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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

Predlog
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IN
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DROGIMI
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- EPA 3 - III
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 812-09/2000-1
Ljubljana, 26.10.2000
Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 26.10.2000 določila
besedilo:

- Janez JANŠA, minister za obrambo,
- Miroslav TERBOVEC, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo,
- Bojan ŽMAVC, direktor Uprave Republike Slovenije za
zaščito in reševanje,
- Miran BOGATAJ, državni podsekretar v Ministrstvu za
obrambo.

- PREDLOGA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 166. in 168. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, 41. člena
Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 14.
člena Zakona o varstvu pred požarom.

16. november2000

doc. dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA
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s poselitvijo višjih predelov in kultiviranjem pokrajine (krčenjem
gozda, uvajanjem novih kmetijskih kultur, spreminjanjem strukture
gozdov, melioracijami) razširil poplavni svet, da se s
spreminjanjem strukture gozdov spreminja njihova odpornost proti
viharnim vetrovom, škodljivcem in boleznim gozdnega drevja, da
se zaradi tega spreminja tudi njihova požarna ogroženost itd.

Na podlagi 41. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) in 14. člena zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list št. 71/93) ter na podlagi 168. člena
poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/
96 in 26/97) je Državni zbor na seji dne
sprejel

Naravne nesreče povzročajo v današnjem urbaniziranem in
industrializiranem okolju veliko večjo gmotno škodo kot na nekdaj
redkeje naseljenih območjih. Nič manj nevarne niso nesreče, ki
jih povzroča človek s svojimi dejavnostmi in posegi v okolje. Po
posledicah lahko celo prekašajo naravne nesreče. Mnoge
nevarnosti, ki so povezane s civilizacijo, izvirajo iz nakopičenih
okoljskih problemov. Mednje spadajo tudi nevarnosti in nesreče,
ki so povezane s spreminjanjem podnebja. Ob različnih
dejavnostih se sprošča v ozračje velika količina ogljikovega
dioksida in drugih toplogrednih plinov. Povečana koncentracija
teh plinov v ozračju povzroča postopno naraščanje povprečne
temperature na zemeljskem površju, posledica tega pa so
pogostejše in intenzivnejše vremenske ujme, zviševanje
povprečne gladine morja itd.

NACIONALNI PROGRAM
VARSTVA PRED NARAVNIMI IN
DRUGIMI NESREČAMI

1 UVOD
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(v nadaljevanju program) je izdelan v skladu z 41. členom zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
64/94) in 14. členom zakona o varstvu pred požarom (Uradni list
RS, št. 71/93) ter strateškimi in doktrinarnimi dokumenti o nacionalni
varnosti Republike. Vsebuje pregled in analizo možnih virov
ogrožanja ter strateške cilje in naloge pri preprečevanju nesreč
in odpravljanju njihovih posledic za prihodnje šestletno obdobje.

Spremembe, ki so nastale v Sloveniji z njeno osamosvojitvijo in
po njej, so zahtevale ponovno oceno stanja varstva pred
nesrečami; zahtevale so spremembo in dopolnitev zakonodaje,
spremembo razvojnih načrtov ter načrtov zaščite in reševanja.
Po osamosvojitvi je bila na podlagi nove ustave Republike Slovenije
pripravljena nova zakonodaja o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Sprejet je bil krovni zakon, ki na tem področju določa
temeljne sistemske rešitve ter vzpostavlja funkcionalno razmerje
z drugo sistemsko in področno zakonodajo, zlasti glede preventive. Sprejeti so bili novi zakoni o varstvu pred požarom, gasilstvu,
Rdečem križu Slovenije, varstvu pred utopitvami in še nekateri
drugi.

Program je usklajen s predlogom strategije nacionalne varnosti
Republike Slovenije, s katero želi Republika Slovenija opredeliti
usmeritve za učinkovito zavarovnje suverenosti, neodvisnosti,
ozemeljske celovitosti in drugih vrednot, zagotavljanje trajnega
ravnovesja v naravi in družbi ter osebne in premoženjske varnosti
prebivalcev.
Program v izhodiščih upošteva vse nevarnosti naravnih in drugih
nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in
okolje, upošteva naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče
in varstvo pred njimi, ter človeške in materialne vire, ki jih je
mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih
v skladu z doktrino zaščite, reševanja in pomoči. Program
upošteva skupne ugotovitve, stališča in priporočila Sveta za
varstvo okolja Republike Slovenije in Sveta za proučevanje in
varstvo okolja pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji. Program
poleg dolgoročnih nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti
Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in
sporazumov, upošteva načela in usmeritve Agende 21 s srečanja
na vrhu v Riu ter temeljne cilje in usmeritve iz strategije Združenih
narodov »za varnejši svet v 21. stoletju«, ki se nanašajo na
zmanjševanje tveganja in nesreč ter človeških žrtev, materialne
škode in motenj v družbenih sistemih, ki jih povzročajo naravne
nesreče. Program je usklajen z akcijskim programom Sveta
Evropske unije o Civilni zaščiti, ki je usmerjen v spodbujanje
medsebojnega sodelovanja držav članic pri varstvu in zaščiti
prebivalstva, premoženja in okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

Po novi zakonodaji se varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
organizira kot normativno, organizacijsko in funkcionalno
samostojen in enoten sistem v državi, ki deluje v miru in v vseh
spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem stanju. Vanj so
povezane vse reševalne službe in druge sile za zaščito, reševanje
in pomoč, ki delujejo po enotnih načelih in ki pri opravljanju svoje
dejavnosti uporabljajo skupno telekomunikacijsko, informacijsko,
izobraževalno in drugo infrastrukturo.
Lokalne skupnosti so primarno odgovorne za varstvo pred
nesrečami na svojem območju. Gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije so dolžne zagotavljati predvsem varnost in
zdravje delavcev v zvezi z delom ter sodelovati pri zagotavljanju
varnosti prebivalcev na območjih, ki jih ogrožajo s svojo
dejavnostjo. Državni organi v tem sistemu zagotavljajo predvsem
enotne podlage izobraževanja in usposabljanja, skupno zaščitno
in reševalno infrastrukturo, enoten telekomunikacijski in
informacijski sistem, enoten sistem javnega alarmiranja, ob
nesrečah pa tudi praktično pomoč prizadetim in ogroženim
lokalnim skupnostim.

Program sledi temeljnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, ki je: zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma
ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in
bolj kakovostno. Program je usmerjen v preventivo, ki je
učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva
pred nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni
mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane tudi
vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in
učinkovito ukrepanje ob nesrečah.

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključuje
vse oblike in dejavnosti, ki so pomembne za preprečevanje nesreč
in ublažitev njihovih posledic. Vključuje preventivne ukrepe,
pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč ter sanacijo posledic.
Sistem je vzpostavljen, čeprav vsi njegovi deli niso enakomerno
razviti. Do sedaj so bile zagotovljene predvsem človeške in
najnujnejše materialne možnosti za zaščito, reševanje in pomoč
ob nesrečah. Preventivnim oblikam varstva pred nesrečami se ni
namenjalo dovolj pozornosti, kar večinoma opravičujejo z
nedorečeno zakonodajo in pomanjkanjem finančnih sredstev.
Skromna sredstva za ta namen so se v zadnjih letih dejansko
zmanjševala. Brez zagotovljenih finančnih sredstev še tako dobri
preventivni programi niso izvedljivi. Ta sistem je nedodelan tudi na

Program razkriva dejanske in navidezne vzroke nesreč, ki se
kažejo v spreminjajočih se razmerjih med naravo in družbo. S
spreminjanjem teh razmerij se spreminja tudi narava nesreč, tako
naravnih kot tehničnih in tehnoloških. Znano je na primer, da se je
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kraški tip reliefa, ki ga delimo na apneniški in dolomitni,
obalni tip reliefa.

področju odpravljanja posledic nesreč. Država in lokalne skupnosti
ne glede na spremenjene družbeno-gospodarske odnose
prevzemajo velik del odgovornosti za tveganja fizičnih in pravnih
oseb ob nesrečah. S sredstvi iz državnega proračuna se še
vedno pokriva tudi škoda tistih nesreč, pred katerimi se je možno
zavarovati. Zavarovalnicam kljub finančnim intervencijam države
pri sanaciji in lastnim težavam na tem področju ni uspelo povečati
števila zavarovanj oziroma povečati stopnje zavarovanosti
premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Tako se tudi v
spremenjenih ekonomskih razmerah pri sanaciji škode in
odpravljanju drugih posledic ohranjajo nekdanje oblike solidarnosti
mimo ekonomskih in socialnih meril.

Destrukcijski rečno-denudacijski relief je razvit na območjih iz
vododržnih kamnin, kjer padavinska voda odteka površinsko.
Denudacijski in erozijski procesi se odvijajo predvsem v gričevjih
in hribovjih, kjer se prepletajo doline in vmesna slemena. Na
pobočjih, ki jih prekriva debelejši sloj preperline in prsti, so pogosti
manjši zdrsi oziroma usadi. Plazovi so pogosti na manj odpornih
usedlinah v hribovitem in gorskem svetu. V gorskih stenah in na
strmih skalnatih pobočjih gorskih dolin se občasno prožijo podori.
V gorovjih, kjer vrhovi in grebeni segajo nad gozdno mejo, to je
približno na višini 1700 m, se poleg rečno-denudacijskih dogajajo
tudi kraški procesi.

Program je vizija odnosa do nevarnosti in nesreč, ki naj se izraža
s proučevanjem, spoznavanjem in upoštevanjem medsebojnih
vplivov med naravo in družbo, uveljavljanjem uravnoteženih
trajnostnih oblik razvoja in življenja, načrtovani preventivni
dejavnosti in pripravljenosti na nesreče. Tako zastavljen program
ne zadeva le pristojnih državnih organov in organov lokalnih
skupnosti, temveč zadeva vsakogar, ki ga nesreče ogrožajo in ki
lahko kakor koli prispeva k boljšemu varstvu pred nevarnostmi in
nesrečami.

Akumulacijski rečno-denudacijski relief se pojavlja na ravninah, v
kotlinah in na dnu širših dolin in kraških polj. Na tem tipu površja
prevladujejo poplave. Ravnine so nastale z akumulacijskimi
procesi. Danes poteka nasipavanje le na najmlajših poplavnih
ravnicah rek in potokov.
Na kraškem reliefu se ne pojavljajo značilne naravne nesreče. Ta
tip reliefa pa je zelo občutljiv za nekatere človekove posege. Ob
gradbenih dejavnostih na območjih, kjer so tik pod površjem kraške
votline, lahko pride do udorov. Zaradi prepustnih kamnin obstaja
tudi velika nevarnost onesnaženja podzemlja, zlasti ob razlitju
nevarnih snovi.

2 NARAVNE IN DRUGE DANOSTI
Naravne in druge nesreče povzročata narava in človek s svojimi
dejavnostmi. Na njihov nastanek, potek in posledice pomembno
vplivajo naravne in druge danosti, še zlasti lega, površje, kamnine,
podnebje, padavine, vode, rastlinstvo, prebivalstvo, poselitev,
urbanizacija, izraba tal, industrializacija in drugo.

Obalni relief je omejen na ozek pas vzdolž slovenske obale.
Značilni so do 70 m visoki klifi, prepadna pobočja, ki so nastala
zaradi abrazijskega spodkopavanja. Na njih lahko pride do podorov,
ki lahko ogrozijo kopalce in sprehajalce pod njimi.

2.1 Lega

Z vidika naravnih nesreč so najpomembnejše reliefne prvine
naklon, nadmorska višina in ekspozicija. Slednji vplivata na debelino
snežne odeje, od katere so odvisna dogajanja v snežni odeji. Na
pobočjih, kjer je naklon večji od 20°, je v odvisnosti od kamnin in
rastlinja velika nevarnost zemeljskih in snežnih plazov.

Lega sama po sebi ne vpliva na nesreče, vendar pa določa številne
naravne in družbene dejavnike, ki pomembno vplivajo na nastanek
nesreč in na njihove posledice. Slovenija leži na prehodnem
ozemlju. Tu se stikajo štiri velike naravnogeografske enote srednje
in južne Evrope: Alpe, Dinarsko gorovje, Sredozemlje in Panonska
kotlina; prepletajo se različna podnebja, srečujejo štirje različni
kulturni prostori in podobno. Na zelo majhnem območju so se
zato oblikovale značilne makroregije kot del širših
naravnogeografskih enot. Oblikovali so se številni tipi kulturne
pokrajine, v katerih si človek na različne načine prilagaja naravno
okolje. Nekateri njegovi posegi pospešujejo, drugi pa zavirajo
procese in pojave, ki povzročajo nesreče. Podobno kot oblikovanje
kulturne pokrajine pa lahko učinke nesreč povečuje ali zmanjšuje
tudi njeno propadanje, kot na primer povečana erozija, zaraščanje
vodnih strug, zaraščanje obdelovalnih zemljišč. Velika raznolikost
slovenskih pokrajin in ostre meje med posameznimi pokrajinskimi
sestavinami omogočajo in pospešujejo pojavljanje različnih
naravnih nesreč, po drugi strani pa omejujejo prostorske
razsežnosti posamezne nesreče.

Dobra polovica ozemlja Slovenije je gorata. Rečna erozija je
razčlenila površje z globokimi dolinami in soteskami, kjer visoke
vode pogosto pokažejo svojo razdiralno moč. Najbolj strm del
Slovenije je alpski svet s povprečnim naklonom 18° (visokogorski
25°, predalpski 15°, dinarski 11°, sredozemski 10°, panonski 6°).
Največja gostota naselij je v naklonskem razredu med 6° in 12°,
kjer je največja tudi gostota naselij, saj pride v povprečju eno
naselje na 214 ha. V razredu med 12° in 20° je slaba tretjina vseh
naselij. Največ ozemlja, večinoma v severovzhodni in jugovzhodni
Sloveniji, je na nadmorski višini 200 do 300 m.
2.3 Kamnine
Za Slovenijo je značilna tudi pestrost kamnin in prsti. Kar 93 %
površja Slovenije je iz sedimentnih kamnin, 3 % iz magmatskih,
4 % iz metamorfnih. Najpogostejši sedimentni kamnini sta
apnenec, ki sestavlja več kot četrtino površja, in dolomit, iz
katerega je sedmina vsega površja.

2.2 Površje

Kamnine in prsti lahko povečujejo ali zmanjšujejo posledice gozdnih
požarov ter onesnaževanja, z njimi pa so povezani tudi zemeljski
plazovi, usadi, podori, erozija in suša. V Sloveniji je veliko
zemeljskih plazov predvsem v panonskem svetu, v katerem je
veliko fizikalno neodpornih kamnin, predvsem glinavcev,
meljevcev, peščenjakov, laporjev, konglomeratov ter metamorfnih
kamnin.

Površje ali relief spada med najpomembnejše dejavnike pri
naravnih nesrečah. Za Slovenijo je značilna velika pestrost reliefa;
ravnine prehajajo v gričevja, hribovja, gorovja ter nizke in visoke
planote. Glede na geomorfološki razvoj ločimo štiri osnovne tipe
reliefa:
rečno-denudacijski tip reliefa, ki ga delimo na destrukcijski in
akumulacijski,
ledeniški tip reliefa,
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2.4 Podnebje

2.5 Padavine

Značilnosti podnebja v Sloveniji so predvsem posledica njene
lege v zmerni zemljepisni širini razmeroma blizu Atlantika in na
prehodu med Sredozemljem in Evrazijsko celino ter razčlenjenosti
površja. Razen visokogorskega sveta z gorskim podnebjem ima
vsa Slovenija zmerno toplo vlažno podnebje, delimo pa ga na
submediteransko in zmerno celinsko podnebje. Pri
submediteranskem podnebju ločimo obalni podtip ali podnebje
oljke (kjer je povprečna temperatura najhladnejšega meseca več
kot 4° C in najtoplejšega več kot 22° C, povprečna letna količina
padavin pa znaša od 1000 do 1200 mm) in zaledni podtip (kjer je
povprečna temperatura najhladnejšega meseca od 0° C do 4° C,
najtoplejšega od 20° C do 22° C, povprečna letna količina padavin
pa od 1200 do 1700 mm). Na območju submediteranskega
podnebja so glede na temperaturne in padavinske razmere ter
sestavo rastlinstva, še zlasti sestavo gozda, zelo pogosti požari
v naravnem okolju.

Za Slovenijo so značilne velike razlike v prostorski razporeditvi
letnih padavin. Količina padavin se zmanjšuje od zahoda proti
vzhodu, v zahodnem in jugozahodnem delu države pade nekaj
nad 2500 mm padavin na leto, v severovzhodnem delu države
pa štirikrat manj. V Sloveniji pade na leto v povprečju 1567 mm
padavin oziroma 1005 m3/s. Od tega na leto izhlapi 650 mm ali
417 m3/s, kar je 41,5 % vseh padavin.
Za Slovenijo je poleg velikih razlik v količinah padavin na
posameznih območjih značilno tudi, da se zelo spreminja čas
maksimalnih padavin. V zahodni Sloveniji so poleg izjemno velikih
vrednosti letnih količin rekordne tudi količine dnevnih padavin.
Tako je bilo v Posočju izmerjeno že prek 400 mm/dan in prek 100
mm/h.
Na prostorsko in časovno porazdelitev padavin močno vpliva
geografska lega Slovenije in njena močna reliefna razgibanost.
Največ padavin pade ob prodorih vlažnega in relativno toplega
zraka iz Sredozemlja. Ob gorskih pregradah se zrak dviguje in
ohlaja in tedaj se iz njega izloča vsa odvečna vlaga. To je vzrok,
da je maksimum letnih padavin v zahodnih predelih Julijcev in v
krajih, ki ležijo ob dinarsko-alpski pregradi, drugi, nekoliko manjši
maksimum pa v Kamniško-Savinjskih Alpah. Celotna letna količina
padavin se z oddaljenostjo od morja proti severo-vzhodu države
manjša in doseže v krajih blizu meje z Madžarsko povprečno
skupno letno količino nekaj nad 800 mm. V najbolj namočenih
krajih v Sloveniji pade približno štirikrat več padavin kot v najbolj
suhih, kar je razvidno s padavinske karte Slovenije.

V javnosti je v zadnjih letih veliko govora o podnebnih
spremembah, ki naj bi jih povzročil človek, zlasti z
onesnaževanjem ozračja. V začetku so za podnebne razmere
krivili predvsem povečano koncentracijo ogljikovega dioksida
(C02) v ozračju, ki nastaja pri kurjenju fosilnih goriv. Temu še
vedno pripisujejo okoli 60 % krivde za otoplitev ozračja. Po novih
razlagah pa spadajo med toplogredne pline tudi metan (CH4),
dušikov suboksid (N202), fluorirani ogljikovodiki (HFC),
perfluorirani ogljivodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6).
Razumljivo je, da si po svetu prizadevajo zmanjšati emisije teh
plinov v ozračje. Obstajajo pa tudi drugačna mnenja. V Avstriji so
pri proučevanju podnebja ugotovili, da ne gre za splošno otoplitev
ozračja zaradi toplogrednih plinov, temveč za povečanje
kratkovalovnega sončnega sevanja ob zvišanem zračnem tlaku
v višinah. Zato snežna odeja leži krajši čas.

V pasu od Posočja do osrednje Slovenije in naprej do Pomurja so
pogoste, poletne nevihte z obilnimi padavinami in močnim vetrom.
Posebej je treba opozoriti na vpliv padavin v času taljenja snega
cb koncu zime. Takrat so odtoki vode lahko zelo veliki tudi ob
normalnih padavinah. Značilne so tudi kratkotrajne močne
padavine (nalivi), ki se običajno pojavljajo na manjših geografskih
območjih. V eni uri lahko pade več kot 50 mm padavin, ki jih zemlja
v tako kratkem času ne more vpiti, zato tečejo po površju, pri
čemer povzročajo erozijo in izjemno hiter porast pretokov na
manjših vodotokih. Ob močnih nalivih, še zlasti, če so bila tla že
namočena, visoke vode spremljajo tudi zemeljski plazovi, usadi,
blatni tokovi in podori.

Iz študije Spremembe in trendi v Sloveniji izmerjenih meteoroloških
in fenoloških količin ter priprava scenarijev spremembe podnebja
(Fakulteta za matematiko in fiziko, 1999) izhaja, da naj bi se v
Sloveniji povprečna temperatura zraka zaradi povečevanja
količine toplogrednih plinov spomladi povečala za 2,4 do 3,4 °C,
poleti, jeseni in pozimi pa nekoliko več, poleti npr. za okoli 4 °C. Pri
padavinah se spremembe ne pričakujejo v spomladanskem času.
Poleti naj bi se padavine zmanjšale za 10 do 20 %, jeseni za 20 %,
pozimi pa naj bi se povečale za 20 do 40 %. Padavine naj bi se
rahlo povečale v delu Primorske in Notranjske ter v osrednji in
severovzhodni Sloveniji. Na Primorskem se pričakuje povečanje
padavin predvsem jeseni in pozimi, v severovzhodni Sloveniji pa
poleti. Število dni z močnimi padavinami naj bi se zmanjševalo,
razen v severovzhodni Sloveniji. Število dni s snežno odejo naj bi
se povečevalo v zahodni in severni Sloveniji, drugod pa naj bi se
zmanjševalo. Temperature naj bi se zniževale spomladi in poleti,
zviševale pa jeseni in pozimi.

2.6 Vode
Za Slovenijo je značilna obilica vode. Rečno omrežje sestavlja
26 989 km rek, rečic in potokov, od tega je nekaj več kot 10 000
km ali 37 % hudournikov. Slovenija se po gostoti vodotokov, ki
znaša 1,33 km/km2, uvršča med države z največjo gostoto
vodotokov, vendar pa površinski vodotoki niso enakomerno
razporejeni po vsem ozemlju. V Sloveniji najdemo vse oblike
površinske vode, od hudournikov, rek, potokov, rečic do ponikalnic
na kraškem svetu ter jezer in morja.

V zvezi s podnebnimi spremembami kaže omeniti tudi pojav El
Nifio. Neobičajna razporeditev temperature v Pacifiku je jeseni in
pozimi leta 1997 in 1998 povzročila vremenske spremembe nad
Tihim oceanom in nad celinami ob njem. Oceani se odzivajo tudi
na dolgoročne podnebne spremembe, ki so posledica
povečevanja količine toplogrednih plinov v ozračju. S tem je
povezano višanje morske gladine zaradi temperaturnega
raztezanja vode. Oceani bistveno vplivajo na klimatske razmere
na Zemlji. Na vreme in podnebje imajo pomemben vpliv tudi manjša
zaprta morja, kakršno je Jadransko. Podnebne spremembe lahko
povzročijo izrazitejše visoko valovanje in plimovanje morja kot
tudi pogostejše pojavljanje viharnih vetrov.
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Odtočnost voda (razmerje med količino padavin in odteklo vodo)
je različna v alpskem, panonskem, dinarskem in sredozemskem
svetu, saj je odvisna od kamnin, reliefa, podnebja in razporeditve
padavin. Med letom se stanje voda ali rečni režim močno spreminja.
Razlike med rečnimi režimi so predvsem posledica padavin,
taljenja snega, izhlapevanja in vpliva kraškega sveta. Reke, ki s
svojimi porečji segajo v alpski svet (Sava, Soča, Savinja,
Kamniška Bistrica, Meža), imajo v glavnem snežno-dežni režim,
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za katerega so značilne visoke vode novembra in decembra ter
marca, aprila in maja. V tem času je bilo v povodju omenjenih rek
že več velikih poplav. Pogoste poplave slovenskih rek ob
maksimalnih pretokih opozarjajo, da vodne razmere niso urejene
in da ukrepi preprečevanje oziroma omejevanje škodljivega
delovanja voda niso zadostni.

prebivalcev. Številne kmetije so ostale brez delovne sile. Negativni
selitveni prirastek je bil v preteklosti značilen za mnoge slovenske
pokrajine.
V preteklem desetletju se je Slovenija soočala tudi s problemom
beguncev. Leta 1992 in 1993 je v Slovenijo pribežalo veliko
beguncev z območja Hrvaške, Bosne in Hercegovine, kasneje
tudi s Kosova. Begunci so predstavljali veliko ekonomsko
obremenitev za Slovenijo, z njimi pa so bila povezana tudi nekatera
zdravstvena, varnostna in druga tveganja. Pri reševanju begunske
problematike so oblasti zlasti na začetku, ko je bilo treba ukrepati
hitro in učinkovito, uporabile predvsem zmogljivosti, ki so bile
sicer namenjene obvladovanju naravnih in drugih velikih nesreč.

2.7 Rastlinstvo
Naravno rastlinstvo Slovenije je, razen nad višinsko gozdno mejo,
gozd. V dolgih stoletjih je človek velik del gozda izkrčil, v dvajsetem
stoletju pa so se kmetijske površine slabše kakovosti, predvsem
v hribovitem in kraškem svetu, začele ponovno zaraščati. Krčenje
gozda je bilo tako intenzivno, da je leta 1875 gozd pokrival le
dobrih 35 % slovenske zemlje. Gozd danes pokriva okoli 55 %
vsega ozemlja Slovenije, na preostalem ozemlju pa se na nekdanjih
gozdnih rastiščih širijo travniško rastlinstvo, kulturne rastline in
vse, kar je človek vnesel v naravno pokrajino in jo s tem
preoblikoval v kulturno. V Sloveniji so naravni gozdovi predvsem
listnati gozdovi in mešani gozdovi. V slovenskem naravnem gozdu
predstavlja bukev v lesni masi 58 %, hrast 8 %, ostali listavci 14
%, jelka 10%, smreka 8 % in bor 2 %. Seveda je zaradi človekovih
posegov tudi sestava gozda močno spremenjena. V naših
gozdovih znaša delež iglavcev v lesni zalogi 49 %, listavcev pa
51 %. Večina gozdov je gospodarskih, le manjši del je varovalnih
ter gozdov posebnega namena.
•
V Sloveniji je okoli 60 različnih gozdnih združb, če pa se upoštevajo
še njihove zemljepisne različice, jih je skupaj več kot 80. Posamezni
tipi gozdnega rastja so za naravne nesreče in onesnaževanje
zelo občutljivi. Še posebej občutljivi so gozdovi z osiromašeno
naravno drevesno sestavo, gozdovi monokultur iglavcev
(smreka, črni bor) na neustreznih rastiščih in gozdovi z visokim
deležem tujih drevesnih vrst. Čeprav je vse rastlinstvo zelo
ogroženo zaradi vremenskih ujm, onesnaženega zraka, vode in
prsti, vendarle trpi največje posledice gozd, saj nekatere drevesne
vrste težko uspevajo v zraku, ki je onesnažen z žveplovim
dioksidom in drugimi škodljivimi snovmi.

V Sloveniji je pomembna tudi dnevna migracija. Dnevna migracija
zajema predvsem dnevno potovanje zaposlenih na delovna mesta
in otrok v šole. Dnevne selitve so doživele vrh v osemdesetih
letih. Leta 1991 se je na delo v drug kraj vozilo 60,4 % vseh
zaposlenih.Te migracije je treba upoštevati pri načrtovanju varstva
pred množičnimi naravnimi in drugimi nesrečami, še zlasti varstva
pred potresom.
Po II. svetovni vojni je v Sloveniji potekal proces zgoščanja
prebivalstva v mestih in drugih večjih naseljih ob stalnem upadanju
števila prebivalstva zaradi negativnega naravnega prirastka ali
negativnega selitvenega prirastka. Ta proces je bil tesno povezan
z zgoščanjem gospodarskih in drugih dejavnosti v prostoru. Večina
prebivalstva danes živi v rečnih dolinah in ravnicah, kjer sta
skoncentrirani tudi industrija in druga gospodarska dejavnost.
Mnoga od teh območij so potresno ogrožena, povečana je njihova
poplavna ogroženost, obstaja pa tudi nevarnost industrijskih
nesreč. Ker je z zgoščanjem prebivalstva povezano tudi
zgoščanje njegovih dejavnosti, so za ta območja značilna
onesnaževanje pokrajine ter velika nasprotja med različno izrabo
prostora.
2.9 Poselitev
Pojem poselitev ima dva pomenska razločka. V prvem predstavlja
proces, ko se z naseljevanjem ljudi doseže, da so na kakem
ozemlju oziroma na določenem območju stalni prebivalci.
Raznolike naravne in družbene razmere vplivajo na različno
gostoto poselitve. Drugi pomen se nanaša na razmestitev naselij
v pokrajini. Značilnosti poselitve in poselitvenega vzorca oziroma
poselitvene strukture, ki pri tem nastaja, določajo naravne razmere
ter gospodarski, družbeni in kulturni dejavniki. Lega naselij in
njihove značilnosti so pomembna oblikotvorna sestavina pokrajine,
saj je ob oblikovanosti površja, rastlinstvu in izrabi tal njena najbolj
izstopajoča značilnost. Na razmestitev so odločilno vplivali
kakovost prsti, razpoložljivi vodni viri in ugodna mikroklima.
Temeljna členitev poselitvenega vzorca razlikuje med podeželskimi
in mestnimi naselji.

Gozd prevladuje na bolj strmih tleh in na območjih z manjšo količino
prejete sončne energije.Taka so osojna pobočja vzpetin in spodnji
strmi deli ozkih in senčnih dolin, ki so pod vplivom temperaturnega
obrata. Na erodibilni in kisli pedološki podlagi ter zakraselih tleh
se je ohranil tudi na zemljiščih z manjšimi nakloni, celo v ravnini in
v legah z nižjimi nadmorskimi višinami. Gozd preprečuje ali
zmanjšuje erozijo prsti, zemeljske plazove, usade in podore,
varuje pred snežnimi plazovi in vetrom ter blaži sušo. Poudarjeno
zaščitno funkcijo imajo tako imenovani varovalni gozdovi, ki v
Sloveniji pokrivajo dobra 4 % površin in predstavljajo 8 % vseh
naših gozdov.
2.8 Prebivalstvo

Za Slovenijo je značilna razpršena poselitev. V povprečju je okoli
30 naselij na 100 km2. Naselij z manj kot 100 prebivalci je bilo leta
1991 kar 49,4 %, naselij z več kot 1000 prebivalci pa je bilo istega
leta le 3,3 %.

Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč je odvisna tudi od
gostote prebivalstva.
Leta 1991 je v Sloveniji živelo v povprečju
97 ljudi/km2. Najgosteje je poseljen panonski svet, kjer je 128 ljudi/
km2, najredkeje pa dinarski svet s 54 ljudmi/km2. Gostota
prebivalstva v ravninah je okoli 400, v gričevju okoli 100, v hribovjih
50 in v gorskem svetu 25 ljudi/km2. Nadpovprečno poseljena je le
šestina ozemlja, na katerem živi okoli štiri petine vsega
prebivalstva. Leta 1991 je na kmetijah živelo 29,2 % prebivalstva,
v nemestnih naseljih celo polovica.

Za Slovenijo je značilna majhna medsebojna oddaljenost naselij.
Večina naselij je med seboj oddaljena manj kot 2 km. Pri legi
naselij niso upoštevali le gospodarskih in drugih razlogov
(varovanje plodne zemlje), temveč so izbirali tudi relativno varne
lege, kjer so bila naselja dokaj dobro zaščitena pred naravnimi
pojavi, še zlasti poplavami, plazovi, viharnim vetrom itd. V novejšem
času se temu ni posvečalo večje pozornosti, zato niso redki
primeri, da plazovi ogrožajo nove stanovanjske in druge objekte,
da so naselja zelo izpostavljena viharnim vetrovom, da se gradi
na poplavnih območjih in tako dalje.

V odročnih krajih, zlasti na obmejnih območjih in v delu gričevnatohribovitega ter zakraselega sveta, je sestava kmečkega
prebivalstva v zadnjih treh desetletjih doživela korenite in ponekod
tudi usodne spremembe. S teh območij se je odselilo veliko
16. november2000
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Območja močnega redčenja prebivalstva zavzemajo 10 000 km2
ali skoraj polovico Slovenije. To so predvsem gorovja, hribovja in
planote alpskega in kraškega sveta ter obmejna območja. Za ta
območja, ki so imela ob vsakem popisu manj prebivalcev, so
značilni slaba starostna sestava prebivalstva, velika umrljivost,
majhna rodnost in zato majhen ali celo negativen naravni prirastek.
Območja redčenja prebivalstva so zaradi majhne gostote
prebivalstva sicer manj ogrožena, vendar so težje dostopna, kar
ob nesrečah otežuje evakuacijo, reševanje in pomoč, poleg tega
pa je pomembna tudi prevlada starejšega prebivalstva.

in nesreč pri delu ter na kulturno dediščino. Zaradi hitrejšega
odtoka meteornih vod se posredno povečuje tudi nevarnost
poplav. Več je industrijskih nesreč, nesreč pri dejavnostih v
prostem času, poveča se ogroženost zaradi terorističnih dejanj.
Vse to močno vpliva na tveganja in varnostne razmere.
Za Slovenijo je bila od nekdaj značilna nizka stopnja urbanizacije.
Po II. svetovni vojni pa je urbanizacija prerasla v proces družbene
in prostorske preobrazbe, ki je zajel celoten slovenski prostor.
Pod vplivom industrializacije se je v šestdesetih in sedemdesetih
letih začela pospešena urbanizacija. Delež mestnega prebivalstva
se je s 36,1 % leta 1961 postopoma povečal na 51,5 % leta 1991.
Prvotnemu zgoščanju prebivalstva v državnem središču je pod
vplivom politike policentričnega razvoja sledila najprej rast
pokrajinskih, kasneje pa tudi občinskih središč, kjer so zdaj
praviloma sedeži upravnih enot.

Območja šibkega zgoščanja prebivalstva zavzemajo dobro
desetino slovenskega ozemlja, ležijo pa predvsem na robu
območij z največjo zgostitvijo prebivalstva, torej ob pomembnejših
cestnih povezavah in v okolici večjih središč. Nadaljnja dobra
desetina slovenskega ozemlja spada med območja močnega
zgoščanja prebivalstva, kjer se je število prebivalcev povečevalo
med vsemi popisi od leta 1961. Leta 1991 je tu živela že več kot
polovica prebivalstva Slovenije, gostota prebivalstva pa je bila že
skoraj štirikrat večja od slovenskega povprečja. Ta območja ležijo
skoraj brez izjeme v ravninskem svetu (Murska, Dravska,
Savinjska, Savska, Krška in Goriška ravan ter nekatera kraška
polja), predvsem vzdolž najpomembnejših prometnic, v bližnji
okolici večjih naselij, v prometnih dolinah in ob obali. Ta območja
niso ogrožena le zaradi naravnih nesreč, temveč so najbolj
ogrožena tudi zaradi nevarnosti tehničnih in tehnoloških nesreč
ter vojnih nevarnosti. Območja zgoščanja prebivalstva se v večjem
delu ujemajo z območji največje potresne in poplavne nevarnosti.

Za mesta je postala značilna funkcijska členitev na mestne dele
(stanovanjski deli, območja proizvodno-storitvenih dejavnosti,
poslovne četrti, območja izobraževalnih, kulturnih in športnih
ustanov, pasovi infrastrukturnega omrežja, območja za rekreacijo
ipd.), ki so bodisi strogo ločeni ali pa se posamezne dejavnosti v
določenih predelih prepletajo. Ogrožena so zlasti stara mestna
jedra (stare stavbe, nekakovostna gradnja, tvegane adaptacije,
ozke in za interventna vozila težko dostopne ulice, velika požarna
ogroženost ipd.) in mestna obrobja, na stiku s podeželjem. Objekti
v starih mestnih jedrih so predvsem potresno in požarno bolj
ogroženi kot objekti, ki so zgrajeni po sodobnih predpisih.
Urbanizacija bistveno povečuje ranljivost naselij in območij zaradi
naravnih in drugih nesreč. Na omejenem, relativno majhnem
prostoru so poleg prebivalstva skoncentrirane industrijske in
družbene dejavnosti ter druge zmogljivosti. V urbanih okoljih so
organizirani veliki in zelo ranljivi komunalni, prometni in drugi
infrastrukturni sistemi in objekti. Odvisnost prebivalcev od
delovanja teh sistemov in življenjsko pomembnih družbenih funkcij
je v urbaniziranih okoljih veliko večja kot na podeželju.

Mreža naselij kaže določeno prilagojenost na ogroženost zaradi
naravnih nesreč. V zadnjem času se poselitev ponovno bolj izogiba
poplavnim območjem kot v bližnji preteklosti, čeprav je ogroženih
naselij in objektov še vedno zelo veliko. Nasploh je večina
slovenskih naselij še najbolj potresno ogrožena, lokalno pa jih
dodatno ogrožajo plazovi in usadi, strele med neurji, deloma gozdni
požari, posredno pa tudi suša, žled, toča in druge nesreče. Od
nesreč, kijih prinaša sodobna civilizacija, slovenska naselja najbolj
ogrožajo požari na objektih, onesnaževanje zraka in pitne vode
ter nesreče z nevarnimi snovmi.

Glavna naravna grožnja za urbanizirana okolja so potresi,
pomemben dejavnik ogrožanja pa so lahko tudi požari, poplave,
toča, visok sneg, neugodna mikroklima, onesnaženost vode ter
množična preseljevanja. Te spremembe je treba upoštevati pri
varstvu pred nesrečami, še posebej pri načrtovanju in izvajanju
zaščite, reševanja in pomoči ter pri usposabljanju prebivalstva
za izvajanje osebne in vzajemne zaščite.

2.10 Pokrajine
Za Slovenijo je značilna velika pokrajinska pestrost, saj se na
njenem ozemlju stikajo in prepletajo štiri velike geografske enote
in štirje kulturni prostori. Ozemlje Slovenije se deli na štiri velike
pokrajine ali makroregije (alpski, dinarski, panonski in
sredozemski svet), te pa sestavljajo srednje velike pokrajine ali
mezoregije in majhne pokrajine ali mikroregije. Delitev ozemlja na
pokrajine ali regionalizacija ima glede na pokrajinske značilnosti
velik pomen pri načrtovanju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Zahteva različne pristope in strategije varstva pred
naravnimi nesrečami.

