Zaradi dveh tipov senzorjev je med 
obema vrstama senzorjev bolj zapleteno doseganje 
enakih prenosnih funkcij, kar je nenapisan standard 
sodobnih triosnih seizmometrov  Toda popolna enakost 
prenosnih funkcij ni tako bistvena kot pri UVW-konfgu-
racij, saj se lahko zabeleži v kalibracijskih datotekah, ki so 
spremni dokument vsakega seizmometra  

Zanimivo pa je, da imajo vsi pospeškometri, ki so na 
tržišču, XYZ-konfguracijo senzorjev  Razlog so verjetno 
tako cena proizvodnje pospeškometrov kot tudi nekateri 
stranski pojavi pri UVW-postavitvi senzorjev ob zelo 
močnih pospeških (Graizer, 2009)  

Sklepne misli 

Kateri sistemi so torej boljši za opazovanje potresov? 
Pri seizmometrih istega kakovostnega razreda, kadar 
delujejo pravilno in so dejansko narejeni po specifkacijah 
ter smo pri inštalaciji natančni ob uravnavanju seizmo-
metra, pravzaprav ni bistvene razlike  Sama postavitev 
seizmometrov ne glede na konfguracijo osi v seizmo-
metru poteka podobno  Razlike so pomembne pri odkri-
vanju in analiziranju napak  Za analizo napak v zapisu seiz-
mičnega signala je boljši sistem z UVW-konfguracijo, 
če omogoča daljinsko preklapljanje med UVW- in XYZ-
-izhodom  To omogočajo seizmometri tipa trillium, STS-2 
pa ne  Toda če pride do okvare katerega od senzorjev v 
kritičnem trenutku (npr  malo pred potresom), so podatki 
iz seizmometra z UVW-konfguracijo popolnoma neupo-
rabni, kar ne velja za seizmometre z XYZ-konfguracijo 
senzorjev  Vendar pa je pri takšnem seizmometru – če ni 
bil idealno uravnan z vodoravno ravnino – zaradi postopka 
centriranja uteži vprašljiva pravokotnost med senzorji  

Danes uporabljamo v Sloveniji tako seizmometre, ki 
imajo XYZ-konfguracijo senzorjev, kakor tudi seizmo-
metre z UVW-konfguracijo senzorjev  Marca 2019 
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je bilo 17 potresnih opazovalnic državne mreže potre- na štirih pa seizmometre trillium 120QA  Pri seizmo-
snih opazovalnic opremljenih s seizmometri podjetja metrih je pomembna tudi njihova trajnost in v tem imajo 
GurAlp, ki imajo XYZ-konfguracijo senzorjev  Na preo- Streckeisenovi seizmometri prednost pred GurAlpovimi, 
stalih potresnih opazovalnicah imamo seizmometre z kjer so okvare pogostejše  Ker so seizmometri podjetja 
UVW-postavitvijo senzorjev  Na petih potresnih opazo- Nanometrics sorazmerno novi, še ni znano, kako se 
valnicah imamo postavljene seizmometre tipa STS-2, bodo dolgoročno izkazali  
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MERITVE TEKTONSKIH MIKROPREMIKOV 
V PRELOMNI CONI IDRIJSKEGA PRELOMA 
MEASUREMENTS OF TECTONIC MICRO-DISPLACEMENTS IN 
THE IDRIJA FAULT ZONE 

Andrej Gosar 
dr , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova 1b, Ljubljana, andrej gosar@gov si 

Povzetek 
Dolina Učje poteka prečno na 120 km dolg Idrijski prelom, zaradi česar je bila izbrana kot najbolj ustrezna 
za namestitev ekstenziometra TM 71, ki meri tektonske mikropremike v treh smereh (3D)  Meritve 
na razpoki v notranji prelomni coni potekajo od leta 2004  V 14 letih opazovanj sta bila ugotovljena 
sistematično vodoravno zmikanje s povprečno hitrostjo 0,21 mm/leto in podrejeno vertikalno premikanje 
s hitrostjo 0,06 mm/leto, kar dokazuje aktivnost Idrijskega preloma v zahodni Sloveniji  Podan je pregled 
različnih metod raziskovanja recentnih premikov ob aktivnih prelomih ter novejših interdisciplinarnih 
raziskav Idrijskega preloma  Ocene hitrosti premikov so poleg geodinamskih interpretacij pomembne 
predvsem za izboljšanje seizmotektonskih modelov in s tem boljše ocenjevanje potresne nevarnosti  

Abstract 
The Učja valley extends transversally to the 120 km long Idrija fault and was therefore selected as 
the most suitable for the installation of the TM 71 extensometer, which measures tectonic micro-
displacements in 3D  Measurements on the crack within its inner fault zone have been conducted since 
2004  In 14 years of observations a systematic horizontal displacements with an average rate of 0 21 
mm/year and subordinate vertical displacements of 0 06 mm/year have been established, proving 
the activity of the Idrija fault in western Slovenia  An overview of diferent methods of displacement 
measurements related to active faults is given, with an overview of newer interdisciplinary investigations 
of the Idrija fault  Displacement rates are important not only for geodynamic interpretations, but also 
for improvements of seismotectonic models and thus for better seismic hazard assessment  

Idrijski prelom 

Idrijski prelom je geomorfološko najbolj izražen prelom 
v zahodni Sloveniji in je zato jasno viden na satelitskih 
in letalskih posnetkih ter na digitalnih modelih višin 
različne ločljivosti  Prelom jesledljiv v dolžini več kot 
120 km od Furlanije v bližini Kaninskega pogorja na 
severozahodu do Gorskega Kotarja na Hrvaškem na 
jugovzhodu (Buser, 1986)  Povprečna smer preloma 
je 310o, naklon vpada pa 85o proti severovzhodu 
(Atanackov in sod , 2014)  V  južnem delu je ob njem 
več kraških polj porečja Ljubljanice, v severnem delu pa 
prelom poteka vzdolž dolin Idrijce, Kanomljice in Soče  
Zgodovina njegovega raziskovanja je zelo dolga (Čar in 
Gosar, 2011), tudi zaradi pomena idrijskega rudišča, 
saj je bil v geološki zgodovini del orudenja (Ljubevč) ob 
Idrijskem prelomu odrezan in premaknjen na današnje 
mesto za okoli 2,5 km  Na podlagi tega je Placer 
(1971), ob upoštevanju, da naj bi bil prelom star od 10 
do 12 milijonov let, izračunal, da je bila skozi celotno 
obdobje povprečna hitrost premikov od 0,25 do 0,16 
mm/leto, premik pa je poševen z navpičnim skokom 
480 m (Placer, 1982)  Novejše raziskave, povezane 
s podrobnim kartiranjem za izdelavo geološke karte 
idrijsko-cerkljanskega ozemlja, so pokazale, da Idrijski 

prelom res izkazuje poševni premik, ki pa je posle-
dica dveh ločenih tektonskih dogajanj (Čar, 2010)  
V srednjem miocenu pred 12 milijoni let, je bilo ozemlje 
pod vplivom močnih nateznih sil in nastali so normalni 
prelomi v smeri od severozahoda proti jugovzhodu ter 
vpadom proti severovzhodu  Ob Idrijskem prelomu se 
je severovzhodni blok spustil za do 480 m  V novejšem 
času so se napetostni pogoji spremenili v kompre-
sijske v približni smeri sever–jug in prelom se je reak-
tiviral v desnozmičnega  Pri tem so delno nastale nove 
prelomne trase, zaradi česar je prelomna cona Idrij-
skega preloma široka in zelo zapletena  Ponekod so 
vidni nespremenjeni odseki iz časa normalnih premikov, 
drugod reaktivirane cone normalnih prelomov s hori-
zontalnimi premiki in v veliki večini najmlajše, skoraj 
navpične prelomne ploskve z značilnimi strukturami, ki 
nastajajo ob zmičnih prelomih (Čar, 2010; Čar in Gosar, 
2011)  V razpravi Placer in sod  (2010) ocenjujejo, da 
je navidezni zmik ob Idrijskem prelomu na Tolminskem 
približno10 km  Ker poteka Idrijski prelom večinoma 
vzdolž rečnih dolin ali kraških polj, je ob njem razmeroma 
malo izdankov, primernih za podrobnejše tektonske 
analize  Najlepše je celotna prelomna cona razgaljena 
v dolini Učje na skrajnem severozahodu, saj poteka 
prečno na smer preloma in prav na območju prelomne 
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cone tvori manjši kanjon z navpičnimi stenami (Čar in 
Pišljar, 1993)  V njem so dobro vidne strukture zunanje 
in notranje prelomne cone  Prvi neposredni dokaz za 
kvartarne do recentne deformacije je v kvartarni breči 
nad kanjonom našel Vrabec (2012), ki je ugotovil, da na 
aktivnost preloma dodatno kažejo tudi desni zmiki reke 
Učje ob sekundarnih prelomih  

Z metodami tektonske geomorfologije na podlagi 
natančnega digitalnega modela višin iz LiDARskega 
snemanja površja so recentno kinematiko Idrijskega 
preloma v zadnjih letih raziskovali Moulin in sod  (2014)  
Pozneje so uporabili še metode datiranja na podlagi izpo-
stavljenosti izdankov kozmičnim žarkom (izotop 36Cl) 
in ocenili povprečno hitrost premikanja ob Idrijskem 
prelomu na 1,15 mm/leto za obdobje od poznega plei-
stocena (Moulin in sod , 2016)  Pri seizmotektonski 
parametrizaciji aktivnih prelomov Slovenije za izdelavo 
nove karte potresne nevarnosti Slovenije so Atanackov 
in sod  (2014) recentno hitrost premikanja ocenili na 
1 mm/leto  

Domnevamo, da je Idrijski prelom potresno dejaven, 
čeprav je vzdolž njega zaznanih razmeroma malo 
potresov (Živčić in sod , 2011)  K nezanesljivosti seiz-
moloških opazovanj največ prispeva dejstvo, da so bile 
v preteklosti potresne opazovalnice, razen tiste na 
Vojskem, precej oddaljene, kar zmanjšuje natančnost 
lociranja žarišč potresov  Na širšem območju okrog 
Idrijskega preloma je domnevno nastal tako imenovani 
idrijski potres leta 1511, ki je z ocenjeno magnitudo 6,8 
najmočnejši znani potres na območju Slovenije  Vendar 
pa je dejanska lokacija tega potresa še predmet raziskav 
(Fitzko in sod , 2005; Camassi in sod , 2011), ki dopu-
ščajo da se je potres zgodil na zelo širokem območju 
v zahodni Sloveniji ali celo v Furlaniji  V  novejšem času 
so med raziskavami zelo pomembne paleoseizmološke  
V  20  stoletju sta se na širšem območju Idrijskega 
preloma zgodila dva močna potresa, cerkniški leta 1926 
in potres v Krnskem pogorju leta 1998 (Živčić in sod , 
2011)  Za slednjega je dokazano, da je nastal na Raven-
skem desnozmičnem prelomu, ki poteka vzporedno in 
severno od Idrijskega  

Na območju doline Učje je Idrijska prelomna cona široka 
okoli 750 m, ozemlje pa je zgrajeno pretežno iz zgornje-
triasnega dachsteinskega apnenca  Nekoliko severno 
poteka glavni nariv Kaninskega pogorja proti jugu, v 
katerem je dachsteinski apnenec narinjen na kredni 
fiš (Buser, 1986)  Jugozahodno od glavne prelomne 
ploskve v dolini Učje je manjše območje jurskega 
apnenca liasne starosti, v dnu samega kanjona pa na 
nekaj mestih izdanja kredni fiš  Notranja prelomna cona 
je široka okoli 260 m in obsega dva robna preloma ter 
glavno in stransko prelomno ploskev  Na območju glavne 
prelomne ploskve nismo našli primerne razpoke za 
meritve mikropremikov  Zato pa je stranska prelomna 
ploskev, ki poteka 70 m vzhodneje prek okoli 50 m 
visoke stene kanjona, zelo izrazita razpoka (slika 1a), ki 
se je izkazala za najprimernejšo za namestitev eksten-

ziometra  Nizvodno je 50 m proti vzhodu še ena lepo 
razgaljena prelomna ploskev, na kateri tektonske drse 
jasno kažejo na subvertikalne premike (slika 1b)  Ker pa 
je umeščena v najožji del kanjona, dostop do nje s težko 
vrtalno opremo, potrebno za namestitev ekstenzio-
metra, ni bil mogoč  

Meritve tektonskih 

premikov ob prelomih 

Ocene hitrosti recentnih premikov tektonskih blokov 
ob prelomih so zelo pomembne za razumevanje geodi-
namike in aktivne tektonike ter s tem za ocenjevanje 
potresne nevarnosti  Žal pa je na ozemljih, za katera 
so značilne zmerne hitrosti tektonskih deformacij, med 
katere sodi tudi Slovenija, ustrezne meritve večinoma 
težko izvesti, še posebej, če so za močnejše prelome 
značilne razmeroma široke prelomne cone  Pri tem se 
uporabljajo metode terestične ali satelitske (GNNS) 
geodezije  Dokaj pogoste so ponavljajoče se meritve 
vzdolž nivelmanskih vlakov (npr  vzdolž železniških prog), 
ki so navadno omejene na vertikalne deformacije, 
lahko pa merijo tudi horizontalne  Za zahodno Slove-
nijo so takšno analizo naredili Rižnar in sod  (2007)  Za 
natančnejše analize aktivnosti posameznih prelomov 
pa geodetskih meritev ne moremo opraviti kjerkoli ob 
prelomu, pač pa tam, kjer dobro poznamo strukturne 
razmere in kjer celotna prelomna cona ni preširoka  Na 
Idrijskem prelomu kaže, da je za terestične geodetske 
meritve primeren odsek med Dolenjo Trebušo in Kano-
meljskim Razpotjem (Čar in Gosar, 2011)  V dolini Kano-
mljice je bila sicer leta 1985 že postavljena geodetska 
mreža s štirimi točkami, vendar je bila žal opravljena 
le ničelna izmera, pozneje pa se meritve niso nikoli 
več ponovile (Kogoj, 2000), zato nimajo uporabnega 
pomena  Placer in Koler (2007) sta za geodetske spre-
mljave aktivnih prelomnih con v Sloveniji predlagala vzpo-
stavitev geodetskih mrež točk, postavljenih v prelomnih 
krilih zunaj prelomne cone, in njihovo dolgoletno opazo-
vanje  Premik prelomnih kril se bo pokazal z deformacijo 
geodetske mreže  

Danes imajo metode satelitske geodezije večinoma 
prednost pred terestičnimi  Na območju zahodne Slove-
nije so že izvedene nekatere raziskave s ponovljenimi 
GNSS-meritvami, ki so podale vektorje premikov širšega 
območja (npr  Weber in sod , 2010), žal pa je gostota 
točk, uporabljenih v teh študijah, večinoma premajhna, 
da bi omogočala tudi oceno premikov ob posameznih 
prelomih  Poleg GNSS-meritev za meritve vertikalnih 
premikov površja uporabljamo metodo InSAR (Synthetic 
Apperture Radar), metodo permanentnih sipalcev, ki je 
bila za druge namene uporabljena tudi na širšem območju 
Julijskih Alp (Žibret in sod , 2012)  Ker v zahodni Sloveniji 
prevladuje zmična tektonika s horizontalnimi premiki ob 
prelomih, so za geodinamske namene meritve le verti-
kalnih premikov premalo  Metoda InSAR omogoča tudi 
ugotavljanje premikov, ki se zgodijo naenkrat ob zelo 
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Slika 1: a) Razpoka v notranji prelomni coni Idrijskega preloma v dolini Učje  Puščica kaže lokacijo ekstenziometra TM 71  
b) Izdanek prelomne ploskve 50 m vzhodno od razpoke na sliki (a) z izrazitimi tektonskimi drsami, ki kažejo na 
subhorizontalne premike (foto: A  Gosar)  

Figure 1: a) A crack in the Idrija fault inner fault zone in the Učja valley; the arrow indicates the location of the TM 71 
extensometer  b) Outcrop of another fault plane located 50 m to the east with clear striations indicating 
subhorizontal movements (Photo: A  Gosar) 

močnih potresih, saj lahko z njo zelo natančno primer-
jamo relief pred in po potresu  Velika prednost InSAR-
-meritev je, da je vedno na voljo dolgoleten niz meritev 
za naknadno primerjavo in analizo, tudi ko se že zgodi 
močan potres, saj nam pri terestičnih in GNSS-meri-
tvah pogosto manjkajo predhodne referenčne meritve  
Na povsem drugi strani kot satelitska geodezija pa 
so meritve mikropremikov ob posameznih prelomnih 
ploskvah ali razpokah znotraj prelomnih con (Stemberk 
in sod , 2003), opisane v tem članku  Z njimi lahko ugoto-
vimo aktivnost posamezne prelomne ploskve, kar je 
lahko pomembno dokazovanje aktivnosti prelomov, ne 
moremo pa oceniti deformacije prek celotne prelomne 
cone  

Ekstenziometer TM 71 

TM 71 je mehanski ekstenziometer (slika 2), namenjen 
namestitvam na razpoke za merjenje relativnih mikro-
premikov v treh smereh (3D) med dvema blokoma, ki 
ju ločuje razpoka  Deluje na principu mehanske inter-
ference  – optični učinek Moire  Premiki se izmerijo z 
interferenčnim vzorcem (Košt'ak, 1991), ki ga oblikujeta 
optični mreži, vgravirani na dveh steklenih ploščicah, ki 
se med seboj premakneta  Inštrument podaja premike v 
treh smereh, in sicer vektor premika v dveh med seboj 
pravokotnih ravninah (vodoravna in navpična) ter kotne 
spremembe oziroma rotacijo  Občutljivost merilnega 
sistema je 0,05–0,0125 mm v vseh treh prostorskih 
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Slika 2: 
Ekstenziometer TM 71, ki meri 
mikropremike v treh smereh (foto: A  
Gosar)  
Figure 2: 
The TM 71 extensometer 
which measures tectonic micro-
displacements in three directions 
(Photo: A  Gosar) 

Slika 3: a) Namestitev ekstenziometra TM 71 na razpoki 
v Idrijski prelomni coni; b) skica namestitve z 
opazovanimi vodoravnimi premiki (foto: A  Gosar) 

Figure 3: a) Installation of the TM 71 extensometer on 
the crack in the Idrija fault zone  b) Schematic 
presentation of the installation with observed 
horizontal displacements (Photo: A  Gosar) 

koordinatah in 3,2 10-4 rad pri kotnih spremembah 
(Stemberk in sod , 2003; Stemberk in sod , 2010)  Glavna 
prednost popolnoma mehanskega inštrumenta je, da 
nima električnih komponent  Zaradi svoje robustnosti 
je zato primeren za delovanje v zahtevnih razmerah na 
prostem in dolgoletno opazovanje premikov  Pomanklji-
vost pa je, da zahteva ročno odčitavanje, kar pa na neka-
terih mestih (predvsem v kraških jamah) v novejšem 
času rešujejo z avtomatiziranim fotografranjem interfe-
renčnega vzorca v izbranem časovnem intervalu (Brie-
stensky in sod , 2010; Šebela in sod , 2009)  Ekstenzio-
meter TM 71 so razvili na Inštitutu za strukturo kamnin 
in mehaniko Češke akademije znanosti v Pragi (Košt'ak, 
1977) in ga tudi patentirali  Danes je po vsem svetu 
nameščenih že skoraj 300 teh inštrumentov  Poleg 
meritev aktivnih tektonskih premikov jih uporabljajo tudi 
v inženirski geologiji za spremljanje stabilnosti kamnin-
skih blokov in morebitnega plazenja  

Meritve tektonskih 

mikropremikov v dolini Učje 

Po podrobnem pregledu celotnega dostopnega dela 
prelomne cone Idrijskega preloma v dolini Učje smo za 
namestitev ekstenziometra TM 71 kot najbolj primerno 
izbrali izrazito razpoko v začetnem delu kanjona v okoli 
50 m visoki steni, obrnjeni proti jugu  Namestili smo ga v 
njenem vznožju na vrhu podornega stožca gruščnatega 
materiala (sliki 1 in 3)  Na tem območju so nastali skalni 
podori tako ob potresu 1976 v Furlaniji, kot v manjšem 
obsegu tudi ob potresu 1998 v Krnskem pogorju  Name-
stitev je novembra 2004 izvedla ekipa Inštituta za struk-
turo kamnin in mehaniko iz Prage (Šebela in sod , 2005; 
Gosar in sod , 2007)  Že sam transport vrtalne opreme 
do delovišča je bil velik izziv, saj je bilo treba za spust v 
kanjon in prečkanje reke uporabiti vrvno tehniko  Zaradi 
konfguracije razpoke je v zahodnem bloku jeklen drog 
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Slika 4: Premiki, izmerjeni s TM 71 na Idrijskem prelomu  +x zapiranje razpoke, +y levo horizontalno zmikanje, +z 
spuščanje jugozahodnega bloka 

Figure 4: Displacements measured by the TM 71 on the Idrija fault; +x indicates closing of the crack, +y indicates left-
lateral displacement, +z indicates lowering of the SW block 
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Slika 5: Kotne deformacije, izmerjene s TM 71 na Idrijskem prelomu v dveh ravninah 
Figure 5: Angular deviations measured by the TM 71 on the Idrija fault in two planes 
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Slika 6: Korelacija med temperaturnimi spremembami in odpiranjem (-x ekstenzija) ali zapiranjem (+x kompresija) razpoke 
na Idrijskem prelomu  

Figure 6: Correlation between temperature variations and opening (-x extension) or closing (+x compression) of the crack 
on the Idrija fault 

sidran v dveh točkah, na vzhodnem bloku pa v eni sami 
(slika 3)  Za zagotovitev trajnosti namestitve je zelo 
pomembno, da je inštrument nameščen pod manjši 
previs, ki ga ščiti pred padajočim kamenjem  

Ekstenziometer TM 71 nepretrgoma beleži premike že 
14 let od novembra 2004 do konca leta 2018, ker je 
dovolj dolgo obdobje, da je mogoče sklepati na repre-
zentativnost v daljšem obdobju  V prvih letih smo izvajali 
odčitke na tri do štiri mesece, pozneje pa na šest do 
dvanajst mesecev (Gosar in sod , 2009; Gosar in sod , 
2011; Gosar, 2019)  Seveda bi bilo zaželeno nadaljevati s 
pogostejšim odčitavanjem, vendar je zaradi velike odda-
ljenosti mesta meritve od Ljubljane to težko zagotoviti  
Po drugi strani pa se kaže dovolj jasen in konsistenten 
trend premikov tudi iz redkejših odčitkov  Ob izrazitejši 
potresni dejavnosti na tem območju bomo frekvenco 
odčitovanja povečali, saj bi nam to omogočilo analizo 
morebitne soodvisnosti premikov in potresov  

Rezultati meritev (slika 4) kažejo predvsem sistema-
tični vzorec horizontalnih premikov (y-os) in zelo majhne 
premike v navpični smeri (z-os)  To se ujema s tem, da 
je Idrijski prelom danes predvsem zmičen prelom z le 
majhno vertikalno komponento  To vemo iz geoloških 
podatkov, saj se v novejšem obdobju na prelomu ni zgodil 
tako močan potres, da bi lahko zanj izračunali žariščni 

mehanizem ali celo podrobno analizo koseizmičnih 
zdrsov ob prelomni ploskvi, kar je mogoče le za močne 
potrese  Takšne analize so bile narejene za potresa 
1998 in 2004 v Krnskem pogorju, kjer žariščni meha-
nizmi kažejo na skoraj čisti desni zmik ob Ravenskem 
prelomu z le manjšo vertikalno komponento (Živčić in 
sod , 2011)  Ker sta Ravenski in Idrijski prelom vzpo-
redna in v enakem napetostnem režimu (kompresija v 
smeri približno sever–jug), lahko sklepamo, da so tudi na 
Idrijskem prelomu recentni premiki predvsem desnoz-
mični  To pa ne velja nujno za vse razpoke znotraj široke 
prelomne cone  Tako kažejo meritve z ekstenziometrom 
v dolini Učje na razpoki, ki je vzporedna glavni prelomni 
ploskvi, na skoraj čisti levi zmik  Čeprav je to morda prese-
netljiv rezultat, poglobljena razprava o njem zaenkrat ni 
mogoča, dokler ne bomo imeli na razpolago drugih tere-
stičnih ali satelitskih geodetskih meritev v takšni gostoti 
točk in dovolj dolgim nizom, da bodo nedvoumno ugoto-
vljeni recentni premiki med blokoma, ki ju ločuje celotna 
prelomna cona Idrijskega preloma, kakor tudi more-
bitni premiki med manjšimi bloki znotraj prelomne cone  
Lokalne permutacije smeri napetosti znotraj komple-
ksno zgrajene prelomne cone, zaradi katere nastajajo 
neenaki premiki posameznih blokov, so vedno možne in 
lahko pojasnijo leve zmike ob posamezni razpoki znotraj 
nje  Poleg tega se lahko zgodi tudi rotacija blokov, ki se 
kažejo v levozmičnih premikih znotraj sicer desnozmič-
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nega preloma  V širšem merilu so neotektonske rotacije 
blokov v zahodni Sloveniji ugotovili s paleomagnetnim 
datiranjem pliocensko-kvartarnih sedimentov (Vrabec in 
sod , 2018), vendar tega ni mogoče neposredno prenesti 
na dogajanje znotraj kompleksne prelomne cone posa-
meznega preloma in v aktivne tektonske razmere dolo-
čenega preloma  

Povprečna hitrost levega zmikanja v prvih desetih letih 
(2004–2014) je 0,21 mm/leto (slika 4)  V prvih desetih 
mesecih po postavitvi je bila hitrost zmikanja še bistveno 
večja (y = +0,54 mm/leto)  Sledila je anomalna vrednost 
odčitka na začetku leta 2006  Čeprav ni dokazov, je 
ta izstopajoča vrednost verjetno posledica kakšnega 
mehanskega vpliva na inštrument, ki bi ga lahko povzro-
čilo padajoče kamenje, led ali podobno  Tako sklepamo 
tudi zato, ker pri naslednjih odčitkih odstopanja sploh 
ni več bilo  V  prvih 2,5 letih je bila povprečna hitrost 
premikov 0,31 mm/leto, v prvih šestih letih pa 0,24 
mm/leto  To sicer kaže na postopno zmanjševanje 
hitrosti premikov  Kaj bi lahko bil razlog, ni znano  Dejstvo 
pa je, da se je 12  julija 2004 v Krnskem pogorju na 
oddaljenosti 10–12 km od Učje zgodil močan potres z 
navorno magnitudo 5,2, ki je imel zaradi prenosa nape-
tosti dolgotrajnejši vpliv na napetostno polje tudi na 
sosednjih prelomih (Ganas in sod , 2008)  Ta potres pa 
se je zgodil le pet mesecev pred namestitvijo ekstenzio-
metra  Pozneje pa ves čas opazovanja na tem območju 
ni bilo več močnih potresov, ki bi presegli magnitudo 3,5  
V  času med sredino leta 2014 in koncem 2018 smo 
izmerili zmanjšano hitrost premikov na 0,08 mm/leto  
Če vzamemo celotno 14-letno obdobje opazovanj, je 
povprečna hitrost premikov 0,18 mm/leto  

Na navpični osi (z-os) smo v prvih šestih letih opazovanj 
izmerili zelo stabilno pozitivno hitrost premikov +0,06 
mm/leto, ki pomeni sorazmerno spuščanje jugozaho-
dnega bloka glede na severovzhodni (slika 4)  Hitrost se 
po letu 2010 zmanjša in za celotno 14-letno obdobje 
je hitrost premikov le +0,03 mm/leto  Prevladujoča 
zmična tektonika s podrejeno vertikalno komponento 
premikov je pričakovana  

Vodoravna x-os, usmerjena prečno na razpoko, ki odraža 
odpiranje ali zapiranje razpoke, kaže le sezonske spre-
membe, ki večinoma zelo dobro korelirajo z izmerjenimi 
temperaturami v času meritev (sliki 4 in 6)  Pozitivne 
vrednosti (kompresija) sovpadajo z višjimi temperatu-
rami v poletnih mesecih in negativne vrednosti (eksten-
zija) z nižjimi temperaturami v zimskih mesecih  Izmer-
jeni premiki ne presegajo 0,2 mm  

Kotne deformacije (rotacije) v obeh ravninah so majhne 
(slika 5)  V xz-ravnini so največ +0,4 π/200 in v xy-ravnini 
največ -0,2 π/200  Največji odkloni v xz-ravnini so bili v 
letih 2007, 2009 in 2011, vendar so se vedno povrnili 
v prejšnje stanje in dolgoročno ne opažamo urejenega 
vzorca  V  xy-ravnini so podobni odmiki manjši, celotno 
obdobje pa se kaže rahel vzorec sprememb, ki nagiba v 
negativne vrednosti  

Sklepne misli 

Meritve premikov ob razpoki v notranji prelomni coni Idrij-
skega preloma v dolini Učje kažejo na njegovo recentno 
aktivnost  Premiki v celotnem obdobju opazovanja so 
konsistentni, čeprav se hitrost premikanja s časom 
nekoliko manjša, kar je verjetno povezano s povečanimi 
napetostmi v začetnem obdobju opazovanja po močnem 
potresu leta 2004 v Krnskem pogorju  Prevladujejo 
levozmični vodoravni premiki s povprečno hitrostjo 0,21 
mm/leto, medtem ko je navpična komponenta premikov 
podrejena s hitrostjo 0,06 mm/leto  Za izmerjene leve 
premike znotraj sicer desnozmičnega preloma lahko le 
domnevamo, da so posledica menjave smeri napetosti 
znotraj kompleksne in zelo široke prelomne cone  Izmer-
jene hitrosti premikov lahko na splošno primerjamo z 
geološko ocenjenimi premiki, ki za 10–12 milijonov let 
znašajo od 0,25 do 0,16 mm/leto (Placer, 1971)  Na 
podlagi tektonske geomorfologije in datiranja glede izpo-
stavljenosti izdankov kozmičnim žarkom pa je hitrost 
premikov ob Idrijskem prelomu za obdobje od poznega 
pleistocena ocenjena na 1,15 mm/leto (Moulin in sod , 
2016)  GNSS-meritve v zahodni Sloveniji sicer kažejo 
na premike ozemlja v smeri proti severu velikostnega 
reda 2–3 mm/leto (Weber in sod , 2010; Serpelloni 
in sod , 2016), z njimi povezane deformacije ozemlja pa 
so razporejene prek številnih prelomov dinarske smeri 
(Moulin in sod , 2016)  V  novejši študiji o kinematiki 
aktivnih prelomov v Avstriji z uporabo TM 71 so ugoto-
vili, da so izmerjeni letni premiki za red velikosti manjši, 
kot so ugotovljeni za širše ozemlje ekstuzije Vzhodnih Alp 
iz GNSS meritev (Baroň in sod , 2019)  To pa se ujema z 
rezultati naših meritev na Idrijskem prelomu  

Kljub intenzivnim raziskavam aktivne tektonike dinar-
skega prelomnega sistema v zadnjem obdobju, ki segajo 
od tektonske geomorfologije do paleoseizmologije in 
satelitske geodezije, bi jih bilo treba nagraditi predvsem 
s sistematičnimi in dolgoletnimi meritvami terestične in 
satelitske geodezije v dobro izbrani in dovolj gosti mreži 
merskih točk zunaj cone Idrijskega preloma (Placer in 
Koler, 2007)  Realni podatki o recentni hitrosti premikov 
ob Idrijskem in drugih dinarskih prelomih v zahodni Slove-
niji so poleg geodinamskih interpretacij zelo pomembni 
za izboljšanje seizmotektonskih modelov in s tem boljše 
ocenjevanje potresne nevarnosti na tem potresno zelo 
izpostavljenem območju  
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THE DIFFERENCES BETWEEN A TEMPERATURE INCREASE OF 
THE EARTH’S SURFACE OF 1 5°C AND 2°C 

Zala Žnidaršič 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fziko, Jadranska 19, Ljubljana, zala znidarsic@gmail com 

Lučka Kajfež Bogataj 
prof  dr , Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, lucka kajfez bogataj@bf uni-lj si 

Povzetek 
Podnebne spremembe so kot posledica globalnega segrevanja opazne povsod po svetu in se kažejo v 
najrazličnejših oblikah  Globalno se je ozračje pri tleh samo od druge polovice 20  stoletja naprej ogrelo za 
približno 1 °C, z negotovostjo približno 0,2 °C, pri tem pa v zadnjih 30 letih temperatura narašča za približno 
0,2 °C na desetletje  S takim trendom segrevanja ozračja bi že čez približno 25 let lahko dosegli za 1,5 °C 
višje vrednosti od temperature ozračja v predindustrijski dobi (obdobje 1850–1900), učinki tega pa bi močno 
vplivali na življenje na Zemlji  Na podlagi prošenj vlad držav članic Pariškega sporazuma je zato Medvladni odbor 
za podnebne spremembe (v nadaljnjem besedilu: IPCC) oktobra lani izdal posebno poročilo o vplivu globalnega 
segrevanja za 1,5 °C glede na drugo polovico 19  stoletja v primerjavi z učinki napovedi segrevanja za 2 °C ter 
o razlikah med napovedmi izpustov, ob katerih bi dosegli enega ali drugega od stanj  V članku so predstavljene 
razlike med učinki segrevanja za 1,5 in 2 °C z globalnega vidika  Pri obeh napovedih bi bila za dosego cilja 
omejitve segrevanja potrebna hitra in velika sprememba zdajšnjih količin izpustov toplogrednih plinov  

Abstract 
Climate change is already impacting our world by putting nature, wildlife, people and their homes at risk  
Globally, ground air temperature has risen by approximately 1°C since the 1950s, with an uncertainty of 
0 2°C, and the trend of the last 30 years has been approximately 0 2°C per decade  This means that in 
only 25 years there could be an increase in global temperature of 1 5°C compared to the values during 
the preindustrial era (1850-1900)  The efects of this will be severe  Based on requests by governments, 
the IPCC has issued a report assessing how the impacts of a 1 5˚C temperature limit difer from a 
2˚C limit, and the diferences between the emission pathways for achieving these two temperature 
goals  This article presents the diferences between the two scenarios, globally as well as regionally  
In both cases, drastic action is necessary to reduce the current rate of temperature increase  

Uvod 

Podnebne spremembe kot posledica globalnega segre-
vanja imajo pomemben vpliv na večji del sveta ter vse 
pogosteje ogrožajo naravo, življenje in življenjski prostor 
ljudi in živali  Z namenom blaženja podnebnih sprememb 
je bil podpisan Pariški sporazum o podnebnih spre-
membah, v katerem so se članice zavezale k omeje-
vanju globalnega segrevanja pod 2 °C glede na tempe-
raturo v predindustrijski dobi (obdobje 1850–1900) in 
poskušanju omejitve segrevanja na 1,5 °C  Na podlagi 
prošenj vlad držav članic je IPCC oktobra 2018 izdal 
posebno poročilo (IPCC, 2018) o vplivu globalnega 
segrevanja za 1,5  °C glede na drugo polovico 19  
stoletja v primerjavi z učinki napovedi segrevanja za 
2 °C ter o razlikah med napovedmi izpustov, ob katerih 
bi dosegli enega ali drugega od stanj  Rezultati so 
pokazali, da bodo na svetu že pri napovedi segrevanja 
za 1,5 °C opazni znatni učinki na podnebje, ki bodo pri 

napovedi segrevanja za 2  °C samo še povečani  Do 
današnjega dne se je globalno ozračje pri tleh ogrelo 
za približno 1 °C, zdaj pa smo na poti emisij toplogre-
dnih plinov, ki bi do leta 2030 ustrezale dvigu za 1,5 °C 
(WRI, 2018)  Omenjeno posebno poročilo je dodatek 
petemu poročilu o podnebnih spremembah (IPCC, 
2018), v njem pa so navedeni tudi ukrepi, potrebni za 
izpolnitev obeh podnebnih ciljev  

Letna povprečna koncentracija CO2 v ozračju je že 
leta 2015 dosegla rekordnih 400 ppm, v letih 2016, 
2017 in 2018 pa je še naprej naraščala (NASA, 2019)  
Kriosfera se zadnja leta še naprej krči, enako arktični 
in antarktični morski led  Leto 2017 je bilo na svetovni 
ravni med tremi najtoplejšimi v času od druge polovice 
19  stoletja do današnjih dni in najtoplejše brez pojava el 
niño  Vseh devet najtoplejših let doslej je bilo v obdobju 
od leta 2005 in pet najtoplejših od leta 2010 naprej 
(Cegnar, 2018)  
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Slika 1: Primerjava tveganja na različnih področjih pri dvigu globalne temperature za 1,5 °C in 2 °C 
(prirejeno po: WWF, 2018)  

Figure 1: Risk comparison by area in the event of a global temperature increase of 1 5°C and 2°C 
(Adapted from: WWF, 2018) 

Tudi na regionalni ravni so spremembe podnebja že opazne  
V  Sloveniji se je ozračje od leta 1961 segrelo za 2 °C, 
medtem ko temperaturni dvig v obdobju od druge polovice 
19  stoletja do zdaj ocenjujemo na približno 2,5 °C  Od leta 
1961 so se pri nas razen jeseni močno ogreli vsi letni časi  
Prav tako sta se povečala število in moč vročinskih valov, 
obdobja hladnega vremena pa so postala manj pogosta in 
izrazita  Padavinske spremembe po drugi strani niso bile 
tako izrazite, se je pa na letni ravni v zahodni polovici Slove-
nije nekoliko zmanjšala količina padavin  Zaradi toplejših 
zim se je pri nas zmanjšala količina snega in tudi trajanje 
snežne odeje je krajše (ARSO, 2018)  

Razlike med vplivi podnebnih sprememb pri dvigu 
globalne temperature za 1,5  °C in 2  °C so izjemne  
Pri 2  °C bo skrajnjim oziroma ekstremnim vročinskim 
valovom izpostavljenih trikrat več ljudi na svetu, poleg 
tega bo svetovno gledano tveganje za poplave 170  % 
današnjega, torej več kot enkrat večje od današnjega, 
kar je prikazano na sliki 1 (WWF, 2018)  

Spremembe vremena 

Pri obeh napovedih bodo razlike v sezonski tempera-
turi  Če uspemo omejiti dvig temperature na 1,5 °C, bo 

približno 14 % svetovnega prebivalstva izpostavljenih 
skrajnim vročinskim valovom vsaj enkrat na pet let, pri 
dvigu za 2 °C pa bo ta delež dvakrat višji, skrajnim vročin-
skim valovom vsaj enkrat na pet let bo namreč izposta-
vljenih kar 37 % svetovnega prebivalstva (slika 2)  

Verjetnost suš in tveganje za slabšo oskrbo s pitno vodo 
bosta ob segrevanju za 1,5  °C znatno zmanjšani  Še 
posebej je to pomembno za Sredozemlje in Južno Afriko, 
kjer bo tveganje za obsežnejše suše in njihovo pogostost 
pri dvigu za 2 °C znatno višje  Območja visokih geograf-
skih širin severne poloble in gorati deli sveta, skupaj z 
vzhodno Azijo in vzhodnim delom Severne Amerike, 
bodo po ugotovitvah IPCC pri spremembi za 2 °C izpo-
stavljena popuščanju mraza v najhladnejših zimskih dneh 
in večji količini padavin kot pa pri spremembi za 1,5 °C, 
ko bosta popuščanje mraza in količina padavin manjša  
Medtem ko bo že za 1,5 °C toplejše podnebje pomenilo 
več poplav in erozije tal v primerjavi z današnjimi razme-
rami, bi za 2 °C toplejše podnebje lahko pomenilo, da bo 
takšnih dogodkov še več  

V Sloveniji lahko zaradi reliefne in podnebne pestrosti 
pričakujemo nekoliko različne podnebne spremembe 
med posameznimi območji, poleg tega pa bodo učinki 
omenjenih sprememb različno izraziti (ARSO, 2018)  Pri 
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globalnem cilju 2 °C lahko v Sloveniji pričakujemo dvig 
temperature za okoli 3 °C nad temperaturo, kot je bila 
konec 19  stoletja, kar pomeni, da se bo obremenitev 
zaradi vročine stopnjevala, ob tem pa se bosta dolžina 
in jakost vročinskih valov povečevali  Že v naslednjih dveh 
desetletjih se bo na primer povprečno število vročih dni 
(ko najvišja temperatura zraka preseže 30 °C) v nižinah 
Slovenije povečalo za 8 do 11 (ARSO, 2018)  

Spremembe na Arktiki 

Podnebne spremembe so na Arktiki še bolj izrazite kot 
drugje, segrevanje je več kot dvakrat večje od globalnega 
povprečja  Morski led, ki je ključna komponenta arktičnih 
morskih ekosistemov, se drastično krči, v zadnjih 12 
poletjih smo zabeležili 12 primerov najmanjših površin 
ledu (WWF, 2018)  Pri 1,5  °C toplejšem podnebju bo 
Arktika na vsakih 100 let eno poletje popolnoma brez 
ledu, pri dvigu za 2 °C pa vsaj eno poletje na deset let 
(WWF, 2018)  Posledice tega so izjemno pomembne ne 
le za morske ekosisteme na Arktiki, temveč tudi za preo-
stali del sveta  Ker morje sončno sevanje bolje absorbira 
od ledu, bo to vplivalo na globalno energijsko ravnovesje 
in cirkulacijo oceanov ter s tem na razvoj vremena na 
severni polobli  

Še ena izmed posledic talečega ledu je dvigovanje višine 
morja, ki bo ob dvigu temperature za 1,5 °C leta 2100 
enako približno 40 cm višji morski gladini od gladine v 
obdobju 1986–2005  Pri dvigu za 2  °C bo ta spre-
memba gladine približno 46 cm, z dvigovanjem morske 
gladine pa so močno obremenjena obalna območja, ki 
se bodo na spremembe lažje prilagodila ob počasnejšem 
dviganju gladine  Poplavam bo (brez upoštevanja prilaga-
janja in zdajšnjega prebivalstva) pri spremembi za 1,5 °C 
izpostavljenih 69 milijonov ljudi, pri spremembi za 2 °C 
pa 79 milijonov  

Spremembe biodiverzitete 

Podnebne spremembe vplivajo na krčenje življenjskega 
prostora rastlin in živali  Ocenjujejo, da bo pri dvigu tempe-
rature za 2 °C v svetovnem merilu okoli 18 % insektov, 
16 % rastlin in 8 % vretenčarjev izgubilo več kot polovico 
zdajšnje populacije  Pri dvigu temperature za 1,5 °C pa 
je izgubi več kot polovice zdajšnje populacije izpostavljenih 
6 % insektov, 8 % rastlin in 4 % vretenčarjev  Prav tako 
bo ob manjšem dvigu temperature tveganje za gozdne 
požare in razširjanje bolezni ter škodljivcev mnogo manjše 
kot pri dvigu temperature za 2 °C, vsi ti dejavniki pa nepo-
sredno vplivajo na biodiverziteto  

Pri IPCC predvidevajo, da se bodo ekosistemi ob večjem 
segrevanju znatno spremenili  Kar 13  % kopenskega 
dela Zemlje bo namreč podvrženih preoblikovanju bioma, 
kot je na primer sprememba območja tundre v gozd  
Omenjeno tveganje se pri dvigu temperature za 1,5 °C 
omeji na 4 % kopenskega dela Zemlje  

Slika 2: Razlika v vplivih podnebnih sprememb, ki jo 
prinaša segrevanje za dodatne 0,5 °C (prirejeno 
po: WRI, 2018) 

Figure 2: Diferences in the impacts of climate change 
in the event of a temperature increase of an 
additional 0 5°C (Adapted from: WRI, 2018) 

