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Izvleček
Obravnava naravnih nesreč v gimnazijah
Za dosego na naravne nesreče odporno družbo je ključnega pomena izobraževanje o
naravnih nesrečah, ki je pomembno tudi zaradi podnebnih sprememb. Zavedanje, da smo za
ranljivost odgovorni tudi posamezniki sami, se v veliki meri lahko oblikuje z ustreznim
izobraževanjem o naravnih nesrečah, ki je določeno z učnimi načrti. V zaključni seminarski
nalogi so analizirani izbrani učni načrti za geografijo, fiziko in biologijo za splošno in
strokovno gimnazijo. Ker so učbeniki glavno učilo, smo analizirali tudi vsebine, ki se pojavljajo
v učbenikih za geografijo in se navezujejo na naravne nesreče. Za boljšo predstavo, katere
dejavnike v pokrajini prepoznajo in upoštevajo dijaki, smo analizirali tudi problemsko nalogo,
ki smo jo izvedli na štirih oddelkih dveh splošnih gimnazij. Na koncu so podani predlogi, ki bi
lahko nadgradili določene cilje obstoječih učnih načrtov.
Ključne besede: naravne nesreče, podnebne spremembe, izobraževanje, učni načrti,
učbeniki
Abstract
Discussion of natural disasters in grammar schools and high schools with specialisation
The key to achieve a society immune to natural disasters lies in the education on them,
which is also important because of the impact the disasters have on climate changes. The
realisation that we ourselves are responsible for our vulnerability can be shaped with a
proper education on natural disasters, which is defined by curricula. In my undergraduate
thesis I analysed specific curricula for geography, physics and biology in grammar schools
and high schools with specialisation. Because textbooks are the main means of instruction
we also analysed the contents that are seen in textbooks for geography and are related to
natural disasters. To show which landscape factors are recognized by students we also
analysed a mathematical problem, which was realised in four different departments of
grammar schools. At the end there were some suggestions that could improve certain aims
of the existing curricula.
Key words: natural disasters, climate changes, education, curricula, textbooks
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1. UVOD
1.1.

Namen in cilji

Namen zaključne seminarske naloge je proučiti obravnavo naravnih nesreč v gimnazijah s
pomočjo analize izbranih učnih načrtov (s poudarkom na učnem načrtu za geografijo),
izbranih učbenikov (s poudarkom na učbenikih za geografijo) in problemske naloge. Glavni
namen zaključne seminarske naloge je oblikovanje predlogov, kako vsebino in cilje
obstoječih učnih načrtov nadgraditi z določenimi poudarki z vidika naravnih nesreč.
Cilji zaključne seminarske naloge so:
1)
2)
3)
4)

utemeljiti nujnost poučevanja o naravnih nesrečah v šolah;
poudariti pomen odločanja posameznika ter preventive;
izpostaviti nujnost poučevanja o naravnih nesrečah zaradi klimatskih sprememb;
analizirati učne načrte in učbenike pri določenih predmetih v splošnih gimnazijah ter
ugotoviti obstoječe stanje obravnave naravnih nesreč;
5) na podlagi odgovorov gimnazijcev na problemsko nalogo ugotoviti njihovo
poznavanje naravnih nesreč.
1.2.

Izhodišča






1.3.

Človek, ki nima znanja, ne zna poskrbeti zase, kar velja tudi v primeru naravnih
nesreč.
Izobraževanje o naravnih nesrečah v splošnih gimnazijah je preskromno.
V učnih načrtih in učbenikih za gimnazije je zelo malo vsebin, povezanih z naravnimi
nesrečami.
Izobraževanje o naravnih nesrečah v šolah bi moralo biti temelj strateškega
načrtovanja za zmanjšanje ranljivosti družbe in posameznika zaradi naravnih nesreč.
Izobraževanje o naravnih nesrečah ima pomembno vlogo pri razvoju posameznikove
odgovornosti.
Metode dela

Uporabili smo kabinetne metode in terensko delo. Kabinetne metode so obsegale pregled
literature, o naravnih nesrečah in izobraževanje o njih, analizo izbranih učnih načrtov (za
geografijo, biologijo in fiziko) in izbranih učbenikov za gimnazije (učbeniki za geografijo),
izdelavo in analizo problemske naloge ter oblikovanje predlogov, kako vsebino in cilje
obstoječih učnih načrtov nadgraditi z določenimi poudarki z vidika naravnih nesreč. Med
literaturo spadajo strokovni članki, učbeniki in znanstvene monografije o naravnih nesrečah
in o izobraževanju o njih.
Terensko delo je kot dopolnitev kabinetnim metodam obsegalo izvedbo problemske naloge v
dveh oddelkih 3. letnika na Gimnaziji Bežigrad in dveh oddelkih 3. letnika na Srednji šoli
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.
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2. TEORETIČNE OSNOVE
2.1.

Naravne nesreče

Definicije, povezane z naravnimi nesrečami, se v znanstveni literaturi nekoliko razlikujejo od
definicij zapisanimi v srednješolskih učbenikih, vendar pa te razlike niso tako velike. Definicije
v srednješolskih učbenikih so prilagojene uporabnikom učbenikov, torej dijakom, zato so
nekoliko poenostavljene oz. prilagojene njihovemu predznanju in dojemanju. V zaključni
seminarski nalogi smo definicije v znanstveni literaturi in srednješolskih učbenikih združili, saj
so vse pravilne.
V Geografskem terminološkem slovarju (2005) je naravna nesreča definirana kot ˝nesreča,
ki jo povzročijo izjemne naravne okoliščine, npr. potres, zemeljski plaz, podor, poplava, suša,
vetrolom, toča, pozeba, žled, snegolom.˝
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) opredeljuje nesrečo kot
˝dogodek ali vrsta dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki
prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo
škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje
potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in
sredstva ne zadostujejo. Naravne nesreče so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz,
visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav
nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne
sile. Za naravno nesrečo se štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o
kmetijstvu in odpravi posledic naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje,
toča ali živalske in rastlinske bolezni ter rastlinski škodljivci.˝
Naravne nesreče so torej ˝naravni dogodki, ki jih ljudje občutimo kot grožnjo za naša
življenja in/ali imovino in pri katerih je družba ali njen del izpostavljen tolikšni nevarnosti in
izgubam ljudi ter imovine, da pride do motenj v delovanju družbe˝ (Natek, 2011, str. 78).
Naravne nesreče se od naravnih pojavov, ki so nam zanimivi, ločijo po tem, da povzročijo
človeške žrtve in/ali materialno škodo (Orožen Adamič, 2005, str. 5).
2.1.1 Vrste naravnih nesreč
Naravnih dogodkov, ki jih uvrščamo med naravne nesreče, je veliko, med njimi so tudi
potres, poplava, zemeljski plaz in podor, snežni plaz, vulkanski izbruh, suša, nevihta, tropski
ciklon, žled, pozeba in požar, ki so predstavljeni v danem podpoglavju.
Potres je sunkovito nihanje tal, ki najpogosteje nastane ob prelomih in ob stiku litosferskih
plošč (Vidrih, 2009, str. 10–11). Potresi so od vseh nenadnih naravnih pojavov najbolj pogosti
in prizadenejo največja območja. Močnejši potresi lahko povzročijo rušenje zgradb in smrt
ljudi. Njihov učinek se povečuje zaradi naraščanja števila prebivalcev, poleg tega pa vedno
več ljudi živi v mestih, kjer velik problem predstavlja nekvalitetna gradnja, zlasti v revnih
delih mest. Škoda je vedno večja tudi zaradi izboljšane življenjske ravni ljudi. V siromašnih in
gosto naseljenih krajih, kjer so navadno tudi stavbe v slabšem stanju, imajo potresi najhujše
posledice. Zato je leta 1976 na vzhodnem Kitajskem (Tangshan) umrlo 250.000 ljudi
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(Drobnjak in sod., 2006, str. 26), v zadnjem obdobju so močnejši potresi terjali veliko smrtih
žrtev v Iranu (1990, 2003), Turčiji in na Tajvanu (1999), v Indiji (2001), Alžiriji (2003),
Indoneziji (2004), Pakistanu (2005), na Kitajskem (2008), na Haitiju (2010) in na Japonskem
(2011) (Vidrih, 2009, str. 56-72). Na Japonskem so potresi v preteklosti terjali veliko smrtnih
žrtev, sedaj pa so prebivalci nanje sicer bolje prilagojeni in v stalni pripravljenosti, poleg tega
gradijo po potresno varnejših standardih. Kljub temu jih je potres v Kobeju leta 1995 vseeno
presenetil in opozoril na številne pomanjkljivosti (npr. nevarnost požarov zaradi
poškodovanih plinovodov). Podobno se je zgodilo leta 2011, ko se je ob silovitem potresu
sprožil tsunami in poškodoval reaktorje v dveh jedrskih elektrarnah. Znano potresno
območje je tudi v Kaliforniji ob prelomu Svetega Andreja (Drobnjak in sod., 2006, str. 26).
Poplave ogrožajo življenja ljudi in imetje povsod po svetu. V zadnjem desetletju 20. stoletja
so poplave prizadele približno 1,5 milijarde ljudi (Naravne nesreče, 2015, str. 5). Poznamo
več vrst poplav: hudourniške, nižinske, poplave na kraških poljih, morske, mestne in tehnične
(Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 15–17). Lahko jih sprožijo močna neurja, tornadi, tropski in
izventropski cikloni, monsuni, ledeni zamaški in taljenje snega. Močna neurja lahko
povzročijo poplave v katerem koli delu sveta, ranljive so vse poplavne ravnice, poplave pa se
lahko pojavijo tudi po sušnem obdobju, ko ob močnem deževju voda ne more pronicati v
izsušena tla. V obalnih območjih lahko poplave povzročijo tropski cikloni, cunamiji ali reke,
narasle zaradi izjemno visoke plime. Ob obilnem taljenju snega lahko reke narastejo toliko,
da popustijo nasipi. Katastrofalne poplave lahko povzroči tudi popustitev jezu (Naravne
nesreče, 2015, str. 4–5).
Procese, ki delujejo na pobočjih in odnašajo gradivo iz vzpetin v nižje lege, imenujemo
pobočni procesi. Med njih uvrščamo tudi usade, zemeljske plazove in skalne ali gorske
podore (Komac, Zorn, 2007, str. 11–34). Če se preperelinska odeja premakne za nekaj
metrov, govorimo o usadu, če se premika hitreje, dlje časa in zajame večje območje,
govorimo o zemeljskem plazu, v primeru, da se na strmem gorskem pobočju odtrga večja
skalna gmota, ki z veliko hitrostjo zdrvi v dolino, pa govorimo o skalnem ali gorskem podoru.
Na premikanje zgornje preperelinske odeje na strmih pobočjih, nas opozarjajo ukrivljeni
spodnji deli debel dreves. (Drobnjak in sod., 2000, str. 235). Večji premiki nastanejo zaradi
močnega deževja ali pa ob potresnih sunkih. Na stabilnost pobočij neposredno vpliva tudi
človek s svojimi posegi v okolje (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 89).
Skalnih podorov je v gorah veliko, a velikokrat nimajo škodljivih posledic, saj so ta območja
po navadi neposeljena. Velike posledice pa lahko povzročijo, če se utrgajo skalne gmote nad
naseljem ali umetnim jezerom in zgrmijo vanj, kot se je to naredilo leta 1963 v
severnoitalijanskih Alpah. Jez zaradi podora ni popustil, ampak je velikanski poplavni val
pljusknil čez jez in zalil mestece Longarone pod njim. Smrtnih žrtev je bilo 1917, ob morebitni
popustitvi jezu, pa bi jih bilo še veliko več. Leta 1970 je močan potres v Peruju sprožil podor,
ki je zgrmel na ledenik, led se je nato utekočinil (zaradi energije) in vse skupaj je kot blatni
tok zgrmelo v dolino. Umrlo je 20.000 prebivalcev mesta Yungay. Zaradi močnega deževja je
leta 1966 zemeljski plaz, ki se je sprožil na velikem kupu rudniške jalovine, vzel 116 mladih
življenj v Aberfanu v Walesu (VB) (Drobnjak in sod., 2000, str. 236). Med najhujše tovrstne
dogodke v Sloveniji štejemo drobirski tok v Logu pod Mangartom leta 2000 (Naravne
nesreče, 2015, str. 6), ki je zahteval sedem smrtnih žrtev, porušil dva mostova in porušil ter
poškodoval stanovanjske in gospodarske objekte (Komac, Zorn, 2008, str. 45–46).
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Na strmih, neporaslih ali slabo poraslih pobočjih s snežno odejo so med najpogostejšimi
naravnimi nesrečami snežni plazovi (Pavšek, 2002, str. 19). Snežni plaz je gmota snega in
ledu, ki se nenadoma spusti po gorskem pobočju, in pogosto s seboj odnaša tudi preperelino,
skale in grušč. Povzroča škodo na zgradbah, v gozdovih in gorskih letoviščih (Naravne
nesreče, 2015, str. 6), gmotna škoda pa je v zadnjih desetletjih vedno večja (Pavšek, 2002,
str. 19). Nevarnost snežnih plazov v gorskem svetu je vsako zimo zelo velika, zato morajo biti
planinci in smučarji takrat še posebej previdni (Drobnjak in sod., 2000, str. 231). Večina žrtev
umre zaradi zadušitve, manjše snežne plazove pa pogosto sproži prav žrtev sama (Orožen
Adamič, 2005, str. 10).
V primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami snežni plazovi ogrožajo majhen del slovenskega
površja, po številu žrtev naravnih nesreč pa so na prvem mestu. Problematični so zaradi
svoje krajevne in časovne spremenljivosti, poleg tega ogrožajo nekatero komunikacijsko
infrastrukturo in naselja. Večina plazov se trga s pobočij nad dolinami na sredogorskih in
visokogorskih pašnikih in travnikih ter v gozdnatem svetu, nekateri so celo v neposredni
bližini višje ležečih naselij (Pavšek, 2002, str. 5)
Vulkanska območja sodijo med najrodovitnejša območja na svetu, zato so tudi med
najgosteje naseljenimi. V bližini vulkanov je v preteklosti prišlo že do mnogih katastrof, ki so
vzela številna življenja in uničila bližnja naselja, a kljub temu človek upa, da v času njegovega
življenja ne bo prišlo do novega izbruha in se seli nazaj na območja vulkanov. Poznamo
številne primere ˝sožitja˝človeka in vulkanov npr. na Javi (Drobnjak in sod., 2000, str. 234–
235).
Natek (1983, str. 94) definira sušo kot ˝tolikšno negativno odstopanje od normalne količine
padavin in njihove razporeditve, da le-te ne zadoščajo za uspevanje naravnega in kulturnega
rastja ter za normalni potek površinskega in podzemeljskega odtekanja vode, to pa povzroči
motnje v delovanju človeške družbe in določeno škodo˝. Suša se v primerjavi z drugimi
naravnimi nesrečami zaradi različnih dejavnikov razvija počasi, lahko tudi več let. Suša je
uničujoča, ko se vodne zaloge izsušijo, živali izstradajo, razširijo pa se podhranjenost in
bolezni. Najbolj pogosta je v sušnih predelih Afrike (posebej Sahel), v Indiji, na Kitajskem,
Srednjem Vzhodu, v Avstraliji in nekaterih predelih Severne Amerike in Evrope (Naravne
nesreče, 2015, str. 4). Na območjih, kjer vsako leto trpijo zaradi suše, si pomagajo z umetnim
namakanjem, vendar so ravno na teh območjih vodni viri omejeni (Drobnjak in sod., 2000,
str. 246). Velike težave se pojavljajo posebno tam, kjer namakanje ne pride v poštev, saj
nimajo na razpolago dovolj vode, včasih niti za življenje.
Ob močnih nevihtah pride do nenadnih električnih pojavov (strel). Nevihte pogosto
spremljajo močni nalivi, toča, močan veter. V nekaterih delih sveta nevihte spremljajo
tornadi. Tornadi so pogosti predvsem v Osrednjem nižavju Severne Amerike, pojavijo pa se
lahko kjerkoli, posebno v zmernih geografskih širinah. Lahko so zelo uničujoči. Nevihte z
močnimi nalivi lahko povzročijo hudourniške poplave, strele pa v suhem obdobju zanetijo
požare v divjini, gozdovih in na travnikih (Naravne nesreče, 2015, str. 8).
V Sloveniji lokalni vetrovi lomijo veje, ruvajo drevje in lomijo visoke poljščine. Pri padcu
dreves in vej se pretrgajo električne in komunikacijske napeljave, poškodujejo vozila in
objekti. Nevihtni piš razkriva strehe, včasih odnese cela ostrešja, izredno nevaren je tudi za
letalski promet. Ob nevihtah se pojavljajo tudi močne padavine, ki škodo na razkritih stavbah
še povečujejo. Enkrat na nekaj let se v Sloveniji pojavi tudi vrtinčast veter (tornado ali
5

tromba). Nevihtne strele pogosteje udarjajo v izrazite vrhove gora, visoke stavbe in stolpe,
samotna drevesa. Udar strele vedno povzroči škodo, tudi če je objekt zavarovan s
strelovodom, poškoduje električno napeljavo, motena ali pretrgana je oskrba z električno
energijo, povzroči požar, izjemoma pa lahko zadane tudi človeka. V spomladansko-poletnem
času lahko nastane toča, jeseni in pozimi pa drobnejša sodra. Toča se v Sloveniji pojavlja
povprečno enkrat do dvakrat na leto (največ do osemkrat) in klesti po poljih, vinogradih,
sadovnjakih ter povzroči škodo na vozilih in stavbah. Škoda, ki jo povzroči, je pogosto
povezana z drugimi vrstami škode, ki jo povzročijo nevihte (vetrovni piš, naliv) (Vrhovec,
2002b, str. 289–292).
Tropski cikloni so območja zelo nizkega zračnega tlaka nad tropskimi in subtropskimi morji, s
premerom do več sto kilometrov. Vsako leto nastane približno 80 tropskih ciklonov. Imajo
več imen: na območju zahodnega severnega Tihega oceana in Južnokitajskega morja jim
pravijo tajfun, za Atlantski ocean, Karibsko morje in Mehiški zaliv ter severni in osrednji Tihi
ocean so značilni hurikani, na območju Indijskega oceana in južnega Tihega oceana pa
tropski cikloni (Naravne nesreče, 2015, str. 11).
Prehodne pokrajine južne in jugozahodne Slovenije pogosto prizadene žled. Nastane zaradi
prepletanja celinskih in morskih vplivov v hladnejši polovici leta, ko se v nižjih plasteh
zadržuje hladen celinski zrak, v višini pa počasi dotekajo tople in vlažne sredozemske zračne
mase. Pri tem drobne kapljice padajo na podhlajeno podlogo (veje, ceste, daljnovode itd.) in
povzročajo škodo na sadnem drevju, v gozdovih in na različnih infrastrukturnih objektih, med
katerimi je najbolj izpostavljeno električno omrežje. Ob žledenju cest in železnic pogosto
prihaja do zastojev ali prekinitve v prometu. Leta 1985 so bile zaradi žleda in burje dva dni
prekinjene skoraj vse zveze med notranjostjo in obalnim delom Slovenije (Orožen Adamič,
2005, str. 9), veliko škodo pa je žledolom povzročil tudi leta 2014.
Poškodbe na rastlinah, ki so posledica mraza oz. nizkih temperatur, označujemo s pojmom
pozeba. Pogosto je vzrok za pozebo vdor in zadrževanje hladnega zraka v zaprtih dolinah in
kotlinah, kjer pa se tudi nahajajo naše največje kmetijske površine. V Sloveniji so zgodaj
jeseni in konec zime pogoste lažje pozebe sadnega drevja, spomladi pa slana poškoduje
cvetenje in zmanjšuje pridelke. Vsakih nekaj desetletij lahko vdor hladnega zraka povzroči
tudi pozebo sadnega drevja s hujšimi poškodbami (Orožen Adamič, 2005, str. 11).
Do požarov v naravnem okolju pride zaradi udara strele, človeške malomarnosti med in po
sušnih obdobjih ter ob železnicah zaradi zaviranja. Požari uničujejo gozdove, travnike,
pridelke, ubijajo živino in divje živali, poškodujejo ali uničijo naselja in ogrožajo življenja
prebivalcev (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 91; Naravne nesreče, 2015, str. 8).
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2.1.2 Naravne nesreče v Sloveniji
Slika 1: Naravne nesreče v Sloveniji