2.12 Izraba tal
Za Slovenijo je raznovrstnost izrabe tal, še zlasti kmetijske,
ugodna značilnost, saj posamezne nevarnosti ne ogrožajo enako
vseh oblik kmetijske in druge izrabe tal. Njive so najbolj ogrožene
zaradi pozebe, suše, toče, poplav, usadov in erozije prsti, travnike
najbolj ogrožajo poplave, vinograde toča, usadi in suša,
sadovnjake pozeba, toča, žled, suša in usadi, pašnike pa erozija
in usadi. Pri tem imata velik pomen debelina in značilnost prsti.
Debele prsti so navadno zakisane, zato so na njih učinki kislega
dežja nadpovprečno neugodni. Čeprav škoda, ki jo na njivah,
sadovnjakih in drugih površinah povzroča divjad, ne spada med
naravne nesreče, je v obgozdnih legah njen obseg tolikšen, da
ga nikakor ne gre prezreti. Rastlinojeda parkljasta divjad povzroča
veliko škodo tudi v gozdovih.

2.11 Urbanizacija
V najširšem pomenu je urbanizacija selitveno gibanje prebivalstva
s podeželskih na mestna (urbana) območja in nenehno
spreminjanje prebivalstvenih tokov znotraj mestnih območij samih,
kar ima za posledico kopičenje v mestih živečega prebivalstva.
Je tudi civilizacijski proces širjenja mestnega načina življenja, ki
se kaže v prevzemanju mestnih vzorcev in načinov vedenja ter
mišljenja. Za urbanizacijo so značilne močne dnevne migracije.
Spreminjajo se pokrajinski videz, izraba tal, gospodarske
dejavnosti, družbene funkcije, način življenja, način in gostota
pozidave, komunalna opremljenost, prometno omrežje ipd.
Pomemben je tudi njen negativen učinek na mikroklimo, kakovost
površinskih in podzemeljskih voda, povečanje prometnih nesreč
poročevalec, št. 95

Na drugi strani kmetijska izraba tal vpliva na vodne in druge
razmere ter s tem neposredno in posredno na ogroženost ljudi in
premoženja. Neustrezna ali na hitro spremenjena izraba tal lahko
bistveno spremeni vodne razmere. Izkušnje kažejo, da so se s
krčenjem gozda in agromelioracijami, zlasti na višinskih kmetijah,
odtočne razmere na nekaterih območjih zelo spremenile. Poplave
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se pojavljajo tudi tam, kjer jih pred tem ni bilo ali pa so se pojavljale
v manjšem obsegu. Z neustrezno izrabo tal se povečuje tudi
nevarnost zemeljskih in snežnih plazov ter usadov, spreminja se
mikroklima, povečuje talna sušnost in pospešuje erozija prsti.

3 POSEBNO OBČUTLJIVA OBMOČJA
S stališča ogroženosti in varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami štejemo za posebno občutljiva območja in ekosisteme
predvsem kras, varovalne gozdove, območja s podtalnico, morje
in obalo, gorski svet ter nekatera urbana območja. V Sloveniji je
skupno z državnimi in akti lokalnih skupnosti zaščitenih okoli
112 600 ha površin ali 5,5 % vsega državnega ozemlja.

Zaradi preureditve mokrotnih travnikov v njive so se do konca
osemdesetih let preteklega stbletja izvajale obsežne
hidromelioracije, ki so negativno vplivale tudi na biološko
raznovrstnost, tako živalsko kot rastlinsko. Izginili so mnogi
naravni ekosistemi. Hidro- in agromelioracije so praviloma
spremljale komasacije, s čimer so se površine zemljiških parcel
močno povečale, s tem pa se je povečala njihova izpostavljenost
vetrovom in učinkom neurij.

3.1 Kras
Kras je posebno občutljiv ekosistem, ki ga je treba obravnavati
celovito, vključno s preperelinskim pokrovom, morfologijo,
vegetacijo in različnimi oblikami izrabe tal. Pri vrednotenju je treba
upoštevati vse njegove naravne značilnosti, še posebej kakovostvode ter obstoječe in načrtovane potrebe po vodi kot tudi možnosti
njene uporabe.

Velike probleme v zvezi z intenzivno kmetijsko izrabo tal
povzročajo sodobna sredstva za povečevanje donosov in zatiranje
škodljivcev, mineralna gnojila in biocidi. Njihova pretirana uporaba
lahko posredno ogrozi kakovost površinskih voda in podtalnice.
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da se z intenzivnejšo obdelavo
kmetijskih površin ob uporabi sodobne kmetijske mehanizacije in
nezadostni usposobljenosti ljudi, ki z njo upravljajo, povečuje
število specifičnih nesreč pri delu. Ekstenzivno kmetijsko izrabo
tal ponavadi spremlja obsežno zaraščanje kmetijskih zemljišč,
zaradi česar se spreminja kulturna krajina, ki jo je človek oblikoval
skozi stoletja.

Za Slovenijo lahko rečemo, da je izrazito kraška dežela, saj kras
obsega dobrih 43 % njenega ozemlja. To je svet s posebnimi
pokrajinskimi in površinskimi oblikami, ki so nastale kot posledica
raztapljanja kamnin in so razvite predvsem na karbonatnih
kamninah.
Za kras so značilne številne jame, brezna in sifoni in druge značilne
oblike podzemnega sveta. Najgloblja brezna ali nizi brezen v jamah
so nastali v gorah. Jamarji so v Sloveniji odkrili okoli 7000 jam in jih
velik del tudi raziskali. Med njimi so štiri, katerih globina presega
1000 m. Stopnjasto brezno na Rombonskih podih je globoko 1370
m. Na Kaninu so raziskali 643 m globoko brezno Vrtoglavica, ki je
po do sedaj znanih podatkih najgloblje brezno v enem delu na
svetu. Znamenitosti in zanimivosti kraškega sveta privabljajo
številne obiskovalce, zato so v kraškem svetu, zlasti v kraškem
podzemlju, zelo pogoste nesreče.

2.13 Industrializacija
Industrializacija je gospodarski, družbenoprostorski in socialni
proces, povezan s širjenjem industrijske proizvodnje, ki ima
različne vplive na družbenogospodarske, socialne, ekološke,
varnostne in druge razmere. Industrializacija pospešuje
deagrarizacijo in urbanizacijo ter z njima povezano socialno
razslojevanje in zgoščanje prebivalstva. V okviru industrijskih
dejavnosti se pojavljajo obrati, kjer se odvijajo tehnološki procesi,
v katerih nastajajo ali se uporabljajo nevarne snovi. Z
industrializacijo se razvija tudi ranljiva prometna, energetska in
druga infrastruktura. Industrija običajno zasede ravninske predele
ob vodi ter lege vzdolž energetskih in prometnih koridorjev.
Industrializacija lahko povzroči izčrpavanje naravnih virov,
onesnaževanje voda, zraka in tal, spremembe mikroklime,
posledično pa tudi odmiranje rastlinskih vrst in druge ekološke
posledice. Industrializacija posredno vpliva tudi na opuščanje
kmetijske izrabe tal.

Kraški svet je zaradi svojih značilnosti posebno občutljiv na
onesnaževanje. Učinki onesnaževanja in posegov v to okolje so
specifični in se razlikujejo od drugih okolij. Največji viri
onesnaževanja kraškega podzemlja so naselja, industrija in
kmetijstvo. Onesnaževanje običajno vključuje organske snovi,
fosfate, amoniak, nitrate, nitrite, kovine, detergente in biološke
agense. Kraške vode so zelo ranljive za onesnaževanje z
mikroorganizmi, kar se kaže v bakteriološki onesnaženosti večine
kraških izvirov. Onesnaževanje z industrijskimi odplakami je
specifično glede na vrsto industrije. Mineralna olja, težke kovine
in nevarne snovi lahko izvirajo iz cestnega in železniškega
prometa kot tudi iz nevzdrževanih oljnih in naftnih rezervoarjev, ki
so v Sloveniji posebno velik ekološki problem.

Industrializacija prinaša številne nevarnosti industrijskih nesreč,
povečuje pa tudi ranljivost kulturnega okolja ob naravnih nesrečah.
Industrijska območja ter pomembni industrijski in drugi
gospodarski objekti so v vojni največkrat cilj vojaških napadov.

Poseben pomen ima podzemna kraška voda, ki zagotavlja pitno
vodo za prebivalce na več kot polovici ozemlja Slovenije. Na
kraško vodo je torej življenjsko vezan velik del prebivalstva in
marsikje je to edini vir pitne vode. Količinsko je pitne vode še
dovolj, vedno bolj pa postaja problematično zagotavljanje njene
neoporečnosti.

2.14 Nekatere druge značilnosti Slovenije
Slovenija je prehodna tudi v prometnem smislu. Na njenem ozemlju
se križata dva pomembna evropska prometna koridorja, po katerih
se odvija velik del evropskega prometa. Povečujejo se mednarodni
prometni tokovi, ki vplivajo na pogostost prometnih nesreč in na
onesnaževanje okolja. Pomembna je tudi strateška oziroma
geopolitična lega Slovenije na meji med srednjo in zahodno Evropo
ter jugovzhodno Evropo, kjer je bilo v preteklosti mnogo vojn in
kjer so bila in še vedno obstajajo pomembna emigracijska območja.

16. november2000

Za kras je značilno, da se vode večinoma pretakajo podzemno
po dobro razvitih kanalih ali razpokah. Podzemni vodni sistemi se
razpršeno napajajo z infiltracijo padavin na celotnem kraškem
površju ali pa točkovno skozi požiralnike, kjer se površinski tokovi
stekajo v podzemlje. Voda ponovno prihaja na površje v velikih
kraških izvirih.

9

poročevalec, št. 95

Več kot 50 % vseh požarov v naravnem okolju nastane na
sežanskem gozdnogospodarskem območju. Gozdni požari se
začenjajo večinoma na suhem travišču, od koder jih veter zanese
v gozd. V letih 1992 do 1996 je v submediteranskem delu Slovenije
znašala površina vseh pogorišč 3486 ha, od tega jih je bilo 82 %
v gozdovih. Škoda zaradi požarov v teh gozdovih je predvsem
ekološka.

Neugodna lastnost krasa je majhna debelina preperelinskega
pokrova, kar zmanjšuje zmožnost filtracije in zadrževanja
škodljivih snovi v tej vrhnji plasti. Ker je razpokanost velika, je
infiltracija možna praktično povsod. Zaradi razvite mreže kraških
razpok in kanalov je hitrost pretakanja podzemne vode zelo velika,
krajši pa je čas zadrževanja vode v podzemlju. Posledica je
majhna sposobnost filtracije vode znotraj vodonosnika. Posebej
občutljive točke so ponori, skozi katere se površinske vode
stekajo v podzemlje in na ta način neposredno povzročajo
onesnaženje. Samočistilna sposobnost krasa je zelo majhna, zato
pa je zelo velika nevarnost razširitve onesnaženja daleč stran od
kraja onesnaževanja. Po drugi strani omogočajo hitri tokovi tudi
hitro obnavljanje vodnih zalog, kar lahko učinkovito odstrani
nečistočo oziroma onesnaževalce. Problem pa je kopičenje
onesnaževalcev v zasičenih conah, saj jih voda lahko izpere
šele po daljšem času in ob ustreznih vodnih razmerah.

3.3 Območja s podtalnico
Slovenija ima velike zaloge podtalne vode, ki pa so zelo ogrožene
zaradi onesnaževanja in posegov v okolje. Podtalnica je
neposredno ogrožena zaradi pretiranega črpanja, kmetijskega
onesnaževanja, predvsem zaradi uporabe velikih količin umetnih
gnojil, pesticidov in drugih nevarnih snovi, ter onesnaževanja s
komunalnimi odplakami, umazanimi površinskimi vodami in
onesnaževanja, ki ga povzročajo živinorejske farme.

Vsi dosedanji primeri onesnaževanja krasa so pokazali, da v
kraškem svetu niso možne sanacije posledic, zato so učinkovite
le preventivne oblike varstva. Ker pa se nesrečam ni možno
popolnoma izogniti, moramo biti nanje pripravljeni predvsem za
hitro in učinkovito ukrepanje.

Regeneracijske oziroma nevtralizacijske sposobnosti podtalnice
so odvisne od količine podtalnice, njene globine (večja globina
pomeni boljšo zaščito pred negativnimi vplivi s površja, kar pa ne
velja za točkovna onesnaženja: izlitja, pronicanja deponij), smeri
in hitrosti toka podtalnice, prepustnosti krovne plasti vodonosnika
ter izrabe tal na površju (rastje ima namreč vlogo zadrževalnika
in filtra meteornih vod).

Druga skrajnost kraških pojavov so poplave kraških polj. Ob
intenzivnih padavinah je sposobnost ponikanja v kraški sistem
premajhna, zato prihaja do zastajanja vode na površju. Te poplave
so reden pojav na Krasu in so v glavnem predvidljive. Ljudje na
teh območjih so se jim ustrezno prilagodili, zato še ne pomenijo
večje nevarnosti. Vendar se zaradi pozidave, že pojavljajo vplivi
zatesnjevanja površin, ki se kažejo v povečevanju odtoka
padavinskih voda.

Zaloge podtalnice, tako v aluvialnih in razpoklinskih kot kraških
vodonosnikih, ki so primerne za oskrbo s pitno vodo, so za
Slovenijo življenjskega pomena, zato je njihovo varovanje ena
najpomembnejših nalog pri zagotavljanju nacionalne varnosti
Republike Slovenije.

3.2 Varovalni gozdovi
3.4 Morje in obala

Pri varovalnih gozdovih ekološka funkcija prevladuje nad
gospodarsko (pridobivanje lesne mase). V teh gozdovih je
gospodarjenje omejeno predvsem na njihovo ohranjanje in krepitev.
Varovalni gozdovi so predvsem gozdovi na strmih, eroziji
izpostavljenih pobočjih in gozdovi na zgornji gozdni meji. Varovalni
gozdovi ščitijo nižje ležeče predele pred erozijo, plazovi, hudourniki
in vetrom. Varovalni gozdovi imajo velik pomen tudi pri varovanju
vodnih virov ter pri ohranjanju redkih in ogroženih rastlinskih in
živalskih vrst. Ukrepi za ohranjanje in izboljševanje varovalne
funkcije teh gozdov se določajo z gozdnogospodarskimi načrti,
ki jih določa pristojno ministrstvo. Varovalni gozdovi bodo na podlagi
zakona o gozdovih predvidoma razglašeni še letos, in sicer na
skupni površini približno 92 000 ha.

Pod pojmom morje in obala obravnavamo morski ekosistem kot
celoto ter obalo v 15-kilometrskem pasu od morja. V slovenskem
obalnem morju so najbolj občutljivi ekosistemi travniki morskih
cvetnic in obalna mokrišča. Na tem območju so travniki morske
trave pozejdonke, ki jih ne najdemo nikjer drugje v Tržaškem
zalivu in ob istrski obali. Morski travniki nudijo številna zaklonišča
za morske organizme, so vzrejni habitat za mladice velikega
števila vrst morskih rib, ki spadajo med najbolj produktivne morske
habitate. Morski travniki in obalna mokrišča so povsod po svetu
deležni velike pozornosti raziskovalcev in naravovarstvenikov
ter seveda organov, ki so odgovorni za varstvo narave.
Za slovensko obalno morje so, podobno kot za druga obalna
morja, značilne velika biološka produkcija, osiromašena vrstna
pestrost in zmanjšana ekosistemska stabilnost. Samočistilna
sposobnost slovenskega obalnega morja je glede na njegove
naravne značilnosti zelo majhna. Voda se v severnem Jadranu
obnovi v petih do osmih letih, na kar bistveno vpliva dotok voda s
kopnega. Kroženje morskih vodnih mas je oslabljeno. Celinske
vode same po sebi in z izpiranjem preperelin iz flišnega zaledja
dovajajo velike količine hranljivih snovi, zato pogosto prihaja do
evtrofikacije, kalnosti vode in zablatenosti morskega dna.

Med varovalne gozdove spadajo pri nas tudi nekateri gozdovi na
Krasu. Na Krasu so med 1859. in 1914. letom s črnim borom
pogozdili 10 842 ha površin. Pogozdovanje je bilo prekinjeno med
obema vojnama (v tem obdobju je bilo pogozdenih le 800 ha
površin) in ponovno oživljeno po letu 1948. V obdobju od 1945. do
1954. leta je bilo pogozdenih 4000 ha površin. V zadnjih letih se
črni bor hitro razširja z lastno semenitvijo. Gozd na Krasu pa se
v bližnji preteklosti ni le povečal, temveč je tudi spremenil sestavo.
Pokrajino postopno zarašča tudi avtohtono listnato grmovje in
drevje. Na Krasu je z gozdom pokritega že 53 % površja.
Pogozdene površine mora prerasti gozdna vegetacija, kar je
dolgotrajen proces. Skrb za gozdove na tem območju se s
pogozdovanja prenaša na njihovo ohranitev in nego. Največji
sovražnik gozda je ogenj. S povečevanjem deleža avtohtonega
listnatega drevja in zmanjševanjem deleža borovega gozda naj bi
se požarna ogroženost bistveno zmanjšala. Ker bo ta proces
trajal desetletja, bo zlasti v sušnih obdobjih ustrezno skrb še
vedno potrebno posvečati varstvu pred požarom.

poročevalec, št. 95

Morski sistem ogroža zlasti dotok vode iz Rižane, ki je zelo
onesnažena zaradi komunalnega, industrijskega in kmetijskega
onesnaževanja. K onesnaževanju morja prispevajo tudi
komunalne odplake iz naselij ob obali, kjer praviloma nimajo
ustreznega predhodnega čiščenja. Veliko in stalno nevarnost
predstavlja pomorski promet, zlasti prevoz nafte in njenih derivatov
ter drugih nevarnih snovi. Stalno nevarnost predstavljajo tudi
nevarne snovi, ki so uskladiščene v Luki Koper. Tudi marine niso
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neugodnih vremenskih razmerah, zlasti ob toplotni inverziji v
zimskem času, življenjsko ogrozi določene skupine prebivalstva.
Na znanih imisijskih območjih je treba za take primere predvideti
ustrezne zaščitne ukrepe.

zanemarljivi onesnaževalci morske vode, zanje je poleg tega
značilna velika požarna ogroženost. Obalna mokrišča ogrožajo
poleg antropogenih vzrokov tudi naravne ujme (poplave, preboj
morske vode).
Morski ekosistem z obalnim pasom zahteva glede na njihovo
ekološko občutljivost posebno pozornost predvsem pri varstvu
pred onesnaževanjem in nesrečami. To še posebej velja za
krajinska parka in naravne rezervate. V slovenskem obalnem
prostoru sta dva krajinska parka: KP Sečoveljske soline in KP
Strunjan. V okviru KP Sečoveljske soline so 4 naravni rezervati
(kategorija z najstrožjim varstvenim režimom), v KP Strunjan pa
je naravni rezervat Strunjan, ki zajema prepadne flišne brežine in
pripadajoči 200-metrski pas obalnega morja. Med obalnimi
mokrišči je treba omeniti naravni rezervat Škocjanski zatok ter
naravni spomenik Sv. Nikolaj pri Ankaranu. Poleg naravnega
rezervata Strunjan so še trije zavarovani morski predeli: rastišče
pozejdonke pri Žusterni, Debeli rtič in Rt Madona.

4 OGROŽENOST IN VAROVANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) določa 60 območij in 1421
enot pomembnejše kulturne dediščine v Republiki Sloveniji, ki
zahtevajo posebno varstvo. Nekateri so že razglašeni za
spomenike državnega pomena, kot to določa novi zakon o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Kulturno dediščino, zlasti naselbinsko in stavbno, najbolj ogrožajo
potresi, požari in viharji, ponekod pa tudi zemeljski plazovi in
visoke vode. Varstvo kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi
nesrečami je sistemsko urejeno z zakonom o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter s področno zakonodajo. Varstvo
kulturne dediščine glede na njen pomen urejajo tudi številni
mednarodni pravni akti, predvsem Haaška konvencija in Protokol
k Haaški konvenciji o varstvu kulturnih dobrin v primeru vojaških
spopadov, Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne
dediščine, priporočila Sveta Evrope o zaščiti stavbne dediščine
pred naravnimi nesrečami idr.

3.5 Gorski svet
Pas z nadmorsko višino nad 1000 m obsega 10,7 % vsega
ozemlja Slovenije. Na tem območju gostota prebivalstva v
povprečju ne presega 5 prebivalcev na km2. Zgornja meja
rentabilnega kmetijstva je pri približno 1000 m nadmorske višine.
Višinski pas med 1000 in 1600 m obsega pretežno gozdove, nad
1600 m nadmorske višine pa se gozdne površine zelo hitro
zmanjšujejo, gozd pa postaja vse redkejši. Na nadmorski višini
nad 1600 m gre le še za rekreacijsko rabo površja.

V Sloveniji s stanjem varstva kulturne dediščine pred naravnimi
in drugimi nesrečami ne moremo biti zadovoljni. Izkušnje ob
potresih na Kozjanskem leta 1974 in v Posočju leta 1976, delno
pa tudi ob zadnjem potresu v Posočju leta 1998, so pokazale, da
kulturna dediščina ni dovolj zavarovana pred učinki potresov in
drugih nesreč.

Gorska območja so ekološko zelo občutljiva, saj se tu odvijajo
močni erozijski procesi, ki jih lahko človek z nepremišljenimi posegi
še pospeši. Zelo pogosti so hudourniki, zemeljski plazovi, podori
in snežni plazovi. Na teh območjih imajo gozdovi pomembno
varovalno vlogo. V ozkih alpskih in predalpskih dolinah so zelo
zmanjšane tudi samočistilne sposobnosti zraka. Gorska območja,
predvsem v zahodni in severozahodni Sloveniji, so močno
izpostavljena vplivom globalnega čezmejnega onesnaževanja
zraka, zlasti kislemu dežju, ogrožajo pa jih tudi posegi v okolje, pri
katerih ne upoštevajo naravnih omejitev.Ta območja zato zaslužijo
posebno skrb in pozornost, kar zadeva ohranjanje in varovanje
gozdov in drugega rastlinstva.

Učinkovite oblike varstva kulturne dediščine so predvsem tiste,
ki so usmerjene v preventivo in se izvajajo pred nesrečo. Obstajajo
trije pristopi k zmanjševanju ogroženosti, ki se med seboj
dopolnjujejo: zmanjševanje tveganja ali preprečevanje nesreč,
preprečevanje škode kot posledice nesreč ter zaščita in reševanje
ob nesreči. Ko se nesreča zgodi, je lahko škoda na nezaščiteni
kulturni dediščini nepopravljiva. Pri varstvu kulturne dediščine
prideta zato v poštev predvsem prva dva pristopa. Gre za pripravo
ustreznih evidenc in dokumentarnega gradiva o kulturni dediščini,
ki je potrebna za njihovo sanacijo in utrjevanje, neposredno fizično
in drugo zaščito pred delovanjem naravnih in drugih sil, za
usposabljanje ljudi, ki se ukvarjajo z njenim varstvom, kot tudi za
usposabljanje pripadnikov reševalnih služb, ki sodelujejo pri
ukrepanju ob naravnih in drugih nesrečah.

3.6 Urbana območja
Za urbana območja je značilen velik pretok snovi in energije, ki ob
omejenih naravnih sposobnostih okolja hitro povzroči čezmerno
onesnaženost življenjskega okolja. V Sloveniji živi danes več kot
polovica prebivalstva na urbanih območjih. Urbana območja delimo
na območja, ki so čezmerno oziroma kritično onesnažena, ter na
območja, kjer onesnaženost ne presega samočistilnih
sposobnosti. V urbana območja, ki so čezmerno onesnažena,
spadajo vsa slovenska mesta z največjim deležem urbanega
prebivalstva. 44 % teh območij je kritično onesnaženih, 20 % pa
čezmerno onesnaženih. Najbolj onesnažena so stara industrijska,
rudarska in energetska urbana središča. V mestih se soočajo
predvsem s čezmernimi koncentracijami SO,, in veliko
koncentracijo nitroznih plinov. V zadnjih letih se je onesnaženost
zraka začela zmanjševati, kar pa v glavnem ne velja za
onesnaženost oziroma kakovost tekočih voda. Glavni problemi
na teh območjih so pomanjkanje čistilnih naprav oziroma njihovo
slabo delovanje, neustrezna odlagališča odpadkov, degradacija
mestnega okolja ob industrijskih obratih, povečana obolevnost
za določenimi boleznimi, neustrezen prometni režim itd. Kritična
onesnaženost zraka lahko v nekaterih slovenskih mestih v
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Ukrepi za zaščito in reševanje kulturne dediščine bi morali biti
sestavni del načrtov za zaščito in reševanje. Obstoječi načrti pa
so pomanjkljivi, saj večinoma ne vsebujejo osnovnih podatkov o
kulturni dediščini na posameznih območjih niti ustreznih napotkov
za njeno zaščito in reševanje ob morebitni nesreči.

5 NEVARNOSTI IN OGROŽENOST
S stališča varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami štejemo
za glavne vire nevarnosti in ogrožanja naravne, tehnične,
tehnološke in druge nesreče, onesnaževanje in premalo
premišljene posege v prostor, vojaško ogrožanje, terorizem ter
množično preseljevanje prebivalcev.
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5.1 Naravne nesreče

5.1.1 Potresi

V Sloveniji ekstremni naravni pojavi in procesi pogosto povzročajo
naravne nesreče. Najpogostejša so neurja s točo, zemeljski
plazovi, podori, usadi, poplave, žled in druge vremenske ujme.

Potresi predstavljajo v Sloveniji eno največjih naravnih nevarnosti.
Seizmografi zabeležijo vsako leto nekaj sto šibkih potresnih
sunkov. V tabeli so navedeni najmočnejši potresi z žarišči v
Sloveniji (VIII. ali višje stopnje po MSK/EMS potresni lestvici).

Tabela 1. Pregled močnejših potresov na območju Slovenije po letu 567
(M. Ribarič, 1980)
datum potresa

koordinate

globina magni- inten- območje
tuda

E°
567
2. 792
26.3.1081
1097
26.3.1511
17.6.1628
1640
10. 5.1689
11.2.1699
14. 4. 1895
29.1.1917

45,66
46,0
46,0
45,6
46,1
46,0
45,9
46,0
45,6
46,1
45,9

(EMS)

15,3
14,5
15,0
15,3
14,0
15,5
15,5
14,9
15,3
14,5
15,6

10
10
15
7
2
5
6
16
13

Zgodovinski viri navajajo, da je bilo v preteklosti na slovenskih
tleh več kot 60 rušilnih potresov. Poleg velike gmotne škode so
zahtevali tudi človeška življenja. Potresno najbolj ogrožena
območja so ljubljansko, kjer se je v preteklosti sprostilo tudi največ
potresne energije, idrijsko, kjer se je zgodil najmočnejši potres na
Slovenskem, ter tolminsko in krško-brežiško območje. Karta
potresne nevarnosti je v prilogi 24. Potresna žarišča obstajajo
na celotnem ozemlju Slovenije. Še najmanj jih je na njenem
skrajnem severovzhodnem delu. Samo v 20. stoletju je bilo na
Slovenskem več kot 20 potresov, katerih intenziteta je presegla
VII. stopnjo po evropski potresni lestvici (EMS). Najmočnejši znani
potresi do konca 20. stoletja so bili koroški potres leta 1348 (zunaj
Slovenije), že omenjeni idrijski potres leta 1511 in ljubljanski potres
leta 1895. V 20. stoletju so bili najmočnejši potresi v Brežicah (I.
1917), na ilirskobistriškem (1.1956), litijskem (1.1963), Kozjanskem
(1.1974), v Furlaniji z učinki v Posočju (1.1976), pod Storžičem (I.
1977), v Savinjski dolini (I. 1982), na območju Ilirske Bistrice (I.
1995) in v zgornjem Posočju (1998), ki je bil najmočnejši potres v
Sloveniji v tem stoletju.

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

IX
Bela krajina
VIII
Ljublj. barje
VIII
JV od Litije
IX
Kočevsko
X
Idrija, Cerkno
VIII
Krško, Brestanica
IX
Brežice
VIII
dolina Temenice
VIII
Metlika
VIIl-IX Ljubljana
VIII
Brežice

bistveno manj in so šibkejši, medtem ko je južneje od nje, zlasti v
Črni gori, Italiji, Grčiji in Turčiji, potresov več, tako šibkih kot tudi
zelo močnih.
Globine potresnih žarišč na območju Slovenije so omejene z
debelino skorje. Največ potresov nastane v žariščni globini do 5
km, sledita skupina potresov v globini od 5 do 15 km in skupina
zelo plitvih potresov do 5 km globine. Potresi v globini nad 15 km
so bili do sedaj zelo redki.
Ozemlje Slovenije seka več kot 100 pomembnih prelomov.
Razvrstitev in lega prelomov je posledica smeri delovanja
tektonskih pritiskov zaradi premikanja litosferskih plošč v tem
delu Sredozemlja. Prelomi segajo do različnih globin. Večinoma so
plitvi, segajo do globine 10 kilometrov. Na območju Slovenije so
tektonski in neotektonski premiki v različnih smereh povzročili
nastanek več seizmogenih območij. Na sliki so s številkami
označeni mejni prelomi, s črkami pa seizmogena območja.
Od jugovzhoda proti severovzhodu si sledijo naslednja
seizmogena območja:

Ozemlje Slovenije se po številu in moči potresov uvršča med
potresno aktivnejša območja, saj leži na potresno aktivnem južnem
robu Evrazijske geotektonske plošče v alpsko-himalajskem
seizmičnem pasu, ki je eden od potresno najaktivnejših na Zemlji.
Razlogi za nastajanje številnih šibkih, pa tudi močnejših potresov
so v zapleteni geološki in tektonski zgradbi tega ozemlja. Zaradi
pomikov treh regionalnih geotektonskih enot - Alp, Dinaridov in
Panonskega bazena - v različnih smereh prihaja med njimi do
napetosti, ki so vzrok potresov. Severneje od Slovenije je potresov
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ziteta

območje Čičarije (A),
goriško-javorniško območje (B),
gorenjsko-ljubljansko območje (C,),
dolenjsko-notranjsko-belokranjsko območje (C2),
seizmogeno območje Karavanke-Kozjansko (D),
koroško-haloško območje (E) ter
štajersko-goriško območje (F).
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Slika 1. Seizmogena območja v Sloveniji
(R. Vidrih, Uprava RS za geofiziko, MOP, 1991)
Najaktivnejši seizmogeni območji v Sloveniji sta gorenjskoljubljansko in dolenjsko-notranjsko-belokranjsko. Na gorenjskoljubljanskem seizmogenem območju je največja možna
prognozirana magnituda (M) 6,2 (Sikošek, 1982), največja možna
inteziteta (l0) pa IX. stopnje po MSK/EMS.

v Sloveniji prebiva na območjih, kjer so možni potresi osme in
devete stopnje po EMS, prek 650 770 ali 33,1 % vseh prebivalcev,

Tabela 2. Število prebivalcev na potresnih območjih (M. Orožen Adamič, 1993)
potresno
območje

površina
v km2

%

število
prebivalcev

%

število
prebivalcev/km2

EMS
EMS
EMS
EMS

363
4.332
15.023
553

1,79
21,37
74,11
2,73

10.573
640.207
1.284.614
30.622

0,54
32,56
65,34
1,56

29
148
86
55

Skupaj

20.271

100,00

1.965.986

100,00

97

IX.
VIII.
VII.
VI.

organov in javnosti o potresni aktivnosti. Z obstoječo mrežo
potresnih opazovalnic do sedaj te aktivnosti ni bilo mogoče
učinkovito spremljati, zato je vlada po potresu v Posočju sprejela
program posodobitve in razširitve državne mreže potresnih
opazovalnic. Slovenski potresni opazovalni sistem pa bo zaradi
večje učinkovitosti in zanesljivosti treba povezati tudi s podobnimi
sistemi v sosednjih državah.

Na posameznih seizmogenih območjih so možni rušilni potresi.
Od slovenskih mest so potresno najbolj ogrožena Idrija, Ljubljana,
Krško, Brežice, Tolmin, Ilirska Bistrica in Litija.
Med glavne naloge varstva pred potresom spadajo sistematično
spremljanje in proučevanje potresne nevarnosti ter potresno varna
gradnja. Posebno pomembno je pravočasno obveščanje pristojnih
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Ker raziskave in analize potresne varnosti tipičnih objektov kažejo,
da je potresna varnost velikega dela stanovanjskih, industrijskih,
infrastrukturnih in drugih objektov neustrezna, je treba izvajati
tudi priprave za reševanje ljudi, premoženja in kulturne dediščine.
Pri tem je treba upoštevati, da bi bile posledice rušilnega potresa
v potresno ogroženih naseljih množične, zato je treba temu
primerno dimenzionirati tudi sile in sredstva, namenjena izvajanju
zaščite, reševanja in pomoči.

Iz zgodovinskih virov ter kasnejših sistematičnih opazovanj so
znane katastrofalne poplave na slovenskih tleh iz leta 1550 na
Celjskem, leta 1851 na območju Radelj, Falske pečine, Lenta v
Mariboru in na Ptuju, leta 1901 na območju Slovenije (poplavljale
so Sava Bohinjka, Selška Sora, Sora, Krka, Temenica, Idrijca,
Bača, Savinja, Voglajna, poplave so bile tudi na Ljubljanskem barju;
ob teh poplavah je bilo porušenih več mostov, poplavljena so bila
mestna jedra, v Celju je voda segala tudi do enega metra visoko),
leta 1910 na Štajerskem, leta 1923 v povodju Soče, Savinje in
Save, v letih 1925, 1937 in 1938 v Pomurju ter na Štajerskem in
na Koroškem, leta 1926 na Celjskem in nekaterih drugih območjih,
leta 1933 na Ljubljanskem barju, v cerkniški in ribniški ter
dobrepoljski in struški dolini, dolini Krke, Spodnji Savi ter v Celjski
kotlini, leta 1954 v Celjski kotlini in v Krškem, leta 1972 na območju
Ledave in Ščavnice s pritoki, leta 1990 v večjem delu Slovenije
ter leta 1998, ko je pas močnih padavin zajel območje od
Koprskega primorja, čez kraške planote, prek Ljubljanskega barja,
Tuhinjske doline in porečja Drete do širšega območja Celja in
naprej čez Haloze v porečje Dravinje do sosednje Hrvaške.

5.1.2 Poplave
V Sloveniji je pet vodnih območij:
vodno območje Mure (mejna Mura na odseku, ki meji z Avstrijo,
vključno s pritokom Kučnica, notranja Mura od Kučnice do
meje z Madžarsko, Ledava s Krko na območju Slovenije in
Kobiljskim pritokom ter Ščavnica),
vodno območje Drave (Drava 1 od državne meje pri Viču do
jezu v Melju, Drava 2 od jezu v Melju do meje s Hrvaško pod
središčem, Pesnica, Meža z Mislinjo, Polskava in Dravinja),

V Sloveniji so štirje osnovni tipi rečnih režimov: snežni (nival),
snežno-dežni (nival-pluvial), dežno-snežni (pluvio-nival) in dežni
(pluvial) režim.

vodno območje Save (Sava Dolinka, Sava Bohinjka, Sava 1
od Radovljice do Medvod, Sava 2 od Medvod do Zidanega
mosta, Sava 3 od Zidanega mosta do Bregane, Tržiška
Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica, Savinja, Paka, Voglajna,
Sora, Ljubljanica, Temenica, Mirna, Krka in Kolpa),

Snežni režim imata reki Mura in Drava. Zanj sta značilna po en
letni maksimum in minimum. Nadpovprečne vode nastopijo aprila
in dosežejo maksimum v pozni pomladi, predvsem v maju, ter
ostanejo take vse do julija.
Snežno-dežni režim imajo vodotoki visokogorskega sveta
Slovenije in njihovega neposrednega predgorja (Julijske Alpe,
Karavanke, Kobansko, Polhograjsko pogorje). Pri daljših
vodotokih, ki imajo pomembno zaledje v visokogorju, se snežnodežni režim pozna še daleč po toku navzdol, na Savi do sotočja
z Ljubljanico, na Soči do sotočja Idrijce in na Savinji do Nazarij. Za
te vodotoke sta značilna dva viška in dva padca. Primarni višek
nastopi v pozni pomladi, praviloma maja ali celo junija, sekundami,
novembrski porast pa je praviloma manjši.

vodno območje Soče (Soča z mejnimi vodotoki Koritnica,
Ovčeja, Nadiža, reka Idrija ter Bača, Idrijca in Vipava),
vodno območje obalnega morja s pritoki (Reka, pritoki
Jadranskega morja v Sloveniji - Dragonja, Badaševica,
Rižana in drugi neposredni pritoki Jadranskega morja ter
obalno morje).
Najgostejša mreža površinskih vodotokov je v Podravju (1,88
km/km2), najmanjša pa v slovenskem delu porečja Kolpe (0,53
km /km2).

Za dežno-snežni režim je značilno, da primarni višek nastopi
aprila, lahko tudi marca ali celo maja, sekundarni pa vedno
novembra in decembra. Pri tem režimu prihajata do izraza
kontinentalna različica, za katero je značilno, da je sekundami
višek manj izrazit, a se doba najnižje poletne vode zavleče v
september, ter mediteranska različica, pri kateri se jesenski dežni
maksimum običajno združi z marčno-aprilskim, se mu povsem
približa ali ga celo malenkostno preseže. Tak režim imajo vodotoki
predalpskega hribovja, dinarsko-kraškega sveta in
subpanonskega dela Slovenije pa tudi Soča v spodnjem delu.

Na teh vodnih območjih se manjše poplave dogajajo vsako leto.
Dokaj pogoste so tudi večje poplave in povodnji, ki ogrožajo doline
rek in potokov v goratem in hribovitem svetu ter ravninski svet.
Poplavno ogroženih je prek 300 000 ha površin, največ je ozkih
dolinskih tal vzdolž hudourniških grap. Večje in obsežnejše poplave
lahko pričakujemo na 94 000 ha površin. Poplavljenih je lahko tudi
več kot 2500 ha urbanih površin. Na območju katastrofalnih poplav
(poplave s povratno dobo nad 50 let) živi dobra četrtina prebivalcev
Slovenije. Katastrofalne poplave ogrožajo južni del Ljubljane ter
del Celja, Laškega, Krškega, Slovenj Gradca, Murske Sobote,
Železnikov, Škofje Loke, Litije, Grosuplja, Kočevja in mnoga druga
naselja. Analize statističnih podatkov kažejo trend povečevanja
pretokov voda na slovenskih rekah, zato mnogi dosedanji ukrepi
za zaščito pred visokimi vodami ne ustrezajo več, zaradi česar
se povečuje poplavna ogroženost. Ogroženost zaradi poplav pa
ni odvisna le od višine vodnega vala, temveč tudi od njegovega
trajanja. Dolgotrajna visoka voda lahko razmoči nasipe, s tem se
poveča nevarnost, da nasipi popustijo ali se celo porušijo.

