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IV 
 

POVZETEK  

 

Strategija načrtovanja, vodenja in upravljanja ob naravnih nesrečah predstavlja, zaradi njihove 

pogostnosti, velik problem. Skozi diplomsko delo sem primerjalno predstavila zgodovinski 

razvoj zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji, Češki in Nemčiji ter slovensko zakonodajo. 

Empirični del zajema analizo študij primerov treh naravnih nesreč v različnih zgodovinskih 

obdobjih ter poročilo o neurju v Občini Starše. Z analizo podatkov, pridobljenih z intervjujem 

prebivalcev ogroţenega območja, delno potrjujem splošne raziskovalne hipoteze. Na primeru 

porušitve dovodnega kanala HE Zlatoličje sem predstavila delovanje sistema zaščite in 

reševanja v Občini Starše. Ugotavljam, da brez natančnega predhodnega načrtovanja sistem 

vodenja in upravljanja na področju zaščite in reševanja v praksi ne more delovati. 

 

Ključne besede: zaščita in reševanje, naravne nesreče, ogroţenost, predhodno načrtovanje, 

kriz-no upravljanje. 

 

 

SUMMARY 

 

Strategies of planning, conducting and managing at the time of natural disasters present a 

serious problem due to their frequent occurences. Beside Slovenian legislation, I have 

comparatively presented a historical development of protection and rescuing in Slovenia, 

Czech Republic and Germany. Empirical part includes analysis of studies of three natural 

disasters in various historical periods and the storm report in the municipality of Starše. I am 

partially confirming general researching hypothesis by my analysis of the data gathered 

through interviews with the inhabitants of the endangered area. I have presented functioning 

of the protection and rescuing system in municipality of Starše, based on the example of 

flume demolition HE Zlatoličje. I found out that without precise and preliminary planning, 

conducting and management system in the field of protection and rescuing can not function in 

the practice. 

 

Key words: protection and rescuing, natural disasters, endangered area, preliminary planning, 

crisis management. 
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POJMI IN OKRAJŠAVE 

 

 

1. Pomen pojmov 

 

Nevarnost je (naravna ali druga ustrezna) danost za katerikoli neugoden pojav, ki je povezan z 

moţno nesrečo in lahko povzroči neugodne učinke. Je naravna moţnost, da pride do 

škodljivega delovanja. 

Ogroženost je sinteza nevarnosti, ranljivosti in sprejemljivosti tveganj, kar pa je odvisno od 

kulturnih, moralnih in ekonomskih vrednot v posamezni druţbi. Poplavna ogroţenost nastopi 

zaradi delovanja zunanjih naravnih sil v času običajno kratkotrajnih, a zelo intenzivnih ujm. 

Porušitev (hipna ali postopna) je pojav, ko pregrada na vodi izgublja prvotno funkcijo in ni 

moţno več v celoti kontrolirati pretoka, zaradi tega se poveča vodni pretok, ki povzroči 

občutno škodo ob razlitju vode iz struge po okolici in razdejanje zaradi močnih vodnih tokov. 

Poplavni val se pomika po reki navzdol tem hitreje, čim hitreje le-ta narašča. Hitrost je pri 

večjih niţinskih rekah od 2 - 5 km/h, pri nenadnih povodnjih hudourniškega značaja pa tudi 

čez 15 km/h. Ko reka prestopi bregove, se hitrost vode hitro zmanjša. 

Škoda obsega ekonomske izgube, ocenjene po nesreči. 

 

 

2. Razlaga okrajšav 

 

- ZIR  - zaščita in reševanje 

- CORS  - Center za obveščanje Republike Slovenije 

- PGD  - prostovoljno gasilsko društvo   

- ReCO  - Regijski center za obveščanje 

- DEM  - Dravske elektrarne Maribor 

- URSZR   - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

- CZ  - civilna zaščita 

- RBK  - radiološka, kemična in biološka zaščita 

- HE  - hidroelektrarna 

- OO RK  - Osnovna organizacija rdečega kriţa 

- CP  - Cestno podjetje 

- VGP  - Vodno-gospodarsko podjetje 

- RS  - Republika Slovenija 

- Ur.l.  - Uradni list 
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1   UVOD 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

 

Naravne nesreče so po svetu in pri nas vse pogostejše, vse bolj katastrofalne, zato jih 

sprejemamo kot neizbeţno stvarnost, ki jo moramo upoštevati pri svojem strateškem 

načrtovanju in vodenju kriznih razmer. Ogroţajo fizično, socialno ter ekonomsko varnost 

prebivalcev, splošno varnost ter blaginjo v drţavi. Zato je varstvo pred naravnimi nesrečami 

eden od strateških nacionalnih interesov. Slovenija se je na te nevarnosti odzvala z 

organiziranim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki vključuje tudi 

organizacijo sistema lokalnih skupnosti. 

 

Ključna naloga s področja zaščite in reševanja v Občini Starše je natančno predhodno načrto-

vanje oziroma izdelava načrtov za posamezne vrste naravnih nesreč, seznanitev občinskih sil 

za zaščito, reševanje in pomoč z njihovimi nalogami, sprotno popravljanje načrtov in 

obdelava podatkov, spremljanje situacij (poplave in druge naravne nesreče) v sodelovanju z 

Dravskimi elektrarnami Maribor, drugimi organizacijami, s sosednjimi lokalnimi skupnostmi, 

Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Izpostava Maribor ter Republiško upravo 

za zaščito in reševanje. Zaradi porušitve jezu Hidroelektrarne (v nadaljevanju: HE) Zlatoličje, 

bi v Občini Staše nastale katastrofalne poplave. Prizadeta bi bila celotna lokalna skupnost, ker 

bi prišlo do uničenja ali poškodovanja celotne infrastrukture, onemogočene bi bile vse 

ţivljenjsko pomembne dejavnosti. Moţen je celo razkroj socialnega ţivljenja.  

 

Za uspešno obvladovanja kriznega poloţaja, zaradi porušitve jezu, je ključnega pomena 

pravočasna priprava, načrtovanje in predvidevanje posledic. S skrbno strategijo načrtovanja 

krizne situacije lahko preprečimo večjo materialno škodo, število ţrtev zmanjšamo in 

preprečimo večjo socialno stisko ljudi. 

 

Raziskovala sem problematiko vodenja in upravljanja ob naravnih nesrečah, ki se pojavljajo 

in so se v preteklosti ţe zgodile, z vidika lokalne skupnosti, regije in drţave.
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1.2  Namen, cilji in struktura diplomskega dela 

 

Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali drţava, regije in lokalne skupnosti izvajajo 

predhodno načrtovanje za predvidene krizne situacije na področju naravnih nesreč in ali 

strategija vodenja in upravljanja ob naravnih nesrečah med drţavo, lokalnimi skupnostmi ter 

odgovornimi institucijami poteka usklajeno. Ugotoviti ţelim, ali prebivalci ogroţenega 

območja Občine Starše poznajo sistem zaščite in reševanja v svoji lokalni skupnostih in 

naravne nesreče, ki jih ogroţajo.  

 

Z diplomskim delom ţelim doseči naslednje cilje: 

- Opredeliti naravne nesreče z vidika krize in škode, ki jo povzročajo. 

- Opredeliti pomen pravočasnega oziroma predhodnega načrtovanja in predvidevanja 

kriznih situacij na področju naravnih nesreč. 

- Prikazati pomen načrtovanja naravnih nesreč v drţavi, regiji in občinah ter inštitucije, 

ki so za to odgovorne. 

- Na konkretnem primeru, porušitev jezu in posledični nastanek katastrofalnih poplav v 

Občini Starše,  prikazati pomen in vlogo strategije načrtovanja in vodenja krizne 

situacije. 

- Poudariti pomen osveščenosti in informiranosti prebivalcev ogroţenih območij o 

posledicah naravnih nesreč. 

- Prikazati, kako nujna je usposobljenost akterjev vodenja in pripadnikov enot zaščite in 

reševanja. 

- Na podlagi teoretičnih in praktičnih vidikov oblikovati predloge za koristne 

izboljšave. 

 

Struktura diplomskega dela obsega uvod in štiri glavna vsebinska poglavja, sklepne 

ugotovitve in zaključek. V uvodu so predstavljeni problem, namen in cilji, ki jih ţelim doseči, 

ter obrazloţitev metod dela. V teoretičnem delu sem predstavila naravne nesreče ter prikazala 

teoretična spoznanja zgodovinskega razvoja zaščite in reševanja pri nas in v tujini (primer 

Češke in Nemčije). Podala sem obrazloţitev zakonodaje s področja zaščite in reševanja v 

Republiki Sloveniji, predstavila različne definicije o krizi, upravljanju in vodenju v kriznih 

razmerah.  
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V empiričnem delu naloge sem z analizo študij primerov (Porušitev Kolizeja 1995, Potres v 

Posočju 1998, Poplave v Ţeleznikih 2007) ter lastnega poročila o neurju s točo na območju 

Občine Starše v avgustu 2008 predstavila potek vodenja in upravljanja ob naravnih nesrečah v 

Republiki Sloveniji kot celoti in posameznih lokalnih skupnostih, v različnih zgodovinskih 

obdobjih.  

 

S predstavitvijo in analiziranjem sistema zaščite in reševanja v Občini Starše ter prikazom 

načrtovanja v primeru porušitve jezu HE Zlatoličje (slika 1, str. 5) sem poudarila pomembnost 

predhodnega načrtovanja ter sodelovanja med akterji vodenja.  

 

Z rezultati intervjuja z občani Občine Starše, ţivečih na poplavnem območju, prikaţem 

poznavanje sistema zaščite in reševanja, ogroţenosti, poznavanje akterjev vodenja ter 

seznanjenost z moţnostjo poplav zaradi porušitve jezu HE Zlatoličje. 

 

V sklepnih ugotovitvah potrjujem, zavračam oziroma delno potrjujem postavljene hipoteze v 

uvodu. V zaključku naloge predstavljam moţne pozitivne spremembe nadaljnjega razvoja 

sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) in Občini Starše. 

 

1.2.2  Raziskovalne hipoteze 

 

Glede na namen in cilje, ki jih ţelim doseči z diplomskim delom, postavljam štiri splošne 

raziskovalne hipoteze oziroma vnaprejšnje domnevne odgovore na zastavljena širša 

raziskovalna vprašanja. Nakazujejo rešitev splošnih problemov, nakazanih v namenu naloge. 

 

Hipoteza 1: Strategija načrtovanja in vodenja kriznih situacij v primeru naravnih nesreč v 

lokalnih skupnostih, regijah in Republiki Sloveniji poteka usklajeno. 

 

Hipoteza 2: Lokalne skupnosti Republike Slovenije izvajajo predhodno načrtovanje kriznih 

situacij. 

 

Hipoteza 3: Prebivalci Občine Starše poznajo sistem zaščite in reševanja svoje lokalne 
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skupnosti, moţnost porušitve jezu HE Zlatoličje, posledično s poplavami. 

 

Hipoteza 4: Prebivalci Občine Starše so informirani o delu akterjev s področja zaščite in 

reševanja v občini, regiji in drţavi. 

 

1.2.3  Uporabljene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

 

- Zbiranje in analiza vsebin različnih dokumentov o krizi, o upravljanju in vodenju v 

kriznih razmerah, do katerih pripeljejo naravne in druge nesreče. Uporabila sem 

uradne dokumente in ostale (članke, objavljene strokovne analize, poročila ter 

prispevke na spletu, v tiskanih medijih in druge vire). 

 

- Z intervjuvanjem prebivalcev na predvidenem poplavnem območju Občine Starše 

preverjam, ali ljudje sploh razmišljajo o moţnih poplavah ob porušitvi jezu, kakšna je 

njihova informiranost o nalogah in pomoči s strani občine, drţave, o evakuaciji in 

zavarovanju premoţenja. 

 

- Pri pripravi naloge sem vključila analize in študije primerov porušitve Kolizeja v 

Ljubljani leta 1995, potresa v Posočju 1998, poplave v Ţeleznikih leta 2007.  

 

- S preučevanjem dosedanjega zgodovinskega razvoja sistema zaščite in reševanja v 

Republiki Sloveniji ter za primerjavo še v Nemčiji ter Češki ugotavljam prednosti in 

slabosti, ki jih prinaša razvoj sistema pri nas in drugod. 

 

- Izdelava diplomskega dela je zahtevala poglobljeno in celovito poznavanje obstoječih 

zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na vsebino izdelanega diplomskega 

dela. 

 

- Vključila sem izkušnje vodenja in upravljanja v Občini Starše ob naravni nesreči - 

toči 15. in 16. avgusta 2008, ki je povzročila veliko materialno škodo. Iz poročila so 

razvidne pomanjkljivosti, ki se pojavljajo predvsem pri vodenju v takšni situaciji, ter 

pozitivni učinki naših odločitev. 
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1.3  Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

 

Predpostavljam, da pride do porušitve dovodnega kanala Hidroelektrarne Zlatoličje, brez 

moţnosti istočasne porušitve drugih pregrad na Dravi (Mariborski otok, Golica ...); pri 

izvedenem intervjuju s prebivalci ogroţenega območja pa, da bodo vprašani na vprašanja 

vestno odgovarjali, zato bodo zbrani podatki odraţali dejansko sliko o vedenju občanov s 

področja zaščite in reševanja na območju Občine Starše. 

 

Pri izdelavi diplomskega dela nisem imela večjih teţav, le da v manjših lokalnih skupnostih, 

kot je Občina Starše, teţko najdeš kader za pomoč pri pripravi načrtov, posledično tudi pomoč 

pri pripravi diplomskega dela. Pomoč sem iskala pri Upravi za zaščito in reševanje Republike 

Slovenije, Izpostava Maribor. S strani Občine Starše, kjer sem zaposlena, pa mi je bila nudena 

finančna pomoč pri študiju.  

 

 

Slika 1: Hidroelektrarna Zlatoličje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: Kacjan, 2009
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2   NARAVNE NESREČE 

 

Naravne nesreče vsak dan prizadenejo ljudi po vsem svetu v materialnem, socialnem, 

fizičnem in psihološkem smislu. Za lokalno skupnost, ki jo nesreče prizadenejo, imajo 

dolgotrajne posledice. Naravne nesreče, ki pomenijo največjo nevarnost za ljudi v Sloveniji, 

so poplave, poţari, potresi, zemeljski plazovi in nesreče, ki so povezane z vremenskimi vplivi 

(suša, pozeba, ţled, neurja, toča). 

 

2.1  Zgodovinski razvoj na področju zaščite in reševanja v Sloveniji 

 

Civilna zaščita je bila ţe pred osamosvojitvijo Slovenije del civilne obrambe. Proces reorgani-

zacije sistema civilne zaščite, ki je deloval znotraj splošnega ljudskega odpora in druţbene 

samozaščite, je tekel ţe pred in med samo vojno (krizo). V tem procesu se je civilna zaščita 

postopoma reorganizirala v sistem zaščite in reševanja. Z Zakonom o varstvu pred naravnimi 

in drugimi nesrečami (1994), Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti (2001) in 

Nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (2002), se je pričelo 

področje zaščite in reševanja v RS urejati sistemsko. 1998 leta je bil ustanovljen Svet za 

nacionalno varnost Republike Slovenije, ki med drugim pripravlja skupno oceno ogroţenosti 

Republike Slovenije in predlaga ukrepe za zagotavljanje nacionalne varnosti. Po 

osamosvojitveni vojni postane Slovenija parlamentarna republika. Oblast se deli na 

zakonodajno, izvršilno in sodno. Ključni akterji kriznega upravljanja in vodenja postanejo 

predsednik Vlade RS - za nacionalno varnost, predsednik drţavnega zbora, minister za 

obrambo, minister za zunanje in minister za notranje zadeve ter poveljnik Civilne zaščite RS. 