Ena izmed najpomembnejših tovrstnih sprememb 
bioma, ki bi bila za razmere za življenje na Zemlji odlo-
čilna, je taljenje permafrosta, kar bi povzročilo spro-
ščanje izrednih količin skladiščenega ogljika v ozračje  
Do leta 2100 bi se pri dvigu za 2 °C stalilo kar 35–47 % 
permafrosta na Arktiki, kar je približno enako trem 
četrtinam velikosti Avstralije  Ta delež bi bil pri dvigu za 
1,5  °C znatno manjši – staljenega permafrosta bi bilo 
4,8 milijona km2 oziroma 21–37  % skupnih svetovnih 
površin permafrosta  

Zaradi globalnega segrevanja se spreminjajo tudi 
oceanski ekosistemi  Oceani vsrkajo do 30 % antropo-
genih letnih izpustov ogljikovega dioksida v ozračje in 
tako blažijo vpliv izpustov na podnebje, po drugi strani 
pa 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, kot so korale in 
školjke (Cegnar, 2017)  Po prvi napovedi se bodo po pred-
videvanjih IPCC koralni grebeni skrčili za kar 70–90 %, 
pri močnejšem segrevanju pa jih bo na svetu ostal le še 
1 %  Prav tako bodo države ob ekvatorju doživele upad 
rib, zakisovanje morij, povečevanje morskih območjih 
brez življenja in druge za oceane usodne razmere  Letni 
ulov rib bo pri dvigu za 1,5 °C upadel za 1,5 milijona ton, 
pri dvigu za 2 °C pa bi bile izgube pri ribolovu kar dvakrat 
večje  
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Vpliv na zdravje prebivalstva 

Pri višjem dvigu temperature bo tveganje za slabši 
pridelek in s tem oskrbo s hrano v Sahelu, Južni Afriki, 
Mediteranu in amazonski regiji večje kot pa pri dvigu 
temperature za 1,5 °C  Prav tako bo tveganje za slabši 
ulov in pridelek v ribogojnicah in akvakulturi večje pri 
dvigu temperature za 2 °C (WRI, 2018)  

Zaradi naraščanja temperature zraka bo splošna obre-
menjenost prebivalstva z vročinskim stresom višja, 
tveganje za višjo umrljivost in poslabšanje zdravstve-
nega stanja v urbanih območjih pa bo višje pri dvigu 
temperature za 2  °C kot pa pri dvigu temperature za 
1,5 °C (WRI, 2018)  

Ekonomske posledice 

Vpliv naraščajoče temperature na državno ekonomijo 
bo največji v državah s srednjim BDP, torej v številnih 
afriških državah, jugovzhodni Aziji, Indiji, Braziliji in Mehiki  
Če nam segrevanje uspe omejiti na 1,5 °C, bodo pred-
videne izgube BDP do leta 2100 velike približno 0,3 %, 
sicer pa 0,5 %  

Sklepne misli 

Za dosego cilja omejitve rasti globalne temperature na 
bodisi 1,5 °C bodisi 2 °C bodo nujne korenite ekonomske, 
industrijske in gospodarske spremembe  Na globalni 
ravni bo treba za dosego prve napovedi zmanjšati letne 
emisije na 25–30 Gt CO2 v letu 2030, zdaj pa smo na 
poti k več kot dvakratni količini teh emisij (52–28 Gt CO2) 
v letu 2030  Za doseganje ciljne vrednosti povprečnega 
dviga temperature na svetovni ravni za 2 °C bi do leta 
2030 morali zmanjšati emisije za približno 20 % glede 
na stanje iz leta 2010, za doseganje ciljne vrednosti 
povprečnega dviga temperature na svetovni ravni za 
1,5 °C pa za 40–50 % glede na stanje iz 2010  Emisije 
toplogrednih plinov bi morali za dosego dviga za 1,5 °C 
popolnoma izničiti do leta 2050, za dosego dviga za 2 °C 
pa do leta 2075 (WRI, 2018)  

Učinke podnebnih sprememb bi lahko ublažili z izboljša-
njem zdajšnje energijske učinkovitosti, investiranjem v 
obnovljive vire energije, izločanjem emisij iz transporta 
in zaščito naravnih sistemov, ki iz ozračja izločajo ogljik 
in jih zato imenujemo ponori ogljika  To so predvsem 
gozdni ekosistemi in oceani, pri čemer rastline iz ozračja 
jemljejo CO2 prek fotosinteze in poznejšega prenosa 
vezanega ogljika v rastlinska tkiva, v oceanu pa imajo 
podobno vlogo plankton in drugi mikroorganizmi  
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Povzetek 
Sistem MASPREM za napovedovanje verjetnosti pojavljanja zemeljskih plazov v realnem času oziroma v 
bližnjih 24 urah v odvisnosti od napovedanih padavin izračunava napovedi od septembra 2013  Po petih 
letih testnega delovanja je bila v projektu MASPREM 3 opravljena celovita analiza verifkacije ujemanja 
napovedi različnih modelov MASPREM z nastalimi zemeljskimi plazovi  Pri analizi smo upoštevali pet 
različnih modelov v različnih časovnih obdobjih, ki se med seboj razlikujejo po sprožilnih količinah padavin, 
napovedih padavin in predhodnih padavinah  V članku podajamo oceno uspešnosti napovedovanja 
zemeljskih plazov v realnem času v odvisnosti od napovedanih padavin in prihodnje izzive  

Abstract 
The Slovenian national landslide prediction system, MASPREM, was launched in September 2013  The 
MASPREM system forecasts landslide probability twice a day for 24 hours ahead based on a landslide 
susceptibility map, statistically defned rainfall threshold values, and rainfall forecast models  After fve 
years of testing, the MASPREM 3 project carried out a comprehensive analysis of the verifcation of 
matching forecasts of various MASPREM models with the landslides that actually occurred  We considered 
fve diferent models at diferent time periods, which vary according to rainfall thresholds, rainfall model 
predictions, and the inclusion of antecedent rainfall  This article presents the assessment of the success 
of landslide forecasting in real time, depending on the predicted rainfall models, and future challenges  

Uvod 

Na začetku 20  stoletja se je s širjenjem poselitve in 
razvojem različnih dejavnosti povečalo poseljevanje manj 
primernih območij, neugodnih z vidika pojavljanja zemelj-
skih plazov (Gams, 1956; Zorn in Komac, 2005; Zorn in 
Komac, 2008)  Sprva je bilo varstvo pred zemeljskimi 
plazovi usmerjeno predvsem v preprečevanje njihovega 
nastanka in izvajanje zaščitnih ukrepov na izpostavljenih 
območjih (Mikoš in sod , 2004)  Izkazalo se je, da se 
plazovom ne da izogniti samo z ukrepi varovanja, temveč 
je pri obvladovanju tveganj treba upoštevati tudi preven-
tivne ukrepe  Osnova preventivnega delovanja je dobro 
poznavanje pojavov plazenja in dejavnikov, ki vplivajo na 
njihovo sprožitev, zato so se številne študije usmerile 
v izdelavo različnih opozorilnih zemljevidov verjetnosti 
pojavljanja zemeljskih plazov, ocen tveganja in stopenj 
nevarnosti (Soeters in van Westen, 1996; Bavec in 
sod , 2005; Komac in Ribičič, 2008)  Manjše, plitve in 
počasi premikajoče zemeljske plazove je nekoliko lažje 

predvideti in obvladovati  Mnogo bolj nevarni so plazovi 
z visokimi hitrostmi, z dolgim dosegom in širokim razšir-
janjem, saj se pojavijo hipno, brez predhodnih znakov 
razpok, zato ni prav veliko možnosti, da bi se pred njimi 
umaknili  

Po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje (v nadaljnjem besedilu: URSZR) in Geolo-
škega zavoda Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GeoZS) 
se je v Sloveniji v preteklih desetletjih sprožilo več kot 
10 000 zemeljskih plazov  Večinoma so bili plitvi prepe-
rinski plazovi, usadi in zdrsi zemljin manjših razsežnosti, 
prostornine od nekaj 10 do nekaj 100 m3, ki so povzročili 
škodo na objektih, infrastrukturi ter kmetijskih zemljiščih 
(Jemec Aufič in sod , 2016)  

Posledice teh dogodkov je mogoče ublažiti in tudi 
preprečiti s sistemom zgodnjega opozarjanja na verje-
tnost proženja zemeljskih plazov  V nekaterih državah 
po svetu so opozorilni sistemi že del varovanja civil-

mailto:mateja.jemec-auflic@geo-zs.si
mailto:jasna.sinigoj@geo-zs.si
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nega prebivalstva in prek meteoroloških napovedi 
padavin napovedujejo območja, kjer je verjetnost poja-
vljanja zemeljskih plazov povečana (Japonska, Kitajska, 
Tajvan, Nova Zelandija, Srednja Amerika) (Allasia in sod , 
2013; Osanai in sod , 2010; Mercogliano in sod , 2010; 
Thiebes, 2012)  Podobni sistemi opozarjanja pred nevar-
nostjo pojavljanja plazov delujejo tudi na območjih Hong 
Kong in Rio de Janeiro v Braziliji  V evropskem prostoru 
razviti sistemi zgodnjega opozarjanja na morebitne 
nevarnosti proženja plazov (ILEWS, AlpEWAS, DORIS) 
v svoje module zajemajo podrobne geološke in morfo-
loške podatke ter merjene podatke o premikih plazu in 
prek padavin, ki se merijo na posameznem opazovanem 
nestabilnem območju, opozarjajo na povečano nevar-
nost sprožitve  

Po naročilu URSZR smo v Sloveniji začeli izvajati pilotni 
projekt MASPREM leta 2011 (Komac in sod , 2013a; 
Komac in sod , 2013b; Komac in sod , 2014, Jemec 
Aufič in sod , 2015, Jemec Aufič in sod , 2016) z 
namenom izdelave dinamičnega modela, ki prek javno 
dostopnega programa na strežniku (oziroma prek 
spletne aplikacije) napoveduje območja, ki so ob pove-
čanih količinah padavin izpostavljena verjetnosti 
proženja zemeljskih plazov  Med izvajanjem projekta 
so se porajale zamisli o izboljšavi tako na sistemski kot 
vsebinski ravni  Leta 2015 smo začeli izvajati še projekt 
MASPREM 2 (Šinigoj in sod , 2016), ki se je osredotočil 
na pripravo popisnega obrazca za zemeljske plazove, saj 
so natančni podatki o nastalih zemeljskih plazovih nujni 

za uspešno preverjanje izračunanih napovedi  V projektu 
MASPREM 3, ki je potekal v letih 2017 in 2018 (Šinigoj 
in sod , 2018; Jemec Aufič in sod , 2017; Jemec Aufič 
in Šinigoj, 2019), smo se osredotočili na nadgradnjo 
spletnega programa e-Plaz (Šinigoj in sod , 2018), ki je 
namenjen osrednjemu, centralnemu zbiranju podatkov o 
pojavih plazenj in pridobitvi enotne evidence podatkov o 
plazenju tal (spletni dostop na https://www e-plaz si/), 
in modela za 14 občin, na analizo različnih napovedi 
vhodnih podatkov ter na izdelavo »nadzornega sistema«, 
ki omogoča pregled in primerjavo dnevnih napovedi ter s 
tem izboljšuje možnost pravilne izdaje opozoril (Šinigoj in 
sod , 2018)  Opravljena je bila tudi celovita analiza veri-
fkacije različnih modelov MASPREM in podana ocena 
uspešnosti napovednih (Šinigoj in sod , 2018; Jemec 
Aufič in Šinigoj, 2019)  

V članku podajamo oceno uspešnosti napovedovanja 
zemeljskih plazov v realnem času v odvisnosti od napo-
vedanih padavin in prihodnje izzive  

Metodologija 

Zelo pomemben del sistema za zgodnje opozarjanje 
glede nevarnosti proženja zemeljskih plazov je prever-
janje zanesljivosti sistema oziroma ujemanje napovedi 
z nastalimi zemeljskimi plazovi  Kakovost in zaneslji-
vost posameznega modela je treba ustrezno preveriti, 
če želimo dobiti informacijo o tem, koliko je napoved 

Slika 1: Lokacije upoštevanih plazov pri preverbi napovedi MASPREM 
Figure 1: Locations of rainfall triggered landslides included in MASPREM validation 

https://www
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zanesljiva  Bolj ko se bodo napovedi približale resnič- snosti od napovedanih količin padavin, ugotavljamo 
nemu stanju v naravi, večja je verjetnost pravilne izdaje ujemanje nastalih, dejansko sproženih plazov z izraču-
opozoril  Ob preverjanju zanesljivosti napovedi, ki opozar- nano (modelirano) napovedjo proženja (Jemec Aufič in 
jajo na verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v odvi- sod , 2015, Jemec Aufič in sod , 2016)  

Slika 2: Shematski prikaz postopka preverbe različnih napovedi MASPREM 
Figure 2: Flowchart of the process of verifcation of diferent MASPREM forecasts 



207 UJMA | številka 33 | 2019

 
 

 

 
 

 

  

 
  

  

  

 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 Mateja Jemec Aufič, Jasna Šinigoj: 
VREDNOTENJE SISTEMA MASPREM PO PETIH LETIH TESTNEGA DELOVANJA: IZBOLJŠAVE IN PRIHODNJE NALOGE 

Osnovni in najpomembnejši podatek za izvedbo uspe-
šnega preverjanja napovedi so podatki o nastalih 
zemeljskih plazovih  Pri tem imata najpomembnejšo 
vlogo podatka o času in lokaciji sprožitve plazu  V 
proces preverjanja zanesljivosti so bili zajeti podatki 
o zemeljskih plazovih, pridobljeni pri URSZR, SPIN 
(Sistem za poročanje o intervencijah in nesrečah, 
URSZR) ter občinah  V obdobju testnega delovanja 
sistema MASPREM je bilo zabeleženih 1287 zemelj-
skih plazov  Pri preverbi so bili upoštevani vsi plazovi z 
natančno določenim krajem in časom, ki so se sprožili v 
obdobju od 9  septembra 2013 do 5  maja 2018 (976 
plazov, slika 1)  Tristo enajst (311) plazov pri analizi ni 
bilo upoštevanih, ker sistem MASPREM ni izračunal 
napovedi za dan, ko se je plaz sprožil  Razlogi za to so 
bili: a) izpad zagona sistema za izračun, b) nepravilnosti 
pri datotekah ALADIN (računska napoved meteoro-
loškega modela ALADIN/SI, mednarodni model nad 
omejenim območjem z metodo dinamičnega prilaga-
janja) in INCA (kratkoročna vremenska napoved) ali c) 
težave s samodejnim zagonom sistema  Validacija se je 
izvajala po korakih, ki so prikazani na sliki 2 (Šinigoj in 
sod , 2018)  

Natančnost ujemanja nastalih zemeljskih plazov 
in rezultatov napovedi opozarjanja na verjetnost 
njihovega pojavljanja smo preverjali s kontingenčno 
tabelo (preglednica 1), v kateri so pri vsaki napovedi 
mogoči štirje rezultati: TP – napovedane padavine 

Pojavi plazov 

DA NE 

DA TP FP (TP + FP) MASPREM 
napovedi 
modelov NE FN TN (FN + TN) 

(TP + FN) (FP + TN) 

Preglednica 1: Kontingenčna tabela s štirimi možnimi izidi 
napovedi  Pomen oznak: TP – napovedane 
padavine presežejo sprožilne količine 
padavin in vsaj en plaz se je sprožil oziroma 
je bil zabeležen; FP – napovedane padavine 
presežejo sprožilne količine padavin in 
plaz se ni sprožil oziroma ni bil zabeležen; 
FN – napovedane padavine ne presežejo 
sprožilnih količin padavin in vsaj en plaz 
se je sprožil oziroma je bil zabeležen; 
TN – napovedane padavine ne presežejo 
sprožilnih količin padavin in plaz se ni sprožil 
oziroma ni bil zabeležen  

Table 1: Contingency matrix with four possible 
results  Abbreviations: TP – true positives 
(correct predictions); FP – false positives 
(false predictions); FN – false negatives 
(missed predictions), TN – true negatives  

Vrednosti za oceno uspešnosti napovedi MASPREM Formula Razpon Optimalne vrednosti 

TP
Pravilno napovedana verjetnost pojavljanja plazov POD  = [0, 1] 1 

TP + FN 

Napačno napovedana verjetnost pojavljanja plazov FP 
POFD  = [0, 1] 0(lažne napovedi) FP + TN 

Razmerje med pravilnimi in nepravilnimi napovedmi FP 
POFA  = [0, 1] 1modelov TP + FP 

Vrednost Hanssen in Kuipers (HK, 1965) – TP FP (razmerje med pravilnimi napovedmi za dogodke H  = – [-1, 1] 1( ) ( FP + TN )z in brez plazov) TP + FN 

Verjetnost pravilno napovedanih plazov, ko sprožilne TP
PPV  = [0, 1] 1količine padavin presežejo mejne vrednosti padavin TP + FP 

Natančnost napovedi, ko sprožilne količine padavin TN
NPV  = [0, 1] 1niso presežene in se plaz ne sproži FN + TN 

Preglednica 2: Merila uspešnosti napovedi MASPREM, izračunanih na podlagi kontingenčne tabele  Vrednosti 0 pomenijo 
najmanjše ujemanje in vrednosti 1 največje ujemanje pri ocenah uspešnosti POD, POFA, PPV in NPV  Pri 
POFD vrednost 0 pomeni najboljši rezultat in vrednost 1 najslabši rezultat  

Table 2: Criterion for MASPREM forecast evaluation, defned on a contingency matrix  
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presežejo sprožilne količine padavin in vsaj en plaz se 
je sprožil oziroma je bil zabeležen; FP – napovedane 
padavine presežejo sprožilne količine padavin in plaz 
se ni sprožil oziroma ni bil zabeležen; FN – napove-
dane padavine ne presežejo sprožilnih količin padavin 
in vsaj en plaz se je sprožil oziroma je bil zabeležen; 
TN – napovedane padavine ne presežejo sprožilnih 
količin padavin in plaz se ni sprožil oziroma ni bil 
zabeležen  Vrednosti TP in TN sta odvisni od popol-
nosti podatkovne zbirke o plazovih in od zanesljivosti 
napovedi padavin  Najbolj pogosto imamo pri nizkih 
sprožilnih vrednostih padavin visoke vrednosti TP 
in pri višjih sprožilnih padavinah višje vrednosti TN  
Pri MASPREM število FP pomeni lažne napovedi in 
FN zgrešene napovedi  Merila uspešnosti napovedi 
MASPREM, izračunane na podlagi kontingenčne 
tabele, so prikazane v preglednici 2  

Uporabljeni podatki 

Sistem MASPREM je testno začel delovati septembra 
2013  V tem času so bili vpeljani tudi različni modeli, ki 
se med seboj razlikujejo po sprožilnih količinah padavin 
(spodaj so označene kot sprožilne količine 1: statistično 
določene in kot sprožilne količine 2: statistično določene 
in strokovno popravljene), napovedih padavin in predho-
dnih padavinah  Pri preverbi so bili upoštevani naslednji 
modeli: 
– Model 1: Verjetnost pojavljanja plazov + SPROŽILNE 

KOLIČINE 1 (SPR  KOL  1) + NAPOVED ALADIN ZA 
NASLEDNJIH 24 UR 

– Model 2: Verjetnost pojavljanja plazov + SPR  KOL  
1 + 48-URNE PREDHODNE PADAVINE ALADIN + 
NAPOVED ALADIN ZA NASLEDNJIH 24 UR 

– Model 3: Verjetnost pojavljanja plazov + SPRO-
ŽILNE KOLIČINE 2 (SPR  KOL  2) + 48-URNE PRED-
HODNE PADAVINE ALADIN + NAPOVED ALADIN 
ZA NASLEDNJIH 24 UR 

– Model 4: Verjetnost pojavljanja plazov + SPR  KOL  
1 + 48-URNE PREDHODNE PADAVINE INCA + 
NAPOVED ALADIN ZA NASLEDNJIH 24 UR 

– Model 5: Verjetnost pojavljanja plazov + SPR  KOL  
2 + 48-URNE PREDHODNE PADAVINE INCA + 
NAPOVED ALADIN ZA NASLEDNJIH 24 UR 

Rezultati 

Pri analizi smo upoštevali pet različnih modelov (pregle-
dnica 3), ki se med seboj razlikujejo po sprožilnih koli-
činah padavin, napovedih padavin in predhodnih pada-
vinah  

Model 1 je bil izdelan prvi in neprekinjeno deluje od 
septembra 2013  V svojih izračunih ne upošteva pred-
hodnih padavin  Modela 2 in 3 v izračunih upoštevata 
dvodnevne predhodne padavine modelskih napovedi 
ALADIN in izračunavata napovedi od januarja 2014  
Med seboj se razlikujeta po vrednostih sprožilnih količin 

Število 
Ime modela Začetek Konec modelov 
MODEL 1 9. 9. 2013 16. 4. 2018 2815 
MODEL 2 3. 1. 2014 24. 4. 2018 2362 
MODEL 3 3. 1. 2014 24. 4. 2018 2362 
MODEL 4 1. 1. 2017 5. 5. 2018 926 
MODEL 5 1. 1. 2017 5. 5. 2018 929 

Preglednica 3: Prikaz modelov MASPREM glede na 
upoštevano obdobje preverbe in število 
izračunanih napovedi 

Table 3: Overview of MASPREM models referring 
to the validation period and number of 
calculated forecasts  

padavin  Modela 4 in 5 vključujeta dvodnevne pred-
hodne padavine modelskih napovedi INCA in izračuna-
vata napovedi od januarja 2017  Med seboj se razliku-
jeta po vrednostih sprožilnih količin padavin  

Pravilne napovedi verjetnosti pojavljanja zemelj-
skih plazov so bile največkrat izračunane pri modelih 
4 in 5, ki sta v 53 % izračunala povečano verjetnost 
pojava plazu (preglednica 4)  Pri modelu 3 je ta verje-
tnost 48-%, pri modelu 2 42-% in pri modelu 1 11-%  
Rezultat odseva dejstvo, da so analize vplivnih pred-
hodnih dni pred pojavom plazu pokazale, da upošte-
vanje dvodnevnih predhodnih padavin značilno vpliva 
na pojav plazenja  Upoštevanje dvodnevnih padavin v 
modelih napovedi verjetnosti pojavljanja plazov izboljša 
pravilnost napovedi  Največ pravilnih napovedi sta 
podala modela, kjer so predhodne padavine zajete v 
obliki modelske napovedi INCA (podatki s klasičnih in 
samodejnih meteoroloških postaj, radarski in satelitski 
podatki in še drugi razpoložljivi podatki zunaj državne 
meteorološke mreže)  

V primerjavi z vsemi petimi modeli ima model 1 največ 
zgrešenih napovedi, pri katerih sprožilne količine 
padavin niso presežene, plaz pa se je sprožil  Razloga za 
to sta bodisi previsoke sprožilne količine padavin ali pa 
prenizke modelske napovedi padavin, ki so ob upošte-
vanju predhodnih padavin znatno višje  Odstotek zgre-
šenih napovedi se je zmanjšal z upoštevanjem predho-
dnih padavin in z znižanjem sprožilnih količin padavin, 
pri čemer pa se je povečal odstotek napačnih napovedi  

Lažne napovedi povečane verjetnosti pojavljanja 
plazov, to je takrat, ko napovedane modelske napovedi 
padavin presegajo vrednosti sprožilnih količin padavin 
in se plaz ne zgodi, je bilo najmanj pri modelu 1 (2 % ali 
42 primerov v obdobju od septembra 2013 do maja 
2018) in največ pri modelih 4 in 5, to je 10 % ali 79 
primerov v obdobju od januarja 2017 do maja 2018  To 
je posledica upoštevanja kumulativne vsote dvodnevnih 
predhodnih padavin, ki pogosteje preseže padavinske 
vrednosti modelskih napovedi ALADIN  

Analiza ujemanja zemeljskih plazov z območji povečane 
verjetnosti njihovega pojavljanja pokaže, da se nastali 
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Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 
POD Pravilno napovedana verjetnost pojavljanja plazov 0,11 0,42 0,48 0,53 0,53 

Napačno napovedana verjetnost pojavljanja plazov POFD 0,02 0,09 0,09 0,10 0,10 (lažne napovedi) 
Razmerje med pravilnimi in nepravilnimi napovedmiPOFA 0,35 0,48 0,45 0,53 0,53 modelov 
Vrednost Hanssen in Kuipers (1965, HK – (razmerje med HK 0,10 0,34 0,38 0,43 0,43 pravilnimi napovedmi za dogodke z in brez plazov) 
Verjetnost pravilno napovedanih plazov, ko sprožilne PPV 0,65 0,52 0,55 0,47 0,47 količine padavin presežejo mejne vrednosti 
Natančnost napovedi, ko sprožilne količine padavin niso NPV 0,80 0,88 0,88 0,92 0,92 presežene in se plaz ne sproži 

Preglednica 4: Rezultati preverbe uspešnosti modelov MASPREM  Pomen oznak: POD – pravilno napovedana verjetnost 
pojavljanja plazov; POFD – napačno napovedana verjetnost pojavljanja plazov (lažne napovedi); POFA – 
razmerje med pravilnimi in nepravilnimi napovedmi modelov; HK – vrednost Hanssen in Kuipers (1965); 
PPV – verjetnost pravilno napovedanih plazov, ko sprožilne količine padavin presežejo mejne vrednosti; NPV – 
natančnost modelov, ko sprožilne količine padavin niso presežene in se plaz ne sproži  

Table 4: Results of the MASPREM validation  Abbreviations: POD –Probability Of Detection, POFD – Probability Of 
False Detection, also known as False Alarm Rate, POFA –Probability Of False Alarm, HK – The Hanssen and 
Kuipers (1965) skill score, PPV – Positive Predictive Value, NPV – Negative Predictive Value  

Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

Nastali plazovi se ujemajo z območji napovedi MASPREM 30 104 121 34 35 

Nastali plazovi se ne ujemajo z območji napovedi MASPREM 63 130 149 46 43 

Število pravilnih napovedi modelov MASPREM 77 182 219 71 71 

Preglednica 5: Prikaz števila plazov, ki so jih modeli MASPREM pravilno napovedali  
Table 5: The number of landslides which MASPREM models correctly predicted 

plazovi pri modelih 2 in 3 v več kot 50 % ujemajo z 
razredi verjetnosti pojavljanja plazov, medtem ko je 
najmanjše ujemanje pri modelu 1 (preglednica 5)  To 
pomeni, da smo z upoštevanjem predhodnih padavin 
in vpeljavo sprožilnih količin padavin, ki so bile stro-
kovno popravljene glede na zbrane podatke o zemelj-
skih plazovih in podatkih padavin iz padavinskih postaj 
(Šinigoj in sod , 2016), izboljšali tudi lokacijsko natanč-
nost napovedi  Neujemanje plazov z razredi verjetnosti 
pojavljanja plazov je najvišje pri modelu 1, medtem ko 
je najnižje pri modelu 5  Pri tem velja, da se plazovi 
enega padavinskega dogodka pojavljajo razpršeno in 
njihove lokacije niso izključno na območjih napovedi 
MASPREM  

Sklepne misli 

Stopnja zaupanja v modele po končani preverbi se je v 
petih letih izboljšala z 11 % pri začetnem modelu 1 na 
53 % pri modelih 4 in 5  Prikazana uspešnost modelov 
MASPREM je predvsem odvisna od števila pravilno 
zabeleženih plazov, modelskih napovedi ALDIN in INCA 
ter sprožilnih količin padavin  

Kljub zadovoljivi stopnji pravilnih napovedi nekaterih 
modelov (modela 4 in 5 imata 53-% zanesljivost) bo 
nadaljnji razvoj usmerjen predvsem v zmanjševanje 
napačnih in zgrešenih napovedi verjetnosti pojavljanja 

plazov (povezano s sprožilnimi količinami padavin) 
ter izdelavi modelov na krajevni ravni z vključeva-
njem krajevnih hidrogeoloških in geoloških značilnosti 
območja  Prav tako je eden ključnih ciljev nadaljevanje 
zbiranja podatkov o sproženih plazovih  V predsta-
vljenem prispevku je razvoj spletnega programa e-Plaz, 
dostopnega prek spletne strani https://www e-plaz  
si/ (Šinigoj in sod , 2018), zelo pripomogel k večjemu 
naboru plazov, uporabnih pri preverbi  

Ob opaznem napredku uspešnosti napovedovanja verje-
tnosti pojavljanja plazov je morda čas, da preidemo iz 
testne uporabe sistema MASPREM v operativno rabo  
Pred tem pa je treba še vzpostaviti protokol ustreznih 
ukrepov ob povečani verjetnosti pojavljanja zemeljskih 
plazov ter nadaljevati z analizami umerjanja (kalibra-
cije) vhodnih parametrov (predvsem sprožilnih količin 
padavin, na katerih modelske napovedi pa GeoZS nima 
neposrednega vpliva), kar bo pripomoglo k izboljšavi 
modelov  
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MASPREM, Agenciji Republike Slovenije za okolje za 
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INSTRUMENTALNEGA TRIDIMENZIONALNEGA 
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Povzetek 
Od leta 1969 na Astronomsko-geofzikalnem observatoriju (AGO) Golovec v Ljubljani neprekinjeno 
deluje tridimenzionalno širokopasovno beleženje nihanj tal  Tega leta sta začela delovati dva za tiste 
čase vrhunska analogna seizmografa, kratkoperiodni in dolgoperiodni, ki sta skupaj, sicer nelinearno, 
pokrivala širokopasovno območje nihanj tal ter sta lahko beležila ne le bližnje, ampak tudi oddaljene 
potrese ali teleseizme  V članku so opisani ozadje, merilna oprema in postopki dela s to opremo  

Abstract 
Since 1969, the three-dimensional instrumental broadband recording of seismic ground 
vibrations has been continuously operating at the Astronomical Geophysical Observatory (AGO) 
on Golovec in Ljubljana  In that year, two types of measurements began, using top quality analogue 
seismographs for the time, which, together, non-linearly covered the broadband range of ground 
vibrations and could record both nearby earthquakes and teleseisms  This article describes the 
background, the measuring equipment and the operating procedures of this equipment  

Uvod 

Leto 1969 pomeni začetek širokopasovnega opazovanja 
seizmičnosti v Sloveniji  Isto leto se je na Astronomsko-
-geofzikalnem observatoriju Golovec (v nadaljnjem 
besedilu: AGO) začelo neprekinjeno tridimenzionalno (3D) 
širokopasovno beleženje seizmičnega nihanja tal, ki od 
tedaj traja vse do danes  Širokopasovno beleženje tal je 
bilo sestavljeno iz kratkoperiodnega in dolgoperiodnega 
seizmografa  Dolgoperiodno 3D beleženje nihanja tal je 
potekalo v kleti observatorija neprekinjeno od 14  aprila 
1969, kratkoperiodno 3D beleženje seizmičnih valov pa 
od 9  julija 1969 naprej (Vidrih, 2009)  Beleženje je bilo 
izvedeno z analognim načinom zapisa svetlobnega žarka 
na fotografski papir (Sinčič in sod , 1997)  

Širokopasovno 3D-opazovanje nihanj tal ob potresu je 
pomembno za natančno opredeljevanje osnovnih para-
metrov potresov (lokacija žarišča, magnituda) ter tudi za 
analize strukture notranjosti Zemlje  

Preučevanje zapletene sestave Zemljine notranjosti se 
je lahko začelo z razvojem seizmoloških instrumentov 
v 18  stoletju  Na podlagi zapisov potresov in teorije o 
razširjanju potresnega valovanja skozi prožno snov so 
strokovnjaki že v tej zgodnji dobi spoznali, da so potresi 
edini vir podatkov o Zemljini notranjosti  Leta 1906 je 
bilo na voljo že toliko zabeleženih potresov na različnih 
napravah, da je lahko R  D  Oldham iz zapisov odda-
ljenih potresov ocenil, da je del Zemljinega jedra tekoč  
Leta 1936 je danska seizmologinja Inge Lehmann prav 
tako iz zapisov oddaljenih potresov z žariščem na drugi 
strani Zemljine oble dokazala, da je jedro sestavljeno 
iz dveh delov, tekočega in trdnega (Skoko in Mokrović, 
1982)  Hrvaški seizmolog Andrija Mohorovičić pa je leta 
1910 na podlagi lokalnega potresa (Pokupski potres 
leta 1909) dokazal, da je območje oziroma plast, ki je 
diskontinuiteta, kjer se fzikalne lastnosti skokovito spre-
menijo, že nekaj deset kilometrov pod površino zemlje  
Ta meja, ki loči Zemljino skorjo in plašč, je po njem tudi 
dobila ime (Skoko in Mokrović, 1982)  Za izpopolnjevanje 
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vedenja o notranjosti Zemlje so bili torej pomembni tako 
lokalni potresi z žariščem blizu potresne opazovalnice 
kot tudi oddaljeni potresi z žariščem nekaj tisoč kilome-
trov od nje  Periode in amplitude potresnih valov lokalnih 
in oddaljenih potresov se med seboj močno razlikujejo  
Do razvoja širokopasovnih seizmometrov, ki se je začel 
v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, so za beleženje 
bližnjih potresov uporabljali kratkoperiodni seizmo-
graf, za beleženje oddaljenih potresov (teleseizmov) pa 
dolgoperiodni seizmograf  Razvoj in proizvodnja takih 
seizmografov sta potekala v sodelovanju med akadem-
skim okoljem in malimi podjetji, kjer je bila proizvodnja 
maloserijska  Zato se je oprema po svetu močno razli-
kovala med seboj  Standardizacija seizmološke opreme 
se je izkazala za pomembno pri opredeljevanju potresne 
magnitude  Na podlagi zapisov iz standardizirane 
opreme, postavljene na potresnih opazovalnicah v južni 
Kaliforniji, je leta 1935 C  F  Richter v sodelovanju z B  
Gutenbergom vpeljal tako imenovano potresno magni-
tudo (Bormann in sod , 2002)  Toda seizmološka oprema 
na teh opazovalnicah je imela kar nekaj pomanjkljivosti  
Seizmometer tipa wood-anderson je meril nihanje tal le 
v horizontalni ravnini in je bil primeren le za zaznavanje 
lokalnih in regionalnih potresov  Leta 1934 je k razvoju 
dolgoperiodnega beleženja vertikalnega nihanja tal pri 
potresu močno vplival LaCoste z razvojem prenapete 
vzmeti, ki je imela teoretično pri nični sili nično dolžino 
in s tem tudi nični raztezek  Z uporabo posebnih zlitin 
za LaCostovo vzmet je ob koncu leta 1940 Frank Press 
pod vodstvom Mauricea Ewinga razvil izredno kakovo-
sten nizkošumen in stabilen dolgoperiodni seizmometer 
in galvanometer (Press in sod , 1958; Okal, 2015)  Ta 
prototip z imenom press-ewing je z nekaj manjšimi modi-
fkacijami postal najbolj razširjen merilni instrument za 
dolgoperiodno opazovanje vse do prihoda sodobnih širo-
kopasovnih seizmometrov  Podatki, zabeleženi na tem 
seizmografu, so veliko pripomogli pri prepoznavanju 
strukture Zemlje  K njegovi množični uporabi pa je pripo-
mogla tudi hladna vojna in težnja ZDA, da bi lahko neod-
visno zaznavale poskusne eksplozije jedrskih bomb po 
vsem svetu, ter tako spremljale razvoj jedrskega orožja 
neameriškega izvora  

Svetovno standardizirano 

seizmografsko omrežje 

Ob koncu petdesetih let je bilo že jasno, da se lahko 
z natančno analizo zapisa nihanj tal pri podzemni ali 
prizemni jedrski eksploziji ovrednoti moč eksplozije in 
njena lokacija, tudi če se je ta zgodila daleč stran  Da bi 
to bilo mogoče, je raziskovalna skupina pod vodstvom dr  
Lloyda Berknerja priporočila namestitev standardiziranih 
seizmografov, ki bi omogočili širokopasovno opazovanje 
seizmičnosti s točnimi urami na 100 do 200 potresnih 
opazovalnicah, razporejenih po vsem svetu (Peterson in 
Hutt, 2014)  Novo omrežje naj ne bi bilo namenjeno le 
nadzoru jedrskih poskusov, ampak tudi zbiranju podatkov 
o naravnih potresih, oziroma zapisov seizmogramov za 

nadaljnje temeljne raziskave v seizmologiji  

Na osnovi priporočila so bile leta 1960 sprejeti 
smernice za seizmološko opremo ter protokol dela s 
takšno opremo in podatki, omrežje pa so poimenovali 
»svetovno standardizirano seizmografsko omrežje« 
(World-Wide Standardized Seismograph Network – 
WWSSN) (Gosar, 2012)  Opremo za potresne opazo-
valnice so izdelovali v ZDA, in sicer za dolgoperiodni 
seizmograf podjetje Sprengnether, preostalo opremo 
pa podjetje Geotechnical Corporation iz Texasa, ki ga 
je leta 1965 prevzelo podjetje Teledyne  Med letoma 
1961 in 1967 so s to opremo opremili 117 potresnih 
opazovalnic v mnogih državah po vsem svetu (Peterson 
in Hutt, 2014)  V resnici poimenovanje »svetovno« malo 
zavaja, saj opazovalnic s to standardizirano opremo ni 
bilo v Franciji in francosko govorečih državah, v državah 
vzhodnega bloka, Kitajski in Kanadi  Vpliv tega omrežja pa 
je presegal blokovsko delitev tako po organizacijski plati 
delovanja potresnih opazovalnic, saj so mnoge druge 
institucije prevzele vsaj del protokola njihovih delovanj 
ter izmenjave podatkov, kakor tudi znanstveno, saj so 
podatki močno vplivali na razvoj znanja o notranji struk-
turi Zemlje, razumevanju tektonskih plošč, žariščnih 
procesov pri potresu in podobnem  Med drugim je 
WWSSN opredelil opremljenost širokopasovnih potre-
snih opazovalnic, ki so jim v glavnem sledile tudi druge 
institucije po svetu, postavil pa je tudi temelj poznejšim, 
bolj naprednim seizmološkim mrežam  

Vsaka potresna opazovalnica WWSSN je bila opre-
mljena s trikomponentim kratkoperidonim seizmo-
grafom, trikomponentnim dolgoperiodnim seizmo-
grafom in natančno uro  Trikomponentna seizmografa 
sta beležila nihanje tal v smeri sever-jug, vzhod-zahod 
in v vertikalni smeri  Prenosne funkcije seizmografa 
istega tipa so bile izenačene med osmi  Seizmograf so 
sestavljali seizmometer, uporovna enota za nastavitev 
kritičnega dušenja galvanometra, galvanometer in regi-
strirni valj, namenjen fotooptičnemu beleženju  Foto-
optični oziroma fotografski papir so menjavali enkrat 
dnevno  Takoj po menjavi papirja se je za namene prever-
janja delovanja sistema sprožil tudi kalibracijski signal-
-stopnica, katerega odziv se je zapisal na začetek bele-
ženja dnevnih sledi  Seizmometer kratkoperiodnega 
seizmografa je temeljil na prototipu, ki ga je že leta 1932 
razvil Hugo Benof  Masa uteži je bila 107,5 kg, lastna 
frekvenca pa 1 Hz  Lastna frekvenca galvanometra je 
bila 1,33Hz  Kombinacija galvanometra in seizmometra 
je dala največje ojačanje pri beleženju nihanj tal pri periodi 
0,7 sekunde, a se je po dogovoru vedno navajalo ojačanje 
pri eni sekundi  Ojačenje kratkoperiodnih sistemov je bilo 
v osnovi nastavljeno na 50 000, kar omogoča registra-
cijo potresov z magnitudo 2,0 do oddaljenosti 200 km 
(Vidrih in Sinčič, 1993), zaradi različnih izvorov lokalnega 
nemira pa je dejansko bilo od 6250 do celo 500 000  

Seizmometer dolgoperiodnega seizmografa je temeljil na 
seizmografu press-ewing  Masa uteži vertikalnega seiz-
mometra je bila 11,2 kg, masa horizontalnih pa 10,7 kg  
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Slika 1: Dolgoperiodni trikomponentni seizmograf je imel 
te komponente: 
1  dva vodoravna seizmometra sprengnether 

S-5007-H, 
2  navpični seizmometer sprengnether S-5007-V, 
3  trije galvanometri lehner & grifth GL-261, 
4  registrirni boben sprengnether R-6007  
(avtor: P  Sinčič) 

Figure 1: The long-period three component seismograph 
consists of: 
1  Two horizontal seismometers (Sprengnether 

S-5007-H) 
2  A vertical seismometer (Sprengnether 

S-5007-V) 
3  Three galvanometers (Lehner&Grifth GL-261) 
4  A drum recorder (Sprengnether R-6007) 
(Author: P  Sinčič) 

Lastna perioda seizmometra je bila najprej nastavljena 
na 30 sekund, a so že v sredini leta 1960 zaradi neli-
nearnih pojavov pri meritvah v naslednjih namestitvah 
seizmometrov zmanjšali lastno periodo na 15 sekund  
Lastna perioda galvanometra je bila 100 sekund  Kombi-
nacija galvanometra in 15-sekundnega seizmometra je 

dala največje ojačanje beleženja nihanj tal pri periodi 15 
sekund in tudi po dogovoru se je vedno navajalo ojačanje 
pri referenčni periodi, enaki lastni periodi seizmometra  
Ojačenje seizmoloških sistemov ni bilo popolnoma stan-
dardizirano, večinoma je bilo nastavljeno na 1500, 
segalo pa je od 375 do 5500  

Začetki trikomponentnega 

širokopasovnega 

beleženja v Sloveniji 

Pomen in vrednost trikomponentnega širokopa-
sovnega beleženja za stroko je prepoznal tudi prof  
Ribarič s svojo ekipo  Iz leta 1964 najdemo zapis (vir: 
zapiski dr  Ribariča): »Načrti za modernizacijo postaje 
v LJU so zaenkrat neuresničeni « A že leta 1966 se 
uresniči nakup »nove generacije seizmoloških aparatur 
s pomočjo sklada Boris Kidrič ter bančnim kreditom z 
jamstvom fakultete«, oprema je bila leta 1967 posta-
vljena v »poskusni pogon v zasilno adaptiranih prostorih« 
(vir: zapiski dr  Ribariča)  Kje natančno so bili ti začasno 
adaptirani prostori, danes ni jasno, glede na delovanje 
prof  Ribariča pa lahko sklepamo, da že na observatoriju 
na Golovcu v Ljubljani  Tako tudi ni jasno, kako je potekala 
selitev na stalno lokacijo, a v literaturi (Vidrih, 2009) 
najdemo nekatere podatke: od 14  aprila 1969 poteka 
v kleti observatorija na Golovcu v Ljubljani neprekinjeno 
beleženje dolgoperidonega seizmičnega nihanja tal, od 
9  julija 1969 pa še neprekinjeno beleženje kratkoperi-
odnih potresnih valov  Tako se Slovenija že zelo zgodaj 
pridruži razmeroma majhni skupini potresnih opazo-
valnic po vsem svetu z zelo visokimi standardi seizmič-
nega opazovanja, ki omogočajo širokopasovno trikompo-
nentno opazovanje seizmičnosti  Potresna opazovalnica 
sicer nikoli ni bila del WWSSN, saj razen dolgoperiodnih 
seizmometrov ni imela enake oziroma standardizirane 
opreme kot opazovalnice WWSSN  Tudi ni bila fnanci-
rana enako kot potresne opazovalnice WWSSN in seiz-
mogramov ni pošiljala v ZDA, a je sodelovala z vsemi 
svetovnimi centri, jim dostavljala analize seizmografov 
slovenskih strokovnjakov ipd  Do neke mere je tudi 
upoštevala postopke, predpisane za omrežje WWSSN, 
a je tudi odstopala od nekaterih zahtev, predvsem to 
velja za prenosno funkcijo dolgoperiodnih sistemov  