V dežni režim uvrščamo vodotoke v Primorju. Dežni režim imajo
reke Dragonja, Rižana, Reka in Pivka. Visoke vode se pojavljajo
od novembra do aprila z viškom v novembru.
Poplave se na posameznih vodotokih in območjih pojavljajo v
podobni intenziteti v določenih časovnih presledkih. Glede na
povratno dobo visokih vod ločimo poplave s povratno dobo petih
let (pogoste poplave), poplave s povratno dobo od deset do
dvajset let (deset- do dvajsetletne poplave) ter poplave s povratno
dobo petdeset in nad petdeset let (katastrofalne poplave).

Za Slovenijo so značilni štirje tipi poplav: nižinske in hudourniške
poplave, poplave na kraških poljih in poplave morja. V tem stoletju
je bilo na območju Slovenije 22 velikih poplav, od tega šest takih,
ki so zajele večji del Slovenije. Ena najhujših poplav je bila leta
1990, ko so nekatere slovenske reke, zlasti Savinja, Sava v
srednjem in spodnjem toku ter Kamniška Bistrica, dosegle ali
presegle stoletne visoke vode.
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Najobsežnejša poplavna območja so v nižinsko-ravninskih
predelih severovzhodne in subpanonske Slovenije ter v
predalpskih dolinah in kotlinah, ki odmakajo šavrinsko gričevje in
hribovje. Najnižje obrečne ravnice ob Ledavi, Muri in Ščavnici
prekrivajo obsežna poplavna območja. Prav tako je Drava pod
Mariborom obdana s prostranim poplavnim svetom, na široko
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5.1.3 Poplavljanje morske obale

poplavljajo kmetijsko zemljo tudi vsi njeni pritoki, še zlasti Pesnica,
Polskava in Dravinja.

Na poplave morja vplivajo meteorološki, oceanografski in
astronomski dejavniki. Pojavlja se ob visoki astronomski plimi,
zelo nizkem zračnem tlaku in južnem vetru, ki nariva vodo z
vsega Jadrana proti severni obali Tržaškega zaliva, dodatno pa k
temu prispevajo še valovi in stekajoča se obalna črta. Gladina
morja se lahko dvigne tudi za več kot 100 cm in poplavi predele
ob nizkih obalah. Pri nas nekajkrat na leto poplavi tudi ulice in trge
ter pritličja zgradb ob morju v Piranu. Morje se umakne, ko
preneha južni veter in začne pihati burja.

Vzhodna in osrednja Dolenjska z Belo krajino imata več manjših
poplavnih območij ob Kolpi, Krki, Temenici, Mirni in ob njihovih
pritokih. Ljubljansko barje, ki je na meji med alpskim in dinarskim
gorskim sistemom, je najobsežnejše poplavno območje.
V okviru izdelave geografskega informacijskega sistema je bila
izdelana tudi celostna ocena poplavne ogroženosti Slovenije.
Karte, na katerih so vrisane poplavne linije, so bile pripravljene
predvsem kot podlaga za načrtovanje izrabe prostora ter izvajanje
zaščite in reševanja. Hidrometeorološki zavod spremlja vodne
razmere tudi na drugih vodomernih postajah. V okviru državne
mreže hidroloških postaj deluje v povprečju 170 vodomernih postaj,
poleg tega pa je 135 vodomernih postaj namenjenih opazovanju
aluvialnih vodonosnikov in posameznih vodnih izvirov. Ob tem je
treba pripomniti, da je v okviru državne mreže za spremljanje
visokih voda le 19 avtomatskih vodomernih postaj s stalno zvezo
ter 20 postaj s stalno zvezo za spremljanje padavin. Mreža
vodomernih postaj niti po lokacijah niti po namenu ni usklajena s
potrebami varstva pred poplavami. Z vodomernimi postajami so
posebno slabo pokriti vodotoki v vzhodnem in jugovzhodnem
delu države.

V zgodovini so zabeleženi primeri, ko so potresni sunki povzročili
potresne morske valove. Gre za širjenje nizkoperiodičnega vala,
ki kljub energetski izgubi zaradi trenja pridobi na amplitudi pri
prehodu v plitvejše območje. Ob nizkem zračnem pritisku in
južnem vetru bi potresni val zaradi potresa z epicentrom v
Jadranskem morju lahko v trenutku poplavil nizke predele ob
obali.
5.1.4 Zemeljski plazovi, usadi, podori
V Sloveniji je plazenje tal zelo pogosto, dogaja se na približno eni
tretjini njenega ozemlja. Razlikuje se glede na hitrost in globino.
Plazovite površine sestavljajo labilna in pogojno stabilna zemljišča,
ki običajno plazijo ob veliki namočenosti tal ali zaradi neustreznih
posegov v prostor, ki porušijo obstoječe ravnovesje zemljin. Vzroki
plazenja so torej naravni ali pa so posledica človekove dejavnosti.
Plazenje pogojno stabilnih tal največkrat povzročijo spremembe
pri odtekanju površinske vode, spremembe režima podzemne
vode ter spremembe stabilnosti zaradi fizičnih posegov v prostor
(spodkopavanje pobočij, povečanje obtežbe zaradi gradenj,
spremembe v rastlinski odeji itd.).

Vsakoletne visoke vode v Sloveniji zalijejo okoli 2300 ha površin.
Več kot polovico vsega poplavnega sveta (54 %) je v porečju
Save. V porečju Drave je 42 % poplavnih površin, v porečju Soče
in pritokov pa 4 %. Škoda zaradi poplav je ponekod tudi
kratkoročno večja od stroškov pravočasnih preventivnih
protipoplavnih ukrepov.
Vzroki poplav so predvsem naslednji:
padavine so razporejene v pasu, ki gravitira neposredno na
naseljena območja;

V Sloveniji najdemo zemeljske plazove skoraj povsod, razen na
območju primorskega in dolenjskega krasa. Ne pojavljajo se v
pretežnem območju karbonatnih alpsko-dinarskih grebenov in
na planotah. Prav tako tudi ne v debelozrnatih prodnatih in
morenskih nanosih v dolinah Soče, Save, Savinje, Drave in Mure.

pred pojavom ekstremnih padavin so poplavna območja že
zelo namočena, ali pa so območja po svoji geološki sestavi
slabo prepustna, ali pa so tla zamrznjena;
načrtovane regulacije in predvideni sistemi za zadrževanje
vode še niso zgrajeni;

Najbolj pogosti so zemeljski plazovi v permokarbonskih, glinastih
in grafitoidnih skrilavcih v osrednjih Karavankah od Rateč do
Jezerskega, v Posavskem hribovju od Kresnic do Sevnice, med
Kočevjem in Brodom na Kolpi in tudi v škofjeloškem hribovju do
Idrije. Tudi v paleozojskih glinastografitnih in sljudastokloridnih
skrilavcih Jezerskega in okoli Črne na Koroškem so pogosti
nevarni plazovi. Prav tako so lahko veliki in nevarni plazovi na
staroterciarnem flišu na območju od Solkana do Razdrtega in od
Črnega kala do Rakitovca v Istri. Ti plazovi močno ogrožajo
predvsem ceste in železnice, medtem ko so se naselja na osnovi
zgodovinskih izkušenj obdržala le na najbolj stabilnih predelih.
Zelo nevarni so tudi plazovi v oligocenski sivici na Gorenjskem, v
Posavskem hribovju, v Celjski kotlini in okrog Ormoža ter plazovi
v miocenskih in panonskih glinah, ki so v okolici Kamnika, na
severnem vznožju Gorjancev, okoli Krškega, Podčetrtka,
Tuhinjske doline ter Goričkega, Haloz, Dravinjskih in Slovenskih
goric.

zamašeni jezovi in mostovi še povečujejo zadrževanje vode
na poplavnih površinah.
Na slovenskih rekah je več vodnih zbiralnikov, ki se izrabljajo v
energetske namene. Na teh zbiralnikih je več pregrad, ki po
mednarodni klasifikaciji spadajo med visoke pregrade (so višje
od 15 m). V Sloveniji je 29 vodnih zbiralnikov, ki predstavljajo
določeno nevarnost za naselja dolvodno od pregrad, zato se na
ogroženih območjih izvajajo ustrezne priprave za zaščito in
reševanje. Priprave za zaščito in reševanje se izvajajo tudi za
primer morebitne porušitve jezu na vodni elektrarni Golica na
avstrijski strani.
Ogroženost zaradi poplav se ne izboljšuje, na nekaterih vodnih
območjih se glede na povečane padavine in pretoke, posege v
prostor, ki spreminjajo vodne razmere in druge dejavnike celo
slabša. Mnogi vodnogospodarski objekti zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev propadajo. Razmere na področju varstva pred
poplavami zahtevajo več posluha za reševanje problemov zaradi
poplavne ogroženosti. Varstvo pred poplavami mora temeljiti na
interdisciplinarnem pristopu ter načelih sodelovanja in trajnega
razvoja. Pri tem imajo ključno vlogo in pomen urejena razmerja pri
posegih in izrabi prostora. Pri varstvu pred poplavami se zaostruje
boj za prostor, ki je nujno potreben za izgradnjo
vodnogospodarskih sistemov, predvsem za zadrževanje voda.

16. november2000

Gospodarjenje oziroma izraba zemljiških površin na ogroženih
območjih je seveda možna, vendar le pod določenimi pogoji. Ti
pogoji so v Sloveniji urejeni z vodnogospodarskimi osnovami ter
posameznimi ureditvenimi načrti hudourniških območij. Z
vodnogospodarskimi osnovami so določene površine, ki jih
ogrožajo zemeljski in snežni plazovi, hudourniki in erozija. Na teh
območjih je treba za spremembo kmetijske kulture, graditev
objektov in za druge posege, ki bi lahko vplivali na dinamično
ravnovesje tal, pridobiti vodnogospodarsko soglasje. V praksi se
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največkrat dogaja, da se vodnogospodarsko soglasje zahteva le
za posege ob vodotokih, ne pa tudi za posege na plazovitih in
zaradi erozije ogroženih območjih. Merila, ki so podlaga za izdajo
vodnogospodarskih soglasij, niso v celoti usklajena s tistimi, ki jih
uporabljajo v evropskih državah, zato bo treba pred vstopom v
Evropsko unijo zakonodajo uskladiti tudi na tem področju.

katerimi so njive in vinogradi, od koder se steka več padavinske
vode, kar travna pobočja dodatno obteži.
5.1.5 Obilne snežne padavine
V Sloveniji je sneženje možno že meseca oktobra, spomladi pa
tudi še maja. Običajno obleži sneg, ki pade novembra v predelih
nad 1000 m nadmorske višine. V Sloveniji imajo nad 40 dni s
sneženjem kraji z nadmorsko višino nad 1000 m, drugod pa je v
povprečju na leto manj kot 30 dni s sneženjem. Snežna odeja, ki
nastaja ob posameznih sneženjih, neredko že po nekaj dneh
skopni. V Ljubljani lahko glede na večletne podatke o snežni odeji
pričakujemo vsaki dve leti 37 cm snega, vsakih pet let 61 cm,
vsakih deset let 77 cm, vsakih petindvajset let 97 cm, vsakih sto
let 126 cm in vsakih dvesto petdeset let 146 cm snega. V tabeli 3
pa so podatki o povprečnem, maksimalnem in minimalnem številu
dni s snežno odejo v obdobju od 1961. do 1991. leta.

V Sloveniji so pogosti tudi kamniti plazovi, med katerimi so
najnevarnejši skalni podori. Med najhujšimi je bil podor Dobrača
25. 1. 1348, ko se je zaradi rušilnega potresa severni del hriba
preklal in zgrmel v dolino Zilje in pod seboj pokopal več vasi.
Usadov je največ v vzhodni in severovzhodni Sloveniji. Za
subpanonske usade je značilno, da so preperelinski in da pogosto
nimajo neposredne zveze z geološko sestavo tal, ne s kamninsko
in še manj s tektonsko. Trgajo predvsem preperelino, včasih le
pedološko odejo ali celo samo travno rušo. Za usade je pomembna
tudi prostorska razdelitev oziroma zaporedje kultur po pobočjih.
Usadi se namreč najraje trgajo na travnikih in sadovnjakih, med

Tabela 3. Povprečno, maksimalno in minimalno število dni
s snežno odejo na območju Slovenije v obdobju 1961- 1990
(Geografija Slovenije, 1999)
postaja

povprečno štev. dni
s snežno odejo
Brnik
70,3
Celje
56,0
Črnomelj
54,7
Gornji Lenart
50,5
Ilirska Bistrica
17,8
Kredarica
265,2
Ljubljana
65,1
Novo mesto
65,4
Postojna
47,1
Stara Fužina
109,1

maksimalno štev. dni
s snežno odejo
112
107
92
86
44
310
104
112
79
153

Posledice obilnih snežnih padavin so odvisne od gostote snega.
Južni sneg, ki pada pri temperaturah blizu ledišča, je tudi do
dvakrat težji od hladnega snega. Njegova teža znaša od 150 do
250 kg/m3 snega, teža hladnega snega pa je le od 50 do 120 kg/
m3. Obremenitve streh in drugih objektov se še dodatno povečajo,
če na debeli novozapadli južni sneg pade dež ali žled, saj voda ne
odteka, ampak ostane v snežni odeji.

posledice obilnih snežnih padavin zelo neprijetne in povezane z
veliko gospodarsko škodo.
5.1.6 Snežni plazovi
Slovenija je hribovita, polna strmin, zato so pogosti tudi snežni
plazovi. Nastanek snežnih plazov je odvisen od klimatskih (količina
snežnih padavin) in geomorfoloških razmer (naklon in značilnosti
strmin) ter vegetacije. Snežni plazovi so najpogostejši na visokih,
slabo poraščenih pobočjih, kjer pade veliko snega. V pretežno
gorati in vsaj štiri mesece zasneženi Sloveniji pomenijo veliko
nevarnost za živo in mrtvo naravo.

Snežne padavine povzročijo naravno nesrečo le ob izredno velikih
količinah novozapadlega snega, ki povzroči škodo na objektih,
ohromi promet, onemogoči oskrbo in druge življenjsko pomembne
funkcije v naseljih oziroma družbenih skupnostih.
V minulih 50 letih sta bili na Slovenskem doseženi maksimalni
višini snežne odeje februarja 1952 (v zahodnem in severnem
delu Slovenije) ter med 5. in 8. marcem 1955, ko je natrosilo
največ snega ob gorskih pregradah Kočevskega Roga in Velike
gore. Novozapadli sneg je na posameznih območjih popolnoma
ohromil promet, povzročil je tudi veliko škodo na objektih,
infrastrukturi in na drevju, velike izgube je utrpela tudi divjad. V
današnjih razmerah, za katere je značilna velika odvisnost
gospodinjstev, kmetij, delovnih in drugih organizacij od sodobnega
načina preskrbe in drugih civilizacijskih pridobitev, so lahko
poročevalec, št. 95

minimalno štev. dni
s snežno odejo
3
2
6
6
0
238
2
7
2
18

Snežni plazovi običajno nastajajo med močnim sneženjem ali po
njem ter ob izraziti odjugi, ki zmanjša povezanost snežnih delcev.
Nastajajo tudi iz plovnega snega ter zaradi preobremenitev z
dodatnim snegom. Sile, ki jih povzročajo plazovi, so zelo velike.
Odvisne so od vrste plazu, količine in gostote snega, naklona
pobočja, hitrosti plazu in drugih dejavnikov. Meritve so pokazale,
da plaz že po 50 do 80 m drsenja doseže maksimalno hitrost. Ta
znaša pri plazovih težkega mokrega snega od 5 do 30 m/s. Mnogo
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ugotovimo, da se vsako leto izgubi več kot 1300 ha plodne zemlje
v debelini 20 cm. Del materiala se odplavi neposredno v vodotoke
(Sočo, Savo, Dravo in njene večje pritoke). Okoli 60 % vseh
količin pa začasno ali trajno obleži v erozijskih in hudourniških
grapah, na pobočjih, meliščih in sipinah, ob vznožju gorskih sten
ter na hudourniških vršajih. Od tod jih postopno odplavljajo srednje
in visoke vode. Nenadni veliki hudourniški izbruhi lahko povzročijo
škodo, ki je tudi do 1000-krat večja od povprečne letne škode na
posameznih erozijskih območjih.

večje hitrosti doseižejo plazovi iz suhega snega, predvsem pršni
plazovi, in sicer od 40 do 50 m/s. Tlak pršnega plazu je običajno
med 10 in 100 KF:'a, tlak tekočega plazu pa med 10 in 200 KPa.
Zračni tlak pod prsnim plazom doseže do 5 KPa/m2. Na pobočjih,
strmejših od 50°, nastajajo plazovi le izjemoma, saj se s take
strmine osipa snog že med sneženjem. Večina plazov se sproži
na strminah med 30° in 50°. Plazove pospešujejo gola in gladka
tla, še posebno, če so vlažna ali mokra. Nepokošena pobočja ne
dajejo opore sn«žini. Visoka trava namreč jeseni poleže, pogosto
tudi pomrzne ter tvori tanko, gosto in spolzko preprogo, s katero
se sneg ne sprime. Zato je nevarnost plazov na takih pobočjih še
večja. Gozd zelo činkovito preprečuje snežne plazove, saj deluje
kot mehanska ovira, poleg tega pa ustvarja mikroklimo, ki ni
ugodna za nas. tanek plazov.

Poseben problem predstavljajo območja, na katerih se dogaja
plazenje zemljin in trganje zemeljskih plazov zaradi razmočenosti
tal. Na podlagi zbranih podatkov se ocenjuje, da obsegajo
zemljišča, ki plazijo, kadar so preveč razmočena ali pa kadar se
na njih izvajajo različni posegi, približno 30 % vse površine
Slovenije. Ob hudourniških izbruhih povzročajo najhujše posledice
splazitve tal, ki pogosto zajezijo hudourniške struge in tako
ustvarijo pogoje za odplavljanje velikih količin materiala. Te tako
imenovane hudourniške lave imajo veliko razdiralno moč, zato
povzročijo na svoji poti veliko materialno škodo.

Snežni plazovi so med tistimi naravnimi nesrečami, ki zahtevajo
razmeroma veliko smrtnih žrtev. Nekako do leta 1926 so v snežnih
plazovih v glavnem umirali ljudje, ki so bili stalno naseljeni ob
plazovitih kraji'n ali so tam delali. Kasneje pa je bilo med žrtvami
vse več ljudi, ki so jih plazovi zajeli pri hoji v gorah, smučanju, lovu
in podobnem Sodoben način preživljanja prostega časa v naravi,
ki se kaže v vise večji množičnosti, nemalokrat pa tudi v premajhni
telesni pripravljenosti obiskovalcev gora, njihovi neustrezni
opremljenosti, nezadostnih izkušnjah oziroma nespoštovanju
pravil varnega gibanja, vremenskih in drugih razmer, povečuje
možnost nesreč zaradi snežnih plazov.

V hribovitem svetu predstavlja velik problem tudi porušitvena
erozija. Veliki kamninski podori so pogosti zlasti v Zgornji Soški
dolini deloma pa tudi na drugih območjih. Stanovanjske,
gospodarske in infrastrukturne objekte na mnogih območjih
ogrožajo tudi padajoče kamenje in skale, ki se trgajo na pobočjih.
V Sloveniji povzroča veliko škodo tudi snežna erozija. Le veliki
poraščenosti površin z gozdnim in drugim drevjem se lahko
zahvalimo, da ta erozija ne povzroči še večje škode.

Najnovejše raziskave ogroženosti kažejo, da gre pri snežnih
plazovih za pojav, ki je razmeroma pogost v gorskem in hribovitem
svetu, še zlasti v zahodni in severozahodni Sloveniji. S krčenjem
gozdov so fi.i plazovi začeli utirati pot vedno nižje v dolino. Čeprav
nevarnosti snežnih plazov v Sloveniji niso primerljive s tistimi v
Avstriji, Švici, Franciji in nekaterih drugih državah, jih ne bi smeli
podcenjev.viti, K sreči se zelo veliki in rušilni snežni plazovi ne
pojavljajo pogosto in neposredno ne ogrožajo večjih naselij, temveč
le posamozne stanovanjske, gospodarske, infrastrukturne in
druge objekte ter naprave. Veliko nevarnost predstavljajo
predvserri za cestno in železniško infrastrukturo.

Gospodarjenje s površinami, ki jih ogrožajo erozija in snežni
plazovi, je zahtevno in ne prenese improvizacij. Gospodarjenje
mora biti domišljeno, prilagojeno okolju, izvajati se mora sonaravno.
V hribovitih predelih, kjer je površje izpostavljeno eroziji in snežnim
plazovom, je le okoli 10 % površin ravnih, primernih za določene
dejavnosti. Ravnice praviloma ležijo ob vodotokih, kjer pa so
podvržene vplivom hudourniških izbruhov, visokih vod, kamninskih
zruškov in snežnih plazov. Gospodarjenja na teh območjih ni
mogoče predpisati. Zahteva predvsem spoštovanje načel stroke
ter upoštevanje večstoletne kulturne tradicije. Demografsko
praznjenje ima na teh območjih še posebno negativne posledice.
Prvotni prebivalci na teh območjih so dobri poznavalci naravnih
razmer. Imajo veliko izkušenj z oblikovanjem kulturne pokrajine in
so navajeni bojevanja z naravnimi ujmami, zato je treba pri urejanju
demografskih razmer na teh območjih upoštevati tudi to dejstvo.

Na območju Slovenije je zabeleženih več kot 500 večjih in okoli
1500 ma njših stalnih snežnih plazov na približno 16 000 ha
površine. Po večletnem spremljanju snežnih plazov se ugotavlja,
da ogroža magistralne ceste okoli 90 snežnih plazov, regionalne
več kot H7S, lokalne ceste prek 300, gozdne ceste pa prek 30
bolj ali manj stalnih snežnih plazov. 32 znanih snežnih plazov
ogroža stanovanjske objekte, 33 gospodarske, 19 železniško
infrastrukturo, 53 daljnovodno električno napeljavo, 22 pa
smučišča.

V novejšem času so bila v Sloveniji izvedena obsežna
protierozijska dela, žal ne vedno v smislu preventive, temveč
predvsem kot neposredno odpravljanje posledic hudourniških
izbruhov in visokih voda. V obdobju od 1986. do 1996. leta je bilo
na hudourniških in večjih erozijskih območjih zgrajenih oziroma
izvedenih:

5.1.7 Erozija
Dosedanje raziskave so pokazale, da se erozijski procesi v
Sloveviiji odvijajo na skoraj 9000 km2 ali na 44 % njene površine.
Nad 4000 km2 teh površin je na hudourniških območjih, ki jih
brazda nad 10 000 hudourniških strug. Na teh površinah je spiranje
in odplavljanje erozijskega materiala ter zasipavanje rodovitnih
zemljišč z jalovimi naplavinami večje od obnove rodovitnih tal.
Zaraidi erozije je močno prizadetih okoli 30 000 ha površin, od
tega odpade tretjina vseh površin na odprta žarišča globinske ali
bočne erozije ter na območja udorov in usadov.

3475 ustalitvenih in zaplavnih pregrad,
3081 ustalitvenih pragov,
56 km obrežnih vegetacijskih zavarovanj in
136,8 km ostalih obrežnih zavarovanj.
V zadnjih letih so se sredstva za urejanje in vzdrževanje vodnega
režima, kamor spada tudi urejanje hudourniških območjih in
erozijskih žarišč, v proračunu Republike Slovenije stalno
zmanjševala. Realna vrednost razpoložljivih finančnih sredstev
pa se je še dodatno zmanjšala z uvedbo davka na dodano
vrednost. V preteklih letih je bilo v povprečju zagotovljenih okoli 19
% potrebnih finančnih sredstev za izvajanje preventivnih in
sanacijskih del na tem področju, kar je razvidno iz naslednje
tabele.

Kljub temu da gozdovi blažilno vplivajo na odtočni režim visokih
voda, te zaradi velikega strmca naglo odtekajo in odnašajo velike
koliiiine plodne zemlje in erozijskega drobirja (na leto od 5,2 do
5,3 milijona m3). Več kot polovica tega materiala je drobnozrnatega,
zrn a so v premeru manjša od 0,6 mm, zato jih je možno obravnavati
kot rodovitna tla. Če ta material upoštevamo kot rodovitno zemljo,
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Tabela 4. Pregled potrebnih in zagotovljenih letnih finančnih sredstev za urejanj'e
vodnega režima in za vzdrževalna dela po posameznih vodnih območjih
(Podjetje za urejanje hudournikov, Ljubljana, 2000)

območje
Drava
Savinja - Sotla
Ljubljanica - Sava
Gorenjska
Soča
Primorska
Skupaj

dei'eži
zagotovljenih
sredstev v %

potrebna
letna sredstva

zagotovljena
sredstva

489,6
207,3
602,8
735,9
461,1
125,9

58^4
27,9
130,4
128,0
101,6
44,7

Ti IT
13,5
21,6
17,4
22,0
35,5

2622,6

491,0

18,'/r

Podatki o stanju objektov na hudourniških strugah ter stanju
naravnih strug kažejo, da so razmere zelo kritične, še zlasti pri
objektih, ki so bili zgrajeni do leta 1955. Večina teh objektov je bila
zgrajena v obdobju od 1926. do 1935. leta, zato so v glavnem že
amortizirani.

Med nevihto zelo pogosto pada tudi toča ali drobnej ša sodra, ki
pa ne povzroči toliko škode, saj so njena zrna bistve no lažja.

Snežni plazovi, poplave in hudourniški izbruhi pogosto zahtevajo
tudi človeška življenja. V obdobju od 1870. do 1990. leta so zahtevali
208 življenj. V snežnih plazovih je izgubilo življenje 168 ljudi, ob
poplavah 50, v hudourniških izbruhih pa 6. V teh številkah pa niso
zajete žrtve snežnih plazov med I. svetovno vojno.

V Sloveniji so vetrovi večinoma šibki, saj prevladujočim zahodnim
vetrovom zapirajo pot Alpe. Posebej velja omeniti burjo, fen,
maestral, dolnik, gornik in nevihtni piš.

5.1.9 Viharji

Povprečna jakost vetrov na Slovenskem znaša od 1 ,5 do 2,5
stopnje po Beaufortu, izjemoma doseže mesečni povpreč ek jakosti
posamezne smeri 3 stopnje po Beaufortu.

5.1.8 Nevihte

Burja je slapovit in sunkovit veter, ki piha iz severovzhodnega
kvadranta. Nastaja zaradi posebne razporeditve baričnt iga polja
in orografskih ovir. V Sloveniji je burja posebno izrazita na območju
med Vipavo in Ajdovščino, kjer posamezni sunki dosežejo hitrost
tudi do 180 km/h. Na tem območju so zaradi burje pogoste! motnje
in omejitve v prometu. Posebno znana je burja ob jadrans ki obali,
od Trsta do Črne gore. Burja nad Tržaškim zalivom lahko preseže
hitrost 100 km/h in pri tem poganja vodno maso, ki na gladini
preseže hitrost 1 m/s in doseže hitrost reke.

V Sloveniji so nevihte značilen in razmeroma pogost vremenski
pojav. Nevihte so močni nalivi, ki jih spremljajo bliskanje in grmenje,
močni vetrovi, ohladitve, pogosto pa tudi toča. Slovenija leži v
pasu pogostih neviht, ki se razteza vzdolž jugovzhodnega obrobja
Alp in sega iz Furlanije prek Primorske, Notranjske in osrednje
Slovenije na Štajersko in Prekmurje ter naprej na avstrijsko
Štajersko in Gradišćansko. Na tem območju je lahko tudi do 50
neviht na leto, običajno se dogajajo v poznih pomladnih in zgodnjih
poletnih mesecih.

Fen se pojavlja predvsem v dolini Save Bohinjke in Save D olinke,
pod Karavankami, Kamniškimi Alpami, v Logarski dolin i, pod
Pohorjem, v dolini Krke v novomeški in ribniški kotlini. V Bovcu
piha fenu podoben veter s Krnice na Kaninu, zato ga tamkaj
imenujejo krničar. Fen nastaja na območju gorskih pregracf, čez
katere se zrak vzpenja, nato pa pada proti dolinam. V Sloveniji so
vetrovi večinoma zmerno močni, izjemi sta le burja in fen. Ta ko je
na primer med 4. in 5. februarjem 1936. leta pihal na Gorenjs;kem
zelo močan orkanski veter, ki so ga poimenovali karavanški fen.
Karavanški fen je na Gorenjskem pihal tudi med 9. in 11. februa rjem
1984. leta. Njegova hitrost je dosegla 20 m/s ali 9. stopnjo po
Beaufortu. Povzročil je veliko škodo na stavbah in v gozdovih , še
posebno v smrekovih gozdovih. Sicer pa močnejši vetrovi pogosto
pihajo na višini gorskih slemen. Ob nevihtah se občasno po javi
tudi vrtinčast vihar (tornado, tromba), katerega hitrosti so še
mnogo večje, temu primerna pa je tudi škoda, ki jo povzroča
zlasti na drevju in objektih.

Frontalne nevihte se pojavljajo vse leto, toplotne pa so krajevne,
zajamejo manjša območja in se ne odmaknejo od kraja nastanka.
Povprečno število dni z nevihtami narašča od januarja do junija
oziroma julija, ko doseže maksimum, nakar se manjša proti koncu
leta. Frontalne nevihte so pogostejše v zimskih mesecih. V obdobju
od 1951. do 1980. leta so največ neviht našteli v Portorožu ter na
območju Kanina, Bovca, Kobariškega Stola in zahodnega dela
Polovnika. Povprečno do 40 dni z nevihto na leto je bilo v
jugovzhodnem delu Slovenije na območju Snežnika in Goteniške
gore ter na območju med Tolminom, Škofjo Loko, Vrhniko in
Kubedom. V vzhodni Sloveniji je na leto manj kot 30 dni z nevihto.
Analiza neviht med 1. majem in 30. septembrom v letih 1969,1971
in 1972, ki zajela 146 neviht, je pokazala, da se je pretežni del
neviht pomikal čez Slovenijo v ozkem pasu, ki ga je na severu
omejevala črta Bovec - Celje, na jugu pa črta Lik - Laško. Druga
velika skupina neviht je potovala od obale med Koprom in Piranom
proti severovzhodu čez Postojno, Višnjo Goro in Celje proti
Mariboru in naprej v Slovenske Gorice. Tretja skupina neviht je
potovala od Nove Gorice čez Ajdovščino in naprej proti
Javornikom.
poročevalec, št. 95

V Tržaškem zalivu se v poletnem času večkrat pojavi znači Ini
kratkotrajni (polurni) zahodni veter tramontana, ki nevarno pomene
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čas intenzivnega razvoja in rasti ter na obdobje dozorevanja
kmetijskih rastlin. Vzrok zanjo je lahko tudi dolgotrajno obdobje
brez padavin in brez snežnega pokrova v zimskem in
spomladanskem predvegetacijskem obdobju. Pomladanska setev,
predvsem poljščin, je kasnejša, zaloge talne vode se bistveno
zmanjšajo in rastline kasneje zelo težko nadoknadijo zamujeno,
posledično pa so manjši tudi pridelki. Izrazita suša se pojavlja v
šestmesečnem rastnem obdobju le na Primorskem in v Prekmurju,
kjer so polletni primanjkljaji vode za rastline od 86 do 169 mm. V
poletnem času od junija do avgusta je kmetijska suša pogostejša
in nastopa v sedmih kmetijskih okoliših, neizrazita je le na
Dolenjskem in v Savinjski dolini. Na podlagi analiz podatkov za
obdobje od 1961. do 1999. leta je mogoče z zanesljivostjo trditi, da
so v pretežnem delu Slovenije padavine v vegetacijskem obdobju
dobro razporejene. Pomanjkanje dežja za kmetijske rastline v
vegetacijskem obdobju je prisotno le v Primorju' in v Prekmurju.
Izrazita sušna obdobja za rastline v času vegetacije se s
povprečnim mesečnim primanjkljajem od 15 od 30 mm vode
pojavljajo v 33 od 39 opazovanih let v Primorju in v 29 od 39
opazovanih let v Prekmurju. Na spodnji sliki so prikazani povprečni
3-, 4- in 6- mesečni presežki in primanjkljaji vode za kmetijske
rastline na osmih lokacijah v Sloveniji v obdobju od 1961. do 1999.
leta.

senčnike po plažah, jadrnice po marinah, v skrajnih primerih pa
povzroči tudi znatno sškodo na plovilih in objektih na obali.
5.1.10 Suša
Suša je v širšem pomenu besede dalj časa trajajoče pomanjkanje
vode, do katerega pride iz različnih vzrokov. Običajno govorimo
predvsem o treh glavnih vrstah suše: o meteorološki, hidrološki
in kmetijski suši.
Meteorološka suša nasitopi takrat, ko v določenem obdobju pade
bistveno manjša količina padavin v primerjavi z dolgoletnim
povprečjem.
Kadar traja meteorološka suša daljše obdobje, se najpogosteje
pojavi tudi hidrološka suša, ko se zaradi manjše količine letnih
padavin zniža nivo podtalne vode, pretoki v rekah in potokih se
močno zmanjšajo ali pa popolnoma presahnejo.
Kmetijska suša je kombinacija meteorološke in hidrološke suše.
Nastopi v času intenzivne rasti in razvoja kmetijskih rastlin, to je
v kritičnih fenoloških obdobjih, zaradi česar se zmanjša pridelek
ali pa je ta popolnoma umičen. Kmetijska suša ni omejena le na
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Slika 2. Povprečni 6-, 4- in 3- mesečni presežki in primanjkljaji vode
za kmetijjske rastline na osmih lokacijah v Sloveniji v obdobju 1961-1999
(Hidrometeorološki zavod Slovenije, MOP, 2000)
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Analize negativnih temperatur zraka nam kažejo pogostnost in
jakost ohladitev, ki so v kmetijstvu škodljive predvsem v
spomladanskih mesecih. Podatki o pogostosti števila dni s
temperaturo zraka pod 0° C marca in aprilfji v obdobju od 1961. do
1999. leta po dekadah kažejo, da so temperature zraka pod 0° C
v prvi dekadi marca nekaj povsem običajnega, v drugi in tretji
dekadi marca pa se število dni s temperaturami pod 0° C močno
zmanjša. Nizke temperature zraka v marcu ne predstavljajo večje
nevarnosti za kmetijske rastline, razen na, Primorskem, Goriškem
in v Vipavski dolini, kjer se fenološki razvoj začne najbolj zgodaj.
V celinski Sloveniji so nizke temperature marca nevarne le v letih,
ko je zelo zgodnja fenološka pomlad, kći kršna je bila na primer v
letih 1977,1990,1994 in 1998. Zanimivo je tudi, da so v celinskem
delu Slovenije pogoste ohladitve v drucji dekadi aprila. Ta čas je
najbolj kritičen za pozebo različnih vrst sadnega drevja, ki je tedaj
v fazi cvetenja.

V Sloveniji v glavnem vsako leto pade dovolj padavin, tako da je
suša razmeroma redka, pojavljajo pa se poznopoletne relativne
suše in poznozimske oziroma zgodnjepomladanske suše.
Razsežnosti naravne nesreče pri suši so odvisne od kamninske
osnove, prsti, izbora kmetijske kulture in letne razvojne faze rastlin.
Posebej je treba opozoriti, da so v naravnem okolju v Sloveniji
suše izjemno redke, drugače pa je pri kulturnih rastlinah, še
posebno tam, kjer je izbor kulture neustrezen glede na kamninsko
osnovo, vrsto in debelino prsti ter splošne padavinske razmere.
Vse suše so povezane z razširitvijo subtropskih anticiklonov nad
Sredozemljem in južno Evropo, pomanjkanje padavin pa še
stopnjujejo severni fenski vetrovi, ko na severni strani Alp dežuje
ali sneži, na južni strani pa pihajo suhi in topli vetrovi.
Zimsko-pomladna suša nastopi sočasno s taljenjem snežne odeje.
Pomanjkanje vode se tako čuti le v krajih, kjer ni bilo zimske
snežne odeje, vegetacija pa je povsod neaktivna: trava je suha,
drevje še ni začelo odganjati. Vegetacija torej ne potrebuje vode
za svoj razvoj, suša pa se v naravi kaže s pogostimi požari.
Požari v naravi se zaradi odsotnosti snežne odeje, manjših
padavin, kamninske osnove in burje pojavljajo regionalno,
predvsem na Primorskem in Notranjskem.

5.1.12 Žled
Žled je posebna oblika padavin, ki nafitane kot ledena obloga na
predmetih ob primrzovanju podhlajenih vodnih kapljic, ko je
temperatura vode nižja od ledišča, ali ob primrzovanju
nepodhlajenih vodnih kapljic na žeto hladnih predmetih. Pojavlja
se pozimi, predvsem ob odjugah pri prehodu toplih front. Padavine
v obliki dežja nastajajo v razmeroma toplem zraku, ki se nato v
hladnem zraku pod njim podhladijo in zmrznejo. Žled povzroča
največjo škodo na drevju ter na električnih in telefonskih napeljavah.
V Sloveniji nastaja žled ob srečanju hladnih severozahodnih
zračnih gmot, ki se gibljejo pri tleh,, ter toplejših vlažnih zračnih
gmot, ki v višinah dotekajo z jugozahoda, zato je značilen
predvsem za jugozahodno Slovenijo. Najbolj je razširjen na
visokem krasu in njegovem obrobju, bodisi na celinski ali primorski
strani. Žled se pojavlja tudi v kotlinah, kjer se zadržuje hladni
zrak. V Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, Senožeško
hribovje z Vremščico, Zgornjo Pivk o, vznožja in pobočja visokega
krasa, Snežnik, Javornik, Hruši co, Nanos, Trnovski gozd in
Čičarijo.

Poletna suša (avgust in september) nastopi sočasno z visokimi
temperaturami in vegetacijo, ki je že prešla vrhunec svojega
razvoja. Evapotranspiracija je tedaj velika, prav tako so potrebe
rastlin po vodi še precejšnje. Zaradi suše pride do predčasnega
sušenja nadzemnih delov rastlin in do zmanjšanja pridelka. Taka
suša se pojavlja v večjem delu Slovenije naenkrat, učinki pa so
odvisni od vrste in debeline prsti in od kamninske osnove
(dostopnost podtalnice). Predvsem na tleh s plitvo prstjo
(karbonatna osnova ali rečni nanosi) je primanjkljaj vode zelo
velik.
V obdobju po drugi svetovni vojni so bile v Sloveniji najhujše suše
v letih 1950, 1952, 1962, 1979, 1983, 1985, 1988, 1992, 1993 in
2000.
Poletna suša povzroča tudi težave pri oskrbi s pitno vodo, saj
presahnejo izviri in zmanjka kapnice. Ob višku suše leta 1992 je
bilo na primer od dovažanja pitne vode odvisnih več kot 40 000,
ob suši leta 1993 pa celo 54 000 prebivalcev. Pri graditvi sistemov
za vodno oskrbo, pa tudi pri zagotavljanju sredstev za vodno
oskrbo v izjemnih razmerah, bi morala imeti prednost območja, ki
jih pomanjkanje pitne vode najpogosteje prizadene.