Vir: Geografski atlas Slovenije, 1998.
V Sloveniji so naravne nesreče zaradi velike pokrajinske pestrosti razmeroma pogoste,
smrtnih žrtev je razmeroma malo, materialna škoda pa ogromna (Orožen Adamič, 2005, str.
4–5). Po ocenah naravne nesreče v Sloveniji vsako leto povzročijo škodo v višini približno 3 %
bruto domačega proizvoda, v primeru, da tistega leta ni bilo večje naravne nesreče. Največ
smrtnih primerov beležimo zaradi snežnih plazov (37 %), potresov (30 %), strele (13 %),
poplav (12 %), neurij (6 %) in zaradi drugih naravnih nesreč (2 %) (Adamič, 2005), ozemlje
Slovenije pa najbolj ogrožajo potresi in poplave (slika 1) (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 86).
Ozemlje Slovenije spada po številu in moči potresov med aktivnejša območja, saj leži na
potresno dejavnem južnem robu Evrazijske geotektonske plošče, na SZ robu sredozemskotransazijskega (himalajskega) seizmičnega pasu, ki je eden od potresno najdejavnejših na
našem planetu. Na slovenskem ozemlju se stikajo tri regionalne geotektonske enote: Alpe
(na severu in zahodu), Dinaridi (na južnem, jugozahodnem in osrednjem delu) in Panonski
bazen (na severovzhodu). Razlogi za nastajanje potresov so v zapleteni geološki in tektonski
zgradbi našega ozemlja, ki leži na manjši Jadranski plošči, seka pa ga tudi več pomembnejših
prelomov. Jadranska plošča je stisnjena med Afriško na jugu in Evrazijsko na severu ter se
vrti v nasprotni smeri urinega kazalca, kar povzroča predvsem na severni in vzhodni strani
različna premikanja.
Večji del Slovenije je ogrožen do VII. stopnje, vmes pa so območja, kjer so možni potresi VIII.
in IX. stopnje po EMS (Evropska potresna lestvica). Najbolj ogrožena območja so Ljubljanska
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kotlina, idrijsko, tolminsko in Krško-Brežiška kotlina (Vidrih, 2002, str. 222; Vidrih, 2009, str.
7), kjer živi dobra tretjina prebivalcev (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 86). Najmanj potresnih
žarišč je na skrajnem severovzhodu Slovenije. V preteklosti je na naših tleh bilo več kot 70
potresov, ki so povzročali gmotno škodo, nekateri od njih pa so zahtevali tudi človeška
življenja (Vidrih, 2002, str. 222; Vidrih, 2009, str. 7). Letno v Sloveniji zabeležimo okoli 100
potresnih sunkov, okoli 10 jih čutijo ljudje (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 86). Ker lahko
močnejše potrese pričakujemo tudi v prihodnje, moramo biti nanje dobro pripravljeni s
potresno odporno gradnjo in potresnim utrjevanjem starejših oz. slabše zgrajenih objektov
Vidrih, 2009, str. 8).
Poleg potresov so poplave najhujše naravne ujme v Sloveniji. Na srečo ne zahtevajo veliko
človeških življenj, vendar pa povzročajo veliko gmotno škodo (Natek, 2005b, str. 13; Komac,
Natek, Zorn, 2008, str. 10). Na območju možnih katastrofalnih poplav živi tretjina prebivalcev
Slovenije (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 88), poplave pa ogrožajo okoli 15 % slovenskega
ozemlja (Naravne nesreče, 2015, str. 5). Katastrofalne poplave se praviloma pojavljajo le na
vsakih nekaj desetletij ali celo stoletij, zato ljudje nanje v vsakdanjem življenju pozabimo, s
tem pa povečujemo ogroženost ob prihodnjih poplavah. Po 2. svetovni vojni je prišlo do
velike koncentracije prebivalstva in gospodarskih dejavnosti na dnu kotlin in širših dolin, kjer
se je precejšen del prebivalstva naselil na poplavno ogrožena območja (Natek, 2005b, str.
13–14; Komac, Natek, Zorn, 2008, str. 10). Največje poplavno območje je Ljubljansko barje
ter ravnice ob Dravi, Krki, v srednjem toku Savinje, spodnjem toku Save, vzdolž Dravinje,
Mure in Sotle ter na kraških poljih (Natek, 2005b, str. 14–16; Komac, Natek, Zorn, 2008, str.
42–44; 67).
Na podlagi glavnih značilnosti poplav in območij pojavljanja v Sloveniji Natek (2005, str. 14;
2008, str. 15–17) razlikuje šest vrst poplav: hudourniške, nižinske, poplave na kraških poljih,
morske, mestne in tehnološke poplave. Hudourniške poplave so kratkotrajne in zelo silovite,
vode hitro narastejo, prenašajo prod, ki ga odlagajo na vršajih ali v ravnini ter po nekaj urah
divjanja upadejo. Pojavljajo se ob manjših hudournikih v gorskem svetu, hribovjih in gričevjih
ter ob nekaterih večjih rekah (npr. Savinji, Mislinji, Sori, Kamniški Bistrici). Nižinske poplave
se pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek, ko vode hitro pritečejo iz višjega sveta in se
razlijejo po ravnini. Vode nato počasi odtečejo in za sabo pustijo peščeno-ilovnate naplavine.
Najobsežnejše tovrstne poplave se pojavljajo ob Dravinji, ob spodnji Krki, Savi na Brežiškem
polju in ob spodnjem toku Sotle. Poplave na kraških poljih nastopijo počasi, voda nato stoji
več dni ali tednov in počasi odteče skozi kraško podzemlje. Najbolj značilne so za Cerkniško
in Planinsko polje, sem pa prištevamo tudi poplave na Ljubljanskem barju. Morske poplave
nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega pritiska in juga. V manjšem obsegu
se pojavljajo v Piranu in Kopru, ogrožajo pa tudi Sečoveljske soline. Mestne poplave se
pojavljajo v mestih, ob kratkotrajnih poletnih neurjih, ko v kratkem času pade velika količina
padavin. Vode hitro odtekajo s streh in asfaltiranih površin, zato jih kanalizacijski sistem za
meteorne vode ne more sproti požirati. Voda zalije podvoze, podhode in kleti. Tehnične
poplave nastanejo zaradi tehničnih napak na sistemih ali napačnega ravnanja. Voda se razlije
po poplavni ravnici, v katero pa so posegli urbanizacija in različne dejavnosti.
Zemeljski plazovi se v Sloveniji pojavljajo na približno tretjini slovenskega ozemlja (Likar,
Popit, Šturm, 2006, str. 89). Najpogostejši so v gričevnatih in hribovitih pokrajinah Slovenije,
zlasti v Julijskih in Kamniško-Savinjskih Alpah, Karavankah, Škofjeloškem, IdrijskoCerkljanskem in Posavskem hribovju ter na nekaterih flišnih območjih, kot so Goriška in
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Koprska Brda ter Vipavska dolina. Pogosti so tudi na terciarnih gričevjih severovzhodne
Slovenije in območjih, kjer so na površju metamorfne kamnine (Pohorje, Kobansko) ali
permokarbonski skrilavci v okolici Ljubljane (Komac, Zorn, 2007, str. 102–103). Petina
zemeljskih plazov naj bi bilo naravnih, drugi pa naj bi nastali zaradi delovanja človeka. Usadi
in zemeljski plazovi pri nas po navadi ne terjajo človeških žrtev, nastane pa velika materialna
škoda (Drobnjak in sod., 2000, str. 236).
Med najhujše tovrstne dogodke v Sloveniji štejemo drobirski tok v Logu pod Mangartom leta
2000 (Naravne nesreče, 2015, str. 6). Leta 2000 (15.11.2000) se je na Bovškem nad Logom
pod Mangrtom utrgal zemeljski plaz Stovžje. Plaz je splazel v dolino Mangrtskega potoka,
kjer se je zaradi obilnih padavin in namakanja gmote v potoku v gradivu nabirala voda.
Gmota se je nato utekočinila in kot drobirski tok stekla po dolini Mangrtskega potoka in
Predelice in dosegla Log pod Mangrtom v petih minutah. Drobirski tok je v Logu pod
Mangrtom zahteval sedem smrtnih žrtev, porušil in poškodoval je stanovanjske in
gospodarske objekte, porušil dva mostova in na površju v obliki vršaja odložil gradivo Komac,
Zorn, 2008, str. 45–46). Oblasti so že naslednji dan iz doline Koritnice izselile vse prebivalce
in omejile dostop (Komac, Zorn, 2002, str. 17). Škoda je bila ocenjena na približno 14
milijonov evrov (Komac, Zorn, 2008, str. 46).
Snežni plazovi ogrožajo manjši del slovenskega površja, vendar so po številu žrtev naravnih
nesreč na prvem mestu (Pavšek, 2002, str. 5). V normalnih snežnih razmerah se prožijo
večinoma v visokogorju in le redki ogrožajo komunikacijsko infrastrukturo in naselja. Ob
obilnih snežnih padavinah pa je lahko njihov obseg katastrofalen. Takrat se prožijo v gorah in
dolinah hribovitega sveta ter ogrožajo hiše, ceste in železniške proge. Katastrofalne
razsežnosti plazov se pojavljajo tudi ob spomladanskih deževnih odjugah (Vrhovec, 2002a,
str. 283).
Pri nas se suša pojavlja praviloma poleti in posebej prizadene severovzhodno Slovenijo, ki
ima že tako v povprečju najmanj padavin, in obsredozemsko Slovenijo (Matajc, 2002, str.
297; Senegačnik, 2008, str. 51–52). Suša je predvsem posledica nihanja letnih količin padavin
in njihove različne razporeditve skozi leto, velik vpliv pa imajo tudi pokrajinske značilnosti,
kot so prepustnost karbonatnih kamnin na krasu, strma pobočja s tanko plastjo prsti, prsti z
majhno retencijsko kapaciteto itd. (Orožen Adamič, 2005, str. 8). Poletna suša povzroči
težave pri oskrbi s pitno vodo (izviri presahnejo, poveča se onesnaženje), uničen pa je lahko
tudi velik del pridelka, saj so v severovzhodni Sloveniji naša najpomembnejša kmetijska
območja (Senegačnik, 2008, str. 51–52). Vpliv nemeteoroloških dejavnikov na sušo je pri nas
najbolj očiten na kraškem površju, kjer obdobno prihaja do pomanjkanja vode (Natek, 1983,
str. 97; Orožen Adamič, 2005, str. 8).
V evropskem merilu je število dni z nevihtami (več kot 50 na leto) v Sloveniji zelo veliko, saj
leži v pasu pogostih neviht, ki se razteza vzdolž jugovzhodnega obrobja Alp in sega iz
Furlanije, prek Primorske, Notranjske, osrednje Slovenije na štajersko in v Prekmurje ter
naprej na avstrijsko štajersko in Gradiščansko. Nevihtna aktivnost je iz leta v leto zelo
spremenljiva, najizrazitejša pa je konec pomladi in v zgodnjih poletnih mesecih. Nevihtnih
neurij (zelo močne nevihte) je na leto le nekaj in se ponavadi premikajo iz zahoda proti
vzhodu (JZ, Z, SV). Redke nevihte prinesejo točo, pojav toče pa je zelo variabilen (Vrhovec,
2002b, str. 287). Pojavlja se ob poletnih nevihtah in najpogosteje prizadene severovzhodno
Slovenijo. Pojavlja se tudi v Novomeški kotlini, na Ljubljanskem in Kranjskem polju in na
Primorskem. Poškodovani so številni objekti in uničeni kmetijski pridelki (Likar, Popit, Šturm,
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2006, str. 91; Naravne nesreče, 2015, str. 7). Vsako leto se pojavijo tudi majhni tornadi, ki pa
so redko zabeleženi, saj so majhni in kratkotrajni (Naravne nesreče, 2015, str. 9). Ob neurjih
se dokaj redno pojavljajo tudi vetrolomi, ki ne spadajo med naše najpogostejše vremenske
ujme, a vseeno otežijo naše bivanje, saj lahko podirajo drevesa, odkrivajo strehe na
Gorenjskem, Bovškem in Koprskem, otežijo prometni pretok, prekinejo oskrbo z električno
energijo in naredijo ogromno škode v gozdovih (npr. vetrolom v Jelovici leta 2006).
Burja in jugo se pojavljata nekajkrat na leto, karavanški fen in nevihtni piši pa manj pogosto.
Najmočnejši in najizrazitejši veter pri nas je burja, ki nastane, ko se po prehodu hladne fronte
sredozemskega ciklona okoli vzhodnega roba Alp nad osrednjo Slovenijo zgrne hladen zrak.
Ta se začne po dvigu čez dinarske gorske planote (Trnovski gozd, Nanos, Javorniki, Snežnik,
Kras) pospešeno spuščati proti Sredozemlju. Je sunkovit veter iz severovzhodne smeri, ki je
na zahodu Slovenije (Primorska, Obala, Notranjska) reden pojav. Burja odkriva strehe, ovira
promet, pozimi pa lahko povzroči snežne zamete. Če zapiha po obdobju izrazitega
žledoloma, njegovo škodo še stopnjuje. Jugo je močan veter, ki piha iz jugozahodne ali
jugovzhodne smeri pred prihodom hladne fronte sredozemskega ciklona. Piha ob obalnem
pasu in povzroča morsko erozijo in poškodbo ali potopitev manjših plovil. Če se pojavi skupaj
z visoko astronomsko plimo in nizkim zračnim pritiskom, pride do poplavljanja nižjih delov
obale. Karavanški fen se večinoma pojavlja pozimi in je suh ter topel veter. Zajame južna
pobočja Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp ter doline pod njimi, doseže pa tudi Julijske
Alpe in Ljubljansko kotlino. Veter razkriva ostrešja, lomi drevje (vetrolom), poškoduje
infrastrukturo, gradi zamete in podaljšuje obdobje nevarnosti proženja snežnih plazov.
Nevihtni piši (nevihtni viharji) se pojavljajo ob močnih nevihtah po celotni Sloveniji. Piši
poškodujejo območja v dolžini nekaj deset kilometrov in širini do nekaj kilometrov. Lomijo
veje in debla, ruvajo drevesa, lomijo poljščine (koruza, hmelj), odkrivajo strehe in ovirajo
letalski promet (Vrhovec, 2002c, 293–296).
Žled (poledenela obloga na žicah in vejah) in snegolom (velike količine novozapadlega,
težkega snega) povzročata poškodbe na drevju in električni napeljavi, težave v cestnem in
telefonskem prometu ter pri oskrbi z električno energijo (Likar, Popit, Šturm, 2006, str. 91).
Žled pogosto prizadene prehodne pokrajine južne in jugozahodne Slovenije (Orožen Adamič,
2005, str. 9). Skoraj vsako leto se pojavi v Dinarskem gorstvu (Snežnik, Čičarija, Javorniki,
Hrušica, Trnovski gozd), izjemno debel pa je tudi na Brkinih (Kastelec, Vrhovec, 2002, str.
316). Zadnji primer žledoloma pri nas je bil leta 2014, škoda pa je bila ogromna. Neposredna
škoda je bila ocenjena na 430 milijonov evrov brez DDV (Vlada…, 2014). Obilno sneženje,
žled in poledica so nastali zaradi srečevanja hladnega polarnega zraka v tanki prizemni plasti
ozračja in močnega dotoka toplega in vlažnega zraka iznad severne Afrike in Sredozemlja v
višinah (Sneg…, 2014, str. 1). Žled je v kombinaciji s snegom in predhodnimi obilnimi
padavinami povzročil obsežne poškodbe na pretežnem delu slovenskih gozdov, poškodoval
prometno in energetsko infrastrukturo (brez elektrike ostalo več tisoč ljudi), zaprtih je bilo
več cest po Sloveniji, Agencija za okolje pa je za celotno Slovenijo razglasila rdeči alarm.
Nepoškodovani so ostali le gozdovi v Slovenskem Primorju (do n.v. 500 m), na
subpanonskem območju vzhodne Slovenije ter zgornje gorski gozdovi v pasu nad 1.200 m
n.v. Najbolj so bili prizadeti gozdovi na prehodu iz obalno-kraškega v celinsko območje
(okolica Postojne), na JZ obrobju Ljubljanske kotline in na cerkljansko-idrijskem območju
(Oražem, 2014, str. 4).
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Nizke temperature povzročajo na kmetijskih rastlinah veliko škodo, zlasti, če se pojavijo bo
začetku vegetacijskega obdobja. Škoda je velika predvsem na sadnem drevju, vinski trti in
občutljivejših kulturnih rastlinah (Turk, Zrnec, 1983, str. 83). Konec zime in zgodaj jeseni
pogosto pride do lažjih pozeb sadnega drevja, spomladi pa slana poškoduje cvetenje in
zmanjšuje pridelke (Orožen Adamič, 2005, str. 11). Pogost vzrok za pozebo je stekanje in
zadrževanje hladnega zraka v zaprtih dolinah in kotlinah, kjer pa se tudi nahajajo naše
največje kmetijske površine (Turk, Zrnec, 1983, str. 90; Orožen Adamič, 2005, str. 11). Pred
pozebo, ki jo povzroča radiacijska ohladitev, je zaščita rastlin dokaj uspešna, manj uspešna
pa je obramba pred advekcijsko pozebo (Turk, Zrnec, 1983, str. 90).
V Sloveniji so požari v naravi najpogostejši v jugozahodni Sloveniji, pojavljajo pa se tudi v
visokogorju, v Zgornjem Posočju in Kamniško-Savinjskih Alpah (Likar, Popit, Šturm, 2006, str.
91). Še posebej značilni so za matični Kras (Senegačnik, 2008, str. 52).
2.2.

Razumevanje naravnih pojavov

Dandanes se nam zdi, da se naravne nesreče pojavljajo pogosteje kot v preteklosti in da so
bolj intenzivne, a temu ni tako. Tako se nam dozdeva zaradi vedno večje in boljše
obveščenosti o naravnih nesrečah ter velike škode, ki nastane zaradi njih, a narava se v
resnici bistveno ne spreminja, temveč se zelo hitro spreminjajo človeštvo in njegove
dejavnosti. Nedvomno drži, da smo postali bolj občutljivi oz. ranljivi na posledice naravnih
nesreč. Svetovno prebivalstvo hitro narašča in se naseljuje na nedavno neposeljena območja,
povečujejo se krajevne zgostitve prebivalstva, veliko ljudi živi na ogroženih območjih (npr. na
poplavnih območjih) zaradi pomanjkanja prostora, človekove odtujenosti od naravnega
okolja in nezavedanja oz. podcenjevanja naravnih procesov. Dokaz za to je lahko
Jugovzhodna Azija, ali pa v naši neposredni bližini npr. Ljubljansko barje. Poselitev se širi,
gospodarstvo se razvija (Orožen Adamič, 2005, str. 5), miselnost ljudi, da lahko s sodobno
tehnologijo, razvojem znanosti in novimi metodami zaščite obvladamo naravne procese, pa
je zmotno in prav tako mišljenje je pomemben vzvod, da se morebitna škoda še povečuje,
vedno bolj silimo na ogrožena območja in imamo pretiran občutek varnosti (Natek, 2002, str.
66).
Sodobna družba bi se morala kljub visoki tehnološki razvitosti ali pa ravno zaradi nje
naravnim pojavom prilagoditi, saj naravni pojavi človeka po »moči« ali hitrosti močno
presegajo (Komac, Pavšek, Zorn, 2010a, str. 7; Ciglič in sod., 2011, str. 10). Družba naravne
pojave dojame kot naravne nesreče šele, ko jih občuti kot grožnjo in ko je nevarnost taka, da
pride do motenj v njenem delovanju (Natek, 2005a, str. 36; Komac, Pavšek, Zorn, 2010a, str.
7), a pojavi, kot že sama beseda pove, so naravni in v naravi obstajajo že od nastanka Zemlje
dalje. Človek s svojimi posegi v naravi povzroči, da naravni pojavi niso več naravni pojavi
ampak postanejo naravne nesreče. Ti posegi po navadi v naravi izzovejo spremembe šele čez
čas, naravne nesreče pa so le eden od dogodkov v dolgem odzivanju naravnega sistema
(Natek, 2005a, str. 35–36; Komac, Pavšek, Zorn, 2010b, str. 10).
Primer, kjer se kaže delovanje človeka, so npr. poplave. Poplavni val ob reki navzdol
praviloma zadržijo kraška polja, mokrišča ali pa drugi naravni ali umetni zadrževalniki. Če pa
taki zadrževalniki ne obstajajo ali če je človek s svojimi posegi (npr. z regulacijami rek) odtok
v zgornjem delu toka samo še pospešil, se še večje količine vode nakopičijo v nižjih delih
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toka, kjer pa reka, ko priteče v kotline in nižine, prestopi bregove. Na porečje je potrebno pri
protipoplavnih ureditvah gledati celostno, saj npr. umetni nasipi gorvodno zaščitijo nekatera
naselja, a poplavijo naselja dolvodno. V preteklosti so kmetje vedeli, da travnikov, pašnikov
in logov ob rekah ne smejo spreminjati v njive in pozidane površine, saj voda (prav tako kot
ostali naravni pojavi) zahteva svoj prostor (Senegačnik, 2008, str. 51).
Ljudje se moramo zavedati, da so uničujoči naravni pojavi velikokrat v tesni medsebojni
soodvisnosti, to pa ima lahko najnevarnejše in najhujše posledice, hkrati pa teh povezav ne
moremo predvideti (Orožen Adamič, 2005, str. 12). Poleg tega v prihodnje zaradi podnebnih
sprememb pričakujemo, da se bosta število in intenzivnost vremenskih ujm povečala (Natek,
2005a, str. 36; Kajfež Bogataj, 2008, str. 7–8; 45; Ciglič in sod., 2014, str. 26), torej bodo
naravni pojavi še številčnejši in intenzivnejši, zato je potrebno, ˝da širšo skupnost še
glasneje opozarjamo na napačno zastavljeno ravnanje z naravo/prostorom/okoljem in jo
morda pravočasno prepričamo, da narave ne bomo nikoli premagali, ampak se bomo morali
zlepa ali zgrda prilagoditi njenim zakonitostim in omejitvam˝ (Natek, 2014b, str. 30).
Prilagoditve so različne, od tega da gradimo potresno varne zgradbe, da izberemo pravilno
lokacijo za nove objekte, do tega da na območjih suše in pozebe gojimo določene rastline
(Natek, 2002, str. 63). Brez razumevanja naravnih pojavov ne more biti preventive in
uspešnega upravljanja z naravnimi nesrečami (Zorn, 2014, str. 92).
2.3.