Oprema trikomponentnega 

širokopasovnega 

sistema v Sloveniji 

Dogloperiodni sistem (slika 1) so sestavljali dva hori-
zontalna seizmometera (model S-5007-H) z maso uteži 
10,7 kg in vertikalni seizmometer (model S-5007-V) 
podjetja Sprengnether z maso uteži 11,2 kg, ki so bili 
konstrukcijsko kopija seizmometrov press-weing in 
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Slika 2: Na dolgoperiodnem seizmogramu komponente Z, ki se je začel 13  oktobra 1997 ob 5:45 po UTC in končal 15  
oktobra 1997 ob 6:12 po univerzalnem koordiniranem času (UTC), so zapisi potresov v južni Grčiji, na Fidžiju in ob 
osrednji obali Čila  (avtor: P  Sinčič) 

Figure 2: On the long-period seismogram of the Z component that started on 13 October, 1997 at 5:45 UTC and ended 
on 15 October 1997 at 6:12 UTC, earthquakes occurring in south Greece, on the Fiji islands, and near the 
central coast of Chile were recorded (Author: P  Sinčič) 

enakega modela kot seizmometri, uporabljeni v dolgo-
periodnih sistemih WWSSN  Elektrodinamični seizmo-
metri so imeli hitrostni izhod, lastna perioda pa je bila 
teoretično nastavljiva med 6 in 60 s, vendar so pri seiz-
mometrih nastali nelinearni pojavi, če je bila perioda 
nastavljena nad 25 s  Zanimivo je, da so imeli hori-
zontalni seizmometri, postavljeni na AGO, nastavljeno 
nižjo lastno periodo (8,2 s), kot je bila lastna perioda 
vertikalnega seizmometra (15,7 s), ter so se po tem 
razlikovali od mednarodnih priporočil in nastavitev 
WWSSN  Prenosna funkcija vodoravnih komponent 
se je tudi razlikovala od prenosne funkcije navpične 
komponente  Danes lahko sklepamo, da se je prof  
Ribarič za take parametre na horizontalnih kompo-
nentah odločil zaradi večjega poudarka na beleženju 
regionalnih potresov (potresov z žariščem na območju 

nekdanje Jugoslavije)  Za zapis signalov seizmometrov 
na fotografski papir je skrbel 90-sekundni torzijski 
galvanometer (Lehner Grifth, model GL-261; proizva-
jalec Teledyne Industries)  Galvanometer sestavljata 
tuljava in zrcalo, pripeta navpično na isto torzijsko os, 
ta pa je pripeta na ohišje  Ker je galvanometer nizko-
prepustni flter, vpliva na prenosno funkcijo celotnega 
sistema  Galvanometer je bil en meter oddaljen od regi-
strirnega bobna (Sprengnether, model R-6007), kjer 
so bili pritrjeni trije na svetlobo občutljivi papirji velikosti 
90 x 30 cm, za vsako komponento po eden  Posamezni 
papir je bil na rotacijski boben pritrjen s podolgovato 
stekleno letvico  Svetlobni vir je bila žarnica na dnu regi-
stratorja  Vsaka komponenta je imela svoj vir svetlobe 
in lečo za usmerjanje žarka, svetlobni žarek se je od 
zrcalca na galvanometru odbijal na fotografski papir  

Slika 3: 
Prikaz prenosne funkcija 
kratkoperiodnega (modra) 
seizmografa in dologoperiodnega 
seizmografa: vodoravna rjava 
in navpična rdeča komponenta 
(avtor: I  Tasič) 
Figure 3: 
Response curves for a short-period 
seismograph (blue) and a long-
period seismograph: brown for the 
horizontal component and red for the 
vertical component (Author: I  Tasič) 



215 UJMA | številka 33 | 2019

   
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

  

   
  
    

  

  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

   
   

Peter Sinčič, Izidor Tasič: PRISPEVEK K ZGODOVINI SEIZMOLOGIJE: 50 LET NEPREKINJENEGA INSTRUMENTALNEGA 
TRIDIMENZIONALNEGA BELEŽENJA ŠIROKOPASOVNEGA SPEKTRA SEIZMIČNIH VALOV V SLOVENIJI 

Slika 4: Kratkoperiodni trikomponentni seizmograf je 
imel te komponente: 
1  dva vodoravna seizmometra lehner & grifth 

SH-216, 
2  navpični seizmometer lehner & grifth SV-215, 
3  trije galvanometri lehner & grifth GS-250, 
4  registrirni boben teledyne DR-273  

(avtor: P  Sinčič) 
Figure 4: The short-period three component seismograph 

consists of: 
1  Two horizontal seismometers (Lehner & 

Grifth SH-216) 
2  A vertical seismometer (Lehner & Grifth 

SV-215) 
3  Three galvanometers (Lehner & Grifth GS-

250) 
4  A drum recorder (Teledyne DR-273) 
(Author: P  Sinčič) 

Zrcalce galvanometra se je obračalo glede na izhodni 
signal seizmometra, impedančna prilagoditev galva-
nometra in seizmometra je bila izvedena z uporovnim 
T členom  Hitrost vrtenja registrirnega bobna je bila 
30mm/minuto, kar pomeni, da je bil papir popisan v 48 
urah (v dveh dneh, slika 2)  Boben je bil pokrit s kovinski 
pokrovom, ki je papir varoval pred nenačrtovano osve-
tlitvijo  Časovne označbe so bile določene tako, da se 
je vsako minuto svetloba za 2 s, na vsako uro pa za 
4 s prekinila  Povečava vertikalne komponente pri 
nihajnem času 15 s je bila 1300  Povečava horizon-
talnih komponent pri nihajnem času 8 s je bila 2000 
(slika 3)  Leta 1991 so pri vnovičnem preverjanju kali-

bracijskih vrednosti dolgoperiodnega sistema ugotovili, 
da sta bili horizontalni komponenti napačno polarizirani, 
kar pomeni, da je bil prvi zabeleženi premik pri potresu 
v nasprotni smeri, kot je bilo pričakovano oziroma je 
bilo mednarodno dogovorjeno  Do te napake je verjetno 
prišlo leta 1982, ko je bila obnovljena celotna električna 
napeljava (Gostinčar, 1991)  

Elemente trikomponentnega kratkoperiodnega seizmo-
grafa (slika 4) je razvilo in na začetku izdelovalo podjetje 
Lehner & Grifth  Med drugim je izboljšalo Benofov seiz-
mometer  To je nizkoohmski elektromagnetni seizmo-
meter z lastno periodo 1,5 s  Utež cilindrične oblike je 
bila težka 20 kg, kar je štirikrat manj kot pri Benofovih 
seizmometrih, zato so bili tudi bistveno manjši  Utež je 
preko križnih upogibnih vzmeti vpeta v ohišje  Navpični 
seizmometer ima za kompenzacijo gravitacije dodano 
vzmet v vertikalni ravnini  Vodoravni in navpični seiz-
mometer sta se konstrukcijsko razlikovala, a sta imela 
enake lastnosti  Od leta 1964 je seizmometre izdelovalo 
podjetje Teledyne (NMAH, 2019) pod oznako SV-215 
in SH-216  Navkljub drugemu proizvajalcu in drugačni 
oznaki pa je ta seizmometer med uporabniki obdržal ime 
»seizmometer lehner & grifth«  

Seizmometri so bili priključeni na kratkoperiodne galva-
nometre lehner & grifth GS-250  Lastna perioda teh 
galvanometrov, nastavljiva v območju med 0,2 in 1,5 s, 
je bila na observatoriju nastavljena na periodo 0,5 s  Tudi 
tukaj je bil galvanometer en meter oddaljen od registra-
torskega bobna model DR-273, kjer so bili pritrjeni trije 
na svetlobo občutljivi papirji  Mere papirja so bile enake 
kot pri dolgoperiodnem sistemu (slika 5)  

Galvanometri in fotografska registratorja za kratkoperi-
odni in dolgoperiodni sistem sta bila postavljena v istem 
prostoru na dveh višinah (slika 6)  Zgornji registrator 
je bil namenjen dolgoperiodnemu, spodnji pa kratko-
periodnemu sistemu  Registrirni boben za kratkope-
riodni sistem ni imel pokrova, ampak črno zaveso, ki je 
na svetlobo občutljivi papir varovala pred nenačrtovano 
osvetlitvijo  Posamezni list papirja velikosti 90 x 30 cm 
je bil na rotacijski boben pritrjen s podolgovato stekleno 
letvico  Tudi tukaj je bil svetlobni vir žarnica na dnu regi-
stratorja  Vsaka komponenta je imela svoj vir svetlobe in 
lečo za usmerjanje žarka, svetlobni žarek se je od leče na 
galvanometru odbijal na fotografski papir  Zrcalce galva-
nometra se je obračalo glede na izhodni signal seizmo-
metra, impedančna prilagoditev galvanometra in seizmo-
metra je bila tudi izvedena z uporovnim T-členom  Hitrost 
vrtenja je bila nastavljena tako, da je bil papir popisan v 
enem dnevu, kar je pomenilo, da se je valj obrnil štirikrat 
v eni uri oziroma je imel hitrost 60  mm/min  Časovne 
označbe so bile določene tako, da je vsako začeto minuto 
označil dvosekundni, vsako začeto uro pa štirisekundni 
odmik svetlobnega žarka  Povečava sistema pri nihajnem 
času ene sekunde je bila 12 000  

Ura, ki je krmilila časovne oznake, je imela termostatiran 
oscilator s kremenovim kristalom in je bila točna pod 
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Slika 5: Na kratkoperiodnem seizmogramu komponente N-S, ki se je začel 16  oktobra 1988 ob 7 03 po UTC in končal 
17  oktobra 1988 ob 7 44 po UTC, je zapis potresa z magnitudo 5,9, ki je nastal v Jonskem morju ob grški obali 
ob 12 34 po UTC  (avtor: P  Sinčič) 

Figure 5: On the short-period seismogram of the N-S component that started on 16 October, 1988 at 7 03 UTC and 
ended on 17 October 1988 at 7 44 UTC, an earthquake occurring in the Ionian Sea near the west coast of 
Greece was recorded (Author: P  Sinčič) 

0,1 sekunde na dan  Na izhodu je dajala minutne in urne 
časovne oznake, ki so jih uporabljali pisači za registriranje  

Delovni prostori 

Vsi sistemi razen ure so bili v kletnih prostorih obser-
vatorija (slika 7)  Seizmometri so bili v ločeni sobi, ki je 
bila zaradi termične stabilnosti dodatno obgrajena (soba 
v sobi), na betonskem podstavku, ločenem od temeljev 
zgradbe  Galvanometri in registrirna bobna so bili v pred-
prostoru brez oken  Zamenjava registrirnih papirjev je 
potekala ob rdeči svetlobi čim hitreje zaradi občutljivosti 
fotopapirja na svetlobo  Običajna osvetlitev se je upora-
bljala samo ob servisnih posegih  Ura je bila v merilnem 
prostoru v pritličju zgradbe skupaj z radijskim spreje-
mnikom za sprejem časovnih signalov in merilnikom 
odstopanj ure od točnega časa  

V sosednji sobi je bila temnica, namenjena razvijanju seiz-
mogramov na fotopapirju  V njej so bili kadi z razvijalcem, 
fksirjem in vodo za izpiranje ter sušilni boben  Enkrat 
dnevno za kratkoperiodne in vsak drugi dan za dolgoperi-
odne zapise, običajno zjutraj, je bilo treba zamenjati regi-
strirni fotografski papir  Postopek menjave papirja na 
obeh registratorjih je potekal tako: 
– izklop pogona vrtenja obeh bobnov in svetilk za zapi-

sovanje; 
– vpis ure in minute izklopa na spodnji rob enega od 

papirjev; čas izklopa so potem v nadzorni sobi vpisali 
na vse papirje pri zadnji oznaki časa na papirjih; 

– vpis komponente (N-S, E-W ali Z) na posamezni list 
dolgoperiodnega registratorja; boben registratorja 
kratkoperiodnih zapisov je imel oznako vsake kompo-
nente že na bobnu zapisano s fosfornimi črkami, ki 
so se potem zapisale na fotopapir; 

– pobiranje listov z obeh bobnov; 

Slika 6: 
Galvanometri dolgoperiodnega 
sistema so bili nameščeni na polici 
nad galvanometri kratkoperiodnega 
sistema  (avtor: P  Sinčič) 
Figure 6: 
Long-period galvanometers were 
installed on a shelf above the short-
period galvanometers 
(Author: P  Sinčič) 
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Slika 7: 
Namestitev seizmološke opreme 
v kletnih prostorih Astronomsko-
geofzikalnega observatorija Golovec 
v Ljubljani  V seizmični sobi so na 
temelju, ločenem od temeljev stavbe, 
nameščeni dolgoperiodni (LP Z, 
LP EW in LP NS) ter kratkoperiodni 
(SP Z, SP EW in SP NS) seizmometri  
(avtor: P  Sinčič) 
Figure 7: 
Layout of the seismic equipment in 
the basement of the Astronomical 
Geophysical Observatory on Golovec 
in Ljubljana  In the seismic vault there 
are long-period (LP Z, LP EW in LP 
NS) and short-period (SP Z, SP EW 
in SP NS) seismometers installed on 
a pier separated from the building's 
foundations (Author: P  Sinčič) 

– namestitev novih papirjev; 
– vpis ure in minute vklopa bobnov; 
– vklop obeh registrirnih bobnov  

Popisane papirje je operater potem v temnici razvil s 
fotografskim postopkom  Za delo v temnici je potrebna 
tema; edina luč, ki jo pri tem uporabljamo, je rdeča, 
namenjena fotografskim temnicam, na katero foto-
grafski papir ni neobčutljiv  Najprej je operater potopil 
liste papirja v kad s pripravljenim razvijalcem  Čas 
razvijanja za posamezen list je bil približno tri minute  
Proces razvijanja se potem prekine s spiranjem v vodi  
Dokončno ustavimo proces razvijanja s potopitvijo listov 
za pet minut v fksir ter jih po končanem postopku znova 
operemo z zadostno količino tekoče vode  Posamezne 
liste potem posušimo na sušilnem bobnu ali na zraku  

V nadzorni sobi je potem operater vsak posamezen list 
zapisov – seizmogram opremil z vpisom komponente, z 
datumom in časom vklopa oziroma začetka beleženja 
na vrhu seizmograma in z datumom in časom izklopa 
oziroma konca beleženja na dnu seizmograma  

Sklepne misli 

Opisani seizmograf so bili v digitalni dobi vse manj v 
ospredju – sodobni digitalni seizmograf so bili bistveno 
boljši in natančnejši, podatki pa enostavnejši za obdelavo  
Za analogne sisteme z zapisom na fotografski papir bi 

danes veljalo, da imajo majhen dinamični razpon  Tudi 
fotografski papir je bil zelo velik strošek, cena dvoletne 
zaloge je bila primerljiva ceni širokopasovnega seizmo-
metra STS-2  Leta 1996 je na lokacij na Golovcu začel 
s stalnim beleženjem širokopasovni triosni seizmometer 
guralp CMG-40T, ki je imel bistveno boljšo ločljivost od 
analognih sistemov in je prevzel vodilno vlogo širokopa-
sovnega opazovanja (Tasič in Sinčič, 2018)  Opremljenost 
državne mreže potresnih opazovalnic se je leta 2000 z 
nabavo vrhunskih zajemalnih enot quanterra Q730 in 
programskega paketa Antelopa, ki je poleg analize skrbel 
tudi za arhiviranje digitaliziranih seizmoloških podatkov, 
še bistveno izboljšala  Z arhiviranjem digitalnih podatkov 
se je pomembnost zapisov analognih fotooptičnih seiz-
mografov še dodano zmanjšala, morda celo zaključila  
Leta 2004 je bil kupljen širokopasovni seizmometer 
STS-2, ki je po svojih lastnostih vodilni v svetovnem seiz-
mičnem opazovanju, a ga na podstavku za seizmometre 
v kleti observatorija na Golovcu ni bilo mogoče namestiti, 
ker so seizmometri za fotooptične seizmografe zasedali 
celoten prostor  Vsi ti razlogi so povzročili, da sta tako 
kratkoperiodni kakor tudi dolgoperiodni fotooptični seiz-
mograf prenehala delovati 21  decembra 2004  Na 
mestu, kjer so bili postavljeni ti seizmometri, je od leta 
2005 naprej postavljen seizmometer STS-2  

Opisani analogni sistemi so v svojem času pomenili 
vrhunec seizmologije in so skupaj z drugimi sistemi po 
svetu pomembno prispevali k opazovanju seizmičnosti in 
raziskovanju Zemljine notranjosti  
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Povzetek 
V članku želimo prikazati pomen dostopnih časov služb nujne medicinske pomoči v odročni zgornjesavinjski 
regiji  V raziskavo smo zajeli intervencije nujne medicinske pomoči v obdobju petih let od 1  1  2013 do 31  
12  2017  Analizirali smo 3076 intervencij  Dostopni časi enot nujne medicinske pomoči sodijo med kazalnike 
kakovosti delovanja službe  Zato je pomembno, da jih v okviru analize kakovosti delovanja službe, poleg 
preostalih kazalnikov, spremljamo, analiziramo in po potrebi tudi načrtujemo določene izboljšave  Dejstvo je, 
da je navedena regija zelo razvejana in zajema tudi oddaljena hribovita območja  Poleg tega so prevozi do 
sprejemnih bolnišnic precej dolgotrajni, kar poveča zasedenost reševalnih vozil  Kljub temu smo ugotovili, da 
so dostopni časi službe nujne medicinske pomoči skladni s strokovnimi zahtevami, ki veljajo v tujini in pri nas  

Abstract 
In the article, we want to show the importance of the access time of emergency medical services in 
one of the more distant regions of Slovenia – “Zgornjesavinjska regija”  The survey included emergency 
medical assistance interventions for a period of fve years, from 1 January 2013 to 31 December 2017  
We analyzed 3076 interventions  The access times of emergency medical assistance teams are among 
the quality indicators of the service, so it is important, within the framework of the analysis of quality, to 
monitor and analyze them and, if necessary, plan some improvements  The fact is that the region is very 
branched and covers remote hilly areas  Transport to reception hospitals is also remote, which increases 
the occupancy of ambulances  Nevertheless, we found that the access time of the emergency medical 
service is in accordance with the professional requirements that are valid in Slovenia and abroad  

Uvod 

Pri kritično bolni ali poškodovani osebi je bistvenega 
pomena, da je ukrepanje izvedeno hitro, strokovno in 
kakovostno  Olimpijski moto: citius, altius, fortius (hitreje, 
višje, močneje) bi se verjetno lahko uporabljal tudi za 
ekipe nujne medicinske pomoči (NMP)  Pričakujejo se 
hitrejši odziv in višji standardi nujne oskrbe po najboljših 
močeh reševalcev (Goodloe in sod , 2017)  

Splošna populacija se je zakonsko primorana izobraže-
vati iz vsebin prve pomoči le pred opravljanjem vozni-
škega izpita  Velik del te populacije se potem nikoli več 
ne izobražuje iz tovrstnih vsebin  Vendar se veščine prve 
pomoči hitro pozabljajo, zato je znanje splošne populacije 
pogosto pomanjkljivo in neustrezno  

Zato posamezni očividci, ki so prisotni pri nujnih stanjih, 

raje kot da bi se vpletli v dajanje prve pomoči, iščejo 
pomoč pri drugih »kompetentnih strokovnjakih«, ki so 
v bližini  To kaže na velika pričakovanja laične javnosti 
do profesionalcev (Slabe, 2018, str  188)  Kot menijo 
Gradišek in sod  (2015, str  8), je znano, da se veščine 
temeljnih postopkov oživljanja pozabijo v prvih mesecih 
po učenju, zato ne zadošča obnovitveno usposabljanje le 
enkrat letno  Optimalni intervali za obnovitveno usposa-
bljanje niso znani, vendar je pogosto kratko obnovitveno 
usposabljanje koristno  

Zaradi tega je hiter prihod strokovne službe – ekipe 
NMP na mesto dogodka izjemno pomemben del oskrbe 
kritično bolnega ali poškodovanega pacienta  

V zvezi s pacienti s politravmo iz smernic za oskrbo 
poznamo izraz »zlata ura«, ki pomeni čas od nastanka 
poškodbe do dokončne oskrbe pacienta v bolnišnici  Ta 
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čas ne bi smel biti daljši od ene ure  Pham in sod  (2017) 
navajajo, da so poškodbe časovno zelo občutljive, saj 
lahko nekajminutna zamuda pri dokončni oskrbi pomeni 
razliko med življenjem in smrtjo  Zato je temeljno načelo 
oskrbe zaradi poškodbe ogroženega pacienta zago-
tovitev čim hitrejše dokončne oskrbe  To je v odročnih 
delih Slovenije ali na težko dostopnih mestih, kot so gore, 
težko doseči  Znotraj »zlate ure« je ključnega pomena 
tudi čas, ki ga ekipa NMP potrebuje za dostop do 
pacienta in prehospitalno oskrbo  

Pri nenadnem srčnem zastoju so pomembne minute, 
saj se možnost preživetja osebe, ki je doživela srčni 
zastoj, ob neukrepanju prisotnih očividcev hitro zmanj-
šuje  Skupna stopnja preživetja za zunajbolnišnični srčni 
zastoj redko presega 5 % (Vaillancourt in sod , 2008)  

Slika 2: HNMP (foto: A  Koželj, 2006) 
Figure 2: HEMS (Photo: A  Koželj, 2006) 

Podobno meni Hedlund (2016), namreč najpomemb-
nejši dejavnik v primeru srčnega zastoja je čas, ki se 
začne z začetkom kardiopulmonalnega oživljanja  Za 
vsako minuto, ki preteče, se šteje, da se možnosti preži-
vetja zmanjšajo za deset odstotkov  To pomeni, da je po 
desetih minutah verjetnost preživetja zelo, zelo majhna  
In to je slaba novica  

Našteli smo le dve vrsti nujnih stanj, ki zahtevata kratek 
dostopni čas ekipe NMP  Seveda je takih nujnih stanj 
bistveno več  

Slika 1: Reševalec motorist (foto: T  Germ, 2018) 
Figure 1: Motorcycle Ambulance (Photo: T  Germ, 2018) 

Slika 3: Nujno reševalno vozilo (foto: L  Ločičnik, 2016) 
Figure 3: Ambulance (Photo: L  Ločičnik, 2016) 

Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (2015) 
določa različno sestavo mobilnih enot NMP: mobilna 
enota reanimobila (MoE REA), mobilna enota nujnega 
reševalnega vozila (MoE NRV – slika 3) ter helikopterska 
nujna medicinska pomoč (HNMP – slika 2)  Dodati je 
treba še reševalca na motorju (slika 1), ki pa je vključen 
v delo NMP Slovenije le na nekaterih območjih (Ljubljana, 
Maribor in Obala)  

Kot poudarja Lausch (2018), je uporaba motornih 
koles za namen reševanja zelo pogosta v Evropi in Aziji  
Motorji se uporabljajo predvsem tam, kjer so značilni 
gosta poselitev, otežen promet in ozke ulice, dostopni 
čas reševalca na motorju je namreč občutno krajši kot 
dostopni čas reševalnega vozila  

Mreža enot NMP je oblikovana tako, da bi enotam omogo-
čala kar najkrajši dostopni čas do pacientov  Seveda 
pa enakih dostopnih časov ekip NMP ni mogoče zago-
toviti za vse prebivalce  Težave se pojavljajo predvsem 
na nekaterih območjih z zahtevnim terenom (hriboviti 
predeli ipd ) in na zelo obsežnih območjih, ki jih pokri-
vajo enote NMP (npr  Tolmin, Zgornja Savinjska dolina)  

http://foto
http://photo
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Slika 4: Dispečerski center zdravstva Maribor (foto: 
Dispečerski center zdravstva Maribor, 2019) 

Figure 4: Maribor Dispatch Centre (Photo: Dispečerski 
center zdravstva Maribor, 2019) 

Poleg tega se dostopni čas ekipe NMP (še posebno 
manjših enot) podaljša, če je član ekipe NMP obenem 
tisti, ki sprejema nujne klice  S tem ko mora pridobiti in 
zapisati vse potrebne podatke ter aktivirati ekipo NMP, 
se izgublja dragoceni čas  Edina rešitev je vzpostavitev 
dispečerske službe zdravstva (DSZ)  Klice bodo sprejeli 
zdravstveni dispečerji  Z ustreznim znanjem in uporabo 
algoritmov bodo očividce vodili skozi prvo pomoč, 
obenem pa na mesto dogodka poslali ustrezno enoto ali 
enote NMP  Vodili bodo tudi usklajevanje ekip NMP ob 
izrednih dogodkih (množične nesreče, stanja z aktivnim 
strelcem oziroma nasilnimi dogodki – AMOK ipd )  Vse 
v zvezi z dispečersko službo zdravstva ureja Pravilnik 
o dispečerski službi zdravstva (2017)  Na sliki 3 smo 
prikazali dispečerski center v Mariboru  

Metode 

Raziskavo smo izvedli z uporabo kvantitativne metode  
Proučili smo protokole nujnih intervencij in obrazce 
sprejema nujnega klica, ki jih ekipe NMP izpolnjujejo na 
terenu  

Analizirali smo protokole nujnih intervencij in obrazce 
sprejema nujnega klica, ki jih je izpolnjevala ekipa Zgor-
njesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje (nujna 
medicinska pomoč Mozirje) pet let (od 1  1  2013 do 31  
12  2017)  Identitete pacientov nismo razkrivali  Del razi-
skave smo izvedli s programom Telefonski imenik Slove-
nije (TIS), ki ga enota NMP Mozirje uporablja za izračun 
razdalj  Raziskovali smo predvsem število pacientov po 
občinah, število pacientov po letih, povprečne dostopne 
čase ekipe NMP Mozirje, število mrtvih pacientov ob 
prihodu, število oživljanj, najkrajši in najdaljši dostopni 
čas ekipe NMP v posamezni občini  

V raziskavo smo vključili vse izpolnjene protokole nujnih 
intervencij in obrazce sprejema nujnega klica, ki so jih 
izpolnile ekipe NMP Mozirje  Skupno smo analizirali 

3076 intervencij, ki jih je v petih letih izvedla ekipa NMP 
Mozirje in v katerih je bilo oskrbljenih 3102 pacientov  

Pred raziskavo smo pridobili pisno soglasje direktorice 
Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje za 
uporabo navedenih obrazcev  Zavezali smo se, da identi-
teta pacientov ne bo razkrita  Rezultate raziskave smo 
predstavili opisno, s slikami in preglednicami  Delno smo 
rezultate raziskave analizirali s programom Microsoft 
Excel  

Rezultati 

Z raziskavo smo najprej želeli ugotoviti, koliko pacientov 
so oskrbeli zaposleni NMP Mozirje v posameznem letu 
in koliko v povprečju vsak mesec  Rezultate smo prikazali 
v preglednici 1  

Število obravnavanih pacientov je naraščalo (izjema je 
le leto 2016)  V zadnjih treh letih so zaposleni v NMP 
Mozirje obravnavali povprečno dva pacienta na dan  

Na sliki 4 smo prikazali število intervencij, ki so jih ekipe 
NMP Mozirje izvedle v posamezni občini v petih letih  

Največ intervencij je bilo izvedenih v občini Mozirje, ki je 
tudi občina, kjer ima prostore NMP Zgornje Savinjske 
doline  Sledijo občine Nazarje, Gornji Grad in Ljubno ob 
Savinji (slika 5)  Te štiri občine imajo približno enako število 
prebivalcev (nekoliko več Mozirje), medtem ko imajo preo-
stale tri občine manj prebivalcev (Solčava bistveno manj)  

Rezultati kažejo, da je v večjih občinah, kjer je več prebi-
valcev, tudi več intervencij  Dodati je treba, da je v občini 
Gornji Grad tudi dom starejših občanov, kar poveča 
število intervencij v tej občini  

V preglednici 2 smo za vsako leto prikazali povprečne 
čase od izvoza ekipe NMP do prihoda do pacienta  

Dostopni časi so se v vseh letih gibali okrog 10 minut z 
izjemo leta 2016, ko je bil povprečni dostopni čas skoraj 
11 minut  

V 8  členu pravilnika o službi NMP je zapisano, da se 
mreža službe NMP oblikuje tako, da je v primeru nujnih 

Število Povprečje 
Leto pacientov na mesec 
2013 386 32,20 
2014 531 44,25 
2015 731 60,92 
2016 673 56,08 
2017 781 65,08 

Preglednica 1: Število obravnavanih pacientov v letu in 
povprečno število na mesec 

Table 1: Number of treated patients, per year and 
average number per month 
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Ob
čin

a 

Drugo 29 

Solčava 94 

Luče 192 

Rečica ob Savinji 339 

Ljubno ob Savinji 488 

Gornji Grad 490 

Nazarje 532 

Mozirje 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 

Število intervencij 

Opomba: Drugo so intervencije, ki so jih ekipe NMP Mozirje izvedle v občinah, ki niso del Zgornje Savinjske doline. 

912 

900 1000 

Slika 5: Število intervencij v posamezni občini 
Figure 5: Number of interventions in individual municipalities 

intervencij omogočena dosegljivost večine prebivalcev v 
čim krajšem dostopnem času  Dostopni čas je povprečni 
dostopni čas ekipe NMP, ki ne sme presegati 15 minut, 
pri čemer izvozni čas ne presega 1 minute (Pravilnik o 
službi nujne medicinske pomoči, 2015)  

Kot je mogoče razbrati iz preglednice 2, so povprečni 
dostopni časi v vseh petih letih pod zgornjo mejo 15 
minut  Upoštevati je treba tudi, da vse čase zapisuje član 
ekipe NMP, tako da se dopuščajo manjša odstopanja  
Menimo tudi, da je večji del intervencij potekal na lažje 
dostopnih terenih, kjer je dostopni čas krajši  

Kljub temu da so povprečni dostopni časi ekipe NMP 
Mozirje pod 15 minutami, je za paciente velikokrat tudi 
ta čas predolg, zlasti pri srčnem zastoju, hudi arterijski 
krvavitvi, nezavesti ipd  Zato avtorji poudarjamo, da so 
za ohranitev življenja in/ali čim boljšega okrevanja paci-
entov izjemnega pomena laiki/nestrokovnjaki in polstro-
kovnjaki, ki nudijo ustrezno prvo pomoč pred prihodom 
ekipe NMP  

Podobno meni tudi Vinšek Grilj (2017), ki poudarja, da so 
ob srčnem zastoju ključni dejavnik preživetja hiter dostop 
in prvi ukrepi, ki jih lahko izvedejo že očividci  V nekaterih 
stanjih je pomembnih že prvih pet minut  Zaradi tega 
poudarja pomen prvih posredovalcev (posebej uspo-
sobljeni prostovoljci), ki ukrepajo pred prihodom ekipe 
NMP  Pomen prvih posredovalcev pride še dodatno do 
izraza na težje dostopnem ali oddaljenem terenu  

V nadaljnjo obravnavo (urgentni center, druge zdra-
vstvene ustanove) je bilo odpeljanih 1818 pacientov 
(58,61 %)  Ekipe NMP Mozirje so izvedle 38 (1,26 %) 
oživljanj na terenu, 53 (1,71 %) pacientov pa je bilo ob 
prihodu ekipe NMP že mrtvih (oživljanje ni bilo indici-
rano)  

Leto Povprečni dostopni čas 
2013 9 min 50 s 
2014 10 min 36 s 
2015 10 min 2 s 
2016 10 min 59 s 
2017 9 min 39 s 

Preglednica 2: Povprečni dostopni časi v posameznem letu 
Table 2: Average access times in each year 

Najkrajša Najdaljša 
Občina razdalja (km) razdalja (km) Povprečje (km) 
Mozirje 0 28,4 14,2 
Nazarje 1,5 19,1 10,3 
Rečica ob Savinji 3,2 15,7 9,45 
Ljubno ob Savinji 8,4 33,2 20,8 
Gornji Grad 11,2 28,5 19,85 
Luče 18,1 41,6 29,85 
Solčava 27,5 43,8 35,65 

Preglednica 3: Najbližja, najbolj oddaljena točka posamezne 
občine in povprečje v kilometrih 

Table 3: The nearest and the most distant point of 
each municipality and the average distance 
in kilometres 
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Občina Najkrajši čas (min) Najdaljši čas (min) 
Mozirje 0 44 
Nazarje 3 32 
Rečica ob Savinji 4 29 
Ljubno ob Savinji 9 49 
Gornji Grad 15 32 
Luče 19 49 
Solčava 31 54 

Preglednica 4: Najkrajši, najdaljši dostopni čas posamezne 
občine in povprečje 

Table 4: The shortest and the longest access times 
of each municipality and the average 

V preglednici 3 smo prikazali razdaljo v kilometrih od 
Zdravstvene postaje Mozirje do najbližje in najbolj odda-
ljene točke posamezne občine ter povprečno oddalje-
nost  Podatke smo pridobili iz programa TIS  

V preglednici 4 smo prikazali dostopni čas od Zdra-
vstvene postaje Mozirje do najbližje in najbolj odda-
ljene točke posamezne občine  Podatke smo pridobili iz 
programa TIS  

Razprava 

V sistemu nujne medicinske pomoči Slovenije se v pred-
bolnišnični oskrbi v enem letu na nujnih intervencijah 
na terenu obravnava približno 33 000 oseb  Pri tem 
oživljanje potrebuje približno 800 oseb  Služba nujne 
medinske pomoči je danes organizirana v vseh večjih 
krajih po državi, in sicer na sprejemnih oddelkih bolni-
šnic, zdravstvenih domovih in postajah, poleg tega na 
terenu delujejo tudi ekipe nujnih reševalnih vozil in tri 
ekipe z reševalcem motoristom (Izboljšanje sistema 
NMP, 2015)  Danes v Sloveniji delujeta tudi dve helikop-
terski bazi NMP (Brnik in Maribor)  

Zaradi reliefne raznolikosti Slovenije in tudi področne 
ureditve mreže NMP je dostopnost do poškodovancev ali 
nenadno obolelih zelo različna  Ob tem imajo manjše enote 
NMP na voljo manj vozil in zdravstvenega osebja, kar še 
dodatno oteži hiter prihod do pomoči potrebnih oseb  
Razgiban teren zgornjesavinjske regije, oddaljena naselja 
in kadrovska stiska privedejo do podaljšanih dostopnih 
časov  Za dostopni čas v predbolnišnični obravnavi nujnih 
stanj štejemo čas od začetka sprejema nujnega klica do 

prihoda ekipe NMP do pacienta na kraju dogodka  Ta čas 
pogosto pomeni tudi odločilno mejo med življenjem in 
smrtjo  Zastoj srca je eno izmed najpogostejših in najnuj-
nejših stanj v predbolnišničnem okolju  Če je defbrilacija 
izvedena v prvi minuti srčnega zastoja, je možnost preži-
vetja približno 90 %  Vsaka nadaljnja neaktivna minuta 
zmanjša uspešnost reanimacije za 10 % (Žmavc, 2000)  
K temu primeru bi lahko dodali še številna druga nujna 
stanja, ki prav tako zahtevajo čim hitrejšo oskrbo  Tudi 
močna bolečina, ki sicer življenjsko ne ogroža pacienta, 
je zagotovo zelo neprijetna  Zato bi si vsak od nas želel, 
da jo »nekdo« čim prej odpravi  Zaradi tega službe NMP 
dostopne čase uporabljajo tudi kot merilo za ocenjevanje 
kakovosti dela  Vendar je ob tem nujno treba evidenti-
rati tudi oddaljenost intervencije, saj ta bistveno vpliva 
na dostopni čas (Železnjak in sod , 2011)  Zaradi reliefa 
Slovenije, ki je nujno povezan z neenakomerno razveja-
nostjo zdravstvene mreže, se pri nas uveljavljajo prvi 
posredovalci, ki naj bi premostili čas do prihoda NMP 
in nudili prvo pomoč  Razvoj mreže prvih posredovalcev 
v 22  členu spodbuja Pravilnik o službi nujne medicinske 
pomoči (Uradni list RS, št  81/15 in 93/15)  Tovrstna 
mreža bi omogočila posredovanje usposobljenih laikov 
še pred prihodom službe NMP  V Sloveniji imamo razvit 
sistem laičnih posredovalcev prve in specialne pomoči 
(gasilci, gorski reševalci, vodniki reševalnih psov, jamarji 
reševalci ipd )  Kot primer bi navedli trditev, da so jamarji 
reševalci prostovoljci, ki čutijo dolžnost pomagati si med 
seboj in tudi pomagati drugim poškodovanim v jamah ali 
na težje dostopnem terenu (Merela, 2018)  

Sklepne misli 

Območje zgornjesavinjske regije je reliefno zelo razvejano  
Zaradi tega so nekateri dostopni časi daljši kot na neka-
terih drugih območjih v Sloveniji  Po analizi podatkov za 
obdobje od 1  1  2013 do 31  12  2017 smo ugotovili, da so 
dostopni časi še vedno v meji priporočenih smernic  Tako 
je strokovnim smernicam zadoščeno, vendar ostajajo 
nekatera območja in intervencije, kjer so dostopni časi 
opazno daljši  Stanje bi lahko izboljšalo večje število reše-
valnih vozil in ustrezno usposobljenega zdravstvenega 
kadra, vendar nas vse skupaj omejujejo sistemski norma-
tivi in fnančne zmogljivosti takega sistema  Manjše enote 
v Sloveniji zato pričakujejo ustrezne izboljšave za opti-
mizacijo dela z reorganizacijo mreže NMP in razvojem 
sodobne dispečerske službe, ki se oblikuje prav zdaj  
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Povzetek 
Vsak človek je dolžan po svojih močeh nuditi prvo pomoč sočloveku  V raziskavi smo želeli preučiti pripravljenost 
nudenja pomoči sočloveku med študenti fakultet Univerze v Mariboru v enaki situaciji (osebi, ki leži na ulici), a 
v odvisnosti glede na osebo, ki potrebuje pomoč  Izvedena je bila presečna opazovalna študija med študenti 
Univerze v Mariboru  Podatke smo zbrali s terenskim anketiranjem, s pomočjo anketnega vprašalnika, pri 
tem pa uporabili priložnostno vzorčenje (N = 836)  V raziskavi je sodelovalo 401 študentov zdravstvenih 
študijskih smeri in 435 študentov drugih študijskih smeri Univerze v Mariboru  Na vprašanje pripravljenosti 
nudenja pomoči različnim osebam v enaki situaciji so rezultati pokazali dober nivo pripravljenosti nudenja 
pomoči  A se je ob tem pokazala statistično pomembna razlika v pripravljenosti nudenja pomoči med 
študenti zdravstvenih študijskih smeri v primerjavi z ostalimi študijskimi smermi znotraj omenjene univerze  
V situacijo potrebe po pomoči smo postavili 13 različnih oseb (od otroka, svojca do nepoznane osebe)  
Na petstopenjski lestvici pripravljenosti nudenja pomoči smo odgovor tri ali več upoštevali kot določeno 
stopnjo pripravljenosti nudenja pomoči  Povprečna vrednost podanih odgovorov za vseh 13 situacij pri 
obeh skupinah anketiranih študentov je presegala zastavljeno povprečno vrednost (najnižja je bila 3,2)  

Abstract 
In this study we wanted to examine the willingness to ofer frst aid of the students of diferent faculties 
of the University of Maribor  A cross-sectional observational study was conducted between students of 
the University of Maribor, using the same situation (a person lying in the street), but diferent types of 
people in need  The data were collected by a feld survey with a questionnaire, using occasional sampling 
(N = 836)  The study involved 401 students of medical study programmes and 435 students of other 
study programmes  On the issue of willingness to provide assistance to diferent people in the same 
situation, the results showed a good level of readiness to provide assistance, but there was a statistically 
signifcant diference in readiness to provide assistance in students of medical study programmes 
compared to other study programmes  Thirteen diferent people were placed in the situation needing help 
(from a child or a relative to an unknown person)  The average value of the answers given for all thirteen 
situations in both groups of surveyed students exceeded the set average value (the lowest was 3 2)  

Uvod 

Čeprav mnogi še vedno menijo, da so za pomoč pristojne 
le službe nujne medicinske pomoči, reševalne ekipe, 
gasilci in policisti, temu ni tako  V nujnih stanjih so lahko 
odločilne minute  Dajanje prve pomoči s strani očividcev 
premosti čas od dogodka do prihoda službe nujne medi-
cinske pomoči  Večina nas je že bila udeležena na kakšnem 
od tečajev nujne pomoči (npr  vozniški izpit)  S pridobljenim 

znanjem bi zato lahko po svojih močeh in sposobnostih 
pomagali ljudem v nujnem primeru  Zapomnimo si, da to 
ni le moralna dolžnost posameznika, temveč nas k temu 
zavezuje tudi zakon (Keggenhof, 2007)  Dajanje prve 
pomoči je dolžnost vsakega posameznika tako v domačem 
in delovnem okolju kot tudi na cesti  

Balažic (2006) navaja, da je zakonodajalec že leta 
1965 prvič izrecno opozoril, da je prva pomoč dolžnost 

mailto:anton.kozelj@um.si
mailto:jana.goriup@guest.um.si
mailto:leon.locicnik@zd-mozirje.si
mailto:maja.strauss@um.si
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vsakega občana, kar se je ohranilo in velja tudi v pravnih 
predpisih Republike Slovenije  Pravni predpis je uveljavil 
vodilno misel, da v novih odnosih med ljudmi nesreča 
enega med njimi ne more in ne sme ostati samo njegova 
zasebna zadeva, temveč nujno zadeva vsakogar, ki zanjo 
zve in je sposoben pomagati  

Določba je zapisana v drugem členu Zakona o zdra-
vstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (2006) 
ter se glasi: Vsakdo je dolžan poškodovanemu ali 
bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobno-
stih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne 
medicinske pomoči  Isti člen še določa pravico, da ima 
vsakdo pravico do najvišje možne stopnje zdravja in tudi 
dolžnost skrbeti za svoje zdravje  Nihče ne sme ogrožati 
zdravja drugih  Ter še, da ima vsakdo pravico do zdra-
vstvenega varstva in dolžnost, da prispeva k njegovemu 
uresničevanju skladno s svojimi možnostmi (Uradni list 
Republike Slovenije, št  27/2006)  

Balažic (2006) pa to dolžnost nudenja prve pomoči deli 
na dva dela: 
– kot splošno dolžnost vsakega občana, 
– dolžnost nudenja prve pomoči vsakega zdravstve-

nega delavca, ki je po obsegu mnogo širša, saj je 
opredeljena kot »nujna medicinska« pomoč  

Kazenski zakonik (Uradni list Republike Slovenije, št  50) 
v 130  členu (Opustitev pomoči) opredeljuje naslednje: 
Kdor ne pomaga osebi, ki je v neposredni smrtni nevar-
nosti, čeprav bi to lahko storil brez nevarnosti zase ali za 
koga drugega, se kaznuje z zaporom do enega leta  

Metodologija 

Podatke smo zbrali s terenskim anketiranjem, s pomočjo 
anketnega vprašalnika, pri tem pa uporabili priložnostno 
vzorčenje (N = 836)  

Merski inštrument 

Anketo smo izvedli v okviru večje raziskave, s pomočjo 
sestavljenega anketnega vprašalnika  Anketiranci so 
odgovarjali z možnostjo izbire enega odgovora ali s stri-
njanjem s posameznimi trditvami na 5-stopenjski Liker-
tovi lestvici  

Vzorec 

Za namen raziskave smo anketirali 836 študentov vseh 
fakultet Univerze v Mariboru  Uporabljeno je bilo prilo-
žnostno vzorčenje  Anketirane študente smo razdelili 
v dve skupini  V prvi skupini (N = 401) so bili študentje 
zdravstvenih študijskih smeri na Univerzi v Mariboru 
(Fakultete za zdravstvene vede in Medicinske fakultete), 
v drugi pa študentje ostalih članic Univerze v Mariboru 
(N = 435)  