Poškodbe, ki jih povzroča žled, so odvisne predvsem od njegove
debeline, ki znaša od nekaj milimetrov do več centimetrov.
Katastrofalne posledice, zlasti iria drevju ter na električnih in
telefonskih napeljavah, povzroča žled, ki je debelejši od 50 mm.
Žled se najpogosteje pojavlja novembra. Srednje močan žled se
v Sloveniji pojavlja vsakih nek aj let, močan žled, ki povzroča
veliko gospodarsko škodo, pa približno na 50 let.

5.1.11 Pozeba

Žled se izloča tudi na cestiščih . Intenzivno nastajanje žleda na
cestišču lahko za določen čas povsem ohromi promet, saj ga je
zelo težko odstraniti s cestišča

Pojem pozeba označuje poškodbe na rastlinah, ki jih povzročijo
nizke temperature zraka. Nizke temperature zraka ne poškodujejo
vseh rastlin in rastlinskih organov enako, saj so poškodbe odvisne
od odpornosti posamezne rastline, ki je genetska, deloma pa
pridobljena z utrjevanjem.

V višjih predelih ima podobne učinke kot žled trdo ivje. Nastaja ob
primrzovanju podhlajenih oblačnih kapljic, ki jih nosi veter, na
drevje, žice, drogove in drugo površine. Gostota trdega ivja je
manjša kot pri žledu, vendar so obloge lahko zelo debele in skoraj
vedno asimetrične, saj se trd o ivje pojavlja le na privetrni strani
objektov. Električne napeljava na območjih v Sloveniji, kjer se
žled pogosto pojavlja, niso prilagojene možnim povečanim
obremenitvam zaradi žleda.

Za Slovenijo so značilne spomladanske ohladitve, ki jih navadno
povzroči vdor hladnega zraka s severa ali vzhoda. Ohladitve
advekcijsko-radiacijskega značaja so najbolj nevarne, saj ob vdoru
hladnega zraka ponoči, ko se nebo zjasni, sledi še močno
radiacijsko ohlajanje. Take vrste ohladitve so za odpirajoče brste
sadnega drevja ponavadi najbolj usodne, saj temperatura v
prizemnih plasteh ozračja še lahko pade več stopinj pod ničlo.
Ohladitve je možno pričakovati ves mesec april. Ker je to čas
zgodnje setve, vrtnin in odpiranja rodnih brstov pri večini sadnih
vrst in pri vinski trti, so te ohladitve še posebej nevarne. Nizke
temperature zraka v tem času lahko poškodujejo ali celo povsem
uničijo pridelek. V zadnjih tridesetih letih so bile največje pozebe
sadnega drevja v Sloveniji leta 1974, 1977, 1988, 1991 in 1997.
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5.1.13 Toča
Pojem toča označuje padavine v obliki kroglastih ali nepravilnih
zrn ledu s premerom od 5 do 50 mm, včasih tudi več, ki padajo
posamezno ali sprijeta v n opravilno obliko grozdov. Toča nastaja
v območjih nevihtnih oblakov, ki vsebujejo veliko količino
podhlajene vode.
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Tabela 5. Skupno število dni s točo ter povprečno in maksimalno število
dni s točo od junija do septembra v obdobju 1961-1999 na območju Slovenije
(Hidrometeorološki zavod Slovenije, MOP, 2000)
leto
avgust
se otember
julij
junij
štev. pov. ma- štev. pov. ma- štev. pov. ma- štev. pov. ma- štev. pov. maks.
ks. dni s
ks. dni s
ks. dni s
ks. dni s
dni s
točo
točo
točo
točo
točo
3
8 0,2
1
33 0,8
8 0,2
3
2
4 0,1
2
13 0,3
Portorož
4
2
3 0,1
1
25 0,7
2 10 0,3
2
7 0,2
5 0,1
Bilje
1
30 0,7
3
4 0,1
1
1 0,0
1
16 0,4
3
9 0,2
Slap
4
2 64 1,7
2 12 0,3
2 16 0,4
3 14 0,4
22 0,6
Godnje
5
1
37 0,9
3
1 0,0
4
9 0,2
2 18 0,5
9 0,2
Postojna
4
47
4
1
10
0,3
2
1,2
2 17 0,4
3
0,1
Ljubljana
16 0,4
1
3
2
1 0,0
31 0,8
7 0,2
2 12 0,3
1
11 0,3
Črnomelj
2 56 1,4
3
2
8 0,2
3 16 0,4
2 20 0,5
12 0,3
N. mesto
42 1,2
4
6 0,2
1
11 0,3
2
2
14 0,4
3 11 0,3
Sevno
3
4 0,1
1
40 1,0
6 0,2
2
2 13 0,3
2
17 0,4
Bizeljsko
1
28 0,7
3
2
1 0,0
1
8 0,2
1
11 0,3
8 0,2
Celje
1
30 0,8
3
1
1 0,0
6 0,2
2
14 0,4
3
9 0,2
SI. Konjice
3
1
33 0,8
1
5 0,1
2
3 0,1
2 12 0,3
Starše
13 0,3
4
1
25
0,6
1
3
2
1 0,0
3
8 0,2
0,1
Jeruzalem
13 0,3
4
26 0,7
1 0,0
1
2
8 0,2
1
2 10 0,3
7 0,2
Polički vrh
1
36 1,0
3
2
2 0,1
2 10 0,3
2 11 0,3
13 0,3
M. Sobota
1
11 0,3
3
2 0,1
1
1 0,0
4 0,1
2
4 0,1
1
V. Dolenci
32
3
1
3
1
2
13
0,4
'
2
5
11 0,3
0,9
0,1
0,1
Lesce

postaje

Slovenija ima glede na geografsko lego dokaj ugodne pogoje za
nastanek neviht in toče. Zato ni naključje, da so neurja s točo zelo
pogosta v večjem delu države. Toča pada običajno na ostro
omejenih površinah. Pasovi toče so v večini primerov široki nekaj
sto metrov, le izjemoma več kilometrov, dolžina posameznega
pasu pa dosega njegovo nekajkratno širino. Toča pada skoraj
izključno v toplem obdobju leta, najpogosteje junija, julija in avgusta.
Iz tabele je razvidna pogostost toče po posameznih mesecih kot
tudi skupno število dni s točo v toplem delu leta ter maksimalne
vrednosti za posamezen mesec in celotno obdobje. Težko je
določiti območja, ki so potencialno bolj ali manj ogrožena zaradi
toče, ker podatki ne kažejo večje koncentracije tega pojava na
določenem območju. Le na območju Dolenjske, Krasa in
Prekmurja se toča pojavlja skoraj vsako leto.

najpogostejši spomladi, ko ljudje po čiščenju travnikov in njiv
požigajo odpadke. Površine takrat še niso ozelenele in so suhe,
še posebej, če je bila zima suha in topla. Poleti so požari
najpogostejši avgusta. Okoli 33 % požarov se razširi z odprtih
kurišč, največkrat jih razpiha veter. Zaradi samovžigov nastane
le 3,4 % požarov. Pri 24 % vseh požarov vzrok ni pojasnjen, pri
gozdnih požarih pa vzrok ni znan v 55 % vseh primerov.
Posledice gozdnih požarov so odvisne od vrste gozdnega požara,
vrste in oblike gozda, časa nastanka in trajanja požara, velikosti
pogorele površine in občutljivosti gozdnega ekosistema.
Najnevarnejši so vršni požari, ki prizadenejo drevesa od tal do
vrha krošnje. Poleg izgube lesne mase so okrnjene ali v celoti
izgubljene ekološke, socialne in gospodarske funkcije gozda.
Sestoje, ki jih je poškodoval vršni požar, je treba posekati in
obnoviti.

Toča povzroča na Slovenskem veliko gospodarsko škodo. Škoda
na kmetijskih rastlinah je odvisna od intenzitete, trajanja in velikosti
točnih zrn ter od vrste rastline, njenega razvojnega stanja in
kondicije kot tudi od vremenskih razmer pred točo in po njej. Ker
je toča najpogostejša v toplem delu leta, največkrat prizadene
rastline v najobčutljivejših fazah razvoja.

Ljudje se očitno premalo zavedajo materialne škode in ekoloških
posledic požarov v naravnem okolju. Na požarišču se namreč
obnavlja predvsem pionirsko, ekonomsko manjvredno rastje, s
požarom opustošena tla pa ogrožajo še druge oblike degradacije.
Ker poznamo najbolj ogrožena območja je mogoče marsikaj storiti
za učinkovitejšo preventivo kot tudi za učinkovitejše ukrepanje in
sanacijo požarišč. V spodnji tabeli so podatki o požarih v Sloveniji
v obdobju od 1994. do 1999. leta.

5.1.14 Požari
V obdobju od leta 1988 do 1997 je bilo v Sloveniji 10 806 požarov,
od tega 3193 gozdnih in 3002 travniška. Požari v naravi so
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Tabela 6. Pregled požarov v Sloveniji v obdobju 1994-1999
(Uprava RS za zaščito in reševanje, MO, 2000)
leto

1994
1995
1996
1997
1998
199

vsi požari

2510
2913
2854
3639
5192

požari v naravi

požari na
objektih

838
1095
1079
1563
2466
9

1360
1481
1403
1649
1567
3582

požari na prometnih
sredstvih
312
337
372
427
469
990

1497

Pogostost gozdnih požarov je zelo različna po posameznih
gozdnogospodarskih območjih. Največ požarov je na sežanskem
gozdnogospodarskem območju, ki zajema Kras, obalni in priobalni
del ter slovensko Istro. Na tem območju je 90 % vseh zaradi
požara opustošenih goznih površin.

V Sloveniji so požarno najbolj ogroženi gozdovi v
submediteranskem delu države. Število požarov je največje
februarja, marca, julija in avgusta. Najnevarnejš' čas za nastanek
požara v gozdu je med 12. in 18. uro, vrhunec p (i je običajno okoli
14. ure.
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Slika 3. Posek gozdnega drevja zaradi požarov po
gozdnogospodarskih enotah v Sloveniji v obdobju 1995-1999
(Zavod za gozdove Slovenije, 2000)

Gozdarska stroka lahko z gojenjem gozdov, ki so manj občutljivi
za gozdne požare, zmanjša njihovo požarno ogroženost
(predvsem z zagotavljanjem večjega deleža listavcev v gozdovih).
Sonaravno preoblikovanje gozdov v smislu uvajanja za ogenj
manj občutljivih gozdnih sestojev se postopno izvaja, vendar
poteka zelo počasi. Enako pomembni kot preventivna dejavnost
sta tudi dobro organizirana opazovalna služba ter dobro
usposobljena in opremljena gasilska služba.

Pestrost gozdov v Sloveniji pogojuje tudi pestrost insektov. Insekti
so naravni sestavni del gozda. Insekti, predvsem nekatere
žuželke, povzročijo v gozdovih veliko škodo. V naravnih zdravih
in stabilni gozdovih so insekti v dinamičnem ravnovesju z okoljem.
V gozdovih, ki so prizadeti zaradi naravnih ujm, požarov in
onesnaževanja in v katerih se gospodari malomarno, se ustvarjajo
pogoji za nenormalno namnožitev insektov in njihovo škodljivo
delovanje.
V gozdovih povzročajo škodo predvsem žuželke iz vrst hroščev
(19 vrst), metuljev (13 vrst), enokrilcev (7 vrst), kožokrilcev (6
vrst), ravnokrilcev (2 vrsti) in dvokrilcev (1 vrsta). Daleč največ
škode pa v pretežno iglastih gozdovih povzročijo hrošči podlubniki.
Med okoli 80 vrstami podlubnikov, ki živijo v slovenskih gozdovih,
sta najpomembnejša veliki smrekov lubadar (/ps typographus
L.) in mali smrekov lubadar (Pityogenes chalcographus L.).

5.1.15 Bolezni gozdnega drevja, insekti in podlubniki
Med boleznimi gozdnega drevja so najnevarnejše glivične bolezni.
Pri listavcih je najbolj razširjen rak pravega kostanja, pri iglavcih,
zlasti v spremenjenih gozdovih z velikim deležem iglavcev na
neustreznih rastiščih, pa prevladujejo trohnobe. Ta problem je
mogoče dolgoročno rešiti z zamenjavo neodpornih drevesnih
vrst z bolj prilagojenimi in odpornejšimi vrstami, predvsem z listavci.
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V Sloveniji se kljub izvajanju preventivnih ukrepov lahko pojavijo
epidemije določenih nalezljivih bolezni, ki so bile že iztrebljene ali
'pa se do sedaj še niso pojavile. Nevarnost nastanka epidemij
nalezljivih bolezni bi se povečala ob naravni ali drugi množični
nesreči, ko bi se poslabšale higienske razmere. Izkušnje kažejo,
da se ob naravnih in drugih nesrečah pojavljajo epidemije
predvsem v ekonomsko in socialno ogroženih okoljih, kjer je
problematična oskrba s pitno vodo in hrano in kjer sta neurejena
nastanitev in zdravstveno varstvo ljudi.

Podlubniki so majhni cilindrični do ovalni hrošči, ki so zaradi načina
prehranjevanja vezani na drevesne in grmovne vrste. Žive pod
lubjem in v lesu. Veliki so od 0,5 mm do 12 mm. V stabilnih, naravnih
gozdovih napadajo predvsem bolno in oslabelo drevje. Razširjeni
so po vsej Sloveniji. Smrekove gozdove ogrožajo, kadar se
pretirano namnožijo in začno napadati zdravo drevje. Zaradi
podlubnikov so najbolj ogroženi iglavci na prisojnih južnih in
jugozahodnih legah, na območju rečnih naplavin in v nižinah.
Najpogosteje se razširijo v umetno nastalih smrekovih gozdovih
(monokulturati) in na rastiščih, katerim smreka ni prilagojena.

Množična cepljenja pred posameznimi nalezljivimi boleznimi ob
naravnih in drugih nesrečah praviloma niso potrebna, če je bila
pri ljudeh pred nesrečo s sistematičnim cepljenjem že dosežena
dovolj visoka individualna in kolektivna imunost.

5.1.16 Epidemije nalezljivih bolezni
Na širjenje nalezljivih bolezni poleg značilnosti mikroorganizmov
vplivata življenjsko okolje in vedenje ljudi. Čeprav je končna
posledica okužbe največkrat bolezen, so vzroki nastanka bolezni
zelo različni. Povzročitelji nalezljive bolezni se v večini primerov
prenesejo z ene vrste na drugo oziroma iz enega posameznika
na drugega iste vrste. Mikroorganizmi postajajo proti zdravilom
vedno bolj odporni. Zaradi velikih sprememb v okolju, še zlasti
zaradi splošnega poslabšanja sanitarno-higienskih razmer in
občutljivosti populacije, pomeni tudi vsaka naravna ali druga
nesreča povečano tveganje za širjenje nalezljivih bolezni in
nastanek epidemij.

Ob naravnih in drugih množičnih nesrečah nastajajo tudi ugodne
razmere za širjenje akutnih respiratornih bolezni, akutnih črevesnih
nalezljivih bolezni ter nalezljivih kožnih bolezni. Ob nesrečah
predstavljajo poleg nalezljivih bolezni velik problem tudi kronične
degenerativne bolezni, ki se v takih razmerah izjemno hitro širijo.
Nalezljive bolezni so še vedno pomembne, saj ogrožajo zdravje
prebivalstva vseh starostnih skupin. Zadnja leta so se po svetu
zopet razširile nalezljive bolezni, ki jih že vrsto let ni bilo, pojavile
so se celo nove. Priče smo svetovni pandemiji aidsa, ponovno se
pojavljajo tuberkuloza, davica, kolera, kuga, streptokokne in
meningokokne okužbe v novih, še bolj nevarnih oblikah. Po svetu
se širijodenga, ebola in druge hemoragijske mrzlice. Zelo pogoste
so tudi epidemije gripe. Zbolelih je vedno več, mikroorganizmi pa
so vse bolj odporni proti antibiotikom, kar še povečuje tveganje
za ponovno razširitev teh nalezljivih bolezni. Tveganje za nastanek
in širjenje nalezljivih bolezni je tesno povezano s socialnimi,
ekonomskimi in demografskimi spremembami. To tveganje še
zlasti povečujejo vojne, velike migracije prebivalcev, vse večja
gostota prebivalstva, turizem, svetovna trgovina, nove tehnologije
priprave hrane, novi načini življenja in tudi razne spremembe v
okolju. Bolezen, ki se pojavi na nekem območju, se v nekaj dneh
ali tednih zlahka razširi po vsej celini ali po vsem svetu, kot se
občasno dogaja z gripo.

V Sloveniji se gibanje nalezljivih bolezni sistematično spremlja od
konca druge svetovne vojne. Vsako leto se pripravi nacionalni
program varstva pred nalezljivimi boleznimi, v katerem se
opredelijo prednostne naloge za preprečevanje in zatiranje teh
bolezni.
Med desetimi najpogosteje prijavljenimi nalezljivimi boleznimi v
zadnjih letih so norice, gastroenterokolitisi, škrlatinka, lymska
borelioza, mikrosporija, streptokokna angina, virusne črevesne
bolezni, šen, salmoneloze in bakterijske črevesne okužbe. V
zadnjih letih je bilo v Sloveniji prijavljenih povprečno 41 140
primerov nalezljivih bolezni na leto. Ocenjuje se, da je dejansko
število primerov nalezljivih bolezni precej večje. V zadnjih desetih
letih je bilo prijavljenih od 45 do 59 epidemij nalezljivih bolezni na
leto. Najpogostejše so bile alimentarne, hidrične ter kontaktne in
respiratorne epidemije. Večinoma so se pojavljale v obratih
družbene prehrane, domovih upokojencev, osnovnih šolah,
dijaških domovih, hotelih, otroških vrtcih, bolnišnicah, zdraviliščih,
med prebivalci pa predvsem v povezavi z vodno oskrbo.

V Sloveniji so zaenkrat rezultati preventivnih ukrepov še
zadovoljivi, vsaj pri boleznih, proti katerim se izvajajo cepljenja.
Na podlagi podatkov o gibanju nalezljivih bolezni in analiz
epidemioloških razmer pa se ugotavlja, da obstajajo naravna
žarišča nalezljivih bolezni in da proti njim še ni cepljenih dovolj
ljudi. Zato epidemiološka situacija nalezljivih bolezni ne more biti
ugodna.

Največkrat so vzrok nastanka in širjenja nalezljivih bolezni
neustrezne sanitarno-higienske razmere pri pripravi in
razdeljevanju hrane, neprimerne splošne sanitarno-higienske
razmere ter nezadostna osveščenost o nevarnosti ter vlogi in
pomenu preventive. Hidrične epidemije so se najpogosteje
pojavljale zaradi onesnaženja pitne vode s komunalnimi odplakami
ter površinskimi vodami.

5.1.17 Epidemije živalskih kužnih bolezni
Slovensko kmetijstvo so v preteklih 30 letih prizadele štiri večje
epizootiološke nesreče: slinavka in parkljevka leta 1964, atipična
kokošja kuga leta 1966, virusna hemoragična septikemija pri
postrveh leta 1984 in tuberkuloza pri prašičih leta 1987.

Veliko in stalno nevarnost za vnos nalezljivih bolezni predstavljajo
mednarodni migracijski tokovi, ki potekajo prek Slovenije. V
Slovenijo prihaja veliko ljudi iz držav, kjer še vedno obstajajo
nalezljive bolezni, katerih v Sloveniji ni več ali pa jih sploh ni bilo. Z
epidemiološkega stališča so še posebej nevarni ilegalni prihodi
posameznikov in skupin v našo državo. Prišleki se tako izognejo
vsakršnemu zdravstvenemu nadzoru na meji. Določeno nevarnost
za prenos nalezljivih bolezni predstavljajo tudi prebivalci, ki
potujejo v druge države, kjer so razširjene razne nalezljive bolezni.
Prav tako je stalna nevarnost za vnos povzročiteljev nalezljivih
bolezni mednarodni promet z živili ter prevoz živali prek ozemlja
Slovenije.
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Za ljudi in živali so posebno nevarne zoonoze. Med zoonoze
spadajo bolezni, ki se po naravni poti prenašajo z živali
vretenčarjev na ljudi in narobe. Te bolezni se prenašajo s
kontaktom, prek dihalnih poti, s hrano in prek vmesnih prenašalcev.
Med zoonoze spadajo: bruceloza, cisticerkoza, ehinokokoza,
leptospiroza, listerioza, mikrosporija, mrzlica doline Riht, mrzlica
Q, okamenela zalega, rdečica, psitakoza, salmoneloza,
smrkavost, steklina, toksoplazmoza, trihineloza, trihofitija,
tuberkoloza, tularemija in vranični prisad. Gibanje zoonoz na
območju Slovenije v letih 1997,1998 in 1999 je prikazano v spodnji
tabeli.
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Tabela 7. Gibanje zoonoz pri živalih in ljudeh v obdobju 1997-1998
(Veterinarska uprava Republike Slovenije, MKGP, 2000)
leto
zoonoze

bruceloza
tuberkuloza
salmoneloza
steklina
leptospiroza
goveja
spongioformna
encefalopatija
listerioza
ehinokokoza
cisticerkoza
mikrosporija
toksoplazmoza
trihineloza
rdečica
mrzlica Q

1997
štev.
štev.
primerov
primerov
pri živalih pri ljudeh
0
0
188
0
90 020
909
29
0
235
5
0
0

101
1214
481
139
0
0
5754
16

3
2
0
1897
26

štev.
primerov
pri živalih
0
166
90 639
14
950
0

7
5
823
1
349
0
89
2053
1
36
115
4
6702
4
5
426
2

Tako kot pri človeških nalezljivih boleznih velja tudi za živalske,
da obstaja zaradi epizootiološko neugodnega geografskega
položaja Slovenije, vedno bolj živahne mednarodne trgovine z
živalmi in živili živalskega izvora ter mednarodnega turizma stalna
nevarnost nenamernega pa tudi namernega vnosa teh bolezni v
Slovenijo.

štev.
primerov
pri živalih
0
151
44 547
6
1274
0

1999
štev.
primerov
pri ljudeh
0
x
x
0
x
0

16
655
2343
144
2

x
x
x
x
x
0
6850
103

x
x
x

5.2 Tehnične, tehnološke in druge nesreče
Gospodarski razvoj je z gradnjo industrijskih obratov, jedrskih
objektov, velikih vodnih zbiralnikov, kemizacijo okolja,
naraščajočim prometom in drugimi dejavnostmi prinesel v Slovenijo
tudi številne nevarnosti industrijskih nesreč, jedrskih nesreč ter
nesreč v prometu, rudnikih in drugod. Stalno grožnjo za ljudi in
njihovo življenjsko okolje predstavljajo tudi premalo premišljeni
posegi v okolje in čezmerno onesnaževanje. V mednarodnem
okolju so ves čas prisotne tudi nevarnosti vojn, terorizma in
množičnih preseljevanj prebivalstva.

V Sloveniji so bile z ukrepi zdravstvenega varstva živali v
preteklosti zatrte oziroma uspešno nadzorovane vse
najpomembnejše živalske nalezljive bolezni, ki lahko povzročijo
večjo gospodarsko škodo in so nevarne tudi za zdravje ljudi.
Določeno tveganje za nastanek in razširitev teh bolezni obstaja
zaradi prenehanja cepljenja proti klasični prašičji kugi, vendar
tudi to glede na obseg prašičjereje ne predstavlja večjega
problema. Posebej je treba poudariti učinkovitost veterinarskega
nadzora nad tradicionalnimi zoonozami, kot sta tuberkuloza in
bruceloza, saj se bolezni, ki se sicer pojavljata pri živalih, do
sedaj nista prenesli na ljudi. Nekatere nove živalske bolezni, ki se
prenašajo tudi na ljudi, pa zahtevajo razširitev obstoječega
monitoringa za sistematično spremljanje gibanja zoonoz in drugih
živalskih nalezljivih bolezni na območju Slovenije, še posebej v
povezavi s prometom živil živalskega izvora. To še posebej velja
za spremljanje nevarnosti vnosa povzročitelja bolezni norih krav
(BSE).

5.2.1 Nesreče v rudnikih
Po podatkih Republiškega rudarskega inšpektorata se je v zadnjih
15 zmanjševalo število nesreč pri delu v rudnikih in drugih nevarnih
pojavov v rudarstvu. Leta 1984, ko je bilo v rudarstvu zaposlenih
13 848 delavcev, je bilo zabeleženih 2520 nesreč pri delu, leta
1999 pa je bilo ob 6815 zaposlenih 525 nesreč, od tega 8 hujših (1
s smrtnim izidom). Na večjo varnost pri delu je vplivalo več
dejavnikov, najbolj pa uvajanje modernejše in varnejše tehnologije,
usposabljanje zaposlenih ter učinkovitejši nadzor nad stanjem
objektov in delovnimi razmerami.

Na področju varstva živali pred nalezljivimi boleznimi predstavlja
poseben problem odstranjevanje in uničevanje živalskih trupel,
delov živalskega telesa in živalskih odpadkov. Zmogljivosti
obstoječih kafilerij so premajhne in komaj zadoščajo za potrebe v
normalnih razmerah.
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1998
štev.
primerov
pri ljudeh
0
0
1284
0
15
0

Pri rudarjenju lahko pride do naslednjih pojavov in nesreč: do
eksplozije metana in premogovega prahu, jamskega požara, vdora
vode in mulja, vdora jamskih plinov, zruškov, okvar na
prezračevalnih in transportnih napravah in drugih izrednih
dogodkov.
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5.2.2 Nesreče z nevarnimi snovmi

Določena tveganja predstavljajo poleg rudarjenja tudi podzemne
gradnje, površinsko pridobivanje mineralnih surovin ter
pridobivanje nafte in plina. Pridobivanje nafte in plina bo predvidoma
v štirih letih končano. Temu naj bi sledila ekološka sanacija
rudarskih objektov in naprav, predvsem zapiranje vrtin. Zadnji
primer izbruha zemeljskih plinov na Madžarskem (leta 1999)
pomeni resno opozorilo tudi Nafti Lendava ter pristojnim državnim
organom, da pospešijo ekološko sanacijo in zapiranje naftnoplinskih vrtin ter predvidijo ustrezne ukrepe za zaščito in reševanje
ob podobnih pojavih na slovenski strani, saj te vrtine ogrožajo
življenje in zdravlje ljudi in živali na njihovem širšem območju.

V svetu se povečujejo proizvodnja, promet in uporaba kemikalij,
ki se po svojih lastnostih uvrščajo med nevarne snovi. Glede
tega tudi Slovenija ni izjema. Leta 1997 je bilo po podatkih Uprave
RS za zaščito in reševanje na ozemlju Slovenije približno 325 000
t različnih nevarnih snovi, od tega 95 % tekočih. Teh snovi je bilo
po količini največ v Pomurju (94 852 t), v vzhodni Štajerski (66
8861), na širšem območju Ljubljane (56 4281), v zahodni Štajerski
(54 6781) in na Obali (16 3741). Največja koncentracija teh snovi
pa je bila v Rušah, Zrečah, Račah, Celju, Mariboru, Ljubljani,
Postojni, Lendavi, Kopru, Krškem, Hrastniku, Domžalah in Sežani.
V naslednji tabeli so podatki o nevarnih snoveh na območju
Slovenije po razredih ADR.

Tabela 8. Pregled količin nevarnih snovi in njihovih deležev
po razredih ADR na območju Slovenije leta 1997
(Uprava RS za zaščito in reševanje, MO, 1999)
razred nevarnosti
3
8
9
6
4
2
1
5

količina v tonah

vnetljive tekoče snovi
jedke snovi
druge nevarne snovi
strupi
vnetljive trdne snovi
stisnjeni in utekočinjeni plini
eksplozivne snovi
oksidirajoče snovi

272
15
14
11
7
2

skupaj:

I. Četrtletje

439
463
230
356
709
924
697
182

84,00
4,80
4,40
3,50
2,40
0,90
0,20
0,06

325 000

100

predvsem: industrijski obrati, kjer se izdelujejo, predelujejo ali
uporabljajo večje količine nevarnih snovi, civilna in vojaška
skladišča teh snovi, prevozi nevarnih snovi ter odlagališča
kemikalij. V Sloveniji so zaradi nevarnih snovi v industriji, ki je
razpršena in sega sega tudi v povirja rek, še posebno ogroženi
vodni viri. Veliko in stalno nevarnost, zlasti za podtalnico,
predstavljajo tudi neurejena odlagališča kemikalij in z njimi
onesnaženih odpadkov.

Nevarne snovi v vsakem okolju ne predstavljajo enakega tveganja.
Tveganje je odvisno od ravnanja z njimi, stopnje njihove
nevarnosti, značilnosti okolja, kjer se nahajajo, ter od drugih
dejavnikov. Zaradi nesreč oziroma nenadzorovanega uhajanja
nevarnih snovi v okolje so najbolj ogrožene kraške in druge
podzemne vode, morski in drugi občutljivi ekosistemi ter
prebivalstvo v mestih in drugih strnjenih naseljih. S stališča možnih
nesreč z nevarnimi snovmi predstavljajo glavne vire nevarnosti
400
350
300
250
200
150
IOO
50
0

delež v %

2. Četrtletje

3. Četrtletje

4. Četrtletje

□ ceste □ nevarne snovi [
Slika 4. Delež intervencij pooblaščenih gasilskih enot ob prometnih nesrečah
z nevarnimi snovmi v skupnem številu intervencij ob prometnih nesrečah leta 1999
(Uprava RS za zaščito in reševanje, MO, 2000)
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Slovenske železnice vodijo natančno evidenco o nevarnih snoveh
v železniškem prometu. Na leto jih prepeljejo prek 1 200 000 t.
Veliko nevarnih snovi se prevaža v mednarodnem tranzitnem
železniškem prometu. Količina nevarnih snovi, ki se prevaža po
železnici, se vsako leto poveča za okoli 5 %. Deleži posameznih
vrst nevarnih snovi, ki se prevažajo po železnici, so prikazani na
spodnji sliki. Prevoz nevarnih snovi po železnici je varnejši od
prevoza po cestah, zato bi ga kazalo čim bolj preusmeriti s cest
na železnico.

O prevozu nevarnih snovi po slovenskih cestah ni natančnih
podatkov. Natančni podatki obstajajo le o nesrečah z nevarnimi
snovmi v cestnem prometu. S prevozom teh snovi je povezanih
veliko težav. Posebej velja omeniti nespoštovanje predpisov o
pogojih za prevoz nevarnih snovi (nekateri manjši prevozniki ne
izpolnjujejo osnovnih pogojev za prevoz nevarnih snovi), težave
v zvezi z uvedbo spremljanja prevozov določenih nevarnih snovi
ter neurejena parkirišča za prometna sredstva, s katerimi se
prevažajo nevarne snovi.

□ naftni derivati
■ plini
O jedke snovi
□ snovi, ki pri stiku z vodo
tvorijo vnetljive pline
■ vnetljive trdne snovi

Slika 5. Deleži posameznih vrst nevarnih snovi v železniškem prometu v Sloveniji
(Slovenske železnice, 2000)

Prevoz nevarnih snovi po morju je omejen predvsem na pristanišči
v Kopru in Trstu ter plovne poti do teh pristanišč. Leta 1999 je v
slovenska pristanišča priplulo 147 tankerjev za prevoz nafte in
naftnih derivatov ter tankerjev za prevoz tekočih kemikalij. V
koprsko pristanišče je bilo pripeljanih 1 326 712 t nafte in njenih
derivatov ter 94 569 t tekočih kemikalij. Poleg tega je v koprsko
pristanišče priplulo okoli 500 ladij, ki so imele na krovu manjše ali
večje količine nevarnih snovi.

naj bi se v skladu z mednarodnopravnimi akti izoblikovala celostna
nacionalna zakonodaja o kemikalijah in o varstvu pred njimi,
zadeve pa naj bi se v skladu z interdisciplinarnim pristopom uredile
tudi na organizacijski in drugih ravneh.
V zvezi z nesrečami z nevarnimi snovmi naj omenimo še
nevarnosti nesreč z ostanki orožij in neeksplodiranih ubojnih
sredstev (NUS) iz minulih vojn. Na območju Slovenije je še veliko
ostankov teh sredstev. Pirotehniki Uprave RS za zaščito in
reševanje ter uprav za obrambo vsako leto odstranijo in uničijo
okoli 20 ton NUS. V preteklem letu pa je Uprava iz reke Soče
odstranila tudi večje število plinskih topovskih granat italijanskega
izvora iz prve svetovne vojne.

V zračnem prometu se nevarne snovi ne prevažajo v večjih
količinah. Najpogosteje gre za radioaktivne snovi in manjše pošiljke
vzorcev raznih kemikalij, vendar ti prevozi ne predstavljajo večje
nevarnosti.
V Sloveniji se letno opravi okoli 300 prevozov nevarnih snovi v
notranjosti države in od 300 do 350 prevozov prek mejnih
prehodov. Prevoz radioaktivnih snovi po železnici v Sloveniji ni
dovoljen, zato se te snovi večinoma prevažajo po cestah. V
Sloveniji je 10 podjetij, ki imajo dovoljenje za prevoz radioaktivnih
snovi po cestah. Od leta 1991 do 1999 uradno ni bilo evidentiranih
nesreč pri prevozu radioaktivnih snovi. Verjetnost, da se pri
prevozu radioaktivnih snovi po cesti zgodi nesreča je zelo majhna.

5.2.3 Jedrske nesreče in druge radiološke nevarnosti
Glavni viri ogrožanja z radioaktivnimi snovmi so jedrske
elektrarne, raziskovalni jedrski reaktorji, postroji za obogatitev
urana, postroji za izdelavo gorivnih elementov, obrati za predelavo
in odlaganje obsevanega jedrskega goriva ter objekti, namenjeni
skladiščenju, predelavi in odlaganju obsevanega jedrskega goriva
in radioaktivnih odpadkov.

V Sloveniji je varstvo pred nevarnimi snovmi še zelo pomanjkljivo,
na kar opozarjajo tudi vse pogostejše nesreče s temi snovmi.
Ureditev tega področja je razdrobljena in neusklajena (Slovenija
je ratificirala Baselsko konvencijo o nadzoru nad gibanjem nevarnih
odpadkov prek državnih meja ter njihovem odlaganju, ni pa še
sprejela konvencije Združenih narodov o čezmejnem vplivu
industrijskih nesreč), enotno in sistematično spremljanje podatkov
o proizvodnji, prometu, porabi in odlaganju nevarnih snovi se še
ne izvaja, pomanjkljiv in neučinkovit je tudi nadzor nad ravnanjem
s temi snovmi. Dejavnosti, ki jih je glede na stanje v zadnjih letih
spodbudila Vlada Republike Slovenije in ki jih na podlagi zakona o
kemikalijah izvaja novoustanovljeni Urad za kemikalije pri
Ministrstvu za zdravstvo pa so vendarle obetavne. V nekaj letih
poročevalec, št. 95

V svetu trenutno deluje 437 jedrskih energetskih reaktorjev. V
pasu s skrajno oddaljenostjo 1000 km od državne meje Republike
Slovenije je 50 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi reaktorji, od
tega jih je 32 v pasu z oddaljenostjo do 500 km od državne meje.
Elektrarne s tega območja imajo vgrajene v glavnem tlačnovodne
reaktorje (PWR), vrelne (BWR) in lahkovodne reaktorje
vzhodnega tipa (VVER). Verjetnost poškodbe sredice za večino
tlačnovodnih reaktorjev, kakršen je tudi v NE Krško, znaša med
1,0" 10"8 in 1,0* lO^na leto (enkrat na milijon let do enkrat na deset
tisoč let). Pri vrelnih reaktorjih je glede na tehnične značilnosti
tega tipa reaktorjev verjetnost poškodbe sredice nekoliko manjša.
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dolgoživi fisijski produkti) ter od vremenskih razmer. Ljudje in
živali so izpostavljeni radioaktivnemu sevanju v onesnaženem
okolju neposredno zaradi zunanjega obsevanja iz radioaktivnega
oblaka in onesnaženih tal ter zaradi vnašanja radioaktivnih delcev
v svoje telo z vdihanim zrakom, onesnaženo hrano in vodo. V
prvih urah po radioaktivnem izpustu so izpostavljeni predvsem
zunanjemu sevanju (žlahtnih plinov) iz radioaktivnega oblaka,
kasneje, po nekaj dneh, pa so vse bolj izpostavljeni notranjemu
sevanju vdihanih radioaktivnih snovi, še posebno izotopov
radioaktivnega joda, ki se kopičijo v žlezi ščitnici, neposrednemu
zunanjemu sevanju iz onesnaženih tal ter, dolgoročno, notranjemu
sevanju s hrano in vodo zaužitih dolgoživih radionuklidov (Cs137, Cs-134, Sr-90).

