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NARAVNE IN DRUGE NESREČE
•
•
•
•

•
•
•
•
•

potresi
poplave
požari
plazovi (zemeljski,
snežni)
toča, žled, zmrzal
Ljubljana – potres 1895
cestne, železniške in letalske nesreče
industrijske in druge nesreče z nevarnimi snovmi
epidemije
v zadnjem času – z vremenom povezane nesreče –
močna neurja in orkanski vetrovi

• Močno deževje s hudimi hudourniškimi
poplavami, september 2007

• Neurje s točo,
julij in avgust 2008

Močno deževje s hudimi poplavami,
17. – 22. september 2010

SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
Naloga sistema je varstvo ljudi, živali,
premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred
naravnimi in drugimi nesrečami s ciljem
zmanjšanja števila nesreč ter preprečitev oziroma
zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč.

GLAVNE FUNKCIJE SISTEMA VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
PRIPRAVLJENOST
PREVENTIVA

ZAŠČITA

OBNOVA

REŠEVANJE
IN POMOČ

MOP, MKGP
MzI

UREJANJE
OSNOVNIH
ŽIVLJENJSKIH
RAZMER

ZAKONODAJA
PRIPRAVLJENOST IN UKREPANJE
• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006)
• Zakon o varstvu pred požari (2007)
• Zakon o gasilstvu (2005)
• Zakon o Rdečem križu (2010)
• Zakon o varstvu pred utopitvami (2007)
PREVENTIVA
• področna zakonodaja

OBNOVA
• Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč s spremembami in
dopolnitvami (2003, 2005 in 2007)

ODGOVORNOST
Sistem temelji na odgovornosti:
• državljani (posamezniki)
• Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
(direktorji)

• Občin (župani)
• Države (Vlada RS – Uprava RS za zaščito in
reševanje - URSZR)

ORGANIZACIJA URSZR
Ministrstvo za obrambo Republike SLovenije
Uprava RS za zaščito in reševanje

Center za obveščanje
Republike Slovenije

CORS

Izpostave (13)

• 13 Regijskih centrov za obveščanje (ReCO)
• 13 Logističnih centrov

SISTEM ZA OPAZOVANJE,
OBVEŠČANJE IN OPOZARJANJE
• Geografski informacijski sistem (GIS)
• Avtonomen sistem radijskih zvez (ZARE, ZARE +)
• Sistem javnega alarmiranja
• Centri za obveščanje (CORS, ReCO)

REGIONALNA ORGANIZACIJA
- Center za obveščanje RS
- 13 regijskih Centrov za obveščanje

ENOTNA EVROPSKA ŠTEVILKA
ZA KLIC V SILI 112 (1)
V uporabi od 1.1.1997.
Prebivalci lahko pokličejo
vse reševalne službe na 112:
- gasilce,
- NMP,
- druge reševalne službe (npr. gorske reševalce ...),
- Policijo (tudi 113).
• 24/7 v 13 regijskih centrih za obveščanje
• klici so zastonj iz vseh omrežij

ENOTNA EVROPSKA ŠTEVILKA
ZA KLIC V SILI 112 (2)
URSZR je v letih 2008 do 2014 prejela tri nagrade
Evropskega združenja za klic v sili (EENA):
•2008 – Izobraževanje javnosti o 112
Višanje zavesti in odzivnosti prebivalstva s poudarkom na
šolskih otrocih in mladih.
• 2009 – WAP 112 klic
Omogoča gluhim in naglušnim osebam obvestiti operativce v
centrih za obveščanje, kje se nahajajo in kakšno pomoč
potrebujejo.
• 2014 – pametni lokator v okolju 3D - GIS

Nagrade so bile podeljene 11. februarja – evropski dan številke
za klic v sili 112.

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

• Državni načrti zaščite in reševanja
• Občinski načrti zaščite in reševanja
• Načrti zaščite in reševanja v obratih
URSZR ima koordinacijsko vlogo!