Potek raziskave in 

obdelava podatkov 

Anketiranje je potekalo v pisni obliki (terensko), na 
javnih mestih, kjer se zbirajo študentje  Študentje so 
bili osebno naprošeni (izvajalec ankete), da pristopijo 
k reševanju anketnega vprašalnika  Vsi zaprošeni so 
imeli možnost zavrnitve sodelovanja  Anketo so oddali 
anketarju  Pridobljene empirične podatke smo obdelali 
s statističnim programom SPSS, verzija 22  

Rezultati 

Med anketiranimi študenti je bilo 536 (64,1 odstotka) 
študentk in 300 študentov (35,9 odstotka)  Povprečna 
starost študentov je znašala 22,3 leta s standardnim 
odklonom 3,9 leta  

Analiza glede na spol (preglednica 1) je pokazala razliko 
v študiju na zdravstvenih smereh, kjer med anketiranimi 
študenti bistveno prevladujejo študentke (N = 302, 
75 odstotkov) pred študenti (N = 99, 25 odstotkov)  
Tovrstne porazdelitve ni opaziti v drugi skupini anketi-
ranih študentov, saj je število anketiranih študentk (N = 
234, 54 odstotkov), dokaj približno številu študentov 
(N = 201, 46 odstotkov)  

Preverjali smo pripravljenost dajanja pomoči osebi, ki 
leži na ulici, na tleh, z vprašanjem: »Sprehajate se po 
ulici  Na vogalu zagledate osebo, ki neodzivno leži na 
tleh  Označite stopnjo pripravljenosti nudenja pomoči 
osebi glede na omenjeno situacijo « Pripravljenost 
dajanja pomoči smo merili z Likertovo lestvico v razponu 
od 1 do 5  Pri tem je oznaka 1 pomenila, da »anketirani 
ni pripravljen nuditi pomoči«, oznaka 2, da anketirani 
misli, da »ne bi bil pripravljen nuditi pomoči«, oznaka 
3, da bi anketirani »najverjetneje ponudil pomoč«, 
oznaka 4, da bi anketirani »zagotovo vsaj delno nudil 
pomoč«, in oznaka 5, da bi se bil anketirani »v celoti 
pripravljen angažirati pri nudenju pomoči«  Namišljeni 
primeri oseb so bili predstavljeni tako, da se je pričako-
vala visoka pripravljenost nudenja pomoči pri določeni 
skupini oseb (starši, otroci itd )  Na drugi strani je bila 
skupina oseb, za katere se je pričakovalo, da bo pripra-
vljenost nudenja pomoči bistveno manjša (brezdomci, 
vinjene osebe itd )  

Spol 
Skupno Ženski Moški 

Razdelitev 
fakultet 

Zdravstvene 302 99 401 
Nezdravstvene 234 201 435 

Skupno 536 300 836 

Preglednica 1: Struktura anketiranih po spolu glede na 
zdravstveno in nezdravstveno smer študija 

Table 1: Profle of respondents by gender according 
to the medical and non-medical feld of study 
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Neodzivno leži na tleh … Podani odgovori od 1 do 5: % anketiranih odgovorov 
1 2 3 4 5 PV SO 

… poškodovan otrok 0,8 % 1,1 % 3,5 % 13 % 81,6 % 4,73 0,65 
… vaš svojec 0,2 % 0,4 % 1,6 % 5 % 92,8% 4,90 0,41 
… vaš znanec 0,4 % 1,2 % 2 % 10,8 % 85,6% 4,81 0,50 
… nosečnica 0,9 % 1 % 3,5 % 14 % 80,6 % 4,72 0,64 
… mladostnik 0,8 % 2 % 7,3 % 21 % 68 % 4,55 0,78 
… urejena neznana ženska 0,8 % 2,4 % 8 % 22,6 % 66,2 % 4,51 0,80 
… urejen neznan moški 1 % 3,5 % 11,6 % 23,7 % 60,2 % 4,39 0,89 
… neodzivno leži na tleh vidno opit mladostnik 4,1 % 7,4 % 20,1 % 28,7 % 39,7 % 3,93 1,12 
… vidno opit odrasel moški 8,1 % 11,4 % 24,5 % 26 % 30 % 3,58 1,25 
… vidno opita neznana ženska 5,7 % 11,3 % 23,3 % 28,5 % 31,2 % 3,68 1,18 
… brezdomec 7,7 % 14,4 % 22,7 % 24,8 % 30,4 % 3,56 1,26 
… pretepena oseba 3,2 % 3,8 % 11,4 % 22,5 % 59,1 % 4,31 1,01 
… oseba, za katero predpostavljate, da je odvisnik od drog 12,3 % 16,6 % 27,4 % 20,3 % 23,4 % 3,26 1,31 

Lestvica: 1 – v celoti nisem pripravljen, 2 – nisem pripravljen, 3 – delno sem pripravljen, 4 – sem pripravljen, 
5 – v celoti sem pripravljen nuditi pomoč, PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon 

Preglednica 2: Skupna predstavitev pripravljenosti nudenja pomoči glede na situacijo med študenti vseh študijskih smeri 
Univerze v Mariboru 

Table 2: A summarized presentation of the willingness to provide assistance in relation to the situation of students of 
all study programmes of the University of Maribor 

Zdravstvena Ostale smeri 
Situacija (pomoči potrebna oseba) smer n = 401 n = 435 t p 

PV SO PV SO 
neodzivno leži na tleh poškodovan otrok 4,8 0,5 4,6 0,8 4,845 <0,001 
neodzivno na tleh leži vaš svojec 4,9 0,3 4,9 0,5 1,146 0,252 
neodzivno leži na tleh vaš znanec 4,9 0,4 4,8 0,6 3,466 0,001 
neodzivno leži na tleh nosečnica 4,8 0,5 4,6 0,8 4,971 <0,001 
neodzivno leži na tleh mladostnik 4,8 0,6 4,3 0,9 7,923 <0,001 
neodzivno leži na tleh urejena neznana ženska 4,7 0,6 4,3 0,9 6,603 <0,001 
neodzivno leži na tleh urejen neznan moški 4,6 0,6 4,2 1,0 8,351 <0,001 
neodzivno leži na tleh vidno opit mladostnik 4,4 0,9 3,5 1,2 11,451 <0,001 
neodzivno leži na tleh vidno opit odrasel moški 4,1 1,0 3,2 1,3 11,287 <0,001 
neodzivno leži na tleh vidno opita neznana ženska 4,1 1,0 3,3 1,2 10,816 <0,001 
neodzivno leži na tleh brezdomec 4,0 1,1 3,2 1,3 9,268 <0,001 
neodzivno leži na tleh pretepena oseba 4,6 0,7 4,1 1,2 7,882 <0,001 
neodzivno leži na tleh oseba, za katero predpostavljate, da je odvisnik od drog 3,8 1,1 2,8 1,3 11,791 <0,001 
Izvedena spremenljivka 4,5 0,6 4,0 0,8 11,018 <0,001 

Lestvica: PV – povprečna vrednost, SO – standardni odklon, t – test za neodvisne vzorce, p – statistična pomembnost 

Preglednica 3: Pripravljenost nudenja pomoči v odvisnosti od osebe, ki pomoč potrebuje, glede na vrsto študija 
Table 3: Readiness to provide assistance to the person in need depending on the type of study 

Pred obdelavo podatkov smo izračunali tudi vrednost 
Cronbach alfa za obravnavani sklop podatkov, ki je znašal 
0,943, kar nakazuje na zelo dobro statistično zaneslji-
vost testa  

Splošno gledano so skupno anketirani študentje podali 
visoko oceno pripravljenosti nudenja pomoči osebi, 
ki neodzivno leži na ulici  Največja povprečna ocena 
je znašala 4,90 in je bila namenjena nudenju pomoči 
svojcem  Odgovor ne preseneča  Ob tem moramo 
poudariti, da je povprečna vrednost odgovorov preko 
povprečne ocene 4 skupno dobilo 8 oseb v namišljenih 
situacijah  Vse osebe so dobile povprečno vrednost 

ocene preko 3 (najmanjšo oceno 3,26 je dobila situa-
cija, ko bi pomoč potrebovala oseba, odvisna od drog)  A 
je presežena ocena 3 še vedno rezultat, ko bi ta oseba 
precej verjetno dobila vsaj neko obliko pomoči  Zaradi 
omenjenih rezultatov smo presodili, da med študenti 
Univerze v Mariboru obstaja zavidljiv nivo pripravlje-
nosti nudenja pomoči osebam na ulici, ki bi le-to potre-
bovale  

V preglednici 3 je prikazana primerjava pripravljenosti 
nudenja pomoči med anketiranimi študenti prve in druge 
skupine glede na vpletenost določene osebe v situacijo, 
ko ta potrebuje pomoč  Za vsako od 13 namišljenih 
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situacij smo izračunali povprečno vrednost, standardni 
odklon ter vrednosti t in p  

Pri postavki, da »na teh leži vaš svojec«, je znašala p 
vrednost 0,25, kar ne predstavlja statistično značilne 
razlike med anketiranci iz prve in druge skupine  Pri vseh 
ostalih 12 vprašanjih je bila vrednost p < 0,05, kar pred-
stavlja statistično pomembno razliko med prvo in drugo 
skupino anketiranih glede pripravljenosti nudenja pomoči 
različnim osebam  Povprečna vrednost za celoten sklop 
vprašanj je za anketirane prve skupine znašala 4,5 s 
standardnim odklonom 0,6, medtem ko je za anketirane 
iz druge skupine znašala povprečna vrednost 4 s stan-
dardnim odklonom 0,8, kar kaže tudi na večjo razprše-
nost odgovorov  Skupna ocena t-testa za samostojne 
vzorce je znašala 11,018, p-vrednost pa je manjša kot 
0,001  Omenjeni rezultati tako kažejo na statistično 
pomembne razlike odgovorov med anketiranimi študenti 
iz prve in druge skupine glede pripravljenosti nudenja 
pomoči določenim osebam, ki kot neodzivno ležeče 
osebe na tleh potrebujejo pomoč  Študenti zdravstvenih 
smeri so pri skoraj vseh situacijah navajali statistično 
pomembno višjo stopnjo pripravljenosti nudenja pomoči 
navedenim osebam kot študentje nezdravstvenih smeri  

Razprava 

V sami raziskavi smo si zato zamislili 13 različnih oseb, 
ki potrebujejo pomoč  Strukturirano so bile prikazane 
tako, da smo za določeno skupino lahko predvidevali, da 
jim bodo študentje namenili velike možnosti za nudenje 
pomoči (svojci, znanci, otroci, nosečnice)  Na drugi strani 
smo postavili skupino, za katero lahko predvidevamo, da 
bosta pristop in nudenje pomoči pri njih odstotkovno 
manjša (vinjene neznane osebe, odvisniki od drog, brez-
domci)  

Anketirali smo študentsko populacijo (mladi), ki je po 
podatkih iz raziskave avtorja Daltona (2008) aktivnejša 
v prostovoljnih dejavnostih v primerjavi s starejšo popu-
lacijo  

Ob naštetem smo primerjali dve skupini anketiranih 
študentov; v prvo smo vključili študente zdravstvenih 
smeri na Univerzi v Mariboru (študente Fakultete za 
zdravstvene vede in Medicinske fakultete), v drugo pa 
študente ostalih študijskih smeri na Univerzi v Mariboru  
Zanimalo nas je, če se bo pri anketiranih študentih iz 
prve skupine pokazala večja pripravljenost za nudenje 
pomoči kot pri anketiranih študentih druge skupine  V 
osmih primerih (na tleh neodzivno leži poškodovan otrok, 
svojec, znanec, nosečnica, mladostnik, urejena neznana 
ženska, urejen neznan moški in pretepena oseba) je 
povprečna vrednost dobljenih odgovorov presegla 
vrednost štiri na petstopenjski ocenjevalni lestvici, kar 
ocenjujemo kot odgovor, ki z veliko verjetnostjo zagota-
vlja nudenje pomoči tem osebam  Za preostale pomoči 
potrebne osebe povprečna vrednost dobljenih odgo-
vorov ni padla pod vrednost 3 (najmanjša vrednost je bila 

3,26)  Omenjeni rezultati še vedno predstavljajo veliko 
verjetnost, da bo izvršena vsaj neka oblika pomoči (npr  
ugotovitev stanja in aktivacije službe nujne medicinske 
pomoči)  Skupno gledano ugotavljamo, da so vsi anketi-
rani pokazali veliko pripravljenost nudenja pomoči  

V raziskavi smo želeli izpostaviti situacijo, ko človek 
potrebuje takojšnjo pomoč  Nudenje prve pomoči neod-
zivni osebi zahteva takojšen pristop in ukrepanje priso-
tnih očividcev  Neodzivnost osebe lahko pomeni od 
manjše zdravstvene težave (začasna izguba zavesti ob 
npr  pomanjkanju kisika v zaprtem in slabo prezračenem 
prostoru) do tega, da ima ta oseba lahko neko resnejšo 
zdravstveno težavo, lahko celo srčni zastoj  

A če k osebi ne pristopimo in ne poskušamo ugotoviti 
dejanskega stanja, tudi pomoči ne moremo ponuditi  
Kot smo v uvodu prikazali, nas k temu, da pristopimo k 
neodzivni osebi, zavezuje tudi slovenska zakonodaja  Ob 
tem velja omeniti drugo plat medalje, to je human odnos, 
vrednote in etična drža človeka do človeka  

V drugem delu raziskave smo primerjali anketirane 
študente zdravstvene in nezdravstvene smeri  Ugoto-
vili smo statistično pomembne razlike v pripravljenosti 
nudenja pomoči neodzivnim osebam med omenjenima 
skupinama  Ob tem moramo poudariti, da smo anketi-
rane spraševali po nudenju pomoči v situaciji neodziv-
nosti osebe  Omenjena situacija ima v ozadju nek zdra-
vstveni razlog za takšno stanje  Zato bi lahko sklepali 
o večji odzivnosti pri študentih zdravstvenih smeri, saj 
imajo za nudenje pomoči tudi več strokovnega znanja v 
primerjavi s primerjalno skupino  

V enem primeru (ko je pomoč potreboval svojec), nismo 
ugotovili statistično pomembne razlike med obema 
skupinama  V ostalih situacijah so študentje zdra-
vstvenih smeri prikazali večjo pripravljenost nudenja 
prve pomoči omenjenim osebam  Številni avtorji ugota-
vljajo večji nivo pripravljenosti dajanja pomoči sočloveku 
med študenti zdravstvenih smeri, saj naj bi omenjeni 
študij pri študentih razvil pozitiven odnos do altruizma 
(Fahrenwald, 2005, Shaw, 2008, Rassin, 2010)  Prav 
tako se je pri študentih nezdravstvenih smeri pokazala 
večja razpršenost odgovorov kot pri študentih zdra-
vstvenih smeri  

Sklepne misli 

V članku smo želeli z raziskavo raziskati odnos študentov 
Univerze v Mariboru do obravnavanega pojma, to je 
pripravljenosti dajanja pomoči sočloveku  Zagotovo ima 
lahko izobraževanje pomemben vpliv na izoblikovanje 
neke osebe, saj izobraževalne ustanove tako izobražu-
jejo kot tudi vzgajajo  S svojim delovanjem izobraževalne 
ustanove na učence ne prenašajo le znanja, ampak 
jim tako s formalnimi kot z neformalnimi metodami in 
načinom dela posredujejo določene vrednote in norme 
neke družbe (Bezenšek, 1998)  Pallas (2000) izposta-
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vlja, da imajo bolj izobraženi ljudje večjo kognitivno feksi- ljive populacije nemške mladine  Včasih si kdo postavi 
bilnost in večjo sposobnost reševanja problemov  Avtorja vprašanje, zakaj bi nekomu nudili pomoč, še posebej, če 
Kirbiš in Flere (2011) pa ugotavljata porast altruizma jo potrebuje oseba, ki je ne poznam  Delno nas k temu 
med populacijo slovenskih študentov  Ugotovila sta, da zavezuje naša zakonodaja  Določene poklicne skupine 
so se mladi v našem prostoru občasno ali pogosto vklju- (npr  zdravstveni delavci in kadri v pripravi, študentje 
čevali v aktivnosti nudenja pomoči revnim in socialno torej) so k temu, skladno z zakonodajo, še dodatno 
šibkim v 51 odstotkih, v aktivnosti v gasilskih društvih zavezane  A upamo, da to vodilo ni najvišje  Predvide-
v 25 odstotkih, v aktivnosti za mladinske interese v 67 vamo, da smo družba, v kateri pomoč sočloveku še pred-
odstotkih ter v aktivnosti za druge cilje in organizacije stavlja visoko vrednoto  Menimo, da dobljeni rezultati 
v 45 odstotkih  Primerjava z nemško študijo kaže višjo raziskave med študenti Univerze v Mariboru omenjeno 
stopnjo angažiranosti slovenske populacije od primer- potrjujejo  
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Povzetek 
V Sloveniji živijo tri vrste avtohtonih strupenih kač: gad, laški gad in modras  Njihovemu ugrizu smo od 
zgodnje pomladi in do pozne jeseni izpostavljeni pri izvajanju različnih aktivnosti v naravi  Če pride do ugriza 
strupene kače, sta pomembni pravilna prva pomoč in ustrezna nadaljnja zdravstvena oskrba  Namen 
raziskave je bil ugotoviti raven poznavanja prve pomoči v primeru ugriza kače med planinci, alpinisti in 
športnimi plezalci  Spletni anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 176 oseb  Večina anketiranih ve, katere 
so strupene kače v Sloveniji, vendar je njihova prepoznava kač na fotografji slaba, največ jih je prepoznalo 
modrasa  Anketirani poznajo posamezne ukrepe prve pomoči v primeru ugriza strupene kače, vendar bi 
jih dve tretjini naredili tudi prevezo uda, kar ni ustrezno  Pri usposabljanju planincev, alpinistov in športnih 
plezalcev iz prve pomoči je treba poudariti škodljivost uporabe preveze uda pri prvi pomoči zaradi kačjega 
ugriza in tudi preventivne ukrepe, s katerimi tveganje za ugriz strupene kače zmanjšamo na najmanjše  

Abstract 
Three species of indigenous venomous snakes live in Slovenia: the European adder, the European asp, and 
the horned viper  People are at risk from their bites from early spring to late autumn during various outdoor 
activities  In the event of a snakebite, appropriate frst aid and subsequent medical care are of crucial importance  
The aim of the research presented in this article was to determine the level of frst aid skills in the event of 
a snakebite among hikers, mountaineers, and sport climbers  An online survey questionnaire was flled out 
by 176 people  The majority of respondents knew which snake species are venomous in Slovenia; however, 
their identifcation of snakes in photos was poor, with the horned viper being recognized most frequently  The 
responders were familiar with individual frst aid actions in the event of a venomous snakebite; nevertheless, 
two-thirds of them would bandage the afected limb, which is inappropriate  First aid training for hikers, 
mountaineers, and sport climbers should emphasize the harm in bandaging the wounded limb while administering 
frst aid after a snakebite, and focus on preventive measures to minimize the risk of venomous snakebites  

Uvod 

Slovenija z izredno razgibanim in pestrim površjem 
omogoča, da so planinstvo, alpinizem in športno plezanje 
široko dostopne rekreativne dejavnosti  Na eni strani 
omogočajo krepitev zdravja, na drugi pa se pri različnih 
aktivnostih v plezališčih, hribih ali v gorah (pri hoji, plezanju, 
smučanju, kolesarjenju, aktivnostih v vodi ali v zraku in 
drugih športno-reaktivnih aktivnostih) lahko pripetijo 

nesreče, ki imajo za posledico poškodbe ali smrt  Stati-
stika nesreč, ki jo vodi Gorska reševalna zveza Slovenije 
(2019), to potrjuje  Vse od zgodnje pomladi in tja do pozne 
jeseni niso izvzeti tudi primeri ugriza strupene kače  

Strupene kače, ki živijo v Evropi, so del podreda Viperidae 
(vipers), ki pripadajo skupini Vipera  V Evropi je vsako leto 
približno 8 tisoč ugrizov strupenih kač  Smrtnih primerov 
je malo, v povprečju so v Evropi (vključno z Rusijo) štiri 

mailto:dolence@zf.uni-lj.si
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smrtne žrtve letno (Casewell, 2014)  V zadnjem dese-
tletju se je smrtnost zaradi ugrizov kač zmanjšala, kar je 
posledica izboljšanega podpornega zdravljenja in uporabe 
protiseruma  K boljšim izidom je prispeval tudi napredek v 
organiziranosti reševalne službe, ki zagotovi hiter prevoz 
zastrupljenca do bolnišnice (Tomazin, 2009)  

V Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo (CKTF) 
Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (UKCL) je 
v register vpisanih 39 pacientov, ki jih je ugriznila kača 
v letih 1999–2008  V desetih primerih je šlo za ugriz 
gada, v sedmih za ugriz modrasa in v štirih za ugriz 
nestrupene kače, v 18 primerih pa je vrsta kače ostala 
neopredeljena (Talič, 2013)  V CKTF in drugih bolni-
šnicah (tistih, iz katerih so se posvetovali z dežurnim 
toksikologom v UKCL), je bilo v letih od 2010 do 2018 po 
ugrizu modrasa ali gada zdravljenih v povprečju sedem 
pacientov letno, najmanj (2) leta 2010 in največ (12) leta 
2013 (Brvar, 2018)  Nekateri od teh primerov so se 
pripetili tudi pri rekreativni dejavnosti v hribih ali gorah  

Strupene kače v Sloveniji 

Kače so plazilci, ki imajo daljše telo, so brez nog ter 
nimajo bobniča in vek  Oči imajo pokrite z roževinasto 
opno, njihov rep pa je krajši od telesa  Na svetu živi več 
kot 3000 vrst kač, od tega jih je 15 % strupenih (Russell, 
1990)  V Sloveniji živi 11 vrst kač iz dveh družin; 8 vrst iz 
družine gožev, 3 vrste iz družine gadov  Goži imajo dolgo 
in tanko telo  Glava goža je pokrita z devetimi simetrično 
pokritimi ploščicami  Oko se dotika nadustnih ploščic  
Gadi imajo razmeroma kratko in čokato telo, ki je pokrito 
z grebenastimi luskami, in kratek rep  Na hrbtu imajo 
značilen cikcakast vzorec  Glava je široka in srčaste 
oblike, prekrivajo jo večje luske (Fon, 2015)  

Avtohtone strupene kače, ki živijo v Sloveniji, so modras, 
gad in rilčasti/laški gad (Grenc, 2015)  Zaradi velike 
glave se naše strupene kače lažje razlikuje od nestru-
penih, saj vse tri vrste strupenih kač pripadajo družini 
gadov (Fon, 2015)  Navadnega gada (slika 1) najpo-
gosteje lahko vidimo v hribovitem in gorskem svetu v 
predelu zahodne Slovenije (Leban, 2017)  Navadni gad je 
najbolj razširjena strupena kača v Evropi  Živi v hladnejših 
in bolj vlažnih predelih  Najdemo ga ob močvirjih, gozdnih 
jasah, barju pa tudi na sipinah, kamnolomih in planinskih 
travnikih  V alpskem svetu lahko živi tudi na nadmorski 
višini 2000 metrov  Samca prepoznamo po sivi barvi 
telesa, ki ima na hrbtu črno cikcakasto progo  Samice 
so svetlejše, včasih rjave ali bakrene barve  Dolžina gada 
je približno do 90 cm (Grenc, 2015)  

Laški gad živi v zahodnem delu Slovenije  Ugajajo mu 
suha pobočja na gozdnih obronkih in jasah, lahko živi tudi 
na 3000 metrih nadmorske višine  Najbolj je razširjen 
v Italiji in Franciji  V dolžino lahko meri do 85 cm  Vrh 
gobčka ima rahlo privihan navzgor (Grenc, 2015)  

Modras (slika 2) je najbolj razširjena in največja strupena 
kača v Sloveniji  Najdemo ga po vsej Sloveniji razen v 
Prekmurju  Prebiva na skalnatih in suhih pobočjih, v grmi-
čevju in na obronkih gozda in obronkih travnikov  Živi tudi 
na višini nad 2000 metrov nadmorske višine  V dolžino 
lahko zraste do 100 cm, samci so svetlo sive barve in 
imajo na hrbtu cikcakast vzorec  Samice so svetlejše, 
lahko so rjave barve, včasih celo rdečkaste  Za modrasa 
je značilen rožiček na koncu gobčka (Grenc, 2015)  

V poletnih mesecih so kače bolj aktivne, v tem času se 
tudi poveča število obiskovalcev narave  Lukšić in sode-
lavci (2006) navajajo, da je na Hrvaškem največ ugrizov 
kač v maju, v Španiji v juniju in v Italiji v avgustu  

Slika 1: Navadni gad (foto: M  Brvar, UKC Ljubljana) 
Figure 1: The European adder (Photo: M  Brvar, University 

Medical Centre Ljubljana) 

Slika 2: Modras (foto: M  Brvar, UKC Ljubljana) 
Figure 2: The horned viper (Photo: M  Brvar, University 

Medical Centre Ljubljana) 



232 UJMA | številka 33 | 2019

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
  

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

     

 

 

  Damjan Slabe, Alja Jerman, Eva Dolenc, Miran Brvar: 
POZNAVANJE NAPOTKOV ZA PRVO POMOČ V PRIMERU UGRIZA KAČE – POROČILO O RAZISKAVI 

Ugriz kače 

Naravni življenjski prostor kač so tudi hribi, gore in 
plezališča, v katera zahajajo planinci, alpinisti in športni 
plezalci  Kače so plašne živali, kadar pa kačo človek 
presneti, ga lahko ugrizne in pri tem v večini primerov 
izloči strup  Kača lahko ob ugrizu strupa sploh ne izloči, 
kar pomeni, da je šlo za tako imenovani »suhi ugriz«  
V  takem primeru oseba nima kliničnih znakov zastru-
pitve (Tomazin, 2009)  

Kača ima dva cevasta strupnika, ki se skrivata v sluznični 
gubi, ob ugrizu pa se postavita navpično  Strup se izloči 
na sprednji strani konice zoba  Ker sta strupnika kratka, 
običajno dolga le od 2 do 5 mm, strup konča v koži in 
podkožju, redko v predelu mišice in izjemoma nepo-
sredno v žili  Kača lahko nadzoruje količino strupa, ki 
ga izloči ob ugrizu, glede na pritisk na mišico strupne 
žleze (Grenc, 2015)  Po ugrizu kače se na koži poznata 
dve majhni ranici v razmiku 5–10 mm  Ugriz strupene 
kače ni boleč, žrtev čuti le vbod, pojavi se zelo majhna 
krvavitev  Ranica je lahko tudi ena sama, kadar kača ob 
ugrizu zasadi v žrtev le en strupnik, lahko pa je ranic več, 
če kača med napadom ugriz »popravlja« (Grenc, 2015)  
Na mestu ugriza se pojavijo oteklina, huda bolečina in 
pomodrelost kože  Ob tem se pojavijo še bolečine v 
področnih bezgavkah, bruhanje, slabost, znojenje, tresa-
vica, hitro dihanje in pospešen utrip srca (Čerpnjak, 
2016)  Od sistemskih znamenj po ugrizu strupene 
kače Talič (2013) poudarja mrzlico, drisko, bolečine v 
trebuhu, znižanje krvnega tlaka, hemodinamski šok, 
motnje srčnega ritma, prizadetost dihalne poti in priza-
detost ledvic  Pojav bolečine in otekline napreduje ob 
premikanju prizadetega uda  Oteklina hitro napre-
duje in se širi po celotnem udu, lahko tudi po trupu  V 
hujših primerih in pri majhnih otrocih je oteklina lahko 
prisotna po celotnem telesu  Lahko pride do nekroze na 
mestu ugriza in utesnitvenega sindroma  Klinična slika 
je odvisna od telesne teže pacienta in starosti ter od 
vbrizgane količine strupa  Dejavniki, ki imajo velik vpliv na 
potek zastrupitve, so mesto ugriza in pridružene bolezni  
Tako zastrupitve delimo na sistemske in lokalne (Grenc, 
2015)  

Prva pomoč pri ugrizu kače 

Ustrezna prva pomoč je ključnega pomena za nadaljnjo 
zdravstveno obravnavo in izid zdravljenja pacienta po 
ugrizu strupene kače  Kako ukrepati in dati prvo pomoč 
osebi, ki jo je ugriznila strupena kača: 
– poskrbimo za svojo varnost pri reševanju in na varen 

način odženemo kačo, 
– pokličemo telefonsko številko 112, 
– koristno je kačo fotografrati zaradi opredelitve, za 

katero vrsto gre, če to lahko storimo na varen način 
in brez izgube časa za druge ukrepe prve pomoči, 

– zastrupljenec mora mirovati, zato ga pomirimo, 
– s poškodovanega uda odstranimo uro, zapestnice, 

prstane in drug morebiten nakit, 

– rano očistimo, sterilno obvežemo in hladimo s 
hladnimi obkladki, 

– ud udobno imobiliziramo, 
– prizadeti ud namestimo nižje od ravni srca, 
– do prihoda reševalcev poškodovanca nadziramo in 

po potrebi izvajamo temeljne postopke oživljanja, 
– poskrbimo za varen prevoz v bolnišnico (ob zastru-

pitvi v gorah in na nedostopnem delu bodo tak prevoz 
zagotovili reševalci Gorske reševalne službe Slove-
nije (Brvar, 2006; Brvar, 2018; Boyd et al , 2007)  

Avtor poudarja tudi, da zastrupljenec ne sme piti alkohola 
in da se ne priporočajo preveza uda, križni rez, izsesa-
vanje strupa, izžiganje rane niti hlajenje z ledom  

Vsak pacient po ugrizu kače sodi v bolnišnico, kjer ga 
pregleda zdravnik (Talič, 2013)  Pacient, ki je pripeljan 
v bolnišnico in nima znakov ali simptomov po ugrizu, 
se lahko odpusti v domačo oskrbo že po 6 urah opazo-
vanja, pacienti, ki kažejo sistemske znake zastrupitve, pa 
ostanejo v bolnišnici na opazovanju vsaj 24 ur (Grenc, 
2015)  Kadar ni prisotnih hujših kliničnih znakov, se 
zdravnik ne odloči za aplikacijo protiseruma  Kadar so 
po ugrizu strupene kače prisotni lokalni in sistemski 
znaki zastrupitve ter ugotovljene spremembe v krvi 
pacienta, se zdravnik lahko odloči za aplikacijo protise-
ruma (Čerpnjak, 2016)  Dobra stran protistrupa je, da je 
polivalenten in primeren za vse strupene kače v Sloveniji, 
za njegovo uporabo pa ni nujno, da je pacient prepoznal 
kačo (Talič, 2013)  

Metode 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšno je poznavanje 
ukrepov prve pomoči v primeru ugriza kače med planinci, 
alpinisti in športnimi plezalci  Zastavili smo si ta razisko-
valna vprašanja: 
– Ali planinci, alpinisti in športni plezalci razlikujejo 

avtohtone strupene in nestrupene kače, ki živijo v 
Sloveniji? 

– Kako planinci, alpinisti in športni plezalci poznajo 
osnovna dejstva o avtohtonih slovenskih strupenih 
kačah? 

– Kakšno je teoretično zanje planincev, alpinistov in 
športnih plezalcev o ukrepih prve pomoči v primeru 
ugriza kače? 

Zbiranje podatkov je potekalo z anketnim vprašalnikom, 
ki je bil sestavljen na podlagi pregledane strokovne lite-
rature in anketnega vprašalnika Mrkše (2007)  Vpra-
šalnik smo februarja 2018 preizkusili na 20 anketirancih 
in ga na podlagi njihovih pripomb še delno preoblikovali  
Končna oblika vprašalnika je vključevala 12 vprašanj 
odprtega in zaprtega tipa  Spletna anketa je bila izdelana 
v programu 1-ka (http://beta 1ka si/)  Po e-pošti smo 
prošnjo za pomoč pri posredovanju dostopa do anke-
tnega vprašalnika ciljni javnosti poslali Planinski zvezi 
Slovenije ter uredništvu spletne strani Gore in ljudje  
Anketni vprašalnik je bil po metodi snežene kepe poslan 

http://beta.1ka.si/
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tudi po spletni pošti in prek spletnega družbenega 
omrežja  Anketa je bila aktivna od 30  3  2018 do 6  5  
2018  Na nagovor je kliknilo 731 oseb, 188 jih je delno 
izpolnilo anketo, 176 pa v celoti  Pridobljene podatke smo 
obdelali s programom Microsoft Ofce Excel (2015)  

Rezultati 

Anketni vprašalnik je v celoti izpolnilo 176 oseb, večji 
delež moških kot žensk  Slaba tretjina je bilo starih od 
26 do 35 let, 45 % jih ima končano višjo ali visoko šolo 
oziroma fakulteto  Za planinca se je opredelilo največ, 
tj  57 % anketiranih  V vzorcu je 22 % zdravstvenih 
delavcev (slika 3)  

Prepoznavanje strupenih 
in nestrupenih kač 

Največ, približno tri četrtine anketiranih je prepoznalo 
modrasa  Razen belouške je manj kot polovica anketiranih 
prepoznala druge kače  Skoraj vsi anketirani so vedeli za 
strupenost modrasa, več kot 90 % tudi za obe vrsti gadov 
(preglednica 1)  41 % anketiranih je navedlo, da je v sloven-
skih gorah najpogostejši ugriz modrasa, 59 % anketiranih 
pa, da je pri nas na splošno pogostejši ugriz gada  

Poznavanje osnovnih dejstev o kačah 

65 % anketiranih je prepričanih, da zaradi ugriza gada 
ali modrasa človek lahko umre  Gada ali modrasa, ki bi 

% anketiranih, % anketiranih, 
Kače na ki so pravilno prepoznali ki menijo, da je ta kača 
fotografjah kačo na fotografji strupena 
belouška 53 % 5 % 

navadni gad* 45 % 93 % 

laški gad* 30 % 90 % 

gož 48 % 7 % 

modras* 74 % 98 % 

kobranka 30 % 13 % 

smokulja 27 % 3 % 

Legenda: *strupena kača 

Preglednica 1: Prepoznava strupenih in nestrupenih kač 
Table 1: Identifcation of venomous and non-

venomous snakes 

živel v bližini njihovega bivališča, bi pokončalo 17 % anke-
tiranih  V preglednici 2 so predstavljeni različne trditve 
in povprečja stopenj strinjanja anketiranih na lestvici od 
1 do 5, kjer 1 pomeni »popolnoma se ne strinjam«, 5 pa 
»popolnoma se strinjam«  

Poznavanje napotkov za prvo 
pomoč v primeru ugriza kače 

Po ugrizu kače je treba mirovati in poklicati 112 ter 
odstraniti nakit in oskrbeti rano; s tem se strinja približno 
90 % anketiranih  Nad mestom ugriza bi naredil/a 
podvezo; to je navedlo dobre tri četrtine (77 %) anke-
tiranih, 28 % pa bi jih s segrevanjem rane nevtraliziralo 
strup (preglednica 3)  

Spol ženski 

Starost 15–25 let 26–35 let 

OŠ 

Izobrazba SŠ 

Aktivnost planinec 

Zdravstveni delavec da 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

moški 

36–45 let 

VŠ, UNI 

alpinist 

ne 

60 % 70 % 

46–55 let > 55 let 

mag., dr. 

športni plezalec 

80 % 90 % 100 % 

Slika 3: Demografski podatki anketiranih 
Figure 3: Demographic data of the respondents 
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Trditve 
Stopnja strinjanja s trditvami; 
povprečje (standardni odklon) 

Kadar temperatura okolja pade, se življenjski procesi kač upočasnijo. 4,4 (0,8) 
Zaradi ugriza modrasa ali gada človek lahko umre. 3,6 (1) 
Oteklina in bolečina na mestu ugriza se lahko začneta pojavljati tudi več kot dve uri po ugrizu strupene kače. 3,5 (1) 
Po ugrizu gada ali modrasa se vedno pojavijo znaki zastrupitve. 3,4 (1,1) 
Gada ali modrasa, ki bi živel v bližini mojega bivališča, bi pokončal. 2,1 (1,3) 

Preglednica 2: Trditve o kačah in ugrizu kač 
Table 2: Statements about snakes 

Delež anketiranih, ki se 
Trditve strinjajo s trditvijo 
Po ugrizu pokličemo na telefonsko številko 112 in ne sestopamo sami peš.* 95 % 
Po ugrizu mora oseba mirovati.* 92 % 
Z uda, na katerem je prišlo do ugriza, odstranimo uro, zapestnice ali prstan.* 94 % 
Rano (mesto ugriza) sterilno obvežemo.* 86 % 
Prizadeti ud (nogo ali roko) imobiliziramo.* 78 % 
Prizadeti ud (noga ali roka) naj bo v položaju nižje od ravni srca.* 77 % 
Po ugrizu strupene kače se moramo vedno posvetovati z zdravnikom.* 98 % 
Na mestu ugriza naredimo križni rez, da bi rana obilnejše krvavela.# 19 % 
Nad mestom ugriza naredimo podvezo.# 67 % 
Z izsesavanjem iz rane odstranimo strup.# 15 % 
S segrevanjem rane nevtraliziramo strup in ublažimo znake ugriza.# 28 % 
Oseba, ki jo je ugriznila strupenjača, naj zaužije merico (od 0,3 do 0,5 dcl) žgane pijače.# 7 % 

Legenda: * – pravilen ukrep, # – nepravilen ukrep  

Preglednica 3: Delež pravilnih odgovorov anketiranih, glede na strinjanje z danimi trditvami, o ukrepih prve pomoči po ugrizu 
strupene kače 

Table 3: The proportion of correct answers given by respondents based on their agreement with statements about 
frst aid actions after a venomous snakebite 

Razprava 

Kačji ugriz je že od leta 2009 prepoznan kot javnozdra-
vstveni izziv, ki pa mu še do danes ni bilo namenjene 
dovolj pozornosti (WHO, 2019; Warrell, 2010)  Ugriz 
strupene kače lahko prizadene posameznikovo fzično 
in psihično zdravje ali povzroči celo smrt, vendar obrav-
navanje tega področja kot pomembnega mednarodnega 
javnozdravstvenega vprašanja otežujejo tudi nedosledni 
epidemiološki podatki (WHO, 2019; Warrell, 2010)  
Največja pojavnost in posledično smrtnost zaradi ugriza 
kače sta v jugovzhodni in jugozahodni Aziji ter Afriki 
(WHO, 2019; Kasturiratne et al , 2008)  Breme kačjega 
ugriza v svetu je veliko zlasti v oddaljenih regijah, kjer 
je otežen dostop do zdravstvene oskrbe (Avau et al , 
2016)  V Sloveniji med ogrožene skupine za kačji ugriz 
lahko uvrstimo tudi osebe, ki se ukvarjajo s planinstvom, 
alpinizmom in športnim plezanjem ter drugimi sorodnimi 
dejavnostmi v naravi, saj je tam dostop do zdravstvene 
oskrbe daljši  Prepoznava ugriza in ustrezna prva pomoč 
sta ključna dejavnika, ki vplivata na izid zdravljenja (Avau 
et al , 2016)  

Modrasa, gada in rilčastega/laškega gada kot strupene 
kače, ki živijo v Sloveniji (Grenc, 2015), pozna več kot 
90 % vseh anketiranih  Vendar jih je več kot polovica 
na fotografjah kač, ki prebivajo v slovenskem prostoru, 

prepoznalo le modrasa (74 %) in belouško (53 %), druge 
kače je prepoznalo manj kot pol anketiranih  Skoraj 
dve tretjini anketiranih (65 %) pripisuje ugrizu gada in 
modrasa veliko tveganje za zdravje oziroma življenje, saj 
menijo, da človek zaradi ugriza teh kač lahko umre  Če 
pridemo v stik s kačo v naravi in kače ne prepoznamo, 
bo opredelitev vrste kače lažja, če si o njej zapomnimo 
čim več ali pridobimo podatke od osebe, ki jo je kača ugri-
znila  Kačo lahko tudi slikamo, če je to varno (Boyd et al , 
2007)  Pomembno je poudariti pomen poznavanja kač 
in preventive, ki bi morala biti usmerjena v zmanjšanje 
tveganja stika s kačami na najmanjše možno, in z razu-
mevanjem vedenja kač (Warrell, 2010)  Če se odpra-
vljamo na območje, kjer obstaja tveganje, da pridemo v 
stik s kačo, je pomembno, da se poučimo o kačah, ki živijo 
tam, in imamo izdelan načrt ukrepanja v primeru ugriza  
S seboj moramo imeti ustrezno opremo, biti primerno 
obuti in oblečeni  Priporoča se nošenje dolgih hlač, 
škornjev, debelih nogavic idr  Med hojo je treba opazo-
vati pot in okolico, priporoča se uporaba palice, ponoči 
pa svetilke, ki močno sveti  Poznati moramo mesta, kjer 
se lahko skrivajo kače (npr  visoka trava, pod skalami), in 
to upoštevati, ko si izbiramo mesto za počitek ali razi-
skovanje narave  Ne smemo spati na prostem, pred 
uporabo opreme (škornjev, spalne vreče) jo je treba 
previdno preveriti  Če opazimo kačo, je ne smemo ubiti 
(Warrell, 2010; Boyd et al , 2007)  Gada ali modrasa, 
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ki bi živel v bližini njihovega bivališča, bi pokončalo 17 % 
anketiranih, 12 % je pri tem ostalo neopredeljenih (niti 
niti), kar avtorji obsojamo  Ubijanje kač je krivolov, saj so 
zaščitene (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 
vrstah , Uradni list RS, 46/04), hkrati to prepovedujeta 
Častni kodeks slovenskega planinstva (Planinska zveza 
Slovenije, 1973) in Alpinistični etični kodeks (Planinska 
zveza Slovenije, 2019), ki so jima so zavezani anketirani  

Pomembno je tudi, da se zavedamo posledic resnosti 
ugriza kače in v zvezi s tem ustreznega dajanja prve 
pomoči  Pogostost kačjega ugriza je v 57 % v predel 
roke, v 43 % v predel noge (Lukšić in sod , 2006)  Pojavijo 
se lokalni in sistemski znaki zastrupitve  Pri tako imeno-
vanih suhih ugrizih pri prizadetih pogosto vidimo le sled 
ugriza brez kakršnih drugih lokalnih ali sistemskih znakov 
(Grenc, 2015)  To ve le četrtina vprašanih v naši razi-
skavi (20 % je glede tega ostalo neopredeljenih, 56 % pa 
jih misli, da se znaki pojavijo vedno)  Dobrih 60 % anketi-
ranih ve, da se oteklina in bolečina na mestu ugriza lahko 
začneta pojavljati tudi več kot dve uri po ugrizu strupene 
kače (Brvar, 2006)  