Pri lahkovodnih reaktorjih vzhodnega tipa znaša verjetnost
poškodbe sredice okoli 1,0* 10 4.
Med jedrskimi nesrečami predstavljajo največjo nevarnost
nesreče v jedrskih elektrarnah. Ob jedrski nesreči se radioaktivne
snovi (radioaktivni plini in radioaktivni delci) sprostijo pretežno v
ozračje. Zračne mase jih v obliki radioaktivnega oblaka nosijo tudi
prek tisoč kilometrov daleč stran od jedrske elektrarne. Vzdolž
svoje poti, ki je odvisna od prevladujočih vetrov in topografskih
značilnosti ozemlja, se usedajo na zemeljsko površje (suha
depozicija) ali pa jih iz ozračja izpirajo padavine (mokra depozicija).
Stopnja radioaktivne onesnaženosti okolja je odvisna od vrste in
količine izpuščenih radionuklidov (žlahtni plini, radioizotopi joda,

Tabela 9. Pregled jedrskih elektrarn v tujini, ki so najbližje Sloveniji
(Dr. A. Stritar, Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo, Inštitut Jožef Štefan, 1999)
država

ime jedrske
elektrarne

tip
reaktorja

referenčna moč
[MWe]

Madžarska

Paks 1
Paks 2
Paks 3
Paks 4
Bohunice 1
Bohunice 2
Bohunice 3
Bohunice 4
Mochovcel
Dukovany 1
Dukovany 2
Dukovany 3
Dukovany 4
Isarl
Isar2
Gundremmingen-B
Gundremmingen -C

WER
WER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
VVER
BWR
PWR
BWR
BWR

430
433
433
433
408
408
408
408
440
420
420
420
420
870
1410
1240
1248

Slovaška

Češka

Nemčija

Druge radiološke nevarnosti so v glavnem povezane z
morebitnimi nesrečami pri prevozu radioaktivnih snovi, pri uporabi
teh snovi v kmetijstvu, zdravstvu, raziskovalnem delu in na drugih
področjih ter z odlaganjem radioaktivnih odpadkov.

oddaljenost
od drž. meje
RS v km
180
180
180
180
205
205
205
205
260
239
239
239
239
255
255
335
335

V obdobju od 1994. do 1998. leta so bili glavni vzroki prometnih
nesreč: neprilagojena hitrost (36 %), neupoštevanje prednosti
(20 %), nepravilna smer vožnje (19 %), nezadostna varnostna
razdalja (8 %), nepravilno prehitevanje (4 %) in nepravilno ravnanje
pešcev (2 %). Natančnejši podatki o najpogostejših vzrokih
prometnih nesreč s smrtnim izidom in telesnimi poškodbami so
prikazani v tabeli.

5.2.4 Nesreče v cestnem prometu
V cestnem prometu, ki se odvija na javnem cestnem omrežju,
katerega skupna dolžina presega 37 000 km, se zgodi največ
nesreč. V teh nesrečah je tudi največ smrtnih žrtev.
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Tabela 10. Pregled najpogostejših vzrokov prometnih nesreč
s smrtnim izidom in telesnimi poškodbami v obdobju 1994-1997 v Sloveniji
(Generalna policijska uprava, MNZ, 1999)

vzroki
neprilagojena hitrost
neupoštevanje
prednosti
nepravilna
smer vožnje
nepravilno
prehitevanje
nepazljivost pešcev

1994
2466
1313

število kaznivih dejanj
1995
1996
1997
2471
2245
2508
1318
1374
1502

1998
2139
1139

1180

1274

1231

1353

1088

389

368

344

371

258

266

226

183

178

143

sledijo mestne ceste (11 %), lokalne ceste (10 %), najmanj
prometnih nesreč pa se zgodi na avtocestah (8 %). Na
nekategoriziranih cestah se zgodi 7 % vseh prometnih nesreč s
smrtnim izidom. Na območju Slovenije je na cestah identificiranih
okoli 150 nevarnih odsekov ali tako menovanih črnih točk.

V tabeli 11 so prikazani podatki o številu prometnih nesreč in
njihovih posledicah v obdobju od 1993. do 1999. leta. Na celotnem
cestnem omrežju se vsako leto zgodi blizu 38 000 prometnih
nesreč, od tega 41 % na državnih cestah. Glede na opravljeno
prometno delo se največ prometnih nesreč s smrtnih izidom zgodi
na magistralnih cestah (40 %) in na regionalnih cestah (20 %),

Tabela 11. Pregled števila prometnih nesreč
in njihovih posledic v Sloveniji v obdobju 1993-1999
(Generalna policijska uprava, MNZ, 1999)
leto

umrli

1993
1994
1995
1996
1997

število prometnih
nesreč
36 693
37 834
38 923
38 949
40 639

493
505
415
389
357

hudo telesno
poškodovani
2555
2615
2537
2190
2159

lahko telesno
poškodovani
5207
5314
5440
5568
6515

1998
1999

36 704
40 461

311
335

1685
2047

x
6933

5.2.5 Železniške nesreče

Število smrtnih žrtev po letu 1994 postopno upada, vendar podatki
še vedno zbujajo skrb. Od 1991. do 1997. leta je imela Slovenija
po metodologiji Evropske unije zaradi posledic prometnih nesreč,
v katerih je umrlo 3111 ljudi, za 588 milijard družbene škode
(natančnejši podatki o razmerah na slovenskih cestah in prometnih
nesrečah ter ciljih in usmeritvah za njihovo preprečevanje oz.
zmanjšanje so predstavljeni v Nacionalnem programu o varnosti
v cestnem prometu).

poročevalec, št. 95

Po ocenah iz nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške infrastrukture je varnost v železniškem prometu 24krat večja kot v cestnem prometu. V Sloveniji smo imeli v zadnjih
dvajsetih letih eno večjo železniško nesrečo, in sicer v Divači leta
1984. V tej nesreči, v kateri sta trčila potniški in tovorni vlak, je
umrlo 31 oseb, 33 oseb pa je bilo telesno poškodovanih. V zadnjih
petih letih so pri Slovenskih železnicah zabeležili v povprečju 14
izrednih dogodkov na leto. Vsi so se končali z materialno škodo.
Podatki so razvidni v tabeli 12.
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Tabela 12. Prometne nesreče in drugi izredni dogodki
na slovenskih železnicah v obdobju 1994-1998
(Slovenske železnice, 1999)
vrsta dogodka
leto
1994
1995
1996
1997
trčenje vlakov
0
0
11
nalet vlaka
0
0
0
0
iztirjenje vlaka
2
7
17
preprečeno trčenje vlakov
112
0
preprečen nalet vlaka
3
3
4
0
prevoz glavnega signala
3
5
1
0
skupaj
9
16
9
8

Največji problem predstavljajo nesreče na težko dostopnih krajih,
kjer ni neposrednega dostopa do železniške proge, temveč je
dostop možen le z bližnjih železniških postaj oziroma počivališč.

1998

Železniški odseki, na katerih je dostop do železniške proge otežen,
so prikazani v tabeli 13.

Tabela 13:.Pregled železniških odsekov, kjer je dostop do železniške proge otežen
(Slovenske železnice, 1999)
odsek železniške proge

ogrožen železniški odsek

Jesenice-Nova Gorica-Sežana
Podbrdo-Bača
Jesenice-Nova Gorica-Sežana
Most na Soči-Avče
Jesenice-Nova Gorica-Sežana
Plave-Solkan
Ljubljana-Sežana
Pivka-Ležeški Gabrk
Prešnica-Koper
Prešnica-Rižana
Zidani Most-Celje
Zidani Most-Gračnica
Zidani Most-Celje
Zidani Most-Modrič
Maribor-Dravograd
Fala-Vuhred
Ljubljana-Zidani Most
Hrastnik-Sava
Škofja Loka-Kranj
pred postajo Kranj
Kranj-Podnart
več odsekov
Podnart-Lesce-Bled
dva odseka
Sevnica (od predora Ravne)- več odsekov
Tržišče

mednarodnem prometu. V zadnjih 15 letih ni bilo večjih nesreč z
nevarnimi snovmi.

Analiza železniških nesreč in drugih izrednih dogodkov, ki so se
zgodili v železniškem prometu v zadnjih 15 letih, je pokazala, da
so med najpogostejšimi vzroki nesreč nivojska križanja cest z
železniško progo, trčenja vlakov in naleti, iztirjenje, vstopanje in
izstopanje na vlak in z njega, padci z vlaka ter požari in eksplozije.
Podatki o številu nesreč in drugih izrednih dogodkov, v katerih so
bila ogrožena življenja in premoženje, kažejo, da se varnost v
železniškem promet izboljšuje, kar se odraža tudi v tem, da je iz
leta v leto manj nesreč in drugih izrednih dogodkov. Na to so
vplivale tudi spremembe prometnih tokov v državi in v
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dolžina ogrož.
odseka (v km)
20
8
11
17
22
4
3
23
1,9
2,3
4,7
5,3
8,8

r
5.2.6 Nesreče na morju
Na morju se nesreče lahko zgodijo v pomorskem potniškem in
blagovnem prometu, na kopališčih, pri jadranju, surfanju ter pri
drugih dejavnostih v prostem času. V tabeli 14 so podatki o
reševalnih intervencijah v slovenskem morju v letih 1998 in1999.
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Tabela 14. Pregled reševalnih intervencij
v slovenskem morju v obdobju 1998-1999
(Uprava za obrambo Koper, MO, Uprava RS za varstvo narave, MOP, 2000)
vrste intervencij

leto 1998

leto 1999

20
19

19
19

1
0
0
13
7
5

0
0
0
14
5
3

skupno število intervencij
intervencije s čolnom pomorske policije oz.
uprave RS za pomorstvo
intervencije s plovili drugih oseb
intervencije s helikopterjem
pomoč ladjam
pomoč čolnom
pomoč ostalim plovnim objektom
število umrlih (utopitve)

V slovenskem pomorskem prometu ima najpomembnejšo vlogo
Luka Koper. Prek nje poteka 90 % celotnega slovenskega
čezmorskega blagovnega prometa. Ladje sprejema v
specializiranih terminalih. Leta 1999 je v slovenska pristanišča
priplulo 2291 ladij, od tega v koprsko pristanišče 2021, piransko
256 in v izolsko 14.

zgodi na letališčih ali v njihovi bližini, predvsem pri vzletanju in
pristajanju.
V Sloveniji so po predpisih mednarodne organizacije za civilno
letalstvo (ICAO) za mednarodni promet registrirana letališča v
Ljubljani, Mariboru in Portorožu. V civilnem potniškem prometu v
zadnjem času ni bilo večjih letalskih nesreč. Nekaj jih je bilo v
drugih dejavnostih zračnega prometa. Glede na število opravljenih
ur letenja in število registriranih letalcev so človeške žrtve na tem
področju pri nas pod mednarodnim povprečjem.

Za čolne in jahte so urejeni privezi v portoroški marini (620
privezov) in na drugih delih slovenske obale (skupaj okoli 500
privezov).
V slovenskih pristaniščih predstavljajo največjo nevarnost nesreče
z nevarnimi snovmi in požari. Ob morebitnem razlitju nafte ali
njenih derivatov iz tankerja bi nastala ekološka katastrofa, ki bi
imela dolgotrajne ekološke, gospodarske in druge posledice za
celotno obalo. Ob taki nesreči bi usodne posledice utrpeli morski
in obmorski ekosistemi. Zato je treba na tem območju izvajati
predvsem pravočasne in učinkovite preventivne ukrepe, s katerimi
je možno preprečiti nesreče ali vsaj ublažiti njihove posledice.

5.2.8 Utopitve
V Sloveniji umre največ ljudi v prometnih nesrečah, nesrečah pri
delu, zaradi utopitev in v nesrečah v gorah. V omenjenih nesrečah
je v obdobju od 1969. do 1990. leta izgubilo življenje 15 687 ljudi,
od tega 1517 zaradi utopitve. Vse do leta 1970 je bilo več kot 100
utopitev na leto. Do leta 1980 so bile utopitve med omenjenimi
nesrečami po številu smrtnih primerov na drugem mestu, od
tedaj naprej pa so na tretjem mestu, za prometnimi nesrečami in
nesrečami pri delu. Število utopitev se je začelo zmanjševati po
uveljavitvi zakona o varnosti na kopališčih leta 1987. Večina
utopitev se še vedno zgodi zunaj urejenih kopališč, zlasti med
rekreativnimi dejavnostmi.

5.2.7 Letalske nesreče
Delež letalskega potniškega prometa v mednarodnem potniškem
znaša okoli 15 % delež. Letala so po vseh merilih med
najvarnejšimi prevoznimi sredstvi. Glede na število prevoženih
kilometrov je verjetnost, da bo potnik umrl v letalski nesreči, 100krat manjša od verjetnosti, da ga bo smrt doletela v avtomobilu.
Varnost letalskega prometa se stalno izboljšuje. Leta 1970 se je v
rednem letalskem prometu v svetu ponesrečilo 0,018 potnika na
100 milijonov preletenih kilometrov, leta 1993 pa le še 0,004 potnika.
V tem obdobju se je skupno število preletenih potniških kilometrov
povečalo za 516 %. Po predvidevanjih bo v prihodnje letalski
promet naraščal po približno 10-odstotni letni stopnji. Analize
letalskih nesreč kažejo, da se približno 95 % vseh letalskih nesreč
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K zmanjšanju števila utopitev je veliko prispevala akcija "Naučimo
se plavati", katere začetek sega v leto 1983. Tega leta so namreč
pristojni šolski organi sprejeli odločitev, da mora postati učenje
plavanja obvezni del učnega programa osnovne šole. Tečajev
učenja plavanja se je vsako leto udeležilo od 26 000 do 28 000
prebivalcev, večinoma mladih ljudi. V zadnjih letih se število
udeležencev zmanjšuje predvsem zaradi zmanjševanja števila
ur, ki so namenjene temu učenju. V tečaje plavanja tudi niso
vključeni vsi otroci, ki obiskujejo osnovno šolo.
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Slika 6. Pregled števila utopitev v urejenih kopališčih in
zunaj urejenih kopališčih v Sloveniji v obdobju 1985-1998.
(I. Šink, S. Šestan, 1999)
Letos je Državni zbor Republike Slovenije sprejel nov zakon o
varstvu pred utopitvami. Cilj je zmanjšanje števila utopitev ne le v
urejenih kopališčih, temveč tudi v morju, jezerih, rekah in drugih

vodah, skratka povsod, kjer se izvajajo športne dejavnosti,
kopanje in druge dejavnosti v prostem času.

Slika 7. Povprečno število utopitev v Sloveniji v obdobju 1959-1998
(I. Šink, S. Šestan, 1999)

nesreč leta 1996 (36) in 1997 (34). Podrobnejši podatki o številu
poškodovanih in mrtvih v nesrečah v gorah so prikazani v tabeli
15.

5.2.9 Nesreče v prostem času
Med nesrečami v prostem času so najpogostejše nesreče v
gorah. V zadnjih letih zelo hitro narašča število nesreč na
smučiščih nesreč pri letenju s padali, zmaji, pri raftingu in drugih
dejavnostih na vodah.

Med vzroki nesreč v gorah so največkrat zdrsi in padci, do katerih
pride slabe telesne in psihične pripravljenosti, nepoznavanja
terena, neprimerne in pomanjkljive opreme ter podcenjevanja
nevarnosti. Vzroki smrti so najpogosteje srčna kap, splošne
telesne poškodbe in poškodbe glave.

V gorah se vsako leto smrtno ponesreči v povprečju od 15 do 40
obiskovalcev gora. V zadnjih petih letih je bilo največ smrtnih
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Tabela 15. Pregled reševalnih akcij, števila poškodovanih, obolelih in umrlih oseb ter
helikopterskih reševalnih akcij v obdobju 1995 -1999
(Gorska reševalna služba Slovenije, 2000)
leto

štev.
akcij

1995
1996
1997
1998
1999

173
167
203
196
197

reševane
osebe
199
191
223
208
211

poškodovani

zboleli

mrtvi

rešev.
ure

105
80
115
110
96

8
9
11
13
13

14
37
34
27
20

6.341
12.034
7.487
6.172
6.005

pomoč.
zdravnika
65
64
108
109
103

Ob vojaških napadih, katerih cilj bi bil priključiti del ozemlja
Republike Slovenije in bi jih napadalec izvajal s silami za hitro
posredovanje in specialnimi policijskimi silami, bi bilo ogroženo
predvsem območje ob državni meji.

V Sloveniji za ukrepanje ob nesrečah, ki se dogajajo pri dejavnostih
v prostem času, v zraku (padalci, zmajarji, športno letenje), na
vodi in smučiščih, nismo dovolj pripravljeni. Tem nevarnostim in
nesrečam bo zato treba v prihodnje posvetiti večjo pozornost.

Ob vojaških napadih, katerih cilj bi bil poraziti oborožene sile
Republike Slovenije in vzpostaviti zasedbeno oblast in bi jih
napadalec izvajal z vsemi razpoložljivimi silami, bi bilo neposredno
ogroženo celotno območje Republike Slovenije. Pri tem v stopnji
vojaške ogroženosti glede na zemljepisne značilnosti, velikost,
poselitev, razporeditev gospodarskih in drugih zmogljivosti ter
druge značilnosti Slovenije ne bi bilo bistvenih razlik med mestom
in podeželjem. Izkušnje iz vojn, od druge svetovne do vojn, ki so
donedavna divjale na območju bivše Jugoslavije, kažejo, da je v
vojni prizadeto predvsem civilno prebivalstvo.

5.3 Vojaško ogrožanje
Slovensko ozemlje je bilo v preteklosti večkrat prizorišče krvavih
vojnih spopadov. Na to je v veliki meri vplivala njegova lega na
strateškem križpotju med zahodno in srednjo Evropo,
Sredozemljem in Balkanom ter na stiku slovanske, romanske,
germanske in madžarske kulture.
Varnost Republike Slovenije je tudi danes odvisna od aktualnih
varnostno-političnih razmer v tem delu sveta. Po odpravi bipolarne
blokovske delitve sveta in soočanj velikih sil, čemur je sledilo
obdobje intenzivnega sodelovanja držav pri zagotavljanju varnosti
v Evropi in globalnega miru ter demokratizacije družb, se je
nevarnost vojaškega ogrožanja Slovenije bistveno zmanjšala.
Nova varnostna arhitektura v Evropi, odpravljanje vojnih žarišč
in napetosti v mednarodnih odnosih ter njihova demokratizacija
dolgoročno zagotavljajo ugodnejše varnostno-politične razmere
v Evropi in regiji. Pri tem ne gre zanemariti dejstva, da se na
ozemlju Slovenije križajo strateške poti, ki povezujejo Evropo,
Sredozemlje in Balkan kot tudi, da niso odpravljeni mejni in
mednacionalni spori, gospodarsko pogojeni spori in boji za naravne
vire, ki tudi v spremenjenih varnostno-političnih razmerah
predstavljajo pomembno varnostno tveganje.

Ob vojnih dejavnostih v soseščini bi se povečala predvsem
ogroženost okolja zaradi onesnaževanja zraka, vode in drugih
učinkov uporabljenih orožij.
Državni terorizem in podtalno delovanje tujih oboroženih sil proti
Sloveniji bi bila glede na njene cilje usmerjena na konkretne objekte
in območja. V tem primeru bi lahko bili cilji napadov tudi objekti in
kraji, kjer se ljudje množično zbirajo.
Slovenija mora pri pripravah na nesreče upoštevati možne
nevarnosti vojaškega ogrožanja njenega ozemlja, zagotoviti mora
ustrezne materialne in druge možnosti za neposredno zaščito
prebivalcev in vrednot pred učinki vojnega delovanja ter
organizirati najnujnejše sile in sredstva za reševanje in pomoč ob
morebitnih vojaških napadih na naselja, industrijske, infrastrukturne
in druge objekte ter za zaščito in reševanje kulturne dediščine.
Pripravljenost za zaščito, reševanje in pomoč se mora uskladiti s
pripravljenostjo za izvajanje vojaške in civilne obrambe.

Dosedanji procesi razoroževanja in nadzora nad oboroževanjem
so sicer prispevali k zmanjšanju količine konvencionalnega,
jedrskega in drugega orožja za množično uničevanje, vendar je
učinek teh prizadevanj omejen, vsaj dokler ne bo doseženo
radikalno zmanjšanje vojaških arzenalov, posamezne vrste orožja
pa povsem odpravljene.

5.4 Terorizem

Možne oblike zunanjega, predvsem vojaškega ogrožanja
Slovenije so: vojaški napadi tujih oboroženih sil, ekološki in drugi
vplivi vojaških dejavnosti v soseščini, državni terorizem ter umetno
povzročanje izrednih podnebnih, vremenskih, vodnih, ekoloških,
zdravstvenih in drugih razmer, ki lahko ogrozijo življenjsko okolje.

V razmerah vse večje globalizacije družbenopolitičnega in
gospodarskega življenja, vključevanja slovenske družbe v
svetovne gospodarske tokove, velikih migracij prebivalstva ter
naraščanja organiziranega kriminala se povečujejo varnostna
tveganja, ki jih predstavljajo terorizem in druge oblike množičnega
nasilja. Dejavnost terorističnih skupin se z uporabo množične
psihologije vse bolj usmerja v objekte in območja, kjer se zbirajo
množice ljudi. Motivi terorističnih dejanj večinoma izhajajo iz
političnih, kriminalnih in revanšističnih interesov. Pojavne oblike
so lahko zelo različne in so vse težje predvidljive. Pri terorističnih
dejanjih se poleg konvencionalnega orožja lahko uporabijo tudi
najsodobnejša vojaška napadalna sredstva in metode.

Ob vojaških napadih iz razdalje, ki bi jih napadalec izvajal z uporabo
daljnometne artilerije, vodenih raket in vojaškega letalstva, bi bili
glede na njihov končni namen in cilj ogroženi predvsem pomembni
vojaški objekti, industrijski obrati, objekti za predelavo nafte ter
proizvodnjo in prenos električne energije, cestnoprometna,
železniška, letališka, pristaniška, komunalna in druga
infrastruktura ter drugi gospodarski objekti.
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pomoč.
helikopterja
41
58
67
75
63
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Slovenija je za priseljence, še posebno za begunce, glede na
njen geopolitični položaj ter politične, varnostne, gospodarske in
socialne razmere vse bolj zanimiva država. Septembra 1992. leta
je bilo pri nas v oskrbi blizu 75 000 začasnih beguncev iz Hrvaške
ter Bosne in Hercegovine, ki so pribežali v Slovenijo zaradi vojne
in nasilja nad civilnim prebivalstvom. Začasni begunci so
predstavljali okoli 3,7 % celotnega prebivalstva Slovenije, v občini
Postojna 7,6 % lokalnega prebivalstva, v občini Črnomelj 6,1 %, v
občini Jesenice 5,7 % itd. Stroški oskrbe beguncev so se skoraj
v celoti pokrivali s sredstvi proračuna Republike Slovenije. S
povečevanjem števila beguncev in azilantov na območju Slovenije
so se spreminjale tudi varnostne razmere v državi.

Nevarnost terorizma in drugih oblik množičnega nasilja v sodobnih
razmerah zahteva, da pristojni državni organi načrtujejo in izvajajo
učinkovite preventivne ukrepe za hitro in učinkovito zaščito in
reševanje ljudi in premoženja. Za ukrepanje ob teh nevarnostih
pa je treba ustrezno usposobiti in opremiti predvsem enote za
hitre reševalne intervencije v mestih in drugih večjih naseljih.
5.5 Druga varnostna tveganja
Za Republiko Slovenijo predstavljajo določeno varnostno tveganje
tudi množična preseljevanja ljudi. Množičnih preseljevanj ljudi, ki
jih večinoma povzročajo vojaška, politična, socialna in
gospodarska tveganja, je vedno več in dobivajo vse večje
razsežnosti. Po podatkih Visokega komisariata za begunce
(UNHCR) pri Združenih narodih se je število iskalcev azila,
beguncev in notranje razseljenih oseb v obdobju od 1991. do
1995. leta povečalo s 17 na 27 milijonov. Ob koncu leta 1998 je
bilo v svetu okoli 12,3 milijona beguncev. Po padcu berlinskega
zidu so se v Evropi vzroki za iskanje azila bistveno spremenili.
Tipičnih prosilcev azila, preganjanih zaradi političnega prepričanja,
je vse manj. V devetdesetih letih se je, zlasti ob razpadu nekdanjih
večnacionalnih socialističnih držav in v državljanskih vojnah, ki
so temu sledile, izredno povečalo število prosilcev azila zaradi
nacionalne oziroma etnične in verske pripadnosti. Vojne so bile v
devetdesetih letih najpomembnejši povzročitelj množičnih
preseljevanj, zlasti beguncev in razseljenih oseb.

Ob morebitnih novih zaostritvah vojaških, političnih, socialnih in
gospodarskih razmer v regiji ali širše je lahko Slovenija ponovno
soočena s podobno begunsko problematiko. Da bi v takih primerih
lahko učinkovito ukrepala in da se ne bi ponovile izkušnje glede
sprejemanja in vračanja hrvaških in bosansko-hercegovskih
beguncev, je treba med drugim odpraviti tudi pravne praznine v
nacionalni in mednarodni ureditvi begunske problematike.
5.6 Pregled možnih naravnih in drugih nesreč
Naravne in druge nesreče, ki se lahko zgodijo na območju
Slovenije so naštete v tabeli 16.

Tabela 16. Pregled naravnih in drugih nesreč po vzroku nastanka
(Uprava RS za zaščito in reševanje, MO, 2000)
naravne nesreče
geofizikalne

biološke

potres
epidemija
zemeljski plaz
epizootija
usad, podor
epifitija
vihar
infestacija
suša
pozeba
žled
toča
obilne snežne padavine
snežni plaz
poplava
erozija tal
požar v naravnem okolju

druge nesreče
tehnične in tehnološke

družbeno
pogojene

nesreče pri delu
industrijske nesreče
rudniška nesreča
jedrska nesreča in druge
radiološke nesreče
nesreče v prometu
nesreče v drugih
dejavnostih

nesreče v prostem času
množične migracije
prebivalstva
vojna
terorizem in druge oblike
množičnega nasilja

Posamezna nesreča lahko sproži eno ali več drugih nesreč, ki
stopnjujejo ogroženost ali prizadetost ljudi, živali, premoženja,
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Ukrepanje ob nesrečah obsega zaščito, reševanje in pomoč, ki
se izvajajo na podlagi načrtov za zaščito in reševanje. V okviru
ukrepanja ob nesrečah se izvajajo tudi naloge in ukrepi za ureditev
najnujnejših življenjskih razmer na prizadetem območju.

6 PRIPRAVLJENOST NA NESREČE
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami po zakonu obsega
varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred
vsemi nevarnostmi in nesrečami, ki lahko ogrozijo njihovo varnost.
Cilj tega varstva je zmanjšati število nesreč ter preprečiti oziroma
ublažiti njihove posledice. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami se organizira kot enoten in celovit sistem v državi. Vse
oblike varstva se izvajajo v skladu z načeli mednarodnega
humanitarnega prava in mednarodnega prava varstva ljudi, živali,
kulturne dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih nesreč
in nesreč, ki jih prinaša sodobna civilizacija.

Odpravljanje posledic obsega ukrepe in dejavnosti za sanacijo
škode in odpravo drugih posledic nesreče do vrnitve v prvotno
stanje.
6.1 Splošno o pripravljenosti
Po letu 1991 je bila v Sloveniji v skladu z novim pravnim redom
sprejeta nova zakonodaja o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Na njeni podlagi je bil vzpostavljen celovit sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki povezuje vse
izvajalce zaščite, reševanja' in pomoči. Zagotovljeno je bilo enotno
in usklajeno vodenje zaščitnih in reševalnih akcij ob nesrečah ter
načrtna uporaba obstoječih človeških in materialnih virov. Zgrajena
je bila skupna informacijska, telekomunikacijska, izobraževalna
in druga infrastruktura, namenjena izvajanju zaščite, reševanja
in pomoči. Glede na razpoložljiva finančna sredstva so bile
oblikovane tudi najnujnejše zaloge materialnih sredstev za primer
množičnih nesreč.

Temeljne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:
izvajanje preventivnih ukrepov,
vzpostavitev in vzdrževanje pripravljenosti,
opazovanje, obveščanje in alarmiranje ob nevarnostih in
nesrečah,
zaščita, reševanje in pomoč ob nesrečah ter
odpravljanje posledic nesreč.
V državni pristojnosti je predvsem urejanje sistema, načrtovanje
razvojnega in raziskovalnega dela, organiziranje sistema
opazovanja, obveščanja in alarmiranja, organiziranje, opremljanje
ter usposabljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
izdelava programov izobraževanja in usposabljanja za zaščito,
reševanje in pomoč ter izgradnja in vzdrževanje
telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture.

Na novo je bil vzpostavljen sistem izobraževanja in usposabljanja
kadrov za potrebe varstva pred nesrečami kot tudi sistem
usposabljanja, ki se izvaja na podlagi usklajenih izobraževalnih
programov ter programov usposabljanja, ki jih določa minister,
pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sprejeti
so bili dvostranski in večstranski sporazumi o medsebojnem
sodelovanju držav na področju varstva pred nesrečami. Slovenija
je postala dejavna partnerica tudi v okviru programa Partnerstvo
za mir, programov Evropske unije in programov mednarodnih
organizacij.

V občinski pristojnosti je predvsem spremljanje nevarnosti,
organiziranje in pripravljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč
ter organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči. Občine
samostojno organizirajo in vodijo akcije zaščite, reševanja in
pomoči na svojem območju kot tudi akcije pri odpravljanju posledic
nesreč. Država jim pri tem pomaga s silami in sredstvi iz svoje
pristojnosti.

Priprave in ukrepanje ob nesrečah so zasnovane na ocenah
ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč ter drugih strokovnih
podlagah, ki se preverjajo v praksi in dopolnjujejo.

Pri upravljanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami sodelujejo vsak na svoji ravni državni zbor in vlada,
občinski sveti in župani ter upravni odbori in poslovodni organi
gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij. Operativno
strokovno vodenje akcij za zaščito, reševanje in pomoč pa je v
rokah poveljnikov in štabov Civilne zaščite, vodij intervencij ter
vodij reševalnih enot in služb.

6.2 Zakonodaja
Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami urejajo
zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, Št. 64/94), zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93), zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93), zakon o
Rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93), zakon o varstvu
pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00). Na podlagi teh zakonov
je bila že sprejeta večina podzakonskih predpisov.

Težišče varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naj bi bilo
izvajanje preventivnih ukrepov, katerih namen je preprečiti
nastanek nevarnosti oziroma odpraviti nevarnost, ki lahko povzroči
nesrečo. Preventivni ukrepi se izvajajo po dejavnostih, predvsem
v okviru načrtovanja in urejanja prostora.

Z novo zakonodajo je bilo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami izločeno iz obrambnega sistema z namenom, da se to
področje organizira kot celovita interdisciplinarna dejavnost,
povezana v normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen
in enoten sistem, ki zagotavlja varstvo pred nesrečami v miru in
vseh drugih spremenjenih razmerah, tudi v izrednem in vojnem
stanju. S tem so se na tem področju odprle možnosti najširšega
sodelovanja humanitarnih in drugih nevladnih organizacij, katerih
dejavnost je pomembna za varstvo pred nesrečami.

Pripravljenost na nesrečo obsega opazovanje, obveščanje in
alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč, izdelavo
načrtov zaščite in reševanja, organiziranje, opremljanje in
usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ter zagotavljanje
materialnih sredstev za izvajanje zaščitnih ukrepov ter izvajanje
zaščite, reševanja in pomoči.
Opazovanje, obveščanje in alarmiranje obsega opazovanje
meteoroloških, hidroloških, seizmoloških, radioloških, ekoloških,
zdravstvenih in drugih razmer; zbiranje podatkov o nevarnostih
in nesrečah ter drugih za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami pomembnih pojavov in dogodkov; organiziranje In
vzdrževanje zbirk podatkov o silah in sredstvih za zaščito,
reševanje in pomoč ter o intervencijah teh sil; obveščanje pristojnih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti, javnih služb ter
drugih pristojnih organov za vodenje in izvajanje akcij zaščite,
reševanja in pomoči, opozarjanje na nevarnosti, javno alarmiranje
ter aktiviranje in koordinacija delovanja reševalnih služb.
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Nova zakonodaja ustrezno ureja strokovno operativno vodenje
akcij zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
V skladu s strategijo nacionalne varnosti Republike Slovenije pa
bi bilo treba jasno urediti upravljanje in vodenje v kriznih razmerah.
Nova zakonodaja zagotavlja neposreden nadzor nad izvajanjem
vseh oblik varstva pred nesrečami tako na lokalni kot državni
ravni ter v gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah.
Omogočila je izgradnjo skupne infrastrukture, ki je potrebna za
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in drugih organov na področju preventive, ukrepanja in
odpravljanja posledic nesreč. S tem namenom naj bi se to področje
organiziralo v okviru posebne vladne službe, v katere sestavi naj
bi se izvajal tudi inšpekcijski nadzor, ali pa naj bi ustanovili posebno
javno agencijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri tem je namreč treba upoštevati, da pri izvajanju zaščite,
reševanja in pomoči sodelujejo številne humanitarne in druge
nevladne organizacije in da je težišče vseh dejavnosti na tem
področju v lokalnih skupnostih.

neposredno spremljanje nevarnosti in nesreč kot tudi za vodenje
akcij zaščite, reševanja in pomoč ob nesrečah in odpravljanju
njihovih posledic.
Preventivo praviloma ureja področna zakonodaja. V njej je to
področje urejeno zelo različno, v posameznih zakonih dokaj
celovito, v nekaterih zakonih pa zelo pomanjkljivo.Tudi tinanciranje
sanacije posledic nesreč normativno ni urejeno.
S posebnimi predpisi so bila na novo urejena področja uporabe
zrakoplovov pri reševanju ob naravnih in drugih nesrečah,
tehničnega globinskega potapljanja in še nekatera druga področja
zaščite in reševanja.

Glede tega tudi v evropskih državah ni enotnih rešitev. Evropska
unija in zveza NATO vsekakor ne podpirata teženj po unifikaciji
upravne organiziranosti tega področja, saj menita, da mora biti to
čim bolj prilagojeno specifičnim varnostnim in drugim razmeram v
posamezni državi. V nekaterih razvitih zahodnih državah so te
dileme razrešili z ustanovitvijo posebnih javnih agencij za civilno
krizno načrtovanje ter za zaščito in reševanje. Na Švedskem so
za opravljanje upravnih, razvojnih, analitičnih, strokovnooperativnih in drugih nalog s tega področja ustanovili agencijo za
civilno načrtovanje za krizne razmere in agencijo za zaščito in
reševanje. V Združenih državah Amerike te naloge opravlja zvezna
agencija za civilno načrtovanje in krizni menedžment. Na podoben
način je to področje po novem organizirano tudi v Italiji. V Ruski
federaciji, Ukrajini in še nekaterih drugih državah pa imajo
posebno ministrstvo za civilno načrtovanje ukrepov za krizne
razmere in civilno zaščito.

Nova zakonodaja je v tistem delu, ki ureja zaščito, reševanje in
pomoč, v glavnem usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Trenutno poteka usklajevanje domače zakonodaje o varstvu pred
industrijskimi nesrečami in varstvu pred požari.
6.3 Upravna organiziranost
Na podlagi nove zakonodaje se je izoblikovala tudi upravna
organiziranost na tem področju. Za izvajanje ukrepov za
preprečevanje naravnih in drugih nesreč oziroma njihovih posledic
so pristojna in odgovorna posamezna ministrstva. Ministrstva so
neposredno odgovorna tudi za priprave in delovanje dejavnosti iz
njihove pristojnosti ob naravnih in drugih nesrečah. Dejavnost
ministrstev usmerja in usklajuje Vlada Republike Slovenije.

Pri spreminjanju in prilagajanju upravne organiziranosti na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba
upoštevati tudi naravne geografske in družbene značilnosti
posameznih regij. Pokrajinska raznolikost Slovenije namreč
zahteva specifične pristope in vsebine varstva pred nesrečami.
Sedanja regijska organiziranost Ministrstva za obrambo se je v
praksi dobro obnesla. Do konca je treba izpeljati začeto
reorganizacijo Uprave RS za zaščito in reševanje ter uprav za
obrambo. V okviru predvidenih regijskih izpostav Uprave RS za
zaščito in reševanje naj bi poleg strokovnih služb delovali tudi vsi
dosedanji regijski centri za obveščanje. Ponovno je treba proučiti
tudi potrebo po območnih centrih za obveščanje za primer velikih
naravnih in drugih nesreč.

Ob naravnih in drugih nesrečah se usklajeno delovanje ministrstev
in drugih državnih organov zagotavlja z državnimi načrti zaščite
in reševanja, ki jih sprejme vlada. Vlada je do sedaj sprejela načrte
zaščite in reševanja ob potresu, poplavi, jedrski nesreči in letalski
nesreči. Delovanje ministrstev in drugih državnih organov pri
izvajanju ukrepov za preprečevanje nesreč ter pri odpravljanju
njihovih posledic pa do sedaj ni bilo zasnovano na skupnih
programih in načrtih. To je tudi eden glavnih vzrokov za premalo
načrtno in premalo učinkovito izvajanje preventive iz državne
pristojnosti.
Upravne in strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Uprava
izvaja predvsem naloge, ki se nanašajo na razvojno in
raziskovalno delo, organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil
za zaščito, reševanje in pomoč, organiziranje informacijskega in
telekomunikacijskega sistema, izdelavo ocen ogroženosti in
drugih strokovnih podlag, izdelavo programov izobraževanja in
usposabljanja ter njihovo izvajanje, oblikovanje in vzdrževanje
državnih rezerv idr. Uprava skrbi tudi za državne načrte zaščite
in reševanja.

6.4 Raziskave
Razvojno in raziskovalno delo se izvaja v skladu s ciljnim
raziskovalnim programom »Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami« in po programih aplikativnih raziskav, ki se financirajo
s sredstvi Uprave RS za zaščito in reševanje ter sredstvi
požarnega sklada.
Po letu 1992 je bilo težišče razvojnega in raziskovalnega dela na
izdelavi ocen ogroženosti, sistema opazovanja, obveščanja in
alarmiranja, preventivnih ukrepov, pripravljenosti na nesreče ter
na področju sanacije škode in odpravljanju drugih posledic nesreč.
Največ raziskovalnih nalog se je nanašalo na prostorske,
gradbene in druge tehnične ukrepe za zaščito pred nesrečami,
varstvo pred požarom, varstvo pred poplavami, varstvo gozdov,
varstvo pred plazovi, zdravstveno varstvo, informatiko in
proučevanje psiholoških vidikov nesreč. Izdelane so bile 3
temeljne in 35 aplikativnih raziskav, 19 raziskav pa je v teku. V
tem obdobju je bilo v raziskovalno delo vloženo okoli 105 milijonov
SIT. Razpoložljiva finančna sredstva niso zadoščala niti za izvedbo
minimalnega raziskovalnega programa, čeprav je treba ob tem
poudariti, da je Uprava RS za zaščito in reševanje za raziskave
namenila relativno velik del svojih proračunskih sredstev. Več
sredstev bi morali nameniti predvsem temeljnim raziskavam ter
izdelavi poglobljenih raziskav posameznih nesreč.