Po letu 1991 je nova zakonodaja uvedla spremembe na področju opazovanja, obveščanja, 

javnega alarmiranja, izobraţevanja in usposabljanja. Z reorganizacijo lokalne samouprave se 

je veliko pristojnosti s področja zaščite in reševanj preneslo na lokalne skupnosti, v katerih so 

ţupani občin in poveljniki civilne zaščite odgovorni za varnost na območju lokalne skupnosti. 

Izpostave uprav za zaščito in reševanja imajo predvsem povezovalno in usklajevalno funkcijo 

med lokalno skupnostjo in drţavo. Sistem je decentraliziran, poenoten. Danes se veliko dela 

na usklajevanju med posameznimi odločevalskimi organizacijami. Načelo postopnosti pri 

uporabi sil in sredstev ob nesrečah so lokalne skupnosti dolţne upoštevati tako,
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da najprej uporabijo vse svoje sile in sredstva, in ko te ne zadoščajo, zaprosijo za pomoč in 

reševanje regijske sile zaščite, reševanja in pomoči ter po potrebi še drţavne. Vse spremembe 

v reorganizaciji zaščite in reševanja v obdobju do leta 2007 so bile načrtovane z nacionalnim 

programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sistem zaščite in reševanja je postal 

del sistema nacionalne varnosti Republike Slovenije. V samem razvoju sistema so se 

pojavljale številne teţave, od neusklajenosti med prvotnim strateškim konceptom ter veljavno 

sistemsko zakonodajo. Celovit sistem kriznega upravljanja in vodenja na nacionalni ravni se 

brez spremembe zakonodaje s tega področja ne more oblikovati (Malešič, 2008, str. 139). 

 

2.2  Ureditev zaščite in reševanja v tujini  

 

Za primerjavo sistemov kriznega upravljanja in vodenja ob naravnih nesrečah med tujino in 

Slovenijo, navajam kratke obrazloţitve sistema na Češkem in v Nemčiji. 

 

2.2.1  Češka 

 

Češka je z novim Zakonom o kriznem upravljanju in vodenju ter Zakonom o zdruţenem 

reševalnem sistemu, sprejetima v letu 2000, opredelila odgovornost vlade, javne uprave in 

lokalne samouprave ter delo enotnega zaščitno-reševalnega sistema. Z novo zakonodajo je 

določila ukrepe pripravljenosti in omejitve na krizo. Pojme nesreča, krizne razmere, stanje 

nevarnosti, izredno stanje in stanje ogroţenosti je Češka ţe vključila v svojo zakonodajo, v 

Act on Crisis Management 2000, kjer opredeli krizne razmere kot izreden dogodek, med 

katerim je razglašeno stanje nevarnosti ali izredno stanje in stanje ogroţenosti. V Zakonu o 

kriznem upravljanju in vodenju (2000) je stanje nevarnosti razglašeno kot neposredna 

priprava na razmere, kjer so ob naravnih, ekoloških, industrijskih in antropogenih nesrečah ali 

drugih nevarnostih ogroţena ţivljenja, zdravje, lastnina, okolje ali notranja varnost in javni 

red, brez večje nevarnosti in da se nevarnosti ni mogoče izogniti z običajnimi dejavnostmi 

javne uprave in sluţbami zdruţenega zaščitno-reševalnega sistema. Izredno stanje je 

razglašeno ob naravnih, ekoloških, industrijskih nesrečah ali drugih nevarnostih, ki v velikem 

obsegu ogroţajo ţivljenja, zdravje ali premoţenje ljudi, ali pa notranji red in varnost drţave. 

Organi kriznega upravljanja in vodenja na Češkem se delijo na organe z drţavnimi in 

lokalnimi pooblastili. Glavni organ kriznega upravljanja in vodenja na drţavni ravni je vlada, 
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skupaj z ministrstvi. Skupno izvajajo priprave na krize in usklajujejo reševanje kriz. Znotraj 

sistema kriznega upravljanja in vodenja delujejo Svet za nacionalno varnost, regijski 

varnostni sveti, okroţni in občinski varnostni sveti ter krizni štabi na občinski, okroţni, 

regijski in drţavni ravni. Imajo krizno informacijsko komunikacijski podporni sistem, ki ga 

predstavljajo operativno-informacijski centri gasilsko reševalne sluţbe, policije, oboroţenih 

sil in obveščevalnih sluţb. Za vodenje sistema kriznega upravljanja in vodenja ob civilnih 

krizah je zadolţeno Ministrstvo za notranje zadeve, ki ima oblikovan situacijski center, v 

katerem se stekajo vse informacije (Kopač, 2007, str. 308–318). 

 

Lokalna samoupravna raven se deli na regije, okroţja in občine. Organi kriznega upravljanja 

in vodenja so prav tako oblikovani na regijski, okroţni in občinski ravni. Glavna organa 

kriznega upravljanja in vodenja na okroţni ravni sta načelnik okroţja in okroţni urad, na ravni 

občine pa ţupan in občinska uprava.  

 

2.2.2  Nemčija 

 

Takoj po drugi svetovni vojni so Nemci usmerjali pozornost predvsem v gradnjo sistema 

vojaške obrambe. Hitro so ugotovili, da je nujno razvijati tudi civilni del. Zavedati so se 

pričeli, da drţavi ne grozijo samo oboroţeni spopadi, hladne vojne, ampak še naravni viri 

ogroţanja. Uradno se je izraz civilna obramba pričel uporabljati leta 1964. Takrat so pričeli 

namesto zračne zaščite oziroma obrambe uporabljati izraz civilna zaščita. Leta 1974 je bil 

ustanovljen Zvezni urad za civilno zaščito civilnega prebivalstva. V letu 1976 so novelirali 

Zakon o ukrepih za zaščito civilnega prebivalstva, ki je ostal v veljavi vse do leta l997, ko so 

sprejeli nov Zakon o civilni zaščiti. Sistem zaščite prebivalstva so decentralizirali. Omeniti je 

potrebno ustanovitev Akademije za krizno upravljanje, krizno načrtovanje ter civilno zaščito, 

odgovorno za izobraţevanje osebja, ki se ukvarja s civilno obrambo ter izobraţevanjem 

vodstvenega kadra v zaščiti pred katastrofami, kot najpomembnejšo mirnodobno nalogo 

civilne zaščite. Zvezna oblast je prav tako odgovorna za javno delo v okviru civilne zaščite in 

preskrbe v kriznih razmerah, pripravo, vodenje in izvajanje vaj ter mednarodno izmenjavo 

izkušenj pri kriznem upravljanju in civilni zaščiti. Deţelne oblasti pa so nosilke izvajanja 

civilne obrambe v smislu neposredne zaščite prebivalstva, določajo tudi, katera ministrstva 

bodo pokrila posamezen del civilne obrambe, posredujejo naloge deţelnim okroţjem in 
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večjim mestom. Nosilke osnovne pomoči in zaščite prebivalstva so občine. Pri večjih 

nesrečah se pristojnosti prenesejo na deţelne vlado oz. celo drţavo. Drţava izvaja le tiste 

javne naloge, ki so izrecno določene v ustavi, za preostale naloge, tudi ob katastrofah, so 

odgovorne posamezne deţele, ki nato po načelu decentraliziranosti prenašajo naloge na 

okroţne, mestne ter občinske oblasti. Do takšne oblike organizacije prihaja zaradi raznolikosti 

in značilnosti deţel oziroma pokrajin. Tako opredeljen sistem vodi v neenotnost reševanj 

kriznih situacij in se ob naravnih nesrečah ni pokazal kot najboljši. Oblasti so na posvetovalni 

konferenci ţe leta 2002 predlagale novo zasnovo z naslovom »Z novo strategijo zaščite 

prebivalstva v Nemčiji«. Spremembe so nastale predvsem na področju obravnavanja sodobnih 

kriz, povezanih s terorizmom. Sistem se je takrat še vedno delil na uporabo sistema civilne 

zaščite med morebitno vojno ter uporabo sistema zaščite pred katastrofami ob naravnih 

nesrečah. V boju proti terorističnim napadom se je taka delitev pokazala kot neučinkovita. 

Teroristični napadi se navadno dogajajo v miru, imajo pa vse prej kot značaj naravnih in 

drugih nesreč. Z novo ureditvijo so prešli na enotni sistem obveščanja in alarmiranja. 

Informiranje pa se je pokazalo kot ključna pomanjkljivost. Z novo strategijo zaščite 

prebivalstva se je Nemčija usmerila v poenoten sistem kriznega upravljanja zvezne ter 

deţelnih oblasti, posebej, ko gre za krizne situacije nacionalnega pomena. Leta 2004 so 

ustanovili Zvezni urad za zaščito prebivalstva in pomoč ob katastrofah, kot četrti steber 

nacionalno varnostnega sistema. Urad je imel številne naloge - od načrtovanja in priprav 

ukrepov pri preprečevanju kriz ter kriznem načrtovanju. Glavni cilj urada je razvoj 

vseobseţnega zaščitnega koncepta na področju kritičnih infrastruktur in civilne varnosti 

nasploh. Delo Zveznega urada za zaščito prebivalstva in pomoč v katastrofah je uspešno. V 

letu 2004 je bila uspešno izvedena velika vaja kriznega upravljanja LŰKEx, v kateri je 

sodelovalo 6000 udeleţencev iz javne uprave in gospodarstva. Z uspešno opravljeno vajo je ta 

urad dobil prvo priznanje za svoje delo. Na primeru Nemčije se je spet pokazalo, da institucij 

znotraj nacionalno varnostnega sistema ni moč deliti na ene, ki delujejo v vojni, in druge, ki 

so za mirnodobne čase. Današnje krize »sodobne krize« moramo obravnavati celostno in ob 

njih tudi tako ukrepati, ne glede za katero vrsto nesreče gre (teroristični napad, naravno ali 

tehnološko ali v skrajnem primeru celo vojno). (Svete, 2005, str. 265–269). 
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2.3  Ugotovitve iz primerjalnega pregleda 

 

Sistemi zaščite prebivalstva ob naravnih nesrečah v Nemčiji, Češki in Sloveniji imajo veliko 

skupnega, saj vsi trije sistemi temeljijo na decentralizaciji (kar ni vedno najboljše), 

upoštevanju načela postopnosti in usklajenem delovanju vseh odločevalskih organizacij, kar 

je bistvenega pomena. Sistemi so poenoteni. Zaradi vedno bolj kompleksnih kriz se sistemi 

zaščite in reševanja ne smejo več deliti na sisteme v miru in sisteme v vojni. Terorizem, ki 

nima nič skupnega z naravnimi nesrečami in tudi ni vojno stanje, zahteva celostno ukrepanje. 

Zaradi podobnosti, čeprav ne popolnosti, sta lahko češki in nemški sistem kriznega 

upravljanja in vodenja dober zgled za nadalje oblikovanje našega sistema.  

 

2.4  Zakonodaja s področja zaščite in reševanja 

 

Pravni temelj sistema nacionalne varnosti RS, katerega del je sistem varstva pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, zraven obrambnega in varnostnega sistema, predstavljajo ustava, zakoni 

in drugi predpisi. RS ima sklenjene mednarodne pogodbe ter upošteva splošno veljavna 

načela mednarodnega prava. Politični temelji sistema nacionalne varnosti so demokratično 

izvoljeni organi zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti, njegov materialni temelj pa 

predstavljajo zmogljivosti slovenskega gospodarstva. 

 

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 69/04, 69/04, 

68/06) in Zakon o obrambi (Ur.l. RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 47/02, 40/04) neposredno ne 

opredeljujeta pojmov kriza in krizno upravljanje, ampak govorita o vojnem in izrednem 

stanju. Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ((ZVNDN-UPB1) Ur.l. RS, št. 

51/2006) govori o nesreči, naravni nesreči, drugi nesreči in kriznih razmerah. Naravne in 

druge nesreče lahko povzročijo krizne razmere. Zakon na poseben način obravnava skoraj vse 

dogodke in procese, ki jih s splošnim izrazom imenujemo kriza. Vlada ima tudi na področju 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ključno usklajevalno vlogo. Gre za usklajevanje 

med odgovornimi za izvajanje ukrepov varstva pred nesrečami. V Nacionalnem programu 

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 44/02) opozarjajo na 

sistemsko in organizacijsko reformo za boljšo usklajenost na področju varstva pred 

nesrečami. Zakon o policiji (Uradni list RS, št. 49/98, 93/01, 79/03, 50/04, 53/05, 98/05,         

78/06). Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05) 
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ministrstvom nalaga, da sodelujejo pri vseh skupnih vprašanjih, hkrati pa določa tudi 

organizacijske oblike (skupna delovna telesa ali skupine) takega sodelovanja (Malešič, 2008, 

str. 139–140). 

 

Kljub nekaterim nejasnostim lahko z analizo zakonov ugotovimo, da na ravni vlade formalno 

obstajajo instrumenti za usklajevanje njene dejavnosti vsaj v vojnem in izrednem stanju ter ob 

nesrečah, če ţe ne v drugih krizah, vendar pa bi bilo iz funkcionalnih razlogov ob različnih 

krizah usklajevanje priporočljivo posebej urediti. Čeprav ima vlada usklajevalno in 

usmerjevalno vlogo tudi na normativnem področju, torej pri oblikovanju predlogov zakonov, 

so poimenovanja stanj, v katerih nacionalno varnostni sistem deluje, v resornih zakonih 

bistveno različna.  

 

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 3/02, 17/002 

popr., sprememba: Ur. l. RS, št. 17/2006, 76/2008) omenja izraz krizne razmere, vendar zgolj 

v zvezi z izvajanjem nalog v tujini. Usklajevanje načrtovalcev na področju zaščite in 

reševanja ob nesrečah pa je zelo temeljito opredeljeno. Doktrina zaščite, reševanja in pomoči 

ob nesrečah (Vlada Republike Slovenije, 30. maj 2002) izrazov kriza in krizno upravljanje ne 

uporablja. Pripisuje pa velik pomen usklajenemu odzivanju na nesreče in kriznemu 

upravljanju in vodenju. Ustava in temeljni resorni zakoni na področju nacionalne varnosti 

izrazov kriza in krizno upravljanje praviloma ne uporabljajo izrecno. V nekaterih drugih 

dokumentih (uredbah, odlokih, resolucijah, strateških in doktrinarnih dokumentih) pa se 

izraza kriza in krizno upravljanje uporabljata znotraj različnih resorjev ali njihovih 

organizacijskih enot, nikakor pa ne med njimi. Za usklajenost akterjev kriznega upravljanja in 

vodenja skrbi vlada. Čeprav je bilo na tem področju ţe nekaj usposabljanj in vaj, bo očitno 

šele velika zapletena kriza resen preizkus učinkovitosti usklajevalne vloge vlade (prav tam, 

str. 141).  