Naravne nesreče in podnebne spremembe

Podnebje se spreminja in se je spreminjalo skozi vso znano geološko in človeško zgodovino,
prav sprememba podnebja pa je pogojevala velike spremembe v razvoju življenja na Zemlji.
Te spremembe so bile relativno počasne, danes pa spremenjena sestava ozračja zaradi
ogromnih količin različnih plinov in trdnih delcev, ki se valijo v ozračje, spreminja vreme in s
tem podnebje hitreje, kot se je to dogajalo v preteklosti (Kajfež Bogataj, 2008, str. 7).
Ogrevajo se zrak, oceani, topita se led in sneg, morska gladina pa se zaradi raztezanja morske
vode in taljenja ledu zvišuje V zadnjem stoletju se je povprečna temperatura na globalni
ravni povečala za 0,74 ± 0,18 °C, v zadnjih 50 letih kar 0,13 °C na desetletje (Kajfež Bogataj,
2008, str. 32). V Sloveniji se je v obdobju 1956–2005 temperatura zraka zvišala za 1,4 ± 0,6
°C, v zadnjih 30 letih pa je ogrevanje preseglo mejo 1,5 °C (Kajfež Bogataj, 2008, str. 35;
Kajfež Bogataj, 2015).
Po predvidevanjih Medvladnega panela o klimatskih spremembah (IPCC, The
Intergovernmental Panel on Climate Change) naj bi se povprečne temperature zraka na
Zemlji povišale iz 14,5 °C na 16 °C, ob koncu 21. stoletja pa na 17 °C (Kajfež Bogataj, 2015).
Napovedi za Evropo predvidevajo do konca stoletja segrevanje od 2,5 do 5,5 °C (Kajfež
Bogataj, 2008, str. 45). Za Slovenijo kaže, se bo temperatura zraka do leta 2030 povečala za
0,5 °C do 2,5 °C, do leta 2060 pa za 1 °C do 3,5 °C, manj zanesljive pa so napovedi
spremembe letne količine padavin, saj je razpon pričakovanj od +10 % do -30 %,
najverjetneje pa se bo poleti količina padavin zmanjšala za do 20 % (Kajfež Bogataj, 2015).
Mogoče se takšna povečanja temperature ne zdijo velika, a v zadnji ledeni dobi (konec pred
11.500 leti) je bila povprečna temperatura na svetu le za 8 do 12 °C nižja od danes (Kajfež
Bogataj, 2008, str. 20). Le nekaj stopinj razlike v povprečni temperaturi pomeni velike
spremembe za podnebje (Podnebne spremembe…, 2006, str. 7).
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Podnebne spremembe lahko v prihodnosti privedejo do katastrofalnih dogodkov kot so več
tropskih ciklonov in neviht na severu, dvig morske gladine zaradi taljenja polarnega ledu,
prodiranje morske vode v nizke delte rek, poplavljanje obalnih območij, zakisanost oceanov,
kar uničuje korale in življenje v morju, pogostejši vročinski vali, pogostejše poplave,
pogostejše in daljše suše, požari (Kajfež Bogataj, 2008, str. 7–8; 44–45) ter pomanjkanje
hrane in vode na nekaterih delih sveta. Podnebne spremembe bodo vplivale na vse države,
še najbolj na države v razvoju. V teh državah imajo velikokrat pomembno vlogo dejavnosti, ki
so odvisne od podnebja, kot je kmetijstvo, in nimajo veliko denarja, da bi se lahko prilagodile
posledicam podnebnih sprememb. Učinki segrevanja ozračja na svet vplivajo že sedaj
(Podnebne spremembe…, 2006, str. 7), v prihodnosti pa bodo lahko še večji.
Podnebne spremembe in njihovi učinki (Podnebne spremembe…, 2006, str. 8-9; Kajfež
Bogataj, 2008; str. 32–97):












Vreme in podnebne spremembe vsako leto terjajo okrog 65 tisoč smrtnih žrtev
(desetkrat več od žrtev vojn) (Kajfež Bogataj, 2015).
Zaradi taljenja ledu se dviga morska gladina. V drugi polovici 20. stoletja je bil trend okoli
1,8 mm na leto, po letu 1993 pa je zrasel na 3,1 mm na leto. Napovedi so, da se po
morska gladina v povprečju dvignila za najmanj 40 cm. Zaradi tega so ogroženi nižje
ležeči otoki in obalna območja (npr. Maldivi, Nilova delta v Egiptu, Bangladeš), morska
voda bi prodrla tudi v notranjost ter tako onesnažila kmetijsko zemljo in zaloge pitne
vode, težave bi bile tudi na atolih in v tropskih morjih. Ob nizkih obalah bi se valovna
erozija povečala, prihajalo pa bi tudi do zasoljevanja obalnih močvirij. V Evropi bi bilo do
leta 2080 letno ogroženih dodatna dva in pol milijona Evropejcev.
Vročinski valovi bi bili intenzivnejši in bi trajali dalj časa. Od leta 2070 bi lahko vsako
drugo leto Evropo prizadel vročinski val, kakršen je bil leta 2003. Takratno izredno vroče
poletje je prispevalo k prezgodnji smrti 35.000 prebivalcev Evrope, sprožilo obsežne
gozdne požare v Južni Evropi in povzročilo več kot 10 milijard EUR izgub v kmetijstvu.
Predvidevajo, da bi se lahko umrljivost zaradi vročinskih valov vsaj podvojila.
Od leta 1995 do 2007 je bilo v Evropi več kot 30 velikih poplav, umrlo je vsaj 1000 ljudi,
prizadetih pa je bilo okoli 2,5 milijona ljudi. Bolj pogoste poplave bi privedle do več
smrtnih žrtev, več bolezni in večje škode.
Spremembe podnebja vplivajo na večjo količino, alergenost in razporeditev pelodov, ki
so povezani z alergičnimi boleznimi.
Razširile bi se lahko bolezni, kot je malarija, saj se bo območje z ugodni podnebnimi
pogoji za življenje komarjev, ki prenašajo malarijo, razširilo.
Več vremenskih ekstremov lahko še bolj poslabša oskrbo s hrano in še poglobi
podhranjenost prebivalstva v Afriki.
Dvig temperature za 2 °C bi verjetno pomenil izumrtje 20–30 % bioloških vrst.
V Avstraliji se podnebne spremembe kažejo tako, da so nekoliko bolj namočena
kmetijska območja v porečju rek Murray in Darling doživela več katastrofalnih suš, na
jugovzhodu države pa so imeli več hudih gozdnih požarov, ki ogrožajo tamkajšnja mestna
središča (Senegačnik, 2013, str. 127).

V Sloveniji bodo višje temperature predvidoma podaljšale vegetacijsko dobo v kmetijstvu in
izboljšale razmere za gojenje toplotno zahtevnih rastlin, v višjih legah pa se bo povečal izbor
kulturnih rastlin. Vegetacijski pasovi se bodo pomaknili v višje nadmorske višine, kar bo
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ogrozilo obstoj alpskih, subalpskih vrst in hladnoljubnih vrst, zmanjšala se bo biotska pestrost
rastlinskih in živalskih vrst. Modeli napovedujejo večjo verjetnost intenzivnih padavin, kar bo
še izdatno povečalo današnjo ogroženost zaradi poplav, še posebej v Alpskih in Predalpskih
pokrajinah. Morska gladina se bo zaradi toplotnega raztezanja vode dvignila, zato bodo
ogroženi nižji obalni predeli. Hkrati se bo povečala verjetnost ujm vseh vrst, večja bo
ogroženost zaradi suše, spremenila se bo intenziteta in pogostost napadov škodljivcev in
bolezni, kar bo prizadelo tudi gozdove. Posebej v Obsredozemskih pokrajinah se bo povečala
požarna ogroženost. Zaradi višjih temperatur, večje evapotranspiracije in manj padavin bo
gladina podtalnice upadla, kar bo povzročilo večji pritisk na vodotoke in zmanjšanje
samočistilnih sposobnosti voda. Na gospodarstvo bodo podnebne spremembe vplivale
pozitivno in negativno. Ogrevalna sezona se bo skrajšala, povečala pa se bo poraba energije
poleti za hlajenje prostorov. Zimska sezona bo krajša, kar bo prizadelo predvsem
zimskošportni turizem, pridobijo pa lahko druge oblike turizma – kmečki, zdraviliški. Poletja
bodo bolj vroča in sušna (Ogrin, Plut, 2012, str. 95).
Zatorej je pomembno, da ljudi o teh spremembah osveščamo in da se jih zavedamo, saj se
jim bomo morali v vsakem primeru prilagoditi. Zavedati se moramo, da bodo lahko naravne
nesreče postale stalnica v našem življenju, zato bo še toliko bolj pomembno, da naravne
nesreče poznamo, da vemo, kje se pojavljajo, da prepoznamo ogrožena območja in ne
posegamo vanje. Pomembno je tudi, koliko se bomo posamezniki sami zavedali lastne
odgovornosti, družba pa pomembnosti preventive.
2.4.

Individualna in družbena odgovornost ter preventiva

Človek s svojim delovanjem v naravnem okolju povzroča posledice, ki imajo lahko pozitivno
(npr. kulturne terase) ali pa negativno vlogo, saj zmanjša pestrost pokrajine ali pa močno
spremeni procese v pokrajini. Negativne posledice so marsikdaj rezultat njegove
nepremišljenosti (Komac, Pavšek, Zorn, 2010b, str. 11), saj človek vse bolj sili v struge
hudournikov, na dna kraških polj, poplavne ravnice, recentne vršaje, pozidava plazovita
pobočja in jih s tem posredno izziva, izsušuje mokrišča, potoke pa spreminja v umetne kanale
(Natek, 2014b, str. 30; Zorn, 2014, str. 91).
Družba se mora zavedati in jo mora zanimati, kje in kako lahko poseže v naravo ter, kakšne
so njene omejitve, da pri tem bistveno ne poruši naravnega ravnovesja. Naravnim procesom
se lahko prilagodi le, če jih zna prepoznati in pravilno razumeti. Naravne nesreče bi morali
zato razumeti kot sestavno prvino pokrajine, saj bi se jim le tako lahko izognili, ne pa da
naravne procese omejujemo in preprečujemo. Nekateri pokrajinski elementi kažejo, se
človek zaveda nevarnosti naravnih dogodkov in se ogroženim območjem izogiba. To je vidno
npr. na nekaterih slovenskih poplavnih območjih, kjer so naselja točno ob meji rednih poplav
(Natek, 2002, str. 36; 65; Komac, Pavšek, Zorn, 2010b, str. 10). Sodobna družba naravne
procese težko prepozna, sprejme in ustrezno ukrepa, predvsem zaradi različnih časovnih in
prostorskih razsežnosti procesov, saj ti otežujejo naše razumevanje naravnih procesov in
njegovih učinkov (Komac, Pavšek, Zorn, 2010b, str. 17). Problem, ki se pojavlja je tudi ta, da
smo dandanes preko medijev res da dobro obveščeni o naravnih nesrečah, vendar le takrat,
ko se nesreče dogajajo. Takrat se veliko govori/piše o tem, kaj je narobe, kaj bi bilo potrebno
izboljšati, a nato se nesreče hitro pozabijo in posledično se nič ne spremeni, da v prihodnje
do njih ne bi več prihajalo oz. da ne bi bili tako ranljivi (Zorn, M., 2014, str. 91).
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Zavedati se moramo, da nesreča nikoli ne počiva in nas najbolj prizadene takrat, ko je dolgo
ni in smo nanjo že skoraj ali pa povsem pozabili. Za naše preživetje, razvoj in prihodnost je
pomemben odgovoren odnos do okolja ter preprečevanje in varstvo pred naravnimi
nesrečami (Orožen Adamič, 2005, str. 12). Družba na naravne nesreče ne bo prilagodljiva,
dokler bo posegala v nevarna območja, saj njena prožnost oz. sposobnost prilagajanja danes
temelji le na gradbeno-tehničnih rešitvah, pri ljudeh pa se je razvil pretiran občutek varnosti,
zato se njeni ranljivosti ne da izogniti, prav tako do sedaj ni imela veliko posluha za
preventivo (Natek, 2002, str. 66; Zorn, 2014, str. 91). Dobro je vsaj to, da imamo v Sloveniji
ustrezno organizirano civilno zaščito oz. pripravljenost ob nesrečah, a le-ta ne bo kos vsem
nesrečam (Zorn, 2014, str. 91). V ljudeh je potrebno vzbuditi zavedanje, da se naravne
nesreče dogajajo tudi v njihovem okolju in da se je nanje potrebno pripraviti. Nujni so ukrepi,
ki bodo poleg naravnih značilnosti upoštevali tudi značilnosti družbe oz. odgovornost
posameznika in preventivo (Ciglič in sod., 2014, str. 180). Pri ukrepih je potrebno paziti, da so
ti pravilni. Številne študije opozarjajo, kako so napačni posegi ali poseganje na neprava
mesta ali na neprimeren način prispevali k povzročeni škodi (Natek, 2002, str. 66).
Dokler je škoda majhna, prizadetih pa malo, smo nastali situaciji kos, ko pa se nekaj
podobnega zgodi v širšem prostoru in je prizadetih več ljudi, želijo le-ti najti odgovornega za
nastalo škodo, pri tem pa radi pozabljajo na lastno (ne)odgovornost. Odgovornost v danem
primeru pomeni odnos med skupnostjo in posameznikom. Do nedavnega je odgovornost za
preventivo in povrnitev škode ob naravnih nesrečah prevzemala država, v zadnjih letih pa se
odgovornost vedno bolj prestavlja na posameznika. Kljub vse večji vlogi posameznika pa je
vloga države in stroke še vedno pomembna. Država bi morala podpirati posameznika z
ustreznim prostorskim načrtovanjem skrbeti za trajnosten in uravnotežen razvoj, stroka pa
zagotavljati neodvisen in strokovni pristop (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 14–16). Eden
ključnih problemov pa je, da se to ne počne in da sedanji način varovanja ni ustrezen.
Poselitev se širi na poplavne ravnice, vedno novi posegi v vodotoke imajo ravno obraten
učinek kot bi si želeli, premalo je bilo narejenega na preventivi. Potrebno se je začeti
zavedati omejitve prostora, poplavne ravnice opredeliti kot območja izključne rabe, še
nepozidane pa zavarovati pred nadaljnjimi posegi in z blažjimi, sonaravnimi ukrepi povečati
njihove zmogljivosti zadrževanja poplavnih voda, pri urejanju voda namesto tehničnih
uporabljati predvsem naravi in ljudem prijaznejše metode itd. (Natek, 2014a).
Pomemben del odnosov med državo in posameznikom predstavlja izobraževanje, ki ima tu
zelo pomembno vlogo, saj je izobraževanje o naravnih nesrečah temelj strateškega
načrtovanja za dosego na naravne nesreče odporne družbe. Tudi v Sloveniji se kaže potreba
po preventivi, ki bi poleg naravnih upoštevala tudi družbene značilnosti oz. odgovornost
posameznika in ne tako kot do sedaj, ko je bilo upravljanje ob naravnih nesrečah skoraj v
celoti v domeni države in je šlo predvsem za strukturne ukrepe, gradbene posege in
ukvarjanje z njihovimi posledicami. Pri tem ne gre za prelaganje odgovornosti države na
posameznika, ampak za celosten, dolgoročen pristop sobivanja z naravnimi nesrečami, ki
temelji na izobraževanju vseh ravni prebivalstva in posredovanju znanja vsem, ki jih ogrožajo
naravne nesreče (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 14–16). Ljudje se moramo začeti zavedati
lastne odgovornosti za naravne nesreče in škodo, ki jo te povzročijo, saj velikokrat sami
silimo na območja, ki niso primerna za gradnjo in naše dejavnosti, ne sprejemamo ustreznih
preventivnih ukrepov, o ogroženosti pa niti ne mislimo dokler se nam le ta ne zgodi.
Dolgoročno bi bilo potrebno v pokrajini bolj kot za odpravljanje posledic naravnih nesreč
skrbeti za preventivo, kamor štejemo izobraževanje, ozaveščanje, ustrezno prostorsko
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načrtovanje in predpise ter začasno ali trajno izogibanje nevarnim območjem. Temelj
naštetemu pa je stalno raziskovanje naravnih nesreč (Komac in sod., 2010a, str. 7). ˝Mnogih
naravnih nesreč ne moremo preprečiti, z dobrim poznavanjem, organiziranostjo in
preventivo pa lahko močno omilimo njihove posledice˝ (Orožen Adamič, 2005, str. 12). Cilj
preventive je preprečiti, odstraniti ali zmanjšati stopnjo tveganja, namen pa nevarnost
preprečiti, že obstoječe nevarnosti pa odstraniti ali zmanjšati. Preventiva je veliko uspešnejša
kot samo odpravljanje posledic naravnih nesreč in tega se moramo začeti zavedati. Poleg
tega preventiva ne ogroža človeških življenj, ampak jih varuje. Izvajanje preventivnih ukrepov
mora biti zasnovano na ocenah ogroženosti in drugih strokovnih podlagah, izvajala pa naj bi
jih pristojna ministrstva, lokalne skupnosti, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije.
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (2002) večinoma vsebuje le
konkretne ukrepe, ki se navezujejo na varstvo pred naravnimi nesrečami. Splošno
izobraževanje, ki je zelo pomembno za osveščanje, v dokumentu ni omenjeno, podan je le
predlog, da se za predšolsko in šolsko mladino izdela didaktične filme na temo osebne in
vzajemne zaščite. V Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letih 2009 do 2015 (2009, str. 20–21) je zapisano, da se predšolska in šolska
mladina o nevarnostih nesreč in o ukrepanju ob nesrečah seznanja v mladinskem tisku, z
letaki, zgibankami in drugimi gradivi, ki so posredovanimi šolam in vrtcem. Za predšolske in
šolske otroke poteka na temo naravnih nesreč literarni in likovni natečaj. Zapisano je tudi, da
se bo nadaljevalo prizadevanje da se v osnovnošolsko izobraževanje čim prej uvede sprejeti
učni načrt za izbirni predmet »Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«, kar se je že
zgodilo. Dokumenta se predvsem ukvarjata z zaščito, reševanjem in pomočjo, da je splošno
izobraževanje zelo pomembno za osveščanje pa posebej ne izpostavljata. Malo večji
poudarek izobraževanju o naravnih nesrečah v osnovnih šolah daje le Resolucija.
Za naravne nesreče, ki nas najbolj ogrožajo, bi bilo potrebno izdelati posebne strategije
varstva, ki bi vključevale dolgoročne in kratkoročne cilje varstva, konkretne preventivne
ukrepe ter priporočila za pripravljenost in ukrepanje ob naravni nesreči. Takšni strategiji pri
nas sta npr. strategija varstva pred potresi in strategija varnostne analize za jedrske objekte.
Pomembno je tudi, da v prostorskih načrtih upoštevamo varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami in se tega tudi držimo (Orožen Adamič, 2005, str. 12). Potreben pa je tudi večji
poudarek na preventivi pri gradbenih in negradbenih ukrepih, predvsem na izobraževanju,
raziskovanju in inovacijah (Ciglič in sod., 2014, str. 26). Vsaka investicija v preventivo in
predvsem v izobraževanje se večkratno povrne, saj je izobraževanje ključno za razumevanje
naravnih nesreč in preventivo pred njimi (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 16).
2.5.