Uprava RS za zaščito in reševanje z zakonom nima pooblastil za
neposredno medresorsko usklajevanje dejavnosti varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, razen v zvezi z izdelavo in
izvajanjem državnih načrtov zaščite in reševanja.To je ena od
pomanjkljivosti sedanje upravne organiziranosti na tem področju.
Ta pomanjkljivost pride še posebej do izraza pri načrtovanju
preventivnih ukrepov skupnega značaja ter pri odpravljanju
posledic nesreč.
V Sloveniji se pogosto postavlja vprašanje glede resorne
organiziranosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Nekateri menijo, da mora to področje ostati v pristojnosti
obrambnega ministrstva, nekateri pa so prepričani, da spada to
področje v pristojnost notranjega ministrstva. Vsekakor so na
tem področju potrebne spremembe. S spremembami naj bi
zagotovili predvsem učinkovitejšo koordinacijo dejavnosti državnih
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6.5 Preventiva

se praviloma gradijo kot dvonamenski objekti, da bi jih v miru
lahko uporabljali tudi za druge namene.

Cilj preventive je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati varnostna
tveganja. Preventiva je usmerjena predvsem v vire ogrožanja.
Njen namen je predvsem preprečiti nevarnost, že obstoječe
nevarnosti pa odstraniti ali vsaj zmanjšati. Cilj preventivnega
delovanja je tudi preprečiti ali vsaj ublažiti posledice nesreče.
Temeljne preventivne ukrepe naj bi izvajala pristojna ministrstva,
lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavodi in druge
organizacije v skladu s pristojnostmi oziroma dejavnostmi.

Ob koncu 1999. leta je bilo v Sloveniji 1790 zaklonišč za osnovno
zaščito z 296 128 zakloniščnimi mesti in 263 zaklonišč dopolnilne
zaščite z 39 356-zakloniščnimi mesti. Število zaklonišč za osnovno
zaščito se je v zadnjem času zmanjšalo zaradi njihove
prekategorizacije v zaklonišča za dopolnilno zaščito, ki se izvaja
ob rekonstrukcijah in spremembi namembnosti objektov, v katerih
so zaklonišča.

Ker se ne vodi evidenca o sredstvih za preventivo, ni mogoče
ugotoviti, kolikšna sredstva namenjajo posamezna ministrstva in
lokalne skupnosti za preprečevanje nesreč in ublažitev njihovih
posledic. Za ta namen se običajno uporabljajo sredstva za redno
dejavnost. Večina ministrstev nima posebnih programov in načrtov
za preprečevanje nesreč, zato tudi ni mogoče presojati
učinkovitosti naložb na tem področju.

Sedanje politike graditve zaklonišč ne kaže spreminjati ne glede
na spremenjeno varnostno-politično okolje Republike Slovenije in
majhno verjetnost vojaškega spopada svetovnih razsežnosti kot
tudi lokalnih in regionalnih konfliktov, v katere bi lahko bila vpletena
Republika Slovenija. Sprejeti pa je treba standarde za zakloniščno
opremo ter zagotoviti učinkovitejše vzdrževanje obstoječih
zaklonišč, saj sedaj množično propadajo.

Izvajanje preventivnih ukrepov bi moralo biti zasnovano na ocenah
ogroženosti in drugih strokovnih podlagah. Za nesreče, ki
predstavljajo največjo nevarnost, bi bilo treba izdelati posebne
strategije varstva, ki bi vključevale dolgoročne in kratkoročne
cilje varstva, konkretne preventivne ukrepe ter priporočila za
pripravljenost in ukrepanje ob nesreči. Do sedaj je bila v tem
smislu izdelana le strategija varstva pred potresom.

6.6.2 Radiološka, kemijska in biološka zaščita
Radiološka, kemijska in biološka zaščita se izvajajo z
opazovanjem radioloških, kemijskih in bioloških nevarnosti,
povezanih s proizvodnjo, prometom, prevozom, uporabo in
odlaganjem nevarnih snovi ter uporabo jedrskih, kemičnih in
bioloških bojnih sredstev, z izvajanjem osebne in vzajemne
zaščite ljudi, z zaščito in reševanjem ob nesrečah ter
odpravljanjem njihovih posledic.

Prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe, ki se nanašajo
na graditev objektov ter zagotavljanje varnosti pred naravnimi in
drugimi nesrečami, bi bilo treba upoštevati pri pripravi prostorskih
sestavin plana Republike Slovenije ter v prostorskih načrtih lokalnih
skupnosti. Trenutno so v pripravi strokovne podlage za pripravo
prostorskih načrtov.

Opazovanje radioloških nevarnosti se izvaja v okviru centralnega
radiacijskega opozorilnega sistema Slovenije (CROSS), ki
omogoča takojšnje zaznavanje povišanega sevanja v okolju, z
izvajanjem raziskav o sevanju in njegovih vplivih na okolje (program meritev splošne radiološke kontaminacije okolja), ki jih
izvajajo pooblaščene organizacije, v nujnih primerih pa tudi z
meritvami radioaktivnosti in terenskimi preiskavami, ki jih izvajajo
državne enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito (RKBzaščito), ki delujejo v sestavi Civilne zaščite.

6.6 Zaščitni ukrepi
Zaščita pred nevarnostmi se zagotavlja z zaklanjanjem,
evakuacijo, nastanitvijo in oskrbo ogroženih prebivalcev, tehničnimi
in drugimi sredstvi za osebno in skupinsko radiološko, kemijsko
in biološko zaščito, odstranjevanjem in uničevanjem ostankov
neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS) ter zaščito nepremične
in premične kulturne dediščine. Z omenjenimi zaščitnimi ukrepi
se želi preprečiti neposreden vpliv nesreč na ljudi, živali,
premoženje, kulturno dediščino in okolje.

V Sloveniji je ob koncu leta 1999 delovalo 42 sond za izvajanje
nepretrganih meritev hitrosti doze zunanjega sevanja gama. Na
posameznih merilnih mestih se izvajajo tudi redne meritve
koncentracije umetne aktivnosti alfa in beta v zraku, koncentracije
radionuklidov sevalcev gama, koncentracije radioaktivnega joda
J-131 v zraku v vseh njegovih kemijskih oblikah ter koncentracije
radonovih in toronovih kratkoživih potomcev. V okviru CROSS se
od 1996. leta naprej na enem mestu zbirajo podatki meritev iz
vseh javnih in zasebnih opazovalnih sistemov v državi (HMZ
Slovenije, URSJV, Nuklearna elektrarna Krško, Elektroinštitut Milan
Vidmar, TE Šoštanj in TE Trbovlje). Sistem upravlja Uprava RS za
jedrsko varnost (več o tem v poročilu URSJV, MOP, o jedrski in
sevalni varnosti v Sloveniji v letu 1999, URSJV-RP-044). URSJV
je pristojna tudi za mednarodno izmenjavo podatkov o radiacijski
situaciji na območju evropskih nacionalnih radiacijskih opazovalnih
sistemov.

6.6.1 Zaklonišča
Zaklonišča imajo pri zaščiti ljudi pred napadi iz zraka in drugimi
vojaškimi napadi v vojnih razmerah posebno velik pomen. V
Sloveniji se zaklonišča gradijo od začetka sedemdesetih let.
Največ je bilo zgrajenih zaklonišč za osnovno zaščito. Leta 1984
je bilo na območju Slovenije 266 639 zakloniščnih mest v
zakloniščih za osnovno zaščito, 75 035 v zakloniščih za dopolnilno
zaščito in 5491 zakloniščnih mest v zakloniščih za povečano
zaščito. Ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih let je
bil sprejet moratorij na graditev zaklonišč. Od leta 1994 naprej se
zaklonišča ponovno gradijo, vendar le v omejenem obsegu.
Zaklonišča osnovne zaščite se gradijo v mestih in drugih
ogroženih naseljih v novih objektih, ki so namenjeni javni
zdravstveni službi, varstvu in izobraževanju otrok, varstvu
kulturne dediščine, javnim telekomunikacijam, nacionalni televiziji
in radiu, upravljanju železniškega, pomorskega in zračnega
prometa ter v pomembnih energetskih in industrijskih objektih,
kjer bi se v vojni opravljale dejavnosti, ki so posebnega pomena
za obrambo in zaščito. V drugih novih objektih je obvezna le
ojačitev prve plošče, tako da ta zdrži rušenje nanjo. Zaklonišča
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Sistem za spremljanje radioaktivnosti v okolju je še vedno v
izgradnji. V naslednjih letih naj bi izpopolnili javno mrežo
avtomatskih merilnih postaj, da bo mogoče radioaktivnost v okolju
spremljati v vseh razmerah, tako ob morebitnih jedrskih nesrečah
in drugih izrednih dogodkih, ki lahko povzročijo povečano
radioaktivnost v okolju, kot tudi v vojnem stanju. Nadaljevati je
treba povezovanje sistema za spremljanje zunanjega sevanja z
drugimi nacionalnimi in evropskim radiacijskim sistemom in ga
ustrezno povezati v splošni sistem opazovanja, obveščanja in
alarmiranja, ki podpira civilno načrtovanje ter upravljanje in vodenje
v kriznih razmerah. Logično in gospodarno bi bilo, da bi javno
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mrežo merilnikov zunanjega sevanja razvijali v okviru
Hidrometeorološkega zavoda Slovenije, ki opravlja opazovanja
vremenskih, vodnih, ekoloških in drugih razmer kot tudi
opazovanja onesnaženosti zraka in ima za ta namen že zgrajeno
dokaj gosto mrežo merilnih postaj kot tudi telekomunikacijsko
infrastrukturo za prenos podatkov v realnem času.

-

Do konca tega leta bodo predvidoma v celoti opremljene in
usposobljene tudi državne enote za RKB-zaščito Civilne zaščite,
ki so namenjene opravljanju terenskih radioloških, kemijskih in
bioloških meritev, analiz in preiskav (detekcija, identifikacija,
dozimetrija) ob nesrečah z nevarnimi snovmi in v vojnem stanju.
V lokalnih skupnostih pa poteka organiziranje, opremljanje in
usposabljanje enot za RKB-zaščito, ki so namenjene izvajanju
ukrepov za zaščito pred učinki nevarnih snovi in RKB-orožja ter
izvajanju dekontaminacije. Za sodelovanje pri zaščiti in reševanju
ob večjih nesrečah z nevarnimi snovmi se pripravljajo tudi ustrezne
enote Slovenske vojske. Enote za ukrepanje ob nesrečah z
nevarnimi snovmi bi morala ustanoviti tudi podjetja in druge
organizacije, ki v svojem delovnem procesu izdelujejo, uporabljajo
ali hranijo nevarne snovi.

-

-

Pri delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja imajo
ključno vlogo centri za obveščanje, ki opravljajo večino od naštetih
nalog. V Sloveniji deluje 13 regijskih centrov za obveščanje in
center za obveščanje Republike Slovenije (CORS).
CORS organizira in izvaja zbiranje in obdelavo podatkov iz
obstoječih opazovalnih sistemov na območju države ter jih
posreduje regijskim centrom in posameznim uporabnikom, skrbi
pa tudi za mednarodno izmenjavo podatkov. Regijski centri za
obveščanje zbirajo podatke o nevarnostih in nesrečah ter
opravljajo dispečersko službo na področju gasilstva, gorske
reševalne službe, jamarske reševalne službe, podvodne
reševalne službe, službe za nujno medicinsko pomoč, Civilne
zaščite in drugih reševalnih služb, poleg tega pa se odzivajo na
klic v sili na številko 112.

Uprava RS za zaščito in reševanje si je po letu 1994, ko je bil
sprejet zakon o varstvu pred naravnimi in drugi nesrečami,
prizadevala izboljšati usposobljenost in opremljenost prebivalcev
za osebno in vzajemno radiološko, kemijsko in biološko zaščito.
Usmeritve in priporočila prebivalcem, da bi si zagotovili ustrezna
sredstva za osebno radiološko, kemijsko in biološko zaščito, pa
žal niso obrodila sadov. S predpisi je sicer predvideno, da določeno
količino sredstev za osebno in skupinsko zaščito zagotavlja
država, vendar ta sredstva glede na možne nevarnosti niso
zadostna. Povečati oziroma obnoviti bi bilo treba predvsem zaloge
sredstev za osebno zaščito otrok in drugih posebnih skupin
prebivalstva.

Slovenija je med tistimi evropskimi državami, ki so že uvedle
enotno evropsko številko 112 za klic v sili. Tako je že pred
vključitvijo v Evropsko unijo izpolnila zahtevo iz odloka Sveta
Evrope iz leta 1991, po katerem morajo članice številko uvesti v
javna telefonska omrežja kot enotno evropsko klicno številko za
izredne razmere. To številko lahko prebivalci Slovenije uporabljajo,
kadar se znajdejo v stiski in potrebujejo pomoč gasilcev, nujno
medicinsko pomoč in nujno pomoč katerekoli druge reševalne
službe. Na tej številki lahko dobijo tudi pomembne podatke o
vremenskih, vodnih, snežnih in drugih razmerah, o motnjah pri
oskrbi s pitno vodo, električno energijo ter o drugih življenjsko
pomembnih vprašanjih.

6.6.3 Zaščita pred NUS
Na območju Slovenije je še vedno veliko ostankov orožja in
neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve in druge svetovne vojne.
Teh sredstev, ki izvirajo iz prve svetovne vojne, je največ v
Posočju, na območju soške fronte. V Sloveniji se vsako leto odkrije,
odstrani in uniči okoli 20 t NUS. Iz reke Soče je bilo leta 1998
odstranjenih tudi več plinskih topovskih granat, ki so bile napolnjene
z nevarnim bojnim strupom fosgenom. Ta sredstva je treba
odstranjevati sproti, ne le zaradi varnostnih razlogov, temveč tudi
glede na obveznosti naše države po mednarodnih konvencijah.
Tudi v slovenskem morju še vedno odkrivajo nova najdišča
morskih min, ki predstavljajo nevarnost za ribiče in potapljače.
Varstvo pred NUS organizira in izvaja Uprava RS za zaščito in
reševanje v skladu z mednarodnimi standardi. Pri tem se srečuje
z velikimi težavami, ker nima ustreznih poligonov za deaktiviranje
in uničevanje teh sredstev. Lokalne skupnosti teh poligonov ne
želijo imeti na svojem območju.

V začetku leta 1997 so bili v Sloveniji uveljavljeni tudi novi znaki
za javno alarmiranje ob nevarnostih naravnih in drugih nesreč.
Na pobudo Gasilske zveze Slovenije bo potrebno proučiti možnost
uvedbe posebnega alarmnega znaka za sklic prostovoljnih
gasilcev.
Iz tega prikaza je razvidno, da so postavljeni temelji sistema
opazovanja, obveščanja in alarmiranja in da je razvita tudi že
večina njegovih funkcij. V prihodnjih letih bo težišče na
izpopolnjevanju in povezovanju obstoječih opazovalnih sistemov
v Center za obveščanje RS in regijske centre za obveščanje,
prek katerih se uporabniki s tega področja oskrbujejo s podatki,
ki jih potrebujejo pri svojem delu. Gre za tiste opazovalne sisteme,
ki jih organizirajo posamezna ministrstva in javni zavodi za potrebe
javne službe, ki jo opravljajo, katerih podatki in rezultati opazovanj
pa so pomembni tudi za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Prednostno je treba izpopolniti predvsem sistem za
opazovanje potresov ter sistem za opazovanje vremenskih
razmer. Slovenija poleg meteorološkega radarja na Lisci nujno
potrebuje še en meteorološki radar, ki bi pokrival jugozahodni del
Slovenije, od koder prihaja večina vremenskih ujm, hkrati pa bo v
vlogi rezervnega radarja. Opazovanje nevarnosti in drugih izrednih
dogodkov, ki so pomembni za varstvo pred nesrečami, zahteva
dobro sodelovanje vseh organov in služb, ki se s tem ukvarjajo.

6.6.4 Zaščita kulturne dediščine
Na področju varstva kulturne dediščine je bil v zadnjih letih
dosežen določen napredek, vendar pa obstoječe materialne
možnosti ne zagotavljajo ustrezne zaščite kulturne dediščine pred
posledicami naravnih in drugih nesreč.
6.7 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
Temeljne naloge sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
so:
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opazovanje meteoroloških, hidroloških, seizmoloških,
radioloških, ekoloških, zdravstvenih in drugih razmer,
zbiranje podatkov o nevarnostih in nesrečah ter o drugih za
varstvo pred nesrečami pomembnih pojavih in dogodkih,
organiziranje in dopolnjevanje zbirk podatkov o silah in
sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter o intervencijah
teh sil,
obveščanje pristojnih državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ter drugih organov in služb, pristojnih za vodenje in
izvajanje akcij zaščite, reševanja in pomoči,
opozarjanje prebivalstva na nevarnosti in javno alarmiranje,
aktiviranje in koordinacija delovanja reševalnih služb ter
posredovanje pri zagotavljanju logistične in druge podpore
reševalnim službam.
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6.9 Govorne in podatkovne zveze

Kot zgled dobrega medsebojnega sodelovanja naj omenimo
sodelovanje med Upravo RS za zaščito in reševanje in
Hidrometeorološkim zavodom Slovenije, ki upravlja večino, za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pomembnih
opazovalnih sistemov (spremljanje vremenskih, vodnih, ekoloških
razmer). HMZ Slovenije je v okviru informacijske in strokovne
podpore pri vodenju zaščitnih in reševalnih akcij samoiniciativno
razvil nekatere modele, ki so pomembni pri napovedovanju in
spremljanju vremenskih ujm.

Pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se uporabljajo
naslednje telekomunikacijske povezave:
-

V sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja je odprto tudi
vprašanje dispečerske službe za nujno medicinsko pomoč. Nujno
medicinsko pomoč izvajajo zdravstvene ustanove, večinoma na
klasičen način. S pravilnikom o nujni medicinski pomoči pa je
predvideno, da se na območju Slovenije organizira mreža
zdravniških ekip za nujno medicinsko pomoč, katere delovanje
naj bi podpirala dispečerska služba za nujno medicinsko pomoč
v regijskih centrih za obveščanje.

Sistema radijskih zvez ZARE in intranet ZARE sta avtonomna
sistema, namenjena uporabnikom s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Sistem zvez ZARE je največji in
najpopolnejši sistem klasičnih radijskih zvez v državi. Pokritost
območja Slovenije z radijskim signalom presega 95 % vsega
njenega ozemlja. Te zveze uporabljajo vse reševalne službe in
drugi izvajalci zaščite, reševanja in pomoči.

Javno alarmiranje se po zakonu organizira kot enoten sistem, ki
ga je mogoče upravljati na državni, regionalni in lokalni ravni,. Za
zagotovitev tehničnih možnosti in alarmiranje ob nevarnostih
oziroma nesrečah, razen ob naravnih, je načeloma odgovoren
povzročitelj nevarnosti oziroma nesreče. Za izgradnjo in
vzdrževanje sistema javnega alarmiranja ob naravnih nesrečah
so pristojne lokalne skupnosti. Ker večina lokalnih skupnosti za
ta namen nima dovolj denarja, je ta sistem nedograjen in marsikje
tudi slabo vzdrževan. Uprava RS za zaščito in reševanje je zato
pripravila projekt posodobitve celotnega sistema javnega
alarmiranja, ki temelji na ocenah ogroženosti posameznih območij
ter upošteva sodobne tehnične in tehnološke možnosti alarmiranja
oziroma obveščanja. Uprava tudi predlaga, naj se ta sistem
prenese v državno pristojnost, kajti le tako bo mogoče zagotoviti
skladen razvoj in vzdrževanje vseh njegovih delov.

Intranet ZARE trenutno povezuje uporabnike na državni ravni,
do konca prihodnjega leta pa bodo to omrežje lahko uporabljale
vse reševalne službe kot tudi štabi Civilne zaščite in lokalne
skupnosti. Pri njegovi izgradnji so bile uporabljene obstoječe
telekomunikacijske in informacijske zmogljivosti.
Slovenija je pred pomembno odločitvijo o prihodnjem enotnem
sistemu radijskih zvez. Po dosedanjih ocenah naj bi bil to
profesionalni sistem radijskih zvez TETRA. V okviru tega sistema
bi za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami zgradili
navidezno samostojno radijsko omrežje, ki bi ga uporabljali vsi, ki
se ukvarjajo z zaščito in reševanjem. Nov sistem radijskih zvez
naj bi omogočal tudi zanesljiv in kakovosten prenos podatkov in
njihovo izmenjavo med uporabniki. Bistvena prednost sistema
TETRA pa bi bila v tem, da bi ga lahko brez tehničnih omejitev
uporabljali pri komuniciranju med uporabniki na celotnem območju
države, omogočal pa bi tudi neposredne medsebojne povezave
s policijo, vojsko in za varstvo pred nesrečami pomembnimi
organizacijami.

6.8 Informacijski sistem
Informacijski sistem o naravnih in drugih nesrečah obsega
opazovanje nevarnosti in izrednih dogodkov ter zbiranje, obdelavo,
posredovanje in uporabo podatkov, pomembnih za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru teh opazovanj se zbirajo
podatki o:

Načrtovane rešitve na tem področju predvidevajo skorajšnje zlitje
računalniškega in telekomunikacijskega sistema. Računalniško
omrežje, ki podpira informacijski sistem o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami, bo prek ustreznih požarnih zidov povezano
tudi v globalno svetovno računalniško omrežje internet.

hidroloških, meteoroloških, seizmoloških, radioloških,
ekoloških, zdravstvenih in drugih razmerah,
izrednih dogodkih v cestnem, železniškem, zračnem in
pomorskem prometu,
dogajanjih v zračnem prostoru,
motnjah, omejitvah in prekinitvah pri oskrbi s pitno vodo in
energijo, javnih telekomunikacijah in stanju v drugih
infrastrukturnih sistemih,
nevarnostih in nesrečah ter drugih dogodkih, pomembnih za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
škodi, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče,
reševalnih intervencijah ter silah in sredstvih za zaščito,
reševanje in pomoč.

6.10 Načrti zaščite in reševanja
Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati pristojni državni organi,
lokalne skupnosti ter določene gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije. Državne načrte izdela Uprava RS za zaščito
in reševanje v sodelovanju z ministrstvi in drugimi državnimi organi.
Na državni ravni se izdelujejo načrti zaščite in reševanja za primer
tistih nesreč, ki imajo množični značaj in prizadenejo več občin ali
regij, ter za sodelovanje v mednarodnih reševalnih in humanitarnih
akcijah. Večina državnih načrtov zaščite in reševanja je v osnovi
izdelana, manjkajo pa nekateri deli načrtov, zlasti načrti dejavnosti,
ki so v pristojnosti posameznih ministrstev.

Do sedaj je bila zgrajena osnovna infrastruktura tega sistema, ki
omogoča prenos in uporabo podatkov vsem uporabnikom, ki
sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
V prihodnje bo težišče na povezovanju tega sistema s podobnimi
sistemi s področja varstva okolja, komunalnih dejavnosti, vodnega
gospodarstva in drugih. Informacijski sistem o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami bo povezan tudi z ustreznimi
informacijskimi sistemi držav, s katerimi je Slovenija sklenila
dvostranski ali večstranski sporazum o medsebojnem
sodelovanju pri varstvu pred nesrečami, kot tudi z informacijskim
sistemom Evropske unije ter partnerskih držav pri zvezi NATO.
poročevalec, št. 95

sistem digitalnih žičnih zvez ISDN, ki je povezan prek javnega
telekomunikacijskega sistema Telekoma Slovenije in omogoča
prenos govora in podatkov,
sistem zvez zaščite in reševanja (ZARE), vključno s
sistemom osebnega klica, ki omogoča prenos govora in
kratkih sporočil, ter
intranet zaščite in reševanja (ZARE), ki omogoča prenos
podatkov in medsebojno komuniciranje med organi vodenja
zaščite in reševanja na lokalni, regionalni in državni ravni ter
med drugimi izvajalci nalog zaščite in reševanja.

Dosedanje izkušnje pri ukrepanju ob velikih naravnih in drugih
nesrečah so pokazale, da obstoječi državni načrti omogočajo
usklajeno delovanje vlade, ministrstev in drugih državnih organov
pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči. Toda načrti nimajo
potrebne materialne podlage. Na ta problem je opozoril tudi potres
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tehničnih sredstev in opreme za reševanje. V okviru državnih sil
bi nujno potrebovali najmanj dva namenska helikopterja za
reševanje ob nesrečah v gorah, na vodnih površinah, ob poplavah,
potresih, za gašenje požarov in za druge oblike reševanja. Širša
uporaba sodobnih tehničnih sredstev in opreme zahteva in
omogoča spremembe v organiziranosti, sestavi in obsegu sil za
zaščito, reševanje in pomoč v smislu njihove večje učinkovitosti
in gospodarnosti.

v Posočju. Potres je opozoril tudi na nezadostno pripravljenost
pristojnih državnih organov in organov lokalnih skupnosti za
izvajanje obnovitvenih del. Za take primere bi morali imeti
pripravljene enostavne in učinkovite rešitve in postopke za
pridobivanje gradbene in druge tehnične dokumentacije, ki bi bili
prilagojeni razmeram na prizadetem področju in bi omogočali
neposredno sodelovanje lokalnih skupnosti.
Dosedanje izkušnje ob naravnih in drugih nesrečah so pokazale,
da morajo ustrezne načrte ali navodila za ukrepanje izdelati tudi
organizacije s področja prometa, vzgoje in izobraževanja,
otroškega, invalidskega in socialnega varstva, nege starejših
občanov, zdravstva, kulturne dejavnosti in nekaterih drugih
področij. Zagotoviti morajo predvsem možnosti takojšnjega
ukrepanja, zlasti pri dajanju nujne (laične) prve pomoči in gašenju
začetnih požarov do prihoda reševalnih enot.

Večina obstoječih sil za zaščito, reševanje in pomoč je
organiziranih v lokalnih skupnostih, le manjši del je organiziran na
ravni države in v posameznih gospodarskih družbah, zavodih in
drugih organizacijah.
Državne sile za zaščito, reševanje in pomoč štejejo nekaj nad
1500 pripadnikov. Namenjene so izvajanju posebno zahtevnih
nalog zaščite, reševanja in pomoči kot pomoč lokalnim skupnostim
in kot pomoč drugim državam oziroma sodelovanju v mednarodnih
reševalnih in humanitarnih akcijah.

6.11 Sile za zaščito, reševanje in pomoč

Kot javne reševalne službe so organizirane:

Sile za zaščito, reševanje in pomoč sestavljajo poklicne reševalne
enote in službe ter Civilna zaščita. Civilna zaščita je organizirana
kot namenski del sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Pri zaščiti in reševanju sodelujejo s svojimi
zmogljivostmi tudi posamezne gospodarske družbe, zavodi in
druge organizacije, ki imajo ustrezne kadre in sredstva, ter
Slovenska vojska in policija. Vse sile za zaščito, reševanje in
pomoč so med seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča
enotno upravljanje in vodenje ter uporabo skupne
telekomunikacijske, informacijske in druge infrastrukture. Sile za
zaščito, reševanje in pomoč se ob nesreči aktivirajo in delujejo v
skladu doktrino zaščite, reševanja in pomoči.

•

Ostale reševalne enote in službe se organizirajo na lokalni in
državni ravni glede na njihov namen.
6.11.1 Gasilska služba

V javnih reševalnih službah, Civilni zaščiti in drugih silah za zaščito,
reševanje in pomoč je organiziranih blizu 5 % vseh državljanov
Republike Slovenije. Naloge na tem področju večinoma opravljajo
prostovoljno ali na podlagi državljanske dolžnosti. V strukturah
zaščite in reševanja opravlja naloge profesionalno okoli 2000
ljudi. Poklicno opravlja delo okoli 530 poklicnih gasilcev, 220
strokovnih delavcev Uprave RS za zaščito in reševanje in uprav
za obrambo s centri za obveščanje ter od 80 do 100 strokovnih
delavcev lokalnih skupnosti. Poklicno opravljajo delo tudi člani
ekip nujne medicinske pomoči in pripadniki nekaterih drugih
reševalnih skupin.

Na Slovenskem ima gasilstvo več kot 130-letno tradicijo. Ljudje
se v gasilska društva niso združevali zgolj z namenom, da bi
skupaj učinkoviteje preprečevali in gasili požare. Društva so jim
pomenila veliko več; v njih so ob požaru in tudi ob vseh drugih
nesrečah iskali in našli socialno oporo in pomoč pri obnovi domov,
skratka vse najnujnejše, kar so potrebovali za preživetje. Gasilske
organizacije so posebno pomembno vlogo odigrale v časih in
razmerah, ko institucionalne oblike pomoči še niso bile razvite ali
pa zaradi različnih razlogov niso delovale. Povezanost ljudi v
gasilskih društvih ter njihov širši namen in pomen so se na
svojevrsten način izražali tudi v kulturni dejavnosti, zlasti na
podeželju. Kulturna dejavnost gasilskih društev je imela v zgodovini
Slovencev velik pomen, še zlasti pri krepitvi narodne zavesti in
upiranju raznarodovalnim pritiskom na slovenski narod.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč skrbijo predvsem za:
gašenje in reševanje ob požarih in eksplozijah,
reševanje iz ruševin in plazov,
reševanje v gorah,
reševanje v jamah,
reševanje v rudnikih, naftno-plinskih poljih in pri izgradnji
podzemnih objektov,
reševanje na vodi in iz vode,
reševanje ob neurjih, viharjih in drugih vremenskih ujmah,
reševanje ob prometnih nesrečah,
prvo nujno medicinsko pomoč,
prvo nujno veterinarsko pomoč,
poizvedovanje za žrtvami in pogrešanimi in
splošno humanitarno pomoč.

V Sloveniji deluje 1440 prostovoljnih gasilskih društev, od tega 70
industrijskih. Poklicna jedra so organizirana v 11 prostovoljnih
gasilskih enotah. V povprečju pride 21,7 operativnega gasilca na
1000 prebivalcev ali 2,2 gasilca na 1 km2. Slovenija se po številu
gasilcev na 1000 prebivalcev uvršča na četrto mesto med
evropskimi državami, za Avstrijo, Švico in Letonijo. Največ gasilcev
je na Dolenjskem (52,8 operativnih gasilcev na 1000 prebivalcev),
v Prekmurju (48,7) in Podravju (37), najmanj pa na Obali (7,9) ter
vzhodni Štajerski (10,1) in severni Primorski (11,9). V
submediteranskem delu države, kjer je požarna ogroženost
naravnega okolja največja, je najmanj operativnih gasilcev.
Povprečna oddaljenost gasilskih enot od osrednje gasilske enote
v posamezni lokalni skupnosti je 6,63 km. Povprečna oddaljenost
posamezne gasilske enote od najbližje sosednje gasilske enote
pa znaša 3,87 km. Gostota gasilskih enot jg največja na
Dolenjskem, kjer znaša povprečna oddaljenost posamezne
gasilske enote od najbližje sosednje gasilske enote 2,52 km,
najmanjša pa v severni Primorski (7,70 km) in na Obali (6,82
km).

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v glavnem organizirane v
skladu z ogroženostjo. Neustrezna ali nezadostna je njihova
pripravljenost za preprečevanje in odpravljanje posledic ekoloških
nesrečah na vodotokih, za reševanje na morju ter za reševanje
ponesrečenih ob nesrečah pri športnih in rekreativnih dejavnostih
v prostem času (letenje z zmaj in padali, soteskanje idr.).
Udarnemu delu reševalnih služb pomena primanjkuje sodobnih
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gasilska služba,
gorska reševalna služba,
jamarska reševalna služba,
podvodna reševalna služba in
služba za nujno medicinsko pomoč.
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Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba. Naloge gasilske službe
so predvsem gašenje in reševanje ob požarih, izvajanje
preventivnih nalog varstva pred požarom ter opravljanje določenih
nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Gasilska služba se glede na svojo operativno pripravljenost,
usposobljenost in opremljenost postopno razvija v splošno
reševalno službo.

saj dobi delodajalec za vsakega delavca, ki opravlja naloge
gasilstva med delovnim časom, izplačano nadomestilo plače za
čas njegove odsotnosti z dela. Poleg tega zakon izrecno določa,
da delodajalec prostovoljnega gasilca zaradi sodelovanja v gasilski
intervenciji ne sme odpustiti, razporediti na drugo delovno mesto
ali ga kako drugače oškodovati. Temu bi se lahko izognili s
spremenjenim načinom izvajanja gasilske službe.

Gasilsko službo izvajajo prostovoljne in poklicne gasilske enote.
V prostovoljnih gasilskih enotah deluje prek 44 000 operativnih
gasilcev, v poklicnih pa, kot rečeno, okoli 530 poklicnih gasilcev.
Poklicne gasilske enote so organizirane v občinah Ajdovščina,
Celje, Jesenice, Koper, Kranj, Krško, Lendava, Ljubljana, Maribor,
Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem, Sežana in
Trbovlje. Večina poklicnih gasilskih enot je organizirana kot javni
zavod.

Na področju gasilstva je treba drugače urediti tudi nekatera druga
vprašanja. Čimprej bi morali uveljaviti enotne standarde znanja
za poklicne in prostovoljne gasilce, enotna merila za ugotavljanje
fizične in psihične sposobnosti operativnih gasilcev, opravljati
sistematične zdravstvene preglede, pripraviti gasilsko doktrino
in izdelati enotna pravila gasilske službe. Zagotoviti je treba tudi
pogoje za osebno in premoženjsko zavarovanje, še posebej za
zavarovanje za odgovornost pri vodenju gasilskih in reševalnih
intervencij, ter uvesti ustrezne olajšave pri nakupu gasilske
opreme in sredstev.

Gmotne in druge pogoje za delovanje gasilske službe zagotavljajo
lokalne skupnosti, ki so tudi neposredno odgovorne za stanje
požarnega varstva na svojem območju. V državni pristojnosti je
reševanje ob nesrečah na regionalnih in magistralnih cestah ter
avtocestah in ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ki se zgodijo na
omenjenih javnih cestah in javnih vodah. Vlada je za ukrepanje ob
teh nesrečah določila 40 gasilskih enot, katerih del dejavnosti
financira s proračunskimi sredstvi. Iz podatkov o njihovi dejavnosti
je razvidno, da opravijo največ intervencij v Ljubljani, Kranju in
Mariboru, kar pomeni, da se na njihovem območju zgodi največ
prometnih nesreč in nesreč z nevarnimi snovmi. Te gasilske enote
so zadovoljivo opremljene za gašenje požarov, pomanjkljiva pa je
njihova opremljenost za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi
snovmi ter za ukrepanje ob onesnaženjih voda.

6.11.2 Gorska reševalna služba
Gorska reševalna služba Slovenije (GRS) je bila ustanovljena
16. junija 1912 v Kranjski gori v okviru Slovenskega planinskega
društva. GRS je z zakonom utemeljena kot javna reševalna služba
državnega pomena. Organizirana je v 17 postajah, ki pokrivajo
alpski in predalpski prostor Slovenije. V postajah deluje več kot
620 prostovoljnih gorskih reševalcev, ki imajo svoj status urejen
enako kot gasilci in drugi reševalci. GRS je od 1955. leta vključena
v Mednarodno komisijo za reševanje v gorah (IKAR).
Gorska reševalna služba je bila prvotno namenjena predvsem
reševanju ob nesrečah v gorah. Njena dejavnost se nenehno širi,
še posebno v zadnjem času v razmerah množičnega planinstva
in gorništva ter drugih razvijajočih se dejavnosti v prostem času
v hribovitem in gorskem svetu. Gorsko reševalno službo bi bilo
treba organizirati tudi na nekaterih hribovitih območjih, kjer še ni
organizirana. Gorska reševalna služba naj bi v prihodnje opravljala
tudi naloge reševanja ob nesrečah, ki se dogajajo v športnih in
rekreativnih dejavnostih v prostem času (letenje z zmaji in padali,
soteskanje idr.). Gorska reševalna služba glede na usposobljenost
in opremljenost gorskih reševalcev lahko sodeluje tudi pri
reševanju iz gradbenih in drugih objektov, ob potresih in drugih
nesrečah. Za opravljanje teh nalog pa se mora dodatno opremiti
in usposobiti. Razširitev njene dejavnosti je treba upoštevati tudi
pri njenem financiranju.

Z določitvijo gasilskih enot, ki opravljajo naloge širšega pomena,
je bil storjen prvi korak k večji učinkovitosti in gospodarnosti
gasilskih intervencij na cestah in ob nesrečah z ekološkimi
posledicami. Potrebno pa bo proučiti možnosti za izboljšanje
operativne pripravljenosti gasilskih enot prostovoljnih gasilskih
društev, skrajšanje časa odziva ob požarih in drugih nesrečah
ter izboljšanje operativnega dela. Število gasilskih društev in
njihovih enot se tudi v prihodnje ne sme zmanjšati - na nekaterih
območjih je treba njihovo število še povečati - saj predstavljajo ta
društva s svojimi enotami edino stvarno silo za primer množičnih
nesreč, zlasti še ob rušilnih potresih, katastrofalnih poplavah in
podobnih nesrečah.
Z novo zakonodajo je na mednarodno primerljivi ravni urejen tudi
status gasilcev in gasilskih organizacij. Prostovoljnemu gasilcu
pripada med opravljanjem nalog gasilstva in usposabljanjem
nadomestilo plače. Če traja gasilska intervencija več kot štiri ure,
imajo gasilci, ki v njej sodelujejo, pravico do brezplačne prehrane.
Prostovoljni gasilec, ki se med opravljanjem nalog gasilstva ali
med usposabljanjem poškoduje ali zaradi opravljanja teh nalog
zboli, je zavarovan po predpisih o zdravstvenem, pokojninskem
in invalidskem zavarovanju. Prostovoljnemu gasilcu, ki ni zaposlen
ali za katerega je to ugodneje, pripada nadomestilo za čas
odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri opravljanju nalog gasilstva
v višini 100 % povprečne mesečne plače v državi. Prostovoljni
gasilci uživajo na podlagi omenjenih predpisov tudi nekatere druge
pravice. Poklicni gasilci pa imajo pravice iz delovnega razmerja
urejene s splošnimi predpisi o delovnih razmerjih, zakonom o
gasilstvu ter kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v
Republiki Sloveniji. Poklicnim gasilcem se, razen v industrijskih
gasilskih enotah, zaradi posebnih delovnih razmer in odgovornosti
prizna tudi zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem. V zvezi s
tem velja pripomniti, da bi morali enake pravice iz delovnega
razmerja zagotoviti vsem poklicnim gasilcem.