 

2.5  Opredelitev z vidika krize 

 

Opredelitve krize so v literaturi različnih avtorjev zelo različne. Nekateri jo razlagajo kot 

pojav ali preobrat oz. trenutni dogodek, drugi kot proces ali stanje, ki traja dalj časa.  
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Kriza je kratkotrajno neugodno, nezaţeljeno in kritično stanje  organizacije, ki pripelje do 

izrednih razmer, ki zahtevajo drugačen pristop v vodenju, kot je to v normalnih razmerah. Čas 

za odločanje je močno omejen, odloča se v razmerah, ki presenetijo ali celo šokirajo, 

dopustnost napačnih odločitev je minimalna ali pa je ni, celotno dogajanje je pospešeno, 

stroški potrebnih sredstev in časa so povečani, posamezne odločitve so večpodročne in 

večsmerne, omejena so materialna in nematerialna sredstva, omejena je uporabnost preteklih 

informacij, razpoloţljivost obstoječih informacijskih virov za odločanje, nenehno in 

nepričakovano pojavljanje vedno novih znakov in značilnosti krize, intenzivnejši notranji in 

zunanji nadzor nad odločitvami, moţnost oviranja tistih, ki so za krizo odgovorni, neprestana 

psihična obremenitev odločevalcev z malo priloţnostmi za popuščanje in sprostitev 

(Dubrovski, 2004). 

 

Malešič, ko razmišlja o opredeljevanju krize v Sloveniji v zadnjem desetletju dvajsetega 

stoletja, trdi (2008, str. 138): 

Analiza drugih kriz, ki so Slovenijo prizadele v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja, 

kaţe, da usklajenost priprav in ukrepanja v krizi ni bila več na tako visoki ravni, kakor 

med osamosvajanjem drţave. To se je pokazalo ob Natovih zračnih napadih na ZRJ leta 

1999, ki so vplivali tudi na varnost Slovenije, ob računalniškem prehodu na leto 2000, pa 

tudi ob naravnih nesrečah, kakor so bili potres v Posočju in poplave leta 1998, ter ob 

ekološki nesreči v Ortneku istega leta, ko je prišlo do razlitja naftnih derivatov iz 

skladišča in posledično do onesnaţenja podtalnice. Kriza ob Natovih zračnih napadih na 

ZRJ je opozorila na pomen pravočasnih priprav, nujnost dokumentiranja dogodkov, 

postopkov in odzivov nanje, nujnost oblikovanja širšega političnega soglasja ter 

takojšnjega povezovanja akterjev in oblikovanja ustreznega modela kriznega upravljanja 

in vodenja. Računalniški prehod na leto 2000 je med drugim pokazal, da ukrepi, ki jih je 

sprejemala Uprava RS za zaščito in reševanje, niso bili dovolj usklajeni, poleg tega (ali pa 

prav zaradi tega) drugi drţavni organi uprave niso podprli, ko je pri poskusu, da bi 

objavili obvestilo o nujnih ukrepih, ki naj jih sprejme prebivalstvo, naletela na ostro 

nasprotovanje mnoţičnih medijev, ki obvestila niso hoteli objaviti. Potres v Posočju je 

izpostavil problem usklajenega delovanja med lokalnimi, regionalnimi in drţavnimi 

akterji kriznega upravljanja in vodenja, poplave na Celjskem pa so poleg tega opozorile 

še na problem usklajenega delovanja civilnih in vojaških akterjev kriznega upravljanja in 

vodenja. Primer ekološke nesreče v Ortneku je med drugim opozoril na odsotnost 

povezovanja in usklajenega delovanja gospodarskega subjekta, drţave in lokalne 

skupnosti v krizi. 



 

 

Naravne nesreče 

 13 

V zvezi s krizo ločimo predkrizno, krizno (akutno) in postkrizno obdobje. V predkriznem 

obdobju se začnejo pojavljati zgodnji kazalci (indikatorji) krize (preventivna stopnja kriznega 

menedţmenta oziroma stopnja zgodnjega opozarjanja), v kriznem obdobju krizni kazalci 

izbruhnejo ali preseţejo določeno raven v zaznavah kriznih objektov (reaktivna stopnja 

kriznega menedţmenta), v postkrizni stopnji pa se umirijo (vrnitev v predkrizno stanje, 

stabiliziranje). Krizni ţivljenjski cikel se torej razteza od izbruha krize do njene odprave. V 

vmesnem času pa se pojavljajo različna krizna stanja (Prezelj, 2005, str. 190).  

 

Akterji kriznega upravljanja se veliko ukvarjajo z lastnim obstojem. Ogroţajoča situacija jim 

je odvisnost od drugih organizacij, to je tudi razlog o nesodelovanju z drugimi organizacijami. 

Ne morejo si priznati, da izguba organizacijske samostojnosti prinaša po drugi strani več 

virov, moči, vpogled v delo drugih … (Prezelj, 2005, str. 192). 

 

Skupno kriznim situacijam je, da so nezaţeljene, nenadne, da zahtevajo hitro in več nivojsko 

ukrepanje odgovornih, ki so pod časovnimi pritiski. Odločevalci imajo največkrat premalo 

informacij, ki so velikokrat še napačne. Odločitve, ki jih sprejemajo odločevalci v krizah, 

zahtevajo večja materialna sredstva (so velikokrat omejena). Pritiski medijev so nenehni. 

Ugotavljam, da vnaprejšnje natančno načrtovanje in predvidevanje še kako koristi tistim, ki 

morajo v krizni situaciji sprejemati odločitve. 
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3   ANALIZA PRIMEROV - IZKUŠNJE S KRIZNIM UPRAVLJANJEM IN VODEN-

JEM 

 

3.1  Porušitev Kolizeja 1995 

 

Kolizej, stanovanjska stavba v Ljubljani, se je zrušila 13. 3. 1995. Kljub lokalnemu obsegu je 

nesreča dobila širše razseţnosti in pokazala na probleme, ki se tičejo tako našega glavnega 

mesta, celotne drţave in sistema zaščite in reševanja. Zaradi poškodb na stavbi je bila 

potrebna evakuacija stanovalcev. Sto jih je potrebovalo začasno nastanitev (Ocena o 

ogroţenosti stavbe Republiškega inšpektorata za gradbeništvo, z dne 15. 3. 1995, je vsebovala 

predlog o izselitvi vseh stanovalcev). Trajnejšo nastanitev je potrebovalo trideset stanovalcev. 

Reševalna akcija s sto osemdesetimi reševalci je trajala 30 ur. Med stanovalci so bile tri 

smrtne ţrtve.  

 

Ko krizo ob porušitvi Kolizeja umeščamo v zgodovinski okvir, ugotovimo, da se je zrušil v 

času, ko je stopil v veljavo nov Zakon o lokalni samoupravi in se je v Sloveniji (s 1. 1. 1995) 

pričel oblikovati nov sistem lokalne samouprave. Mestna občina Ljubljana je nastala iz petih 

ljubljanskih občin (Center, Beţigrad, Moste-Polje, Vič, Šiška). Oblikovati so se morali novi 

organi lokalnih oblasti. Drugačna vloga občin in nova razdelitev pristojnosti med drţavo in 

lokalnimi skupnostmi je od usluţbencev zahtevala nove pristope pri reševanju nalog, poznati 

pa so morali tudi drugačno vlogo novih lokalnih skupnosti. To je bil čas pripravljanja zasnov 

nove mestne uprave. Veliko ţupanov je to področje podcenjevalo, čeprav je Zakon o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljne naloge s področja zaščite in reševanja prepustil 

lokalnim skupnostim in ţupanom. Prihajalo je do prevzemanja in priprave novih načrtov. 

Stare evidence o pripadnikih in opremi niso bile usklajene z dejanskim stanjem. Organi 

kriznega upravljanja in vodenja še niso bili ustanovljeni. Ţupan še ni bil seznanjen s svojo 

odgovornostjo in nalogami s področja zaščite in reševanja, prav tako niso bile organizirane 

ustrezne sluţbe, ki bi mu lahko v primerih kriznih razmer pomagale. Ko se razrešuje kriza, se 

vključujejo različni organi in organizacije, večja je, več je vključenih v razreševanje. Pri 

razreševanju krize ob porušitvi Kolizeja v Ljubljani so sodelovali organi na drţavni in lokalni 

ravni (Kus, 2003, str. 293–308). 
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Nesreča je od odgovornih zahtevala hitre odločitve, postavila jih je pod velik stres in jih je 

prisilila, da sprejemajo odločitve v negotovih razmerah, v razmerah nove organiziranosti, še 

neoblikovanih organizacijskih struktur lokalne samouprave, v razmerah nepopolne seznanitve 

z razmerami v skupnosti. Dogodki so prehitevali drug drugega (zagotovitev alternativnih 

stanovanj, pomanjkljive informacije o stanovalcih …). Kriza se je kazala tudi v dejanskih raz-

merah, ki so zahtevale hitro nastanitev 100 stanovalcev, v omejenih finančnih in 

stanovanjskih zmoţnostih občine, ob pričetem in še nedokončanem denacionalizacijskem 

procesu in je zato od odločevalcev zahtevala drugačno obnašanje kot pa v vsakdanjih 

razmerah (prav tam, str. 309). 

 

Če dogodek opredelim z vidika Sternove (1999) opredelitve krize, trdim, da je porušitev 

Kolizeja povzročila ogroţenost temeljnih vrednot (normalni pogoji ţivljenja, dostopnost do 

temeljnih dobrin, vode, hrane, strehe nad glavo, socialne in zdravstvene varnosti), nujnost 

(omejen čas za oblikovanje politike in sprejemanje novih odločitev) in negotovost, zato 

dogodek opredeljujem kot krizo. 

 

Ugotavljam, da v štirih letih pred nesrečo, ki jo analiziram, na tem področju ni bilo večjih 

nesreč, ki bi zahtevale aktiviranje in delovanje različnih ravni uprav in reševalnih sluţb. Zato 

tudi takratni organi kriznega upravljanja in vodenja niso imeli veliko izkušenj za delovanje ob 

takšnih razmerah. Načrti v novonastali občini še niso bili izdelani - v tem primeru se vidi nuja 

po natančnem predhodnem načrtovanju. 

 

3.2  Potres v Posočju 1998 

 

Potres je naravna nesreča, ki je ne moremo napovedati, niti preprečiti s preventivnimi ukrepi. 

Je oblika krize z visoko stopnjo nepredvidljivosti, presenečanja in negotovosti. Obsega, moči 

in škode, ki jo povzroči potres, ni mogoče vnaprej predvideti. Okvirno so lahko predvidena le 

območja z večjo ali manjšo potresno ogroţenostjo. Zato potres vedno povzroči rušenja 

zgradb, infrastrukture, idr., pri čemer prihaja posledično do poţarov, eksplozij, 

nenadzorovanega uhajanja nevarnih snovi v okolje, visokih voda v primeru rušenja pregrad, 

jezov. Zaradi navedenega prihaja do velike materialne škode, najhuje pa je, da tudi do smrtnih 

ţrtev in številnih poškodb ljudi, ţivečih na potresnih območjih (Grošelj, 2003/2004, str. 227). 
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Pomemben je zgodovinsko političen kontekst krize potresa v Posočju. Mejniki, ki označujejo 

to obdobje, so bili proces reforme lokalne samouprave, prenos odgovornosti soočanja z 

naravnimi in drugimi nesrečami, oblikovanje in popolnitev sistema zaščite in reševanja, 

številne nove dejavnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Občina Tolmin 

se je razcepila na tri manjše občine: Tolmin, Kobarid in Bovec. Nove občine so nastale med 

letom 1994 in 1998. S 1. januarjem 1995 so pričeli delati novo izvoljeni ţupani in občinski 

sveti. V letu 1994 je prišlo do decentralizacije funkcij sistema zaščite in reševanja pred 

naravnimi in drugimi nesrečami. Teţišče za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi 

nesrečami se je iz drţave preneslo na lokalne skupnosti (Grošelj,  Svete, 2003, str. 144–146). 

 

Enotne sluţbe civilne zaščite Občine Tolmin so prenehale. Novoustanovljene občine so na 

osnovi ocen ogroţenosti izdelale nove načrte ZIR, prilagodile in imenovale sile za zaščito in 

reševanje. Glavnino sil so predstavljali prostovoljni gasilci in enote civilne zaščite. Na novo 

so ustanovili Štab civilne zaščite občin Tolmin, Kobarid in Bovec. Del odgovornosti soočanja 

z naravnimi in drugimi nesrečami in nalog se je prenesel na URSZR. Uprava se je 

prvenstveno osredotočila na usposabljanje članov novonastalih štabov civilne zaščite in 

poveljnikov CZ občin,
1
 zaradi česar je bila zelo obremenjena, zato je bilo usposabljanje enot 

civilne zaščite okrnjeno. Na prizadetem območju pred tem več let ni bilo izvedenih večjih vaj 

civilne zaščite, kar je povzročilo slabo pripravljenost enot. Prilagajanje starih oziroma 

priprava novih občinskih načrtov zaščite in reševanja je obremenilno delovalo na URSZR, ki 

je morala izvajati koordinacijo med drţavnimi, regijskimi in lokalnimi skupnostmi. Bila je 

tudi svetovalno telo (prav tam, str. 147). 

 

Kronologija dogodkov, ki so se odvijali med krizo. Na velikonočno nedeljo, 12. 4. 1998, ob 

12.55 uri, je potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici zajel Posočje. Prvo poročilo o 

potresu je podala italijanska drţavna televizija RAI ob 13. uri. Slovenska občila so ob 13.05 

poročala po povzetih italijanskih informacijah. Zaradi preobremenjenosti potresnih 

opazovalnic, izpada dela telefonskega omreţja, Uprava Republike Slovenije za geofiziko ni 

mogla oceniti epicentra in moči potresa; šele ob 14.28 je podala poročilo. Ţarišče potresa je 

bilo v Krnskem pogorju med Bovcem in Kobaridom
2
. Posledice potresa so bile hude. 

                                                 
1
V prvi fazi je nastalo 147 novih občin. 

2
 Hudi vrh, 2 km jugovzhodno od doline Lepene. 
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Prizadeto je bilo širše območje Bovca, Kobarida in Tolmina. Škoda je bila povzročena tudi na 

območjih občin Bled, Cerkno, Jesenice in Bohinj (prav tam, str. 147–148).  

 

Center za obveščanje Republike Slovenije je bil uro in pol brez osnovnih informacij, povzel je 

podatke italijanske drţavne televizije. Teţave so povzročali še prebivalci Slovenije, ki so bili 

o potresu obveščeni preko mnoţičnih občil in so s klici preobremenili Cente za obveščanje 

Republike Slovenije, Regijski center za obveščanje Nova Gorica in observatorij na Golovcu. 

Nastopil je informacijski vakuum. Odgovorni drţavni organi kriznega upravljanja in vodenja 

niso imeli prave predstave o dogajanju na terenu (prav tam, str. 154–155). 

 

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja po Drţavnem načrtu ZIR ob potresu in načrtih 

lokalnih skupnosti, zaradi okoliščin in pomanjkanja informacij ni deloval, pripravljen je bil le 

za delovanje v normalnih in ne v kriznih razmerah. Aktiviranje odgovornih, pripadnikov enot 

CZ in prostovoljnih gasilcev, je bilo opravljeno na osnovi obvestil medijev ter policije, ki je 

teren ţe pregledovala, in posameznih akterjev s prizadetega področja. Drugi problem, ki se je 

porajal po potresu, so bili številni prebivalci, ki so ostali brez strehe nad glavo. Odgovorni so 

se odločili za namestitev prebivalstva v razpoloţljive apartmaje, bivalnike in počitniške 

prikolice, ki jih je zagotovila drţava, da so bili čim bliţe poškodovanega območja. Preprečiti 

so ţeleli demografsko ogroţenost območja (izkušnja - potres leta 1976). URSZR Nova gorica 

je v Kobaridu formirala logistični center, za vso logistično podporo namenjeno Posočju. 