Poznavanje ukrepov prve pomoči je osnovni pogoj, da 
bo dajalec prve pomoči zastrupljenemu zaradi ugriza 
strupene kače lahko ustrezno pomagal  Med pravil-
nimi trditvami, s katerimi smo preverjali teoretično 
zanje prve pomoči, so se anketirani planinci, alpinisti in 
športni plezalci v veliki večini (> 90 %) strinjali, da se 
je v takem primeru vedno treba posvetovati z zdrav-
nikom (98 %), poklicati pomoč na telefonsko številko 
112, zastrupljeni pa naj ne sestopa sam (95 %) in da 
je treba s prizadetega uda odstraniti nakit (94 %)  
Anketirani so v nižjem deležu (< 90 %) prepoznali, da 
je treba mesto ugriza sterilno oskrbeti (86 %), priza-
deti ud imobilizirati (78 %) ter ga namestiti v položaj 
nižje od ravni srca (77 %)  Čeprav se preveza uda pri 
kačjem ugrizu že precej časa odsvetuje (Boyd et al , 
2007; Brvar, 2006), bi ta neustrezni ukrep izvedli dve 
tretjini (67 %) anketiranih  Podvezovanje prizadete 
okončine pospeši nastanek otekline in poveča nevar-
nost nekroze tkiv in drugih zapletov (Boyd et al , 2007; 
Alberts in sod , 2004)  Medtem bi občutno manjši 
delež (28 %) v naši raziskavi vprašanih mesto ugriza 

segreval, izsesaval (15 %) ali zastrupljenemu ponudil, 
naj zaužije žgano pijačo (7 %)  Izsesavanje strupa je 
povsem neučinkovito celo ob uporabi posebne, komerci-
alno dostopne sesalne naprave (Bush, 2004), medtem 
ko se je uporaba alkohola pri kačjem ugrizu v slovenski 
literaturi s področja prve pomoči opustila že pred pol 
stoletja (Dornik in sod , 2013)  Občutno večji delež (več 
kot tri četrtine) izbranih neučinkovitih in škodljivih tradi-
cionalnih metod prve pomoči, kot je uporaba prevez, 
sesanje strupa iz rane in izdelava lokalnih zarez, so 
ugotovili Chen et al. (2016) med kitajskimi vojaki, ki so 
tveganju za kačji ugriz še posebej izpostavljeni  Tudi 
Warrell (2010) poudarja, da je prednostni ukrep v prvi 
pomoči pri kačjem ugrizu čim hitrejši prevoz zastruplje-
nega do ustrezne zdravstvene oskrbe  Avtor opozarja, 
da se v večini tropskih in nerazvitih držav tradicionalni 
zdravilci lotijo takojšnjega zdravljenja kačjega ugriza z 
uporabo zelišč, zareze, kačjih kamnov, prevez in drugih 
škodljivih tehnik, ki povečajo tveganje za nastanke krva-
vitve, okužbe, gangrene in drugih zapletov  

Sklepne misli 

Pri ozaveščanju širše skupnosti, predvsem pa neka-
terih ciljnih skupin, pri katerih obstaja večje tveganje, da 
pridejo v stik s kačo, je treba poudariti pomen preventive  
Ta bi morala biti usmerjena v zmanjšanje tveganja stika 
s kačami na najmanjše možno in poznavanje vedenja 
kač ter v ustrezno ukrepanje v primeru ugriza  Izobraže-
vanje širše skupnosti mora biti usmerjeno v zmanjšanje 
tveganja ugriza in ne v izkoreninjenje strupenih kač, ki je 
v nekaterih okoljih, kot kaže, še vedno prisotno, vendar je 
to primitivna strategija obvladanja ugriza kače  V uspo-
sabljanju iz prve pomoči posameznikov in skupin, ki so 
ugrizu kače še posebej izpostavljene, je treba pouda-
riti škodljivost tradicionalnih načinov pomoči (Warrell, 
2010; Chen et al , 2016), še posebej preveze uda  Izbrati 
je treba tudi ustrezno časovno obdobje za ozaveščanje 
širše skupnosti prek različnih medijev  Glede na to, da so 
planinci, alpinisti in športni plezalci skupine, pri katerih 
obstaja večje tveganje za ugriz kač, bi morala biti obrav-
navana tematika obvezno vključena v programe usposa-
bljanja za planince, alpiniste in športne plezalce  
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VAJA POTRES – ZAHODNA ŠTAJERSKA 2018 
EXERCISE EARTHQUAKE – WESTERN ŠTAJERSKA 2018 

Andrej Rupreht 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, andrej rupreht@velenje si 

Boštjan Oprešnik 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje, Maistrova ulica 5, Celje, bostjan opresnik@urszr si 

Povzetek 
Slovenija je glede na karto potresne intenzitete razdeljena na območja, ki jih lahko prizadenejo potresi 
intenzitet VI, VII in VIII EMS  Na teh območjih je dobra polovica slovenskega ozemlja  Tukaj je tudi osrednji 
del Slovenije z Ljubljano, kjer bi morebitni potres zaradi goste naseljenosti, veliko dnevnih migracij, državnih 
in gospodarskih ustanov, križišč prometne infrastrukture ter energetske infrastrukture povzročil hude 
posledice na vseh področjih  Za opomnik omenimo potres v Ljubljani leta 1895, ko je umrlo sedem ljudi  
Kljub vsemu pri nas ni velike pogostosti potresov z močnimi poškodbami in po nekaterih podatkih se tak 
potres ponovi enkrat do štirikrat na sto let  Ker potresa ne zmoremo napovedati, so priprave sistema na 
potres in odziv nanj zelo pomembni  Bistven del priprav so vaje sistema zaščite, reševanja in pomoči  

Abstract 
According to the seismic intensity map, Slovenia is divided into areas which may be hit by an earthquake of EMS 
intensity VI, VII or VIII respectively  The latter area covers just over half of Slovenian territory  It includes central 
Slovenia and Ljubljana, where, owing to the dense population, high levels of daily commuting, and a large number 
of state and economic institutions, transport intersections and energy infrastructure, a potential earthquake 
would have serious consequences in all areas  The earthquake in Ljubljana in 1895, which claimed seven lives, 
serves as a reminder of this  Nevertheless, Slovenia does not have a high frequency of earthquakes causing 
severe damage; according to some data, such earthquakes occur only one to four times in a hundred years  
Since earthquakes cannot be predicted, preparedness for and response to an earthquake are of the utmost 
importance  A signifcant part of preparedness are exercises involving the protection, rescue and relief measures  

Uvod 

Zahodnoštajerska regija obsega območje 33 občin, 
v katerih je 834 naselij s površino 2386 km2  Na tem 
območju živi približno 261 000 prebivalcev  Regija se 
razteza na območju od meje z Republiko Avstrijo do meje 
z Republiko Hrvaško  Na tem območju deluje ena izmed 
trinajstih izpostav Uprave Republike Slovenije za zaščito 
in reševanje (v nadaljevanju URSZR), Izpostava URSZR 
Celje s centrom za obveščanje  Tudi našo regijo ogroža 
potres kot ena izmed večjih in pomembnejših naravnih 
nevarnosti  

Večji potres je prizadel Kozjansko 20  junija 1974  Največji 
učinki so dosegli intenziteto VII EMS  Zajeto območje s 
polmerom 150 km je obsegalo predvsem takratni občini 
Šmarje pri Jelšah in Šentjur, kjer je bilo poškodovanih okoli 
1000 zgradb v več kot 80 naseljih  Potresu je sledilo še 
deževje, kar je še otežilo reševanje in sanacijo  Prizadetih 
je bilo več kot 15 000 prebivalcev (vir: http://www arso  
gov si/potresi/potresna%20aktivnost/potres1974  
html)  

Zgodovinska dejstva in sodobni izsledki raziskav s 
tega območja so vodili odgovorne na regijski izpostavi 

URSZR, da so 19  in 20  oktobra 2018 pripravili in izvedli 
dvodnevno napovedano in kombinirano vajo na temo 
potresa  

Scenarij vaje 

Na podlagi predpostavke, da je širše območje Zaho-
dnoštajerske regije prizadel potres intenzitete VIII po 
evropski potresni lestvici EMS-98, so organizatorji vaje 
v scenarij vključili območja štirih občin: Mestno občino 
Celje, Mestno občino Velenje, Občino Laško in Občino 
Žalec  Tam so se ob potresu na javnih in zasebnih 
stavbah pojavile razpoke na stenah, več starejših in 
slabo grajenih stavb pa se je porušilo  Scenarij je predvi-
deval dvodnevne aktivnosti  

V petek, 19  oktobra 2018, sta bili načrtovani spozna-
vanje in ugotavljanje ranljivosti osebja in pomembnejših 
lokacij za sistem zaščite, reševanja in pomoči ter spozna-
vanje in ugotavljanje posledic potresa na ravni regije ter 
štirih sodelujočih občin  V tem delu vaje so udeleženci 
pregledali sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč, 
obvestili vključene v načrt zaščite in reševanja, prizadeto 
prebivalstvo ter širšo javnost in mednarodno skupnost, 

http://www
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Slika 1: Epicenter potresa glede na scenarij vaje 
Figure 1: The earthquake’s epicentre in the exercise scenario 

pripravili načrtovanje reševanja in poskušali zagotoviti 
začasne razmere za življenje prizadetega prebivalstva  
Nekateri udeleženci vaje so še izvedli postopke zaščite, 
reševanja in pomoči ob nesreči z nevarnimi snovmi, 
postopke ukrepanja ob poginu večjega števila živali ter 
preverili zmogljivosti in možnosti zagotavljanja gradbene 
mehanizacije  

Naslednjega dne, v soboto, 20  oktobra 2018, sta se 
praktično izvajali iskanja in reševanja izpod ruševin, 
zdravstvena in medicinska oskrba poškodovanih, evaku-
acija oziroma umik iz objektov, zasilna nastanitev ogro-
ženih, iskanje pogrešanih oseb, protipoplavna zaščita ter 
gašenje različnih požarov  

Priprave na vajo je izvedla skupina za pripravo vaje, ki je 
bila sestavljena iz predstavnikov Izpostave URSZR Celje, 
občin Celje, Velenje, Laško, Žalec, Policijske uprave Celje, 
Splošne bolnišnice Celje, Slovenske vojske, Inštituta za 
vodarstvo ter Inšpektorata RS za varstvo pred narav-
nimi in drugimi nesrečami  

V vaji so se poskušali čim bolj upoštevati resnični čas 
izvajanja postopkov reševanja vseh sodelujočih ekip ob 
prihodu na kraj nesreče in organizacijske razmere ob 
nesreči  Udeleženci vaje so delovali na lokacijah, ki so bile 
predvidene z načrtom vaje  

Prvi dan – štabno delo 

Vaja se je začela izvajati z obvestilom Agencije RS za 
okolje, Urada za seizmologijo, na številko 112, Centra 
za obveščanje RS in v nadaljevanju Regijskega centra 
za obveščanje Celje, da so v petek, 19  Oktobra, ob 
7 25, seizmograf državne mreže potresnih opazovalnic 
zaznali potres magnitude 5,5 v bližini Žalca, 55 km seve-
rovzhodno od Ljubljane  Po prvih podatkih je potres čutila 
večina prebivalcev v Sloveniji  Ocenili so, da intenziteta 
potresa dosega VIII  stopnjo po evropski potresni lestvici 
(EMS-98)  Regijski center za obveščanje je takoj izvedel 
postopke obveščanja in aktiviranja, skladno z določili 
standardnega operativnega postopka ob potresu  
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Slika 2: Delo regijskega štaba v petek (foto: D  Špiljak) 
Figure 2: Work at the regional headquarters on Friday (Photo: D  Špiljak) 

Poveljniki, namestniki in člani štabov Civilne zaščite v 
prej omenjenih občinah, regijski štab Civilne zaščite 
Zahodnoštajerske regije in štab bolnišnice so začeli 
takoj delovati  V štabih so v prvem delu vaje ocenjevali 
ranljivost pomembnejših objektov lokalne skupnosti 
(stavbe uprav občin, zdravstvenih ustanov, šol, gasil-
skih domov itn ) in objektov pripadnikov reševalnih 
sestavov, predvsem vseh članov štabov Civilne zaščite 
ter vodstev operativnih gasilskih enot  Pri ocenjevanju 
potresne ranljivosti stavb jim je pomagala spletna aplika-
cija POTROG, v kateri je mogoče s spletno anketo oceniti 
posamezne stavbe  V anketo se vnesejo pomembnejši 
podatki o stavbi, na primer letnica in način gradnje, 
število etaž, lokacija stavbe, aplikacija pa jih analizira 
ter izračuna stopnjo varnosti ob potresu  V vmesnem 
času je v Celju potekalo usposabljanje članov občinskih 
komisij za popis škode za delo s to aplikacijo  Medtem 
sta potekali praktični vaji nesreče z nevarno snovjo v 
podjetju Cinkarna Celje in vaja požara v rudniku podjetja 
Premogovnik Velenje  

V štabih so glede na obvestila iz regijskega centra 
začeli analizirati možnosti zagotavljanja svojih sil, 
ugotavljanja potreb po pomoči v silah in sredstvih ravni 
regije ali države, štabi pa so začeli spremljati dogajanje 
na terenu in izvajati postopke, ki so sicer določeni v 
njihovih načrtih zaščite in reševanja ob potresu  Delo v 
štabih je potekalo večinoma tekoče z »navideznim« akti-
viranjem nujnih enot in sil (telefonski klici predvidenih 
enot in pisanje odredb za aktiviranje), z zagotavlja-
njem zmogljivosti za nastanitve in oskrbo, z zahtevki za 
državno pomoč in drugo  Za spremljanje in ocenjevanje 
uspešnosti izvajanja nalog zaščite, reševanja in pomoči 
ob potresu so bili imenovani ocenjevalci iz vrst inšpek-
torjev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

v sodelovanju s strokovnjaki s področja gasilstva in 
zdravstva ter opazovalci z URSZR in iz zdravstva, ki so 
spremljali vajo po programu, ki ga je pripravil inšpek-
torat iz celjske izpostave  Prej omenjeni so svoje delo 
opravljali po posameznih občinskih štabih in na lokaciji 
dveh, ta dan izvedenih, praktičnih vaj  Za usmerjanje 
vaje je bila organizirana strokovna skupna, ki je s t  i  
injecti, kot so igrani klici občanov, medijev, poverjenikov 
Civilne zaščite, dodatno določali tempo vaje z različnimi 
nalogami in zahtevami  

Posebej omenimo še delo v regijskem štabu Civilne 
zaščite  Člani štaba so med vajo zagotavljali strokovno 
pomoč poveljniku in namestniku poveljnika štaba Civilne 
zaščite pri odločanju in vodenju  Poleg ocenjevanja stano-
vanjskih objektov in objektov, v katerih delujejo njihove 
organizacije s spletno aplikacijo Oceni svojo stavbo iz 
projekta POTROG, so zagotavljali razpoložljive zmoglji-
vosti bolnišnic za sprejem poškodovanih, pomagali 
enotam Slovenske vojske pri prevozu ponesrečencev, 
pripravljali sporočila za javnost in dajali izjave za javnost, 
usklajevali razpoložljive gasilske sile, zagotovili gasilsko 
lestev, dodatno število postelj za potrebe nastanitev, 
policijske sile pri urejanju razmer na terenu in dodatno 
izredno število krvodajalcev za oskrbo s krvjo  

Zavod za gradbeništvo, Agencija RS za okolje in Inštitut 
za vodarstvo, d  o  o  so razvijali aplikacije POTROG 
v okviru projekta POTROG – Potresna ogroženost v 
Sloveniji za potrebe Civilne zaščite (2013), v projektu 
Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti 
in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji – 
POTROG 2 (2016) ter v projektu POTROG 3 – Nadgra-
dnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odziv-
nosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji (2018)  
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Andrej Rupreht, Boštjan Oprešnik: VAJA POTRES – ZAHODNA ŠTAJERSKA 2018 

Slika 3: Vstopna spletna stran aplikacije POTROG (http://potrog2 vokas si/) 
Figure 3: Home page of the application POTROG (http://potrog2 vokas si/) 

Razvite so bile z namenom pridobitve orodja za hiter odziv 
ob potresu  Znotraj aplikacije so na voljo te aplikacije: 
– OCENI SVOJO STAVBO (http://potrog2 vokas si/ 

OceniSvojoStavbo), pri čemer lahko splošna javnost 
grobo oceni poškodovanost stavbe ob potresu in 
se navezuje na BAZO INDIVIDUALNO OCENJENIH 
STAVB (http://potrog2 vokas si/Individualneocene)  
Pri tem je mogoče najti že ocenjene stavbe po državi, 

– OCENA POSLEDIC POTRESA (http://potrog vokas  
si/), ki je namenjena Civilni zaščiti za oceno stanja 
po potresu in za pomoč pri pripravi scenarijev vaj, 

– ZASEDENOST STAVB (http://potrog2 vokas si/ 
Account/Login?ReturnUrl=%2FIntra%2Fdnevnim 
odel), ki jo za svoje potrebe uporablja URSZR, 

– ANALIZA PREVOZNOSTI CEST, ki pomaga pri načr-
tovanju posledic potresa in 

– OCENA POŠKODOVANOSTI IN UPORABNOSTI 
STAVB (http://potrog2 vokas si/udat), ki je na USB-
-ključku in se lahko uporablja po potresu  

Pred vajo so z aplikacijo pridobili orientacijske podatke, s 
katerimi so usmerjali izvedbo vaje in udeležencem vaje dajali 
naloge  Z aplikacijo OCENA POSLEDIC POTRESA je bilo 
mogoče izračunati število ogroženih ljudi, količino ruševin 
in število nujnih pripadnikov sil sistema zaščite, reševanja in 
pomoči glede na vnesen epicenter ter jakost potresa  

Delovanje štaba so podpirali pripadniki regijske enote 
Civilne zaščite za podporo, ki so hkrati vodili interaktivni 
dnevnik dogodkov  V okviru preverjanja oziroma ocenje-
vanja stavb je bil zahtevek za izvedbo ocenjevanja poslan 
54 udeležencem, vrnjenih je bilo 90 izračunov ocenje-

Življensko ogroženi čez dan 67 

Poškodbeno ogroženi čez dan 237 

Življensko ogroženi ponoči 215 

Poškodbeno ogroženi ponoči 755 

Preglednica 1: Ocenjeno število zasutih ljudi za občine Celje, 
Laško, Žalec in Velenje 
(vir: skupni scenarij vaje) 

Table 1: The estimated number of people buried 
under debris in the Municipalities of Celje, 
Laško, Žalec and Velenje 
(Source: Common Exercise Scenario) 

vanja posameznikov oziroma oseb in 41 izračunov 
ocenjevanja posameznih stavb, pomembnih za zaščito in 
reševanje  Ugotovljeno je, da bi večina ocenjenih stavb 
ostala nepoškodovanih, nekaj starejših stavb, ki niso bile 
grajene potresno varno, pa bi prizadela obsežna do huda 
poškodovanost, na primer zmerna poškodba konstruk-
cije in hude poškodbe nekonstrukcijskih elementov  

Z namenom, cilji in potekom vaje je bila na predstavitvi 
vaje seznanjena strokovna javnost  O prvih ugotovitvah 
vaje so bile neposredno po vaji predstavljene izjave pred-
stavnikom medijev  

Prvi dan – praktične vaje 

Poleg štabnih vaj, ki so prvi dan potekale na ravni regije 
in štirih občin, sta bili izvedeni dve večji vaji v podjetjih, in 
sicer v Cinkarni Celje in Premogovniku Velenje  

http://potrog2.vokas.si/Individualneocene
http://potrog2
http://potrog2
http://potrog
http://potrog2
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Cinkarna Celje 

Povod za izvedbo tovrstne večje vaje z nevarno snovjo je 
predvsem v preteklem letu odmevna kemična nesreča 
v podjetju Kemis  V cinkarni so kot temeljni cilj oprede-
lili preverjanje delovanja vzpostavljenega sistema ukre-
panja ob izrednih dogodkih v podjetju in preverjanje 
sodelovanja z različnimi silami za zaščito in reševanje, 
predvsem zunaj podjetja  Na vaji so preverili pripravlje-
nost njihove gasilske enote na izredne dogodke, preve-
rili vsa zapisana interna pravila, odziv zaposlenih, medre-
sorsko sodelovanje in delovanje drugih enot, tudi mobil-
nega laboratorija, postopke ukrepanja, obveščanja in 
alarmiranja ter medsebojno delo in usklajevanje različnih 
sodelujočih  Glede na scenarij se je po potresu zgodil 
požar tehničnega prostora  Požar se je razširil na rezer-
voarje kisline, kislina in lug sta se premešala  Enote so 
morale požar pogasiti, preprečiti iztekanje nevarnih 
snovi, rešiti vse poškodovane in ugotoviti vplive nesreče 
na okolje  Aktiviran je bil štab Civilne zaščite Cinkarne 
Celje, ki je vodil aktivnosti in sodeloval z drugimi zunaj 
podjetja  Kot zanimivost se lahko omeni alarmiranje 
zaposlenih s sirenami v podjetju, v katerem je bilo 
premalo siren  Prav tako je bilo treba omogočiti aktivi-
ranje siren na daljavo  Gasilski enoti podjetja so prišli 
pomagat poklicni kolegi iz PGE Celje in prostovoljni kolegi 
dveh bližnjih PGD  Skupaj je na vaji sodelovalo 61 udele-
žencev z desetimi vozili  

Na analizi po končani vaji so pripravili nekaj predlogov 
za prihodnost, in sicer dodatno usposabljanje gasilske 
enote podjetja, izvedba kompleksne vaje enkrat na leto, 

nakup dodatnih radijskih postaj, nakup preostale opreme 
za gasilsko enoto, med drugim tudi črpalke za kontami-
nirano vodo, ter pregled in menjava cevi na skladiščnih 
objektih, po katerih se pretakajo nevarne snovi  

Premogovnik Velenje 

Na podlagi sklepa oziroma dogovora članov koordinacije 
rudarskih reševalnih enot Slovenije so te izvedle skupno 
državno reševalno vajo v Premogovniku Velenje, d  o  o  
Vaja je potekala v petek, 19  oktobra 2018, začela se je 
ob 12  uri v okviru vaje Potres – ZŠ 2019  

Namen vaje je bil preizkusiti delovanje in usklajevanje 
določenih zakonsko odgovornih dejavnikov ob rudarski 
nesreči v jami velenjskega premogovnika ali v katerem 
koli drugem rudarskem podjetju v Sloveniji  Prav tako 
je bil namen vaje preizkusiti strokovno usposobljenost 
rudarskih reševalnih enot in usklajenost s silami za 
zaščito, reševanje in pomoč v sistemu VNDN  Skladno s 
predpostavko, da se je na območju Šaleške doline zgodil 
močnejši potres in so se pojavile težave oziroma kratki 
stiki na elektroopremi, kar je povzročilo požar v kompre-
sorski postaji in spodbudilo stebrni udar v jamskih 
objektih na področju odkopnih plošč A in B na k -95 v jami 
Pesje PV  Zaradi požara v kompresorski postaji, ki je v 
bližini vstopnega jaška NOP in hkrati neugodnih vremen-
skih razmer, predvsem smeri vetra, je goste dimne 
pline potegnilo v jašek in naprej na jamska delovišča, ki 
dobivajo sveži zrak po vstopnem servisnem jašku NOP  
Ogroženo je bilo skoraj celotno območje jame  

Slika 4: Vaja v Cinkarni Celje v petek (foto: J  Oražem) 
Figure 4: Exercise at the factory of Cinkarna on Friday (Photo: J  Oražem) 
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Dežurni premogovnika je skladno z Navodilom za ukre-
panje v primeru nesreče ali nevarnega pojava v rudniku 
s podzemnim pridobivanjem ali površinskim pridobiva-
njem in nesreče pri izvajanju podzemnih gradbenih del 
(MIP, Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, št  
007-2/2012 z dne 27  februarja 2013) aktiviral PIGD PV 
za gašenje požara, obvestil Regijski center za obveščanje 
Celje in izvedel obveščanje tehničnega vodjo rudarskih del  

Tehnični vodja, ki je tudi po funkciji vodja rudarske reše-
valne službe PV je takoj ukazal umik iz jamskih delovišč 
v jami Pesje, sklical oziroma aktiviral reševalno četo PV 
ter čez Regijski center za obveščanje Celje zaprosil, naj 
se izvede obveščanje dežurnega inšpektorja za energe-
tiko in rudarstvo, Inšpektorat RS za promet, energetiko 
in prostor, Službo NMP ZD Velenje ter Policijsko postajo 
Velenje  

Zaposleni so se začeli umikati, skladno z načrtom 
obrambe in reševanja Premogovnika Velenje  Delavci z 
območja Pesje so se umaknili v traso glavnega odvoza 
in naprej proti površini  Na podlagi javljanj nadzornikov 
delovišč je ugotovljeno, da je v jami Pesje pogrešanih pet 
zaposlenih z ogroženega območja blizu območja oziroma 
na območju stebrnega udara  Zato je bilo treba aktivi-
rati reševalno četo PV in poklicati na pomoč preostale 
rudarske reševalne enote  

Zaradi obsežnosti akcije je vodja reševanja PV v reše-
vanje vključil rudarske reševalne enote, ki so oblikovale 
pet ekip: 
– 2 ekipi iz Premogovnika Velenje, 

– 1 ekipa iz Rudnika Trbovlje-Hrastnik, 
– 1 ekipa s Centra za upravljanje z dediščino živega 

Srebra Idrija, 
– 1 ekipa s Petrola Geoterm  

Vaja je potekala skladno z načrtom vaje  Sodelovalo je 17 
članov PIGD PV Velenje, ki so lokalizirali in pogasili požar 
na kompresorski postaji ter rešili dva poškodovana in 
jih predali ekipi NMP  Rudarske reševalne ekipe so na 
jamskem delovišču oskrbele poškodovane delavce, jih 
prenesle do jaška in potem na površje ter tako predale 
v oskrbo NMP  

Celotno vajo so spremljali in ocenjevali inšpektorji Inšpek-
torata RS za energetiko in rudarstvo (IRSER) ter Inšpek-
torata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami (IRSVNDN)  

Drugi dan – praktično delo 

na deloviščih v štirih občinah 

in Splošni bolnišnici Celje 

Praktični del vaje je potekal v soboto v vseh prej 
omenjenih občinah in urgentnem centru Splošne bolni-
šnice Celje  Lokalne skupnosti so preverile delovanje 
svojih sil za zaščito in reševanje ob potresu ter verižnih 
nesrečah, ki so nastale kot posledica potresa  Pripravile 
in izvedle so občinske vaje, v katerih so sodelovale vse 
predvidene strukture iz načrta za potres  

Slika 5: Delo gasilcev pri reševanju zasutih (foto: J  Oražem) 
Figure 5: Firefghters during the rescue of people buried under debris (Photo: J  Oražem) 
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Mestna občina Velenje 

Praktični del vaje so v Velenju pripravili na štirih deloviščih, 
na katerih so delovali različne občinske sile za zaščito in 
reševanje, policija in zdravstvo  Na prvem delovišču so 
pod vodstvom policistov izvedli iskalno akcijo pogrešane 
osebe, ki je prestrašena odtavala iz enega izmed poru-
šenih objektov  Na tej točki so sodelovali gasilci, lovci, ekipa 
službenih psov Kinološkega društva reševalnih psov Celje 
z dvema psoma, policisti in policist s službenim psom  
Lokacija pogrešanega ni bila znana, zato je bila vaja precej 
dinamična in zanimiva  Organizirana je bila kot logično 
nadaljevanje teoretičnega predavanja, ki ga je policija 
na to temo pred časom izvedla za vse zainteresirane v 
občini  Zaradi potresa sta se razplamtela dva požara  Prvi 
je prizadel večjo lakirnico sestavnih delov bele tehnike, pri 
drugem pa je zagorelo na prometnem sredstvu  

Najpomembnejšo delovno točko so v Velenju pripra-
vili skupaj z Izpostavo URSZR Celje  Na tej točki se je 
uprizorila porušitev osnovne šole  Na točki so poleg 
občinskih sil, policije in zdravstva sodelovali regijske in 
državne enote Civilne zaščite, policisti drugih postaj, 
zdravstvo sosednjih občin ter Slovenska vojska  Za vajo 
je bila izbrana atraktivna lokacija, in sicer objekt stare 
elektrarne v bližini Starega šahta  Objekt je omogočal 
odlično izhodišče za pripravo imitacije ruševin, ki se je 
izvedla v tednu pred vajo  Z veliko truda in dela so bile 
pripravljene zahtevne mikrolokacije za delo reševalcev, 
in sicer porušene stene, jaški, cevi, udrta tla, višina itn  
Ob tem je bilo na točki še 32 maskirancev poškodovanih 
ali ujetih občanov  Opazovalcem je bilo najzanimivejše ob 

nastopu Državne enote CZ za hitre intervencije, Enote 
za iskanje in reševanje v ruševinah MUSAR  Enota je 
v polni kadrovski sestavi nastopila z vso opremo, ki jo 
premore in izvedla vse postopke, za katere se usposa-
blja in je opremljena  

Na omenjenih lokacijah je sodelovalo sedem operativnih 
gasilskih enot, medtem ko je bila ekipa Poklicne gasilske 
enote Gorenje v pripravljenosti za posredovanje, ekipa 
Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premo-
govnik pa je logistično podpirala delovno točko ruševine  
Poleg gasilcev so sodelovali še dve patrulji Policijske postaje 
Velenje, vodnik službenega psa, lovci Lovske družine Velenje, 
ekipa KDRPCE, 22 zaposlenih Zdravstvenega doma Velenje 
s šestimi reševalnimi vozili, ekipa prve pomoči podjetja 
Gorenje d  d  in Območnega združenja RK Velenje  Poleg 
naštetih občinskih sil so bili na lokaciji ruševine še enota 
MUSAR, regijska enota za tehnično reševanje, reševalci 
Zdravstvenega doma Mozirje, Enota za postavitev zasilnih 
zaklonišč ZTS in ZSKSS, ekipa gorskih reševalcev, ekipa 
jamarskih reševalcev, podvodna reševalna služba, enota za 
iskanje ter sanitetna služba Slovensko vojske z reševalnimi 
vozili  Na lokaciji je bila tudi ekipa bolnišnice iz Celja z priko-
lico za množične nesreče naše regije  

Občina Žalec 

V Žalcu so vajo pripravili na dveh lokacijah  V Vrbju se 
je zaradi potresa porušilo nekaj stanovanjskih stavb, 
v katerih so bili ujeti ali poškodovani ljudje  Ujete je bilo 
treba rešiti, oskrbeti poškodovane in jih prepeljati v 

Slika 6: Delo enote MUSAR (foto: J  Oražem) 
Figure 6: The MUSAR unit at work (Photo: J  Oražem) 
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nadaljnjo oskrbo  Na drugi lokaciji, v domu ostarelih Dom 
Nine Pokorn, pa se je zgodil poptresni požar  Najprej ga 
je bilo treba pogasiti, evakuirati oskrbovance in oskrbeti 
morebitne poškodovane  

V vaji so sodelovali deset operativnih gasilskih enot 
(PGD), Zdravstveni dom Žalec z reševalnim vozilom in 
ekipo, patrulja Policijske postaje Žalec, ekipa Kinolo-
škega društva Pluton in občinska ekipa prve pomoči  

Mestna občina Celje 

Vaja je bila izvedena na predpostavki, da se je na območju 
celjske regije oktobra zgodil potres VIII  stopnje po EMS 
z epicentrom na območju občine Žalec, kar na območju 
Mestne občine Celje predstavlja potres VII  stopnje po 
EMS  Zaradi tega so se delno in popolnoma porušili 
starejši objekti, zlasti v mestnem središču Celja  Kot 
verižne nesreče so se pojavili: 
– požar na kmetijskem gospodarstvu zaradi kratkega 

stika v električnih napeljavah, zaradi česar lahko 
pogine večje število živine, 

– razlitje in izpust večjih količin nevarne snovi v 
velikem industrijskem obratu Cinkarne Celje zaradi 
poškodbe rezervoarjev, 

– prekinitve telekomunikacijskega omrežja – odpoved 
brezžičnega telefonskega omrežja GSM, 

– velike količine ruševin, ki jih je bilo treba odstraniti, 
– veliko ljudi je ostalo brez domov, 
– zaradi visokih voda v porečju Savinje v tem obdobju 

je se je pojavila nevarnost poplavljanja  

Vajo so praktično izvajali na lokacijah v mestnem 
središču, in sicer na III  osnovni šoli Celje, v večstanovanj-
skem objektu v Malgajevi ulici, na IV  osnovni šoli Celje, 
v Cinkarni Celje, Mestnem parku Celje na drsališču, v 
zasebnih stanovanjskih objektih v Partizanski ulici ter 
na mostu čez Voglajno, na Teharski cesti  Naj še enkrat 
omenimo, da je vaja v cinkarni potekala že v petek  

V dveh dneh so svoje znanje praktično preizkusili večje 
število operativnih gasilskih enot Gasilske zveze Celje, 
Poklicne gasilske enote Celje, KDRPCE, Nacionalni vete-
rinarski inštitut, mobilni laboratorij ELME ter pogodbena 
podjetja  

Občina Laško 

V Laškem so vajo pripravili v stanovanjskem objektu 
v Mestni ulici  Simulirali so njegovo delno porušitev, 
uhajanje vode in plina, požar in zasutje oseb  

Poleg dveh operativnih gasilskih enot so sodelovali 
Zdravstveni dom Laško z reševalnim vozilom, Policijska 
postaja Laško s patruljo, KDRPCE z ekipo in redarstvo z 
ekipo (Medobčinski inšpektorat Celje – redarstvo)  

Splošna bolnišnica Celje 

Praktična vaja je bila izvedena v Splošni bolnišnici Celje v 
petek, 19  oktobra 2018, in v soboto, 20  oktobra 2018, 
z začetkom ob 8  uri  V petek sta bila alarmirana bolni-

Slika 7: Oskrba poškodovanih na terenu (foto: D  Špiljak) 
Figure 7: The treatment of the injured on site (Photo: D  Špiljak) 
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šnica in tudi štab bolnišnice s preizkusom delovanja 
bolnišničnega načrta ob masovnih nesrečah, v soboto je 
bila po načrtu vaje alarmirana bolnišnica in izvajati se je 
začel načrt za množične nesreče s praktičnim privozom 
več poškodovanih ter njihovo nadaljnjo oskrbo  Pred-
postavka je bila zelo hudo poškodovan objekt (imitacija 
osnovne šole) s prvimi informacijami o 30 pogrešanih 
osebah  

Zaposleni v bolnišnici so želeli preizkusiti: 
– delovanje načrta za množične nesreče Splošne bolni-

šnice Celje ob vzpostavitvi in delovanju bolnišnične 
komandne skupine, ki naj bi se povezala, usklajevala 
in komunicirala s štabom URSZR, 

– organiziranje in izvajanje medicinske oskrbe pone-
srečenih na terenu, izvajanje triaže poškodovanih 
(delovanje mesta zdravstvene oskrbe oziroma 
triažnih sektorjev) in sprejem poškodovanih (tudi 
organiziranje transporta), uporabo prikolice za 
masovne nesreče ter pomoč pri organiziranju in 
izvajanju medicinske oskrbe ponesrečenih na mestu 
nesreče, 

– izvajanje postopkov z umrlimi: pomoč pri identifka-
ciji, potrditev smrti, mesto za umrle, ustrezno ozna-
čevanje žrtev in njihove lokacije po njihovem iznosu in 
kraja dogodka (triažni kartoni), 

– nadzorovanje stanja oziroma količine medicinske 
opreme na intervenciji in skrb za logistično podporo, 

– skrb za sprejem svojcev ponesrečenih in perio-
dično poročanje o njihovem stanju, skupaj s skrbjo 

za psihološko pomoč članom ekip nujne medicinske 
pomoči ter s podporo zunanjih služb, psihološko 
podporo ponesrečencem in njihovim svojcem, 

– pripravljanje periodičnih poročil o številu ponesre-
čenih in delovanju s službo za stike z javnostjo  

Na vaji je delovalo 53 zaposlenih v Splošni bolnišnici Celje 
z vso opremo in vozili  

Cilji in namen vaje 

Skladno s sklepom in načrtom za izvedbo vaje so bili cilji 
in namen vaje natančno določeni in so se kazali v tem, 
da se preverita učinkovitost ter usklajenost rešitev 
v regijskih in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob 
potresu  Načrti se preverijo predvsem v delih, ki se 
nanašajo na opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in vodenje ter 
izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči, 
da se preverijo načini komuniciranja in sodelovanja med 
posameznimi reševalnimi enotami ter službami, delo-
vanje zvez ZARE in način medsebojnega komuniciranja, 
usklajenost delovanja vseh vpletenih in ob tem njihova 
organiziranost, opremljenost in usposobljenost, vključno 
z zdravstveno in psihološko oskrbo ter namestitvijo 
poškodovanih in prizadetih  

Namen vaje se je kazal tudi v tem, da se ugotovijo pomanj-
kljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v 

Sodelujoči Število oseb 
Štab Civilne zaščite Republike Slovenije 1 
Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Zahodnoštajersko in štab 
Civilne zaščite za Zahodnoštajersko v operativni sestavi 15 

Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Celje in štab Civilne 
zaščite v operativni sestavi ter sile zaščite in reševanja občine 104 

Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Velenje in štab Civilne 
zaščite v operativni sestavi ter sile zaščite in reševanja občine 127 

Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Laško in štab Civilne 
zaščite v operativni sestavi ter sile zaščite in reševanja občine 79 

Poveljnik in namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Žalec in štab Civilne 
zaščite v operativni sestavi ter sile zaščite in reševanja občine 146 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Celje z Regijskim centrom Celje 18 
Regijska enota Civilne zaščite za tehnično reševanje 8 
Splošna bolnišnica Celje, Urgentni center, Nujna medicinska pomoč 53 
Ministrstvo za obrambo, Slovenska vojska, Vojaška zdravstvena enota 9 
Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Celje in policijske postaje Velenje, Žalec, Celje in Laško 23 
Državna enota CZ za hitre intervencije, Enota za iskanje in reševanje v ruševinah »MUSAR« 34 
Cinkarna Celje 20 
Premogovnik Velenje 25 
Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna služba Celje 5 
Slovenska potapljaška zveza, Podvodna reševalna služba Velenje 4 
Enota za postavitev zasilnih zaklonišč pri Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 5 
Gorska reševalna zveza Slovenije, Postaja Celje 9 
Jamarska reševalna zveza Slovenije, Jamarska reševalna služba, Reševalni center Velenje 8 
Skupaj 693 

Preglednica 2: Seznam sodelujočih v vaji 
Table 2: List of exercise participants 
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Sodelujoči – podporne sile Število oseb 
Imitatorji 54 
Maskerji Rdeči križ Slovenije 7 
Ocenjevalci vaje (Inšpektorat, Ministrstvo za zdravje 8RS, gasilci) 
Opazovalci vaje (URSZR, MZ RS) 6 
Skupaj 75 

Preglednica 3: Seznam drugih sodelujočih – podpora 
Table 3: List of other people involved in the 

exercise – support 

načrtih zaščite in reševanja, da se preverita ustreznost 
vodenja intervencije in vzpostavitev skupnega vodenja 
intervencije v smislu koordinacije vseh sodelujočih sil 
za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo v nesreči 
ob potresu, ter nenazadnje ustreznost opreme sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo v nesreči ob 
potresu  

V vaji in pripravah nanjo je bilo treba biti še posebej 
pozoren na: 
– sodelovanje med štabi Civilne zaščite, enotami in 

službami za zaščito, reševanje in pomoč, javnimi 
reševalnimi službami, Policijo, Slovensko vojsko 
idr , ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči ob 
potresu; 

– preverjanje postopkov obveščanja in aktiviranja 
pristojnih organov, enot in služb za zaščito, reše-
vanje in pomoč ob potresu; 

– vodenje intervencije pri uporabi različnih enot in 
služb za zaščito, reševanje in pomoč, ki sodelujejo 
ob potresu; 

– uporabo ustreznih tehnik reševanja ter ustrezne 
reševalne opreme posameznih reševalnih enot in 
služb; 

– izvajanje zaščitnih ukrepov, skladno z regijskimi in 
občinskimi načrti zaščite, reševanja in pomoči ob 
potresu  

Skupni podatki o udeleženih 

in sodelujočih v vaji 

Vajo je vodil Janez Melanšek, vodja Izpostave URSZR Celje 
in Poveljnik CZ za Zahodno Štajersko, z vodstvom vaje  

Ocena načrtovanja 

in vodenja vaje 

Vajo je spremljalo in ocenjevalo osem ocenjevalcev, štirje 
z Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, dva z Gasilske zveze Slovenije in dva z Mini-
strstva za zdravje RS  

Na vaji so glede na vrsto in njen obseg ocenjevali zlasti 
izvajanje obveščanja, aktiviranja in alarmiranja, primer-

Slika 8: Postroj sodelujočih v Velenju (foto: J  Oražem) 
Figure 8: Parade of participants in Velenje (Photo: J  Oražem) 
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nost in uporabnost rešitev v načrtih zaščite in reše-
vanja ter koncepte zaščite in reševanja oziroma opera-
tivne postopke, izvajanje zaščitnih ukrepov ter nalog za 
zaščito, reševanje in pomoč ter usklajenost rešitev med 
različnimi udeleženci  

Poleg zagotavljanja varnosti gledalcev, obiskovalcev in 
drugih udeležencev na vaji so se nadzirali negativni vplivi 
vadbenih aktivnosti na okolje in izpostavljenost nevarno-
stim pripadnikov sil za zaščito in reševanje, ki sodelujejo 
v vaji, ter zagotavljanje pogojev za delo vodij intervencij, 
predvsem za daljše intervencije  

Ocenjevanje vaje je bilo opisno po vnaprej pripravljenih 
merilih, ki so jih pripravili člani skupine za ocenjevanje vaje 
pod vodstvom Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami iz Celja  Ugotovitev ocenjevalcev 
je, da je vaja »Potres – Zahodna Štajerska 2018«, 
uspela. Udeleženci so prikazali dobro usposobljenost za 
reševanje nalog ob potresu  Sodelovalo je veliko organov, 
služb in enot za zaščito in reševanje, ki bi delovale ob tej 
naravni nesreči  Strokovno sodelovanje sodelujočih je bilo 
na pričakovani ravni, prav tako sodelovanje med udele-
ženci  Vaja je v smislu vseh področij ocenjevanja in prever-
janja ocenjena s skupno oceno dobro  

Zaključek vaje, ki je potekal na delovni točki ruševine 
v Velenju, so si ogledali številni gosti: Ministrica za 
obrambo, ga  Andreja Katič, Župan Mestne občine 
Velenje, g  Bojan Kontič, g  Niko Kolar, direktor PU Celje, 
pplk  Tomaž Radošević, takratni poveljnik 20  PP Celje, 
mag  Ludvik Golob, direktor Premogovnika Velenje, mag  

Bogdan Makovšek, Premogovnik Velenje, Simon Dobaj, 
predsednik PIGD Premogovnik Velenje, Ivan Pohorec, 
Premogovnik Velenje, župani občin Zahodnoštajerske 
regije in poveljniki GZ Zahodnoštajerske regije  

Ugotovljene nepravilnosti 

oziroma pomanjkljivosti 

Ocenjevalci, opazovalci in drugi sodelujoči na vaji so 
izpostavili zaznane oziroma ugotovljene pomanjkljivosti, 
in sicer da Splošna bolnišnica Celje nima oblikovanega 
načrta zaščite, reševanja in pomoči ter načrta dejav-
nosti, da Regijski center za obveščanje nima možnosti 
hitre oziroma takojšnje prevezave klicev na drug regijski 
center, da se je izkazalo pomanjkanje interesa najod-
govornejših oseb za zagotavljanje varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami v občini (na vaji je sodeloval 
le župan Občine Laško), da istočasno vodenje regijskega 
štaba CZ in usmerjanje vaje ni priporočljivo oziroma je 
neustrezno in da so določene pomanjkljivosti pri opre-
mljenosti enot ter njihovi usposobljenosti  

Predlogi izboljšav ali dopolnitev 
(koncepta sistema zaščite, reševanja 
in pomoči, zaščitnih ukrepov, 
nalog, ki so se preverjale z vajo) 

V končni analizi je predstavljenih več predlogov izboljšav  
Nujno je izvajanje več krajših štabnih vaj, tako na ravni 