6.11.3 Jamarska reševalna služba
Jamarska reševalna služba je organizirana pri Jamarski zvezi
Slovenije, ki povezuje 43 amaterskih klubov in društev. Tudi
Jamarska reševalna služba je po zakonu javna reševalna služba
državnega pomena. Vključuje okoli 60 reševalcev in je namenjena
predvsem reševanju v kraških jamah ter drugih podzemnih jamah
in breznih kot tudi reševanju v soteskah in na drugih težko
dostopnih krajih. Slovenski jamarji nadaljujejo tradicijo 1889. leta
ustanovljenega društva Anthron in 1910. leta ustanovljenega
Društva za raziskovanje podzemnih jam Kranjske. Jamarska
reševalna služba Slovenije je bila sprejeta v Komisijo za jamarsko
zaščito pri Mednarodni jamarski zvezi leta 1993.
6.11.4 Podvodna reševalna služba
Podvodno reševalno službo organizirajo potapljaška društva v
okviru Slovenske potapljaške zveze. V teh društvih deluje okoli
1200 prostovoljnih potapljačev, od tega nekaj več kot 60
inštruktorjev in 27 zdravnikov specialistov. Podvodna reševalna

Prostovoljni gasilci, ki pogosto opravljajo naloge gasilstva med
delovnim časom, večkrat naletijo na nerazumevanje delodajalcev
oziroma jim le-ti povzročajo nevšečnosti.To se ne bi smelo dogajati,
poročevalec, št. 95
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služba je organizirana po regijah oziroma po povodjih in je
namenjena reševanju iz vode in na vodi. S podvodno reševalno
dejavnostjo se ukvarja okoli 90 prostovoljnih potapljačev.

prebivalstva. Z zakonom je pooblaščen za izvajanje celotnega
usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite za prvo medicinsko
pomoč, ob naravnih in drugih nesrečah pa za zbiranje krvi,
poizvedovalno službo ter za nastanitev in oskrbo brezdomcev in
drugih ogroženih ljudi. Rdeči križ Slovenije združuje okoli 800 000
prostovoljcev in podpornih članov. Od leta 1993 je vključen v
svetovno Gibanje Rdečega križa in deluje v okviru mednarodnega
odbora Rdečega križa, Mednarodne federacije društev Rdečega
križa in Rdečega polmeseca.

Uprava RS za zaščito in reševanje v sodelovanju s Slovensko
potapljaško zvezo pripravlja tudi posebno skupino potapljačev
za tehnično potapljanje v velike globine, ki bo namenjena tudi
reševanju v kraških breznih in sifonih.
6.11.5 Služba nujrie medicinske pomoči

6.11.7 Civilna zaščita

Služba nujne medicinske pomoči predstavlja enega
najpomembnejših členov enotnega sistema zaščite, reševanja in
pomoči. Njena organiziranost in delovno področje sta urejena s
pravilnikom o nujni medicinski pomoči, ki ga je izdalo Ministrstvo
za zdravstvo. Služba po tem pravilniku še ni v celoti organizirana.
V zvezi s to službo smo omenili nerešeno vprašanje dispečerske
službe. Učinkovitost službe nujne medicinske pomoči bi se
bistveno povečala tudi z uvedbo helikopterskega reševanja v
prometnih nesrečah. Slovenija bi to obliko reševanja v nujnih
primerih morala organizirati v okviru priprav za vstop v Evropsko
unijo.

Civilna zaščita je v Sloveniji poseben del namensko organiziranih
sil za zaščito, reševanje in pomoč. Civilna zaščita je v zadnjih
petnajstih letih doživela več reorganizacij, ki so bile usmerjene v
njeno prilagajanje potrebam zaščite in reševanja ob posameznih
vrstah nesreč. Leta 1984 je bilo v štabe in enote Civilne zaščite
vključenih 276 855 pripadnikov. V razne enote in službe Civilne
zaščite je po novih merilih vključenih okoli 45 000 pripadnikov.
Tako se v Civilni zaščiti po novem organizirajo le nujno potrebne
dopolnilne sile za zaščito, reševanje in pomoč, predvsem za
primer množičnih naravnih in drugih nesreč. Civilna zaščita je v
celoti organizirana na regionalni in državni ravni, v lokalnih
skupnostih pa njeno organiziranje še poteka.

6.11.6 Druge reševalne enote in službe

V sestavi državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč deluje tudi
državna enota za hitre intervencije. To enota naj bi v prihodnje
opremili in usposabljali tudi za sodelovanje v mednarodnih
humanitarnih in reševalnih akcijah.

Za opravljanje določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči so
pri posameznih gospodarskih družbah, zavodih in drugih
organizacijah na podlagi pogodbe organizirane posebne enote, ki
so namenjene zaščiti in reševanju ob posameznih vrstah nesreč.
V sestavi državnih enot so: dva ekološka laboratorija z mobilnimi
ekipami za opravljanje zahtevnejših radioloških, kemijskih in
bioloških meritev, analiz in preiskav, enota za higienskoepidemiološko delo, enota za identifikacijo mrtvih, mobilna
meteorološka enota, enota za reševanje ob nesrečah s klorom in
drugimi jedkimi snovmi, rudarske reševalne enote, enote vodnikov
reševalnih psov, enote za postavljanje začasnih prebivališč,
stacionariji za oskrbo posebnih skupin prebivalcev in druge. Enote
so dobro organizirane in usposobljene, primanjkuje pa jim sodobne
reševalne in druge opreme.

6.11.8 Policija in Slovenska vojska
Pri zaščiti in reševanju sodelujeta tudi policija in Slovenska vojska,
za kar se njihovi pripadniki sistematično usposabljajo. Njihovo
sodelovanje se načrtuje z državnimi načrti zaščite in reševanja.
Policija izvaja ob nesrečah z zakonom določene naloge
varnostnega značaja, ob nesrečah v gorah, po potrebi pa tudi
drugje, pa izvaja helikoptersko reševanje. Enote Slovenske vojske
sodelujejo praktično pri vseh oblikah zaščite, reševanja in pomoči.
Pomembne so zlasti njene letalske in helikopterske enote,
inženirske enote, enote za radiološko, kemično in biološko
obrambo, zdravstena služba in druge.

Rudarske reševalne enote so organizirane pri vsaki rudarski
družbi, ki se ukvarja s podzemnim raziskovanjem in izkoriščanjem
mineralnih surovin. Rudarske reševalne enote so po zakonu
organizirane, opremljene in usposobljene za reševanje v
podzemnih prostorih in objektih ter na naftno-plinskih poljih ob
izbruhih eksplozivnih, strupenih in zadušljivih plinov. Rudniške
reševalne enote so organizirane v Premogovniku Velenje, Rudniku
Trbovlje-Hrastnik, obrat Trbovlje, Rudniku Trbovlje-Hrastnik, obrat
Hrastnik, RZVZ Zagorje, Rudniku Kanižarica, Rudniku, RŽS, RSC
Mežica, RŽV Gorenja vas in Nafti Lendava. Rudniške reševalne
enote se med seboj povezujejo v rudniško reševalno enoto
državnega pomena.

6.12 Zaloge materialnih sredstev
Zaloge materialnih sredstev za primer naravnih in drugih nesreč
bi morali zagotoviti država, lokalne skupnosti ter gospodarske
družbe, zavodi in druge organizacije. Država oblikuje državne
blagovne rezerve in rezerve namenskih sredstev za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami. V okviru državnih blagovnih
rezerv se zagotavljajo predvsem sredstva, namenjena široki
preskrbi z osnovnimi živili in neživilskimi izdelki, ki so nujno potrebni
za življenje ljudi, ter preskrbi s strateškimi surovinami in
reprodukcijski materiali, ki so potrebni v proizvodnji ter družbenih
in drugih dejavnostih. Država zagotavlja tudi druge strateške
zaloge namenskih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Te zaloge obsegajo predvsem bivalne enote in druga
sredstva, ki so potrebna za začasno nastanitev in oskrbo
ogroženih. Obsegajo tudi rezervne vire električne energije, sisteme
in naprave za prečiščevanje vode ter strateške zaloge gasilnih
sredstev, sredstev za radiološko, kemijsko in biološko zaščito
ter osebna zaščitna sredstva za prebivalce. Obstoječe zaloge
teh sredstev so minimalne. Lokalne skupnosti pa zalog te vrste
večinoma nimajo.

V okviru sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
sodelujejo tudi Rdeči križ Slovenije, slovenska Karitas in druge
humanitarne in nevladne organizacije, ki so pomembne za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Začetki dejavnosti Rdečega križa na Slovenskem segajo v
šestdeseta leta XIX. stoletja. Njegova dejavnost je utemeljena z
zakonom o Rdečem križu Slovenije. Rdeči križ Slovenije kot
nevladna, nestrankarska in nepridobitna humanitarna organizacija
deluje predvsem na zdravstvenem in socialnem področju. S svojimi
prostovoljci skrbi za izvajanje programov zdravstvene vzgoje,
prve pomoči, krvodajalstva, poizvedovalne službe ter programov
socialne pomoči, še zlasti pomoči posebno ogroženim skupinam
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1992 izvaja poklicno izobraževanje gasilcev na IV. in V. stopnji. V
to izobraževanje, ki traja 6 mesecev, se lahko vključijo kandidati,
ki so končali ustrezno poklicno oziroma srednjo šolo.
Izobraževanje po teh programih konča vsako leto po ena
generacija poklicnih gasilcev.

Namenske zaloge sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami so se do sedaj oblikovale le na ravni države. S tem
namenom je bil organiziran državni logistični center pri Upravi RS
za zaščito in reševanje. Te zaloge je treba razporediti po regijah,
pri čemer je treba upoštevati specifične potrebe, ki izhajajo iz
ogroženosti ter pogojev in možnosti zaščite, reševanja in pomoči
v posamezni regiji. Prav tako je treba v vseh 13 regijah organizirati
regijske logistične centre. Velika požarna ogroženost naravnega
okolja, zlasti v submediteranskem delu Slovenije, zahteva, da se
v enem izmed regionalnih logističnih centrov organizira tudi
logistični center za gozdne požare ter da se za ta namen zagotovijo
ustrezne zaloge gasilnih sredstev in opreme.

Usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč poteka po
programih uvajalnega, temeljnega in dopolnilnega usposabljanja.
Programe tega usposabljanja izvajajo poleg izobraževalnega
centra za zaščito in reševanje tudi pooblaščene izobraževalne
organizacije. Društva in druge nevladne organizacije, ki se s svojo
dejavnostjo vključujejo v sistem zaščite, reševanja in pomoči, pa
pripadnike svojih enot oziroma operativnih skupin usposabljajo
same, po programih, ki jih na njihov predlog določi minister,
pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na podoben način bo treba oblikovati tudi zaloge materialnih
sredstev za primer ekoloških in drugih nesreč na površinskih
vodah in na morju. Sedanje zaloge so minimalne in ne omogočajo
učinkovitega ukrepanja ob večjih nesrečah.

Uprava RS za zaščito in reševanje je v sodelovanju z Zavodom
za gasilsko in reševalno dejavnost v Sežani takoj po uvedbi
nadomestne civilne službe vojaškega roka organizirala tudi
usposabljanje državljanov, ki zaradi ugovora vesti ne opravljajo
vojaške službe. Ti državljani po opravljenem usposabljanju
nadaljujejo delo v gasilskih enotah ter organih in organizacijah s
področja zaščite in reševanja. Po končani nadomestni službi se
glede na usposobljenost razporedijo v ustrezne enote in službe
Civilne zaščite.

Poseben problem so tudi zaloge materialnih sredstev v
posameznih infrastrukturnih sistemih in gospodarskih družbah,
še zlasti na področju elektrogospodarstva, vodnega
gospodarstva, telekomunikacij, komunalnega gospodarstva,
oskrbe s pitno vodo in zdravstva. Ob zadnjih obilnih snežnih
padavinah, žledu in vodnih ujmah se je pokazalo, da
elektrogospodarstvo ob izpadu pomembnih delov sistema za
prenos električne energije prednostnim uporabnikom ni sposobno
zagotoviti najnujnejše oskrbe z električno energijo. Tudi uporabniki
sami niso storili dovolj, da bi zagotovili nujno potrebne rezervne
vire električne energije za primer naravnih nesreč in drugih
spremenjenih razmer.

V zadnjih letih je doživelo veliko sprememb tudi usposabljanje
prebivalcev za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje
predpisanih zaščitnih ukrepov. Nekdanje obvezne oblike so
nadomeščene z različnimi neobveznimi oblikami funkcionalnega
usposabljanja prebivalcev, izvaja pa se v skladu z ogroženostjo.
Usposobljenost prebivalcev za izvajanje osebne in vzajemne
zaščite je ne glede na nove pristope in vsebine tega usposabljanja
še vedno pomanjkljiva in se prepočasi izboljšuje.

Pomemben materialni vir zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah
predstavljajo tudi operativne zaloge reševalnih služb ter drugih
izvajalcev nalog zaščite, reševanja in pomoči. V vojnem stanju se
lahko materialna sredstva, ki so potrebna za zaščito, reševanje
in pomoč zagotavljajo tudi na podlagi materialne dolžnosti fizičnih
in pravnih oseb. Na podlagi materialne dolžnosti se zagotavljajo
predvsem stroji, oprema in druga materialna sredstva ter
zemljišča, objekti, naprave in energetski viri, ki so potrebni za
zaščito, reševanje in pomoč. Vendar se uporaba sredstev iz teh
virov načrtuje le v primeru, če bi bili izčrpani vsi drugi materialni
viri.

Dosedanje izkušnje pri izobraževanju in usposabljanju za zaščito,
reševanje in pomoč kažejo, da je ureditev tega področja ustrezna,
neustrezni pa so nekateri programi usposabljanja. V programih
se premalo časa namenja praktičnemu delu in urjenju pripadnikov
reševalnih enot in služb za zaščito, reševanje in pomoč. Ponekod
obstajajo težave tudi pri izvajanju programov, predvsem zaradi
pomanjkanja ustrezno izobraženih učiteljev in inštruktorjev. Velik
problem še vedno predstavlja tudi pomanjkanje sodobnih učnih
sredstev.

6.13 Izobraževanje in usposabljanje
Na podlagi nove zakonodaje o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami je bil vzpostavljen nov sistem izobraževanja in
usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč. Izdelava in izvajanje
programov izobraževanja in usposabljanja potekata na podlagi
novih predpisov in programov, s katerimi se zagotavlja postopno
uvajanje mednarodno primerljivih standardov znanja. Leta 1994
je bil zgrajen tudi nov izobraževalni center za zaščito in reševanje,
v katerem poteka večina izobraževalnih programov in programov
usposabljanja.

6.14 Zavarovanje pred tveganji

Programe izobraževanja in usposabljanja za zaščito in reševanje
določa minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami. S tem se zagotavlja vsebinska usklajenost programov
in njihova prilagojenost izobraževalnim potrebam ter nalogam
zaščite, reševanja in pomoči.

Analize kažejo, da sta vzroka za povečevanje števila velikih
naravnih nesreč in njihovih posledic predvsem velika
koncentracija prebivalstva in materialnih dobrin na območjih, ki
so izpostavljena vplivom naravnih nesreč, ter povečana ranljivost
sodobnih industrijskih družb. Strokovnjaki tudi dokazujejo, da na
pogostost in intenzivnost naravnih in drugih nesreč, zlasti
vremenskih ujm, vplivajo podnebne spremembe, ki jih povzročajo
onesnaževanje in posegi v naravo.

Po svetovni statistiki se je v zadnjih dvajsetih letih število velikih
naravnih nesreč, še zlasti vodnih ujm, dramatično povečalo. V
nerazvitih državah, kjer vlada revščina, se opazno povečuje število
smrtnih žrtev zaradi teh nesreč, v razvitih državah se število
človeških izgub zmanjšuje, povečujejo pa se materialne izgube.
Okoli 35 % vseh smrtnih žrtev in 30 % vse gospodarske škode
so v tem obdobju povzročile poplave.

Izobraževanje kadrov poteka v okviru rednega izobraževalnega
sistema. Tako je zagotovljen priliv strokovnih kadrov različnih
profilov na to področje. Na ustreznih fakultetah in visokih šolah
naj bi se v prihodnjih letih organiziralo podiplomsko izobraževanje
kadrov, ki se želijo zaposliti na področju varstva pred požarom. V
izobraževalnem centru za zaščito in reševanje pa se že od leta
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Poletna neurja s točo, vodne ujme, zemeljski plazovi in druge
naravne nesreče povzročijo v Sloveniji vsako leto škodo, ki v
povprečju preseže 2 % BDP. V posameznih letih je škoda, ki jo
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Zavarovanje pred škodo, ki lahko nastane ob jedrski nesreči
urejata zakon o odgovornosti za jedrsko škodo, ki upošteva
Dunajsko konvencijo, in zakon o zavarovanju odgovornosti za
jedrsko škodo, ki sta bila sprejeta pred dvajsetimi leti. V zadnjem
času si Slovenija prizadeva področje zavarovanja za jedrsko
škodo urediti skladno s pariško konvencijo in bruseljskim
protokolom, ki se nanašata na zavarovanje odgovornosti za
jedrsko škodo.

povzročijo naravne nesreče, še znatno večja; leta 1990 je na
primer škoda zaradi vodne ujme presegla petino bruto domačega
proizvoda.
Podrobnejša analiza vodne ujme leta 1990 je pokazala, da je kar
24,4 % vse neposredne škode nastalo v industriji, 19 % v prometu
in zvezah, 18,6 % v kmetijstvu, 13,9 % v vodnem gospodarstvu,
11,8 % v stanovanjskem in komunalnem gospodarstvu, 1,5 % v
elektrogospodarstvu, 10,8 pa na ostalih področjih. Izjemno velika
škoda je nastala v industriji in drugih gospodarskih dejavnostih,
kar navaja na sklep, da so bili pomembni gospodarski objekti
zgrajeni na poplavnih območjih.

V kmetijstvu obsega zavarovanje posevkov in plodov naslednje
temeljne nevarnosti: točo, požar in strelo. Dodatno zavarovanje
je možno skleniti za pomladansko pozebo, vihar in poplavo. Pri
zavarovanju mladih nerodnih trajnih nasadov (sadovnjaki,
vinogradi, hmeljišča) se lahko vključi nevarnosti zemeljskega
plazu, snežnega plazu in erozije. Gozdove se lahko zavaruje s
požarnim zavarovanjem in sicer za požar, strelo, vihar, zemeljske
in snežne plazove in podobno. Živali pa se lahko zavarujejo pred
nevarnostmi zemeljskega in snežnega plazu, požara, strele,
viharja, eksplozije, prometne nesreče in poplave. Kužne bolezni
(epidemije, epizootije) so običajno izključene iz zavarovanja.

Analize nesreč opozarjajo tudi na nizko stopnjo zavarovanosti
premoženja fizičnih in pravnih oseb pred nesrečami. Zaradi nizke
stopnje zavarovanosti premoženja je država ob nesrečah
prisiljena finančno pomagati oškodovancem. Do leta 1994 so se
na podlagi tedanje zakonodaje za odpravljanje posledic naravnih
nesreč uporabljala solidarnostna sredstva. Deležni so jih bili občani,
ki so utrpeli škodo zaradi naravnih nesreč, kot tudi delovne
organizacije in občine, pod pogojem, da je škoda na območju
posamezne občine presegala 4 % družbenega proizvoda. Ta
sistem je oškodovancem ob nesrečah zagotavljal vračilo nastale
škode, v povprečju 10 do 30 % nastale škode. Ni treba posebej
poudarjati, da ta sistemska rešitev ni vzpodbujala sodobnejših
oblik zagotavljanja varnosti pred tveganji zaradi naravnih nesreč,
ki so značilne za tržna gospodarstva. Navedena zakonodaja je
bila leta 1994 razveljavljena, ker je bila v nasprotju s pravnim
redom Republike Slovenije, vendar se stanje tudi po tem obdobju
ni spremenilo. Stopnja zavarovanosti je ostala na približno enaki
ravni, država pa pri odpravljanju posledic nesreč intervenira s
proračunskimi sredstvi. Leta 1999 je bilo za odpravljanje posledic
naravnih nesreč uporabljenih več proračunskih sredstev, kot je v
tem letu znašala ocenjena škoda zaradi neurij, poplav in
zemeljskih plazov.

Premoženje se torej lahko zavaruje pred požarom, točo, viharjem,
poplavo, zemeljskim in snežnim plazom ter potresom. Ob tem ni
mogoče spregledati dejstva, da se zavarovanje pred nevarnostmi
naravnih in drugih nesreč širi zelo počasi. Vzrokov za to je več in
imajo različen pomen, zato jih kaže temeljito raziskati in v skladu
z ugotovitvami pripraviti ukrepe za izboljšanje stanja. Pri tem je
treba upoštevati izkušnje gospodarsko razvitih držav, še zlasti
Švice in Francije, ki sta razvili tudi za naše razmere zelo zanimiv
sistem zavarovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Breme sanacije škode in odpravljanja drugih posledic velikih
nesreč postaja tako veliko, da zahteva sodelovanje vseh prizadetih
strank - zavarovanih fizičnih in pravnih oseb, osnovnih
zavarovateljev, pozavarovateljev, kapitalskih trgov in države. Vsak
od navedenih ima svoje naloge in odgovornosti pri obvladovanju
tveganj. Država bi morala nastopati predvsem kot zadnji
pozavarovatelj v primeru izjemno velikih nesreč oziroma zelo
redke in izjemno velike škode. Sicer pa je njena glavna naloga v
tem, da z ustreznimi tehničnimi in drugimi predpisi v zvezi uporabo
prostora in graditvijo objektov, z zagotavljanjem delovanja
infrastrukturnih sistemov, davčnimi olajšavami, oblikovanjem
rezerv ter načrti zaščite in reševanja ob nesrečah zmanjša
tveganje.

Država bo morala v prihodnje več sredstev vlagati v preventivne
dejavnosti. Poleg tega bi morala:
zagotoviti, da bodo pri prostorskem načrtovanju in graditvi
upoštevane nevarnosti naravnih in drugih nesreč,
določiti ogrožena območja, na katerih graditev objektov ni
dovoljena oziroma je dovoljena z določenimi omejitvami,
dopolniti predpise in standarde s področja gradbenih
konstrukcij in materialov, ki bodo zagotavljali varnejšo gradnjo,
vzpodbujati dejavnosti za ublažitev posledic naravnih nesreč,
zlasti v kmetijstvu, kjer s tehničnimi ukrepi škode ni mogoče
preprečiti,
vzpodbujati fizične in pravne osebe, da bi sklenili
premoženjsko zavarovanje pred nesrečami.

6.15 Ocenjevanje škode in sanacija
Z zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je
določeno, da škodo, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče
ocenjujejo državna in regijske komisije za ocenjevanje škode, ki
jih ustanovi vlada. Vlada predpiše tudi metodologijo za ocenjevanje
škode. Sanacijo škode izvajajo prizadete fizične in pravne osebe
ter lokalne skupnosti in državni organi, v skladu s svojimi
pristojnostmi.

V Sloveniji lahko fizične in pravne osebe zavarujejo ljudi in
premoženje pred naravnimi in drugimi nesrečami v devetih
zavarovalnicah. Sklenejo lahko požarno zavarovanje, zavarovanje
stanovanjskih premičnin, zavarovanje motornih vozil, zavarovanje
posevkov in plodov, zavarovanje živali, življenjsko zavarovanje
in nezgodno zavarovanje. Osnovno zavarovanje pred naravnimi
in drugimi nesrečami je požarno zavarovanje. Vanj so poleg požara
vključeni še udar strele, eksplozija, vihar in toča, udarec
zavarovančevega vozila v zavarovano zgradbo, padec letala,
javne manifestacije in demonstracije. Z dodatnim dogovorom se
lahko v zavarovanje vključijo tudi poplava, izliv vode, zemeljski ali
snežni plaz, potres ipd. Pri tem se lahko zavaruje stanovanjski,
gospodarski ali proizvodni objekti, gozdovi in podobno. Pri
stanovanjskem zavarovanju se lahko zavaruje stanovanjske
premičnine (opremo stanovanja) za iste nevarnosti kot pri
požarnem zavarovanju.
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Dejanska praksa pri ocenjevanju škode nekoliko odstopa od
veljavne zakonske ureditve. Škodo ocenjujejo občinske komisije,
ki jih imenujejo župani. Pri ocenjevanju škode se ne uporabljajo
enotna metodologija ter sodobne tehnične in tehnološke možnosti
(radarska in satelitska slika, orodja za grafično obdelavo podatkov
idr.). Posamezni naravni pojavi se razglašajo za naravne nesreče
brez predhodne celovite analize podatkov, zasnovane na
dolgoletnem spremljanju pojavov. Zato v večini prirjierov ocene
niso objektivne.
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V primerih, ko so nesreče tako velike, da se za njihovo odpravo
uporabijo tudi sredstva proračuna Republike Slovenije, občine
predložijo oceno škode skupaj s sanacijskimi programi v potrditev
državni komisiji za sanacijo, ki je bila ustanovljena na podlagi
zakona o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe za odpravo
posledic poplav, ki so v obdobju september-november 1998
prizadele Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 86/98). O
sredstvih državne pomoči posamezni občini odloča vlada na
predlog državne komisije za sanacijo. Pri zagotavljanju sredstev
državne pomoči se upoštevajo dogovorjena okvirna merila.
Podrobnejša merila bodo uveljavljena z zakonom o pogojih in
načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic
naravnih nesreč. Namensko uporabo sredstev državne pomoči
preverja državna komisija za sanacijo.

vzpodbudila Generalna skupščina OZN, dejavno sodeluje tudi v
okviru programa Partnerstvo za mir zveze NATO in programov
Evropske unije ter v regionalnih pobudah. Polnopravno članstvo
v Evropski uniji in članstvo v zvezi NATO je strateški varnostni
interes Republike Slovenije tudi na področju varstva pred
nesrečami. Odnosi s sosednjimi državami so za Slovenijo ključnega
pomena, zato jih razvija s posebno odgovornostjo In v duhu
medsebojne solidarnosti.
Slovenska Civilna zaščita ima aktivno vlogo tudi v okviru Pakta
stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Skupaj z drugimi državami v
regiji je spodbudila medsebojno sodelovanje na področju varstva
pred nesrečami, ponudila je vrsto konkretnih programov
sodelovanja in medsebojne pomoči. Njena dejanska pripravljenost
za sodelovanje pa se izraža tudi v ustanovitvi in delovanju
Mednarodne ustanove - fundacije za razminiranje in pomoč žrtvam
min v Bosni in Hercegovini in na drugih ogroženih območjih v
regiji. Fundacija je humanitarna ustanova, ki jo je marca 1998
ustanovila Vlada Republike Slovenije, ki je tudi njen sponzor, in
katere glavni cilj je zbirati sredstva za financiranje programa
razminiranja in medicinske rehabilitacije žrtev min.

Glavna pomanjkljivost sedanjega sistema zagotavljanja in uporabe
sredstev državne pomoči je v tem, da premalo upošteva
odgovornost fizičnih in pravnih oseb za tveganja ter da ne
spodbuja zavarovanja pred tveganji in preventivnega delovanja.
6.16 Mednarodno sodelovanje
Slovenija je po mednarodnopravnem priznanju leta 1991 stopila
na pot samostojnega urejanja vseh vprašanj varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, tudi odnosov z drugimi državami
pri načrtovanju dejavnosti za zmanjšanje nesreč ter ohranjanje
življenja in okolja.

6.17 Financiranje
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se financira iz
proračuna države, proračunov občin, požarne takse,
zavarovalnin ter sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih
organizacij. Leta 1999 so vsa sredstva za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami v okviru proračuna Republike Slovenije ter
proračunov občin in požarnega sklada znašala približno
6,715.839.000,00 SIT. Od tega so znašala sredstva za varstvo
pred požarom, vštevši sredstva požarnega sklada,
4,321.117.000,00 SIT ali 64,4 % vseh sredstev. Sredstva za vsa
ostala področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so
v tem letu znašala okoli 1,098.020,00 SIT, kar kaže na
neuravnoteženo financiranje nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

Stalna in neposredna nevarnost naravnih in drugih nesreč zahteva
medsebojno sodelovanje držav ter skupno delovanje v okviru
mednarodnih organizacij. Namen in cilji tega sodelovanja so
predvsem:
preprečevanje nevarnosti in nesreč,
medsebojna podpora prizadevanjem pri razvijanju in krepitvi
pripravljenosti držav za obvladovanje kriznih razmer,
zagotavljanje medsebojne pomoči ob nesrečah,
zagotavljanje pogojev za sodelovanje v mednarodnih
humanitarnih in reševalnih akcijah.

V letu 1999 je bilo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
iz državne pristojnosti porabljeno okoli 4,4 % proračunskih
sredstev Ministrstva za obrambo ali 0,05 % BDP. Po letu 1996 se
delež sredstev za naloge varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami iz državne pristojnosti v proračunu Ministrstva za
obrambo vztrajno zmanjšuje. Leta 1996 je znašal 6,06 %, v
tekočem letu pa le še 4,21 % proračunaskih sredstev Ministrstva
za obrambo.

Slovenija si na podlagi mednarodnega prava, skupnih interesov,
enakopravnosti in prijateljskih meddržavnih odnosov prizadeva
razviti oziroma razširiti zlasti sodelovanje s sosednjimi državami
in državami v regiji, ki jih povezujejo skupne nevarnosti. Slovenija
je že sklenila dvostranske sporazume o sodelovanju na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z Madžarsko,
Avstrijo, Hrvaško in Slovaško. Pomembnost teh sporazumov so
potrdile dejanske nesreče, ki so zahtevale hitro in učinkovito
humanitarno in drugo pomoč. Znano je, da so sosednje in
partnerske države najhitrejši in najzanesljivejši vir humanitarne
pomoči v večini nesreč. Na podlagi sklenjenih sporazumov se
razvija pomembno sodelovanje tudi na področju preprečevanja
nevarnosti in nesreč ter načrtovanja nekaterih skupnih priprav
na nesreče. Poteka usklajevanje operativnih načrtov zaščite in
reševanja, kar zmanjšuje tveganje zaradi naravnih in drugih
nesreč.

Kot rečeno obstaja veliko nesorazmerje med višino sredstev za
izvajanje nalog varstva pred požarom ter drugih nalog zaščite in
reševanja, saj se več kot petina vsega denarja porabi za gasilstvo,
čeprav je res, da se tudi gasilska služba, ne glede na razmeroma
velik delež finančnih sredstev, ki jih lokalne skupnosti in država
vlagajo v njeno dejavnost, nahaja v velikih težavah, saj mora
zamenjati dobro polovico dotrajanih gasilskih osnovnih in specialnih
vozil ter posebne opreme. V Sloveniji se v gasilstvu uporablja
prek 2650 gasilskih vozil, med katerimi je 29 % vseh starejših od
15 let. Primanjkljaj finančnih sredstev se najbolj občuti pri
financiranju Civilne zaščite v lokalnih skupnostih. Ob
nespremenjenem dotoku sredstev za ta namen bi lahko lokalne
skupnosti glede na razpoložljiva finančna sredstva svoje enote in
službe Civilne zaščite po veljavnih merilih opremile šele v 10 do
15 letih. Premalo je tudi sredstev za financiranje pripravljenosti in
delovanje (usposabljanje, opremljanje, dežurstva, preventivna
dejavnost) gorske reševalne službe, jamarske reševalne službe
in podvodne reševalne službe ter za sofinanciranje dejavnosti
enot za posebne namene.

V postopku so sporazumi o medsebojnem sodelovanju na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z Italijo,
Rusko federacijo, Češko in Poljsko. Pobudo za sklenitev takega
sporazuma pa je Slovenija dala Bosni in Hercegovini in še
nekaterim drugim državam. Podpisala in ratificirala je tudi
sporazum 0ržav Srednjeevropske pobude sodelovanju pri
napovedovanju, preprečevanju in ublažitvi naravnih in tehnoloških
katastrof.
Slovenija se je ustvarjalno vključila v uresničevanje skupne
desetletne akcije za zmanjšanje naravnih nesreč, ki jo je
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ukrepe za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
upoštevati pri prostorskem in urbanističnem načrtovanju; s
sodobnimi tehničnimi predpisi za graditev objektov pa
zagotoviti njihovo varnost glede na pričakovane učinke
naravnih in drugih sil;

7 TEMELJNI CILJI, USMERITVE IN
NALOGE
Slovenijo naravne in druge nesreče pogosto prizadenejo.
Nevarnosti teh nesreč, ki ogrožajo življenje in zdravje ljudi in
živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje, zahtevajo načrtno
in celovito varstvo. Pri njegovem izvajanju se morata kot vodilni
upoštevati načeli o preventivi ter o deljeni odgovornosti oziroma
sodelovanju. Nedopustno bi bilo zanemarjati preventivo in se bolj
zanašati na pripravljenost za ukrepanje ter medsebojno
solidarnost in pomoč ob nesrečah. Ugotoviti je treba največje
probleme na tem področju in jih reševati sistematično glede na
njihovo prioriteto ter gmotne in druge možnosti.

varnost pred poplavami je treba zagotavljati selektivno za
kmetijsko-pridelovalne površine, infrastrukturne objekte,
mesta in druga naselja ter za pomembnejše objekte, kot so
pregrade, elektrarne, pomembni industrijski in drugi objekti;
-

Na podlagi ocen ogroženosti, ocene stanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter glede na razpoložljive
človeške in materialne vire se za prihodnje šestletno obdobje
določajo naslednji temeljni cilji, usmeritve in naloge:

izboljšati medsebojno sodelovanje ministrstev, vladnih služb,
javnih zavodov in lokalnih skupnosti v skladu z
interdisciplinarno naravo dejavnosti varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
zagotoviti institucionalno krepitev lokalne samouprave kot
temeljnega dejavnika varstva pred nesrečami ter nadaljevati
proces decentralizacije upravljanja in vodenja dejavnosti na
tem področju;

7.1 Temeljni cilji
Temeljni cilji varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
prihodnjem šestletnem obdobju so:
-

zmanjšati število nesreč in njihove posledice s preventivnim
pristopom;

-

izboljšati možnosti napovedovanja, odkrivanja in spremljanja
nevarnosti naravnih in drugih nesreč;

nadaljevati prilagajanje sistema zaščite in reševanja
nevarnostim in ogroženosti ter organiziranosti državne uprave
in lokalne samouprave; zagotoviti usklajeno odzivanje na
nevarnosti in nesreče;
izboljšati pripravljenost in sposobnost občin za samostojno in
učinkovito odzivanje na nevarnosti in nesreče; s tem namenom
prednostno usposabljati poveljnike Civilne zaščite občin in
člane občinskih štabov Civilne zaščite, vodje intervencij ter
pripadnike enot za hitre intervencije;

izboljšati splošno pripravljenost na naravne, tehnične in
tehnološke nesreče ob spoštovanju načel trajnostnega
razvoja;
skrajšati odzivni čas reševalnih služb ob naravnih in drugih
nesrečah;

nadaljevati prilagajanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob
učinkovitejšem opazovanju, obveščanju in alarmiranju,
preventivnem delovanju, bolj usklajeni uporabi razpoložljivih
človeških in materialnih virov in skupne infrastrukture ter boljši
usposobljenosti in opremljenosti sil za zaščito, reševanje in
pomoč;

izboljšati specifično pripravljenost za zaščito in reševanje ob
vojaških napadih, pojavih terorizma in drugih varnostnih
tveganjih;
izboljšati varstvo posebno občutljivih območij, ekosistemov
in varovane kulturne dediščine ter sodelovati pri ohranjanju in
varovanju svetovnega ekosistema;

pri zagotavljanju virov sredstev za sanacijo škode in
odpravljanje drugih posledic nesreč dosledno uveljavljati
preizkušene ekonomske inštrumente;

urediti formalne podlage medsebojnega sodelovanja na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z vsemi
sosednjimi državami in državami v regiji; okrepiti vlogo in
dejavnost Republike Slovenije v mednarodnih humanitarnih
in drugih organizacijah, vključno z vključevanjem njenih sil v
mednarodne humanitarne in reševalne akcije;

jasneje razmejiti odgovornost države ter lokalnih skupnosti in
drugih pravnih in fizičnih oseb za tveganja; načrtno pospeševati
osebna zavarovanja pred tveganji pri dejavnostih v prostem
času, pospeševati zavarovanja pred naravnimi in drugimi
nesrečami ob krepitvi vloge zavarovalnic pri izvajanju
preventivnih oblik varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, v povezavi s tem pa postopno zmanjševati
finančno pomoč države pri odpravljanju posledic naravnih
nesreč;

pripraviti nov koncept sanacije posledic naravnih nesreč, ki
bo temeljil na večji odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za
varnost ljudi in premoženja ter na zavarovanju pred
nesrečami.

pripraviti enostavne in učinkovite rešitve ter poenostaviti
postopke načrtovanja, projektiranja in gradnje pri sanaciji
posledic naravnih nesreč;

7.2 Temeljne usmeritve
-

Temeljne usmeritve za načrtovanje in izvajanje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami so:
preusmeriti se k preventivnim oblikam varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, upoštevajoč načela trajnostnega
razvoja, sonaravnega upravljanja z naravnimi viri ter deljene
odgovornosti oziroma sodelovanja;
16. november2000

pri preprečevanju in zatiranju živalskih nalezljivih bolezni
posvetiti posebno pozornost boleznim, ki do sedaj niso bile
uvrščene med zoonoze (npr. BSE) ter nadzoru nad boleznimi
prosto živeče divjadi;

zagotoviti gmotne in druge možnosti za izvajanje temeljnih
raziskav na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
zagotoviti izmenjavo podatkov o opazovanjih ter podatkov o
nevarnostih in nesrečah med organi in organizacijami, ki se
ukvarjajo z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami;
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država je zavezana splošnim načelom humanitarne pomoči,
vključno načelom nevtralnosti, pravičnosti in brezpogojne
pomoči;

razvijati in dopolnjevati sisteme za namensko opazovanje;
podatki in informacije morajo biti točni, preverjeni in poenoteni;
vsi, ki se ukvarjajo z varstvom pred nesrečami morajo imeti
in uporabljati iste podatke in informacije;

zagotoviti aktivno vlogo Slovenije v mednarodnih humanitarnih
in reševalnih akcijah, zlasti v širši regiji;

zagotoviti pogoje za mednarodno izmenjavo študentov,
učiteljev in inštruktorjev s področja gasilstva ter drugih področij
zaščite in reševanja, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju
programov izobraževanja in usposabljanja ter za vključevanje
v mednarodne sisteme preverjanja znanja in sposobnosti;
-

pospeševati mednarodno sodelovanje na področju varstva
pred nesrečami, še posebej na obmejnih območjih;
Združeni narodi imajo primarno vlogo pri usklajevanju
mednarodne pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
partnerske države v okviru Evropske unije in zveze NATO
sodelujejo predvsem pri načrtovanju za krizne razmere.

državljanom zagotoviti dostop do podatkov in informacij o
naravnih in drugih nesrečah in varstvu pred njimi, omogočiti
sodelovanje pri odločanju o zadevah varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter nuditi ustrezno pomoč pri
uresničevanju drugih pravic na tem področju;
komuniciranje z javnostmi mora postati ena ključnih sestavin
urejanja razmer ob naravni ali drugi nesreči;
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7.3 Temeljne naloge
oznake
nalog

naloge

1

primarni
nosilci

možni
finančni
viri

Zakonodaja

1.1

Področno zakonodajo dopolniti z ukrepi za
preprečevanje nesreč oz. zmanjšanje njihovih
posledic.