Sodelovanje med občinsko upravo Občine Bovec ter URSZR ni bilo na nivoju. Finančne 

intervencije drţave niso zadostile zahtevam lokalnih skupnosti (prav tam, 156–160). 

 

Drţavne komisije za popis in oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in drugih 

objektov na prizadetem območju so pregledale vseh 952 poškodovanih objektov. 641 so jih 

označili kot za bivanje primerne (zelena oznaka), 311 kot za bivanje neprimerne (rdeča 

oznaka). 710 ljudi je ostalo brez strehe nad glavo. Pri oškodovancih je zaradi neinformiranosti 

o pomenu barv prišlo do panike, saj so se opirali na spoznanja, pridobljena ob potresu leta 

1976, ko so barve imele obraten pomen. Lokalne oblasti, ki so bile odgovorne za obveščanje 

oškodovanih, bi morale prebivalcem korektno pojasniti pomen oznak in nalogo komisije. 

Nevednost prebivalstva pa je povzročila paniko in nezaupanje v delo drţavnih organov (prav 

tam, str. 161–162). 
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Zaradi pozitivnih izkušenj z logističnim centrom so danes logistična središča takšnega tipa 

obvezni del načrtov zaščite in reševanja.  

 

Organi odločanja. Potres v Posočju leta 1998 je bil prva naravna nesreča v Sloveniji po letu 

1995, v kateri so dejavno sodelovale vse ravni zaščite, reševanja in pomoči v Republiki 

Sloveniji, regiji in lokalni skupnosti. Na lokalni ravni je bil osrednji organ odločanja ţupan, 

strokovno operativni organ zaščite, reševanja in pomoči pa poveljnik civilne zaščite občine s 

štabom. Sodelovanja med ţupani in poveljniki civilne zaščite so bila tesna. Na ravni regije je 

bil osrednji organ odločanja regijski poveljnik CZ z Regijskim štabom CZ v Novi Gorici. Del 

štaba se je preselil na poškodovano območje, v Bovec. Štab civilne zaščite RS in poveljnik 

CZ Republike Slovenije nista neposredno posegala v delovanje sil zaščite, reševanja in 

pomoči na lokalni ravni, ker je lokalna raven po njuni oceni delovala uspešno. Zato sta se 

skupaj z Upravo za zaščito in reševanje Republike Slovenije osredotočila na zagotavljanje 

logistične podpore lokalnim silam, na njihovo usklajevanje in sodelovanje z lokalno ravnjo. 

Uprava je kljub začetnim pomanjkljivostim uspešno opravila naloge s področja materialne 

oskrbe oziroma logistične podpore (prav tam, str. 167–174). 

 

Izkušnje in rezultati empiričnih raziskav v zadnjih letih kaţejo, da je nizka stopnja 

usklajenosti različnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja najšibkejša točka kriznega 

načrtovanja in ukrepanja v Sloveniji. To je presenetljivo, saj je bila v vojni za Slovenijo 

visoka stopnja usklajenosti vseh vpletenih (Malešič, 2008). 

 

Kriza ob naravni nesreči je kriza situacije, v kateri se morajo odločevalci odločati hitro (Stern, 

1999), je groţnja temeljnim vrednotam, porajajo se negotovost in nuja. 

 

Kriza v Posočju je imela tudi internacionalni pomen, saj so prvi o potresu poročili s strani 

italijanskega radia RAI, pomagale so ekipe pripadnikov civilne zaščite Italije, Koroška pa je 

pomagala z drugimi oblikami pomoči. Po zgoraj navedenem lahko potres v Posočju 

opredelimo kot sodobno kompleksno krizo, saj so bile ogroţene temeljne vrednote (ţivljenje, 

premoţenje, hrana, voda ...), nuja in negotovost (ponovni potresni sunki, evakuacija …) 

vključeni so bili številni različni akterji, vpeti v soočanje s posledicami potresa, velik obseg 

prizadetega območja (Grošelj, 2003/2004, str. 228). 
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Ali je učenje po krizi sploh mogoče in do katere stopnje, koncept paradoksa kriznega učenja, 

ki temelji na zavračanju zamisli, da se organizacije na podlagi kriznih izkušenj učijo. Namesto 

tega organizacije oportunistično prikrojijo svoj spomin tako, da ohranijo le, kar jim ustreza, 

drugo pa zanemarijo (Prezelj, 2005; povz. po Boin, 2001, str. 184). 

 

Ko analiziram dogodke ob potresu, ugotavljam, da je najpomembnejši element reševanja 

krizne situacije preventiva in priprave na krizo. Usposobljenost in učinkovitost organov 

kriznega upravljanja in vodenje je izraz dobro organiziranih priprav na krizo. Zakon o varstvu 

pred naravnimi in drugimi nesrečami v 12. členu govori o pomenu preventive. Poleg samih 

priprav bi morali upoštevati tudi izkušnje iz preteklih kriz. Vključiti bi jih morali v priprave, 

vendar se to ni zgodilo niti na občinski niti na regijski ravni. Nobena raven ni izvedla vaj ali 

pomembnejšega usposabljanja pripadnikov sil ZIR, niti niso preverjali koordinacije med 

nivoji odločanja na medobčinski ali regijski ravni. Izkušnje iz leta 1976 pa so bile dragocene 

za prebivalstvo, ki je reagiralo mirno in brez pretirane panike, zato do neposrednih smrtnih 

ţrtev ni prišlo. Pomembno je bilo zavedanje popotresnih sunkov, ki so lahko izredno nevarni.  

 

Ţe Hart (1997) je poudarjal pomen in vlogo simulacij v sodobnem urjenju pomembnih 

akterjev kriznega upravljanja in vodenja. Kompleksnost v simulacijah pa doseţemo s 

percepcijo razmer in lastne vloge, organizacijskim prilagajanjem glede na razmere, 

informacijsko in komunikacijsko dinamiko krize, sodelovanjem z mediji ter individualno in 

skupinsko psihologijo (stres, konflikti …). (Grošelj, 2003/2004; povz. po Hart, 1997, str. 

209). 

 

Potresov trenutno še ne znamo napovedati z gotovostjo, zato se mora preventiva usmeriti 

predvsem v potresno varno gradnjo in osveščanje ljudi, saj sta ta ukrepa pri zmanjševanju 

posledic potresa najpomembnejša. V času preventivnih priprav na krizo več let ni bilo 

izvedenih vaj in usposabljanj vseh struktur civilne zaščite. Vaje in urjenja bi morala biti vsako 

leto, kar je ţe leta 1997 trdil Hart. Po opravljeni vaji mora biti izvedena analiza, iz katere se 

ugotovijo napake in pomanjkljivosti, da jih je mogoče odpraviti. Razmerja med organi 

vodenja morajo biti jasna. Procesiranje informacij mora biti vnaprej določeno, predvsem v 

sistemu opazovanja, obveščanja in alarmiranja v prvih trenutkih po izbruhu krize. Veliko več 
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pozornosti pa je potrebno nameniti prostorskemu planiranju in načrtovanju v preventivnem 

obdobju. 

 

3.3  Poplave 2007 - Ţelezniki 

 

Hudo neurje z rušilnimi hudourniškimi poplavami je 18. in 19. septembra 2007 pustošilo po 

več regijah Slovenije, najhuje pa je bilo v Ţeleznikih. Škoda, ki jo je za seboj pustilo neurje, 

je bila velika. Vodotoki so povzročili veliko škodo na cestah, odnašali so avtomobile, 

poplavili in poškodovali stanovanjske in druge objekte, sproţili so se številni zemeljski 

plazovi, veliko prebivalcev je ostalo brez domov. Trije občani in en reševalec so ob reševanju 

imetja izgubili ţivljenja. Poplavljenih je bilo okoli 350 hiš, poškodovanih več sto vozil, 

dostop v občino je bil zaradi poškodovanih cest z več strani onemogočen. Poplavljene so bile 

tovarne Niko, Alples, Alpmetal in Domel, kjer je zaradi prevrnjene cisterne prišlo do 

iztekanja nevarnih kemikalij. Narasle vode in zemeljski plazovi so onemogočali dostop do 

prizadetih in ogroţenih prebivalcev. Naselja v višjih predelih so bila odrezana od sveta zaradi 

neprevoznosti cest (Kuntarič, Andrejek, 2008, str. 76–78). 

 

Poveljevanje in vodenje ob nastali krizni situaciji je prevzel poveljnik Civilne zaščite 

Republike Slovenije ob sodelovanju z ţupanom in poveljnikom civilne zaščite Občine 

Ţelezniki. Takoj po sporočilu o nesreči je aktiviral reševalce, prostovoljne in poklicne gasilce. 

Del operativne sestave drţavnega štaba civilne zaščite se je preselil v Ţeleznike. Zaradi 

silovitosti procesov preventivnih zaščitnih ukrepov ni bilo moţno izvajati. V pripravljenosti 

so bile posadke helikopterjev Slovenske vojske, ki pa zaradi vremenskih zamer, lokalnih sil za 

zaščito in reševanje niso mogle podpreti. Na prizadeto območje so poslali okoliške gasilske 

ekipe za pomoč pri nevtralizaciji nevarnih snovi in sanaciji izlitij kurilnega olja. Uprava RS je 

iz drţavnih rezerv za primer naravnih nesreč v Ţeleznike poslala agregate in potopne črpalke. 

V Ţeleznike je prišlo 70 vojakov, 300 jih je čakalo v pripravljenosti in so kasneje pomagali 

prizadetim območjem v Sloveniji. Za začasno nastavitev je bilo poskrbljeno v Osnovni šoli 

Ţelezniki, Uprava za zaščito in reševanje RS je zagotovila potrebne postelje in odeje. 

Poskrbela je za oskrbo s pitno vodo za več kakor 3000 prebivalcev (vodovodni sistem je 

razpadel). Intervencija občinskih sil za zaščito in reševanje ter razpoloţljivih drţavnih sil in 

pripadnikov slovenske vojske je trajala 8 dni. Skupno je bilo v Ţeleznikih in okoliških vaseh 
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več kakor 6200 reševalcev, ki so se po osmih dneh dela umaknili (prav tam, str. 79–80). 

 

Analize upravljanja in vodenja v primeru neurja septembra 2007 na najbolj prizadetih 

območjih v Sloveniji, ki jih je Podjetje za urejanje hudournikov, d.d., pod projektnim vodjem 

Jankom Černivcem izdelalo za RS, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: MORS), Upravo za ZIR Slovenije, so pokazale, da se je naš sistem varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami izkazal za učinkovitega in hitrega, da solidarnost v Sloveniji 

ni tuja.  

 

Pomanjkljivosti, ki jih je projektni tim ugotovil, pa so nedoslednost občin pri pripravi ocen 

ogroţenosti in načrtov za zaščito in reševanje ob poplavah. Ugotovili so, da veliko občin nima 

izdelanih načrtov oz. so le-ti nekvalitetno pripravljeni (neustrezno oblikovani, nepregledni, 

priloge niso aţurirane), ocene ogroţenosti pa je v večini nujno prevetriti. Zanesljiva ocena 

ogroţenosti je predpogoj za pripravo dobrega operativnega načrta zaščite in reševanja ob 

poplavah. Dobro pripravljen načrt pa je ustrezna podlaga za upravljanje in vodenje. 

Ugotavljajo, da bi morali obvezno izvajati usposabljanja in urjenja odziva v primeru poplav s 

hudourniškim značajem, z različnimi scenariji. Ocene ogroţenosti in načrti pa morajo biti 

redno in na ustrezen način predstavljeni občanom, kar je eden izmed najpomembnejših delov 

komunikacije o tveganjih. Nujna je vključitev strokovnjakov za komunikacije in psihologijo. 

Navedeno bi bistveno pripomoglo k manjši ranljivosti druţbe in večji stopnji pripravljenosti 

na podobne dogodke. Osebe, vključene v sistem, niso ustrezno usposobljene in informirane.  

 

Iz analize poročila projektnega tima je razvidno, da so v Ţeleznikih sodelovali vsi trije stebri 

nacionalno varnostnega sistema RS. Posamezni podsistemi - obrambni, varnostni ter varstvo 

pred naravnim in drugimi nesrečami - so med seboj sodelovali in uporabili zmogljivosti enega 

ali drugega sistema v različne namene in v različnih povezavah. Kot vedno se tudi iz primera 

Ţeleznikov naučimo, da se priprave, organizacijske, tehnične in funkcionalne, med podsistemi 

usklajujejo. Da sta obrambni sistem drţave ter zaščita in reševanje pod istim ministrstvom, je 

dobro, ker je mogoče natančno in dolgoročno načrtovati usklajen razvoj obeh podsistemov. 

Vojska ima zaradi svojih posebnih nalog številne zmogljivosti, ki jih lahko uporabi pri 

varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki jih sistem zaščite in reševanja nima. 

Slovenska vojska se vključi v pomoč pri zaščiti in reševanju šele, ko drugih zmogljivosti ni 

več ali pa ne zadoščajo oziroma pri posebnih nalogah, na poziv poveljnika civilne zaščite RS. 
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Prav to se je zgodilo po hudem neurju v Ţeleznikih. Sile in sredstva zaščite, reševanja in 

pomoči niso več zadoščale zaradi dejstva, da je neurje s poplavami zajelo velik del Slovenije.  

 

Aktiviranje organov, enot in sluţb sil za zaščito, reševanje in pomoč, Policije, Slovenske 

vojske in javnih sluţb je bilo pravočasno, usklajeno, načrtno in ustrezno, zato so bili tudi na 

najbolj prizadetih območjih sorazmerno hitro vzpostavljeni osnovni pogoji za delo in 

ţivljenje. Ugotavljam, da se je zaradi reorganizacije lokalnih skupnosti od leta 1995 do 2007 

sistem zaščite in reševanja izpopolnil. Zakaj izdelava analiz o preteklih dogodkih? Ker so 

odlična priloţnost za potrditev oz. popravke posameznih postopkov ter oblikovanje priporočil 

za prihodnje bolj uspešno delovanje ob naravni nesreči. 

 

3.4  Neurje s točo dne 15. in 16. avgusta 2008 na območju Občine Starše 

 

15. in 16. avgusta 2009 je ob 21.30 nad območjem Občine Starše pustošilo neurje s točo (slika 

2, str. 23). Trajalo je 15 minut. Drugi val je isto območje zajel ob 0.30 uri. Po 10 minutah 

(21.40) so se aktivirala prostovoljna gasilska društva Zlatoličje, Starše, Trniče in Prepolje 

(sirene so bile sproţene preko Regijskega centra za obveščanje Maribor, kjer so prvi prejeli 

obvestilo o neurju). Prostovoljna gasilska društva so z akcijo pomoči oškodovanim pričela po 

vrstnem redu prijavljenih škod (kritine stanovanjskih in gospodarskih objektov) na ReCO 

Maribor. ReCO Maribor je takoj obvestil poveljnika CZ Občine Starše, (ki je ţe bil na 

terenu). Poveljnik CZ Občine Starše je nemudoma obvestil ţupana Občine Starše. Po 

takojšnjem ogledu terena sta ugotovila, da je veliko kritin na stanovanjskih objektih 

poškodovanih, materialna škoda velika, ţrtev in poškodovanih ni bilo. Odločitev ţupana je 

bila, da štaba CZ Občine Starše ni potrebno aktivirati. Osnovno pomoč pri sanaciji so ţe 

nudila prostovoljna gasilska društva. Veliko dela pa so opravili s pomočjo gasilcev občani 

sami.  