Izobraževanje o naravnih nesrečah

Da bo družba postala odpornejša na naravne nesreče, jo je torej o njih potrebno
izobraževati. K. Natek je v predgovoru knjige Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi
napisal, da izobraževanje zelo poveča ozaveščenost in pripravljenost ljudi na naravne
nesreče, s tem pa se zmanjšajo negativni učinki naravnih nesreč, kot so materialna in
gospodarska škoda ter smrtne žrtve. Nekoč so se izkušnje (neformalno vedenje o naravnih
nesrečah) prenašale iz roda v rod in so se ljudje bolj zavedali svojih omejitev pri posegih v
pokrajino, danes pa tega ni več v takšni meri. Obstaja polno direktiv, strategij, zakonov, ki pa
so za državljane nerazumljivi oz. jih ne znajo brati (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, 12–13).
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V šolah je potrebno izobraževati in vzgajati ozaveščene državljane (Ciglič, Komac, Zorn,
2011a, str. 12–13), pri čemer izobraževanje ne sme temeljiti zgolj na pridobivanju informacij,
ampak mora graditi samostojne in odgovorne posameznike. Tako bodo ljudje znali svoje
znanje, veščine, spretnosti in izkušnje ustrezno uporabljati skozi življenje in pravilno ravnati
ob naravnih nesrečah (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 21–22). Družba, ki bo imela na
področju naravnih nesreč dovolj znanja, bo bolj odporna in se bo znala odločiti, kje se je
bolje umakniti (Komac, Natek in Zorn, 2008, str. 163; Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 21).
Študije so pokazale, da so mladi, ki so bili vključeni v pripravo šolskih programov
izobraževanja o naravnih nesrečah, bolje poznali možne izredne dogodke, pripravljenost in
odzive družbe, imeli so nižjo stopnjo napačnega znanja in so bili bolj prilagodljivi naravnim
nesrečam na njihovih domovih (Ciglič, Komac, Zorn, 2011b, str. 125).
Poleg formalnega izobraževanja je pomembno tudi neformalno, ki se kaže v
družbenogeografskemu spominu (znanju) oz. v krajevnem znanju in spominu (Komac, 2009,
str. 221–222; Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 21). Včasih se je to znanje prenašalo iz roda v
rod in se sproti dopolnjevalo, ljudje pa so upoštevali omejitvene dejavnike v pokrajini (npr.
poplavne ravnice niso namenjali njivam) in smotrno razporedili dejavnosti v prostoru (npr.
na poplavnih območjih travniki) (Natek, 2002, str. 67–68). V Evropi se pomen neformalnega
izobraževanja zmanjšuje. Posledica je, da družba prehitro pozablja na pretekle naravne
nesreče in njihove posledice, s tem pa se zmanjšuje njena zmožnost ukrepanja. Dejavnosti,
povezane z neformalnim izobraževanjem o naravnih nesrečah, se izvajajo večinoma na
regionalni in krajevni ravni, o njih pa je malo dostopnih informacij. Primeri neformalnega
izobraževanja so predajanje znanja domačinov, knjige, pesmice, lutkovne predstave za
otroke, spletne strani in spletne igre, namenjene izobraževanju o naravnih nesrečah,
simulacije, poročanje medijev, učne poti, muzeji o naravnih nesrečah itd. (Ciglič, Komac,
Zorn, 2011a, str. 25–49).
Avtorji knjige Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a) se
zavedajo pomembnosti izobraževanja o naravnih nesrečah v šolah, zato so naredili študijo, v
kateri so analizirali srednješolske geografske učbenike iz večine evropskih držav. Analizirali
so, v kolikšni meri so v geografskih učbenikih zastopane naravne nesreče in katere.
Geografski učbeniki so izobraževalne knjige, ki posredujejo znanje o pojavih in procesih v
pokrajini. Učbeniki združujejo slike, zemljevide, diagrame, preglednice in besedilo, so vir
informacij, zato so uporabni za pridobivanje znanja, ki ga družba želi prenesti na prihodnje
generacije, in samostojno učenje, skladni so z izobraževalnimi potrebami šol in otrok, zato
sledijo učnemu načrtu in načelom poučevanja. V Sloveniji so temeljno učilo za doseganje
izobraževalnih ciljev, ki so opredeljeni v učnem načrtu (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 61).
Učni načrt je natančen strokovni zapis ciljev vsakega predmeta za vsak razred glede na vrsto
šole. V njem so določeni učni cilji, katerim je potrebno pri pouku slediti in jih uresničevati,
predpisani standardi znanj, ki jih je potrebno dosegati, ter opredeljene učne vsebine,
dejavnosti in učni pripomočki. Zapisano je tudi pri katerih vsebinah, se je možno povezati z
drugimi predmeti. Učne načrte potrjujejo Strokovni sveti RS (Pretnar, 2000, str. 93–94).
Učitelji imajo pri pouku omejene možnosti podajanja vsebin, saj jih omejujejo učni načrti,
katerim morajo po zakonu slediti.
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Poudarek na naravnih nesrečah v učnih načrtih se med državami zelo razlikuje. V Mehiki,
Romuniji in Novi Zelandiji je zakonsko obvezno poučevanje predmetov, ki se navezujejo na
naravne nesreče, v Venezueli in Braziliji dajejo tej tematiki velik pomen na primarni in
sekundarni stopnji izobraževanja. V Nemčiji je od leta 1993 predmet naravne nesreče
obvezen za 7. in 8. razrede, v Švici so za poučevanje o naravnih nesrečah pripravili RiscPlan
(aplikacija, ki ocenjuje tveganja posameznih naravnih nesreč v regijah in načrtuje varnostne
ukrepe), na Češkem je nekaj vidikov naravnih nesreč zajetih v učnih načrtih za kemijo in
fiziko, v Franciji imajo naravnim nesrečam namenjen sedem-urni program, za vrtce pa so
oblikovali poseben program Prvi ukrep. V Grčiji in na Madžarskem vsebine o naravnih
nesrečah vsebujejo načrti za osnovne šole, v Litvi je izobraževanje o naravnih nesrečah
namenjeno otrokom od 11 do 18 let, v Makedoniji od 10 do 14 let, na Portugalskem od 7 do
14 let. V Romuniji poteka izobraževanje o naravnih nesrečah v šoli in pri prostovoljskih
dejavnostih, na Švedskem je večji poudarek na požarih, vodi in ledu, posebnega programa o
naravnih nesrečah nimajo. V Veliki Britaniji so naravne nesreče opredeljene v nacionalnem
učnem načrtu, o njih se učijo predvsem pri geografiji, v Turčiji pa imajo enoten državni pouk
o temeljih varstva pred nesrečami v osnovnih šolah, ki vključuje tudi ravnanje ob naravnih
nesrečah (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 56–60).
V Sloveniji je izobraževanje o naravnih nesrečah z Zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami priporočeno, ne pa obvezno. Od leta 2009 je v osnovnih šolah na voljo
izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki ga lahko učenci izberejo v
zadnjem triletju šolanja in obsega 35 ur. Učenci spoznajo naravne in druge nesreče kot stalne
spremljevalke človeka, učijo se o odnosu družbe do nesreč, ogroženosti in ukrepih za
preprečevanje nesreč, poudarjen pa je tudi pomen prostovoljstva in delo reševalnih služb
(Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 60).
Rezultati empirične analize evropskih učbenikov so pokazali, da je v učbenikih delež strani, ki
so namenjene obravnavi potresov, poplav, gozdnih požarov in cunamijev, dovolj velik.
Pogosti so tudi opisi erozije. Opisi snežnih plazov so redki in omejeni le na nekatera območja
(npr. Alpe), podobno opisi suš, zelo redko pa so omenjene ekstremne temperature, bodisi
vročinski udari ali skrajno mrzlo vreme. Primeri naravnih nesreč so večinoma iz tujine, kar
daje napačen občutek, da so naravne nesreče v Evropi manj pogoste. Največji delež
konkretnih primerov je namenjen opisom potresov (23,2 %), sledijo ognjeniki (21,2 %),
poplave (18,1 %), erozija (14,5 %), zemeljski plazovi in skalni podori (po 7,9 %), neurje (7,1
%), suše (3,5 %), snežni plazovi (2,5 %), morsko valovanje in cunamiji (po 1,1 %), najmanjši
delež pa je namenjen gozdnim požarom (2,5 %) (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 72–73).
Glede na število dogodkov in žrtev učbeniki torej namenjajo pozornost predvsem potresom
in poplavam, preveč strani je namenjenih opisom ognjenikov, premalo pa neurjem in
zemeljskim plazovom. Glede na gospodarsko škodo v Evropi je prevelika pozornost
namenjena ognjenikom in zemeljskim plazovom, premajhna pa potresom, poplavam in
neurjem (Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 77–80).
Največjo pozornost posvečajo naravnim nesrečam v Zahodni Evropi (3,8 % strani vsebuje
opise naravnih nesreč), najmanjšo v Vzhodni (0,7 %). V Severni (3,6 %) in Jugovzhodni Evropi
s Turčijo (3,4 %) delež presega 3 %, v Srednji (2,8 %) in Južni Evropi (2,3 %) pa ne. Po državah
je največji delež strani z opisi naravnih nesreč v učbenikih na Danskem (11,3 %), nad pet
odstotkov strani je tudi v Veliki Britaniji, Turčiji in Romuniji. Najmanjši delež strani je na
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Slovaškem in sicer ni naravnim nesrečam namenjena nobena od 254 pregledanih strani. Pod
en odstotek strani je v Rusiji, Ukrajini, Belorusiji, na Češkem, v Litvi in Albaniji. Slovenija ima
4,1%-ni delež strani, ki so namenjene naravnim nesrečam, povprečje pa je 3,0 % (slika 2)
(Ciglič, Komac, Zorn, 2011a, str. 70–72).
Slika 2: Povprečni delež strani v učbenikih, ki opisujejo naravne nesreče, po evropskih
državah

Vir: Ciglič, Komac, Zorn, 2011b, str. 131.
Dolžnost tistega, ki ima določeno znanje je, da ga posreduje naprej, izobraževanje pa je
temeljna dolžnost vsake družbe, zato je za izobraževanje o naravnih nesrečah potreben
družbeni dogovor. Iz analize srednješolskih geografskih učbenikov je razvidno, da je na tem
področju izobraževanje v Evropi pomanjkljivo in da bodo v prihodnosti za boljšo
ozaveščenost potrebne spremembe, ki bodo temeljile na družbenem dogovoru (Ciglič,
Komac, Zorn, 2011b, str. 134).
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3. ANALIZA IZBRANIH UČNIH NAČRTOV, UČBENIKOV IN PROBLEMSKE NALOGE
Da bi ugotovili, v kolikšni meri so naravne nesreče prisotne v splošnih gimnazijah, smo
analizirali izbrane učne načrte, izbrane geografske učbenike in problemsko nalogo, ki smo jo
izvedli v dveh gimnazijah v Sloveniji.
3.1.

Analiza izbranih učnih načrtov

Analizirali smo učne načrte za geografijo, fiziko in biologijo (preglednice 1–6), saj ti vsebujejo
tudi učne cilje in vsebine, vezane na naravne nesreče. Poleg učnih načrtov splošnih gimnazij
smo analizirali tudi učne načrte za strokovne gimnazije, saj se med seboj nekoliko razlikujejo.
Preglednica 1: Naravne nesreče v učnem načrtu za geografijo (splošna, klasična in
ekonomska gimnazija)
GEOGRAFIJA (splošna, klasična in ekonomska gimnazija)
















 Opredelitev predmeta
Poleg tega ga vzgaja, da bi to okolje znal pravilno vrednotiti, spoštovati in z njim
gospodariti. Znanje geografije je sestavni del temeljne izobrazbe, saj vsebuje vedenja o
domovini in svetu ter varovanju okolja in gospodarjenju z njim.
Pri pouku geografije usposabljamo dijake za odgovoren, dejaven in solidaren odnos do
naravnega in družbenega okolja, za reševanje prostorskih problemov in sožitje med
naravo in človekom.
 Splošni cilji pouka geografije
Dijaki v procesu geografskega izobraževanja pridobivajo znanje ter razvijajo mišljenje,
veščine in odnose. Urijo se v opazovanju, primerjanju, logičnem sklepanju, posploševanju
in drugih spoznavnih veščinah, ki omogočajo pridobivanje kakovostnega znanja ter
ustrezno odzivanje na življenjske okoliščine (cilji na spoznavnem področju).
Ustvarjalno sprejemajo in razumejo dnevne informacije, ki imajo prostorsko razsežnost in
vplivajo na njihovo lastno odgovorno ravnanje in odločanje (cilji, povezani z
razumevanjem prostora).
Znajo pojasniti, zakaj in kako se v pokrajini dogajajo spremembe in kako vplivajo na njen
razvoj (cilji, povezani z razumevanjem prostora).
Znajo geografsko razmišljati (cilji, povezani z znanjem in razumevanjem geografskih
struktur, procesov in odnosov).
Razumejo najpomembnejše naravnogeografske in družbenogeografske dejavnike, pojave
in procese – tako posamezne prvine kot njihove medsebojne vzročno-posledične zveze
(cilji, povezani z znanjem in razumevanjem geografskih struktur, procesov in odnosov).
Razumejo probleme varstva geografskega okolja ter se zavedajo pomena človeka kot
preoblikovalca geografskega okolja in prizadevanj družbe za vzdrževanje ravnovesja med
človekovimi hotenji in naravo (cilji, povezani z znanjem in razumevanjem geografskih
struktur, procesov in odnosov).
Pridobivajo in razvijajo sposobnosti za neposredno in posredno opazovanje naravnih in
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družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini (cilji, povezani z uporabo znanja in
veščin).
Se na podlagi geografskih znanj usposobijo za delovanje v različnih okoliščinah (cilji,
povezani z uporabo znanja in veščin).
Se zavedajo možnosti in odgovornosti za uporabo geografskega znanja in veščin v
osebnem, profesionalnem in javnem življenju (vzgojni cilji).
 Vključevanje ključnih kompetenc v pouk geografije
Dijaki/dijakinje razvijajo naslednje zmožnosti: prenos in uporabo splošnega znanja na
konkretnem primeru (posebne geografske zmožnosti (raziskovanje in razumevanje
geografskih procesov in odnosov ter njihova prostorska razsežnost)).
Poleg naštetega dijaki/dijakinje razvijajo še zmožnosti za: razumevanje kompleksnosti
prostorskih problemov in poznavanje možnosti lastne dejavne udeležbe.

 Cilji in vsebine (P - priporočene dejavnosti; PZ - posebna znanja, dodatna ali
poglobljena znanja, ki jih učitelj/-ica obravnava glede na zmožnosti in interese dijakov)
OBČA GEOGRAFIJA
Dijaki:
 razložijo pojav vulkanizma in potresov;
 spremljajo vremensko napoved in njeno spreminjanje glede na različne pokrajine in na
nadmorsko višino ter posebne vremenske pojave (pozebo, žled, neurja);
 spoznajo in razumejo naravne nesreče v povezavi s posledicami podnebnih sprememb ter
rabo prostora.
GEOGRAFIJA SVETA
Dijaki:
 v učbeniku, knjigah in literaturi pregledajo zapise o vremenskih ujmah v Aziji; (P)
 pojav lakote in revščine v posameznih predelih Afrike razumejo ne le kot posledico
naravnih katastrof in razvojne nemoči, temveč tudi kot posledico nepravične svetovne
kmetijske politike do pridelkov afriškega trga;
 z uporabo medmrežja raziščejo primere kužnih bolezni v posameznih regijah tropske
Afrike; (P)
 seminarska naloga o izbranem vprašanju ZDA (npr. Sončni pas, ekološki problemi,
naravne nesreče…) ali primerjava med Severno in Južno Ameriko (naravno- in
družbenogeografske značilnosti) (Severna Amerika); (PZ)
 napišejo poročilo o nastanku in posledicah značilnih vremenskih pojavov (ujm) (Severna
Amerika); (P)
 napravijo načrt ukrepov za ravnanje ljudi ob naravni nesreči – npr. ob velikih požarih, ki
pogosto prizadenejo dele Avstralije; (P)
 pojasnijo vzroke in predvidene posledice podnebnih sprememb na taljenje ledu in njegove
posledice (Polarna območja).
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EVROPA
Dijaki:
 razložijo vzroke za veliko ogroženost Nizozemske zaradi poplav in opišejo, kako se
prebivalstvo brani pred to nevarnostjo (Zahodna Evropa).
SLOVENIJA
Dijaki:
 razložijo pojave, ki jih uvrščamo med ujme, in navedejo primere najpogostejših ujm v
Sloveniji (in domači pokrajini), njihove učinke in vzroke zanje;
 ob tematskem zemljevidu ugotovijo glavna poplavna območja ob rekah.
MATURA IZ GEOGRAFIJE
Dijaki:
 skicirajo podobo in videz Ljubljanske kotline ter zapišejo in utemeljijo prednosti, slabosti,
možnosti in nevarnosti prihodnjega razvoja (Predalpske pokrajine); (P).
PREDLAGANE DODATNE IZBIRNE VSEBINE
To so vsebine, ki jih učitelj poljubno izbira in načeloma niso vezane na prej navedene
operativne cilje. Te dodatne vsebine so neobvezne in namenjene predvsem za poglabljanje
znanja tistih dijakov, ki jih navedene teme zanimajo:
 poplave v Bangladešu (Azija);
 nekatere značilne afriške bolezni in problem aidsa (Afrika);
 delovanje orkanov in njihove posledice v Srednji Ameriki (Latinska Amerika);
 Nizozemska in morje (Zahodna Evropa);
 življenje z vulkanom (ne glede na letnik);
 Medpredmetne povezave
Dijaki:
 razložijo vzroke in posledice potresne dejavnosti in pokažejo na zemljevidu sveta glavna
potresna območja (razvoj Zemlje, geološke dobe in kamnine (geografija, biologija, kemija,
fizika)).
Vir podatkov: Učni načrt. Geografija. Splošna, klasična, ekonomska gimnazija, 2008.
Preglednica 2: Naravne nesreče v učnem načrtu za geografijo (strokovna gimnazija)
GEOGRAFIJA (strokovna gimnazija)





 Splošni cilji pouka geografije
Dijaki poskušajo doživljati procese in probleme sodobnega sveta (na primer
planetarizacijo, lakoto, naravne nesreče ipd.) (socialno vključevanje).
Presoja posegov v pokrajino, trženje pokrajine, ukrepi proti naravnim nesrečam in
možnosti samozaposlitve z uporabo geografskega znanja ter povezovanje pokrajinskih
značilnosti s svojo stroko so veščine, ki jih sistematično razvija pouk geografije
(podjetnost).
Seznanijo se …., značilnimi boleznimi, na katere vplivata naravno in družbeno okolje
(varovanje zdravja).
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 Cilji in vsebine (D - dejavnost)
Dijaki:
 spoznavajo oblike in območja ogrožanja okolja s poudarkom na naravnih nesrečah ter
načine varovanja okolja v Sloveniji in svetu.
UČNI CILJI IN PRIPOROČENE DEJAVNOSTI
Dijaki:
 napravijo načrt ukrepov za ravnanje ljudi in države ob izbrani naravni nesreči; (D);
 s pomočjo izbranih primerov opisujejo in razlagajo naravne nesreče ter njihov vpliv na
pokrajino in na prebivalstvo;
 predvidevajo negativne posledice nepremišljenih posegov človeka v okolje s posebnim
poudarkom na posledicah človekove dejavnosti, za katero se izobražujejo;
 na izbranih primerih analizirajo razširjenost bolezni (AIDS, malarija …) in lakote ter vzroke
zanje;
 poiščejo naravno- in družbenogeografske vzroke različnih bolezni; (D).
ODNOSI CILJI, VEZANI NA POSAMEZNE UČNE/TEMATSKE SKLOPE
Dijaki:
 se vživljajo v položaj ogroženega zaradi naravnih nesreč.
 Primer medpredmetnega povezovanja (ZNPP – zdravstvena nega in prva pomoč)
 Geografija: s pomočjo izbranih primerov opisujejo in razlagajo naravne nesreče ter njihov
vpliv na pokrajino in na prebivalstvo;
ZNPP: poškodbe in prva pomoč pri naravnih nesrečah.
 Geografija: na izbranih primerih analizirajo razširjenost bolezni (aids, malarija …) in lakote
ter vzroke zanje;
ZNPP: zdravstveni in socialni vidik omenjenih bolezni; nega in prva pomoč.


 Didaktična priporočila
…, dijaki pripravijo krajše referate oziroma poročila na aktualno temo (politično in
gospodarsko dogajanje, komentiranje vremena, naravne nesreče in podobno).