IZOBRAŽEVALNI CENTER
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
ICZR deluje 15 km
jugovzhodno od
Ljubljane v kraju Ig.
Podcentri:
Sežana and Pekre in
Logatec

SLOVENSKA VOJSKA IN POLICIJA
Slovenska vojska in enote policije lahko tudi
sodelujejo v zaščiti in reševanju:
• Helikopterska enota Slovenske vojske,
• RKB enota Slovenske vojske,
• Inženirska enota Slovenske vojske,
• Helikopterska enota Policije.

MEDNARODNO SODELOVANJE
CILJI/NAMEN
• medsebojna podpora držav na področju preprečevanja nevarnosti in
nesreč
• razvoj in krepitev pripravljenosti držav za obvladovanje naravnih in
drugih nesreč
• medsebojno obveščanje o nevarnostih ter posledicah nesreč

• zagotavljanje pomoči ob večjih nesrečah v drugih državah
• sodelovanje v reševalnih operacijah/intervencijah v okviru
mednarodnih mehanizmov za usklajevanje nudenja pomoči.

MEDNARODNO SODELOVANJE
BILATERALA
• Sporazumi z Avstrijo, Hrvaško, Češko, Črno goro,
Madžarsko, Makedonijo, Poljsko, Slovaško, Rusijo,
Italijo; Protokol z FJK
• Program sodelovanja s Švedsko
• Skupna izjava o sodelovanju z Nemčijo
• v postopku z Srbijo,
• druge države: Francija in ZDA

2. SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
POMOČ

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ
• lokalne, državne/regijske
• prostovoljci, profesionalci (gasilske brigade),
Civilna zaščita

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN
POMOČ
SKUPNO V SISTEMU je preko 60.000 reševalcev,
od tega je:
- okoli 47.000 prostovoljcev, (45.000 gasilcev, GRZS, JRS,
Kinologi, brez RKS)

- okoli 2.800 poklicnih gasilcev in reševalcev
(NMP),
- okoli 15.000 pripadnikov Civilne zaščite
(dolžnostnih), (po novi uredbi 5.000)
- možnost uporabe policije in Slovenske vojske.

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ - DRŽAVA
PROFESIONALNI SESTAVI
• Poklicne gasilske enote (zaposleni v občinskih gasilskih
brigadah in v industrijskih enotah)
• Služba nujne medicinske pomoči
• Enota za identifikacijo mrtvih pri Medicinski fakulteti,
Inštitut za sodno medicino
• Enota za ZiR ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi
snovmi
• različne službe (Ekološki laboratorij z mobilno enoto –
ELME in MEEL, Mobilna enota za meteorologijo in
hidrologijo, Enota za reševanje ob rudniških nesrečah ...)

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ - DRŽAVA
PROSTOVOLJNI SESTAVI
•
•
•
•
•

Gasilska služba GZS- PGD ji, skoraj 1.400
Gorska reševalna služba (zveza) Slovenije (17 postaj)
Jamarska reševalna služba pri JZS (7 operativnih centrov)
Podvodna reševalna služba (5 RS)
Enote reševalcev z reševalnimi
psi, Kinološka zveza Slovenije (20
reševalnih timov) in ZVRPS (7 klubov)
• Rdeči križ Slovenije

ENOTE IN SLUŽBE ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ - DRŽAVA
CIVILNA ZAŠČITA
• Enota za hitre intervencije – EHI
• Služba za ZiR ob ekoloških in drugih
nesrečah na morju
• Enote za RKB zaščito
• Tehnične reševalne enote
• Enote za varstvo pred NUS
• Službe za podporo
• drugo.

ENOTE TER SLUŽBE DRUŠTEV IN
DRUGIH NEVLADNIH ORGANIZACIJ
➢ enote reševalcev z reševalnimi psi;

➢ enote za postavitev začasnih prebivališč;
➢ enote radioamaterjev;
➢ enote za reševanje iz vode in na vodi;

➢ Aero klubi,
➢ druge enote.