 

Ţupan in poveljnik CZ Občine Starše sta aktivirala odprtje in deţurstvo dveh kmetijskih 

trgovin, zaradi nabave folije, ţebljev in drugih potrebnih materialov. Po informacijah s strani 

ReCO Maribor smo ugotovili, da so okoliške občine utrpele še veliko večjo škodo kot Občina 

Starše. Pomoči sosednjih gasilskih društev tako nismo mogli pričakovati. Posamezna 

prostovoljna gasilska društva Občine Starše so si določila vodje intervencije.  
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Slika 2: Neurje s točo 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Vobič, 2008 

 

Da je škoda na stanovanjskih in drugih objektih ogromna, se je pokazalo šele proti jutru, ko je 

bilo ob dnevni svetlobi moţno videti razdejanje in realno stanje. Prostovoljna gasilska društva 

Starše, Zlatoličje, Prepolje in Trniče so nadaljevala s sanacijo in pomočjo oškodovanim. Delo 

je oteţevalo deţevje, ki ni hotelo ponehati.  

 

Do dogovarjanja med prostovoljnim gasilci in poveljnikom štaba ter ţupanom je prišlo šele v 

dopoldanskih urah 16. 8. 2008. Najnujnejša sanacija kritin (prekritja s folijo) je bila izvršena v 

treh dneh. Hrana in pijača za gasilce, sodelujoče v intervenciji, ni bila zagotovljena. 

 

Občina Starše je takoj prijavila škodo Upravi za zaščito in reševanje RS. S strani Republiške 

uprave za zaščito in reševanje je bil izdan sklep o naravni nesreči za večje območje Slovenije, 

tudi za območje Občine Starše. Pričeli smo s popisom škode, ki je znašala ca 800.000,00 

evrov. S strani drţave je bila v roku osem dni ţe nakazana pomoč v višini 220.000,00 evrov. 

Drţavna sredstva, sredstva rezerv Občine Starše ter Škofijske Karitas Maribor smo na podlagi 

Meril (potrjenih na Občinskem svetu) razdelili med oškodovance. Finančno pomoč smo 

zagotovili hitro.  
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Po analizi dogodka ugotavljam, da je obveščanje s strani ReCO Maribor delovalo, odgovorni 

akterji in prostovoljna gasilska društva so bila obveščena in pravočasno aktivirana. 

Intervencijska pomoč oškodovancem na terenu je bila zagotovljena. Ni pa bilo usklajenega 

delovanja med poveljnikom civilne zaščite, ţupanom Občine Starše ter prostovoljnimi 

gasilskimi društvi. Občanom bi bila potrebna tudi psihološka pomoč (delno jim je bila nudena 

s strani Komisij za popis škode, vendar je manjkala strokovnost). 

 

Obveščanje občanov o ukrepih po neurju s točo s strani organov vodenja Občine Starše je bilo 

korektno. Obveščanje je potekalo preko medijev (Radio Maribor, Slovenske gorice ter spletne 

strani Občine Starše), komisij za popis škode ter telefona. Sredstva, ki smo jih razdelili kot 

pomoč prizadetim na podlagi meril, so skupaj s sredstvi zavarovalnin omogočila vsaj delno 

sanacijo poškodovanih kritin. Na območju Občine Starše smo imeli srečo, da ni bilo veliko 

škode na javnih objektih, zato smo lahko več prejetih sredstev s strani drţave, sredstev rezerv 

občine ter sredstev nevladnih organizacij  namenili občanom za sanacije.  

 

Škodo, povzročeno na kmetijskih posevkih, smo popisali ter podatke posredovali Upravi za 

zaščito in reševanje, Izpostava Maribor. S strani drţave se za primer škode po toči 

sofinancirajo zavarovalne premije do višine 50 odstotkov, zaradi česar se ne krije nastala 

škoda na posevkih. Ugodnost, ki jo imajo kmetje, pa je zniţanje katastrskega dohodka, kar 

posledično pomeni niţjo dohodnino. Dolgoročno pa Ministrstvo za okolje in prostor izdela 

program sanacije za poškodovanost zemljišč.  

 

Po opravljeni analizi ugotavljam, da Občina Starše za vodenje in upravljanje ob krizni 

situaciji ni dobro pripravljena. V prvih trenutkih krize je bilo vodenje neusklajeno. 

Sodelovanja med vključenimi akterji ni bilo. Prostovoljni gasilci pa se niso čutili kot del 

sistema zaščite in reševanja Občine Starše, temveč so po prejemu obvestila s strani ReCo 

Maribor nastopili samostojno. Tako po izbruhu krizne situacije nismo imeli jasnega vpogleda 

v to, kje je kdo ter komu se nudi pomoč. Ugotavljam, da je nujno potrebno uskladiti delovanje 

med prostovoljnimi gasilskimi enotami in poveljnikom civilne zaščite ter ţupanom Občine 

Starše. V prvih trenutkih nastale krizne situacije medorganizacijskega pretoka informacija ni 

bilo. Pomoč prizadetim je bila nudena, škoda popisana in ocenjena. Pomoč s strani drţave, 

občine in nevladnih organizacij zagotovljena.  



 

 

Analiza primerov - izkušnje s kriznim upravljanjem in vodenjem 

 

 25 

Sistem zaščite in reševanja v Občini Starše moramo dopolnjevati predvsem na področju med- 

organizacijskega delovanja. Ponovno ugotavljam, da je premalo storjenega na področju 

strateškega načrtovanja za primere kriznih situacij. Načrtovanje se izvaja, vendar brez med- 

organizacijskega usklajevanja, ki pa je nujno potrebno, da se ob naravnih nesrečah ne bi 

dogajale napake, kot v preteklosti (Mohorko, T., lastno poročilo, 2008). 
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4   SISTEM ZAŠČITE IN REŠEVANJA V OBČINI STARŠE 

 

 

Občina Starše ima izdelane Načrte zaščite in reševanja za vsa področja nesreč, ki so 

opredeljena v Oceni ogroţenosti Občine Starše, potres, poprave, porušitev pregrad, poţar, 

letalska nesreča, kuţne bolezni. Načrti so predstavljeni in sprejeti na zahtevan način. 

Temeljijo na določilih Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami UPB1 (Ur. l. 

RS, št. 51/06), Doktrini zaščite, reševanja in pomoči (Vlada RS, št. 912-07/2002-1, z dne 30. 

05. 2002) ter Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, 

št. 44/02). Izdelani so v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in 

reševanja ((Uradni list RS, št. 3/02, 17/002 popr.), sprememba: Ur.l. RS, št. 17/2006, 

76/2008), na občinski oceni ogroţenosti, oceni ogroţenosti Vzhodnoštajerske regije in 

drţavne ocene ogroţenosti (ocene so izdelane v skladu z Navodili o pripravi ocen ogroţenosti 

(Ur.l. RS, št. 39/1995)) ter na vseh strokovnih ugotovitvah študij stroke. Načrti so podrobneje 

razčlenjeni drţavni in regijski načrti zaščite in reševanja ob naravnih nesrečah. So ustrezno 

opremljeni z dodatki in prilogami. Pri pripravi načrta smo upoštevali načela zaščite in 

reševanja.
1
  

 

Obrazloţitve sistema zaščite in reševanja so povzete po Regijskem načrtu ob poplavah in 

porušitvi pregrad na reki Dravi na območju Vzhodnoštajerske regije, Načrtu zaščite in 

reševanja ob porušitvi vodnih pregrad Občine Starše in Dravskih elektrarn Maribor.  

 

 

4.1  Predstavitev obravnavanega področja - vodne pregrade ter moţni vzroki porušitve 

 

Velike vodne pregrade so zaradi poplavnega vala, ki nastane ob porušitvi, najbolj nevaren 

gradbeni objekt. Največja nevarnost rušitve je v vojni zaradi topovskih ali raketnih 

obstreljevanj, zaradi česar bi prišlo do nekontroliranega odtekanja vode iz nasipov. Posledice 

bi bile pogojene z višino vode v akumulacijah, naravnega pretoka in širino porušitve. Pri 

nasipih za dovodni kanal HE Zlatoličje (viden na sliki št. 3, str. 27) se tem parametrom 

pridruţi še kraj porušitve, ker ta pogojuje izlivanje vode iz kanala v staro strugo reke Drave 

ali pa razlitje na območju Dravskega polja. V nalogi je obravnavana le moţnost poplav zaradi 

porušitve dovodnega kanala HE Zlatoličje  

                                                 
1
 Načela so v prilogi  diplomskega dela 



 

 

Sistem zaščite in reševanja v Občini Starše 

 27 

Slika 3: Dovodni kanal HE Zlatoličje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Selinšek, 2007 

 

4.2  Poplave kot posledica porušitve pregrade 

 

Dravske elektrarne Maribor so za primer popolne porušitve izdelale študijo, ki obravnava 

moţnosti in posledice porušitve dovodnega kanala za HE Zlatoličje. Največjo nevarnost pa 

predstavlja rušilni poplavni val. Voda zalije območje v razdalji 300 do 400 m od mesta 

poškodbe v 10 minutah, v 20 minutah bi voda zalila področje 1 km od poškodbe. Če pride do 

poškodbe kanala na področju med Miklavţem in Zlatoličjem, voda v 10 minutah poplavi hiše, 

najbliţje kanalu v Prepoljah. V 20 minutah voda poplavi večje območje Prepolj in del naselja 

Zlatoličje, v eni uri pa poplavi še del naselja Trniče, večji del naselja Prepolj na desni strani 

kanala in na levi strani kanala del naselja Loka, del naselja Starše in večino naselja Zlatoličje. 

 

4.3  Veriţne nesreče in pričakovane posledice 

 

Hipna porušitev pregrade bi povzročila vrsto veriţnih nesreč. Prišlo bi do prekinitve cestne 

povezave na magistralni cesti Maribor - Ptuj. Predvidevam, da bi do prekinitve prometa prišlo 

tudi na novi avtocesti Slivnica - Draţenci. Pojavili bi se muljni nanosi in veliko škodljivih 
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substanc v zalitih stanovanjih, ogromna količina naplavin z vsebnostjo zdravju škodljivih 

snovi na obdelovalnih površinah ter številni kadavri ter izlitje nevarnih snovi. Prišlo bi do 

poškodb prebivalstva in do smrtnih ţrtev. Katastrofalne poplave bi povzročile motnje na 

področju kmetijstva. Kmečka gospodarstva, oprema in kmetijska proizvodnja bi bili dalj časa 

onemogočeni. Uničena bi bila kmetijska letina (odvisno od letnega časa). Poškodovana bi bila 

komunalna infrastruktura, ogroţeni bi bili viri pitne vode na Dravskem polju.  

 

4.4  Ukrepi za preprečitev nastanka porušitve, omilitev posledic ter izvajanje obrambe 

pred poplavami 

 

Ukrepi so pravočasno obveščanje in opozarjanje na nevarnost nastanka porušitve ter 

izvajanje preventivnih ukrepov, kot je reden pregled in vzdrţevanje jezov in nasipov s strani 

Vodno gospodarskega podjetja Drava Ptuj in Dravskih elektrarn Maribor ter redni 

inšpekcijski pregledi; izvajanje urbanističnih ukrepov s preprečevanjem pozidave na 

poplavnem območju, za kar skrbijo občine, inšpekcijske sluţbe in investitorji, načrtovanje in 

organiziranje sil zaščite in reševanja, opremljanje in usposabljanje enot s strani občine. 

 

Aktivnosti ob porušitvi pregrad bi potekale po načrtovani prioriteti. V primeru nevarnosti 

poplav zaradi porušitve vodnih objektov ustrezne sluţbe Dravskih elektrarn Maribor in 

Regijskega centra za obveščanje Maribor opozorijo odgovorne za varstvo pred poplavami 

(ţupana Občine Starše ali poveljnika civilne zaščite) in prebivalstvo o moţnostih in 

predvidenih posledicah poplav na načrtovan način.
1
 

 

4.5  Koncept odziva ob hipni porušitvi pregrade 

 

Koncept odziva ob porušitvi vodne pregrade temelji na oceni, ali gre za moţnost in verjetnost, 

da pride do hipne porušitve, ali pa, da prihaja do postopne porušitve vodne pregrade. Načrt se 

aktivira, ko pride do hipne porušitve vodne pregrade oziroma, če obstaja nevarnost postopne 

porušitve vodne pregrade ali dovodnega kanala za HE Zlatoličje. Odločitev o uporabi tega 

načrta sprejme ţupan Občine Starše oz. po pooblastilu poveljnik civilne zaščite Občine Starše. 

Pri hipni porušitvi vodne pregrade se izvede takojšnje alarmiranje (na podlagi Posebnih 

                                                 
1
 Diagram tehničnega reševanja ob poplavah je v prilogi. 
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znakov za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala zaradi prelivanja ali 

porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne (Ur.l. RS, št. 65/2000)), obveščanje odgovornih, 

izvajati se pričnejo zaščitni ukrepi, informira se javnost in nenehno se spremlja situacija. Pri 

postopni porušitvi pa se spremlja stanje, izvede se obveščanje odgovornih, alarmiranje po 

potrebi, določijo in po potrebi se izvajajo zaščitni ukrepi, informira se javnost. Aktivirajo se 

enote za reševanje ob poplavah - prostovoljni gasilci iz Občine Starše; občinske sluţbe, javna 

podjetja (vodovod, kanalizacija, elektrika, telefonija, plin ...) in Zavod za zdravstveno varstvo 

Maribor - ambulanta Starše ter druge sluţbe, glede na obseg in potrebe. Zaradi teţkih in 

verjetno celo nepredvidljivih posledic je najpomembneje, da do porušitve sploh ne pride, če 

pa ţe, pa moramo imeti pripravljene scenarije za obvladovanje nevarnosti  in nastale situacije. 

 

4.6  Upravljanje in vodenje z aktiviranjem sil in sredstev 

 

V primeru nevarnosti porušitve vodne pregrade, morajo DEM o tem obvestiti Regijski center 

za obveščanje (v nadaljevanju ReCO) Maribor. Po prejemu obvestila o nevarnosti porušitve 

ali porušitvi vodne pregrade ReCO Maribor po prioriteti obvešča pristojne organe Občine 

Starše. Občinski organi vodenja in sluţbe, ki v primeru nesreče prevzamejo vodenje krizne 

situacije, so ţupan, poveljnik ali namestnik poveljnika civilne zaščite Občine Starše. Če 

poplavni val  prizadene več občin, organizira in vodi dejavnosti zaščite in reševanja regijski 

poveljnik CZ. Naloge zaščite, reševanja v Občini Starše opravljajo prostovoljne formacije, 

javna podjetja, zavodi in pogodbeniki. Po potrebi se vključi tudi Slovenska vojska in po 

potrebi še druge sile drţave. 