 Minimalni standardi
Dijak/- inja:
 opiše dve naravni nesreči, ki nastaneta brez vpliva človeka in dve, na kateri lahko vpliva
človek.
 Izbirni del
Dijaki:
 spoznavajo uporabnost geografskega znanja tako za delo v svojem poklicu kot za zasebno
življenje (uporabni in podjetnostni vidik geografije v poklicu).
Vir podatkov: Učni načrt. Geografija. Strokovna gimnazija, 2008.
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Največ ciljev in vsebin, povezanih z naravnimi nesrečami, je v učnem načrtu za geografijo za
splošno, klasično in ekonomsko gimnazijo (preglednica 1). Na naravne nesreče bi lahko
navezali že samo opredelitev predmeta geografija, ki pravi, da geografija dijake vzgaja, da bi
znali z okoljem pravilno gospodariti, saj vsebuje znanje o gospodarjenju z okoljem, poleg
tega pa usposablja dijake za reševanje prostorskih problemov.
V danem učnem načrtu je nekaj splošnih ciljev in ključnih kompetenc, ki jih učitelj uresničuje
pri pouku geografije in so povezani z naravnimi nesrečami. Ti cilji niso konkretno vezani na
učne vsebine o naravnih nesrečah, vendar jih lahko učitelj doseže tudi z izobraževanjem o
naravnih nesrečah.
Doseči splošne cilje in ključne kompetence pri geografiji (splošna gimnazija) pomeni, da se
znajo dijaki ustrezno odzivati na življenjske okoliščine in so v različnih okoliščinah sposobni
tudi delovati (tudi v primeru naravne nesreče). Informacije, ki jih vsakodnevno prejemajo,
razumejo, hkrati pa te vplivajo na njihovo odgovorno ravnanje in odločanje. Razumejo, zakaj
in kako se v pokrajini dogajajo spremembe in kako vplivajo na njen razvoj, geografsko
razmišljajo, razumejo pojave in procese v pokrajini ter jih znajo opazovati. Razumejo, da
človek preoblikuje geografsko okolje, in si prizadevajo za vzdrževanje ravnovesja med
človekovimi hotenji in naravo, pri tem pa poznajo možnosti lastne dejavne udeležbe, se
zavedajo pomena uporabe lastnega geografskega znanja in ga tudi uporabljajo v svojem
življenju na konkretnih primerih. Če so vsi ti cilji in kompetence izpolnjeni, pomeni, da dijak
razume razsežnost naravnih nesreč in se hkrati zaveda lastne in družbene odgovornosti
zanje, zato se trudi pridobljeno geografsko znanje uporabljati v vsakdanjem življenju in
ravnati v skladu z njim (npr. ne gradi na poplavnem območju).
Poleg splošnih ciljev so v učnem načrtu opredeljeni tudi operativni cilji, ki so neposredno
povezani z obravnavo naravnih nesreč in določajo vsebine, ki se bodo obravnavale pri pouku.
Operativnih ciljev, vezanih na naravne nesreče, je največ pri obravnavi geografije sveta, a jih
je večina le priporočenih, torej jih učitelju ni potrebno uresničiti. Najmanj jih je pri obravnavi
Evrope in pri pripravi na maturo iz geografije.
Dijaki spoznajo in razložijo vulkansko in potresno dejavnost, spoznajo posebne vremenske
pojave, naravne nesreče razumejo v povezavi s podnebnimi spremembami in rabo prostora,
seznanijo se z vremenskimi ujmami v Aziji, razumejo, da do lakote v Afriki prihaja tudi zaradi
naravnih katastrof, spoznajo primere kužnih bolezni na tej celini, izdelajo seminarsko nalogo
o naravnih nesrečah v Severni Ameriki, naredijo načrt ukrepov za ravnanje ljudi ob naravni
nesreči v Avstraliji (pogosto jo prizadenejo veliki požari), pojasnijo vzroke in posledice
podnebnih sprememb ter taljenja ledu na polarnih območjih, razložijo pojave, ki jih
uvrščamo med ujme, in navedejo primere ujm v Sloveniji, njihove posledice in vzroke zanje,
ob tematskem zemljevidu najdejo glavna poplavna območja ob rekah in razumejo nevarnost
prihodnjega razvoja Ljubljanske kotline (npr. gradnja na poplavnem območju).
Med predlagane dodatne izbirne vsebine so umeščene poplave v Bangladešu, značilne
afriške bolezni in problem aidsa, orkani v Srednji Ameriki, poplave na Nizozemskem in
življenje z vulkanom. V povezavi geografije z drugimi predmeti (biologija, kemija, fizika) dijaki
razložijo vzroke in posledice potresne dejavnosti, na zemljevidu pa pokažejo glavna potresna
območja.
V učnem načrtu za geografijo za strokovne gimnazije (preglednica 2) je splošnih ciljev manj,
vendar so bolj konkretni v primerjavi z učnimi cilji v učnem načrtu za geografijo za splošno,
klasično in ekonomsko gimnazijo (preglednica 1), saj že v svojih opredelitvah vsebujejo
pojem naravne nesreče. Pri uresničevanju danih ciljev poskušajo dijaki doživljati procese in
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probleme sodobnega sveta (tudi naravne nesreče), oblikujejo ukrepe proti naravnim
nesrečam in se seznanijo z značilnimi boleznimi, na katere vplivata naravno in družbeno
okolje.
Operativni cilji so v danem učnem načrtu zelo usmerjeni k razumevanju naravnih nesreč in
odgovornosti človeka zanje. Pri pouku geografije dijaki spoznajo oblike in območja ogrožanja
okolja s poudarkom na naravnih nesrečah ter načine njegovega varovanja, s pomočjo
izbranih primerov opisujejo in razlagajo naravne nesreče ter njihov vpliv na pokrajino in na
prebivalstvo, predvidevajo negativne posledice nepremišljenih posegov človeka v okolje, na
izbranih primerih analizirajo razširjenost bolezni (AIDS, malarija…) in lakote ter vzroke zanje
in se vživljajo v položaj ogroženega zaradi naravnih nesreč. Opredeljena sta še dva cilja, ki se
ju lahko doseže v obliki dejavnosti, pri kateri dijaki naredijo načrt ukrepov za ravnanje ljudi in
države ob izbrani naravni nesreči in poiščejo naravno- in družbenogeografske vzroke
različnih bolezni.
Navedena sta tudi dva primera medpredmetnega povezovanja geografije s predmetom
zdravstvena nega in prva pomoč (v nadaljevanju ZNPP). Pri geografiji dijaki s pomočjo
izbranih primerov opisujejo in razlagajo naravne nesreče ter njihov vpliv na pokrajino in na
prebivalstvo ter na izbranih primerih analizirajo razširjenost različnih bolezni ter vzroke
zanje, pri predmetu ZNPP pa se seznanijo s poškodbami, prvo pomočjo, nego ter
zdravstvenim in socialnim vidikom obravnavanih bolezni.
Za dosego minimalnega standarda pri geografiji mora dijak opisati dve naravni nesreči, ki
nastaneta brez vpliva človeka, in dve, na kateri lahko vpliva človek. Didaktično priporočilo v
učnem načrtu je, da dijaki pripravijo krajše referate oziroma poročila na aktualno temo (npr.
naravne nesreče), učitelj pa si lahko iz izbirnega dela učnega načrta izbere še, da bodo dijaki
pri njegovih učnih urah spoznali uporabnost geografskega znanja za delo in za njihovo
zasebno življenje. Njihovo geografsko znanje jim lahko pomaga npr. pri odločanju, kje je
ustrezno zgraditi svojo hišo (npr. da vedo, kje je poplavno, potresno, plazovito območje, in
ne gradijo tam).
Učna načrta za geografijo sta si med seboj različna. V prvem učnem načrtu (preglednica 1) je
več opredeljenih splošnih in operativnih ciljev, vendar so splošni cilji zelo široko razumljeni,
zato ni nujno, da jih učitelj poveže z naravnimi nesrečami. Veliko je operativnih ciljev, pri
katerih dijaki spoznajo predvsem glavne naravne nesreče po svetu in v Sloveniji, vendar je
veliko teh ciljev samo priporočenih, kar pomeni, da za učitelja niso obvezujoči. Drugi učni
načrt (preglednica 2) ima manj predpisanih ciljev, vendar so ti zelo osredotočeni na
razumevanje naravnih nesreč in razumevanje, do kakšnih posledic lahko pride zaradi
nepremišljenega človekovega poseganja v okolje. Ker pa ni točno določeno, katere naravne
nesreče mora učitelj obravnavati pri pouku geografije, je izbira povsem v ˝njegovih rokah˝,
nekateri učitelji se zato lahko bolj poglobijo v naravne nesreče, nekateri pa jih lahko samo
omenijo.
Medpredmetnega povezovanja v povezavi z naravnimi nesrečami je v obeh učnih načrtih
malo. V učnem načrtu za splošno gimnazijo je medpredmetno povezovanje osredotočeno le
na potresno dejavnost, v učnem načrtu za strokovno gimnazijo pa dana primera zajemata
obravnavo izbranih naravnih nesreč in izbranih bolezni, kar dopušča veliko možnost izbire za
učitelje in dijake.
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Preglednica 3: Naravne nesreče v učnem načrtu za fiziko (splošna gimnazija)
FIZIKA (splošna gimnazija)
 Cilji in vsebine
Dijaki:
 opišejo delovanje nekaterih naprav, v katerih ima pomembno vlogo mirujoči električni
naboj. Dijaki poznajo temeljni princip delovanja strelovoda, elektrostatičnega filtra in
fotokopirnega stroja.
Vir podatkov: Učni načrt. Fizika. Splošna gimnazija, 2008.
Preglednica 4: Naravne nesreče v učnem načrtu za fiziko (klasična in strokovna gimnazija)
FIZIKA (klasična in strokovna gimnazija)
 Cilji in vsebine
Dijaki:
 opišejo delovanje nekaterih naprav, v katerih ima pomembno vlogo mirujoči električni
naboj. Dijaki poznajo temeljni princip delovanja strelovoda, elektrostatičnega filtra in
fotokopirnega stroja.
Vir podatkov: Učni načrt. Biologija. Klasična, strokovna gimnazija, 2008.
Učna načrta za fiziko za splošno ter klasično in strokovno gimnazijo se ne razlikujeta
(preglednici 3 in 4). V obeh učnih načrtih se naravne nesreče konkretno ne pojavljajo.
Naravne nesreč bi lahko umestili le v cilj, pri katerem dijaki spoznajo temeljni princip
delovanja strelovoda, spoznali pa bi lahko tudi, kako nastane strela Drugih primerov, ki bi jih
lahko povezali z naravnimi nesrečami, ni.
Preglednica 5: Naravne nesreče v učnem načrtu za biologijo (splošna gimnazija)
BIOLOGIJA (splošna gimnazija)
 Vsebine in cilji
OBVEZNI PROGRAM
Dijaki:
 razumejo, da se ekosistemi neprestano spreminjajo in kako naravne ali antropogene
motnje v okolju vplivajo na organizme oziroma vrste (npr. vpliv požara, viharja, poplave,
onesnaženja).
MATURITETNI PROGRAM
Dijaki:
 spoznajo, da ob podnebnih spremembah in nekaterih naravnih katastrofah (npr. umik
ledenikov, vulkanski izbruhi, poplave) in/ali človekovem delovanju lahko nastanejo
območja na kopnem, ki niso poseljena z življenjem, in to povežejo s sukcesijo (pionirske
vrste, nastanek prsti).
Vir podatkov: Učni načrt. Biologija. Splošna gimnazija, 2008.
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Preglednica 6: Naravne nesreče v učnem načrtu za biologijo (klasična in strokovna gimnazija)
BIOLOGIJA (klasična in strokovna gimnazija)
 Vsebine in cilji
OBVEZNI PROGRAM
Dijaki:
 razumejo, da se ekosistemi neprestano spreminjajo in kako naravne ali antropogene
motnje v okolju vplivajo na organizme oziroma vrste (npr. vpliv požara, viharja, poplave,
onesnaženja).
IZBIRNI PROGRAM
Dijaki:
 razumejo, da ekosistemi poleg temeljnih funkcij (proizvodnja organskih snovi in kisika,
kroženje snovi) opravljajo tudi druge za človeštvo pomembne ekosistemske storitve:
preskrbovalne storitve (na primer oskrba s hrano, lesom, vlakni, zdravilnimi učinkovinami
in drugimi surovinami, genetski viri), regulacijske storitve (na primer regulacija podnebnih
razmer, erozije, škodljivcev in bolezni; čiščenje voda; opraševanje; omilitev naravnih
katastrof) in kulturne storitve (na primer izobraževalne in estetske vrednote, rekreacija in
ekoturizem).
MATURITETNI PROGRAM
Dijaki:
 spoznajo, da ob podnebnih spremembah in nekaterih naravnih katastrofah (npr. umik
ledenikov, vulkanski izbruhi, poplave) in/ali človekovem delovanju lahko nastanejo
območja na kopnem, ki niso poseljena z življenjem, in to povežejo s sukcesijo (pionirske
vrste, nastanek prsti).
Vir podatkov: Učni načrt. Biologija. Klasična, strokovna gimnazija, 2008.
Pri biologiji se dijaki z naravnimi nesrečami spoznajo že tekom obveznega programa pouka
biologije, katerega cilj je, da dijaki spoznajo, kako motnje v okolju (npr. naravne nesreče)
vplivajo na organizme oziroma vrste. V obeh učnih načrtih za biologijo (preglednici 5 in 6) so
naravne nesreče tudi del maturitetnega programa, pri katerem dijaki spoznajo, da zaradi
podnebnih sprememb, naravnih katastrof in človekovega delovanja lahko nastanejo območja
na kopnem, na katerih ni živih bitij, torej spoznajo, kakšne posledice lahko pustijo naravne
nesreče, podnebne spremembe in nepremišljeno človekovo poseganje v pokrajino. V učnem
načrtu za biologijo za klasično in strokovno gimnazijo (preglednica 6) pa so naravne nesreče
opredeljene še v izbirnem programu, katerega cilj določa, da dijaki razumejo, da ekosistemi
opravljajo pomembne ekosistemske storitve, med katere sodijo tudi regulacijske storitve, ki
regulirajo podnebne spremembe, bolezni, omilijo naravne katastrofe itd.
Analiza učnih načrtov za geografijo, fiziko in biologijo je pokazala, da so naravne nesreče
večinoma le del učnih načrtov za geografijo, v manjši meri so zastopane tudi v ciljih pri
biologiji, pri fiziki pa se v učnih načrtih ne pojavljajo. Učitelj bi jih lahko umestil le v cilj, pri
katerem dijaki spoznajo princip delovanja strelovoda, spoznali pa bi še, kako nastane strela.
V učnem načrtu za geografijo za splošno, klasično in ekonomsko gimnazijo so naravne
nesreče v večji meri omejene le na posamezne naravne nesreče v nekem delu sveta, cilj
razumevanja lastne odgovornosti za naravne nesreče in pomena lastnega odgovornega
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delovanja v pokrajini pa lahko zasledimo le v splošnih ciljih, katere pa si lahko učitelji
interpretirajo zelo različno, saj so zelo široko opredeljeni in ni konkretno navedeno, kaj naj
učitelj pri pouku izpostavi. Nekateri učitelji lahko te cilje uresničijo s pomočjo razumevanja
celovitosti naravnih nesreč, nekateri pa lahko naravne nesreče poučujejo le za doseganje
ciljev, ki se konkretno vežejo na naravne nesreče (npr. dijak razloži pojav vulkanizma), ne pa
za doseganje splošnih ciljev. V učnem načrtu za geografijo za strokovno gimnazijo pa je v
ciljih poudarek na razumevanju posledic človekovega nepremišljenega poseganja v okolje in
razumevanju lastne udeležbe pri preprečevanju posledic naravnih nesreč, ni pa določeno,
katere naravne nesreče mora učitelj pri pouku geografije izpostaviti, zato lahko nekateri
učitelji podajo veliko primerov naravnih nesreč, nekateri pa temu ne posvečajo velike
pozornosti. Medpredmetnega povezovanja skoraj ni zaslediti.
3.2.

Analiza izbranih učbenikov za geografijo

Učitelji si lahko pri oblikovanju pouka oz. izbiri snovi, ki jo bodo pri pouku obravnavali (in
hkrati uresničevali učni načrt), pomagajo s potrjenimi učbeniki, ki pa so hkrati vir učenja za
dijake. Zaradi velikega pomena učbenikov pri pridobivanju znanja in oblikovanju lastnih
predstav o naravnih nesrečah, smo analizirali, v kakšni meri se naravne nesreče pojavljajo v
potrjenih učbenikih za geografijo za gimnazijsko izobraževanje. Analizirali smo 13 učbenikov,
analiza pa je bila narejena na podlagi predhodno izpisanega besedila iz učbenikov in opisov, v
kakšni obliki se naravne nesreče pojavljajo v učbenikih. Izpisano besedilo iz učbenikov se
nahaja v prilogi 1, glavni poudarki pa so združeni v preglednici 7. Pri analizi smo izhajali iz
preglednice 7 in priloge 1.
Preglednica 7: Naravne nesreče v geografskih učbenikih
OBČA GEOGRAFIJA
 Na stiku litosferskih plošč potresi in vulkanizem,
 potresi (opis, lestvici, posledice, protipotresna gradnja, potresna območja, San Francisco,
drugi primeri, potres – človek – ranljivost),
 Slovenija in potresi v preteklosti,
 vulkanizem (opis, območja vulkanizma, posledice, človek – vulkan – sobivanje),
 potres – podor, plaz, cunami (opis, posledice),
 vulkanizem – poplava potres, cunami,
 podori, plazovi, usadi (opis, območja v Sloveniji, posledice),
 poplave (umetna struga, nasipi, kraška polja, Slovenija),
 vremenske ujme (toča, nalivi, grmenje, bliskanje),
 tropski cikloni (imena, opis, območja, posledice),
 burja (opis, posledice in prilagoditve),
 suša (opis, primeri), gozdni požari (kdaj, kje, posledice),
 mokrišča (poplavljanje zaradi izsuševanja mokrišč),
 bolezni ˝revščine˝- malarija, kolera, rumena mrzlica, tuberkuloza (opis, smrtnost),
 AIDS (opis, smrtnost),
 preseljevanje zaradi naravnih nesreč,
 podnebne spremembe in posledice.
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GEOGRAFIJA SVETA
 Azija
- potresna in vulkanska dejavnost,
- monsunske padavine, poplave rek, morske poplave, tajfun (opis, primeri,
posledice, izbruh epidemije kolere in drugih žolčnih bolezni),
- kitajske reke (gradnja jezov, izgonska struga, nasipi),
- Bangladeš (redne poplave),
 Afrika
- vulkanizem in potresna dejavnost,
- katastrofalne suše in lakota (območja, posledice),
- afriške bolezni (spalna bolezen, malarija) in problem aidsa (opis bolezni, število
okuženih, življenjska doba),
 Srednja Amerika
- močna vulkanska in potresna dejavnost (posledice, primeri, Ciudad de Méexico),
- uničujoči hurikani (opis, posledice, primeri),
 Severna Amerika
- tornadi (opis in posledice),
 Avstralija
- suša in gozdni požari,
 Oceanija
- tajfun (opis).
EVROPA
 Islandija – vulkanska in potresna dejavnost (posledice vulkanizma, življenje z vulkanom,
primeri),
 Nizozemska – poplave (Delta plan, žrtve),
 Južna Evropa – poletna suša, potresna in vulkanska dejavnost,
 Podnebne spremembe (pogostejše suše, dolgotrajna neurja, Jugovzhodna Evropa (primeri
suš, povečanje števila plazov)).
SLOVENIJA
 potresno ogrožena država,
 snežni in zemeljski plazovi, podori in usadi (opis, območja),
 sunki burje (prilagoditev in posledice),
 občasno poplavljanje morja, hudourniški značaj rek,
 naravne nesreče: potres, poplava, suša, vremenske ujme, žled, plazovi in usadi (opis,
območja v Sloveniji in posledice),
 podnebne spremembe in naravne nesreče (več poplav, požarov, suš, na obalnih območjih
dvig morske gladine in poplave, v visokogorju bolj intenzivna neurja, vetrolomi,
hudourniške poplave, zemeljski in snežni plazovi).
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DODATNO ZA PROGRAME, KI IZVAJAJO MATURO IZ GEOGRAFIJE
 Alpske pokrajine - zemeljski plazovi, podori,
 Zgornje Posočje – potresi, zemeljski plazovi (primeri),
 Ljubljansko barje – poplavljanje (vzrok, naselja),
 Vipavska dolina – suša, burja,
 Brkini, dolina reke Reke, visoke dinarske planote – žled,
 kraška polja – poplave (Bloke, Ribniško - Kočevsko podolje itd.),
 Subpanonske pokrajine – suša, neurja s točo, usadi.
Vir podatkov: glej seznam izbranih geografskih učbenikov (9. poglavje).
Najmanj opisov oz. razlag naravnih nesreč je v učbenikih za Geografijo Evrope in za
programe, ki izvajajo maturo iz geografije (priloga 1 in preglednica 7).
V učbenikih za Geografijo Evrope so naravne nesreče omejene na posamezne države oz. so
predstavljeni le izstopajoči primeri naravnih nesreč (npr. Nizozemska – poplave; Islandija –
vulkanizem). Oba pregledana učbenika (Cunder in sod., 2002, Lipovšek in sod., 2006)
izpostavljata vulkanizem na Islandiji in posledice vulkanizma, v enem učbeniku je narejen
pregled močnejših vulkanskih izbruhov in njihovih posledic na Islandiji v preteklosti, drugi
učbenik pa se v študiji primera dotika življenja z vulkanom na Islandiji in Siciliji (prednosti in
slabosti). Oba učbenika omenjata tudi poplave na Nizozemskem v preteklosti in danes,
posledice poplav in zaščito pred njimi. Izpostavljen je tudi tektonsko najaktivnejši del Evrope
– Južna Evropa, opisan je predvsem vulkanizem v Italiji. Drugih skupnih vsebin o naravnih
nesrečah v Evropi v preučevanih učbenikih ni.
Naravne nesreče v Vzhodni, Srednji in Južni Evropi so predstavljene zelo skopo in samo v
enem ali drugem učbeniku. V učbeniku Lipovška in sod. (2006) je napisano še, da je
vulkanska dejavnost še posebej značilna za Kamčatko, da jug Vzhodne Evrope ogrožajo
poletna suša in spomladanske poplave, da so muhavost poletnega vremena v preteklosti
občutili tudi na Češkem in v Švici (nalivi s poplavami), Grčiji (vročinski val), Franciji (suša in
nevarnost požarov) in v Španiji (hude suše). V učbeniku Cunder in sod. (2002) pa sta opisana
nastanek in površje Evrope (stik litosferskih plošč, potresna in vulkanska dejavnost),
predstavljene so posledice podnebnih sprememb (pogostejše suše in močna dolgotrajna
deževja, večja pogostost poplav in suš poleti, omenjene so tudi močnejše suše v Jugovzhodni
Evropi ter povečanje števila zemeljskih in snežnih plazov), poudarjeno pa je tudi, da je
dandanes čedalje več žrtev plazov.
Za programe, ki izvajajo maturo iz geografije, sta prav tako potrjena dva učbenika (Arnuš in
sod., 2007, Senegačnik, 2010). V obeh učbenikih so izpostavljeni zemeljski plazovi in podori v
alpskih pokrajinah, potresi in zemeljski plazovi v Zgornjem Posočju, poplavljanje
Ljubljanskega barja v učbeniku Senegačnika (2010), so omenjene tudi črne gradnje, ki se
širijo na poplavno območje v notranjost barja), suša in burja v Vipavski dolini, pojavljanje
žledu v nekaterih Submediteranskih pokrajinah (tudi na visokih dinarskih planotah, Idrijskem
in Cerkljanskem hribovju), poplavljanje kraških polj in naravne nesreče v Subpanonskih
pokrajinah (poletna suša, neurja s točo in pogosti usadi na terciarnih gričevjih). V učbeniku
Senegačnika (2010) zasledimo še, da so na območju Krškega možni potresi, v Vzhodni krški
kotlini poplave, poplave pa se pojavljajo tudi v Selški dolini, ob Savinji, Voglajni, Pesnici in
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Ščavnici. V učbeniku Arnuša in sod. (2007) je omenjeno, da so na območju Kranjsko –
Sorškega polja pogoste poletne suše.
Naravne nesreče so v večji meri zastopane v učbenikih za Občo geografijo, Geografijo sveta
in Slovenijo. Največ vsebin, povezanih z naravnimi nesrečami, je v učbenikih za Geografijo
sveta, naravne nesreče v Sloveniji pa so v največji meri predstavljene v učbenikih za Slovenijo
(priloga 1 in preglednica 7).
Za Občo geografijo smo pregledali štiri učbenike (Cunder in sod, 2001, Drobnjak in
Senegačnik, 2006, Drobnjak in sod. 2008, Popit, 2011). Učbeniki opisujejo večino naravnih
nesreč, ki nas lahko prizadenejo (preglednica 7 ali priloga 1). V učbenikih so predstavljene
splošne značilnosti posameznih naravnih nesreč in vzroki zanje, poudarjene so tudi njihove
posledice, izpostavljena so nekatera območja, ki jih določene naravne nesreče najbolj
prizadenejo (tu so opisane tudi naravne nesreče v preteklosti in njihove posledice), veliko je
slikovnega gradiva. V učbeniku Cunder in sod. (2001) je veliko izsekov iz časopisov, kjer so
opisane določene naravne nesreče. V vseh učbenikih so omenjene tudi določene naravne
nesreče v Sloveniji (npr. potresi, poplave, zemeljski plazovi, usadi, žled, suša). Učbeniki se
med seboj razlikujejo po obsegu, ki ga namenijo določeni naravni nesreči, vsi pa največ
pozornosti namenjajo potresom in vulkanizmu. V vseh učbenikih, razen v učbeniku
Drobnjaka in Senegačnika (2008), so predstavljene posledice podnebnih sprememb, v
omenjenem učbeniku prav tako niso opisani potresna dejavnost na Slovenskem in gozdni
požari, učbenik avtorice Popit (2011) ne opisuje burje, le učbenik Drobnjaka in Senegačnika
(2008) pa izpostavi problematiko AIDS-a. Izpostavila bi učbenika Popitove (2011), saj menim,
da je v primerjavi z ostalimi učbeniki za Občo geografijo, prav v njem največji obseg
namenjen naravnim nesrečam (priloga 1), in učbenik Cundrove in sod. (2001), saj v njem, s
pomočjo besedila in izsekov iz časopisov, največ opozarjajo na poseganje človeka v naravo in
neodgovornost, ki še poveča pogostost in učinke naravnih nesreč (spreminjanje strug,
gradnja na ogroženih območjih itd.).
V učbenikih za Geografijo sveta (Hajdinjak in sod., 2004, Senegačnik, 2013) je na vsaki celini
izpostavljena vsaj ena naravna nesreča. V Aziji so močno izpostavljene rečne poplave, vzroki
zanje in posledice. V obeh učbenikih je predstavljeno poplavljanje dveh kitajskih rek (Huang
He in Chang Jiang), vzroki poplav, posledice in ukrepi. Napisano je, da se poplave pojavijo
tudi ob nastopu tropskih ciklonov (tajfunov) in povzročijo ogromno škodo in veliko žrtev.
Omenjena je tudi potresna in vulkanska dejavnost v Aziji.
V Afriki sta izpostavljena potresno in vulkansko delovanje zaradi razpadanja Afriške
litosferske plošče, in lakota zaradi suše, največ pozornosti pa je namenjene boleznim
(malarija, rumena mrzlica, kolera) in predvsem okužbi s HIV (opis bolezni, vzroki zanjo, žrtve).
V Srednji Ameriki so predstavljeni katastrofalni vulkanski izbruhi, potresi in uničujoči hurikani
(opis, posledice, žrtve, primeri). Izpostavljeno je mesto Ciudad de Méexico, kjer živi na
milijone ljudi, mesto pa je potresno ogroženo, zaradi česar je v preteklosti prišlo že do velike
gmotne škode in na tisoče smrtnih žrtev. V Severni Ameriki so opisani tornadi in njihove
posledice, v enem učbeniku so izpostavljene tudi poplave, vulkanska in potresna dejavnost.
Najmanj so izpostavljene naravne nesreče v Avstraliji (suša, gozdni požari) in Oceaniji
(tajfuni). V učbeniku Hajdinjaka in sod. (2004) je veliko izsekov iz časopisov, kjer so opisani
različni primeri naravnih nesreč in njihove posledice.
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Za geografijo Slovenije obstajajo trije potrjeni učbeniki (Klemenčič in Lipovšek, 2002, Likar in
sod., 2006, Senegačnik, 2008). Vsak učbenik ima eno poglavje ali podpoglavje o naravnih
nesrečah v Sloveniji, v katerem so opisi različnih naravnih nesreč, opredeljena ogrožena
območja v Sloveniji in opisi njihovih posledic. Naravne nesreče se v vseh učbenikih povezane
tudi s podnebnimi spremembami in posledicami, ki bodo nastale zaradi podnebnih
sprememb. Med ostalim besedilom (ki ni del (pod)poglavja o naravnih nesrečah) je v
učbenikih nekaj besed namenjenih potresom, poplavam, vremenskim ujmam, sunkom burje,
zemeljskim in snežnim plazovom, podorom ter usadom. Razen v učbeniku Senegačnika
(2008), je v obeh preostalih učbenikih nekaj besed namenjenih tudi zmanjševanju oz.
preprečevanju posledic naravnih nesreč (kaj lahko pri tem pripomore človek).
3.3.