3. NAČIN DELA Š CZ RS
1. Aktiviranje državnega načrta
2. Potek zaprosil – zahtevkov za pomoč, uporaba SV…
3. Zajem podatkov in sporočanje, ugotavljanje potreb,
prioritete…

3. NAČIN DELA Š CZ RS
Aktiviranje državnega načrta
1. Spremljanje napovedi (opozoril ARSO), poveljnik CZ RS,
dežurni URSZR
2. Tiskovna konferenca na ARSO v primeru RDEČEGA
opozorila (poveljnik)
3. Izdaja odredbe za pripravljenost (podpore štabu in URSZR,
izpostave URSZR)
4. Obveščanje občin, GZS in drugih reševalnih struktur
(CORS, ReCO)
5. Aktiviranje podporne skupine štabu in štaba v operativni
sestavi (sprejem zahtevkov, pošiljanje pomoči…)
6. Aktiviranje državnega načrta
7. Odredba o preklicu aktiviranja in zaključek intervencije

3. NAČIN DELA Š CZ RS
Potek zaprosil – zahtevkov za pomoč, uporaba SV…
1. Vsi zahtevki – zaprosila gredo preko Re ŠCZ
2. Zahtevek mora vsebovati vrsto naloge, ki jo je treba izvesti
oziroma vrsto opreme, ki je potrebna za izvedbo naloge ali
za delo, ter ocenjeno število izvajalcev
3. Če je aktiviran DN je možno za izvedbo naloge uporabiti
reševalne sestave iz drugih delov države (GE in druge) ali pa
SV – kdo bo nalogo opravil odredi poveljnik CZ RS na
predlog skupine za podporo
4. Materialna sredstva iz DR MS (vreče, črpalke, agregati,
sredstva za nastanitev, montažni mostovi, prikolice za
množične nesreče (6), dekontaminacija za poškodovane (4)...
5. Dvonamenska sredstva s katerimi razpolaga SV

3. NAČIN DELA Š CZ RS
Zajem podatkov in sporočanje, ugotavljanje potreb, prioritete…
1. Zbiranje podatkov za potrebe vodenja oziroma odločanja
2. Zbiranje podatkov za obveščanje medijev in javnosti
3. Vnos podatkov v različne formularje (proučujemo varianto z
uporabo SPIN tudi v podpornih skupinah v občinah)
4. Podatki iz prve točke za potrebe ugotavljanja potreb po
dodatnih silah in sredstvih, ter za določanje prioritet, ko
določenih sil ali sredstev ni v želenem obsegu (agregati)
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KAJ JE POKAZALA ANALIZA PO ŽLEDU!
•

razumevanje resnosti situacije ni bila na ustrezni ravni; občani niso razumeli, da so
razmere zares nevarne in niso upoštevali npr. cestnih zapor, prometne signalizacije
ter s tem oviranje dela služb na terenu

•

v nekaterih občinah nezadostno poznavanje delovanja sistema ZiR, predvsem v
smislu organiziranja in delovanja štabov CZ v občinah (pristojnosti, naloge
županov, poveljnikov CZ, vključenost občinskih uprav)

•

občine, ki imajo dobro usposobljene štabe CZ in podporo župana ter vzpostavljeno
sodelovanje z Gasilsko zvezo in drugimi službami v občini, ter so to sodelovanje
večkrat preverjali na vajah in ob nesrečah, so ugotovile, da se je vsa vložena
energija v to smer zelo izkazala z usklajenim delovanjem in sodelovanjem na vseh
nivojih

•

opremljenost za tovrstne nesreče je na relativno nizki ravni, pomanjkanje določenih
MTS (agregati, motorne žage)