 

Kotnik v članku Oblikovanje sodobnega sistema kriznega upravljanja v RS s preoblikovanjem 

in nadgradnjo dosedanjih rešitev opozarja, da funkcijo odločanja v krizi ali kriznem 

upravljanju prevzamejo tisti, ki odločajo v nekriznih razmerah, torej resorna ministrstva, 

drţavni organi, organi lokalnih skupnosti na področju svoje pristojnosti. Vlada pa mora 

vzpostaviti ustrezne med resorske strukture, s katerimi lahko neprekinjeno in dovolj 

učinkoviti obvlada napetosti med posameznimi podrejenimi subjekti in zagotavlja njihovo 

posamično in skupno učinkovitost pri obvladovanju kriznih razmer (2008, str. 214).  

 

Cilj kriznega upravljanja in vodenja pa je vzpostaviti razmere, ki s stališča prizadetih niso 
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krizne, in pridobiti ponovni nadzor nad dogodki oz. odpraviti vir ogroţanja varnosti (Prezelj, 

2005, str. 190). 

 

V primeru ogroţanja ţivljenja ljudi, prebivalstvo opozorimo na bliţajočo se nevarnost s 

sirenami PGD Starše, Zlatoličje, Prepolje in Trniče, z alarmnim znakom za preplah. ReCO 

Maribor takoj po znaku za preplah posreduje obvestilo sredstvom javnega obveščanja  o vrsti 

nevarnosti in napotke za osebno in vzajemno zaščito. Za obveščanje prebivalcev o stanju na 

prizadetem območju Občine Starše je na podlagi Uredbe o organizaciji in delovanju sistema 

opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Ur.l. RS, št. 105/2007) pod vodstvom ţupana 

zadolţena Občina Starše, Občinski štab CZ in občinska uprava. S prizadetim prebivalstvom 

na poplavljenem območju je potrebno vzpostaviti čim boljše sodelovanje in si pridobiti 

zaupanje ljudi. Občane je potrebno pripraviti na osebno in vzajemno zaščito. Diagram poteka 

aktivnosti osebne in vzajemne zaščite občanov je v prilogi diplomskega dela. Informacije o 

razmerah na prizadetem območju občina posreduje preko javnih medijev in na druge krajevno 

običajne načine. Na podlagi ocene stanja v Občini Starše ţupan ali poveljnik civilne zaščite 

sprejme odločitev o aktiviranju sil in sredstev. 

 

Krizno komuniciranje, ki se nanaša na zbiranje, izbiranje, obdelavo in pretok informacij, 

predstavlja za ključne odločevalce problem. Večkrat so preobloţeni z informacijami, smiselno 

bi bilo komuniciranje v krizni situaciji prepustiti strokovnjakom (Malešič, 2006, str. 296). 

 

Enote in službe civilne zaščite Občine Starše pa so dolţnostne in javne sluţbe za zaščito, 

reševanje in pomoč, ki so organizirane na podlagi Uredbe o organizaciji, opremljanju in 

usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur.l. RS, št. 92/2007). Dolţnostne so enote 

civilne zaščite za radiološko, kemično, biološko zaščito, tehnično reševalne enote, 

prostovoljna gasilska društva Zlatoličje, Starše, Prepolje in Trniče ter sluţbe za podporo. 

Javne sluţbe za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Starše so Nigrad Maribor (vzdrţevanje 

lokalnih cest, vzdrţevanje javne razsvetljave …), Cestno podjetje Maribor (vzdrţevanje 

medobčinskih cest), Snaga Maribor (odvoz odpadkov), Elektro Maribor, Enota Ptuj in 

Slovenska Bistrica (elektrika in vzdrţevanje javne razsvetljave), Telekom Maribor 

(telefonija). 

 

Štab civilne zaščite Občine Starše lahko skliče ţupan, poveljnik civilne zaščite Občine Starše 
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ali njegov namestnik v popolni ali delni sestavi, zaseda na sedeţu Občine Starše. Naloga 

Štaba CZ Občine Staše je, da v čim krajšem času vzpostavi pregled nad stanjem na 

prizadetem območju, presoja predvideni razvoj situacije, zagotovi nujno pomoč na prizadetem 

območju in sprejme, glede na posledice vodnega vala, vse ukrepe, ki so nujno potrebni za 

reševanje ljudi in materialnih dobrin. Če je potrebna evakuacija prebivalstva, je naloga štaba, 

da zagotovi vse potrebno za prevoz in nastanitev prebivalstva. Logistično podporo silam za 

reševanje in pomoč, ki obsega zagotavljanje zvez, opreme, materiala, prevoza, informacijske 

podpore, prehrane, zdravstvenega in drugega varstva, zagotavlja Štab CZ Občine Starše s 

sluţbo za podporo. 

 

Občinska uprava Občine Starše zagotavlja, da so preko ReCO občani pravočasno  obveščeni 

o porušitvi pregrade in o ukrepih, ki jih morajo nemudoma izvesti (takojšen umik s 

poplavnega območja). Organizira in zagotavlja delovanje komunikacijskega sistema silam za 

zaščito, reševanje in pomoč, zagotavlja informacijsko podporo in moţnosti za delo poveljnika 

štaba in Štaba CZ Občine Starše. V sodelovanju z Dravskimi elektrarnami  izdeluje oceno 

ogroţenosti in načrtuje ukrepe za preprečevanje moţnosti porušitve pregrade in zmanjšanje 

posledic porušitve pregrad. Zagotavlja logistično podporo pri delovanju regijskih sil, 

organizira delo in zagotavlja pogoje za delo regijske in občinske komisije za ocenjevanje 

škode. Zagotavlja pogoje za delo informacijskega centra. Posledice nesreče je treba čim prej 

ustrezno dokumentirati. Prav tako je treba dokumentirati tudi vse odločitve poveljnika civilne 

zaščite občine in drugih organov, za kar je zadolţena sluţba za podporo oziroma za 

administrativna dela. Policija varuje ţivljenja, osebno varnost in premoţenje ljudi na 

ogroţenem območju, vzdrţuje javni red in mir, izvaja nadzor in ureja promet. Pri 

neposrednem vodenju akcij zaščite, reševanja in pomoči se uporabljata sistem radijskih zvez 

zaščite in reševanja (v nadaljevanju: ZA–RE) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZA–RE 

se obvezno uporablja pri vodenju intervencij ter drugih zaščitnih in reševalnih akcijah. 

Telekomunikacijsko središče tega sistema za Vzhodnoštajersko regijo je v ReCO Maribor, 

vključno z operativnim centrom Dravskih elektrarn v Mariboru. 

 

Materialno-tehnična sredstva za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči so zaščitna in 

reševalna oprema ter orodje in sredstva pomoči. Finančna sredstva proračuna Občine Starše se 

načrtujejo za stroške operativnega delovanja zaščite, reševanja in pomoči ter materialne 

stroške.  
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Velika teţava pri kriznem upravljanju in vodenju je omejen interes vodilnih politikov za 

krizno načrtovanje, ker so prepričani, da se krize njim ne morejo dogoditi, da se nimajo časa 

ukvarjati z načrtovanjem dogodkov, ki bi se lahko zgodili, ves čas jim vzame reševanje 

sprotnih teţav. Dogaja se, da na vajah ne sodelujejo tisti, ki bi dejansko sprejemali odločitve v 

kriznih razmerah, najdejo nešteto izgovorov za lastno sodelovanje, da imajo druge obveznosti. 

V resnici pa se velikokrat bojijo za svoj ugled in celo osramotitve pred podrejenimi (Prezelj, 

2005, str. 191). 

 

4.7  Evakuacija, gradbeni in drugi tehnični ukrepi 

 

Evakuacija obsega organizirano preselitev prebivalcev iz ogroţenega na varnejša območja, ob 

porušitvah se izvaja za prebivalce, ki ţivijo na poplavno ogroţenem območju. Odredi jo 

ţupan oziroma v nujnih primerih občinski ali regijski poveljnik civilne zaščite. Če čas 

dopušča, evakuiramo še materialne dobrine (povzeto po Načrtu ZIR ob porušitvi pregrad v 

Občini Starše).
2
 

 

Gradbeni in drugi tehnični ukrepi se izvajajo takoj po prvih obvestilih o moţnosti porušitve 

pregrade. Glede na stanje, mora upravljavec objektov - Dravske elektrarne Maribor - 

pravočasno izvesti ukrepe denivelacije v nepoškodovanih dovodnih  pregradah in na ta način 

zavarovati ljudi in premoţenje. Izvajajo jih javne sluţbe, pristojne za urejanje vodotokov in 

upravljavci pregrad. Pomagajo jim sile za zaščito, reševanje in pomoč, če se izkaţe potreba. 

Zaščita kulturne dediščine je v pristojnosti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor, ki 

mora ob prejemu obvestila o nevarnosti porušitve vodne pregrade in poplav sprejeti potrebne 

ukrepe za zavarovanje kulturne dediščine. Pri varovanju kulturne dediščine strokovnjakom s 

področja kulturne dediščine pomagajo sile za ZRP. Ob poplavah je potrebno poostriti nadzor 

nad nevarnimi snovmi in ravnanjem z njimi. Ţupan pozove prebivalce ter pripadnike enot 

radio-biološke kontaminacije Občine Starše, da v času poplav izvajajo nadzor nad hrambo 

nevarnih snovi, po potrebi  izvajajo dekontaminacijo kletnih in stanovanjskih prostorov 

skupaj s pripadniki gasilskih enot.  

 

Ocenjevanje škode ob poplavah zaradi porušitve pregrade zajema popis poškodovanosti 

objektov in ocenjevanje škode, praviloma se opravljata skupaj na podlagi Uredbe o 

                                                 
2
 Diagram s prikazom evakuacije je v prilogi. 
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metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, št. 67/2003, sprememba, Ur. l. RS, št. 79/2004, 

81/2006, 68/2008). Ker je ugotavljanje poškodovanosti in z njo povezane uporabnosti 

gradbenih objektov podlaga za večino dejavnosti za vzpostavitev normalnega ţivljenja na 

prizadetem območju, mora biti opravljeno v najkrajšem moţnem času. Škodo popisujejo 

občinske in regijske komisije na podlagi predpisane metodologije. Tudi zavarovalnice morajo 

oškodovancem povračilo škod zagotavljati hitro. 
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5   RAZISKAVA - INTERVJU S PREBIVALCI OGROŢENEGA OBMOČJA OBČINE 

STARŠE 

 

V empiričnem delu naloge sem izvedla raziskavo. Odločila sem se za intervju - zbiranje 

podatkov s spraševanjem in odgovarjanjem oziroma »konverzacijo z namenom«. Uporaba 

tehnike zbiranja podatkov je temeljila na naslednjih kriterijih: 

 

- Raziskavo sem izvedla z respondenti, ki ţivijo na najbolj ogroţenem območju Občine 

Starše zaradi poplav ob porušitvi kanala HE Zlatoličje. Vključila sem prebivalce naselij 

Zlatoličje, Prepolje, Starše, Loka-Rošnja in Trniče. Med vprašanimi je bilo 27 ţensk, 

starih med 19 in 77 let ter 33 moških, starih med 20 in 84 let. Od 60 vprašanih je 21 

zaposlenih, 9 študentov, 8 upokojencev, 9 gospodinj, 7 kmetov, 4 brezposelni in 2 

samostojna podjetnika. 

-  Vsi respondenti so imeli skupno izkušnjo - neurje s točo na območju Občine Starše v letu 

2008. 

-  Osebe so bile stare 18 in več let - polnoletne. 

-  Predpostavka o informiranosti respondenta. 

 

Uporabila sem neslučajnostni vzorec N-60. Vprašalnike sem vnaprej pripravila ter jih 

razdelila trem respondentom, ki so odgovorili nanje. Tako sem ugotovila razumljivost in 

primernost vprašalnika. Poskusnih vprašalnikov nisem vključila v raziskavo. 

 

Vprašanja so bila postavljena tako, da je bilo več moţnih odgovorov (v obliki lestvic), ki sem 

jih vprašanim prebrala, oni pa so izbrali enega izmed odgovorov. Eno vprašanje je bilo 

postavljeno tako, da so vprašani lahko izbrali več moţnih odgovorov, in eno vprašanje, ki je 

vprašanim dalo moţnost samostojnega naštevanja. Zadnje vprašanje je bilo odprtega tipa, 

vprašani so lahko odgovarjali brez usmeritev. 

 

Izbrala sem strukturirani intervju. Pripravila sem enaka vprašanja za vse respondente, ne 

glede na njihovo motiviranost, sposobnost in znanje. Potek intervjujev, ki sem jih izvajala 

sama, je bil protokolaren, standardiziran.
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Vnaprej pripravljen vprašalnik je bil sestavljen iz več tematskih sklopov: 

- Poznavanje sistema zaščite in reševanja v Občini Starše. 

- Zavedanje o ogroţenosti zaradi naravnih nesreč. 

- Informiranost občanov na območju Občine Starše. 

- Vodenje in upravljanje v primeru naravnih nesreč. 

- Ogroţenost in poznavanje naravnih nesreč, ki lahko prizadenejo Občino Starše. 

- Pomen vaj s področja zaščite in reševanja. 

- Nudenje pomoči ob naravni nesreči. 

 

Skozi navedene sklope vprašanj sem pridobila odgovore, na podlagi katerih sem lahko v 

sklepnih ugotovitvah potrdila, zavrnila, delno ali pogojno sprejela veljavnost postavljenih 

hipotez ter odgovorila na ključno vprašanje diplomskega dela - pomen predhodnega 

načrtovanja strategije vodenja in upravljanja v primeru naravnih nesreč. Z intervjujem 

občanov, ki ţivijo na ogroţenem poplavnem območju, sem ugotovila njihovo seznanjenost s 

sistemom zaščite in reševanja, kako varni se počutijo, ali vedo, kdo so akterji vodenja v 

primeru naravne nesreče, kakšno teţo dajejo vajam, kakšna je njihova informiranost o 

naravnih nesrečah in zadovoljstvo ob izvajanju ukrepov zaščite in reševanja ob neurju s točo v 

avgustu 2008.  

 

Intervju je prinesel bolj konkretne in jasne odgovore, saj sem respondente lahko spodbudila s 

podvprašanji, jim odgovarjala na dodatna vprašanja in dajala pojasnila v zvezi z zastavljenimi 

vprašanji. Sami odgovori niso tako suhoparni, ker sem si lahko zabeleţila še kakšno pripombo 

in predlog, kar pri pisno -  neosebno izvedeni anketi ni moţno. 

 

Prednost pri izvajanju intervjujev mi je prinesla zaposlitev na Občini Starše ter pred tem na 

Krajevni skupnosti Zlatoličje. Ljudi poznam, saj z njimi delam ţe petindvajset let. Občanom 

sem svoj namen in obisk najavila po telefonu. S samo izvedbo nisem imela teţav. Intervjuje 

sem izvajala v popoldanskem času, od 24. 4. 2009 do 17. 5. 2009. 

 

Pri empiričnem prikazu odgovorov vprašanih sem se odločila, da rezultate, ki so pomembni za 

dosego ciljev diplomskega dela, prikaţem grafično in jih tekstovno obrazloţim (Mohorko, T., 

lastna raziskava, 2009). 
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5.1  Poznavanje sistema zaščite in reševanja v Občini Starše 

 

Z raziskavo sem ugotovila, da sistem delovanja zaščite in reševanja bolje poznajo moški. 

Splošno poznavanje sistema zaščite in reševanja je slabo, kar posledično pomeni, da mora 

Občina Starše veliko storiti na področju informiranja občanov. 