Slika 9: Obisk gostov in ogled vaje (foto: D  Špiljak) 
Figure 9: Guests visiting and observing the exercise (Photo: D  Špiljak) 
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regije kot na ravni občin ter drugih ustanov, saj se tako 
lažje uskladijo postopki in pridobijo izkušnje  V vaje je 
treba vključiti tudi župane kot najodgovornejše osebe za 
zagotavljanje varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami  Nadaljevati je treba z usposabljanjem kadrov na 
vseh ravneh delovanja, skladno z letnim načrtom izobra-
ževanja in usposabljanja s področja varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami, ter na novo opremiti in uspo-
sobiti enote v občinah (na primer osrednje gasilske 
enote) z opremo za iskanje in reševanje v ruševinah, 
skladno s standardom INSARAG (Light USAR, Orodje in 
oprema za preprosto reševanje ob porušitvah – komplet 
GBL)  Po vaji so dva takšna kompleta kupili za gasilske 
enote Mestne občine Velenje skupaj s primerno priko-
lico za prevoz  Občine naj dodatno razmislijo o enotah za 
iskanje in reševanje iz ruševin ter njihovi ustrezni uspo-
sobljenosti  

Pri opremi se je izkazala potreba po dodatnih radijskih 
postajah in usposabljanju različnih reševalnih služb za 
komuniciranje  Enote pridobijo delovne radijske kanale v 
realnem času od Regijskega centra za obveščanje  Ob 
obremenitvi sistema naj Regijski center za obveščanje 
Celje omogoči takojšnjo prevezavo nujnih klicev na 112 v 
sosednji oziroma drugi regijski center  

V prihodnosti naj se izvajajo vaje ob naravnih nesrečah na 
manjšem številu delovnih točk zaradi lažjega ocenjevanja 
in doslednejše izvedbe postopkov reševalnih služb  Prav 
tako je treba zahtevati dosledno izvajanje standardnih 
operativnih postopkov in uporabljati zaščitna sredstva 
zaradi preprečevanja morebitnih poškodb na vaji  

Še posebej se je analiza dotaknila Splošne bolnišnice 
Celje  Strokovnjaki predlagajo, da v bolnišnici pripra-
vijo in uskladijo načrt zaščite in reševanja ob naravnih 
nesrečah, zlasti za potres ali poplavo, ter da vnaprej 
določijo stalni sestav štaba z izobraževanjem in izpopol-
njevanjem iz kriznega upravljanja  Treba je tudi določiti 
zbirna mesta za vpoklicano osebje in določiti osebo na 
pomembnejših deloviščih ter zbirnem mestu, ki bi komu-
nicirala s štabom in zapisovala aktivnosti  Urediti morajo 
enotno programiranje telefonov in klicnih naprav, izvajati 
notranje izobraževanje vseh novo zaposlenih in zapo-
slenih enkrat na leto, pripraviti in izdelati grafčne pripo-
močke (preglednice za delovišča, magnetne napise z 
imeni osebja itn ) ter opomnike za pomembnejša delo-
višča  Splošna bolnišnica Celje naj sodeluje z URSZR 
zaradi uskladitve načrtov delovanja v izrednih razmerah  

V Cinkarni Celje se bodo usposobile dodatne sirene za 
alarmiranje in omogočilo se bo avtomatsko proženja 
siren z enega mesta s pripravljenim programom krmi-
ljenja glede na izbran znak za alarmiranje  

Sklepne misli 

V pripravah na izvedbo vaje se je pokazalo odlično sode-
lovanje odgovornih organov, enot, služb in podjetij  Stiki, 
vzpostavljeni v pripravah, so koristni tudi za nadaljnje 
delo ob načrtovanju in pripravah na resnične nesreče  

Izpostaviti je treba uporabnost in posodobljenost 
načrta zaščite, reševanja in pomoči ob potresu na 

Slika 10: Vaja v Občini Žalec (foto: T  Tavčer) 
Figure 10: The exercise in the Municipality of Žalec (Photo: T  Tavčer) 
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regijski in občinski ravni, strokovno in hitro obveščanje Vaja Potres – Zahodna Štajerska 2018 je potekala 
in alarmiranje Regijskega centra za obveščanje Celje, kot vaja celovitega preverjanja sistema zaščite in reše-
strokovno in angažirano delovanje vodstva vaje, še vanja ob nesreči v regiji  Konkretnim poklicnim in prosto-
posebej vodje in namestnika regijskega štaba CZ, delo- voljnim udeležencem je omogočila pridobivanje izkušenj, 
vanje Policije skladno z načrti za tovrstne nesreče, ki so ob množičnih nesrečah in hkratnem sodelovanju 
angažirano in strokovno delovanje regijskega štaba številnih različnih sistemov nujne  Zato jo ocenjujemo kot 
CZ in štabov CZ občin Celje, Laško, Žalec in Velenje zelo pomembno  
ter učinkovito in strokovno delovanje posameznih 
reševalnih služb, torej gasilcev, vodnikov reševalnih Stroški izvajanja aktivnosti v pripravah in izvedbi vaje 
psov, nujne medicinske pomoči in urgentnega centra so bremenili vsako enoto, organ in organizacijo za svoje 
Splošne bolnišnice v Celju  pripadnike ter se niso ocenjevali  
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ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE 
PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJ 
V SLOVENIJI 
ORGANIZATION AND OPERATION OF VOLUNTARY 
FIREFIGHTING ORGANIZATIONS IN SLOVENIA 

Janja Kramer Stajnko 
doc  dr , Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Smetanova ulica 17, 2000 Maribor; 

Gasilska zveza Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana 

Povzetek 
Organizirana oblika prostovoljnega gasilstva v Sloveniji ima 150-letno tradicijo  Danes so prostovoljne 
gasilske organizacije najštevilčnejši in najmočnejši del sistema varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami  Visoka operativna usposobljenost in opremljenost gasilskih enot zagotavljata 24-urno 
pripravljenost ukrepanja ob naravnih in drugih nesrečah na območju celotne države  Sistem delovanja 
prostovoljnega gasilstva v Sloveniji je na zavidljivi ravni in pogosto zgled številnim drugim državam v 
Evropi in svetu  Učinkovitost sistema je izpostavljena predvsem ob večjih naravnih nesrečah, pri čemer 
so prostovoljni gasilci na intervencijah ob sodelovanju z drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč 
nepogrešljiv del ekipe  Gasilstvo že v začetkih ni pomenilo le gašenja požarov ter reševanja ljudi in 
njihovega premoženja, temveč je imelo pomembno vlogo na splošnem družbenem in kulturnem področju, 
saj so se ljudje prav v gasilskih društvih povezovali ter krepili narodno zavest in kulturno enotnost  

Abstract 
Organized voluntary frefghting in Slovenia has a 150-year-long tradition  Today, voluntary frefghting organizations 
in Slovenia are the most numerous and powerful part of the response system  The high operational capability 
and high-level equipment of frefghting units ensure 24-hour preparedness for action in the event of natural and 
other disasters across Slovenia  The voluntary frefghting system in Slovenia is very well developed, and sets an 
example of good practice to several countries around Europe and the world  The efectiveness of the system is 
especially evident in the event of major natural disasters, where voluntary frefghters are indispensable  From 
its very beginnings, frefghting was not only a service organized for emergencies, and the rescue of people and 
their property, but was also signifcant from the social and cultural point of view  Since ancient times, people have 
connected through frefghting organizations, where national identity and cultural unity have been fostered  

Prostovoljno gasilstvo v 

Sloveniji skozi zgodovino 

Leta 2019 gasilstvo v Sloveniji praznuje 150-letnico 
obstoja  Prvi resnejši poskusi ustanovitve gasilske orga-
nizacije, ki bi bila stalno in strokovno pripravljena za 
gašenje požarov, segajo v začetke 60  let 19  stoletja, 
potrebe pa so bile najbolj izpostavljene v mestih, kjer je 
vsake toliko časa izbruhnil večji uničujoč požar, kot na 
primer požar Cukrarne leta 1858 v Ljubljani  Po usta-
novitvi prvih »požarnih bramb« med 60  in 70  leti 19  
stoletja je širjenje gasilstva pospešila Postava zade-
vajoča red o požarni policiji in o gasilskih stražah, ki je 
bila izdana leta 1881 (Božič, 1988)  Številni gradbeno-
tehnični požarnovarnostni ukrepi, ki so bili sestavni del 
takratnih stavbnih načrtov, so že nekoliko urejali tudi 
vprašanja gasilske službe  Pred prvo svetovno vojno so 
gasilci posredovali predvsem pri požarih in povodnjih, 

med prvo svetovno vojno pa se je njihova dejavnost razši-
rila na prvo pomoč in sodelovanje pri javnem zdravstvu 
kot dezinfekcijska služba (Ušeničnik, 1998)  Zaradi mobi-
lizacije gasilcev in odpoklica na fronto je med vojno orga-
nizirano delo skoraj zamrlo  

Gasilstvo je ponoven razcvet doživelo po prvi svetovni 
vojni, ko se je ustanovila Jugoslovanska gasilska zveza, 
ki se je začela intenzivno razvijati, širiti in strokovno izpo-
polnjevati  Močno so bile gasilske organizacije razvite 
na območjih, ki so pred prvo svetovno vojno pripadala 
avstro-ogrski monarhiji, to je predvsem na območjih 
Dravske, Savske in Donavske banovine (Božič, 1988)  

Na začetku druge svetovne vojne je bila v Dravski 
banovini izdana odredba o ustanovitvi gasilskega odseka 
pri tehničnem pododboru banovinskega odbora za 
zaščito pred napadi iz zraka, pri čemer je bila v tistem 
času gasilska organizacija poleg Rdečega križa edina 
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sila, na katero je oblast lahko računala, da bo pomagala 
ljudem ob letalskih napadih  Med vojno so bile prosto-
voljne gasilske čete razpuščene, uničenega je bilo veliko 
gasilskega orodja in cevi, po drugi strani pa so Nemci 
dobro opremili gasilske čete zlasti na območju Štajerske 
in Gorenjske (Božič, 1988)  

Po drugi svetovni vojni je postalo zagotavljanje varstva 
pred požari zaradi reorganizacije gasilstva med vojno 
ter uničene in oropane opreme po društvih velika težava  
Gasilske čete so kljub velikim težavam in nesporazumom 
hitro zaživele skoraj na vsem slovenskem območju, 
razen na Primorskem  Na podlagi leta 1948 sprejetega 
zakona o prostovoljnih gasilskih društvih je bilo v istem 
letu organiziranih 850 občnih zborov prostovoljnih gasil-
skih društev in 30 ustanovnih zborov okrajnih in mestnih 
gasilskih zvez  Leta 1949 je bila ustanovljena Gasilska 
zveza Ljudske republike Slovenije, ki je takrat povezo-
vala 1019 gasilskih društev, 382 industrijskih gasilskih 
enot in 46 zavodskih gasilskih enot, v katerih je bilo več 
kot 54 000 članov  Ustanovitev Gasilske zveze Slove-
nije je bila nov mejnik v razvoju gasilske organizacije, saj 
je spodbudila nadaljnji razvoj operativnega področja pri 

boju z naravnimi in drugimi nesrečami, prav tako pa se je 
nadaljevalo negovanje tradicije, ki se je v okviru gasilskih 
organizacij gojila že stoletja (Božič, 1988)  

Stanje slovenskega 

prostovoljnega gasilstva danes 

Gasilska organizacija v Sloveniji se je v zadnjih 70 letih 
razvila na zavidljivo raven in je trenutno najmnožičnejša 
organizacija v državi z visokim ugledom  Danes ima več 
kot 160 000 članov, od katerih jih je več kot 50 000 
operativnih in so v vsakem trenutku pripravljeni na posre-
dovanje ob nesreči  V  Sloveniji trenutno deluje 1300 
prostovoljnih gasilskih društev in 45 prostovoljnih indu-
strijskih gasilskih društev, ki so povezana v 120 gasilskih 
zvez  Te se neformalno povezujejo v 17 gasilskih regij  

Preglednica 1 prikazuje gibanje števila gasilskih zvez, 
prostovoljnih gasilskih društev, prostovoljnih industrij-
skih gasilskih društev in članstva v zadnjih 40 letih  
Opaziti je veliko naraščanje članstva (slika 1) ter skladno 
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Slika 1: 
Prikaz naraščanja članstva v 
prostovoljnih gasilskih organizacijah 
med kongresi (GZS, 2018) 
Figure 1: 
Bar chart showing the growth 
in membership of voluntary 
frefghting organizations between 
congresses (Slovenian Firefghting 
Association, 2018) 

Število gasilskih Število prostovoljnih Število prostovoljnih industrijskih 
Kongres Leto zvez gasilskih društev gasilskih društev Število članov 
VIII. 1976 58 1170 160 65.384 
IX. 1980 58 1206 177 82.229 
X. 1984 65 1245 187 97.117 
XII. 1993 60 1282 172 108.279 
XIV. 2003 110 1293 83 123.087 
XV. 2008 116 1295 68 133.065 
XVI. 2013 120 1299 49 151.156 
XVII. 2018 120 1299 42 162.575 

Preglednica 1: Gibanje števila gasilskih zvez, društev in članstva v zadnjih 40 letih (GZS, 2018) 
Table 1: Trends in the number of frefghting associations and societies and their members during the past forty 

years (Slovenian Firefghting Association, 2018) 



252 UJMA | številka 33 | 2019

 

 
 
 

    

 

 
 

 

 
 

  
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

      

        

 

 

Janja Kramer Stajnko: ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI 

tudi števila prostovoljnih društev in zvez  V  času po 
osamosvojitvi Slovenije je število prostovoljnih indu-
strijskih gasilskih društev predvsem zaradi prehoda 
na tržno gospodarstvo zelo upadlo, zaradi česar se je 
stanje požarne varnosti v industriji precej poslabšalo  

Skladno s tradicijo in zakonodajo gasilska organizacija na 
vseh ravneh organiziranosti dosledno uveljavlja norma-
tivno, organizacijsko in funkcionalno samostojnost  
Vodenje gasilskih organizacij poteka avtonomno v okviru 
gasilskih enot in poveljstev  Na gasilskih intervencijah, 
na katerih gasilci nastopajo samostojno, gasilske enote 
skladno z veljavno zakonodajo in Pravili gasilske službe 
(Pravila gasilske službe, 2010) vodijo gasilski vodje in 
poveljniki  Gasilska poveljstva nastopajo samostojno do 
trenutka, ko intervencija preraste sposobnosti gasilskih 
enot in se začnejo vključevati druge enote iz sistema 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter začnejo 
delovati štabi za Civilno zaščito  Ti prevzemajo koordina-
cijsko vlogo, gasilske enote pa morajo še vedno voditi 
izključno gasilski vodje, ki delujejo skladno z usmeritvami 
pristojnega štaba za Civilno zaščito (GZS, 2018)  

Normativna ureditev 

slovenskega prostovoljnega 

gasilstva 

Z Zakonom o gasilstvu (ZGas, 2005) je gasilstvo opre-
deljeno kot obvezna lokalna javna služba, katere trajno 
in nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država  
Gasilske enote so organizirane kot poklicne ali prosto-
voljne gasilske enote v gasilskih društvih oziroma gasilske 
enote v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organi-
zacijah  Zakonodajna podlaga za ustanovitev prostovoljne 
gasilske organizacije sta Zakon o gasilstvu in Zakon o 
društvih (Zdru-1, 2011)  Zakon o gasilstvu določa natančne 
pogoje za opravljanje javne gasilske službe ter društvom 
predpisuje obvezno povezovanje v gasilske zveze, ki opra-
vljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti 
na področju kadrovanja in usposabljanja gasilcev, načr-
tnega in usklajenega razvoja ter opremljanja gasilskih enot 
skladno s predpisanimi merili, povezovanja med članicami 
zveze in občinami na svojem območju delovanja ter opra-
vljanja nalog, ki jih nanje prenese država ali občine  Zakon 
o društvih pa predstavlja demokratično pravico občanov 
po ustanovitvi samostojnega in nepridobitnega združenja 
zaradi uresničevanja skupnih interesov ter podlago za izva-
janje registracije prostovoljnih gasilskih društev  

Poklicne gasilske enote ustanavljajo lokalne skupnosti po 
Zakonu o zavodih (ZZ, 1996), javno gasilsko službo pa 
opravljajo po Zakonu o gasilstvu skupaj s prostovoljnimi 
gasilskimi enotami  V  industrijskih obratih, v katerih je 
povečana nevarnost za nastanek požara in eksplozije, se 
organizirajo industrijske gasilske enote, ki so organiza-
cijsko vezane na interne akte podjetij, gasilske naloge pa 
opravljajo skladno z gasilskimi predpisi  

Opravljanje javne gasilske službe ter sodelovanje 
poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot sta oprede-
ljena v Pravilih gasilske službe (Pravila gasilske službe, 
2010), ki jih je podpisal resorni minister ter veljajo za 
poklicne in prostovoljne gasilske enote, ne glede na to, 
ali delujejo teritorialno ali so organizirane v okviru indu-
strije  Posebne zadeve, ki so na strokovno-operativnem 
področju pomembne le za prostovoljne gasilce, so 
urejene v Pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev 
(Pravila gasilske službe prostovoljnih gasilcev, 2016), ki 
jih sprejema Plenum Gasilske zveze Slovenije kot najvišji 
organ upravljanja med dvema kongresoma  

V Sloveniji varstvo pred naravnimi in drugimi nesre-
čami krovno ureja Zakon o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (ZVNDN, 2010), ki povezuje gasil-
stvo v enoten sistem  Na podlagi tega zakona je državni 
zbor sprejel Resolucijo o nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016–2022 
(ReNPVNDN16–22, 2016)  

Za operativno organiziranost gasilskih enot sta 
pomembna predpisa tudi Uredba o organiziranju, opre-
mljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in 
pomoč (Uredba, 2016) ter Merila za organiziranje in 
opremljanje gasilskih enot, ki so priloga Uredbe in pred-
pisujejo velikost ter opremljenost gasilskih enot  Vlada je 
z Uredbo določila tudi naloge širšega pomena in gasilske 
enote, ki te naloge opravljajo  Med naloge širšega 
pomena uvrščamo naloge zaščite in reševanja ob 
prometnih, industrijskih in drugih nesrečah, pri katerih 
so prisotne nevarne snovi, nesreče v daljših avtocestnih 
in drugih cestnih ter železniških predorih, naloge tehnič-
nega reševanja ob nesrečah v prometu in ob nesrečah 
na tekočih ter stoječih vodah, druge naloge zaščite in 
reševanja širšega pomena  

Od osamosvojitve Slovenije do danes gasilstvo znotraj 
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
zlasti na podlagi sprejemanja novih predpisov vedno 
bolj pridobiva veljavo in avtonomnost  Veljavna zako-
nodaja določa gasilsko organizacijo kot samostojno in 
nevladno organizacijo s svojo piramido vodenja, ki deluje 
na področju zaščite, reševanja in pomoči, ter jo oprede-
ljuje kot javno reševalno službo (GZS, 2018)  

Delo na gasilskih intervencijah 

Gasilska organizacija s strokovno opravljenimi interven-
cijami dokazuje, da je nosilka sistema varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter tako pomemben dejavnik 
nacionalne varnosti na področju varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami  To dejstvo izhaja iz dobre uspo-
sobljenosti in opremljenosti gasilskih enot na območju 
celotne države, kar je rezultat trenutne ureditve 
sistema  Iz preglednice 2 in slike 2 je jasno razvidno, da 
prostovoljna teritorialna gasilska društva v primerjavi z 
drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč, opravijo 
levji delež vseh intervencij na območju celotne države  
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Število sodelujočih na intervencijah 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Prostovoljna teritorialna gasilska društva 82.711 156.586 85.135 95.256 128.545 98.557 
Poklicne gasilske enote 30.104 32.321 31.759 32.624 37.089 37.047 
Gorski reševalci 3560 4988 3913 4125 4220 4540 
Kinologi 368 451 668 611 432 573 
Prostovoljna industrijska gasilska društva 198 401 243 134 246 300 
Potapljači 126 106 69 173 33 68 
Jamarji 34 52 84 79 50 76 

Preglednica 2: Pregled števila sodelujočih gasilskih in drugih enot sil za zaščito, reševanje in pomoč na intervencijah v zadnjih 
petih letih (URSZR, 2019) 

Table 2: Overview of the number of frefghting and other units of protection, rescue and relief forces participating 
in emergency response operations during the past fve years (Administration of the Republic of Slovenia for 
Civil Protection and Disaster Relief, 2019) 

 Gasilci4 % 
 Drugi 

96 % 

Slika 2: Prikaz razmerja gasilskih in drugih enot na 
intervencijah leta 2018 (URSZR, 2019) 

Figure 2: Pie chart showing the ratio between frefghting 
and other units participating in emergency 
response operations in 2018 (ACPDR, 2019)

Preglednica 3 in slika 3 prikazujeta število dogodkov 
po vrstah, iz česar je razvidno, da v zadnjem času 
narašča predvsem število tehničnih nesreč, nesreč 
v prometu ter naravnih nesreč  Podatek o narašča-
jočem številu drugih nesreč in skupnem številu vseh 
dogodkov pa kaže na dejstvo, da gasilci vedno pogo-

steje posredujejo kot splošna reševalna služba in da 
je njihov obseg nalog vedno širši  

V Sloveniji je v zadnjem času opažen porast števila 
velikih intervencij, pri čemer je aktiviran državni 
načrt, na primer ob žledolomu, poplavah, neurjih s 
točo, vetrolomu, za kar je treba tudi ustrezno uspo-
sobiti gasilske enote  Gasilska zveza Slovenije tako v 
zadnjem času vedno večjo pozornost namenja uspo-
sabljanju svojega kadra s področja vodenja velikih 
intervencij in tudi skrbi za ustrezno opremljenost za 
tovrstne primere nesreč  

Preglednica 4 prikazuje število požarov po vrstah 
v zadnjih petih letih  Število požarov je neposredno 
povezano z vremenskimi vplivi, saj se večje število 
požarov v naravi opazi zlasti v letih, ko nastopijo daljša 
sušna obdobja  Zlasti skrb vzbujajoče pa je v zadnjem 
času naraščajoče število požarov v industriji, kar je 
opozorilni znak za slabo stanje požarne varnosti v indu-
strijskih objektih in tudi posledica ukinitve številnih 
prostovoljnih industrijskih gasilskih društev v času 
prehoda na tržno gospodarstvo  

Zelo odmevne so tudi intervencije v podjetjih oziroma na 
deponijah, ki se ukvarjajo s predelavo nevarnih odpadkov, 
saj so za gasilce zelo zahtevne in zlasti obremenjujoče 
z vidika varnosti okoliškega prebivalstva in prizadetosti 
naravnega okolja (GZS, 2018)  

Vrsta dogodka 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tehnična in druga pomoč 3002 3223 3314 3772 4017 4134 4388 4982 4897 

Požari in eksplozije 3811 5259 5556 4159 3579 4244 4401 5661 3811 

Druge nesreče 1017 1169 1268 1178 1203 1505 1688 2081 2661 

Nesreče v prometu 1804 2105 2074 2364 2273 2368 2688 2591 2584 

Naravne nesreče 828 584 1173 1202 1986 841 1193 1694 1186 

Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi 579 627 543 631 657 703 641 760 739 

Najdbe NUS, motnje oskrbe in poškodbe objektov 624 621 813 780 851 804 826 864 675 

Jedrski in drugi dogodki 1 2 7 5 65 17 15 25 

Skupaj 11.665 13.589 14.743 14.093 14.571 14.664 15.842 18.648 16.578 

Preglednica 3: Število dogodkov po vrstah v letih 2010−2018 (URSZR, 2019) 
Table 3: Number of events by type in the period 2010-2018 (ACPDR, 2019) 
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4 %
4 % 

7 % 30 % 

16 % 

16 % 23 % 

Tehnična in druga pomoč 

Požari in eksplozije 

Druge nesreče 

Nesreče v prometu 

Naravne nesreče 

Onesnaženja, nesreče z nevarnimi 
snovmi 

Najdbe NUS, motnje oskrbe in 
poškodbe objektov 

Jedrski in drugi dogodki 

Slika 3: 
Prikaz števila dogodkov po vrstah leta 
2018 (URSZR, 2019) 
Figure 3: 
Pie chart showing the number 
of events by type in 2018 
(ACPDR, 2019) 

Število intervencij na požarih 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Požari v objektih 3672 3570 2645 3970 4722 3785 

Požari v naravi oziroma na prostem 2364 1279 2165 2401 3894 1497 

Požari na prometnih sredstvih 645 660 718 649 803 715 

Požari v komunalnih in drugih zabojnikih 449 408 427 476 493 428 

Preglednica 4: Število požarov po letih (URSZR, 2019) 
Table 4: Number of fres by year (ACPDR, 2019) 

Izobraževanje in usposabljanje 

prostovoljnih gasilcev 

Usposabljanje prostovoljnih gasilcev se uvršča med 
pomembnejša področja v gasilski organizaciji, saj je 
ustrezno znanje pogoj za uspešno in varno opravljanje 
nalog gasilske službe  Prostovoljni gasilci se za svoje delo 
usposabljajo skladno z veljavnimi temeljnimi in dopolnil-
nimi programi usposabljanja, ki jih skladno z Zakonom 
o gasilstvu predpiše minister v sodelovanju z Gasilsko 
zvezo Slovenije  

Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev 
(TPU, 2016) predpisuje osnovno znanje za opravljanje 
operativnih in organizacijskih nalog gasilstva ter poteka 
v obliki tečajev, na katerih gasilci pridobivajo čine  Na 
prvih dveh temeljnih tečajih (tečaj za gasilca pripravnika 
in tečaj za operativnega gasilca) je poudarek predvsem 
na usvajanju znanja uporabe gasilske opreme, osnovnih 
postopkov reševanja in delovanja gasilske organizacije, 
na višjih ravneh (tečaj za višjega gasilca, tečaj za nižjega 
gasilskega častnika, tečaj za gasilskega častnika, tečaj 
za višjega gasilskega častnika ter tečaj za visokega 
gasilskega častnika) pa se vključuje tudi znanje vodenja 
manjših skupin, vse do večjih enot, ki omogočajo spopri-
jemanje z zahtevnimi nalogami vodenja na manjših ali 
večjih intervencijah  Z dopolnilnimi usposabljanji prosto-
voljni gasilci pridobivajo dodatno ali specialno znanje za 
delo na posebnih področjih, kot so tehnično reševanje, 
nevarne snovi, gašenje notranjih požarov in gašenje 
požarov v naravnem okolju  Za izvajanje strokovnih uspo-
sabljanj prostovoljnih gasilcev so odgovorne gasilske 
zveze, gasilske regije in Gasilska zveza Slovenije  

Pomemben mejnik na področju usposabljanja prosto-
voljnih gasilcev predstavlja leta 2016 sprejet Temeljni 
program usposabljanja prostovoljnih gasilcev (TPU, 
2016), ki jasno opredeljuje cilje in kompetence posa-
meznega profla gasilca, s prenovo sistema izvajanja 
in kontrole nad potekom tečajev pa se je raven znanja 
prostovoljnih gasilcev dvignila in poenotila na območju 
celotne države  

Najpomembnejši del usposabljanja prostovoljnih gasilcev 
je permanentno usposabljanje, na katerem gasilci na 
operativno-taktičnih vajah, gasilskih vajah, tekmovanjih 
v gasilskih in gasilsko-športnih disciplinah, strokovnih 
posvetih ter seminarjih utrjujejo znanje in se urijo v 
ravnanju z gasilsko opremo  

Financiranje gasilskih 

organizacij 

Skladno z Zakonom o gasilstvu (ZGas, 2005) se dejav-
nosti gasilskih enot fnancirajo iz proračuna Republike 
Slovenije in občine, sredstev zavarovalnic in gospodarskih 
družb, dohodkov iz lastnih dejavnosti, prispevkov, daril ter 
volil fzičnih in pravnih oseb  Financiranje na ravni lokalnih 
skupnosti je še vedno odvisno od posluha posameznega 
občinskega vodstva za delovanje gasilstva, pri čemer naj 
bi se vsaj trije odstotki občinskega proračuna zagotovili za 
delovanje gasilske organizacije, na kar se redno opozar-
jajo vse lokalne skupnosti  

V Zakonu o varstvu pred požarom (ZVPoz, 2012) je opre-
deljena požarna taksa, ki jo plačujejo zavarovalnice v višini 
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Slika 4: Postroj praporov na XVII  Kongresu Gasilske zveze Slovenije, 19  5  2018 (foto: arhiv GZS) 
Figure 4: Formation of banners at the 17th Congress of the Slovenian Firefghting Association, 19 May 2018 

(Photo: Slovenian Firefghting Association Archives) 

do 20 odstotkov od vsote požarnih premij  Višino požarne 
takse, roke in način plačevanja določi vlada  Skladno z 
zakonom uporabo sredstev požarne takse za sofnanci-
ranje nalog varstva pred požarom iz požarne takse na ravni 
države načrtuje odbor, ki ga imenuje vlada in ga sestavljajo 
po dva člana izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, 
po dva člana izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter 
po en član s področja zavarovalniške, raziskovalne, šolske 
in gospodarske dejavnosti ter Uprave Republike Slove-
nije za zaščito in reševanje  Uporabo sredstev požarne 
takse odbor načrtuje skladno z nacionalnim programom 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter letnim 
načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  
Uporabo sredstev požarne takse za sofnanciranje 
nalog varstva pred požarom v lokalni skupnosti načrtuje 
odbor, ki ga imenuje župan  Odbor sestavljajo predstav-
niki gasilcev, zavarovalništva in pristojni organi lokalne 
skupnosti  Gasilska zveza Slovenije mora tudi v prihodnje 
ohraniti vpliv na porabo sredstev na ravni države in na 
načrtno porabo sredstev skladno z zakonodajo na ravni 
lokalnih skupnosti  

Sofnanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme 
poteka od leta 2003 na podlagi vsakoletnih razpisov, da 
se zagotavlja načrtno posodabljanje gasilske zaščitne in 
reševalne opreme  Podlaga za sofnanciranje je Zakon 
o gasilstvu (ZGas, 2005), vodi pa ga Ministrstvo za 
obrambo, ki za vsak razpis imenuje komisijo za pripravo in 
izvedbo razpisa, v kateri sodelujejo predstavniki Gasilske 
zveze Slovenije in Uprave Republike Slovenije za zaščito 

in reševanje  Sofnancira se nabava razpisane gasilske 
zaščitne in reševalne opreme po prostovoljnih gasilskih 
društvih, ki mora biti skladna s tipizacijo, kategorizacijo 
gasilskih enot in sprejetim načrtom nabave po gasilskih 
zvezah  Tako se prostovoljna gasilska društva usmerja v 
nabavo tipizirane gasilske zaščitne in reševalne opreme, 
ki jo predvidevajo merila po posameznih kategorijah gasil-
skih enot  

V Zakonu o gasilstvu (ZGas, 2005) je opredeljeno, da mora 
posameznik ali pravna oseba v mesecu požarne varnosti 
v poštnem prometu od vsake poštne pošiljke v notranjem 
in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in 
revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije 
za izenačevanje materialne opremljenosti in spodbujanje 
mladine za delo v gasilstvu, ki ga obračuna organizacija, 
ki opravlja poštni promet  Na podlagi Zakona o gasilstvu 
in Uredbe o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti 
vsako leto oktobra poteka prodaja doplačilne gasilske 
znamke  Upravni odbor in poveljstvo GZS sta sprejela 
sklep, da se zbrana sredstva razdelijo v višini 55 odstotkov 
za spodbujanje mladine in 45 odstotkov za gradnjo regij-
skih poligonov  

Na podlagi Zakona o dohodnini (ZDoh-2, 2019) je bila 
sprejeta Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije 
(Uredba, 2019), na podlagi katere lahko zavezanci za 
dohodnino namenijo do 0,5 odstotka plačane dohodnine 
organizacijam, ki so pridobile ta status  Med upravičence 
so bile vključene vse prostovoljne gasilske organizacije  
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Slika 5: 
Konvoj gasilskih vozil proti Črnomlju 
na pomoč pri odstranjevanju posledic 
neurja (foto: arhiv GZS) 
Figure 5: 
Convoy of frefghting vehicles 
on their way to Črnomelj to help 
mitigate the consequences of a 
storm (Photo: Slovenian Firefghting 
Association Archives) 

Sodelovanje s poklicnimi gasilci 

Poklicne gasilske enote so organizirane skladno z merili 
(Uredba, 2016) kot javni zavodi ali kot režijski obrati  
V sodelovanju s prostovoljnimi gasilskimi enotami opra-
vljajo preventivna in operativna dela na področju varstva 
pred požarom ter na področju zaščite in reševanja ob 
naravnih in drugih nesrečah  

V Sloveniji je 14 poklicnih teritorialnih gasilskih enot, ki 
opravljajo javno gasilsko službo, ter dve poklicni indu-
strijski enoti, ki opravljata javno gasilsko službo po 
pogodbi z lokalno skupnostjo  V poklicnih enotah deluje 
okvirno 1200 poklicnih gasilcev, od katerih jih je 630 
zaposlenih v poklicnih teritorialnih gasilskih enotah in 
570 v industrijskih  

Gasilska zveza Slovenije nenehno sodeluje s poklicnimi 
enotami na vseh področjih delovanja  Pomen sodelo-
vanja je bistven zlasti pri posredovanjih na interven-
cijah, na področju izobraževanja in usposabljanja ter pri 
organizaciji in izvedbi strokovnih posvetov  Velika večina 
poklicnih gasilcev je tudi prostovoljnih gasilcev, kar zelo 
pripomore k dobrim odnosom in dvigu učinkovitosti 
sodelovanja pri opravljanju operativnih nalog gasilstva  
Poklicni gasilci s svojimi predstavniki lahko sodelujejo v 
nekaterih organih in komisijah Gasilske zveze Slovenije, 
prav tako imajo stalnega sodelavca v uredništvu revije 
Gasilec  Sodelovanje Gasilske zveze Slovenije s poklic-
nimi gasilci poteka tudi v okviru delovnih skupin na Upravi 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Združenja 
slovenskih poklicnih gasilcev  

Mednarodno sodelovanje 

Gasilska zveza Slovenije je članica mednarodne gasilske 
organizacije CTIF (Comité Technique International de 
prevention et d'extinction de Feu), ki je bila ustano-
vljena leta 1900 v Parizu zaradi združevanja in sode-
lovanja gasilcev ter drugih strokovnjakov s področja 
zaščite in reševanja po vsem svetu  V  okviru CTIF se 
organizirajo mednarodne strokovne konference in 
tekmovanja, ki se jih udeležuje več kot 3000 gasilcev 

z vsega sveta  Trenutno ima CTIF več kot milijon članov 
ter 39 držav članic z območij Evrope, Severne Amerike 
in Azije  Večina dejavnosti organizacije se opravi v komi-
sijah in delovnih skupinah  Trenutno deluje 12 delovnih 
skupin in tri komisije, ki pokrivajo naslednja področja: 
nove tehnologije gašenja, nevarne snovi, požarna 
preventiva, zgodovina gasilstva, ženske v gasilstvu, 
gasilstvo na letališčih, prostovoljno gasilstvo, gozdni 
požari, reševanje in zdravje gasilcev, gasilska mladina, 
tekmovanja, evropska komisija, izobraževanje in uspo-
sabljanje, požarne inšpekcije, statistični centri ter 
delovna skupina za Podonavje  

Slovenija ima v mednarodni organizaciji CTIF pomembno 
in vidno vlogo, saj je bil leta 2015 za enega od podpred-
sednikov izvoljen kandidat iz Slovenije, iz slovenskih 
vrst je tudi predsednik komisije za preventivo pri CTIF  
Prav tako je sedež organizacije na podlagi pogodbe s 
CTIF prestavljen v Slovenijo, s čimer so se prevzele 
administrativne in koordinacijske naloge med člani-
cami  Slovenija ima predstavnike v vseh komisijah in 
delovnih skupinah, ki delujejo v okviru CTIF, prav tako 
se ekipe iz Slovenije redno udeležujejo gasilskih olim-
pijad, na katerih dosegajo zavidljive rezultate  Gasilska 
zveza Slovenije je uspešno kandidirala za organizatorja 
mladinske in članske olimpijade leta 2021, za katero že 
potekajo priprave  

Gasilska zveza Slovenije delovanje slovenskega gasil-
stva redno predstavlja na mednarodnih simpozijih in 
seminarjih, pri čemer je treba poudariti, da se uvršča v 
vrh po organiziranosti in učinkovitosti delovanja trenu-
tnega sistema, po katerem se želi zgledovati velika 
večina zlasti evropskih držav  Veliko držav po svetu se 
namreč spoprijema s problematiko pridobivanja prosto-
voljcev v gasilske vrste, zato je ena izmed pomembnih 
nalog mednarodne organizacije CTIF tudi ta, da si priza-
deva za izboljšanje statusa prostovoljnega gasilca in 
boljše vrednotenje aktivnosti prostovoljnih gasilcev  

Poudariti je treba, da je uspešnost trenutnega sistema v 
Sloveniji v veliki meri rezultat intenzivnega in načrtnega 
dela z mladimi, s čimer se začne vzgoja vsakega pravega 
gasilca in hkrati postavlja temelj organizacije  
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Janja Kramer Stajnko: ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE PROSTOVOLJNIH GASILSKIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI 

Sklepne misli – 

Slovensko prostovoljno gasilstvo se je v zadnjih desetle- – 
tjih razvilo v učinkovito, strokovno, dobro organizirano in 
visoko motivirano reševalno službo, ki je v vsakem trenutku 
usposobljena in ustrezno opremljena za posredovanje ob 
pojavu naravnih in drugih nesreč  Gasilci so največja in – 
najmočnejša humanitarna organizacija v državi, ki uspešno 
ohranja nepolitičnost, normativno, organizacijsko in funk- – 
cionalno avtonomnost  Močna tradicija, s katero se krepi 
narodna zavest, širijo družbene vrednote in ohranja kultura 
naroda, povezuje državljane po vsej Sloveniji  – 

Za ohranjanje in izboljšanje sedanjega sistema, sledenje 
razvoju tehnike in stroke ter prilagajanje spremembam – 
zakonodaje je pomembno strateško načrtovanje z jasno 
oblikovanimi usmeritvami za prihodnost  Strategija 
razvoja slovenskega gasilstva je opredeljena v program-
skih usmeritvah Gasilske zveze Slovenije, ki se pripra- – 
vijo za petletno obdobje in sprejemajo na kongresu, v 
najvišjem organu Gasilske zveze Slovenije  

Glavne usmeritve, sprejete na zadnjem, XVII  kongresu 
Gasilske zveze Slovenije, ki je potekal 18  in 19  maja – 
2018, so: 
– zagotavljati enoten razvoj gasilstva na območju 

celotne države; – 
– ustrezna ureditev statusa gasilca, ki bo prostovoljnim 

gasilcem zagotavljal pogoje za uspešno operativno – 
pripravljenost gasilskih enot ter zagotovil takšne 
pogoje dela in bonitete, ki bodo stimulirali zahtevno 
operativno delo; 

– kadrovanje mladih in delo z mladino, vključevanje – 
članic predvsem v operativne vrste ter zagotavljanje 
primernega mesta in vloge starejših gasilcev; 

še naprej skrbeti za varnost, zdravje pri delu in psiho-
fzično pripravljenost vseh operativnih gasilcev; 
zagotavljati ustrezne pogoje za usposabljanje prosto-
voljnih gasilcev, ki bodo sposobni prevzemati tudi 
vodstvene položaje v društvih, zvezah, regijah ali na 
ravni države; 
skrbeti za ustrezno opremljenost za vse vrste posre-
dovanj, ki jih opravljajo gasilci; 
spremljati novosti pri razvoju gasilske zaščitne in reše-
valne opreme in tehnike ter tudi evropskih direktiv in 
standardov ter jih smiselno vključiti v svoje pravilnike; 
zavzemati se za primerno fnanciranje gasilstva na 
lokalni in državni ravni ter za uvedbo meril za fnanci-
ranje gasilstva na ravni lokalnih skupnosti; 
krepiti pomen industrijskega gasilstva, zlasti za uvelja-
vitev ustrezne zakonodaje, ki bo določala višjo stopnjo 
organiziranosti in pripravljenosti na nesreče v indu-
strijskem okolju; 
posodabljati in prenavljati temeljne in dopolnilne 
programe usposabljanja prostovoljnih gasilcev, 
pripraviti ustrezno učno gradivo za izvedbo tečajev 
in skrbeti za nemoten potek usposabljanj na območju 
celotne države; 
ohranjati pomen tekmovanj kot sestavnega dela stro-
kovnega usposabljanja gasilcev ter posebej poudar-
jati in spodbujati tekmovanja gasilske mladine; 
razvijati področja informatike, preventive in zalo-
žniške dejavnosti; 
zavzemati se za dobro sodelovanje z gasilci sosednjih 
držav in si prizadevati za zagotavljanje pogojev za čim 
uspešnejše medsebojno sodelovanje na strokovno-
-operativnem področju, še zlasti pri pomoči ob nesrečah; 
krepiti kulturno dejavnost, poskrbeti za ohranjanje 
tradicije delovanja gasilskih društev in ohranjanje 
odnosa do gasilske dediščine  
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SPREMEMBE NA PODROČJU CIVILNE 
ZAŠČITE NA RAVNI EVROPSKE UNIJE (EU) 
RECENT CHANGES IN THE FIELD OF CIVIL PROTECTION IN 
THE EUROPEAN UNION (EU) 

Milena Dobnik Jeraj 
mag , Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, milena dobnik jeraj@urszr si 

Sandra Martinič 
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, Ljubljana, sandra martinic@urszr si 

Povzetek 
Številne naravne in druge nesreče zahtevajo okrepljeno sodelovanje držav članic EU pri skupnem obvladovanju 
naravnih in drugih nesreč  Kot eno ključnih orodij za skupne dejavnosti se v zadnjih 20 letih razvija mehanizem 
Unije na področju civilne zaščite  V letu 2019 je bil sprejet sklep o spremembi tega mehanizma, ki prinaša 
bistvene novosti na področju preventivnih dejavnosti in oblikovanje dodatnih rezervnih zmogljivosti rescEU  

Abstract 
The increased number of natural and man-made disasters calls for enhanced cooperation of EU Member States in 
joint disaster management  The Union Civil Protection Mechanism has been developed as one of the key platforms 
for joint activities in the last 20 years  In 2019, an amendment of the Mechanism was adopted which introduces 
major changes in the feld of prevention activities and the creation of additional reserve capacities for rescEU  

Uvod 

Sodelovanje na področju civilne zaščite na ravni EU poteka 
po načelu subsidiarnosti in solidarnosti  Primarno vlogo 
pri obvladovanju nesreč imajo države, EU pa nacionalne 
dejavnosti podpira in dopolnjuje, prav tako spodbuja in 
omogoča sodelovanje med državami članicami prek 
skupnih aktivnosti in projektov na področju preventive in 
pripravljenosti kot tudi ukrepanja ob nesrečah  Ključna 
naloga na ravni EU je tudi usklajevanje in podpora 
skupnemu odzivu držav članic ob večjih nesrečah, ki 
presegajo zmožnosti posameznih držav  

Glavno orodje za izvajanje skupnih aktivnosti je meha-
nizem EU na področju civilne zaščite (v nadaljnjem 
besedilu: mehanizem)  Vzpostavljen je bil leta 2001 
in prenovljen leta 2007  Leta 2013 so bile s sklepom 
1313/20131 sprejete bistvene spremembe meha-
nizma, tako da obsega celoten cikel obvladovanja nesreč 
(razen obnove): večji poudarek je na preventivi, uvedene 
so bile nekatere operativne rešitve za pripravljenost ter 
bolj učinkovit in usklajen odziv držav članic EU ob večjih 
nesrečah  Leta 2019 so bil sprejet dopolnjeni zakono-
dajni akt – sklep (EU) 420/2019,2 ki prinaša bistvene 