Analiza problemske naloge

Da bi ugotovili, koliko se dijaki zavedajo možnosti naravnih nesreč na konkretnem območju
in ali bi to znanje znali uporabiti tudi v osebnem življenju, smo sestavili problemsko nalogo,
ki vključuje sliko vasi Grušovlje, ki leži v Zgornji Savinjski dolini, in dve vprašanji, ki se
navezujeta na poznavanje pokrajine in procesov, ki tam potekajo, ter na lastno odločanje, kje
na danem območju bi dijaki postavili svojo hišo. Problemsko nalogo smo izvedli v dveh
oddelkih 3. letnika na Gimnaziji Bežigrad (splošna gimnazija) in dveh oddelkih 3. letnika
splošne gimnazije na Srednji šoli Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Nalogo je rešilo 92 dijakinj in
dijakov (op. v nadaljevanju naloge bomo uporabljali množinsko obliko – dijaki, oz. dijak za
moški in ženski spol), od tega 44 dijakov Gimnazije Bežigrad in 48 dijakov Srednje šole Josipa
Jurčiča. Njihove odgovore smo združili v dveh preglednicah (preglednici 8 in 9).
Preglednica 8: Katere hiše so po tvojem mnenju postavljene na neprimerni – nevarni lokaciji
(označi jih na sliki 1 z rdečo barvo)? Pojasni, zakaj.
Odgovor na 1. vprašanje
Pod hribom možni plazovi.
Ob umetni strugi nevarnost poplav.
Ob reki nevarnost poplav.
Ob umetni strugi in reki nevarnost poplav.
Pod hribom možni plazovi, ob umetni strugi nevarnost poplav.
Pod hribom možni plazovi, ob reki nevarnost poplav.
Pod hribom možni plazovi, ob umetni strugi in reki nevarnost poplav.
Preblizu ceste, ovirajo vidljivost na cestah.
Vir podatkov: Problemska naloga, 2015.
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št. dijakov
16
12
4
14
19
9
16
2

Slika 3: Delež dijakov glede na odgovor na prvo vprašanje

Pod hribom možni
plazovi, ob umetni strugi
in reki nevarnost poplav
17 %

Preblizu ceste, ovirajo
vidljivost na cestah
2%

Pod hribom možni
plazovi
17 %

Ob umetni strugi
nevarnost poplav
13 %

Pod hribom možni
plazovi, ob reki
nevarnost poplav
10 %

Ob reki nevarnost poplav
4%

Pod hribom možni
plazovi, ob umetni strugi
nevarnost poplav
21 %

Ob umetni strugi in reki
nevarnost poplav
15 %

Vir podatkov: Problemska naloga, 2015.
Odgovori dijakov na prvo vprašanje so si bili med seboj različni, a so imeli skupne značilnosti,
na podlagi katerih smo odgovore razporedili v osem skupin odgovorov (preglednica 8). Pri
razporeditvi smo si pomagali tudi s sliko, na kateri so označili hiše, ki so po njihovem mnenju
postavljene na neprimerni lokaciji.
Največ dijakov (več kot petina) je menilo, da so na neprimerni lokaciji hiše pod hribom zaradi
nevarnosti plazov in hiše ob umetni Grušoveljski strugi zaradi nevarnosti poplav (slika 3).
Veliko jih je odgovorilo tudi, da so na neprimerni lokaciji hiše pod hribom zaradi nevarnosti
plazov, medtem ko nevarnosti poplav niso zaznali, ter hiše pod hribom zaradi nevarnosti
plazov in hiše ob umetni strugi ter ob reki Savinji zaradi nevarnosti poplav. Podoben delež je
bil tudi tistih, ki so odgovorili, da je ob umetni strugi in ob Savinji nevarnost poplav in so zato
tiste hiše postavljene na nevarni lokaciji. Najmanj dijakov je odgovorilo, da so hiše
postavljene na neprimerni lokaciji, ker ovirajo vidljivost na cesti oz. so postavljene preblizu
ceste (2 %), in da je ob reki Savinji nevarnost poplav (možnosti plazenja tal ali poplavljanja
umetne struge tu niso podali).
Iz osmih skupin odgovorov vidimo, da jih je največ zaznalo nevarnost plazov (65 %) in/ali
možnost poplav ob umetni strugi (66 %). Nevarnost poplav ob Savinji je zaznalo 46 % dijakov.
Če nevarnost poplav ob Savinji in ob umetni strugi združimo, je nevarnost poplav na danem
območju zaznalo 80 % dijakov. Odgovori dijakov so pokazali, da jih večina prepozna
nevarnost posamezne naravne nesreče (poplave, plazenja tal itd.) in da je takih, ki niso na
podlagi slike zaznali nobene nevarnosti naravne nesreče zelo malo, le 2 %. Izpostaviti je
potrebno, da je takih, ki so zaznali in nevarnost plazenja tal in hkrati nevarnost poplav ob
umetni strugi in ob reki Savinji, le 17 %, torej manj kot petina. Večina dijakov je opazila le
eno ali dve nevarnosti (zemeljski plaz / poplavljanje umetne struge / poplavljanje reke
Savinje), izstopali pa sta dve nevarnosti: možnost zemeljskih plazov in/ali možnost poplav ob
umetni strugi. Izstopanje teh dveh odgovorov je verjetno posledica tega, da je tam lociranih
največ hiš in da dijaki vedo, da lahko ob določenih vremenskih razmerah pride do plazenja
pobočja in/ali poplavljanja umetne struge. Vendar pa so poplave možne tudi ob reki Savinji,
kar pa je zaznala manj kot polovica dijakov, saj je površje tu uravnano, reka Savinja pa lahko
ob obilnem deževju tudi poplavi. Vas Grušovlje je Agencija RS za okolje (2007) umestila v
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območje zelo redkih poplav (izjema je le območje ob cesti pod hribom Zimec, saj je nekoliko
dvignjeno), a tudi redke poplave lahko povzročijo veliko škode.
Preglednica 9: Na katerem območju bi ti zgradil/a hišo (označi na sliki 2 z modro/črno
barvo)? Katere dejavnike bi pri tem upošteval/a in zakaj?
Odgovor na 2. vprašanje
Ni nevarnosti poplav.
Ni nevarnosti poplav, drugo (prometne povezave, raba tal, mir itd.).
Ni nevarnosti plazov, gradil/a med strugama .
Ni nevarnosti plazov, drugo (prometne povezave, raba tal, mir itd.).
Ni nevarnosti poplav in plazov.
Ni nevarnosti poplav in plazov, drugo (prometne povezave, mir itd.).
Drugo (dobre prometne povezave, mir, pitna voda itd.).
Nič ne bi upošteval/a.
Ne bi gradil/a tukaj, ni odgovora.

št. dijakov
12
14
2
2
25
30
4
1
2

Vir podatkov: Problemska naloga, 2015.
Slika 4: Delež dijakov glede na odgovor na drugo vprašanje
Drugo (dobre prometne
povezave, mir, pitna
voda itd.)
5%

Ne bi gradil/a tukaj, ni
Nič ne bi upošteval/a odgovora
2%
1%

Ni nevarnosti poplav
13 %

Ni nevarnosti poplav,
drugo (prometne
povezave, raba tal, mir
itd.)
15 %

Ni nevarnosti poplav in
plazov, drugo (prometne
povezave, mir itd.)
33 %
Ni nevarnost poplav in
plazov
27 %

Ni nevarnosti plazov,
gradil/a med strugama
2%
Ni nevarnosti
plazov, drugo
(prometne
povezave, raba tal,
mir itd.)
2%

Vir podatkov: Problemska naloga, 2015.
Odgovore dijakov na drugo vprašanje smo razporedili v devet skupin odgovorov (preglednica
9), pri klasifikaciji odgovorov pa smo si pomagali tudi s sliko, na kateri so dijaki označili, kje bi
gradili hišo.
Največ dijakov (33 %) je odgovorilo, da bi pri postavitvi svoje hiše upoštevali, da območje ni
poplavno ogroženo in da tam ni nevarnosti plazov, poleg tega pa bi pri odločitvi, kje graditi,
upoštevali tudi druge dejavnike (npr. dobre prometne povezave, mir, bližino naselja, ceno
zemljišča itd. (slika 4)). Nekaj manj dijakov je odgovorilo, da bi upoštevali, da ni nevarnosti
poplav in plazov. Nekateri dijaki bi pri gradnji upoštevali, da ni nevarnosti poplav (13 %) ali
da ni nevarnosti poplav ter druge dejavnike (prometne povezave, mir, cena zemljišča itd.)
(15 %). Peščica dijakov bi pri gradnji upoštevala samo druge dejavnike (brez upoštevanja
ogroženosti zaradi naravnih nesreč) (5 %), nevarnost plazov in druge dejavnike (2 %), dva
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dijaka bi pri gradnji upoštevala možnost plazenja tal in bi gradila med umetno Grušoveljsko
strugo in reko Savinjo, dva dijaka ne bi gradila tukaj oz. nista podala odgovora, en dijak pa ne
bi upošteval nobenega konkretnega dejavnika.
60 % dijakov bi torej upoštevalo nevarnost plazov in poplav (nekateri poleg tega tudi druge
dejavnike), kar pomeni, da ti dijaki ne bi gradili na ogroženih območjih zaradi naravnih
nesreč, vendar pa bi pri izbiri ustreznega območja lahko prišlo do težav, saj je več kot
polovica teh dijakov odgovorila, da bi upoštevali tudi druge dejavnike, ki pa velikokrat
prevladajo nad dejstvom, da lahko dano območje nekoč poplavi oz. da se tam lahko sproži
zemeljski plaz. Večina dijakov je odgovorila, da bi upoštevali nevarnost poplav (88 % dijakov),
manj bi jih upoštevalo nevarnost plazov (64 % dijakov), vsaj en dejavnik povezan z naravnimi
nesrečami pa bi upoštevali skoraj vsi dijaki (92 % dijakov).
Presenetljiv odgovor na vprašanje, kje bi gradila hišo, pa sta dala dva dijaka, ki sta
odgovorila, da bi gradila na območju, kjer ni nevarnosti plazov in med umetno strugo in reko
Savinjo, saj je tam voda vseskozi na razpolago oz. reka Savinja ne more poplaviti, zaradi
gozda, ki je okoli reke. To območje je poplavno najbolj nevarno, saj ga na vsaki strani obdaja
vodotok, ki lahko ob močnejšem deževju prestopi bregove in poplavi, ˝gozdni pas˝okoli reke
Savinje pa je ozek, zato bi v primeru stoletne poplave (visoke vode s stoletno povratno dobo)
to območje poplavilo.
Z danih odgovorov je razvidno, da se dijaki zavedajo nevarnosti nekaterih naravnih nesreč, še
posebej najbolj pogostih naravnih nesreč v Sloveniji npr. poplav, plazov. Naravnih nesreč, ki
se pri nas ne pojavljajo vsakoletno oz. se pojavljajo na daljša časovna obdobja (npr. možnost
potresa in potemtakem potresno ogroženost območja), pa ni omenil noben dijak, čeprav je
območje Slovenije potresno ogroženo. Velik pomen pri izbiri območja naselitve imajo drugi
dejavniki (npr. samotno okolje, dobre prometne povezave, cena zemljišča itd.), kar je
navedla več kot polovica dijakov (55 %).
Zavedamo se predvsem nevarnosti tistih naravnih nesreč, ki se pogosto pojavljajo, tistih, ki
nas prizadenejo manj pogosto, a imajo lahko katastrofalne posledice, pa se večinoma ne
zavedamo oz. ne vplivajo na naša trenutna dejanja in odločitve, na katere imajo velik vpliv
tudi drugi dejavniki, ne samo nevarnost naravnih nesreč.
4. PREDLOGI
Na podlagi ugotovitev iz analize učnih načrtov, učbenikov in problemske naloge, smo
oblikovali nekaj predlogov, ki bi določene cilje obstoječih učnih načrtov za splošno gimnazijo
nadgradili in kakšne so možnosti medpredmetnega povezovanja v povezavi z naravnimi
nesrečami.
Geografija je predmet, ki mora dijake izobraziti tudi o naravnih nesrečah, česar se morajo
predvsem zavedati učitelji, saj imajo oni možnost, da v okviru učnega načrta dijakom
približajo naravne nesreče v takšni meri, da jih bodo celostno razumeli in da bodo
pridobljeno geografsko znanje znali uporabljati tudi v svojem življenju v konkretnih
situacijah.
Učitelj lahko pri Obči geografiji:
- razloži, kaj je vulkanizem, kaj je poseben vremenski pojav, kako nastane potres,
kakšne so posledice podnebnih sprememb ipd.,
- predstavi konkreten primer izbrane naravne nesreče,
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-

-

-

s pomočjo slikovnega ali video gradiva dijake opozori na posledice naravnih
nesreč,
poudari, kako bi lahko dano naravno nesrečo preprečili oz. omilili njene
posledice (npr. ne bi gradili na potresno ogroženih območjih oz. bi gradili
protipotresno in ljudi hkrati izobraževali, kako morajo ravnati v primeru naravne
nesreče),
poudari pomen zavedanja, kje so ogrožena območja (dijake je potrebno
seznaniti z znaki v pokrajini, ki opozarjajo na nevarnost naravne nesreče – npr.
nagnjenost dreves) in da lahko naravna nesreča doleti tudi nas (dijake je
potrebno opozoriti tudi na naravne nesreče v Sloveniji),
opozori na poseganje človeka v naravo in njegovo neodgovornost, ki učinke
naravnih nesreč še povečajo,
pri povezavi naravnih nesreč s podnebnimi spremembami omeni tudi ostale
naravne nesreče in opozori na njihove posledice).

Pri Geografiji sveta se lahko učitelj trudi, da bi izpolnil tudi priporočene cilje. Snov lahko poda
sam ali pa se odloči, da bodo dijaki pripravili seminarske naloge/poročila o izbranih naravnih
nesrečah in jih nato tekom pouka predstavili celotnemu razredu. V učbenikih so razložene
tudi naravne nesreče, ki se v učnem načrtu pojavljajo samo v okviru priporočenih ciljev, tako
da si lahko učitelj pri podajanju snovi pomaga z učbenikom, sam pa lahko pripravi še dodatno
slikovno gradivo, izseke iz časopisov, gradivo iz spletnih strani in arhivov ali video gradivo
(posledice naravnih nesreč), s pomočjo katerega se dijaki začnejo zavedati, kakšne posledice
imajo lahko naravne nesreče na pokrajino in življenje ljudi.
Poudariti je potrebno individualno odgovornost (poseganje človeka na ogrožena območja,
človekova neodgovornost – ponovna gradnja na območju, ki ga je v preteklosti že prizadela
naravna nesreča (npr. hurikan Ike in Galveston Island) in kako se lahko človek prilagodi, da
bodo posledice manjše oz. da do njih sploh ne bo prišlo.
Poudariti je potrebno tudi, da so predstavljene naravne nesreče v posamezni regiji le najbolj
značilne zanjo in po navadi povzročijo največjo škodo, vendar pa se pojavljajo tudi druge
naravne nesreče, ki imajo lahko ravno tako velike negativne posledice (npr. ZDA ne
prizadenejo le tornadi, ampak tudi potresi, poplave itd).
Pri geografiji Evrope je le en učni načrt povezan z naravnimi nesrečami in sicer poplavna
ogroženost Nizozemske. Učitelj lahko tu razloži posledice poplav in kako se prebivalstvo
brani pred njimi. Ker pa so v vseh učbenikih za Evropo predstavljene še nekatere druge
naravne nesreče v Evropi, se lahko opre tudi na učbenik in razlago predstavljenih naravnih
nesreč in podnebnih sprememb. Pomembno je, da se dijaki zavedajo, da se naravne nesreče
tako kot drugod po svetu pojavljajo tudi v Evropi, nekatere v manjši meri, nekatere pa zelo
pogosto in da poplave ne ogrožajo le Nizozemske.
Pri Sloveniji je pomembno, da se učitelj opre na že usvojeno znanje iz Obče geografije (npr.
potresna dejavnost) in to znanje poveže in nadgradi na primeru Slovenije. Dijakom lahko
ogroženost in posledice naravnih nesreč v Sloveniji predstavi s pomočjo slikovnega gradiva,
raznih grafov, preglednic, ki se navezujejo na naravne nesreče (npr. potresi v preteklosti,
število smrtnih žrtev, gmotna škoda, potresno ogrožena območja), pri razlagi se lahko opre
na konkretno območje (npr. na širšo okolico šole), predstavi znake, ki se pojavljajo v pokrajini
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in opozarjajo na možnost naravnih nesreč. Pri pouku lahko aktivno sodelujejo tudi dijaki in
opišejo svojo konkretno izkušnjo (npr. če so jih prizadele poplave, usadi ipd.).
V zadnjem letniku je poudarek na naravnih nesrečah zelo majhen. Učitelj lahko dijake
opozori na nevarnost gradnje na poplavnem območju v Ljubljanski kotlini, predstavi pa lahko
tudi konkreten primer.
Čeprav je operativnih ciljev, povezanih z naravnimi nesrečami, pri geografiji Evrope in maturi
iz geografije malo (naravne nesreče niso toliko zastopane, saj so v ospredju drugi poudarki),
pa je danih vsebin v učbenikih mnogo več, zato si lahko učitelji pomagajo tudi z njimi in
dijake opozorijo na nevarnosti naravnih nesreč, s tem pa uresničujejo splošne cilje pouka
geografije.
Cilji, povezani z naravnimi nesrečami, se v učnem načrtu za fiziko za splošno gimnazijo ne
pojavljajo, vendar bi lahko učitelj pri razlagi temeljnega principa delovanja strelovoda, dijake
seznanil tudi s tem, kako nastane strela (nastane ob nevihtah, ko se jakost električnega polja
v ozračju poveča iz 130 V/m na 3MV/m, se sproži močan tok, hitrost pa je okoli 1000 km/s) in
kaj je grom. Z naravnimi nesrečami bi lahko povezali tudi druge fizikalne zakonitosti in pojave
(npr. zakaj in kdaj se sproži zemeljski plaz pri obravnavanju pojma 'sila').
Pri biologiji dijaki spoznajo vplive naravnih nesreč na organizme oz. vrste in pokrajino. Učitelj
jim lahko s pomočjo slikovnega gradiva pokaže konkretne primere, na podlagi katerih
spoznajo, kakšno ˝moč˝imajo naravne nesreče in kako lahko prizadenejo organizme oz. vrste
in pokrajino, ob tem pa se začnejo še bolj zavedati lastne odgovornosti za posledice naravnih
nesreč. Učitelj lahko dijake seznani tudi s podnebnimi spremembami in njihovimi
posledicami za pokrajino in človeka ter z razsežnostjo naravnih katastrof in človekovega
delovanja, ki lahko v pokrajini pusti velike posledice. V strokovni gimnaziji spoznajo tudi kako
ekosistem sam regulira podnebne razmere in omiljuje naravne katastrofe, zato je še toliko
bolj pomembno, da vanj posegamo v čim manjši meri.
Medpredmetno povezovanje je v učnem načrtu za geografijo za splošno gimnazijo podano le
v obliki enega cilja in sicer v povezavi s kemijo, biologijo ali fiziko, pri katerem dijaki spoznajo
vzroke in posledice potresne dejavnosti ter glavna potresna območja. V povezavi z biologijo
lahko dijaki spoznajo, kako potresi vplivajo na organizme oz. vrste in kako lahko spremenijo
pokrajino (npr. številne smrtne žrtve, porušene stavbe, drevesa, premik tal ipd.).
V strokovni gimnaziji je medpredmetnega povezovanja več. Na primeru posamezne naravne
nesreče spoznajo, kakšen vpliv ima nesreča na pokrajino in na prebivalstvo, seznanijo se s
poškodbami in prvo pomočjo pri naravnih nesrečah, učitelji pa jim lahko razložijo tudi, kakšni
so lahko znaki v pokrajini za določene naravne nesreče (npr. nagnjenost dreves in plazovito
območje) in kaj lahko človek naredi, da bo omilil posledice naravnih nesreč (npr. kako ravnati
ob potresu, poplavi).
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5. SKLEP
Za dosego na naravne nesreče odporne družbe, je ključnega pomena izobraževanje o
naravnih nesrečah. Družba in posamezniki se moramo začeti zavedati, da je za zmanjšanje
naše ranljivosti zelo pomembna preventiva pred naravnimi nesrečami in da smo za ranljivost
odgovorni tudi posamezniki sami. To zavedanje se v veliki meri lahko oblikuje z ustreznim
izobraževanjem o naravnih nesrečah, pri čemer izobraževanje ne sme temeljiti zgolj na
pridobivanju informacij, ampak mora graditi samostojne in odgovorne posameznike.
Izobraževanje je ključno za razumevanje naravnih nesreč in preventivo pred njimi in je
temeljna dolžnost vsake družbe, zato je za izobraževanje o naravnih nesrečah potreben
družbeni dogovor, na podlagi katerega morajo temeljiti prihodnje spremembe na področju
izobraževanja.
Iz analize učnih načrtov za geografijo, fiziko in biologijo za splošno in strokovno gimnazijo je
razvidno, da je ciljev, povezanih z naravnimi nesrečami, premalo, da bi razvijali družbeno in
individualno odgovornost. Največ ciljev, povezanih z naravnimi nesrečami, je v učnih načrtih
za geografijo, ki pa se med seboj razlikujeta.
V učnem načrtu za geografijo za splošno gimnazijo je splošnih in operativnih ciljev največ,
vendar je veliko operativnih ciljev samo priporočenih, kar pomeni, da jih učitelju tekom
izobraževanja ni potrebno doseči. Ti cilji so osredotočeni predvsem na posamezne naravne
nesreče v nekem delu sveta, splošni cilji pa so široko opredeljeni, zato ni nujno, da jih učitelj
poveže z naravnimi nesrečami.
V učnem načrtu za geografijo za strokovno gimnazijo je opredeljenih ciljev manj, vendar pa
so ti zelo usmerjeni na razumevanje posledic nepremišljenega posega človeka v okolje, kar
pomeni, da se zavedamo, da smo za naravne nesreče odgovorni tudi posamezniki sami.
Operativni cilji večinoma ne predpisujejo, katere naravne nesreče mora učitelj obravnavati,
kar učitelju pušča veliko svobodo pri izbiri, kaj bo tekom pouka obravnaval in poudaril.
V učnem načrtu za geografijo za splošno gimnazijo je največ ciljev določenih pri obravnavi
sveta, a jih je veliko le priporočenih. Najmanj jih je pri geografiji Evrope in maturi iz
geografije, kjer bi bilo v prihodnosti potrebno razmisliti o dopolnitvi učnega načrta, saj se
morajo dijaki za dosego na naravne nesreče odporne družbe zavedati tudi naravnih nesreč in
njihovih posledic v Evropi ter naravnih nesreč v posameznih slovenskih pokrajinah in njenih
mikroregijah.
Dane cilje učnih načrtov bi učitelji lahko uresničili s pomočjo slikovnega gradiva in video
vsebin, podajanja konkretnih primerov in izobraževanja, kako bi lahko dane posledice
naravne nesreče preprečili oz. omilili. Učitelji bi morali izpostaviti tudi znake, ki se pojavljajo
v pokrajini in kažejo na možnost naravne nesreče ter na individualno odgovornost samo po
sebi. Naravne nesreče bi lahko predstavili tudi dijaki sami, na podlagi predhodno
pripravljenega poročila ali seminarske naloge na temo naravne nesreče.
V učnih načrtih za fiziko naravnih nesreč ni, vendar bi lahko učitelji razložili npr. nastanek
strele in groma v povezavi z delovanjem strelovoda, z naravnimi nesrečami bi lahko povezali
tudi druge fizikalne zakonitosti in pojave (npr. zakaj in kdaj se sproži zemeljski plaz pri
obravnavanju pojma 'sila').