 

 

Graf 1: Poznavanje sistema zaščite in reševanja v Občini Starše 
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5.2  Izobrazbena struktura respondetov 

 

Izbrala sem ljudi z različno stopnjo izobrazbe. Iz zbranih podatkov ugotavljam, da veliko o 

sistemu vedo tisti, ki se vključujejo v delo lokalne skupnosti, sodelujejo v gasilskih društvih 

in drugih društvih ter organizacijah na območju Občine Starše. Stopnja izobrazbe ne vpliva na 

poznavanje sistema. 
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Graf 2: Izobrazbena struktura vprašanega prebivalstva Občine Starše  
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5.3  Ogroţenost Občine Starše zaradi naravnih in drugih nesreč 

 

Rezultati raziskave povedo, da se občani na območju Občine Starše počutijo dokaj varni pred 

naravnimi nesrečami. Trenutno je strah pred neurji, vetrovi in točo veliko večji od moţnosti 

poplav, do katerih bi prišlo zaradi porušitve jezu. Iz analize zbranih podatkov raziskave sem 

ugotovila, da za določene nesreče, ki ogroţajo območje Občine Starše, občani sploh ne vedo. 

Ocenjujem, da samo dve tretjini ljudi pozna vrste naravnih nesreč, ki grozijo našemu 

območju. Vzroke takšnih rezultatov ponovno iščem v nezadostnem oz. nepravilnem 

informiranju naših občanov. Strategijo predhodnega načrtovanja za primere naravnih nesreč 

moramo izboljšati (Mohorko, T., lastna raziskava, 2009). 

 

5.4  Seznanjenost z moţnostjo katastrofalnih poplav zaradi porušitve jezu HE Zlatoličje 

 

Rezultati intervjuja so pokazali, da ljudje moţnosti poplav zaradi porušitve jezu posvečajo 

premalo pozornosti. Posledice, ki bi bile katastrofalne, jim niso dovolj znane, niti jim niso 

znani ukrepi, ki bi se izvajali. Ugotavljam, da bi v primeru porušitve jezu zaradi nevednosti in 

nepoznavanja moţnih posledic nastala panika, ki bi pripeljala do večje materialne škode in 
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ţrtev med prebivalstvom. 

 

Graf 3: Poznavanje moţnosti poplav ob porušitvi jezu HE Zlatoličje 
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5.5  Seznanjenost z organi vodenja v Občini Starše 

 

Analiza odgovorov na podlagi intervjuja je pokazala, da občani vedo, da je glavni organ 

vodenja in upravljanja v primeru naravnih in drugih nesreč na območju Občine Starše ţupan, 

o obstoju poveljnika in sil civilne zaščite Občine Starše jih ve le malo. Skoraj vsem pa je bilo 

jasno, da so prostovoljna gasilska društva tista, ki pomagajo. Ugotavljam, da ljudje niso 

dovolj seznanjeni o glavnih akterjih vodenja, kar pripisujem nezadostnemu informiranju 

občanov, posledično to pomeni pomanjkljivosti v strategiji načrtovanja. 
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Graf 4: Seznanjenost z organi vodenja in upravljanja ZIR v Občini Starše ter drugimi silami 

za ZIR 
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5.6  Informiranost prebivalstva v Občini Starše 

 

Ugotavljam, da mora Občina Starše pri predhodnem načrtovanju na področju naravnih nesreč 

storiti še zelo veliko, saj informiranost občanov ne dosega pričakovanih rezultatov. Kritičen je 

podatek, da le 30 odstotkov vprašanih pozna pomembne informacije. 

 

Analiza odgovorov je pokazala, da je bilo ob neurju s točo v avgustu 2008 na območju 

Občine Starše podano premalo informacij, ki bi jih ogroţeno prebivalstvo rado vedelo oz. 

informacij nismo podali na primeren način. Veliko občanov ne ve, da obstajajo vaje, ali pa 

vedo in se jim ne zdi potrebno, da bi se jih udeleţili. Med anketiranci so bili tudi pripadniki 

zaščite in reševanja, ki pa se v obdobju treh let niso udeleţili vaj, ali zato ker zanje niso vedeli 

ali pa se jim je zdelo nepotrebno, da si jih vsaj ogledajo. 

 

Informacije, ki jih občina objavlja na svojih spletnih straneh in v občinskem glasilu, so 

premalo, trdijo v večini. Ţeleli bi kakšne brošurice na to temo, morda enkrat letno, z 

obrazloţitvami o moţnih nesrečah in ukrepanju ob njih. Občani bi ţeleli predavanja na temo 

varstva pred naravnimi nesrečami. Zajeti bi morali področje poplav zaradi porušitve pregrad, 

neurja s točo, poţare, kuţne bolezni ter izlitja nevarnih snovi. Občani tudi ne poznajo 

evakuacijskih zbirališč. 
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Graf 5: Informiranost občanov Občine Starše o naravnih in drugih nesrečah 
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Druge ugotovitve, do katerih sem prišla na podlagi analize odgovorov. Z ocenjevanjem škode 

in dodeljeno pomočjo za škodo, povzročeno po toči v letu 2008, so bili občani zadovoljni. 

Občane je potrebno spodbuditi, da jih bo čim več svoja premoţenja in kmetijske pridelke 

zavarovalo, saj le tako lahko zberejo dovolj sredstev za sanacije. Sredstva drţave, lokalne 

skupnosti in nevladnih organizacij ne morejo v celoti pokriti nastalih škod na objektih in 

kmetijskih pridelkih. 

 

5.7  Pomen predhodnega načrtovanja 

 

Krizno načrtovanje na strateški in operativni ravni je nujnost v celovitem varnostnem okolju. 

Področje kriznega načrtovanja je med najbolj poudarjenimi v razvoju sistema kriznega 

upravljanja. Velja prepričanje, da le primerno razviti in oblikovani mehanizmi za krizno 

načrtovanje prispevajo k učinkovitemu kriznemu odzivanju na poznejši stopnji. Napake pri 

kriznem načrtovanju in odzivanju namreč lahko vplivajo na obseg in moč (glede na 

intenzivnost škodljivega delovanja) krize, lahko pa celo sproţimo veriţno reakcijo drugih 

kriz. V krizno načrtovanje za reševanje vsestranskih kriz mora biti vključenih več organizacij, 

ne samo ena. Pri tem je treba poleg znotraj organizacijskega zagotoviti tudi medorganizacijski 

pretok informacij. Načrtovalci morajo torej upoštevati komunikacijo z najverjetnejšimi 

glavnimi organizacijami, ki bodo vključene v odzivanje na nesrečo. Še tako dobro nastavljen 
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sistem zaščite in reševanja ne more nadomestiti zamujenega v preventivni fazi (neupoštevanje 

mnenj vodnogospodarskih strokovnjakov pri prostorskem načrtovanju, gradnja celih novih 

naselij, cest na poplavnih ali erozijskih območjih … (Prezelj, Dolščak, str. 218–220). 

 

Iz analize podatkov, pridobljenih z intervjujem, ugotavljam, da predhodnemu načrtovanju 

zaščite in reševanja na območju Občine Starše oz. podmenam načrtovanja, posvečamo 

premalo pozornosti. V strategiji načrtovanja moramo izboljšati informacijski sistem in vaje, 

na podlagi Pravilnika o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. 

RS, št. 79/2004, 81/2006, 68/2008). Pri izvedbi vaje - Reševanje otrok Osnovne šole Starše - 

je bil poudarek na medsebojnem sodelovanju akterjev vodenja s strani lokalne skupnosti, enot 

ZIR, prostovoljnih gasilskih društev, vojske, policije ter šole. Odnose med organi vodenja in 

poveljevanja bomo s periodičnimi vajami izboljšali. 

 

 

Slika 4: Vaja Reševanje otrok Osnovne šole Starše zaradi poţara (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Mohorko, 2007 
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6   SKLEPNE UGOTOVITVE 

 

 

V uvodu naloge sem postavila 4 eksplicitne hipoteze. Prepričana sem bila, da jih bom lahko 

potrdila. Študija primerov, zgodovinski razvoj v tujini in Republiki Sloveniji ter izvedena 

raziskava so pokazali, da hipoteze drţijo le delno.  

 

Hipoteza 1: Lokalne skupnosti RS izvajajo predhodno načrtovanje kriznih situacij. 

 

Pri analizi primera Potres v Posočju 1998 in Porušitev Kolizeja 1995 ugotavljam, da zaradi 

reorganizacije lokalnih skupnosti do natančnega predhodnega načrtovanja kriznih situacij še 

ni prišlo. Zaradi reorganizacije lokalnih skupnosti stari načrti niso več veljali, novi pa so bili 

šele v nastajanju, kar je imelo za posledico številne pomanjkljivosti pri izvajanju ukrepov 

zaščite in reševanja. Predhodno načrtovanje še ni bilo izvedeno. Na primeru Poplave v 

Ţeleznikih leta 2007 so ţe vidne pozitivne spremembe na področju načrtovanja kriznih 

situacij ob naravnih nesrečah. Načrti so bili izdelani, vendar zaradi nenatančnih ocen 

ogroţenosti pomanjkljivi. Iz analize sistema ZIR Občine Starše ugotavljam, da se predhodno 

načrtovanje kriznih situacij v Občini Starše izvaja, vendar pomanjkljivo, kar ima za posledico 

nenatančne in premalo konkretizirane rešitve in napotke v načrtih. Iz analiz posameznih 

primerov ugotavljam pozitivne spremembe. 

 

Hipoteza, da lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije izvajajo predhodno 

načrtovanje kriznih situacij, delno drţi.  

 

Hipoteza 2: Strategija načrtovanja in vodenja kriznih situacij v primeru naravnih nesreč v 

lokalnih skupnostih, regijah in državi Sloveniji poteka usklajeno. 

 

Pri analizi primera Potres v Posočju in Porušitev Kolizeja so se porajale številne 

pomanjkljivosti in neusklajeno delovanje med akterji vodenja. Del krivde pri tem nalagamo 

zgodovinskemu razvoju - reorganizaciji na področju lokalne samouprave. Na primeru 

Ţeleznikov so vidne pozitivne spremembe na področju vodenja in upravljanja ob naravni 

nesreči. Vključeni so bili organi vodenja in upravljanja vseh treh stebrov našega nacionalno-

varnostnega sistema. Znotraj posameznih lokalnih skupnosti je strategija vodenja in 

upravljanja v primeru naravnih nesreč načrtovana, uvajamo ustrezna usklajevanja in sodelo-
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vanja med posameznimi akterji vodenja, med lokalnimi skupnostmi, med lokalno skupnostjo 

in prostovoljnimi formacijami, javnimi podjetji, zavodi in pogodbeniki. Z rednimi letnimi 

vajami v tednu poţarne varnosti usklajeno sodelovanje utrjujemo. Iz analize aktivnosti ob 

neurju s točo v Občini Starše avgusta 2008 v prvih trenutkih usklajenega sodelovanja ni bilo, 

pojavilo se je v teku samega reševanja krizne situacije. 

 

Hipoteza, da strategija načrtovanja in vodenja kriznih situacij v primeru naravnih in drugih 

nesreč v lokalnih skupnostih, regijah in drţavi Sloveniji poteka usklajeno, delno drţi. 

 

Slika 5: Vaja Reševanje otrok Osnovne šole Starše zaradi poţara (2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Mohorko, (2007) 

 

 

Hipoteza 3: Prebivalci Občine Starše poznajo sistem zaščite in reševanja svoje lokalne 

skupnosti, možnost porušitve jezu HE Zlatoličje, s posledično poplavami. 

 

Informiranje prebivalstva na ogroţenih območjih se mora izboljšati. Rezultati analize 

opravljenih intervjujev prebivalcev ogroţenega območja Občine Starše so pokazali, da so 

ljudje premalo seznanjeni z moţnostjo naravnih in drugih nesreč, ki jih lahko prizadenejo. 

Občani le delno poznajo posledice poplav zaradi porušitve jezu, evakuacijska mesta jim 
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skoraj niso poznana. Ugotavljam, da morajo lokalne skupnosti, predvsem pa Občina Starše, 

veliko storiti za boljšo informiranost ogroţenih prebivalcev. Odnosi z javnostjo in 

informiranost prebivalstva so se pokazali kot slabi. 

 

Hipoteza, da prebivalci Občine Starše poznajo sistem zaščite in reševanja svoje lokalne 

skupnosti delno drţi. 

 

Hipoteza 4: Prebivalci Občine Starše so informirani o delu akterjev s področja zaščite in 

reševanja v občini, regiji in državi. 

 

Rezultati intervjuja so pokazali, da so prebivalci ogroţenega območja Občine Starše premalo 

informirani o odgovornih ob naravnih nesrečah in o njihovem operativno - strokovnem 

vodenju. Poznana jim je vloga ţupana, delno poveljnika civilne zaščite, o delu ostalih, 

regijskih in drţavnih, akterjih vedo zelo malo. Delo prostovoljnih gasilskih društev na 

območju občine dobro poznajo. Prebivalci občine so delno informirani, vendar ugotavljamo, 

da je informacije s področja zaščite in reševanja potrebno nuditi nenehno, morda po neki 

določeni periodiki (minimalno enkrat letno), da bodo informacije znane večini. 

 

Hipoteza, da so prebivalci Občine Starše informirani o delu akterjev s področja zaščite in 

reševanja v občini, regiji in drţavi, drţi le delno.  
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7   ZAKLJUČEK 

 

 

V diplomskem delu sem prikazala problem in nujnost predhodnega načrtovanja, vodenja in 

upravljanja v primeru naravnih nesreč v Republiki Sloveniji, v lokalnih skupnostih in v 

Občini Starše.  

 

Za dosego ciljev diplomskega dela sem v teoretičnem delu s študijo zgodovinskega razvoja 

zaščite in reševanja v Sloveniji, Češki in Nemčiji dokazala, da so vsi trije sistemi 

decentralizirani, kar ni vedno najboljše, in poenoteni. Češka in Nemčija v svoji zakonodaji ţe 

uporabljata terminologijo strateškega načrtovanja, kriznega vodenja in upravljanja na 

področju zaščite in reševanja. Zakonodaja Republike Slovenije izrazoslovja strateškega 

načrtovanja, kriznega upravljanje in vodenja na področju naravnih nesreč v večini še ne 

zajema.  

 

Primerjala sem poglede na krizo različnih avtorjev ter ugotovila, da poznamo različne 

definicije krize, vsem pa je skupna nenadnost, časovni pritisk in negotovost, kar pomeni, da 

morajo organi vodenja in upravljanja v negotovem okolju sprejemati odločitve in obvladovati 

stresne situacije vseh udeleţencev krize. Odločati se morajo hitro, odločitve ne bi smele biti 

napačne, saj gre za reševanje ljudi in njihovega premoţenja.  

 

Z analizo primerov Porušitev Kolizeja, Potres v Posočju ter Poplave v Ţeleznikih in Poročila 

o neurju s točo na območju Občine Starše v letu 2008 ugotavljam, da šele ob nastanku krizne-

ga dogodka ugotovimo, kako pomembno je predhodno načrtovanje za primere nastalih kriz. 