1 Sklep št  1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17  decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju 
civilne zaščite  

2 Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13  marca 2019 o spremembi Sklepa št  1313/2013/EU o 

spremembe na področju preventive in pripravljenosti 
ter odziva in nekatere druge novosti  

Mehanizem se je od svojega nastanka odzval na številne 
nesreče po vsem svetu, v obdobju 2014–2018 je bil 
aktiviran 112-krat (slika 1)  Leta 2017 je bilo aktivacij 20, 
v prvi polovici 2019 pa 12 skupaj s svetovalnimi misijami  
Dvakrat je za pomoč prek mehanizma zaprosila in jo 
prejela tudi Slovenija: ob žledu 2014 in ob migrantski 
situaciji 2015–2016  

Spremembe mehanizma 

Unije na področju civilne 

zaščite v letu 2019 

Povod za spremembo zakonodaje na področju civilne 
zaščite na ravni EU so bili predvsem obsežni gozdni 
požari leta 2017 v Sredozemlju (Portugalska, Francija, 
Italija, Grčija, Albanija, Črna gora) (slika 2) ter njihove 
hude posledice za naravno in družbeno okolje  Te in 
druge izkušnje so pokazale, da zaradi omejenih odzivnih 
zmogljivosti ni mogoče vedno zagotoviti ustrezne pomoči 
ljudem ter zaščite okolja in premoženja  To še zlasti velja, 
kadar države članice hkrati prizadenejo enake nesreče 
ali nesreče, ki se ponavljajo ali jih ni mogoče predvideti  
Da bi odpravili te pomanjkljivosti in zmanjšali tveganja, 
so sprejeli spremembe mehanizma Unije na področju 

mehanizmu Unije na področju civilne zaščite  civilne zaščite, in sicer na področjih preventive in pripra-
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Emergency Response Coordination Centre (ERCC)| DG ECHO Daily Map | 03/01/2019
EUCPM Requests for Assistance: 2014 - 2018
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Slika 1: Aktivacije mehanizma Unije na področju civilne zaščite v obdobju 2014–2018 (vir: ERCC) 
Figure 1: Activation of the Union Civil Protection Mechanism in the period 2014–2018 (Source: ERCC) 

Slika 2: Intervencije mehanizma Unije na področju civilne zaščite leta 2017 (vir: ERCC) 
Figure 2: Union Civil Protection Mechanism interventions in 2017 (Source: ERCC) 
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vljenosti ter odziva, ki naj bi ju podpirale tudi mreža 
znanja civilne zaščite v EU ter povečane aktivnosti na 
področju vidnosti z namenom, da mehanizem postane 
bolj oprijemljiv za državljane EU  

Sprememba sklepa 1313/2013/EU je imela te cilje: a) 
okrepitev skupne zmogljivosti EU in držav članic za odziv 
na nesreče, b) povečanje osredotočenosti na preven-
tivne ukrepe v ciklu obvladovanja tveganja nesreč ter 
okrepitev skladnosti z drugimi ključnimi politikami EU, c) 
zagotovitev, da so upravni postopki, ki podpirajo nujne 
intervencije znotraj mehanizma, prožni in učinkoviti  

Po enoletnih pogajanjih je bil decembra 2018 dosežen 
dogovor o spremembi oziroma dopolnitvi mehanizma  
Sklep (EU) 420/2019 prinaša tri bistvene spremembe: 
– večje obveznosti držav članic na področju preven-

tive: širitev obsega poročanja o povzetkih ocen 
tveganj in načrtih za obvladovanje tveganj, uvedba 
poročanja o posebnih ukrepih na področju preven-
tive in pripravljenosti skupaj z močno navezavo na 
predhodne pogojenosti za porabo sredstev evrop-
skih strukturnih in investicijskih skladov; 

– spremembe pristojnosti Evropske komisije (v 
nadaljnjem besedilu: Komisija) pri pripravljenosti 
in odzivu z vzpostavitvijo dvojnega sistema zmoglji-
vosti: prostovoljni nabor vnaprej odrejenih zmoglji-
vosti držav članic (EU voluntary pool) se je preobli-
koval v evropski nabor civilne zaščite (European Civil 
Protection Pool – ECPP), vzpostavitev rezervnih 
zmogljivosti rescEU, ki jih bo upravljala Komisija v 
sodelovanju z državo gostiteljico zmogljivosti; 

– občutno povečanje fnančnih sredstev za 
področje civilne zaščite v prihodnjem obdobju 
2021–20273 in tudi že v zdajšnjem fnančnem 
obdobju 4 

Spremembe na področju preventive 

Od leta 2013 je preventiva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami ena od prednostnih nalog mehanizma Unije 
na področju civilne zaščite  EU naj bi brez poseganja v 
državne pristojnosti ter vzajemne pravice in obveznosti 
držav članic iz dvostranskih ali večstranskih pogodb 
prispevala k boljši preventivi pred nesrečami. Komisija 
je že konec leta 2010 izdala Smernice za ocenjevanje 
in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč,5 po 
katerih naj bi države članice zbližale načine izdelave in 
vsebino ocen tveganj za nesreče  Tako je Komisija želela 
spodbuditi države članice, da bi delo na tem področju 
– kljub različnim izhodiščem posameznih držav – teklo 
intenzivneje in bolj usklajeno  Države od leta 2015 

3 Predvideni proračun za področje civilne zaščite za obdobje 
2021–2027 znaša 1,4 milijarde evrov  

4 Povečanje za 280 milijonov evrov za obdobje od leta 2018 do 
2020  

5 Risk Asesment and Maping Guidelines for Disaster 
Managament, SEC (2010) 1626 fnal, 21  december 2010  

poročajo o oceni tveganj ter od 2018 o zmožnosti 
za obvladovanje tveganj za nesreče; Komisija pa na 
podlagi državnih prispevkov pripravi pregled tveganj za 
posamezne vrste nesreč na območju EU 6 

Tudi v spremenjenem sklepu Unije na področju civilne 
zaščite iz leta 2019 so ključne spremembe prav 
pri preventivi  Uveljavljene so bile nekatere spre-
membe po 6  členu, ki se nanašajo na ocene tveganj in 
ocene zmožnosti za obvladovanje tveganj za nesreče  
Določeno je, da morajo države članice, kot doslej, na 
vsaka tri leta (začetek marec 2020) predložiti Komisiji 
povzetke ocen tveganj in povzetke ocen zmožnosti 
obvladovanja tveganj, po novem pa morajo poročati 
tudi o določenih elementih načrtovanja za obvladovanje 
tveganj  Poročanje o ključnih tveganjih mora po novem 
zajemati čezmejna tveganja in dogodke oz  nesreče z 
malo verjetnostjo in hudimi posledicami (High Impact 
Low Probability – nesreče HILP)  Dogodki HILP so nov 
pojem znotraj mehanizma in jih bodo države članice 
morale vnesti v svoja načrtovanja obvladovanja tveganj  
Namen je, da države članice vzpostavijo preventivne 
ukrepe in ukrepe pripravljenosti tudi za dogodke HILP, 
na ravni EU pa naj bi se vzpostavile potrebne odzivne 
zmogljivosti za te vrste tveganj  Komisija lahko v sode-
lovanju z državami članicami vzpostavi tudi posebne 
posvetovalne mehanizme za izboljšanje načrtovanja 
preventive in pripravljenosti ter usklajevanja med 
državami članicami, izpostavljenimi podobnim vrstam 
nesreč  

Uveden je tudi t  i  ravnotežni mehanizem: 
– od držav članic, ki pogosto prosijo za pomoč za 

enake vrste nesreč, lahko Komisija zahteva dodatne 
informacije o ukrepih za preventivo in pripravljenost, 
lahko tudi predlaga napotitev ekipe strokovnjakov ali 
pripravi predlog priporočil; 

– od držav članic, ki bodo prosile za pomoč trikrat 
v treh zaporednih letih, bo Komisija lahko zahte-
vala dodatne informacije o ukrepih za preventivo in 
pripravljenost ter predlagala napotitev ekipe stro-
kovnjakov v državo članico ali pripravila predlog 
priporočil  

Sprememba sklepa prinaša tudi obveznost nadaljnjega 
razvoja smernic glede poročanja o ocenah tveganj, 
ocenah zmožnosti za obvladovanje tveganj in poro-
čanju glede načrtovanja  Vse omenjene aktivnosti naj bi 
prispevale k zagotavljanju celostnega pristopa pri obvla-
dovanju nesreč, saj združujejo in usklajujejo dejavnosti 
na področju preventive, pripravljenosti in odziva  Predvi-
dene informacije, ki si jih bodo na ta način države članice 
izmenjale med seboj, niso zaupne  

6 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT  Overview of 
Natural and Man-made Disaster Risks the European Union 
may face  Brussels, 23  maj 2017 SWD(2017) 176 fnal  
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Spremembe na področju 
pripravljenosti in odziva 

Z novo zakonodajo so se spremenile pristojnosti 
Komisije na področju pripravljenosti in odziva  Vzposta-
vljen je dvojni sistem zmogljivosti za odziv na nesreče, 
ki vključuje: 
– evropski nabor za civilno zaščito (European 

Civil Protection Pool – ECPP), sestavljen iz zmoglji-
vosti, ki jih dajo na voljo za odziv na evropski ravni 
za določeno obdobje države članice  Te odzivne 
zmogljivosti so bile že vzpostavljene ter poimeno-
vane prostovoljni nabor, z novo zakonodajo so se 
preimenovale v Evropski nabor civilne zaščite, ki bo 
ostal glavni nabor zmogljivosti za odziv na nesreče 
znotraj mehanizma  Gre za prostovoljni nabor pred-
hodno odrejenih odzivnih zmogljivosti držav članic 
in zajema module, druge odzivne zmogljivosti in več 
vrst strokovnjakov  Pomoč, ki jo zagotovi država 
članica prek evropskega nabora civilne zaščite, 
dopolnjuje obstoječe zmogljivosti države članice, ki 
zaprosi za pomoč, ter ne posega v osnovno odgo-
vornost držav članic glede preventive pred nesre-
čami na svojem ozemlju in odziva nanje  Komisija 
na podlagi ugotovljenih tveganj, celotnih zmoglji-
vosti in vrzeli z izvedbenimi akti opredeli vrste in 
število ključnih odzivnih zmogljivosti, potrebnih za 
evropski nabor civilne zaščite (ciljne zmogljivosti) 7 

Komisija v sodelovanju z državami članicami 
spremlja napredek pri doseganju ciljnih zmogljivosti 
in spodbuja države članice, da zapolnijo ugotovljene 
vrzeli  

– rezervne zmogljivosti (rescEU) so dodatne 
zmogljivosti, ki niso na voljo niti na državni ravni 
niti v evropskem naboru civilne zaščite, name-
njene so zagotavljanju pomoči v težko obvladljivih 
razmerah, kadar se s celotnimi že vzpostavljenimi 
zmogljivostmi ni mogoče učinkovito odzvati na 
različne vrste nesreč  Za zagotavljanje učinkovi-
tega odziva naj bi bile rezervne zmogljivosti rescEU 
ustrezno geografsko porazdeljene  Razvijale se 
bodo postopno (srednje- in dolgoročno), upravljali 
jih bosta Komisija in gostujoča država  Ker vzpo-
stavitev rezervnih zmogljivosti ne bo mogoča takoj, 
bo do leta 2025 t  i  prehodno obdobje, ko bodo 
v nabor rescEU vključene tudi nacionalne zmoglji-
vosti  

Tretja vrsta zmogljivosti so dodatne državne zmoglji-
vosti (spontane ponudbe držav članic ob vsakokratnem 
zaprosilu za pomoč), ki jih sodelujoče države prijavijo v 
skupno podatkovno zbirko CECIS in niso certifcirane 8 

7 Slovenija je leta 2018, po uspešno opravljenem postopku 
certifciranja, v nabor prispevala reševalno enoto za iskanje in 
reševanje iz jam – Cave SAR  

8 Iz Slovenije je v nabor vključena enota Civilne zaščite MUSAR SI  

Slika 3: Tri vrste zmogljivosti za odziv na naravne in 
druge nesreče na ravni EU 
(vir: DG ECHO, Sestanek odbora za civilno 
zaščito, 17  junij 2019) 

Figure 3: Three types of response capabilities for natural 
and man-made disasters at EU level 
(Source: DG ECHO, Civil Protection Committee, 
17 June 2019) 

Mreža znanja na področju 
civilne zaščite v EU 

Mreža znanja naj bi bila mreža akterjev civilne zaščite 
in obvladovanja nesreč skupaj s centri za usposabljanje, 
centri odličnosti, univerzami in raziskovalci  Mreža 
znanja naj bi temeljila na že vzpostavljenih programih in 
dejavnostih na področju usposabljanja, hkrati namerava 
Komisija dodati nove elemente, ki naj bi izboljšali dejav-
nosti obvladovanja nesreč  

Glavni cilji mreže so naslednji: 
– izboljšati usklajenost, združljivost in dopolnjevanje 

zmogljivosti in izboljšati usposobljenost strokov-
njakov; 

– spodbujati raziskave in inovacije ter spodbujati 
uvajanje in uporabo ustreznih novih tehnologij za 
namene mehanizma Unije na področju civilne zaščite; 

– zbirati ter deliti znanje in izkušnje v tesnem sodelo-
vanju z organi civilne zaščite in centri znanja; 

– zgraditi skupno kulturo pripravljenosti na nesreče  

Za uresničitev teh ciljev je predvidenih več dejavnosti  
Kot izhodišče za ustanovitev mreže znanja so predvi-
dena tri področja: izobraževanje oziroma usposabljanje; 
znanost in raziskave ter strokovnjaki (slika 4)  Pri vseh 
treh predlaganih temah se bo prvotno osredotočilo na 
že uveljavljene dejavnosti mehanizma, kot so programi 
usposabljanja, praktične vaje, izmenjava strokovnjakov  

Namen mreže znanja je tudi spodbujanje že vzposta-
vljenih in prihodnjih izobraževalnih programov o ciklu 
obvladovanja nesreč, razvijanje uveljavljenih znanstvenih 
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Slika 4: 
Področja delovanja mreže znanja na 
področju civilne zaščite v Uniji (vir: DG 
ECHO, sestanek Delovne skupine za 
politiko usposabljanj, 27  maj 2019) 
Figure 4: 
The Union Civil Protection Knowledge 
Network (Source: DG ECHO, Training 
Policy Working Group meeting, 27 
May 2019) 

struktur za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (npr  Center znanja o obvladovanju nesreč/ 
DRMKC/ in Evropsko znanstveno partnerstvo za 
naravne nevarnosti /ENHSP – Aristotel/)  

Mnenja držav članic in Komisije glede načina obravnave 
za uresničitev delovanja mreže so različna, predvsem 
glede strukture upravljanja mreže, treba bo iti korak za 
korakom, da bo sodelovanje utemeljeno na usklajenem 
dogovoru o ciljih, ki jih želimo doseči, in o sredstvih 
za dosego teh ciljev  Oblikovati želimo mrežo znanja, 
ustrezno potrebam in interesom sodelujočih držav  

Vidnost 

Ukrepi za krepitev vidnosti so bili sprejeti z namenom, da 
mehanizem Unije na področju civilne zaščite postane bolj 
oprijemljiv za državljane EU  Oblikovan bo EU-emblem za 
rezervne zmogljivosti rescEU ter vzpostavljena priznanja 
za dolgotrajno zavezanost in prispevek na področju 
civilne zaščite  

Rezervne zmogljivosti rescEU 

Rezervne zmogljivosti rescEU za 
gašenje gozdnih požarov iz zraka 

Bistvena in najbolj vidna novost novega zakonodajnega 
akta iz leta 2019 so rezervne zmogljivosti rescEU  To 

so zmogljivosti, potrebne za odziv ob nesrečah velikega 
obsega, a niso (v zadostni meri) na voljo niti na nacio-
nalni ravni niti v evropskem naboru zmogljivosti za civilno 
zaščito  

Požarni sezoni 2017 in 2018 (slika 8) sta bili zelo inten-
zivni, saj je veliko držav zaprosilo za pomoč pri gašenju 
gozdnih požarov, veliko je bilo tudi prošenj za zdravstvene 
zmogljivosti in ukrepanje ob onesnaženju morja  Leta 
2017 je 127 ljudi (civilistov in gasilcev) izgubilo življenje 
zaradi požarov na ozemlju EU  Gospodarski stroški so 
bili ogromni: v Evropi je bilo leta 2017 zabeleženih skoraj 
10 milijard evrov škode (Evropski informacijski sistem 
za gozdne požare – European Forest Fire Information 
System – EFFIS; JRC 2018, 6)  Številnim stroškom bi se 
lahko izognili, če bi preprečili tveganja in bolje pripravili 
posamezne družbe  

Namen rezervnih zmogljivosti rescEU je razviti dodatno 
rezervno zmogljivosti, ki bodo pripravljene pomagati 
državam članicam, torej dopolnjevati njihove zmogljivosti, 
ko bodo te preobremenjene  Začetna sestava rezervnih 
zmogljivosti rescEU glede vrste zmogljivosti in zahtev 
glede kakovosti ter fnanciranja v prehodnem obdobju je 
določena v izvedbenem sklepu Komisije,9 in sicer so kot 
prve določene zmogljivosti za gašenje gozdnih požarov iz 
zraka (z letali in helikopterji)  

9 Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/570 z dne 8  aprila 
2019 o določitvi pravil za izvajanje Sklepa št  1313/2013/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zmogljivostmi rescEU 
in o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/762/EU  
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Slika 5: Intervencije mehanizma Unije na področju civilne zaščite leta 2018 (vir: ERCC) 
Figure 5: Union Civil Protection Mechanism interventions in 2018 (Source: ERCC) 

Kot določa predpis,10 se rezervne zmogljivosti rescEU 
lahko – poleg tistih na področju gašenja gozdnih požarov 
iz zraka – predvidoma razvijejo za področje kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih nesreč ter nujne medi-
cinske pomoči  Vrste teh zmogljivosti podrobneje opredeli 
Komisija z izvedbenimi akti, pri čemer upošteva tveganja, 
celotne zmogljivosti in vrzeli na ravni EU  

Rezervne zmogljivosti rescEU zagotavlja Komisija v 
sodelovanju z državami članicami  Države članice kupijo, 
najamejo ali zakupijo zmogljivosti rescEU, ki jih nato 
gostijo  V ta namen lahko Komisija državam članicam 
dodeli neposredna nepovratna sredstva  Pri javnih 
naročilih gosti rezervne zmogljivosti rescEU tista 
država članica, v imenu katere so te naročene  Za učin-
kovit odziv se zmogljivosti rescEU razvijajo tako, da se 
zagotovi njihova enakomerna geografska porazdelitev  

Država članica, ki ima v lasti, najemu ali zakupu rezervne 
zmogljivosti rescEU, poskrbi za njihovo registracijo v 
sistemu CECIS ter zagotovi njihovo razpoložljivost in 
uporabo za reševalne intervencije znotraj mehanizma 
Unije  Te zmogljivosti se lahko uporabljajo za nacionalne 
namene, kadar se ne uporabljajo in niso potrebne za inter-
vencije v okviru mehanizma  Odločitev o njihovi uporabi 
in prenehanju uporabe ter kakršno koli drugo odločitev 

10 Sklep 240/2019 (EU), člen 12  

ob morebitnih nasprotujočih si zahtevah glede rezervnih 
zmogljivosti rescEU sprejme Komisija ob tesnem uskla-
jevanju z državo članico, ki zaprosi za pomoč, in državo 
članico, ki gosti te zmogljivosti  Država gojiteljica lahko 
zavrne napotitev svojega osebja zunaj EU iz diplomatskih 
ali varnostnih razlogov 11 

Komisija ocenjuje, da bo lahko zagotavljala kritje 
80–90 % stroškov, ki jih bodo imela države z nabavo 
in pripravo zrakoplovov, ki bodo dani v rezervne zmoglji-
vosti rescEU, in celotne (100 %) stroške zmogljivosti 
za obvladovanje manj verjetnih nesreč s hudimi posle-
dicami (zmogljivosti HILP)  Možno je sofnancirati tudi 
infrastrukturo (hangarji, skladišča za opremo)  

Zaradi pomanjkanja zmogljivosti na prostem trgu, kjer bi 
jih Komisija lahko kupila, najela ali zakupila, je ta omogo-
čila prehodno obdobje rescEU, na način, da se državne 
zmogljivosti vključijo v rezervne zmogljivosti rescEU 
in je tako zagotovljena njihovo takojšnja operativnost  
Možnost prehodnega obdobja za rezervne zmogljivosti 
rescEU je do 1  januarja 2025, sofnanciranje je v višini 
75 % za pripravljenost zmogljivosti  

11 Izvedbeni sklep Komisije z dne 31  julija 2019 o pravilih za 
delovanje evropskega nabora civilne zaščite in rescEU, 
Brussels, 31  julij 2019 C(2019) 5614 fnal  
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Slika 6: Aktivacije mehanizma Unije na področju civilne zaščite v prvi polovici leta 2019 (vir: ERCC) 
Figure 6: Activation of Union Civil Protection Mechanism in the frst half of 2019 (Source: ERCC) 

Za požarno sezono 2019, od 15  junija do 31  oktobra 
2019, je Komisija zagotavljala 75 % stroškov pripravlje-
nosti (vzdrževanje, posadka, drugo osebje, zavarovanja), 
med napotitvijo pa je krila 75 % operativnih stroškov 
rezervnih zmogljivosti rescEU  Države članice, ki so 
prispevale rezervne zmogljivosti rescEU v prehodnem 
obdobju za čas požarne sezone 2019, so: Hrvaška (2 
letali), Francija (1 letalo), Italija (2 letali), Španija (2 letali) 
in Švedska (6 helikopterjev)  V letu 2019 so bile te zmoglji-
vosti aktivirane enkrat, ob zaprosilu Grčije za gašenje 
gozdnih požarov, napoteni sta bili dve letali: italijanski in 
španski canadair, ki sta delovala v osrednji Grčiji 14  in 15  
avgusta 2019  

Rezervne zmogljivosti rescEU 
na zdravstvenem področju ter 
kemičnem, biološkem, radiološkem 
in jedrskem področju 

Komisija je za vzpostavitev in nadaljnje oblikovanje 
rezervnih zmogljivosti rescEU ustanovila tri strokovne 
skupine, v katerih sodelujejo strokovnjaki z izbranih 
področij, ki načrtujejo podrobnejšo sestavo odzivnih 
zmogljivosti ter tehnične zahteve glede opreme: 
– strokovna skupina za gašenje gozdnih požarov z 

zrakoplovi v okviru rescEU, 

– strokovna skupina za zdravstvene zmogljivosti v 
okviru rescEU in 

– strokovna skupina za zmogljivosti na področju KBRJ 
tveganj v okviru rescEU  

Vrsta in obseg zdravstvenih ter KBRJ-zmogljivosti 
znotraj rezervnih zmogljivosti rescEU, so še vedno tema 
razprav v strokovnih skupinah  Zdravstvene in KBRJ-
-zmogljivosti kot del rezervnih zmogljivosti so bile izbrane 
skupaj z državami članicami, ki so tveganja na teh dveh 
področjih prepoznale kot tista z nezadostnimi odzivnimi 
zmogljivostmi na državni ravni, za katera bi bilo treba 
dopolniti odziv na ravni EU  

Največ pozornosti s področja zdravstvenih tveganj 
so bile deležne pandemije, zlasti predvidevanja glede 
obolenj zaradi gripe  Kot možna tveganja so bile 
omenjene tudi druge vrste nalezljivih bolezni skupaj s 
tistimi, ki se širijo iz drugih regij (npr  ebola, ošpice), 
bolezni, ki se prenašajo z vodo ali hrano, bolezni, ki se 
prenašajo z živali na ljudi, ter protimikrobna odpornost  
Pri vseh teh bolezni bi se zaradi morebitne epidemije 
lahko zgodile motnje oskrbe z zdravili  Možne zdra-
vstvene zmogljivosti znotraj rezervnih zmogljivosti 
rescEU so ekipe za nujno medicinsko pomoč (emer-
gency medical teams), mobilne terenske bolnišnice, 
zdravstvena evakuacija (MEDEVAC), odzivanje na 
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množične nesreče z opeklinami, zdravstveni odziv na 
KBRJ ter zaloge medicinske opreme in zdravil  

Poročilo Komisije o pregledu nacionalnih zmogljivosti 
(DG ECHO 2019, 1-7) kaže, da so KBRJ-tveganja ena 
izmed glavnih tveganj za večino držav članic  Pred-
videvanja upoštevajo morebitne nesreče v jedrskih 
elektrarnah ali drugih jedrskih objektih, industrijske 
ali prometne nesreče, ob katerih se razlijejo nevarne 
snovi, in radiološke nesreče  Tretjina držav je obravna-
vala scenarije, ki upoštevajo tudi zlonamerno uporabo 
KBRJ-materialov  Za KBRJ-nesreče je odgovornih več 
organov, zato velja za horizontalno področje, kar pomeni, 
da je medsektorsko usklajevanje bistveno pri prepre-
čevanju, pripravljenosti in odzivu na nesreče  Razvoj 
možnih KBRJ-zmogljivosti znotraj rezervnih zmoglji-
vosti rescEU bi tako potekal na ravni držav medsek-
torsko, saj imajo različni državni organi različne zmoglji-
vosti  Možne KBRJ-zmogljivosti, ki bi se lahko – glede 
na zdajšnjo razpravo v strokovnih skupinah – razvi-
jale znotraj rezervnih zmogljivosti rescEU, so moduli 
za odkrivanje in vzorčenje, KBRJ-moduli (forenzika, 
mobilni laboratorij in zdravstvene zmogljivosti), mobilne 
enote za množično dekontaminacijo ter zaloge zaščitne 
opreme, cepiv in protistrupov  Odzivnih zmogljivosti za 
dogodke HILP ni mogoče vnaprej opredeliti – države 
članice imajo različne dogodke HILP, težko je določiti, 
katere so tiste zmogljivosti, ki so potrebne za posa-
mezno državo članico, zmogljivosti so zelo drage in na 
voljo jih je zelo malo  

Viri in literatura 

Sklepne misli 

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je glavno 
orodje pri izvajanju aktivnosti civilne zaščite na področju 
EU  Gre za mehanizem, ki se pospešeno oblikuje že 
skoraj 20 let in se bo v prihodnosti še razvijal  Podnebne 
spremembe, teroristični napadi, hibridne grožnje in 
podobno sooblikujejo svet, na katerega se bodo morali 
sistemi obvladovanja nesreč prilagoditi, kar pomeni, da 
strokovnjaki s področja civilne zaščite neprestano razi-
skujejo in obravnavajo nove smernice na tem področju 
ter jih umeščajo v civilno zaščito na ravni EU in v državne 
sisteme  V letih, odkar se je mehanizem EU na področju 
civilne zaščite začel razvijati, so se okrepili preventivni 
ukrepi na ravni držav, odzivne zmogljivosti držav so inte-
roperabilne (moduli), izvajajo se skupna usposabljanja, 
razvile so se smernice EU za podporo države za sprejem 
mednarodne pomoči in drugo  

Leto 2019 je prineslo še sklop novosti, ki jih intenzivno 
dnevno obravnavajo v Komisiji in državah članicah  Tudi 
Slovenija, prek Uprave RS za zaščito in reševanje, dina-
mično sodeluje pri nadaljnjem oblikovanju mehanizma ter 
ostaja aktivna članica procesa, ki podpira solidarnost med 
državami članicami in sodelujočimi državami pri obvla-
dovanju nesreč  Razvoj izboljšane preventivne in pripra-
vljanje dejavnosti ter hiter in učinkovit odziv na naravne 
in druge nesreče so ključno vodilo prihodnjih aktivnosti, 
ob tem pa je treba upoštevati ločnico med pristojnostmi 
držav članic in podpornimi aktivnostmi Komisije  

1  DG ECHO, 2019  Backgroud Note for the Civil Protection Committe – Developing rescEU Capacities Beyond Aerial Firefghting Means  
2  JRC, 2018  Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa 2017  Dostopno prek: https://efs  

jrc ec europa eu/reports-and-publications/annual-fre-reports/ (12  september 2019)  
3  Sklep št  1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17  decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite  
4  Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13  marca 2019 o spremembi 

Sklepa št  1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite  
5  Risk Asesment and Maping Guidelines for Disaster Managament, 21  december 2010 SEC (2010) 1626 fnal  
6  COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT  Overview of Natural and Man-made Disaster Risks 

the European Union may face  Brussels, 23  maj 2017 SWD (2017) 176 fnal  
7  Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/570 z dne 8  aprila 2019 o določitvi pravil za izvajanje Sklepa št  1313/2013/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta v zvezi z zmogljivostmi rescEU in o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije 2014/762/EU  
8  Izvedbeni sklep Komisije z dne 31  julija 2019 o pravilih za delovanje evropskega nabora 

civilne zaščite in rescEU, Brussels, 31  julija 2019 C(2019) 5614 fnal  

https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports/
https://effis.jrc.ec.europa.eu/reports-and-publications/annual-fire-reports/
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POSVETOVANJA INTERPRAEVENT 2018, 
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INTERPRAEVENT INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 
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Matjaž Mikoš 
dr , Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, matjaz mikos@fgg uni-lj si 

Povzetek 
V mestu Tojama na Japonskem je bilo od 1  do 4  oktobra 2018 mednarodno posvetovanje na področju varstva 
pred tveganji nesreč in sicer z vodilno temo »Katastrofalni drobirski dogodki velikih razsežnosti v orogenih 
območjih in varovalni ukrepi«  Štiridnevno delo na posvetovanju je potekalo v šestih skupinah, od tega je bil 
en dan namenjen terenskemu strokovnemu ogledu na izbrano tematiko s posvetovanja  Srečanje je, skupaj 
z različnimi japonskimi organizatorji, pripravilo mednarodno združenje za raziskovanje INTERPRAEVENT 
s sedežem v Celovcu v Avstriji  Na srečanju je 492 udeležencev iz 27 držav razpravljalo ter izmenjevalo 
svoje znanje in izkušnje s področja varstva pred tveganji zaradi nevarnih drobirskih dogodkov  To je nov 
dogodek med posvetovanji s področja zmanjševanja tveganj v gorskem okolju na območju Tihega oceana, 
in sicer po posvetovanjih v krajih Matsumoto (Japonska, 2002), Niigata (Japonska, 2006), Taipeh (Tajvan, 
2010) in Nara (Japonska, 2014)  Udeleženci posvetovanja so sprejeli Tojamsko izjavo, ki podpira svetovna 
prizadevanja za uresničitev ciljev Sendajskega okvira za zmanjševanje tveganja nesreč 2015–2030 (v 
nadaljnjem besedilu: Sendajski okvir)  Prispevek na kratko povzema dogajanje na srečanju INTERPRAEVENT 
2018 v Tojami s poudarkom na vsebini Tojamske izjave 2018 in na kratkem prikazu historičnih hudourniških 
ureditev v porečju reke Joganji, ki varujejo mesto Tojama pred novimi drobirskimi katastrofami  

Abstract 
An International Symposium on Disaster Risk Reduction took place in the city of Toyama, Japan, October 1-4, 
2018, with the leading theme “Large scale sediment disasters in orogenic zones and countermeasures”  
The four-day work at the symposium was conducted in 6 themes; one day was devoted to a feld visit 
under a selected topic from the symposium  The meeting was organized by the International Research 
Society INTERPRAEVENT, based in Klagenfurt, Austria, together with various Japanese organizers  
At the meeting, 492 participants from 27 countries discussed and exchanged their knowledge and 
experience in the feld of risk reduction in mountainous environments due to hazardous debris events  
It was the latest event in a series of symposia on the topic of disaster risk reduction in the mountain 
environment in the Pacifc Ocean, following symposia in Matsumoto (Japan, 2002), Niigata (Japan, 2006), 
Taipeh (Taiwan, 2010), and Nara (Japan, 2014)  The article briefy summarizes the activities at the IP 
2018 meeting in Toyama, with a focus on the Toyama Declaration 2018, and a short presentation of 
the historical Tateyama SABO projects in the Joganji river basin, which protects the City of Toyama  

Uvod 

Mednarodno raziskovalno združenje INTERPRAEVENT s 
sedežem v bližnjem Celovcu na Koroškem v Avstriji je bilo 
ustanovljeno leta 1968 to ime pa nosi od leta 1990  Zdru-
ženje je leta 2018 praznovalo 50-letnico delovanja; v tem 
času se je razvilo v mednarodno združenje strokovnjakov 
posameznikov in dežel (držav): ob vseh zveznih deželah 
Republike Avstrije so postali člani združenja še (krono-
loško): Japonska 1992; Švica 1995; dežela Bavarska 
(Nemčija) 1996; dežela Južna Tirolska (Italija) 1996, 
dežela Trentino (Italija) 1996; Slovenija 1997; avtonomni 

regiji Furlanija in Benečija (Italija) 2000; avtonomna regija 
Aosta (Italija) 2003, Tajvan 2004 in Norveška 2013  

Podrobneje smo delovanje združenja v reviji Ujma že 
predstavili pred dobrim desetletjem (Mikoš, 2002) in ga 
umestili v mednarodna prizadevanja Republike Slovenije 
na področju varstva pred naravnimi nesrečami (Mikoš, 
2008)  V nadaljevanju kot primer aktivnosti združenja 
podajam poročilo s strokovnega posvetovanja v mestu 
Tojama na Japonskem leta 2018  Tam sem sodeloval kot 
član znanstvenega odbora srečanja in sem se srečanja 
tudi dejavno udeležil (slika 1)  

mailto:matjaz.mikos@fgg.uni-lj.si
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Slika 1: Avtor prispevka (levo) v družbi zaslužnega 
profesorja Univerze v Niigati na Japonskem, 
dr  Hideaki Maruija, oblečenega v samurajska 
oblačila (foto: M  Mikoš) 

Figure 1: The author of this paper (left) accompanied by 
Emeritus Professor of Niigata University, Japan, 
Dr  Hideaki Marui, dressed as a samurai 
(Photo: M  Mikoš)  

Strokovno posvetovanje 

INTERPRAEVENT za območje 

Tihega ocena v mestu Tojama 

na Japonskem leta 2018 

Mednarodno združenje INTERPRAEVENT (www inter-
praevent at) organizira redna strokovna srečanja, 
in sicer redne mednarodne kongrese (praviloma na 
štiri leta), ki potekajo v Evropi: Celovec (Avstrija) 1967, 
Beljak (Avstrija) 1971, Innsbruck (Avstrija) 1975, Bad 
Ischl (Avstrija) 1980, Beljak (Avstrija) 1984, Gradec 
(Avstrija) 1988, Bern (Švica) 1992, Garmisch-Parten-
kirchen (Nemčija) 1996, Beljak (Avstrija) 2000, Riva del 
Garda (Italija) 2004, Dornbirn (Avstrija) 2008, Grenoble 
(Francija) 2012, Luzern (Švica) 2016  – naslednji, 14  
kongres bo v Bergnu (Norveška) 2020  

Zaradi pomembne vloge Japonske (in pozneje tudi 
Tajvana) pri delovanju združenja INTERPRAEVENT smo 
se po letu 2000 v združenju odločili, da bodo izmenično 
med kongresi v Evropi potekala pod okriljem združenja 
tudi strokovna srečanja za območje Tihomorskega 
oceana; tako so se do danes zvrstila posvetovanja (pravi-
loma prav tako na štiri leta): Matsumoto (Japonska) 
2002, Niigata (Japonska) 2006, Taipeh (Tajvan) 2010 in 
Nara (Japonska) 2014  Nazadnje je bilo torej strokovno 
srečanje organizirano v Tojami leta 2018; omenjeno 
posvetovanje o zmanjševanju tveganja v gorskem okolju 
na območju Tihega oceana, pa je za razliko od evropskih 
obsegalo tudi prispevke s področja vulkanizma, podvo-
dnih masnih gibanj in zaradi tega tudi cunamijev kot oblik 
naravnih nevarnosti, ki v Evropi (še) niso pomembne  

Strokovno posvetovanje v Tojami leta 2018 je k sode-
lovanju povabilo znanstvenike in strokovnjake s šestih 
strokovnih področij (podajamo njihov smiselni vsebinski 
prevod): 
1  Terenska opazovanja, analiza in modeliranje: 

a  geološke, geomorfološke in hidrološke razmere, 
b  značilnosti procesov in dogodkov, 
c  daljinsko zaznavanje, meritve GPS (Global Positio-

ning Systems) in tehnike GIS (Geografski informa-
cijski sistemi) za kartiranje in modeliranje; 

2  Katastrofčni dogodki: 
a  sprožitveni mehanizmi, 
b  katastrofčni dogodki zaradi vulkanskih izbruhov, 
c  priprave in izvedbe nujnih ukrepov ob katastro-

fčnih dogodkih; 
3  Gradbeni ukrepi in njihovo delovanje: 

a  učinkovite metode dimenzioniranja in izbor lokacij 
za gradnjo, 

b  metode gradnje upoštevajoč vplive na okolje in na 
ekosistem, 

c  vzdrževanje infrastrukture, 
d  drugotna raba infrastrukture; 

4  Ocena historičnih hudourniških ureditev in prete-
klega usmerjanja rabe tal ter njihova učinkovita 
uporaba v prihodnosti: 
a  primeri historičnih hudourniških ureditev, 
b  primeri preteklega usmerjanja rabe tal v ogro-

ženih območjih, 
c  ocena ureditev z današnjega vidika glede njihove 

učinkovitosti in vplivov na okolje, 
d  primeri historičnih lokalnih načrtov zmanjše-

vanja ogroženosti, ki so jih izdelovali na temeljih 
modrosti starejših generacij; 

e  učinkovita raba hudourniških ureditev, upošte-
vajoč socialne in ekonomske spremembe v priho-
dnosti; 

5  Obvladovanje tveganj in krizno upravljanje ter negrad-
beni ukrepi: 
a  napredne tehnologije za opazovanje in opozorilni 

sistemi, 
b  metode in postopki za obvladovanje tveganj, 
c  kartiranje in coniranje območij nevarnosti, 
d  izobraževanje in lokalno ukrepanje za zmanjše-

vanje tveganja; 

http://www.interpraevent.at
http://www.interpraevent.at
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6  Trajnostno upravljanje rabe tal: 
a  aktualno stanje rabe tal v hribovitih območjih in 

odprta vprašanja oziroma izzivi, 
b  napredne metode načrtovanja za trajnostno rabo 

tal, 
c  upravni postopki za doseganje trajnostne rabe 

tal, 
d  pravna prizadevanja za zmanjševanje tveganj  

Dejanski program strokovnega posvetovanja v Tojami je 
na osnovi prispelih strokovnih prispevkov zajel teh šest 
tematik (podajamo njihov smiselni vsebinski prevod): 
1  Opazovanje in modeliranje drobirskih tokov, zemelj-

skih plazov, pobočnih porušitev in skalnih podorov; 
2  Drobirske katastrofe velikih razsežnosti: dogajanje in 

sanacijsko ukrepanje; 
3  Gradbeni sanacijski ukrepi: nove tehnologije in stra-

tegije; 
4  Integralno upravljanje s sedimenti v porečjih v priza-

devanju za trajnostni razvoj; 
5  Negradbeni sanacijski ukrepi: zgodnje opozarjanje in 

kartiranje nevarnosti; 
6  Upravljanje za trajnostno rabo tal  

Tojamska izjava 2018 

Na posvetovanju so udeleženci razpravljali in sprejeli 
Tojamsko izjavo (Toyama Declaration, 2018), ki jo v nada-
ljevanju povzemamo v smiselnem prevodu: 

Porečje reke Joganji 

v prefekturi Tojama 

Japonska s 377 973 km2 površine in več kot 126 milijoni 
prebivalcev ima regionalno raven odločanja in upra-
vljanja skupaj 47 prefektur – ena od njih je prefektura 
Tojama na zahodni obali glavnega otoka Honshu  Glavno 
mesto prefekture Tojama je Tojama City (Toyama-shi), 
ki ima nekaj prek 400 000 prebivalcev, cela prefek-
tura pa nekaj več kot milijon prebivalcev pri površini 
4247,61 km2  Območje prefekture je precej gorato, 
z vrhovi, višjimi od 300 m nadmorske višine in s prek 
5000 mm povprečnih letnih padavin v goratem zaledju 
(Osaka in Watanabe, 2018)  

Mesto Tojama je zgrajeno na širokem naplavinskem 
vršaju reke Joganji, ki teče skozi mesto in se izliva v 
Tojamski zaliv Japonskega morja  Porečje reke Joganji 
se razteza na 368 km2  To je ena najbolj strmih rek na 
Japonskem, saj na dolžini 56 km z višine prek 3000 m 
v goratem zaledju doseže Japonsko morje, povprečni 
vzdolžni padec reke torej presega 3 % (Hayashi s sod , 
2018)  

Zaledje reke Joganji na jugovzhodu sega v pogorje Tate 
s tremi vrhovi in maksimalno višino 3015 m  Gora Tate 
(Tateyama, 3015 m) skupaj z gorama Fuji (Fujiyama, 
3776 m) in Haku (Hakuyama, 2702 m) tvori svete tri 
gore na Japonskem  Od leta 2013 je gora Fuji vpisana 

Tojamska izjava 2018 

Mednarodni simpozij INTERPRAEVENT 2018 v paci-
fškem območju (v nadaljnjem besedilu: simpozij) je 
potekal od 1  do 4  oktobra 2018 v Tojami na Japon-
skem v sodelovanju 492 strokovnjakov z znan-
stvenega, tehničnega in upravnega področja iz 27 
različnih narodov in regij  V  štirih dnevih je bilo izve-
denih deset uvodnih predavanj, 30 ustnih predsta-
vitev, 115 predstavitev plakatov, panelna razprava in 
strokovni terenski ogledi na glavno temo posvetovanja 
»Katastrofalni drobirski dogodki velikih razsežnosti v 
orogenih območjih in varovalni ukrepi«  

Na posvetovanju je bilo veliko predavanj po sekcijah, 
povezanih s tematikama »Veliki drobirski dogodki: 
pojavi in varovalni ukrepi« ter »Načrtno spremljanje 
(monitoring) in modeliranje drobirskih tokov, zemelj-
skih plazov, porušitev pobočij in padanja skal (skalnih 
podorov)«  Ta predavanja so poudarila stališča udele-
žencev, kot je povzeto v nadaljevanju: 
– Zaradi velikih nalivov, ki jih povzročajo podnebne 

spremembe, v svetu pogosto nastajajo velike 
škode  Poleg tega na območju Tihega oceana 
obsežne škode, ki so značilne za orogene cone, 
povzročajo tudi aktivni vulkani in potresi  

– Predstavljene so bile številne študije drobirskih 
katastrof, njihovega poteka in mehanizmov  Še 

vedno si moramo stalno prizadevati za boljše razu-
mevanje dinamike sedimentov  

– Da bi bili pripravljeni na drobirske katastrofe 
(nesreče velikega obsega), ki se zaradi podnebnih 
sprememb krepijo in spreminjajo, je treba izboljšati 
ali razviti tehnike opazovanja in načrtnega spre-
mljanja (monitoringa), metod modeliranja in teorij  

Poleg tega je bilo na posvetovanju veliko predstavitev 
gradbenih in negradbenih ukrepov ter celostnega 
upravljanja s sedimenti na ravni porečij za doseganje 
trajnostnega razvoja  Ta predavanja so poudarila 
stališča udeležencev, kot je povzeto v nadaljevanju: 
– Predstavljenih je bilo veliko študij o gradbenih ter 

negradbenih ukrepih proti drobirskim tokovom, 
zemeljskim plazovom, porušitvam pobočij in 
padanju skal (skalnim podorom)  Pomembno je 
širiti znanje, pridobljeno iz teh študij, in izboljšati 
tehnologije izvedbe varovalnih ukrepov  