38

V učnih načrtih za biologijo je določeno, da dijaki spoznajo, kako motnje v okolju (naravne
nesreče) vplivajo na organizme oz. vrste in da lahko zaradi posledic podnebnih sprememb,
človekovega delovanja in naravnih katastrof nastanejo območja na kopnem, na katerih ni
živih bitij. Učitelji bi lahko izpostavili, kakšno ˝moč˝ imajo naravne nesreče in človekovo
(nepremišljeno) poseganje v naravo ter do kakšnih posledic prihaja, seznanili pa bi jih lahko
tudi s podnebnimi spremembami in njihovimi vplivi na pokrajino in človeka. V učnem načrtu
za biologijo za strokovno gimnazijo so naravne nesreče podane še v izbirnem programu, kjer
dijaki spoznajo, da ekosistemi regulirajo podnebne spremembe, bolezni in omilijo naravne
katastrofe. Ob tem je potrebno, da se dijaki začnejo še bolj zavedati lastne odgovornosti za
posledice naravnih nesreč in kako je pomembno, da v okolje posegamo v čim manjši meri.
Medpredmetnega povezovanja je v obeh učnih načrtih za geografijo zelo malo. V učnem
načrtu za splošno gimnazijo se osredotoča na potresno dejavnost, v učnem načrtu za
strokovno gimnazijo pa je podan primer povezovanja naravnih nesreč in razširjenosti
določenih bolezni (aids, malarija…) z nego in s prvo pomočjo. Tudi tu bi bile v prihodnosti
priporočljive dopolnitve.
Najmanj opisov in razlag naravnih nesreč je, tako kot v učnih načrtih predpisanih ciljev, v
učbenikih za geografijo Evrope in za programe, ki izvajajo maturo iz geografije. Učbeniki za
občo geografijo opisujejo večino naravnih nesreč, ki nas lahko prizadenejo, v njih so
predstavljene splošne značilnosti posameznih vrst naravnih nesreč in vzroki zanje, posledice
in najbolj ogrožena območja. Največ vsebin, povezanih z naravnimi nesrečami, je v učbenikih
za geografijo sveta, saj je na vsaki celini izpostavljena vsaj ena vrsta naravnih nesreč.
Naravne nesreče v Sloveniji so podrobno predstavljene v učbenikih za Slovenije, v katerih je
vsaj eno poglavje namenjeno naravnim nesrečam v Sloveniji. V omenjenih učbenikih se
naravne nesreče povezuje tudi s posledicami podnebnih sprememb, nekaj besed pa je
namenjenih tudi preprečevanju posledic naravnih nesreč (razen v učbeniku Senegačnika,
2010). Učbeniki obsegajo več opisov in razlag naravnih nesreč, kot pa je to določeno s cilji v
učnem načrtu.
Na podlagi podane slike v problemski nalogi je več kot polovica dijakov menila, da so na
neprimerni lokaciji postavljene hiše pod hribom zaradi nevarnosti plazov in hiše ob umetni
Grušoveljski strugi zaradi nevarnosti poplav. Nevarnost poplav ob Savinji je zaznala malo
manj kot polovica dijakov. Večina dijakov je prepoznala nevarnost posamezne naravne
nesreče - možnost plazenja tal in/ali poplavljanja. Možnost plazenja tal, poplavljanja umetne
struge in poplavljanja reke Savinje je zaznala manj kot petina dijakov, nobene nevarnosti
naravnih nesreč pa le dva dijaka. Večina dijakov bi pri izbiri lokacije za svojo hišo upoštevala
vsaj en dejavnik, povezan z naravnimi nesrečami, največ bi jih upoštevalo ogroženost zaradi
poplav, več kot polovica možnost plazov in prav tako več kot polovica druge dejavnike (cena
zemljišča, prometne povezave, mirno okolje itd.).
Iz analize je razvidno, da se večina dijakov zaveda tistih naravnih nesreč, ki se v našem okolju
pojavljajo bolj pogosto, tistih, ki se pojavljajo redko, a imajo vseeno lahko katastrofalne
posledice, pa se ne zavedajo, saj ni nihče omenil npr. potresne ogroženosti območja. Iz
rezultatov je razvidno tudi, da imajo na naše odločitve velik vpliv tudi drugi dejavniki, ne
samo dejavniki, povezani z ogroženostjo zaradi naravnih nesreč.

39

Pomembno je, da se dijaki po končanem srednješolskem izobraževanju zavedajo nevarnosti
vseh naravnih nesreč in da so se na podlagi pridobljenega geografskega znanja sposobni
odgovorno odločati tudi v svojem osebnem življenju, saj jim samo znanje brez odgovornega
ravnanja ne bo pomagalo, da jih naravne nesreče ne bi prizadele. Dosedanje izobraževanje
tega ne dosega, kar je razvidno iz pomanjkljivih oz. preskromnih učnih načrtov in analize
problemske naloge, kjer se vidi, da se dijaki zavedajo samo posameznih naravnih nesreč
poleg tega pa na njihovo odločanje v osebnem življenju pomembno vplivajo drugi dejavniki,
ki niso povezani z naravnimi nesrečami.
6. SUMMARY
The key to achieve a society immune to natural disasters lies in the education on them. The
society and individuals need to realise that precautions against natural disasters are very
important if we want to diminish our vulnerability. This awareness can be achieved with
proper education on natural disasters. It cannot be based only upon acquiring information; it
has to develop independent and responsible individuals. Education is a fundamental duty of
every society, because it is the key to the understanding of natural disasters and their
prevention. This is the reason why there is a need for a social agreement on education about
natural disasters, on the basis of which the future changes in the matter of education have
to be founded on.
From the analysis of curricula for geography, physics and biology for grammar schools and
high schools with specialisation it is clear that there are not enough aims linked to natural
disasters to develop social and individual responsibility. Majority of aims connected with
natural disasters are in curricula for geography, but textbooks differentiate one from
another.
The curriculum for geography for grammar school has the highest number of general and
operative aims, but many of the operative ones are only recommended, which is to say that
teachers do not need to attain them during the education. These aims are focused mainly on
individual natural disasters in certain parts of the world, where as general aims are defined
in a more extensive manner. This is why it is not necessary for teachers to link them with
natural disasters.
The curriculum for geography for high schools wits specialisation has less defined aims;
however, they are focused on the understanding of consequences of thoughtless human
interference in the environment, which means that we are to be blamed for natural disasters
as well. Operative goals usually do not regulate which natural disasters a teacher has to take
into consideration, which gives the teacher freedom of choice to decide what is to be
emphasized and dealt with during the class.
In the curriculum for geography for grammar schools the majority of aims are defined when
we discuss about the world, however, many of them are only recommended. The least
amount of aims can be found in the textbook Geography of Europe and in baccalaureate in
geography. In the future it will be necessary to think about the completion of the curriculum
because students, to achieve a society that is immune to natural disasters, have to be aware
of the natural disasters and their consequences in Europe and natural disasters in individual
Slovene regions and micro regions.
Teachers could accomplish given aims of the curricula with the help of visual aids, with
administering solid examples and with education on how to prevent or mitigate the
consequences of natural disasters. Teachers should also focus on signs that appear in the
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countryside and point out the possibility of a natural disaster and on the individual
responsibility itself. Natural disasters could be presented by students on the assumption of a
preliminary report or paper in the matter of natural disasters.
Natural disasters are not mentioned in the curriculum for physics but, nonetheless, teachers
could explain the origin of a lightning or a thunder and their connection with the working of
a lightning conductor; even other laws of physics and phenomena (e. g. why and when a
landslide occurs when dealing with the notion of “force”).
In the curricula for biology and physics it is defined that students get to know how
environmental disturbances (natural disasters) influence on organisms or species and how
the consequences of climate changes, human interference and natural disasters can lead to
a land region without any living creatures. Teachers could stress how strong of an influence
can natural disasters and (reckless) human interference in nature have and what
consequences can follow. They could also tell them a little bit about climate changes and
their impacts on the country and human beings. In the curriculum for biology for technical
secondary schools natural disasters are still introduced in the optional programme, where
students learn that ecosystems regulate climate changes, diseases and alleviate natural
disasters. It is necessary that students start to acknowledge their own responsibility for the
consequences of natural disasters and the importance of trying not to interfere in nature.
There is a very small amount of cross-curricular linking in both curricula for geography. In the
curriculum for grammar schools it is mostly focused on seismic activity, while in the
curriculum for high schools with specialisation there is an example of linking natural
disasters and the extent of specific diseases (AIDS, malaria, etc.) with nursing care and first
aid. In this field; completion would be advisable in the future.
Textbook Geography of Europe and textbooks that are used for the baccalaureate have the
least amount of descriptions and explanations of natural disasters. Textbook Introduction to
geography describes the majority of natural disasters that can affect us. In these textbooks
we can find general characteristics of a particular natural disaster and its causes,
consequences and the most hazard areas. The majority of contents that are linked to natural
disasters can be found in the textbook for Geography of the world, because there is at least
one type of a natural disaster in every continent.
Natural disasters in Slovenia are thoroughly explained in textbooks for Slovenia, in which
there is at least one chapter that focuses on the natural disasters in Slovenia. Natural
disasters in these textbooks are also linked to consequences of climate changes and some
paragraphs also talk about preventing the consequences of natural disasters (except in the
Senegačnik’s textbook, 2010). Textbooks include more descriptions and explanations of
natural disasters than defined by aims in the curriculum.
Based on the image in the mathematical problem more than half of students thought that it
is not suitable to build a house next to a hill or next to an artificially regulated river-bed
(Grušovlje) because there is a danger of landslides and flooding. The danger of flooding next
to the Savinja River was noticed by slightly less than half of students. The majority of
students recognized the danger of a particular natural disaster – possibility of a landslide or
flooding. The possibilities of a landslide, flooding of the artificially made river-bed and
flooding of the Savinja River were recognized by less than one fifth of students, while only
two students thought that there is absolutely no danger of natural disasters. Majority of
students would take into consideration at least one factor linked to natural disasters when
building their own home. Majority would consider the threats of flooding, more than half
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would consider the possibility of a landslide and also more than half would consider other
factors (the price of the land, traffic connection, peaceful environment, etc.)
From the analysis it is evident that majority of students are aware of natural disasters that
are more frequent in our environment, while they are not aware of those that are rare but
could still have catastrophic consequences, because nobody mentioned e.g. seismic risk of
the environment. From the results it is also clear that even other factors, not only those
linked to the threat of natural disasters, can have a great impact on our decisions.
It is important that students are aware of the dangers of all natural disasters after they finish
their secondary education. They should also be able to act responsible in their own personal
lives on the basis of the geographical knowledge that they obtained, because knowledge
alone cannot help them prevent natural disasters. The education did not achieve these aims
so far, which is evident from the insufficient and too modest curricula and from the analysis
of the mathematical problem, where it can be seen that students are only aware of
particular natural disasters and, moreover, their decision-making in personal lives is
significantly influenced by other factors, which are not linked to natural disasters.
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Priloga 1: Naravne nesreče v geografskih učbenikih
1. Drobnjak, B., Senegačnik, J., 2008. Obča geografija. Učbenik za 1. letnik gimnazij.
Ljubljana, Modrijan, 183 str.














Na teh stikih se pojavlja velika večina vseh potresov in aktivnih ognjenikov na svetu
(Teorija o tektoniki plošč; str. 14).
Na območju razmikanja in v njegovi okolici je živahna vulkanska in potresna
dejavnost (Islandija; str. 15).
Oba kraj sta že doživela katastrofalne potrese in stalno živita v pričakovanju novih
(Los Angeles in San Francisco). Zato vse stavbe gradijo izrazito protipotresno.
Nevarnost potresov je na tem območju res velika (str. 17).
Vprašanja: Zakaj prihaja do vulkanizma na območjih približevanja litosferskih plošč?
Ali so po tvoje za turiste zanimivejša tektonsko aktivna ali tektonsko neaktivna
območja? Utemelji svoj odgovor.
Poglavje: Vulkanizem in potresi – kaj je vulkanizem; različni primeri nastanka;
˝ognjeni obroč˝; območja vulkanizma; kako delujejo vulkani; magma, lava, krater,
izlivi, pepel, plini; aktivni in neaktivni vulkani; gora St. Helens; kaldera; oblike
vulkanov; pojavi, ki spremljajo vulkanizem; človek in vulkani – žrtve, rodovitne prsti,
gmotna škoda, otoki, turizem, rastlinjaki; kje so potresna območja; kako nastanejo
potresi; hipocenter; epicenter; merske lestvice; merjenje potresov; zavarovanje pred
potresi – žrtve, gmotna škoda, požari, bolezni, napovedovanje, gradnja, podlaga,
ukrepanje ljudi ob potresu.
Slike: učinki potresa, potresna območja, vulkan.
Vprašanja: Kakšne so pozitivne in negativne posledice vulkanizma? Zakaj je na
Japonskem tudi ob zelo hudih potresih relativno zelo malo žrtev v primerjavi s potresi
v Indiji? (str. 21-27).
Opis podorov, učinki, Dobrača; opis drsenja tal, znaki drsenja tal, pogoji, kamnine;
opis zemeljskih plazov, učinki, Slovenija; opis usadov, Slovenija; opis gruščnatega
toka v Logu pod Mangartom (kdaj, kje, zakaj, posledice).
Vprašanja: Kako lahko po obliki drevesnih debel sklepamo na počasno drsenje tal?
(preoblikovalni procesi na pobočjih; str. 38-40).
Ker reke v spodnjem toku pogosto poplavljajo, so jim marsikje naredili umetno
strugo, ki so jo zavarovali s protipoplavnimi nasipi. Če bi se obrambni nasipi podrli, bi
poplavilo milijone ljudi (Rečni relief; str. 44).
Ker so polja (kraška) izpostavljena poplavam, so marsikje poseljena le na obrobju
(Kraški relief; str. 52).
Nekoliko boljše možnosti za poljedelstvo so na kraških poljih, vendar so ta
izpostavljena poplavam. Zato so na sredini bolj travniki, na njihovem obrobju, kjer ne
poplavlja, pa vasi in polja (str. 56).
Človek se je naseljeval predvsem tam, kjer ga morje s svojo razdiralno močjo ni
neposredno ogrožalo. Kljub temu se marsikje srečuje z naravnimi katastrofami.
Estuarji na Nizozemskem so bili ob visokih vodah dolgo izpostavljeni vdorom
viharnega morja v notranjost, zato so jih ustrezno zavarovali z obrambnimi nasipi in
jezovi. Podobno velja za obale z lagunami. Časopisi skoraj vsako leto poročajo o
poplavah v Benetkah (Obalni relief; str. 65).
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Med poletno vročino se zaradi naglega dviganja in ohlajanja zraka pogosto razvijejo
nevihtni oblaki, visoki več kilometrov, za katere so značilni močni nalivi, včasih pa
tudi toča (Vlaga v zraku in vrste padavin; str. 78).
Burja - opis burje, kdaj nastane, močni sunki lahko prevračajo vozila, odkrivajo
strehe, prilagojenost (Zračni tlak in zračna kroženja; str. 80).
Adiabatno ohlajanje je zato hitro (hladna fronta), padavine pa običajno silovite (z
nalivi, grmenjem ipd.), a ne trajajo prav dolgo (str. 83).
Tropski cikloni – kaj so, kdaj se pojavljajo, poimenovanja (hurikani, tajfuni), posledice
(str. 85).
Tsunamiji – kaj so, sprožijo jih potresi ali vulkanski izbruhi na morskem dnu, opis,
posledice (Svetovno morje; str. 121).
El Nino – poplave, suša, naravne katastrofe (str. 123).
So najboljši naravni regulator vodnih tokov (mokrišča), ki v času deževja ali topljenja
snega zadržuje del vode in preprečuje poplave v nižjih delih, v času suše pa so
pomembna vodna rezerva. Z izsuševanjem močvirij in regulacijami rečnih strug je
človek sicer pridobil nove obdelovalne površine, vendar je s tem uničil naravne
˝zbiralnike˝vode in skrajšal pot večjim količinam vode, ki zdaj hitro odtečejo naprej,
vendar zato poplavljajo v nižjih delih porečij (Mokrišča; str. 135).
V manj razvitih državah so največji problem ˝bolezni revščine˝(malarija, kolera,
rumena mrzlica, turbekuloza) (umrljivost; str. 142).
Aids – kaj je to, opis bolezni, Afrika, smrt.
Karta: delež prebivalstva okužen z virusom HIV (str. 142).
Včasih so vzrok za beg tudi naravne katastrofe (begunci) (selitve; str. 146).

2. Popit, S., 2011. Geografija 1. Učbenik za 1. letnik gimnazije. Ljubljana, DZS, 190 str.









V puščavi Danakil je jezero Abhe, ki je nastalo pred nekaj milijoni let, ko se je ozemlje
pogreznilo in je depresijo že zalila morska voda iz Rdečega morja. V tej puščavi je tudi
eden od najbolj aktivnih vulkanov na Zemlji, pokrajino pa pretresajo pogosti potresi
(str. 27).
Vulkanski otoki, ki se dvigajo z jezerskega dna, so dejavni še danes (etiopsko-kenijska
meja; str. 27).
Na mestih, kjer se magma prebije na površje, nastanejo vulkani. Ta magma pa
vsebuje veliko plinov, zato so za vulkane na območju subdukcije značilni eksplozivni
izbruhi. Eksplozije spremljajo veliki oblaki pepela in vulkanskega prahu, ob izbruhu pa
se oblikujejo tudi veliki vulkanski kraterji in kaldere. Tonjenje litosferske plošče ne
poteka gladko, temveč v manjših in večjih sunkih, ob katerih so mogoči potresi. Ob
koncu 20. stoletja so območja subdukcije raziskovali predvsem s spremljanjem
pogostih, a razmeroma šibkih potresov. Središča ali hipocentri potresov so na meji
toneče plošče, t.i. Benioffovi coni (subdukcija; str. 28).
Najvišji vrhovi vzhodnih in Zahodnih Kordiljer so vulkani, nekateri ugasli, drugi še
vedno delujoči. Izbruhi vulkanov v Andih so eksplozivni. Območje vulkanov okrog
Tihega oceana, za katere danes vemo, da so posledica litosferske tektonike, je bilo
znano že v preteklosti kot tihomorski ali Pacifiški ognjeni obroč (str. 29).
Eksplozivni vulkani izbruhajo veliko andezitne lave, pepela in prahu, ki se pomeša z
vodno paro v vroče piroklastične tokove. Ti so eni od najbolj uničujočih elementov
eksplozivnega vulkanizma. S hitrostjo do 200 km na uro tečejo po pobočjih vulkanov v
50