V RS

PRS

1.2

Dopolniti predpise s področja načrtovanja in urejanja
prostora s stališča varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

MOP

PRS

1.3

Izpeljati revizijo tehničnih predpisov in standardov
za projektiranje in graditev objektov glede na
ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč ter jih
uskladiti s predpisi in standardi EU. Pripraviti in
uveljaviti tudi predpise in standarde za sanacijo in
utrditev obstoječih objektov.

MOP

PRS

1.4

Pripraviti tehnične predpise in standarde o varstvu
pred požarom, prostorskem načrtovanju, graditvi
objektov, ravnanju s požarno nevarnimi snovmi,
požarni varnosti v prometu, požarni varnosti
v naravnem okolju ter v industrijskih in drugih
dejavnostih oz. prevzeti predpise in standarde EU.

1.5

MQD

MOP

PRS

Mpz

MO

Prevzeti direktivo Evropske unije Seveso-ll
(št. 96/82/EC) v pravni red Republike Slovenije.

MOP

PRS

MQ

spQ

1.6

Pristopiti k Tamperski konvenciji ter jo začeti izvajati.

MPZ

PRS

1.7

Sprejeti predpise o opazovanju visokih pregrad na
vodnih zbiralnikih.

MOP

PRS

1.8

Urediti evidenco o požarih in eksplozijah, njihovih
posledicah ter intervencijah v skladu
z mednarodnimi standardi.

MO

PRS

1.9

Nadaljevati standardizacijo in tipizacijo zaščitne in
reševalne opreme v skladu s predpisi in standardi
Evropske unije ter standardov (povezljivosti) zveze
NATO.

MO

PRS

1.10

Določiti standarde, ki se vgrajuje v zaklonišča.

MO

PRS

1.11

Enotno urediti izvajanje zaščite, reševanja in pomoči
ob nesrečah na morju ter nesrečah na celinskih

MO

PRS
pLg
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vodah, gorah in v zraku pri dejavnostih v prostem
času.

2

Upravna organiziranost

2.1

Urediti vprašanje civilnega upravljanja in vodenja
v kriznih razmerah na ravni države, v povezavi
s tem pa tudi v lokalnih skupnostih. Razmejiti
pristojnosti in naloge v zvezi s kriznim upravljanjem
in vodenjem glede na vojno in izredno stanje ter
upravljanje in vodenje sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

VRS

PRS

2.2

Izvesti reorganizacijo upravno-strokovnih služb s
področja zaščite in reševanja v skladu z reformo
javne uprave.

MO

PRS

2.3

Ustanoviti vladno službo za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami ter nanjo prenesti dosedanje
pristojnosti Uprave RS za zaščito in reševanje,
Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami in uprav za obrambo Ministrstva za
obrambo ter pristojnosti v zvezi z usklajevanjem
preventivnih ukrepov skupnega pomena.

VRS

PRS

2.4

Organizirati posebno službo za varnost visokih
pregrad na vodnih zbiralnikih.

MOP

PRS

2.5

Vzpostaviti sistem zagotavljanja varnosti
industrijskih dejavnosti.

MOP
MO

PRS

M

PRS

3

3.1

poročevalec, št. 95

Raziskave

Dopolniti ciljni raziskovalni program varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami z raziskavami o:
•

razumevanju in napovedovanju naravnih
pojavov,

•

razvoju tehnologij za preprečevanje nesreč in
škode,

•

statističnih metod za spremljanje nesreč,

•

prostorskih ukrepiH varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami,

•

ukrepih za preprečevanje škode v gozdovih
zaradi snega, žleda in močnega vetra,
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varovanju vodnih virov,
ogroženosti in varovanju morskih ekosistemov
v slovenskem obalnem morju, ter cirkulacijskih
razmerah, ki vplivajo na ogroženost morskega
okolja,
razvoju tehnologij ukrepanja ob nesrečah,
klimatskih spremembah in njihovem vplivu na
nastanek nesreč,
razvoju tehnologij za zagotavljanje odpornosti
konstrukcij in zgradb proti potresom, požarom in
drugim nesrečam,
razvoju tehnologij za preventivno utrditev
obstoječih gradbenih objektov,
razvoju metod za preprečevanje in gašenje
gozdnih požarov,
razvoju metod za ocenjevanje ogroženosti in
škode ter družbenih in ekonomskih posledicah
nesreč,
•

upravljanju in vodenju v kriznih razmerah,
metodah obveščanja ob nevarnostih in nesrečah
idr.

3.2

Zagotoviti tekoče delo pri izdelavi študij primerov
naravnih in drugih nesreč.

MO

PRS

3.3

Nadaljevati dopolnjevanje ocen ogroženosti zaradi
naravnih in drugih nesreč ter izdelati ocene
ogroženosti zaradi suše, pozebe, vetrov in
industrijskih nesreč.

MO

PRS

3.4

Nadaljevati raziskave kraških voda ter izdelavo
modelov in načrtov ukrepanja ob nesrečah
z nevarnimi snovmi.

IRK,
ZRC

PRS

3.5

Vključiti se v mednarodni projekt proučevanja
upravljanja in vodenja v kriznih razmerah "Evropa",
katerega nosilec je Švedska.

FDV

PRS

3.6

3.7

3.8
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MO

Nadaljevati projekt Varstvo pred nesrečami
z nevarnimi snovmi v okviru programa ravnanja
s kemikalijami.

MZ

Ustanoviti mednarodni center za proučevanje
psiholoških vidikov nesreč v Ljubljani.

FF

Organizirati sistem ugotavljanja skladnosti
gradbenih proizvodov skladno s predpisi o

MOP
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PRS

MO
SPO
PRS
PRS
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gradbenih proizvodih.
3.9

Izdelati študijo širjenja in vplivov nevarnih snovi ob
nesrečah na morju.

4

4.1

4.2

Preventivni programi in načrti
Določiti in uvesti postopke za izdelavo presoj
tveganj za nastanek nesreče pri načrtovanju
sprememb in uvajanju novih tehnologij, ki vključujejo
nevarne snovi, ter pri graditvi visokih pregrad, žičnic,
cestnih in železniških predorov, cevovodov itd.,

MOP

PRS

MO

Dopolniti prostorske sestavine plana Republike
Slovenije in drugih prostorskih načrtov z ukrepi za
zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
zagotoviti redno dopolnjevanje in spremljanje
izvajanja teh aokumentov.

MOP

Izdelati strategijo in program varstva pred
poplavami, ki bosta temeljila na usklajenih merilih za
zagotavljanje varnosti pred poplavami, ter ga začeti
izvajati.

MOP

4.4

Izdelati program celovite zaščite vodnih virov pred
onesnaževanjem, posegi v prostor ter nesmotno
izrabo v skladu z načeli trajnostnega gospodarjenja
z naravnimi viri.

MOP

PRS

4.5

Izdelati strategijo in program varstva pred
zemeljskimi plazovi ter ga začeti izvajati.

MOP

PRS

Izdelati strategijo in program preprečevanja erozije
in sanacije erozijskih žarišč, ki posebno hitro
napredujejo, ogrožajo varovano naravno in kulturno
dediščino ali povzročajo veliko gospodarsko škodo,
ter ga začeti izvajati.

MOP

4.7

Izdelati strategijo in program varstva pred sušo.

MKGP

PRS

4.8

Pospešiti ekološko sanacijo in zapiranje opuščenih
naftno-plinskih vrtin v severovzhodni Sloveniji.

NL

SPO

4.9

Izdelati strategijo in program varstva pred
vremenskimi ujmami v kmetijstvu ter ga začeti
izvajati.

MKGP

PRS

MO

SPO

4.10

Razširiti monitoring za sistematično spremljanje
gibanja zoonoz in drugih živalskih kužnih bolezni na
območju Slovenije, še posebej v povezavi
s prometom živil živalskega izvora.

MKGP

PRS

4.11

Izdelati in izvesti program ukrepov za zaščito in

MOP

PRS

4.3

4.6
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reševanje ob nenadnih močnih onesnaženjih
površinskih voda, morja ter kraških in drugih
podzemnih voda.
412

4

^2

Izdelati mikrorajonizacijo potresne, poplavne,
požarne in druge ogroženosti najbolj ogroženih
mestnih in drugih naselij.
Izdelati program protipožarne in protipotresne
sanacije in utrjevanja stanovanjskih in pomembnih
javnih objektov s področja vzgoje in izobraževanja,
varstva otrok, nege starejših občanov in drugih
posebnih skupin prebivalcev, zdravstva in drugih
javnih dejavnosti, ter ga začeti izvajati.

pLg

SPO
MqP

ppg

Mq

pLS

^g

^

pRg

ZS

SZS
SPO

4.14

Izdelati program izdelave tipskih objektov,
prilagojenih potresni ogroženosti na posameznih
geografskih območjih.

MOP,
MO

PRS

4.15

Izdelati strategijo in program varstva kulturne
dediščine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
nadaljevati sanacijo in utrjevanje najpomembnejše
naselbinske in stavbne kulturne dediščine.

MK
Mq

PRS
PLS

4.16

Nadaljevati izvajanje poostrenega nadzora nad
prevozom nevarnega blaga. Organizirati spremljanje
prevoza najbolj nevarnih snovi na območju Slovenije
s pomočjo globalnega navigacijskega sistema.

MO
MNZ
MOP
MPZ

PRS

Prevoz nevarnih snovi preusmeriti mimo pomembnih
vodnih virov ter drugih ekološko občutljivih območij
in ekosistemov.
Izdelati merila za izbiro lokacij začasnih odlagališč
nevarnih snovi oz. nevarnih odpadkov, ki nastanejo
ob nesrečah z nevarnimi snovmi.
Določiti lokacije odlagališč nevarnih odpadkov.
4.17

Izdelati analizo oskrbe prebivalstva in prednostnih
uporabnikov s pitno vodo v sušnih obdobjih ter ob
naravnih in drugih nesrečah ter pripraviti predloge
vodne oskrbe z uporabo alternativnih vodnih virov.

MOP

PRS
pLg

4.18

Izvesti ekološko sanacijo neurejenih odlagališč, ki
ogrožajo pomembne vire pitne vode. Pri tem naj
imajo prednost odlagališča, kjer se odlagajo nevarne
snovi.

LS

PLS
gPQ

4.19

Nadaljevati ukrepe za zagotovitev večje odpornosti
sistema za prenos električne energije pred učinki
vremenskih ujm, zlasti obilnih snežnih padavin in
žleda.

MGD
ELES

SPO

4.20

Izdelati program ukrepov za preprečevanje in
obvladovanje posledic podnebnih sprememb.

HMZ

PRS
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4.21

Zagotoviti trajne zaloge tablet kalijevega jodida za
primer jedrske nesreče.

5

NEK
MZ

SPO

Informacijski sistem in telekomunikacije

5.1

Zgraditi drugi meteorološki radar, ki bo pokrival
jugozahodni del Slovenije in nadomeščal radar
na Lisci v primeru njegovega izpada.

HMZ

PRS

5.2

Dopolniti in prilagoditi (po lokacijah in namenu)
državno mrežo vodomernih postaj za opazovanje
visokih voda.

HMZ

PRS

5.3

Pospešiti izgradnjo državnega potresnega
alarmnega sistema, ki bo temeljil na uporabi
podatkov iz domače mreže potresnih opazovalnic
in podatkov iz tujih opazovalnih sistemov ter na
samodejni obdelavi in posredovanju podatkov.

MOP

PRS

5.4

Organizirati sistem spremljanja nenadnih velikih
onesnaženj površinskih voda v vseh povodjih
(po vzoru podonavskega nadzornega alarmnega
sistema).

MO

PRS

5.5

Zgraditi informacijski sistem za spremljanje razmer
in nevarnosti, ki ogrožajo ljudi, živalske in rastlinske
vrste v slovenskem obalnem morju vključno s
spremljanjem podatkov, izmerjenih na stalni
oceanografski postaji in s plovilom.

MBP
Mq

PRS

5.6

Dograditi enoten sistem za spremljanje zunanjega
sevanja za potrebe kriznega upravljanja in vodenja
ob jedrskih nesrečah in drugih radioloških
nevarnostih ter ga tudi s tem namenom povezati
z drugimi nacionalnimi in evropskim radiacijskim
sistem.

HMZ
, JRC; iV

PRS
cpn

5.7

Organizirati sistem spremljanja prevoza določenih
nevarnih snovi na območju Slovenije.

MO

PRS

5.8

Organizirati sistem spremljanja in optimizacije
reševalnih prevozov na območju Slovenije

MO
^

SZZZ

5.9

Uveljaviti enotne in mednarodno usklajene zbirke
podatkov o nevarnih snoveh ter zagotoviti dostop
in uporabo vsem pooblaščenim uporabnikom
s področja varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

MO

PRS

Začeti izvajanje projekta prenove sistema javnega

MO

5.10
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5.11

6

alarmiranja glede na nevarnosti naravnih in drugih
nesreč. Posebej proučiti in po potrebi dopolniti
sistem javnega alarmiranja v okolici jedrske
elektrarne Krško.

NEK

gpQ

Izdelati program razvoja profesionalnega sistema
govornih in podatkovnih radijskih zvez, ki bo temeljil
na sistemu prizemnih snopovnih zvez TETRA.
Čimprej izvesti javne razpise za izbiro operativnega
izvajalca tega sistema.

MPZ

PRS
gPQ

MNZ

Sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč

6.1

Nadaljevati prilagajanje sil za zaščito, reševanje in
pomoč potrebam gospodarskih družb, zavodov in
drugih organizacij, lokalnih skupnosti ter potrebam,
ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti Republike
Slovenije.

MO
^g

PRS
p^g

6.2

V okviru državnih sil za zaščito reševanje in pomoč
zagotoviti dva namenska reševalna helikopterja.

MO

PRS

6.3

Nadaljevati usposabljanje in opremljanje policije
in vojske za sodelovanje pri zaščiti in reševanju.

MNZ
gy

PRS

6.4

Izboljšati status prostovoljnih gasilcev, ki opravljajo
gasilsko službo. Gasilsko službo razvijati kot
splošno reševalno službo.

GZS
SZPG

PLS
PRS

Proučiti možnosti in zagotoviti pogoje za izboljšanje
operativne pripravljenosti ter učinkovitejše odzivanje
in delovanje gasilskih enot.

URSZR

6.5

Izpopolniti organiziranost državne enote za hitre
intervencije, da bo sposobna sodelovati tudi
v mednarodnih humanitarnih in reševalnih akcijah.

MO

PRS

6.6

Organizirati službo za reševanje na morju.
Zagotoviti potrebna sredstva in opremo za reševanje
ob ekoloških nesrečah na morju (oprema plovil,
sredstva za preprečevanje širjenja oljnega madeža
po vodni površini idr.).

MO

PRS

6.7

Zagotoviti pogoje za stalno dežurstvo ekip gorskih
reševalcev, helikopterskih posadk in zdravniških
ekip v času najpogostejših nesreč v gorah.

MO
^

PRS
7779,

6.8

Pospešiti razvoj službe nujne medicinske pomoči ter
uvesti helikoptersko reševanje ponesrečenih
v prometnih nesrečah.

MZ

ZZZS
pRg

6.9

Organizirati ustrezne (mobilne) bolnišnične

MZ

ZZZS
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zmogljivosti za primer rušilnega potresa, letalske,
železniške in drugih množičnih nesreč.
6.10

pRg

Zagotoviti uporabo hiperbarične komore, ki se
potrebuje pri podvodnem reševanju, reševanju oz.
zdravljenju zastrupitev ob industrijskih in drugih
nesrečah ter v drugih primerih nujne medicinske
pomoči.

MZ

6.11

Povečati zaloge materialnih sredstev, ki so potrebna
za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ob
določenih nesrečah, ter jih razporediti po regijah.

MO

PRS

6.12

Dokončati državno logistično središče za gozdne
požare v Postojni ter zagotoviti ustrezne zaloge
gasilnih sredstev in opreme.

MO

PRS

6.13

Spodbujati nakupe rezervnih virov električne
energije, zlasti pri uporabnikih s področja preskrbe,
zdravstva in drugih pomembnih dejavnosti; povečati
zaloge rezervnih virov električne energije v
elektrogospodarstvu ter zagotoviti druge pogoje za
oskrbo prednostnih uporabnikov z električno
energijo ob naravnih in drugih nesrečah.

MGD
f=|_ES

SPO

Novelirati načrte zaščite in reševanja lokalnih
skupnosti ter z njimi uskladiti priprave javnih ustanov
s področja otroškega varstva, izobraževanja, varstva
in nege starejših občanov ter drugih posebnih
skupin prebivalcev, zdravstva, kulture in drugih
javnih dejavnosti.

PO
Lg

SPO

Dokončati izdelavo načrtov in nadaljevati priprave za
ukrepanje ob nesrečah v cestnih in železniških
predorih ter drugih velikih nesrečah v cestnem,
železniškem, letalskem in pomorskem prometu.

MO

SPO

Mpz

pRS

Uskladiti državne načrte zaščite in reševanja ob
industrijskih in drugih nesrečah s čezmejnimi vplivi
s sosednjimi državami.

MO

PRS

MOP,
MO,
SZZ

PRS,
SZS

7

7.1

7.2

7.3

8

8.1
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SZZZ
pRS

Načrti zaščite in reševanja ter ukrepanje

pLS

MO

Odpravljanje posledic

Pripraviti in uveljaviti enoten sistem organizacije,
odgovornosti in obveznosti pri odpravljanju posledic
naravnih in drugih nesreč, ki bo zasnovan na enotni
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metodologiji za ocenjevanje škode in enotnih merilih
za zagotavljanje sredstev državne pomoči, ki bo
usmerjen v preventivno delovanje in ki bo upošteval
odgovornosti fizičnih in pravnih oseb za tveganja ter
možnosti zavarovanja pred njimi.
8.2

Izdelati metodologijo ocenjevanja škode ob naravnih
in drugih nesrečah.

MO
MOP
URSS

PRS

Uveljaviti nov način ocenjevanja škode, ki bo temeljil
na analizi pojava, ki je povzročil nesrečo (te analize
naj bi izdelovale ustrezne strokovne inštitucije),
izdelavi grobe ocene neposredne škode za potrebe
državne pomoči, pri čemer naj bi se uporabljala
sodobna sredstva za odkrivanje in vrednotenje
nastale škode (npr. Sodobne tehnike daljinske
detekcije) ter na dokaznem gradivu,fizičnih in
pravnih oseb, ki bi uveljavljale pravico do uporabe
sredstev državne pomoči.
8.3

Nadaljevati urejanje poligonov za deaktiviranje in
uničevanje NUS ter izvesti ekološko sanacijo
opuščenih poligonov.

MO

PRS

8.4

Predvideti prostorske rešitve ter urediti posebne
(enostavne, skrajšane) postopke pri pridobivanju
gradbene in druge dokumentacije, izvajanju sanacij
in graditvi objektov za primere potresov in drugih
naravnih nesreč.

MOP

PRS

8.5

Zgraditi objekte za sežiganje živalskih trupel, delov
živalskega telesa in živalskih odpadkov.

MKGP

PRŠ

8.6

Izdelati projekt javnih del ob velikih naravnih
nesrečah ter ga začeti izvajati.

MO

SPO

9

zzs

Izobraževanje in usposabljanje

9.1

Izdelati analizo stanja vzgoje in izobraževanja za
varstvo pred nesrečami ter glede na ugotovitve
dopolniti izobraževalne programe in učbenike
z vsebinami s tega področja.

MŠŠ

PRS

9.2

Organizirati podiplomsko izobraževanje diplomantov
ustreznih fakultet in visokih šol za poklicno delo
v gasilstvu in drugih področjih varstva pred
požarom.

MO

PRS

9.3

Prostovoljne gasilske enote usposobiti in opremiti za
izvajanje splošnih reševalnih nalog.
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9.4

Razširiti zmogljivosti za usposabljanje državljanov,
ki zaradi ugovora vesti opravljajo nadomestno
civilno službo, ter zagotoviti možnosti, da bodo ti
državljani pretežno opravljali civilno službo na
področju zaščite in reševanja.

MO

PRS
2PQ

9.5

Pripraviti in izvesti program cikličnega neobveznega
usposabljanja prebivalcev za izvajanje osebne in
vzajemne zaščite ob naravnih in drugih nesrečah.

MO

PRS

9.6

Sprejeti petletni načrt praktičnih vaj zaščite in
reševanja državnega pomena.

MO

PRS

9.7

Organizirati redno informiranje javnosti o
nevarnostih in razmerah v gorah ter ustrezna
usposabljanja za varno hojo v gorah.

PZS

PRS

Skleniti dvostranski sporazum z Italijo
o medsebojnem sodelovanju pri varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

MO

PRS

10.2

Poenotiti vsebine in postopke obveščanja drugih
držav in mednarodnih organizacij o nevarnostih,
nesrečah, njihovih posledicah in ukrepanju.

MO
WZ2.

10.3

Urediti pooblastila in postopke pri vlaganju in
sprejemanju prošenj za nujno mednarodno
humanitarno in drugo pomoč ter pri pošiljanju oz.
sprejemanju pomoči.

VRS

10.4

Urediti vprašanje pokrivanja stroškov reševanja
ponesrečenih tujcev na območju Slovenije.

ZZZS

10

10.1

Mednarodno sodelovanje

MZZ

PRS

MNZ

V prilogi je pregled najpomembnejših problemov s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, s katerimi se soočajo v lokalnih skupnostih.
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reševanje v gorah ter ukrepanje ob velikih onesnaženjih
površinskih voda zagotovijo dodatna namenska sredstva za
nakup teh vozil in opreme.

8 IZHODIŠČA IN USMERITVE ZA
FINANCIRANJE
Pri financiranju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
se upoštevajo naslednja izhodišča in usmeritve:

9 POMEN OKRAJŠAV

Naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se
financirajo s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
proračunov lokalnih skupnosti, požarne takse, zavarovalnin,
donacij in drugih prostovoljnih prispevkov, mednarodne pomoči
in iz drugih virov.

ADR

evropski sporazum o mednarodnem cestnem
prevozu nevarnega blaga
BDP
bruto domači proizvod
CORS
Center za obveščanje Republike Slovenije
CRP
ciljni raziskovalni program
CZ
civilna zaščita
EU
Evropska unija
FDV
Fakulteta za družbene vede v Ljubljani
FF
Filozofska fakulteta v Ljubljani
GIAM
Geografski inštitut Antona Melika
G RS
Gorska reševalna služba Slovenije
GZS
Gasilska zveza Slovenije
GŠSV
Generalštab Slovenske vojske
HMZ RS Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije
ICZR
Izobraževalni center za zaščito in reševanje
IRK
Inštitut za raziskovanje krasa
JU
javna uprava
JRS
Jamarska reševalna služba
LS
lokalna skupnost
M
ministrstvo
MBP
Morska biološka postaja
MGD
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MNZ
Ministrstvo za notranje zadeve
MO
Ministrstvo za obrambo
MOP
Ministrstvo za okolje in prostor
MPZ
Ministrstvo za promet in zveze
MŠŠ
Ministrstvo za šolstvo in šport
MZ
Ministrstvo za zdravstvo
MZT
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
NEK
Nuklearna elektrarna Krško
NL
Nafta Lendava
NUS
neeksplodirana ubojna sredstva
OCHA
Agencija za usklajevanje človekoljubne pomoči
PfP
partnerstvo za mir
PGD
prostovoljno gasilsko društvo
PO
pravna oseba
PRS
proračun Republike Slovenije
ReCO
regijski center za obveščanje
RID
pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu
nevarnega blaga
RS
Republika Slovenija
SNMP
služba nujne medicinske pomoči
SPO
sredstva pravne osebe (op. gospodarske družbe,
zavoda ali druge organizacije)
SZPG
Slovensko združenje poklicnih gasilcev
SZS
sredstva zavarovalnih skupnosti
SZZ
Slovensko zavarovalno združenje
ŠCZ
štab civilne zaščite
VRS
Vlada Republike Slovenije
URSG
Uprava Republike Slovenije za geofiziko
URSJV
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
URSS
Urad Republike Slovenije za statistiko
URSZR
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
ZARE
zaščita in reševanje
ZRC ŠAZU Znanstvenoraziskovalni center, Slovenska
akademija znanosti in umetnosti
ZZS
Zavod za zaposlovanje Slovenije
ZZZS
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Lokalnim skupnostim se zagotovi normativna možnost, da
lahko kot dodatni vir financiranja varstva pred požarom
uvedejo požarni davek v skladu z zakonom o varstvu pred
požarom.
Ministrstva in vladne službe zagotavljajo sredstva za
financiranje ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih
nesreč ter ublažitev njihovih posledic v okviru sredstev za
redno dejavnost na področju iz njihove pristojnosti. Sredstva
za ta namen načrtujejo vsako leto v ustreznem deležu
sredstev za redno dejavnost v skladu z letnim načrtom
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme
vlada Republike Slovenije.
Lokalne skupnosti zagotavljajo sredstva za financiranje
ukrepov za preprečevanje naravnih in drugih nesreč ter
ublažitev njihovih posledic v okviru sredstev za financiranje
primerne porabe občin v skladu z letnim načrtom varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga sprejme občinski
svet.
Država in lokalne skupnosti zagotovijo sredstva za kritje
stroškov neodložljivih nalog zaščite, reševanja in pomoči ter
sredstva za pomoč pri odpravljanju posledic velikih naravnih
nesreč v okviru sredstev proračunske rezerve.
Vlada Republike Slovenije zagotavlja namenska sredstva za
spodbujanje zavarovanj pred naravnimi nesrečami v okviru
proračuna Republike Slovenije na račun zmanjšanja sredstev
za sanacijo posledic teh nesreč.
Povzročitelj tveganja na področju industrijskih ter drugih
tehničnih in tehnoloških nesreč se praviloma zavaruje proti
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, lokalni
skupnosti ali državi.
Reševanje ljudi in premoženja ob nesrečah je praviloma
brezplačno razen v primerih, ko je bila ogroženost ali nesreča
povzročena namenoma ali iz velike malomarnosti. V tem
primeru mora povzročitelj pokriti vse stroške intervencije,
sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje ter stroške
odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
Tuja fizična in pravna oseba mora pokriti vse stroške
intervencije in druge stroške, ki so nastali v zvezi z
reševanjem, odpravljanjem posledic in vrnitvijo v prvotno
stanje; pristojni organi so dolžni izvajati ukrepe za zavarovanje
plačila stroškov, ki jih v Sloveniji povzročijo tuje fizične in
pravne osebe.
V obdobju do leta 2003 se v okviru proračuna Republike
Slovenije zaradi zastarelosti in pomanjkanja osnovnih in
specialnih vozil ter opreme za gašenje, prevoz vode (tudi
pitne), reševanje iz višin, reševanje na avtocestah in hitrih
cestah, gašenje požarov na plovilih in reševanje na morju,
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OBRAZLOŽITEV

S predlogom programa je predvideno nadaljnje izpopolnjevanje
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s posebnim
poudarkom na krepitvi preventivnega delovanja. Predvidoma bodo
izpopolnjene organizacijske, tehnične in druge rešitve iz pristojnosti
države, ki omogočajo učinkovito delovanje sistema, zlasti v lokalnih
skupnostih, ob različnih naravnih in drugih nesrečah. Glede na
doseženo stanje se bo izpopolnila pripravljenost sil za zaščito,
reševanje in pomoč, še posebej tistih, ki opravljajo javne službe.
Nadaljevalo se bo tudi aktivno mednarodno sodelovanje na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. V še večji
meri se bo zagotovila usklajenost sistema z ogroženostjo,
možnostmi in potrebami.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. I. RS,
št. 64/94) v 41. členu določa, da se cilji, politika in strategija varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami določa z nacionalnim
programom za najmanj pet let. Zakon podrobneje ureja tudi vsebino
programa. Sestavni del programa je tudi področje varstva pred
požarom v skladu s 14. členom zakona o varstvu pred požarom
(Ur. I. RS, št. 71/93), ki določa, da se cilji, usmeritve in strategija
varstva pred požarom za obdobje najmanj petih let določa z
nacionalnim programom.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami določa, da
nacionalni program obsega ugotovitve iz ocen ogroženosti, stanje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pregled preventivnih
ukrepov, smernice za raziskovalno in razvojno delo, za
organizacijske rešitve, usposabljanje in druge naloge. Predlog
programa je izdelan za prihodnje šest letno obdobje, kar je
primerljivo s podobnimi programi v državah Evropske unije. V
predlogu programa so upoštevane tudi temeljne usmeritve iz
predloga resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike
Slovenije, ki jo je sprejela vlada št. 230-01/99-2 z dne, 24. 8.2000
in, kije poslana v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Na ta
način se predlog programa vključuje tudi v hierarhijo razvojnih in
doktrinarnih dokumentov na področju nacionalne varnosti, ki je
ena od obveznosti v letnih nacionalnih programih za vključevanje
v NATO.

poročevalec, št. 95

Sestavni del te obrazložitve so grafične priloge in pregledi, na
katerih temelji predlog programa.
V skladu z zakonom se bodo naloge določene v nacionalnem
programu razčlenile v letnih načrtih varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.
Predlog programa je obrazložen.
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PRILOGA
PREGLED
NAJPOMEMBNEJŠIH PROBLEMOV V LOKALNIH SKUPNOSTIH
Lokalne skupnosti so opozorile na naslednje probleme varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki po njihovem mnenju zahtevajo skupno reševanje:
/
PROBLEMI

NALOGE

OBČINE

1. Plazovi ob reki Kokri

sanacija

Kranj, Preddvor

2. Zemeljski plazovi in skalni podori na
območju vodnega zajetja Krvavec

sanacija

Cerklje na Gor.

3. Ogroženost nepremične kulturne
dediščine pred poplavami na območju
Škofje Loke

zaščita

Škofja Loka

4. Ogroženost zaradi poplav ob sotočju
Selške in Poljanske Sore

ureditev

Škofja Loka

5. Plazovi ob lokalni cesti
Zg. Luša-Jarčje brdo-Mlaka.

sanacija

Škofja Loka

6. Ogroženost zaradi poplavljanja
Sore na območju Železnikov

ureditev,
izgradnja
zadrževalnika

Železniki reke

7. Ogrožanje vodnega vira Globočec

zaščita

Ivančna Gorica

8. Ogroženost zaradi poplav
na območju Strug (Kompolje, Podtabor,
Tržič, Paka, Pri cerkvi, Kolenča vas)

ureditev

Dobrepolje

9. Ogroženost zaradi poplav v dolini
Velikega potoka

izgradnja
zadrževalnikov

Grosuplje

10. Zemeljski plazovi in usadi na cestah
in poteh LC 208110 Pasjek-Polšnik,
LC 280230 Javorje-Leskovica,
JP 708050 Bitiče-Jesenje,
JP 710250 Veliki vrh,
LC208040 Podbukovje-Vače

sanacija

Litija

11. Dotrajanost pregrade na suhem
zadrževalniku v Prigorici

sanacija

Ribnica

12. Ogroženost zaradi radioaktivnega
sevanja na območju rudnika rjavega
premoga

redne meritve,
sanacija

Kočevje

13. Zemeljski plazovi na cestah
Kočevska reka-Borovec, Colnarji-Kostel,
Petrina Grivac in Fara-Grgelj

sanacija

Kočevje
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14. Dvigovanje podtalnice na območju
Šalke vasi in Željnj

ureditev
vodnih razmer

Kočevje

15. Zemeljski plazovi na območju naselij
Loka pri Framu, Ranče, Morje Koprivnik
in Planica

sanacija

Rače-Fram

16. Ogroženost zaradi poplav mesta Lenart

ureditev

Lenart

17. Zemeljski plazovi na Hočkem Pohorju
in Slivniškem Pohorju

sanacija

Hoče-Slivnica

18.Ogroženost zaradi poplavljanja
reke Dravinje

ureditev,
izgradnja
zadrževalnika

Slovenska Bistrica
Majšperk, Videm

19. Težave zaradi pretočnosti korita Drave

vzpostavitev in

19. Ogroženost zaradi poplavljanja
reke Mure

sanacija

Lendava, Tišina,
Beltinci, Radenci,
Črenšovci, Veržej,
Gornja Radgona,
Križevci, Ljutomer,
Radmirje, Murska
Sobota

20. Ogroženost zaradi nesaniranih opuščenih sanacija vrtin
naftno-plinskih vrtin

Lendava,Beltinci,
Moravske toplice,
Ormož, Ptuj

21. Ogroženost zaradi nesreč na morju

organiziranje
intervencijskih
skupin za
ukrepanje ob
razlitjih nafte in
derivatov v morje
ter ob požarih na
plovilih

Koper, Piran, Izola

22. Povečana ogroženost zaradi gozdnih
požarov na obalnem območju ter v
submediteranskem delu države

priprava programa obalne občine,
preventivnih
občine na
ukrepov
Notranjskem in
severnoprimorske
občine
ureditev poligonov severnoprimorske
za uničevanje
občine
NUS

23. Ogroženost zaradi neeksplodiranih
ubojnih sredstev (NUS)
24. Ogroženost zaradi zemeljskih plazov
na območju občine (skupno 58 plazov,
za katere je večinoma že pripravljena
tehnična dokumentacija)

sanacija

Brežice

25. Ogroženost zaradi poplav na območju

ureditev vodnih

Brežice
r
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Loč, Krške vasi, Velikih Malene in
Čateža

26. Ogroženost zaradi poplavljanja reke
Bistrice in hudournikov in

razmer
nadaljevanje
gradnje nasipa ob
Savi od Mihalovca
do Rigonc
ureditev strug
Muta
in nasipov

27. Plazenje brežine ob Gortinski cesti

izgradnja opornih
zidov (sidrana
pilotna stena)

Muta

28. Ogroženost cestne infrastrukture
zaradi hudournkov, poplav in
zemeljskih plazov

ureditev strug
in sanacija plazov
ter usadov

Mislinja

29. Kamniti podor Brezno, zemeljski
plaz Štimpah

sanacija

Podvelka

30. Zemeljski plaz Mrdašič,
melišče Pogorevec

sanacija

Črna na Kor.

31. Zemeljski plazovi Mihev, Breznikar,
Kozarnica,Koroški Selovec, Zelen breg,
Mališnik

sanacija

Ravne na Kor.

32. Ogroženost zaradi hudournikov in
požiralnikov: Dobrije Strojna, Kotlje,
Brdinje, Uršlja gora, Podgora,
Pod Brezjim dvorom

sanacija

Ravne na Kor.

33. Zemeljski plazovi na Lešah
in v Kotu pri prevaljah ter
hudournikov Šentanelska reka,
Leški potok, Gutmanov potok in
Farni potok

sanacija

Prevalje

34. Ogroženost zaradi poplavljanja
rek Drave, Meže in Mislinje

izgradnja oprnih
zidov in nasipov

Dravograd

35. Ogroženost zaradi hudournikov
in poplavljanja drugih vodotokov
(Velka,Vuhrešica,Josipdolški potok)

ureditev strug in
izgradnja mostov

Ribnica na Poh.

36. Ogroženost zaradi poplavljanja
Homščice, Suhadolnice, Mislinje,
Velunje ter zemeljskih plazov
Graška gora in Legen

ureditev strug

MO Slov. Gradec

37. Ogroženost kraških podzemnih voda
zaradi onesnaževanja

ureditev režima
prevoza nevarnih
snovi na kraškem
območju

Kozina, Divača,
Postojna, Ilirska
Bistrica, Pivka,
Cerknica, Loška
dolina
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38. Ogroženost vodnih zajetij velikih
vodnih sistemov Malni, Rižana,
Brestovica

zaščita vodozbirnih Komen, Sežana,
območij
Postojna

39. Ogroženost zaradi poplavljanja
reke Temenice

ureditev vodnih
razmer

Trebnje

40. Problem odlaganja nevarnih odpadkov

ureditev
odlagališča

Črnomelj, Metlika,
Semič

41. Zemeljski plazovi ob cestah: LC-423082
Golovec, LC-423251 Ostenk, LC-423291
Vrtec in Klek, JP924101 Prapreče,
JP-923892 Jurhar, plaz Zakonjšek-Ojstro

sanacija

Trbovlje

42.Zemeljski plazovi: Vilhemini
Okrogarjeva kolonija, Dolenja vas,
Volčje jame

sanacija

Zagorje ob Savi

43. Ogroženost zaradi hudournikov
Kotredeščica s pritoki,Medija-Briše
Graški graben, Lesi potok,
Vidrga-Peške-Kandrše

sanacija

Zagorje ob Savi

44. Zemeljski plazovi: Babič-Pirnovar,
Dolanc-RTP, Krnice

sanacija

Hrastnik

45. Ogroženost posameznih naselij zaradi
poplavljanja reke Savinje

ureditev vodnih
razmer

Luče, Ljubno,
Mozirje, Nazarje,
Polzela, Žalec

46. Ogroženost mesta Celja zaradi
poplav

protipoplavna
ureditev vodnih
razmer širšem
območju Celja

Celje

47. Ogroženost zaradi poplavljanja reke
Savinje

ureditev vodnih
razmer

Laško

48. Ogroženost zaradi poplavljanja
reke Dravinje

Slovenske Konjice

49. Ogroženost zaradi poplav ob reki
Savi

ureditev struge
med Dražo vasjo
in Stogovci
ureditev izliva
potoka Sopote

50. Ogroženost zaradi poplavljanja reke
Sotle

ureditev vodnih
razmer

Podčetrtek

Radeče

Več kot 80 % vseh občin je kot poseben problem izpostavilo problem javnega
alarmiranja. Občine ugotavljajo, da je sistem javnega alarmiranja v njihovi občini
zastarel ali da ni v celoti zgrajen, kar zmanjšuje učinkovitost ukrepanja ob nesrečah.
Zato predlagajo, naj se javno alarmiranje obravnava kot enoten sistem v državi,
njegovo prenovo in vzdrževanje pa naj izvede država.
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NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:

j

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 420 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece,
i

i

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 420 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99).