– Predstavljenih je bilo veliko novih tehnik za opazovanje 
in analizo dinamike sedimentov v gorskih območjih  
Poleg tega so bile predstavljene tudi študije celo-
stnega upravljanja s sedimenti na ravni porečij  

Na posvetovanju so se zvrstile tudi obsežne panelne 
razprave strokovnjakov iz Italije, Švice, Tajvana in Ja-
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na seznam svetovne (kulturne) dediščine  Gora Tate je 
od leta 1934 del narodnega parka Chūbu-Sangaku, ki 
obsega 1743 km2 in je do danes postal najpomembnejše 
območje za obiskovalce gora na Japonskem (slika  2)  
Tako je tudi pogorje Tateyama pomembno turistično 
območje  Na njem so tudi tri trajna snežišča, danes 
priznana kot edini trije ledeniki na Japonskem  

Geološko je pogorje Tateyama sestavljeno iz vulkan-
skih (granit, podrejeno dacit in andezit) in metamorfnih 
kamnin (gnajs)  Na območju je manjši stratovulkan 
(kompozitni vulkan), nazadnje aktiven leta 1839  Venec 
najvišjih vrhov je dejansko obod kaldere, geološka oblika 
vulkana, ki se je sesedel sam vase; gre torej za obliko 
vulkanskega kraterja  

Pogorje Tateyama je zaradi hitrega preperevanja in delo-
vanja težnosti, snega in ledu vir erozijskega drobirja, ki ga 
močna deževja in hudourniki odplavljajo v doline, k nižanju 
površja pa svoje primaknejo še pobočni procesi, kot 
so drobirski tokovi in zemeljski plazovi  Posebno veliko 
erozijsko žarišče v porečju Joganji je prav že omenjena 
kaldera Tateyama, ki je najbolj intenzivno erozijsko žarišče 
na Japonskem (Watanabe s sod  2008)  Kaldera je stož-
časte oblike razsežnosti 6,5 km (smer vzhod–zahod) 
krat 4,5 km (smer sever–jug) (Osaka in Watanabe 
2018), letno specifčno sproščanje erozijskega drobirja 
je na območju kaldere med 1000 in 12 000 m3/km2, 
denudacija (nižanje) površja zaradi kemičnega prepere-
vanje pa tudi prek 5 mm/leto (Watanabe s sod , 2008)  

Vzrok za tako visoke vrednosti sproščanja erozij-
skega drobirja sega v leto 1858, ko se je krater na 
gori Tateyama zaradi potresa z magnitudo 7,1 (1858 
Hietsu Earthquake) sesedel in se je sprožil katastrofalni 
zemeljski plaz z ocenjeno prostornino 400 milijonov m3 

(Osaka in Watanabe 2018)  Zemeljski plaz je zasul 
strugo reke Joganji in dvakrat v razmiku nekaj mesecev 
se je zgodilo oblikovanje drobirskih tokov zaradi poru-
šitve naravne zajezitve reke Joganji (Mizuyama s sod  
2004)  Na poplavni ravnici ob reki Joganji je drobirska 
katastrofa s skupno ocenjeno prostornino 200 mili-
jonov m3 tisto leto terjala 140 smrtnih žrtev, skoraj 
9000 ranjenih in prek 1600 porušenih hiš (Osaka in 
Watanabe, 2018; Watanabe, 2018)  

Potres leta 1858 je močno povečal število drobirskih 
dogodkov, ki so se do danes povečali skoraj štirikrat: 
Hayashi s sod  (2018) navaja (približno od leta 1600) 
22 poplav na tem območju pred potresom leta 1858 
in 79 dogodkov v zadnjih 150 letih po potresu 1858  
Material drobirskih dogodkov po letu 1858 izvira v 
približno 200 milijonih m3 nestabilnega erozijskega 
drobirja, ki je ostal na gori po dveh obsežnih drobir-
skih dogodkih leta 1858  Tako je vsaka poplava po letu 
1858 s seboj prinašala obilne količine sedimentov in 
nujni so bili varstveni ukrepi  

Leta 1891 je po vnovičnih obsežnih poplavah v mestu 
Tojama v prefekturo na povabilo vlade prefekture Tojama 
prišel nizozemski gradbeni inženir Johannis de Riijke, 

ponske o načinih in sredstvih za uspešen trajnostni ra-
zvoj tudi v razmerah, ko bi v orogenih conah nastale 
obsežne drobirske katastrofe  Vsebina teh razprav je 
bila: 
– Nenehno si je treba prizadevati za celovit pristop 

k obvladovanju nesreč s povezovanjem vseh grad-
benih in negradbenih ukrepov proti obsežnim 
drobirskim katastrofam  

– Celostni (holistični) pristop k obvladovanju nesreč 
v Italiji, Švici, na Tajvanu in Japonskem je uspešno 
zmanjšal škodo zaradi drobirskih katastrof  Torej 
bi morala biti taka prizadevanja dober zgled za 
ohranjanje prizadevanj za upravljanje s sedimenti 
na ravni porečja v orogenih conah  

– Hudourniška ureditev na območju gore Tateyama, 
ki že dolgo časa varuje mesto Toyama, se še 
posebej šteje kot: 

i) odličen primer celostnega pristopa k obvlado-
vanju nesreč, ki je bil razvit na Japonskem, ki jo 
prizadenejo številne naravne nesreče; 

ii) ena najboljših mojstrovin celostnega upra-
vljanja s sedimenti na ravni porečja v sodobnem 
času in v najtežjih naravnih razmerah; 

iii) splošna tehnika za zmanjševanje tveganja 
nesreč, ki se lahko uporablja za gorska območja 
po vsem svetu  

Torej je hudourniška ureditev na območju gore 
Tateyama dober zgled za ljudi po vsem svetu, da imajo 
to ureditev za skupno dediščino človeštva, ki ima 
izjemno vsestransko vrednost  

Glede na porast tveganj nesreč, ki so jih povzročile 
podnebne spremembe in urbanizacija, si Sendajski 
okvir, sprejet na 3  svetovni konferenci OZN o zmanj-
ševanju tveganja nesreč za obdobje 2015–2030, 
prizadeva za bistveno zmanjšanje tveganj nesreč in 
izgub življenj ter zato določa sedem globalnih ciljev in 
predpisuje štirih prednostna področja za ukrepanje: 
i) razumevanje tveganj nesreč, ii) krepitev upravljanja 
za obvladovanje tveganj nesreč, iii) vlaganje v zmanj-
ševanje tveganj nesreč za odpornost, iv) povečanje 
pripravljenosti na nesreče za učinkovit odziv in »boljšo 
ponovno izgradnjo« ob okrevanju, obnovi in rekon-
strukciji  

S krepitvijo prispevka k Sendajskemu okviru posve-
tovanje predlaga svetu zgoraj navedene korake, da 
bi spoznali lastno odgovornost, spodbujali raziskave 
in razvoj tehnologij za zmanjšanje tveganja zaradi 
drobirskih katastrof in njihovo učinkovito uporabo 
ter spodbujali globalno izmenjavo izkušenj, naukov in 
tehnologij  
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Slika 2: 
Slap Shōmyō v pogorju Tateyama je s 
350 m višinske razlike (slap ima štiri 
stopnje) najvišji slap na Japonskem 
(foto: M  Mikoš)  
Figure 2: 
Shōmyō Waterfall in the Tateyama 
Mountains; its 350 vertical metres 
(the waterfall has 4 stages) makes it 
the highest waterfall in Japan (Photo: 
M  Mikoš)  

Slika 3: 
Fotografja tridimenzionalnega 
modela porečja reke Joganji v merilu 
1 : 140 000 s prikazom posledic 
katastrofalnih poplav leta 1958 v 
mestu Tojama – v rumeni barvi na 
fotografji (foto: M  Mikoš) 
Figure 3: 
Photograph of a 3D model of 
the Joganji River Basin Map at a 
scale of 1:140,000, showing the 
consequences of the catastrophic 
foods in the City of Toyama in 1858 – 
in yellow on the image (Photo: M  
Mikoš)  
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Slika 4: Prodna pregrada Hongu v srednjem toku reke Joganji (foto: M  Mikoš) 
Figure 4: Hongu Sabo Dam on the Joganji River in its middle run (Photo: M  Mikoš)  

svetovalec japonske vlade  Po ogledu terena je svetoval, 
naj »erozijsko žarišče pustijo pri miru, saj bi zahtevalo 
prekritje cele gore z bakrenimi ploščami« (Hayashi s 
sod  2018)  V  spodnjem toku so do leta 1893 izvedli 
prve ureditve brez večjega uspeha, saj je erozijski drobir 
v zaledju še naprej nemoteno dotekal v spodnji tok reke 
Joganji ob vsakem večjem deževju  Zato je vlada prefek-
ture Tojama leta 1906 začela dela v zaledju reke Joganji 
z namenom zadržati erozijski drobir na mestu, celovi-
tega sistema hudourniških ureditev na območju kaldere 
in sploh v zalednem hudourniškem delu reke Joganji pa 
se je lotila japonska vlada leta 1926 z uporabo tedaj 
najmodernejše tehnologije (dela je vodil Dr  Masao Akagi, 
oče modernega hudourništva na Japonskem; UNDRR, 
2015)  

Celovit hudourniški sistem v porečju reke Joganji, zgrajen 
v različnih obdobjih v zadnjih 100 letih, je nemogoče 
pogledati v enodnevnem terenskem ogledu  Gre za najob-
sežnejšo hudourniško ureditev na Japonskem (slika 3), 
kjer sistem, sestavljen iz številnih prečnih in vzdolžnih 
objektov, temelji na treh velikih objektih: enem sistemu 
hudourniških pregrad in dveh velikih prečnih objektih 
(pregradah) (Osaka in Watanabe, 2018; Hayashi s sod , 
2018; Ishii s sod , 2018): 

1  Sistem 20 hudourniških pregrad in treh podpornih 
pragov, imenovanih Dorodani, v samem osrčju kaldere 
Tateyama pod zemeljskim plazom iz leta 1858 so začeli 
graditi kot prvi hudourniški sistem v zaledju in ga dokon-
čali leta 1916; zaradi stalnih poškodb, so se dela znova 
lotili leta 1930 in sistem dokončali leta 1938  Padec 
struge hudournika pred gradnjo je bil 25-%, strugo so 
stopničili s sistemom hudourniških pregrad, kjer je ena 
pregrada podpirala drugo, pregrade pa so bile betonske 
težnostnega tipa  Najvišja pregrada z višino 9 m in 
dolžino krone 47 m je prva v sistemu pregrad, ki imajo 
skupno višino 120 m na dolžini 420 m  Sistem pregrad 
dolvodno podpirajo trije zaključni podporni pragovi za 
preprečevanje globinske erozije in spiranja dna struge 
hudournika pod sistemom pregrad  Prelive pregrad so 
dimenzionirali na pretok 49 m3/s (specifčni odtok je 
večji kot 40 m3 s-1 km-2 – prispevna površina zaledja je 
1,2 km2)  Sistem zaplavno-stabilizacijskih pregrad za 
preprečevanje globinske erozije so dopolnili z obsežnimi 
stabilizacijskimi objekti na pobočjih, ki so jih z lastnimi 
biotehničnimi ureditvami ozelenili ter preprečili povr-
šinsko spiranje zemljine in potencialno plazenje pobočij  

2  Pregrada Shiraiwa 42 km od ustja reke Joganji na 
1082 m nadmorske višine je prav tako na območju kaldere 
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in ima konstrukcijsko višino 63 m  Gradili so jo v letih 1929– 
1939, skupna višina s podpornimi pragovi in pred-pregra-
dami pa je celo 108 m in je najvišja hudourniška pregrada 
na Japonskem ter med najvišjimi hudourniškimi pregra-
dami na svetu  Konstrukcijsko je pregrada zaradi odpor-
nosti na potresne sile kombiniranega tipa, in sicer kombi-
nacija nasute zemljinske pregrade (ang  Earth-fll dam) s 
površinsko utrditvijo iz polnjenih armiranobetonskih kašt 
v delu brez preliva in težnostne betonske pregrade (ang  
Concrete dam) v delu, kjer je pregrada visoka 20 m ter 
dimenzionirana na pretok 380 m3/s (širina preliva je 
30 m, specifčni odtok večji kot 17 m3 s-1 km-2 – prispevna 
površina zaledja je 22,1 km2)  Celotna pregrada je v kroni 
dolga 76 m in zadržuje milijon m3 drobirja  

3  Pregrada Hongu 27 km od ustja reke Joganji na 326 m 
nadmorske višine je konstrukcijske višine 22 m in so jo 
gradili v letih 1935–1937; vgradili so 23 500 m3 betona 
(v manj kot dveh letih  – ob uporabi moderne tehnolo-
gije gradnje, kot so stolpni žerjavi in betonski mešalci)  
Konstrukcijsko je betonska pregrada težnostnega tipa 
(ang  Gravity type Rubble Concrete Dam) dolžine 107,4 m 
in dimenzionirana na pretok 2 060 m3/s (širina preliva 
je 85 m, specifčni odtok je večji kot 10 m3 s-1 km-2 – 
prispevna površina zaledja je 193,1 km2)  Celotna 
pregrada je dolga 107,4 m in zadržuje 5 milijonov m3 

rečnih sedimentov – to je največja tovrstna pregrada na 
Japonskem  Utrjena je s podslapjem (slika 4) in skupno 
petimi predpregradami  

Na Japonskem hudourniške objekte, ki so stari več kot 
50 let in še obstajajo, ter zanje velja, da imajo histo-
rično in kulturno vrednost, razglasijo za historične hudo-
urniške objekte  Tiste hudourniške objekte, ki imajo 
posebno visoko vrednost, pa prepoznajo kot kulturno 
dediščino (ang  cultural property v japonski zakonodaji)  
Tako so leta 2009 hudourniško ureditev ob pregradi 
Shiraiwa uvrstili na seznam pomembne kulturne dedi-
ščine  Novembra 2017 sta bila na ta seznam uvrščena 
tudi hudourniška ureditev ob pregradi Hongu in sistem 
hudourniških pregrad Dorodani  

Historična hudourniška ureditev na območju pogorja 
Tateyama za varovanje mesta Tojama je enkraten 
primer japonskega načina dolgoletnega prizadevanja 
za sobivanje z naravo in preventivnega delovanja z 
željo zmanjšati tveganja nesreč  Japonska vlada si 
zato že nekaj časa prizadeva, da bi izvedene tehnične 
(gradbene) ukrepe za celovito varstvo pred drobirskimi 
katastrofami v porečju reke Joganji uvrstili na svetovni 
seznam kulturne dediščine, na katerem so le redki 
objekti, povezani z urejanjem voda, ne pa tudi kakršnekoli 
ureditve ali objekti, ki služijo varstvu pred škodljivim delo-
vanjem voda (poplave, plazovi, drobirski tokovi)  Njihovo 
željo po vpisu na Unescov seznam lahko le pozdravimo  

Sklepne misli 

Za slovensko stroko in raziskovalce na področju zmanj-
ševanja tveganj nesreč je izrednega pomena vpetost 
v mednarodno izmenjavo znanj in izkušenj  Eden od 
gradnikov mednarodnega povezovanja Slovenije s 
svetom na tem področju je tudi Mednarodno razi-
skovalno združenje INTERPRAEVENT s sedežem v 
bližnjem Celovcu v Avstriji  Formalno sodelovanje Repu-
blike Slovenije poteka že več kot 20 let, a bi bilo lahko 
mnogo bolj dejavno in mnogoplastno  Prispevek prika-
zuje kratek oris mednarodnega posvetovanja v Tojami 
na Japonskem leta 2018, ki ga je ob široki mednarodni 
zasedbi za Tihomorsko območje pripravilo združenje 
INTERPRAEVENT  Tema posvetovanja so bili katastro-
falni drobirski dogodki v orogenih območjih in varo-
valni ukrepi pred njimi  Za več informacij o drobirskih 
dogodkih (drobirskih tokovih, porušitvah oziroma spla-
zitvah pobočij in zemeljskih plazovih) priporočam kratek 
pregled tematike upravljanja tveganj zaradi drobirskih 
dogodkov (APFM, 2011)  

Verjamem, da si lahko bralec prispevka predstavlja 
prednosti aktivne udeležbe na takem dogodku kljub 
oddaljenosti in velikemu ogljičnem odtisu, ki ga je vsak 
oddaljeni udeleženec pustil za seboj z udeležbo na 
dogodku  Neposredni človeški stiki med strokovnjaki, 
a tudi predvsem neposredni terenski ogledi tehničnih 
in drugih rešitev za zmanjšanje tveganja vodnih ujm na 
območju pogorja Tata v zaledju kraja Tojama so možni 
le z udeležbo na takih dogodkih in bodo do polne uvelja-
vite virtualne resničnosti in možnosti ogleda polnih 
ter realističnih tridimenzionalnih posnetkov terena 
še vedno najbolj človeški in netehnicistični pristop k 
širjenju zavedanja o nujnosti sobivanja z naravo in prila-
ganja spremembam v njej  

Kogar zanima delovanje Mednarodnega združenja 
INTERPRAEVENT, si lahko ogleda njihove spletne stani 
(www interpraevent at) ali udeleži naslednjega, to je 
14  kongresa INTERPRAEVENT, ki bo od 11  do 14  
maja 2020 v Bergnu na Norveškem (www interprae-
vent2020 no) in bo imel delovni naslov »Naravne nevar-
nosti v spreminjajočem se svetu«  

Zahvala 

Avtor prispevka se zahvaljujem Mednarodnemu razisko-
valnemu združenju INTERPRAEVENT, da me je izbralo 
v članstvo uredniškega odbora posvetovanja v Tojami 
na Japonskem  Delno je stroške za mojo udeležbo 
krila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Repu-
blike Slovenije (ARRS) s fnanciranjem raziskovalnega 
programa P2-0180  

http://www.interpraevent.at
http://www.interpraevent2020.no
http://www.interpraevent2020.no
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STO LET MEDNARODNE ZVEZE 
ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 
ONE HUNDRED YEARS OF THE INTERNATIONAL UNION OF 
GEODESY AND GEOPHYSICS (IUGG) 

Andrej Gosar 
dr , Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za seizmologijo, Vojkova1b, Ljubljana, andrej gosar@gov si 

Povzetek 
Mednarodna zveza za geodezijo in geofziko (IUGG) spodbuja, promovira in koordinira znanstveno raziskovanje 
Zemljine atmosfere, hidrosfere, kriosfere, litosfere in magnetosfere  S tem je v temeljih povezana s proučevanjem 
različnih naravnih nesreč od meteoroloških in hidroloških do potresov in vulkanskih izbruhov ter z njimi povezanih 
pojavov  Glavni cilji so razumevanje vzrokov naravnih nesreč in prizadevanja za blaženje njihovih posledic ter 
trajnostni razvoj  V IUGG je vključenih osem večinoma avtonomnih združenj, poseben pomen pa ima koordinacija 
interdisciplinarnih raziskav  IUGG je bila ustanovljena leta 1919 v Bruslju, svojo stoletnico pa je zaznamovala s 
27  generalno skupščino v Montrealu in posebnim dogodkom na sedežu Unesca v Parizu  Slovenija je ena izmed 
59 polnopravnih članic te organizacije, ki sodeluje prek Slovenskega združenja za geodezijo in geofziko že 26 let  

Abstract 
The International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) is dedicated to advancing, promoting and coordinating 
scientifc research of the Earth’s atmosphere, hydrosphere, cryosphere, lithosphere and magnetosphere  Considering 
this, it is at its core connected to the investigation of diferent natural disasters such as meteorological and hydrological 
disasters, earthquakes or volcanic eruptions, and related phenomena  The main goals are the understanding of 
the causes of natural disasters and the eforts to mitigate their consequences, and sustainable development  The 
IUGG consists of eight semi-autonomous associations, but the coordination of interdisciplinary research is especially 
important  The IUGG was established in 1919 in Brussels  Its centennial was celebrated by the 27th General Assembly 
in Montreal and with a special event at the UNESCO headquarters in Paris  Slovenia is one of 59 full member countries 
through the Slovenian Union of Geodesy and Geophysics, which has already been successfully working for 26 years  

Uvod 

Mednarodna zveza za geodezijo in geofziko (IUGG) je 
mednarodna nevladna organizacija za znanstvene razi-
skave Zemlje in vseh njenih okolij ter deloma tudi vesolja z 
uporabo geofzikalnih in geodetskih raziskovalnih metod  
Ustanovljena je bila leta 1919 v Bruslju z namenom 
spodbujati in koordinirati predvsem fzikalno, kemično in 
matematično raziskovanje planeta Zemlja  To vključuje 
njeno geometrijsko obliko, notranjo zgradbo, težnostno 
in magnetno polje, seizmičnost, vulkanizem, hidrološki 
krog, ledenike, oceane, atmosfero, ionosfero in magne-
tosfero Zemlje  Dodatno pokriva tudi solarne, lunarne 
in planetarne raziskave  Ena izmed pomembnih nalog je 
spodbujanje raziskovanja naravnih pojavov, ki povzročajo 
naravne nesreče, da bi jih bolje razumeli in blažili njihove 
posledice  Stoletnica ustanovitve IUGG je zato primerna 
priložnost, da delovanje te pomembne mednarodne 
organizacije predstavimo tudi bralcem Ujme  Poudarek 
bo na področjih, ki so najbolj povezana z naravnimi nesre-
čami, kot so seizmologija, vulkanologija, meteorologija in 
hidrologija  

Zgodovino IUGG je treba gledati tudi v perspektivi burne 
zgodovine človeštva v zadnjih sto letih, ko mednarodno 

Slika 1: Logotipa Mednarodne zveze za geodezijo in 
geofziko in Slovenskega združenja za geodezijo in 
geofziko 

Figure 1: Ofcial logos of the International Union of 
Geodesy and Geophysics and the Slovenian 
Union of Geodesy and Geophysics 

znanstveno sodelovanje zaradi vojn, blokovske razde-
litve, hladne vojne ter kompleksnih družbenih, političnih 
in ekonomskih razmer dvajsetega stoletja ni bilo vedno 
mogoče oziroma je bilo vsaj močno oteženo  Nekatera 
najpomembnejša geofzikalna spoznanja o planetu 
Zemlji, kot je oblikovanje celovite Teorije o tektoniki 
litosferskih plošč pred okoli 55 leti (Gosar, 2010), so 
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

Slika 2: Članice Mednarodne zveze za geodezijo in geofziko  Temno zelena – sedanje, svetlo zelena – nekdanje 
Figure 2: Members of the International Union of Geodesy and Geophysics  Dark green – current, light green – former 

bila mogoča šele, ko je mednarodno sodelovanje pri 
seizmološkem monitoringu ali batimetriji oceanskega 
dna doseglo takšen obseg, da je pokrilo večino površja 
Zemlje  Na višku hladne vojne to ni bilo preprosto in 
raziskovalci so morali biti vselej vsaj en korak pred 
politiki  Poslanstvo IUGG zato ni bilo nikoli le čim kako-
vostnejša znanost, ampak tudi povezovanje in izobra-
ževanje ter posredovanje znanja odločevalcem in poli-
tikom  

Struktura Mednarodne zveze 

za geodezijo in geofziko 

Mednarodna zveza za geodezijo in geofziko je ena 
izmed 40 znanstvenih zvez v okviru Mednarodnega 
znanstvenega sveta (International Science Council – 
ISC)  Sestavlja jo osem večinoma avtonomnih združenj, 
ki pokrivajo različna področja znanosti  Vsake štiri leta 
organizira generalno skupščino, ki se je udeleži več 
tisoč znanstvenikov  Do zdaj je bilo 27 takšnih skupščin, 
prva leta 1922 v Rimu, jubilejna ob stoletnici pa je bila 
julija 2019 v Montrealu  Uradna jezika IUGG sta angle-
ščina in francoščina  Trenutno je v IUGG 59 držav 
polnopravnih članic in 13 pridruženih članic  

Znotraj IUGG deluje tudi šest komisij, ki pokrivajo nasle-
dnja interdisciplinarna področja: 
– podnebne in okoljske spremembe (CCEC), 
– matematična geofzika (CMG), 
– geofzikalne nevarnosti in trajnostni razvoj (GRC), 
– raziskave globoke notranjosti Zemlje (SEDI), 
– podatki in informacije (UCDI), 
– planetarne vede (UCPS)  

Mednarodna zveza za seizmologijo in 
fziko notranjosti Zemlje (IASPEI) 

IASPEI je eno izmed ustanovnih združenj IUGG, saj je bilo 
prvo mednarodno seizmološko združenje ustanovljeno 
že leta 1903  Sedanje ime je dobilo na 9  generalni skup-
ščini IUGG leta 1951 v Bruslju  IASPEI spodbuja in koor-
dinira raziskave potresov, širjenja potresnih valovanj ter 
notranjo zgradbo Zemlje, njene lastnosti in procese  Delo 
poteka predvsem znotraj naslednjih tematskih področij: 
– zgradba Zemlje in geodinamika, 
– procesi nastajanja potresov  – fzika, modeliranje, 

opazovanja in napovedi, 
– potresna nevarnost in ogroženost, 
– mehanika v žarišču potresov, 
– toplotni tok Zemlje, 
– seizmološka opazovanja in interpretacija, 
– tektonofzika in zgradba Zemljine skorje, 
– izobraževanje  
Znotraj IASPEI delujejo štiri regionalne seizmološke 
komisije v Evropi, Aziji, Afriki in Latinski Ameriki  Slovenski 
seizmologi smo zelo dejavni v Evropski seizmološki 
komisiji (Gosar, 2013), ki je najpomembnejše Evropsko 
seizmološko združenje  Mednarodno izmenjavo seizmo-
loških podatkov v okviru IASPEI koordinira Mednarodna 
federacija digitalnih omrežij seizmografov (FDSN)  

Mednarodna zveza za geodezijo (IAG) 

IAG spodbuja in koordinira raziskave oblike Zemlje in 
njenega težnostnega polja  Te vključujejo vzpostavitve 
geodetskih referenčnih sistemov, opazovanja Zemljinega 
težnostnega polja in rotacije Zemlje, merjenja deformacij 
površja Zemlje in sisteme pozicioniranja za najrazličnejše 
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

Slika 3: 
Mednarodna zveza za seizmologijo 
in fziko notranjosti Zemlje (IASPEI) 
spodbuja proučevanje potresov in 
njihovih posledic (foto: A  Gosar)  
Figure 3: 
The International Association of 
Seismology and Physics of the 
Earth's Interior (IASPEI) promotes 
research of earthquakes and their 
consequences 

Slika 4: Mednarodna zveza za geodezijo (IAG) spodbuja 
raziskave oblike Zemlje in njenega težnostnega 
polja (foto: A  Gosar)  

Figure 4: The International Association of Geodesy (IAG) 
promotes research of the fgure of the Earth 
and its gravity feld  

namene  Delo poteka prek glavnih komisij za: 
– referenčne sisteme, 
– težnostno polje, 
– geodinamiko in rotacijo Zemlje, 
– pozicioniranje in aplikacije, 
– teorijo geodezije, 
– globalni geodetski sistem opazovanja  
Polega tega ima IAG še 13 različnih služb, ki koordinirajo 
mednarodno zbiranje, izmenjavo in obdelavo različnih 
geodetskih podatkov  

Mednarodna zveza za vulkanologijo 
in kemijo notranjosti Zemlje (IAVCEI) 

Najpomembnejše naloge IAVCEI so povezane z vulkanolo-
škimi raziskavami in blaženjem posledic vulkanske dejav-
nosti  Interdisciplinarne raziskave vključujejo magmatsko 
geokemijo in petrologijo, geokronologijo, nahajališča 
vulkanskih mineralnih surovin ter fziko tvorjenja in dvigo-
vanja magme v Zemljinem plašču in skorji  Za dosego teh 
ciljev so bile ustanovljene naslednje komisije za: 
– magmatizem otočnih lokov, 
– kemizem vulkanskih plinov, 
– mesta na vulkanih, 
– kaldere, nastale s podori, 
– eksplozivni vulkanizem, 
– kimberliti, 
– velike magmatske province, 
– monogenetski vulkanizem, 
– statistika v vulkanologiji, 
– modeliranje piroklastičnih nevarnosti, 
– vulkanska jezera, 
– vulkanski sedimenti  
Poleg tega delujeta znotraj IAVCEI še Svetovna organiza-
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

cija vulkanskih observatorijev in Mednarodno omrežje za 
proučevanje nevarnosti vulkanov za zdravje ljudi  

Mednarodna zveza za meteorologijo 
in atmosferske vede (IAMAS) 

IAMAS spodbuja skupaj s Svetovno meteorološko orga-
nizacijo (WMO) vse vrste raziskav atmosfere znotraj 
naslednjih mednarodnih komisij za: 
– kemizem atmosfere in globalno onesnaženje, 
– atmosfersko elektriko, 
– podnebje, 
– oblake in padavine, 
– dinamično meteorologijo, 
– srednjo atmosfero, 
– atmosfere planetov in njihov razvoj, 
– polarno meteorologijo, 
– ozon, 
– radiacijo  

Slika 5: Mednarodna zveza za vulkanologijo in kemijo 
notranjosti Zemlje (IAVCEI) spodbuja raziskovanje 
vulkanov in z njimi povezanih pojavov 
(foto: A  Gosar)  

Figure 5: The International Association of Volcanology 
and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI) 
promotes investigations of volcanoes and 
related phenomena 

Mednarodna zveza za 
hidrološke vede (IAHS) 

IAHS spodbuja skupaj z mednarodnim hidrološkim 
programom Unesco in programom WMO za hidrolo-
gijo in vodne vire vse vidike hidroloških raziskav v okviru 
naslednjih mednarodnih komisij za: 
– kontinentalno erozijo, 
– sistem tla-atmosfera, 
– podtalnico, 
– daljinsko zaznavanje, 
– hidrologijo snega in ledu, 
– statistično hidrologijo, 
– površinske vode, 
– sledila, 
– kakovost vode, 
– sisteme vodnih virov  
Poleg tega ima IAHS še tri delovne skupine za različna 
področja hidrologije  

Mednarodna zveza za fzikalno 
oceanografjo (IAPSO) 

IAPSO spodbuja fzikalne raziskave oceanov in njihovo 
interakcijo z oceanskim dnom, obalo in atmosfero v 
okviru naslednjih tematskih sklopov: 
– srednja višina morja in plimovanje, 
– lastnosti morske vode, 
– cunamiji, 
– geohazard, 
– mednarodno oceansko omrežje  
Poleg tega ima IAPSO še službi za Stalno opazovanje srednje 
višine morja in Službo za standardizacijo morske vode  

Mednarodna zveza za geomagnetizem 
in aeronomijo (IAGA) 

IAGA spodbuja raziskovanje Zemljinega in planetarnega 
magnetizma ter procese v vrhnjih delih atmosfere, ki 
so pod vplivom različnih sevanj iz vesolja  Delo poteka v 
različnih delovnih skupinah za: 
– notranja magnetna polja, 
– aeronomske pojave, 
– magnetosferske pojave, 
– solarni veter in medplanetarna polja, 
– geomagnetne observatorije, meritve in analize, 
– elektromagnetno indukcijo v Zemlji in drugih planetih  
Najpomembnejši program znotraj IAGA je globalno 
omrežje magnetnih observatorijev INTERMAGNET, ki 
neprekinjeno opazujejo in analizirajo Zemljino magnetno 
polje  Poleg tega ima še štiri komisije za različne dejav-
nosti v zvezi s proučevanjem geomagnetizma  

Mednarodna zveza za kriosfero (IACS) 

IACS je najmlajša članica IUGG, ki je bila na podlagi pred-
hodnih organizacij s področja raziskav snega in ledu 
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

Slika 6: 
Mednarodna zveza za meteorologijo 
in atmosferske vede (IAMAS) 
spodbuja vse vrste raziskav 
atmosfere in vremenskih pojavov 
(foto: A  Gosar)  
Figure 6: 
The International Association of 
Meteorology and Atmospheric 
Sciences (IAMAS) promotes all kinds 
of research of the atmosphere and 
weather phenomena 

ustanovljena šele leta 2007 zaradi spodbujanja raziskav 
vseh vidikov raziskav kriosfere  Delo poteka v okviru 
petih glavnih skupin za področja: 
– sneg in snežni plazovi, 
– ledeniki in ledeni pokrovi, 
– led na morju, jezerih in rekah, 
– kriosfera, atmosfera in podnebje, 
– planetarni in druge vrste led v Sončevem sistemu  
Poleg tega ima IACS še Svetovno službo za opazovanje 
ledenikov (WGMS), delovno skupino za Nevarnosti v 

gorah zaradi ledenikov in permafrosta in Omrežje tere-
stičnih opazovanj ledenikov  

Dejavnosti IUGG, ki vključujejo 
več strokovnih zvez 

Znotraj IUGG je veliko raziskovalnih dejavnosti, ki zahte-
vajo interdisciplinarno sodelovanje različnih zvez, ki 
so prav zato povezane v krovno organizacijo  Zato so 

Slika 7: 
Mednarodna zveza za hidrološke vede 
(IAHS) spodbuja vse vrste raziskav 
hidrosfere (foto: A  Gosar)  
Figure 7: 
The International Association 
of Hydrological Sciences (IAHS) 
promotes all kinds of research of the 
Earth's hydrosphere 
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

Slika 8: 
Mednarodna zveza za fzikalno 
oceanografjo (IAPSO) spodbuja vse 
vrste geofzikalnih raziskav oceanov 
(foto: A  Gosar)  
Figure 8: 
The International Association for 
the Physical Sciences of the Oceans 
(IAPSO) promotes all kinds of 
geophysical research of the oceans 

nekatera interdisciplinarna področja še posebej formali-
zirana kot medzvezne komisije: 

– Skupna komisija za cunamije (IAPSO, IASPEI, IAVCEI), 
– Mednarodna komisija za Zemljin toplotni tok (IASPEI, 

IAVCEI), 
– Komisija za fziko in kemizem Zemljinih surovin 

(IASPEI, IAVCEI), 
– Komisija za vulkansko seizmologijo in akustiko 

(IASPEI, IAVCEI), 

– Mednarodno omrežje oceanov (IAGA, IASPEI), 
– Delovna skupina za študij elektromagnetizma 

potresov in vulkanov (IAGA, IASPEI, IAVCEI), 
– Delovna skupina o subdukcijskih conah v državah v 

razvoju (IASPEI, IAVCEI), 
– Komisija o interakciji med vulkani in ledom (IACS, 

IAVCEI)  
Največ interdisciplinarnih komisij povezuje raziskovalce iz 
Mednarodne zveze za vulkanologijo in kemijo notranjosti 
Zemlje (IAVCEI) ter Mednarodne zveze za seizmologijo in 

Slika 9: 
Mednarodna zveza za 
geomagnetizem in aeronomijo (IAGA) 
spodbuja raziskave Zemljinega 
magnetnega polja in magnetnih 
lastnosti kamnin (foto: A  Gosar)  
Figure 9: The International 
Association of Geomagnetism and 
Aeronomy (IAGA) promotes research 
of the Earth's magnetic feld and the 
magnetic properties of rocks 
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

Slika 10: 
Mednarodna zveza za kriosfero 
(IACS) spodbuja raziskave ledu in 
snega (foto: A  Gosar)  
Figure 10: 
The International Association 
of Cryospheric Sciences (IACS) 
promotes research of ice and snow 

fziko notranjosti Zemlje (IASPEI), kar je razumljivo, saj so 
največje geološko pogojene nevarnosti povezane z območji 
subdukcije litosferskih plošč, pri čemer nastajajo najmoč-
nejši potresi in vulkanski izbruhi, posledično pa tudi cunamiji  

Mednarodni raziskovalni 

programi IUGG na področju 

naravnih nesreč 

IUGG je dosegla največjo prepoznavnost kot pobudnik in 
spodbujevalec številnih letnih ali večletnih globalnih razi-
skovalnih programov  Za področje naravnih nesreč je bil 
najpomembnejši program Mednarodna dekada za zmanj-
šanje posledic naravnih nesreč (International Decade for 
Natural Disaster Reduction, 1990–1999)  Cilj desetle-
tnega programa, ki so ga razglasili Združeni narodi, je bil 
z mednarodnim sodelovanjem zmanjšati število žrtev, 
gmotno škodo, socialne in ekonomske posledice naravnih 
nesreč, predvsem v državah v razvoju (Karba, 1994; Mikoš, 
2008)  Za koordinacijo so pri Združenih narodih v Ženevi 
ustanovili posebno pisarno, ki je bila tesno povezana z Orga-
nizacijo združenih narodov za pomoč ob naravnih nesrečah 
(United Nations Disaster Relief Organization – UNDRO)  

Pozneje je na področju naravnih nesreč potekal program 
Ekstremne naravne nevarnosti in vplivi na družbo (Extreme 
Natural Hazards and Societal Implications, 2010–2014), 
trenutno pa poteka program Integrirane raziskave ogro-
ženosti zaradi naravnih nesreč (Integrated Research on 
Disaster Risk)  

Med drugimi raziskovalnimi programi IUGG so izstopali 
Mednarodno geofzikalno leto (1957–1958), s katerim 

so zaznamovali 50-letnico mednarodnega sodelovanja 
na področju geofzike, pomembne preboje v raziskovanju 
vesolja in globalne geofzike in vsaj deloma oživili sode-
lovanje raziskovalcev iz zahoda in vzhoda, ki je bilo zaradi 
hladne vojne več let skoraj povsem prekinjeno  

Za področje seizmologije in ogroženosti zaradi potresov 
sta bila najpomembnejša raziskovalna programa: Projekt 
raziskav zgornjega dela Zemljinega plašča (1964–1970) 
in Projekt geodinamika Zemlje (1972–1979)  Najpomemb-
nejši program, ki poteka že od leta 1980, pa je Mednarodni 
program za litosfero (International Lithosphere Program), 
ki sta ga ustanovila IUGG in Mednarodna zveza za geološke 
znanosti (IUGS) zaradi raziskav izvora, dinamike in razvoja 
Zemljine litosfere, v kateri potekajo najpomembnejši 
geološki procesi, ki so vzrok za nastanek naravnih nesreč  

S stališča meteoroloških in hidroloških naravnih nesreč sta 
bila pomembna dolgoletna raziskovalna programa: Medna-
rodna hidrološka dekada (1965–1974) in Svetovni program 
raziskav podnebja, ki še vedno poteka  

Slovensko združenje 

za geodezijo in geofziko 

Kmalu po osamosvojitvi Slovenije se je pokazala potreba 
po ustanovitvi Slovenskega združenja za geodezijo in geof-
ziko (SZGG), saj je ustrezen nacionalni komite pogoj za 
včlanitev v IUGG  SZGG je bila kot strokovno društvo usta-
novljena 26  februarja 1993 in je imela takrat 40 članov  
Leta 2018 je SZGG praznovala 25-letnico svojega obstoja  
Leta 1995 je bila Slovenija po daljšem prizadevanju vodstva 
združenja na konferenci v Boulderju sprejeta v IUGG  Od 
takrat je izvršni odbor SZGG hkrati tudi nacionalni komite 
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Andrej Gosar: STO LET MEDNARODNE ZVEZE ZA GEODEZIJO IN GEOFIZIKO (IUGG) 

Slovenije pri IUGG in poleg znanstvenih nalog skrbi tudi za 
poravnavanje mednarodne članarine, ki jo večinoma sof-
nancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost (ARRS)  
Od leta 1995 organizira SZGG ob redni letni skupščini tudi 
strokovno posvetovanje in ta tradicija do danes še ni bila 
prekinjena  Prvi dve posvetovanji sta bili posvečeni zgodo-
vini slovenske geodezije in geofzike (Ravnik in sod , 1995; 
Ribarič, 1995; Car in sod , 1996), tretje je imelo naslov 
Novejši dosežki na področju geodezije in geofzike v Sloveniji 
(Šket Motnikar in Lapajne, 1998), naslednji dve pa Razisko-
valni projekti s področja geodezije in geofzike  Od leta 2000 
se je za ta posvetovanja ustalil naziv Raziskave s področja 
geodezije in geofzike  

Struktura delovanja SZGG je enaka notranji strukturi 
IUGG in vsako področje ima svojega nacionalnega pred-
stavnika, ki vodi sekcijo ter koordinira delo in na letni skup-
ščini poroča o delovanju na svojem področju v preteklem 
letu  Sedmim sekcijam, ki so bile zastopane od ustanovitve 
SZGG, se je kot zadnja leta 2012 pridružila še Sekcija za 
kriosfero  Od leta 2002 SZGG podeljuje priznanja mlajšim 
raziskovalcem, predvsem za odmevnejša doktorska ali 
magistrska dela  Do zdaj je bilo podeljenih 17 priznanj, 
največ (11) v Sekciji za hidrologijo, s štirimi sledi Sekcija za 
geodezijo in z dvema Sekcija za seizmologijo in fziko notra-
njosti Zemlje  Koristnost rednih strokovnih srečanj razisko-
valcev iz na prvi videz različnih področij znanosti se je kmalu 
pokazala, saj se je močno okrepilo raziskovalno sodelo-
vanje  To je še posebej močno na področjih meteorologije in 
hidrologije, meteorologije in kriosfere, pa tudi na področju 
seizmologije, tektonike in geodezije  

Praznovanje stote obletnice 

ustanovitve IUGG 

Mednarodna zveza za geodezijo in geofziko je svojo 
stoto obletnico ustanovitve zaznamovala z generalno 

Viri in literatura 

skupščino (27  po vrsti) vseh vključenih zvez v Montrealu 
med 8  in 18  julijem 2019  Poleg tega je slovesnost 
potekala še 29  julija 2019 na sedežu Unesca v Parizu, 
saj je devet ustanovnih članic Mednarodnega razisko-
valnega sveta (International Research Councile) ustano-
vilo IUGG 28  julija 1919 v Bruslju  Unesco je bil za slove-
snost izbran zato, ker z njim IUGG zelo dobro sodeluje 
v Medvladni oceanografski komisiji, Mednarodnem 
hidrološkem programu in v Skupini za vede o Zemlji in 
geološko pogojene nevarnosti  Poudarek slovesnosti je 
bil na dosežkih, ki potekajo v sodelovanju z raziskoval-
nimi programi Unesca, kot je Mednarodni geoznanstveni 
program – IGCP (Gosar, 2016)  Ob stoletnici je IUGG 
izdal tudi posebno številko znanstvene revije History 
of Geo- and Space Sciences z naslovom The Internati-
onal Union of Geodesy and Geophysics: From Diferent 
Spheres to a Common Globe  Vsi dogodki ob stoletnici 
seveda niso bili namenjeni samo spominu na pretekle 
dosežke mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju 
Zemlje in vesolja, ampak so bili tudi priložnost za skupni 
razmislek o prihodnjem razvoju znanosti o Zemlji in 
iskanju rešitev za pereče probleme človeštva, posebej 
tistih, povezanih s trajnostnim razvojem in blaženjem 
posledic naravnih nesreč  

Sklepne misli 

Mednarodna zveza za geodezijo in geofziko je 
pomembno svetovno združenje na področju vseh vrst 
naravnih nesreč, saj pokriva meteorologijo, hidrologijo, 
oceanografjo, seizmologijo, vulkanologijo in kriosfero  
Leta 2019 je zaznamovala stoletnico svojega uspe-
šnega delovanja  Slovenija se je prek Slovenskega zdru-
ženja za geodezijo in geofziko kmalu včlanila vanjo in si 
tako odprla pot za sodelovanje v različnih raziskovalnih 
programih in za izmenjavo podatkov, kar je nujno za učin-
kovito proučevanje naravnih nesreč in blaženje njihovih 
posledic  
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