Res je, da se odgovorni odločevalci ne morejo natančno drţati načrta (v katerem so tudi 

odstopanja od realnega dogajanja), pomembno pa je, da točno vedo, koga, kam in kdaj je 

potrebno poklicati; katere sile in sredstva ima lokalna skupnost in če je potrebno drţava, na 

razpolago. Kdo so odgovorni na regijskem in drţavnem nivoju, v kolikor je potrebna njihova 

pomoč. Brez predhodnega načrtovanja si reševanja kriznih situacij na ravni lokalne skupnosti, 

regije in drţave ne moremo zamisliti. Ugotavljam, da se preventivi, od usposabljanj pripadni-

kov enot, odločevalcev in vajam, posveča premalo pozornosti. Oblikovanje sistema kriznega 

upravljanja in vodenja od spodaj navzgor se ob analiziranih nesrečah večjega obsega ni
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pokazalo kot najboljše.  

 

V empiričnem delu diplomskega dela sem na podlagi rezultatov intervjuja s prebivalstvom 

ogroţenega poplavnega območja Občine Starše ter analize sistema zaščite in reševanja v 

Občini Starše ugotovila, da je strategija načrtovanja in vodenja v mirnem in kriznem obdobju 

problem manjših lokalnih skupnosti. Vodenje v primeru naravne nesreče je veščina, ki je 

vodstveni kader (ţupani manjših lokalnih skupnosti, poveljniki civilne zaščite in uradniki, ki 

delajo na področju zaščite in reševanja) v večini nima, zaradi česar prihaja do nepotrebnih 

ţrtev, materialne škode in psiholoških teţav posameznikov. Problem predstavlja tudi 

pomanjkljiva usposobljenost in informiranost vključenih oseb v sistem.  

 

Pristojni v naši drţavi to prepoznavajo, zato se izvaja vrsta aktivnosti za dodatno izboljšanje 

sistema (izobraţevanja odgovornih in drugih pripadnikov CZ, simulacije vaj …). Strategijo 

načrtovanja in ukrepanja je potrebno nenehno spreminjati in prilagajati novim zahtevam 

sistema. Vsak nov dogodek - krizna situacija zaradi naravnih nesreč, zahteva spremenjen - 

kompleksnejši pristop k reševanju le-te. 

 

Škodni primeri se večajo zaradi novih poselitev, širjenja infrastrukture, dviguje se vrednost 

nepremičnin. Povečan nevarnostni potencial ter ostala tveganja (neprimerne gradnje na 

nevarnih območjih, nezanesljive napovedi strokovnjakov) še povečujejo pomen učinkovitega 

sistema zaščite in reševanja ter pomoči.   

 

Izboljšave, ki bi prinesle pozitivne učinke so pravilno prostorsko in urbanistično načrtovanje, z 

upoštevanjem zahtev s področja zaščite in reševanja. Škode ob naravnih in drugih nesrečah bi 

bile manjše, ker na ogroţenih območjih ne bi bilo objektov oz. bi bili zgrajeni v skladu z 

zahtevanimi merili. Procesi in postopki na področju planiranja, načrtovanja, pridobivanja 

pogojev, soglasij, usklajevanja različnih interesov, vodnega gospodarstva in prostorskega 

načrtovanja, ki so zamujeni v preventivni fazi, se ne dajo nadomestiti s še tako specialnim 

vodenjem. Danes je zakonodaja o graditvi objektov na poplavnih območjih veliko ostrejša, 

kot je bila v preteklosti.  

 

Spremembe, ki se morajo zgoditi na področju razvoja sistema zaščite in reševanja, so koordi-

nirano delovanje različnih ustanov, organov in organizacij, ki so vključene v upravljanje in 
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vodenje ob nesrečah, na lokalni, regijski in drţavni ravni. Ključni organi vodenja na vseh 

navedenih ravneh morajo poznati varnostne, politične, pravne, upravne, ekonomske, socialne, 

psihološke, organizacijske in komunikacijske vidike nesreč, saj jim šele poznavanje razmer 

omogoča optimalno ukrepanje v primeru nesreče. 

 

Občine morajo več pozornosti nameniti področju zaščite in reševanja. Obvezno morajo uvesti 

letne vaje za posamezne vrste nesreč (zakon jih ţe določa), več izobraţevanj za pripadnike 

enot civilne zaščite in odločevalce. Na podlagi večkratnih simulacij vaj in usposabljanj se bo 

tudi koordinacija dela med posameznimi resorji izboljšala. Izboljšave informiranja 

ogroţenega prebivalstva so nujne. Predlagam periodično (vsaj enkrat letno) obveščanje 

ogroţenega prebivalstva z brošurami o naravnih nesrečah, ki jim grozijo, ter o drugih 

pomembnih podatkih s področja zaščite in reševanja. 

 

Poraja se potreba po sprejetju zakona o kriznem upravljanju in vodenju. Nov zakon bi kot 

krovni akt urejal področje vodenja in upravljanja v primeru naravnih nesreč in presegel 

zatečeno stanje. Dosedanjo zakonodajo, ki ureja načrtovanje na vseh treh ravneh nacionalne 

varnosti drţave, je potrebno uskladiti in prilagoditi novemu krovnemu zakonu. Nujen je 

enoten informacijsko-komunikacijski sitem, ki bo vse akterje kriznega upravljanja in vodenja 

na nacionalnem ter lokalnem nivoju povezal.  

 

Diplomsko delo je odlična podlaga za izboljšanje aktivnosti ob nesrečah v Občini Starše v 

prihodnje. Opredeljene so predvsem vsebine, ki neposredno, v določenih primerih pa zgolj 

posredno, zadevajo področja predhodnega načrtovanja, upravljanja in vodenja aktivnosti 

zaščite, reševanja in pomoči, do zagotovitve osnovnih pogojev za ţivljenje. Dodelana 

strategija razvoja in vodenja v primeru porušitve pregrad na dovodnem kanalu za HE 

Zlatoličje bo pripomogla, da bodo dokumenti (ocene ogroţenosti, načrti, opomniki, karte …) 

potrebni za izvajanje nalog, v primeru porušitve izdelani tako, da bodo uporabni. Morda bo 

diplomsko delo sluţilo tudi kot podlaga in pomoč pri pripravi načrtov zaščite in reševanja v 

Občini Starše. 
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9   PRILOGE 

 

Priloga A: Vprašalnik 

Priloga B: Načela ZIR 

Priloga C: Diagram poteka evakuacije ob poplavah 

Priloga D: Diagram poteka osebne in vzajemne zaščite ob poplavah 

Priloga E: Diagram poteka tehničnega reševanja ob poplavah 

 

 



 

 

Priloga A: Vprašalnik 

VPRAŠALNIK 

naravne in druge nesreče v Občini Starše 

 

 

Podatki, pridobljeni z intervjujem, bodo uporabljeni za potrebe izdelave diplomskega dela, in 

se ne bodo uporabljali v druge namene. 

 

1. SPOL  

 

a) moški  starost ……… 

b) ţenska             starost ……… 

 

 

2. IZOBRAZBA 

 

a) nedokončana osnovna šola 

b) osnovna šola 

c) strokovna ali srednja šola 

d) višja ali visoka  šola 

e) univerza 

f) magisterij, doktorat,…………… 

 

 

3. DELOVNA AKTIVNOST 

 

a) brezposeln 

b) zaposlen 

c) študent 

d) upokojen 

e) kmet 

f) gospodinja 

 

 

4. Vam je poznan sistem zaščite in reševanja v Občini Starše? 

 

a) poznan 

b) delno poznan 

c) ne poznan 

d) me ne zanima 

 

 

5. Ocenite ogroţenost zaradi naravnih in drugih nesreč v Občini Starše? 

 

 zelo ogroţena 

 delno ogroţena 

 ni ogroţena 

 ne vem 



 

 

6. Katere naravne nesreče najbolj ogroţajo Občino Starše? Naštejte jih! 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

7. Vam je poznana moţnost katastrofalnih poplav zaradi porušitve jezu HE 

Zlatoličje! 

 

 Mi je poznana. 

 Delno poznam. 

 Ne poznam. 

 Me ne zanima. 

 

 

8. Ali morda veste, kje so evakuacijska zbirališča za prebivalstvo, ki ostane brez 

strehe nad glavo? 

 

 Vem. 

 Ne vem. 

 

 

9. Ali poznate organe vodenja in upravljanja v primeru naravnih nesreč ter sile za 

zaščito in reševanje v Občini Starše? 

 

a) da___________________________________ 

b) ne 

 

 

10. Ste s strani lokalne skupnosti dovolj informirani o tem, kakšne naravne nesreče 

vam pretijo? 

 

 Sem informiran. 

 Nisem dovolj informiran. 

 

(za tiste, ki so obkroţili drugi odgovor) 

11. Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno storiti, da bi bila informiranost občanov 

boljša?  

 

a) obveščanje preko interne televizije, 

b) obveščanje z brošurami, ki bi zajemale kratka obvestila in navodila, 

c) obveščanje na spletnih straneh lokalne skupnosti, 

d) organizirana izobraţevanja,  

e) drugo ___________________________________. 

 

 

12. Ali veste, da se vsako leto v tednu poţarne varnosti izvede vaja na to temo? 

 

a) da 

b) ne 



 

 

 

13. Če ste odgovorili z da, ali ste se morda kdaj udeleţili vaje? 

 

a) da 

b) ne 

 

 

14. Zakonodaja nas zavezuje, k izvedbi vaj s področja zaščite in reševanja, da v 

praksi preverimo pripravljenost organov vodenja in občanov. Menite, da so vaje  

koristne? 

 

a) da 

b) delno 

c) ne vem 

d) ne 

 

 

15. Kako bi z oceno 1 do 5 ocenili sistem  ZIR in delovanje le-tega v Občini Starše? 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

 

16. So vam poznani izrazi in moţnosti, ki jih imate: evakuacija, popis škode, 

odškodnine, sanacije, ……..? 

 

e) da 

f) delno 

g) ne vem 

h) ne 

 

 

17. VAŠE IZKUŠNJE OB LANSKEM NEURJU S TOČO: 

 

a. Informiranost (ocenite v razponu od 1 do 5) 

 

 1 zelo slaba 

 2 slaba 

 3 dobra 

 4 zelo dobra 

 5 odlična 

 

b. Pomoč, ki vam je bila nudena  s strani vaše občine (ocenite v razponu od 1 

do 5) 

 

 1 zelo slaba 

 2 slaba 



 

 

 3 dobra 

 4 zelo dobra 

 5 odlična 

 

c. Vključevanje enot zaščite in reševanja 

 

 1 zelo slabo 

 2 slabo 

 3 dobra 

 4 zelo dobro 

 5 odlično 

 

d. Ocenjevanje škode 

 

 1 zelo slabo 

 2 slabo 

 3 dobra 

 4 zelo dobro 

 5 odlično 

 

e. Dodeljena sredstva pomoči drţave, lokalne skupnosti in nevladnih   

organizacij ter zavarovalnic 

 

 1 nezadovoljen 

 2 delno zadovoljen 

 3 zadovoljen 

 4 zelo zadovoljen 

 

 

18. Navedite svoje predloge izboljšav s področja zaščite in reševanja, ki jih bomo  

upoštevali pri bodočem načrtovanju zaščite in reševanja v Občini Starše: 

 

a) _________________________________ 

b) _________________________________ 

c) _________________________________ 

d) _________________________________ 

e) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Čas anketiranja………………..minut. 

 

 

 



 

 

Priloga B: Načela zaščite in reševanja 

 

 

Načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev ob porušitvi vodne pregrade. Pri zaščiti in 

reševanju je občina dolţna uporabiti najprej vse svoje sile in sredstva, in ko te ne zadoščajo, 

zaprosi za pomoč in reševanje  regijske sile zaščite, reševanja in pomoči.  

 

Načelo preventive ob porušitvi vodne pregrade. Vzdrţevalci oziroma uporabniki pregrad 

izvajajo ukrepe za zmanjševanje moţnosti porušitve vodne pregrade. Občina Starše v okviru 

svojih pristojnosti načrtuje in izvaja aktivnosti, spremlja stanje na ogroţenem območju in 

izvaja ukrepe, s katerimi zmanjšuje posledice porušitve vodne pregrade. 

 

Načelo pomoči. Ob porušitvi vodne pregrade je vsak dolţan pomagati po svojih močeh in 

sposobnostih. Vsaka pomoč je načeloma brezplačna. 

 

Načelo javnosti. Občina Starše je zadolţena, da v okviru svojih pristojnosti seznani prebivalce 

z nevarnostjo porušitve vodne pregrade in z ukrepi, ki so predvideni za preprečevanje in za 

odpravljanje posledic porušitev. 

 

Načelo pravice do varstva ob porušitvi vodne pregrade. Po zakonu ima vsak zagotovljeno 

pravico do varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri porušitvi vodne pregrade ima 

reševanje človeških ţivljenj prednost pred vsemi drugimi ukrepi. 

 

Načelo obveznega izvajanja odločitev. Vodenje zaščite, reševanja in pomoči temelji na 

obveznem izvajanju odločitev organov, pristojnih za vodenje Civilne zaščite in drugih sil za 

zaščito, reševanje in pomoč. 

 

 

 



 

 

Priloga C: Diagram poteka evakuacije ob poplavah 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA 

POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 

AKTIVNOSTI 

PRIMARNA 

ODGOVORNOST 

Obvestilo 

Obvestilo o 

nevarnosti ali 

dejanski porušitvi 

pregrade 

Dispečerski center 

DEM 

Ţupan Občine 

Starše, 

ReCO Maribor 

Obvestilo o evakuaciji 

in evakuacijskih 

zbirališčih 

Sprejem, oskrba in 

nastanitev evakuirancev 

Načrt evakuacije 

Obveščanje prebivalcev 

o odločitvah o 

evakuaciji, o poteh in 

zbirališčih 

Poveljnik CZ 

Občine Starše 

Evakuacija Poveljnik CZ 

Občine Starše 



 

 

Priloga D: Diagram poteka osebne in vzajemne zaščite ob poplavah 

 

 

 
 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA 

POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 

AKTIVNOSTI PRIMARNA 

ODGOVORNOST 

Obvestilo 

prebivalcem 

Obveščanje 

prebivalcev o 

nevarnosti ali 

porušitvi pregrade 

Dispečerski center 

DEM 

Občinske svetovalne 

sluţbe 

 

Navodilo prebivalcem 

Pomoč posebno 

ogroţenim skupinam 

Usmerjanje osebne in 

vzajemne zaščite 

(objava posebnih 

telefonskih številk) 

Center za socialno 

delo Maribor, OO 

RK Starše, Škofijska 

Karitas 

Obveščanje in pomoč 

prebivalcev 

Informacijski centri 

Center za socialno 

delo Maribor 

Poročila 

 

Spremljanje socialnih 

razmer na prizadetem 

območju 



 

 

Priloga E: Diagram poteka tehničnega reševanja ob poplavah 

 

 

 

 

 
 

 

DOKUMENTACIJA 

POSTOPKI 

DIAGRAM POTEKA 

AKTIVNOSTI PRIMARNA 

ODGOVORNOST 

Obvestilo 

Nevarnost 

porušitve ali 

porušitve pregrade 
Dispečerski center 

DEM 

Vodja intervencije 

pri VGP Drava in 

CP Maribor 

 

Načrti izvajalcev 

 

Iskanje pogrešanih 

 

Vzdrţevanje mostov in 

infrastrukture 

Ekipe CZ in policija 

Reševanje ljudi, ţivali in 

materialnih dobrin 

Vodja intervencije 

Vodja intervencije 

Vodja intervencije 

Črpanje vode 

Zaključek intervencije 