KAJ JE POKAZALA ANALIZA PO ŽLEDU!
•
•

•

•

•

neustrezni pogoji za delovanje štabov CZ na vseh ravneh tako s prostorskega
vidika, kakor tudi računalniške opreme.
zaradi dolgotrajnega delovanja se je pokazalo, da v štabih nimajo predvidenih
zamenjav odgovornega kadra, saj so bili vsi člani vpeti v naloge, kar je privedlo do
preobremenjenosti.
težave zaradi pomanjkljivih informacij s strani Elektro službe (nismo vedeli, katere
kraje so oskrbeli z električno energijo, koliko agregatov rabijo). V prihodnje bi bilo
pozitivno (v podobnih situacijah), da bi bil v ŠCZ prisoten tudi predstavnik iz
Elektro službe.
komunikacija med elektrodistribucijskimi enotami (nadzorništva) ni bila ustrezna.
Skoraj je prišlo do vklopa daljnovoda na katerem so delale ekipe SV, gasilcev in
sekačev. Ogroženih je bilo 20 življenj!!
nepovezljivost med aplikacijami VULKAN in SPIN - podvajanje dela (potrebno
rešiti in se dogovoriti z GZS). Veliko kritik s strani občin in GZ glede podvajanja
dela.

KAJ JE POKAZALA ANALIZA PO ŽLEDU!
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
• ob predvidenih pogostejših izjemnih vremenskih razmerah lahko kadrovska
podhranjenost operativnih služb povzroča težave pri zagotavljanju nemotenega
delovanja, zgodnjega opozarjanja, sodelovanja s silami za zaščito in reševanje ter
odzivanja na medijske potrebe. V času dogodka smo imeli izreden pritisk medijev,
ki so želeli ekspertna mnenja in napovedi. O vseh aktualnih razmerah in tudi
napovedih razmer smo obveščali medije in javnosti v obliki ekspertnih presoj in
opozoril. Organizirali smo tudi tri novinarske konference, kjer smo medijem in
javnosti pravočasno napovedali razsežnosti naravne ujme ter opozorili na
potencialne nevarnosti in težave na različnih področjih.
• V dosedanjem delu ob izjemnih okoljskih dogodkih se je ponovno pokazala potreba
po nadgradnji sodelovanja z URSZR na področju posredovanja opozoril končnim
uporabnikom. Diseminacija naših opozoril in informacij je tudi ob zadnjih
dogodkih potekala zgledno s poveljnikom Civilne zaščite in z CORS

KAJ JE POKAZALA ANALIZA PO ŽLEDU!
MNZ
• Delovanje agregatov na policijskih postajah je bilo ponekod povezano s težavami.
Na nekaterih postajah agregatov sploh nimajo, kjer jih imajo, pa so bile težave
glede avtonomije delovanja in usposobljenosti delavcev za rokovanje s temi
napravami.
• Pri poplavah je bila zaznana velika potreba po vodnem plovilu za nizke vode
(primer planinskega polja). Policisti so bili omejeni pri nudenju pomoči PP
Logatec, kjer se je opravljalo delo s čolnom Specialne enote na poplavnem
območju. Obstoječi čoln ni primeren za vožnjo po nizki vodi, kjer je zaradi
potopljenih objektov (stavbe, drogovi, drevesa,...) velika nevarnost poškodbe čolna,
pogonskega vijaka ali motorja.
• Na ogroženem območju so se pojavljali posamezniki in skupine, ki izvršujejo
kazniva dejanja v povezavi z posledicami nesreče, vendar zoper njih ni
učinkovitega ukrepa dokler ne izvršijo kaznivega dejanja, čeprav so pri sebi imeli
sredstva nedvoumno namenjena za izvrševanje kaznivega dejanja (škarje za železo
ipd).

PRIPOROČILA
1. Imenovanje poveljnika CZ občine (svetovalec za ZRP)
2. Imenovanje štaba CZ občine (člani občinske uprave)
3. Svetovalec za ZRP v občini (ogroženost, skupaj za več
občin)
4. Formiranje skupine za podporo poveljniku in štabu
5. V naprej sklenjene pogodbe ali dogovori (prehrana, gradbeni
material… Mahniči lani)
6. Delo z mediji (izjave za medije – Loška dolina lani)
7. Ukrepi – Ilirska Bistrica - Bač lani

KONTAKT
Ministrstvo za obrambo
Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje
Vojkova 61
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 471 3322
Faks: +386 1 431 8117
E-pošta: urszr@urszr.si
http://www. sos112.si