doline, temperatura v piroklastičnem toku pa presega 400 °C. Nad vulkan se ob
eksploziji dvigne tudi oblak pepela in prahu, ki lahko seže več kot 25 km visoko (str.
29).
Premiki potekajo ob velikih tektonskih prelomnicah, zato jugovzhodno Azijo
pretresajo močni in uničujoči potresi (kolizija; str. 30).
Potresi so nenadna sprostitev energije v Zemljini skorji s potresnimi valovi. Energija
se sprosti ob nenadnih premikih ob prelomih, izbruhih vulkanov in plazovih (potresi;
str. 31).
Drugi tip so površinski potresni valovi. Nastanejo tik pod površjem in se širijo
podobno kot valovi v vodi. Imajo dolg val in veliko amplitudo, zato so to najbolj
uničujoči potresni valovi. Ločimo dva tipa površinskih potresnih valov: Rayleighjevi
povzročajo ˝kotaljenje˝ tal, Lovovi pa horizontalne premike v tleh (str. 31).
Seizmologi iz zapisa izračunajo sproščeno potresno energijo. Na podlagi te razvrščajo
potrese po Richterjevi lestvici. Potresi z magnitudo do 2 so t.i. mikropotresi in jih
ljudje ne zaznavamo. Na dan jih svetovni seizmografi zaznajo več tisoč. Potresi, ki
povzročijo veliko gmotno škodo, imajo magnitudo vsaj 5 8po Richterjevi lestvici).
Največja doslej izmerjena sproščena energija je imela magnitudo 9,5. Potres je bil v
Čilu leta 1960.
Preglednica: Magnituda (Richterjeva lestvica)- magnituda, opisa, vpliva in pogostost
pojavljanja. Jakost opisuje učinek potresa na površju.
Preglednica: Evropska potresna lestvica – opredelitev in skrajšan opis značilnih
opaženih učinkov (str. 32-33).
Opis dveh potresov v San Franciscu (1906- eden najhujši potresov v zgodovini,
stopnja po Richterju, smrtne žrtve, veliko ljudi ostalo brez doma, požari po mestu;
1989- drugi veliki potres v San Franciscu, tehnično ustrezna protipotresna gradnja,
manj smrtnih žrtev, gmotna škoda velika,; istega leta potres v Armeniji- slaba
protipotresna gradnja, porušilo več naselij, veliko smrtnih žrtev) (str. 33).
Slovenija leži na robu Alp, ki so nastale, potem ko je jadranska litosferska plošča trčila
ob evrazijsko. Ozemlje je še vedno tektonsko živo in presekano s številnimi prelomi.
Ob premikih blokov ob prelomih se sprošča energija, zato je tudi Slovenija potresno
zelo ogrožena.
Karta: Seizmološki zemljevid Slovenije s 500-letno povratno dobo potresov.
Močni potresi na Slovenskem: 1348- beljaški potres (magnituda, smrtne žrtve,
lakota, bolezni, skalni podor, poplava; 1511- Idrija (največji, rudnik ni obratoval kar 5
let, magnituda, smrtne žrtve, zemeljski plazov, isti večer še močnejši potres v
Furlaniji, podrlo veliko gradov na Slovenskem, 10. stopnja po EMS; 1976- furlanski
potres (več potresnih sunkov, magnituda, jakost, porušene hiše); 1998- Posočje
(magnituda, jakost, močan, brez doma ostalo veliko ljudi, velika gmotna škoda);
2004- Kobarid (magnituda, jakost, prizadeta vas Čezsoča).
Fotografije posledic po potresu v Sloveniji;
Slika: Posledice potresov (primarne in sekundarne posledice potresov, popotresno
obdobje, slike posledic) (Potresi v Sloveniji; str. 33-34).
Vaja
Predvidi primarne ali neposredne in sekundarne ali posredne posledice potresa ter
dogodke v popotresnem obdobju za potrese z navedenimi podatki. Svoje sklepanje
preveri v medijih. (opisi 3 potresov- magnituda, globina, datum- in opis območjaštevilo prebivalcev, gospodarstvo, protipotresna gradnja).
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Pod vajo označeno z *
Cunami je morski val, ki nastane zaradi močnega potresa na morskem dnu. Val, ki
opustoši obalo, je v nasprotju s potresom mogoče napovedati. Za območje Tihega
oceana je opazovalna in obveščevalna mreža dobro razvita. Na Havajih zato ni večjih
posledic velikih cunamijev. V Indijskem oceanu pa to mrežo še vedno oblikujejo. Po
uničujočem cunamiju decembra 2004, v katerem je umrlo več kot 225.000 ljudi, so
sicer oblikovali opazovalno mrežo, a še vedno imajo težave s pravočasnim
obveščanjem prebivalstva na nekaterih delih obale Indije in indonezijskega otočja.
Slika, ki prikazuje razmere ob cunamiju (str. 36).
Ob visokem vodostaju so kraška polja poplavljena in nastanejo kraška jezera (npr.
Cerkniško, jezero na Planinskem polju) (Kraške pokrajine; str. 47).
Veliko težav imajo na takšnih tleh tudi z gradnjo, saj zgornji sloj, ki se zaradi višanja
temperatur odtali, zelo pogosto plazi in ˝teče˝. To povzroča poškodbe na cestah,
stavbah in različnih drugih objektih. Gradnja na takšnih območjih je zato še posebej
zahtevna. Vsi objekti so globoko temeljeni s piloti, uporabljajo pa se tudi materiali, ki
čim manj prenašajo toploto v permafrost in ga s tem talijo (permafrost; str. 51).
Bolj predstavljivo postane preoblikovanje površja ob izjemnih dogodkih, kot so veliki
zemeljski plazovi, močni potresi in vulkanski izbruhi (pokrajina se stalno spreminja;
str. 61).
S segrevanjem ozračja se povečuje energija v njem, posledica so močnejši in
pogostejši naravni pojavi, kot so hurikani, tajfuni, poplave (globalne spremembe
vplivajo na življenje po vsem svetu; str. 64).
Požar v sredozemski pokrajini je za naravni ekosistem razmeroma naraven pojav.
Veliko škode nastane ob požarih tudi v pokrajinah, ki so gosto poseljene, kot je na
primer Kalifornija, kjer sicer naravni samoočiščevalni proces (požar) ogrozi človeška
življenja in uniči materialne dobrine ter tako povzroči naravno katastrofo
(Sredozemlje; str. 102-103).
Izginjanje stalno zamrznjenih tal ima številne posledice, saj se zaradi taljenja
zamrznjene vode in vlage spreminjajo lastnosti tal, kot je stabilnost, spreminjajo se
hidrološke razmere, pogoji za rast rastlin ipd. pojavijo se plazovi, drsenje, pogrezanje
in odnašanje tal, kar lahko močno poškoduje stavbe in infrastrukturo (permafrost;
str. 108).
Leta 2004 se je kot posledica potresa razvil uničujoči cunami v Indijskem oceanu.
Neposredno in posredno je povzročil več kot 225.000 smrtnih žrtev in velja za eno od
največjih naravnih katastrof človeštva (voda in hidrosfera; str. 112).
Več kot desetletje so si sledili peščeni viharji, ki so raznašali debele plasti suhe zemlje
in povzročili razselitev skoraj pol milijona prebivalcev iz pokrajine, še pred nekaj leti
kmetijsko na prvi pogled uspešne. Vzroki za to katastrofo so bili jasni: nepravilna
kmetijska obdelava in ekstremno pomanjkanje padavin (prašni viharji v severni
Ameriki; str. 114-115).
Suša je takrat zajela 25 odstotkov površin ZDA in posledice so bile katastrofalne- za
več kot 40 milijard ameriških dolarjev škode na kmetijskih pridelkih (str. 115).
Vprašanje: Kaj povzroča te ekstremen vremenske pojave- sušo? (str. 115).
Za sušo so odločilni trije dejavniki: temperatura morja in kopnega, gibanje zračnih
mas v atmosferi in vlaga v prsti. Vsi trije dejavniki so med seboj močno povezani.
Sprememba enega povzroči niz sprememb pri drugih dveh. Kadar med njimi nastane
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zaprti krog součinkovanja, dejavniki spodbujajo drug drugega in posledica je izjemen
vremenski dogodek – suša. (str. 115).
Opis dveh primerov nastanka suše (str. 116).
Dokler se središče anticiklona ne premakne vnovič nad Mehiški zaliv in ne steče dotok
vlažnega zraka proti severu prek osrednjega nižavja ZDA, se suša na območju Velikih
planjav ekstremno stopnjuje. Nasprotno pa povečan dotok vlažnega zraka iznad
Mehiškega zaliva povzroča povečanje padavin in poplave. Leta 1993 je zaradi velike
količine padavin nad Velikimi planjavami in Osrednjim nižavjem poplavljala reka
Missouri.
Slika obsega poplav reke Missouri (La Nina; str. 116-117).
Povečujejo se poplave…(povečano taljenje ledenikov; str. 119).
Visok vodostaj pomeni, da je v rečni strugi veliko vode in takrat se pojavi nevarnost
poplav, kajti reke se ob izjemno visokih vodostajih ˝razlijejo˝po t.i. poplavni ravnici.
Ker pa je človek številne poplavne ravnice poselil, kultiviral in reguliral struge, lahko
ta sicer naravni mehanizem povzroča gmotno škodo (vodostaj; str. 121).
Ob nekajletni suši v osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je površina jezera skrčila
na le 2000 km2, v minulih desetih letih pa se rahlo povečuje. To močno skrčenje
Čadskega jezera v le četrt stoletja ima velikanske posledice (Čadsko jezero; str. 125).
Zanje je značilno občasno poplavljanje polja ob deževnem obdobju, ko se nivo talne
vode dvigne nad nivo jezerskega dna (Kraška jezera; str. 125).
Potresna dejavnost ob jezeru je zelo visoka… (Bajkalsko jezero- tektonska jezera; str.
126).
Istočasno so se zaradi necelovitega pogleda na hidrosfero povečale poplave in
gmotna škoda na pridelkih in bivališčih, … (Izsuševanje mokrišč; str. 129).
Na smrtnost vplivajo: naravni dejavniki (starostna sestava prebivalstva, naravne
nesreče)
Izseka iz člankov: Vzroki smrtnosti v razvitih in manj razvitih državah (epidemija
kolere) (smrtnost; str. 134-135).
Obsežna preseljevanja zaradi naravnih nesreč, kot so požari, potresi, poplave,
orkani, izbruhi vulkanov ipd.
Slika: dejavniki odseljevanja (naravne nesreče- vulkanski izbruhi, suše, potresi,
poplave) (selitve; str. 141).
Vedno večji, a morda še vedno premajhen poudarek pri načrtovanju širjenja naselij
ima tudi vključevanje znanja o poplavljanju rek in hudournikov ter drugih naravnih
nesrečah, ki jih povzroča voda (lokacijski dejavniki nastanka naselja; str. 153).
Prebivalci, ki so se na primer na zahodu ZDA selili v gozdnato zaledje velikih mest, so
se v minulem desetletju spopadali z velikimi gozdnimi požari, ki so v naravi običajen
periodičen pojav,…, prebivalcem pa so povzročili velikansko gmotno škodo, nekaj jih
je celo umrlo (nazaj k naravi; str. 158).
Veliko velemest v manj razvitih deželah je zraslo nenadzorovano na okoljsko
občutljivih območjih. Naravni pojavi, kot so potresi, poplave, hurikani, cunamiji ipd.,
na območjih z visoko gostoto prebivalstva in nekakovostno gradnjo hitro dobijo
razsežnosti pravih katastrof zaradi velikega števila človeških žrtev, gmotne škode in
vseh drugih posledic takšnih dogodkov: bolezni zaradi onesnaženja in pomanjkanja
pitne vode, pomanjkanje hrane, večja stopnja kriminala.
Slika: posledice poplav (rast velemest; str. 162).
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Endogene sile so dejavne še danes, kar najbolj dokazujeta potresno in vulkansko
delovanje (notranja zgradba; str. 20).
Nastanek Havajev- vulkansko otočje (str. 22).
Slika: sile- vulkani; litosferske plošče- potresi (str. 19,24).
Podmorski hrbti – potresi in podmorski vulkani; vulkanski otoki (str. 24).
Prelom Sv. Andreja – potresi, gosta naselitev, katastrofa (str. 26).
Slika: prelom Sv. Andreja – potresna območja, vulkani (str. 26).
Potresi – opis, vulkanski potresi, potresno varne zgradbe, potres – človek – ranljivost,
Slovenija in potresi v preteklosti, svet – največji potresi, EMS, jakost, samozaščita,
učinki;
Slike: učinki potresa (str. 26- 28).
Vulkanizem in človek – kaj so, vulkanska območja, Vezuv, tsunami, katastrofalni
izbruhi, Islandija, Java, človek- vulkan- sobivanje.
Slike: vulkanski izbruh, lava (str. 28-30).
Premikanje razpadle kamnine po pobočju – gorski podori, plazovi, usadi.
Slika: nagnjenost dreves na strmih gorskih pobočjih (denudacija; str. 40-41).
Kaj je usad, zemeljski plaz, skalni ali gorski podor; podori v preteklosti na
Slovenskem – vzrok, žrtve, videz pokrajine; podor v tujini – žrtve, kaj se je dogajalo;
usadi v Sloveniji; zemeljski plazovi v Sloveniji; vulkanski zemeljski plazovi;
Slike: skalni podor, snežni plaz, usad, zemeljski plaz (erozija; str. 42-44).
Izgonska struga Rumene reke – poplave, poplave; poplave reke Pad- žrtve, škoda;
poplavna območja na svetu; poplave v Sloveniji.
Slike: posledice poplav v Savinjski dolini (rečna akumulacija; str. 48-50).
Skalni plazovi (permafrost; str. 55).
Slana, nevihtni oblaki, konvekcijske padavine – poletne nevihte; Bangladeš –
katastrofalne poplave, poletni monsun + taljenje ledenikov, gosto naseljeno območje
(vlaga in padavine; 79-81).
Poplave v Sloveniji; žled- kaj je, kje, gorski sneg ogrožajo še plazovi, suša – kaj je, kje
se pojavlja po svetu, kje v Sloveniji.
Slika: žled (str. 82).
Zavarovanje pred burjo (vetrovi; str. 83).
Tropski cikloni – opis, druga imena, posledice, kje
Slika: tropski ciklon (tropski cikloni; str. 87).
Nizki in visoki pretoki – suše, poplave (nalivi, hitro taljenje snega) (vodovje; str. 130131).
Slovenija – poplave (1/7 površja; kje, kje po svetu) (str. 131).
Tsunami – kaj je to, opis nekaj tsunamijev (gibanje morske vode; str. 141).
Kmetijstvo vse manj odvisno od naravnih ujm (suš, povodnji) (kmetijstvo; str. 193).
Afrika – manj padavin, več sušnih obdobij (str. 204).
Potresi, vulkanski izbruhi, poplave, viharji, plazovi kažejo na porušenje odnosov med
silami, ki oblikujejo zemeljsko površje. Človek z izsekovanjem gozdov, obdelovanjem
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zemlje, gradnjo naselij in prometnic, regulacijo potokov in rek pogosto sproži odgovor
narave v obliki erozije, poplav, širjenja puščav ipd.
Slika: izbruh ognjenika – posledice, žrtve (narava in človek; str. 257).
Lakoto pa povzročajo tudi naravne nesreče (poplave, tropski viharji, suše), ki uničijo
pridelek na obsežnih območjih (lakota; str. 277).

4. Cunder, K., Hajdinjak, B., Kandrič, B., Kürbus, T., 2001. Obča geografija. Učbenik za
1. letnik gimnazij, 1. izdaja. Ljubljana, Mladinska knjiga, 152 str.


















Izsek iz časopisa: poplave, potres, plazovi, nas ogrožajo, a opravljajo le svoje naloge;
narava se vrača na kraj zločina; ljudje umirajo v naravnih pojavih (dejavniki in procesi;
str. 12).
Kateri so notranji in zunanji procesi.
Slika: notranji in zunanji dejavniki in procesi (str. 12- 13).
Podpoglavje: Tektonski premiki: opis; stiki med ploščami – močan vulkanizem,
potresi; razmikanje plošč – vulkanizem, potresi; primikanje – močan vulkanizem;
drsenje – potresi, primer; Ob aktivnih prelomih žal nastajajo potresi;
Izsek iz časopisa: potresom, kar je potresnega in plazovom, kar je plazovitega.
Primer prelamljanja v grudastih gorstvih so Rodopi; ti se še danes ugrezajo, dvigajo in
kosajo, posledica pa so potresi (notranji oblikovalni procesi; str. 16-19).
Podpoglavje: Potresi – kaj je potres; opis; instrumenti; merilne lestvice; potresna
območja; Slovenija; napovedovanje potresov; posledice - podori, plazovi, tsunamiji
(opis);
Izsek iz časopisa: potres v Boliviji, magnituda, potek, posledice.
Slike: potresno območje, potresna območja karta, posledice, seizmograf (notranji
oblikovalni procesi; str. 20-21).
Podpoglavje: Vulkanizem – kaj je ; opis; vulkan; območja; vroče točke; posledice blatna poplava, potresi, tsunami;
Izsek iz časopisa: opis eksplozije vulkana.
Slike: vulkanska območja, prerez, vulkan, Santorini, lava, gejzirji (notranji oblikovalni
procesi; str. 22-23).
…., čeprav številni delujoči vulkani in potresi opozarjajo na navzočnost notranjih sil
(Geološki razvoj Zemlje; str. 25).
Izsek iz časopisa: Log pod Mangrtom – plaz (zunanji oblikovalni procesi; str. 28).
Zemeljski plaz – opis; usad; vzrok; Slovenija; posledice; človek
Podor – opis; Slovenija; Dobrača – opis
Slike: podor, plazovi
Izsek iz časopisa: usad v Halozah; Slovenskih Goricah (zunanji oblikovalni procesi; str.
31).
Izsek iz časopisa: izlivna območja urbanizirali, poplave (rečno delovanje; str. 32).
Izsek iz časopisa: segrevanje Evrope, poplave, dvig morja (ledeniško delovanje; str.
36).
Pobočja ledeniških dolin so zaradi strmin in pogostih plazov nevarna (str. 39).
Danes je večina delta zaradi svoje rodovitnosti med najgosteje naseljenimi območji,
čeprav so zaradi nizke nadmorske višine izpostavljene pogostim rečnim in morskim
poplavam (delovanje morja; str. 49).
Izsek iz časopisa: posledice poplav, prestavitev struge.
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Od tod prihaja energija za bliske, grmenje, nevihte.
Slika: sproščanje sončne energije v obliki bliskanja, grmenja in neviht (vlaga v ozračju
in padavine; str. 58-59).
Pri nas so te padavine (konvekcijske) pogoste predvsem v poletnih mesecih kot
popoldanske vročinske nevihte (str. 59).
Izsek iz časopisa: poplave, veter, blatni plaz, žrtve (str. 60).
Vetrovi rušijo naselja, komunalne naprave in celo terjajo smrtne žrtve (str. 61).
Tropski cikloni: kje, energija, premik, območja, imena (potujoči cikloni; str. 64).
Izsek iz časopisa: hurikani ob ekvatorju od novembra do aprila.
Močne vsakodnevne padavine – hiše dvignjene od površja (tropska podnebja; str.
68).
Pogoste so katastrofalne suše, ki jih še povečujejo vetrovi in peščeni viharji
(subtropska podnebja; str. 70).
S pomočjo rastlin hitreje izsušujemo mokrotna območja in posredno zmanjšujemo
nevarnosti poplav in plazov (delitev in pomen rastlinstva; str. 83).
Nižine ob rekah so redno poplavljene in s tem gnojene (subtropski toplotni pas; str.
91).
Na valovanje lahko občasno vplivajo tudi podmorski izbruhi vulkanov, potresi in
cikloni. Ob potresih lahko nastanejo tsunamiji, ki so za ljudi na obalah lahko usodni
(morja; str. 100).
Izsek iz časopisa: gradnja na poplavnem območju – Haloze (sladke vode; str. 103).
Ob dolgotrajnih deževjih ali ob hitrem topljenju snega se sposobnost sprejemanja
vode v podtalnico zmanjša ali celo prekine, zato takrat grozi velika nevarnost poplav.
Reka poplavi, ker voda lahko odteka samo po površju (str. 103).
Nadpovprečno visoka gladina lahko opozarja na bližajoče poplave; nizka nasprotno
opozarja na bližajočo sušo (tekoče vode in njihov pomen; str. 104).
Naravne struge rek in potokov človek od nekdaj spreminja v umetne, da bi zmanjšal
poplave in pridobil kmetijske površine. Kljub dobrim namenom slednje lahko
povzroči večjo škodo kot korist (večje poplave, manj življenja v reki, izginjanje mokrišč
in s tem rastlin in živali).
Vsakoletne poplave povzročajo veliko materialno škodo, ponekod tudi veliko
človeških žrtev.
Poplave so marsikje na Zemlji tudi zaželene, saj voda s seboj prinaša rodoviten mulj
ter tako gnoji ravnine ob rekah (pomen tekočih voda; str. 106).
Prisilne selitve lahko povzročajo tudi naravne katastrofe (izbruhi vulkanov, plazovi,
poplave, lakota, bolezni) (selitve; str. 120).

5. Senegačnik, J., 2013. Svet. Učbenik za geografijo za 2. letnik gimnazij. 10.,
prenovljena izdaja. Ljubljana, Modrijan, 152 str.




Zato je to območje pogostih potresov (stik plošč- Azija; str. 13).
Nastala je kot posledica podrivanja Tihooceanske in Filipinske plošče pod Evrazijsko,
kar se še danes kaže v živahni potresni in vulkanski dejavnosti (veriga
mladonagubanih gorstev na vzhodnih obalah Azije; str. 13).
Na nobeni drugi celini nimajo reke tako velikega vpliva na poselitev in preživetje
prebivalstva, saj je delež kmečkega prebivalstva nad svetovnim povprečjem, marsikje
pa ljudje živijo s poplavami (azijske reke; str. 16).
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Po drugi strani pa so prav v Aziji katastrofalne poplave ena največjih naravnih nadlog.
Slika: poplave v Aziji (azijske reke; str. 16).
Kitajska zgodovina je znana po katastrofah, ko je reka prebila nasipe in popolnoma
spremenila tok. (Najhujša je bila leta 1332, ko je utonilo 7 milijonov ljudi, še 10
milijonov pa jih je zaradi uničenih pridelkov umrlo od lakote.) ker vsako leto prinaša
novo gradivo, ga morajo iz struge odstranjevati in zviševati obrambne nasipe (vsako
leto za 10 cm, v spodnjem toku že 20 m)- Huang He. Kitajci so poskušali poplave
ukrotiti tudi z gradnjo jezov, rezervoarjev in umetnih jezer, vendar reka v času
poletnega deževja še vedno poplavlja. Človek je namreč s številnimi dejavnostmi
(izsekavanje gozdov, urejanje novih obdelovalnih zemljišč, čezmerna paša,
urbanizacija) poplave le še pospešil, saj je omogočil hitrejše odtekanje vode v
srednjem toku in njeno kopičenje v spodnjem toku reke (kitajske reke; str. 18-19).
Zaradi številnih dejavnost ob njenem toku (Chang Jiang) ne preseneča, da je močno
onesnažena, pereč problem pa so tudi katastrofalne poplave v času poletnega
monsuna. Istočasno jim je uspelo omiliti poplave v spodnjem toku reke in izredno
povečati promet po Jangceju. Jez ni zgrajen na potresno varnem območju.
Akumulacijsko jezero je poplavilo edinstvene rečne soteske, 1300 arheoloških nadišč
ter več kot sto mest, zaradi česar je bilo treba preseliti 1,3 milijona prebivalcev.
Močno sta se povečala število zemeljskih plazov ter ogroženost nekaterih rastlinskih
in živalskih vrst (kitajske reke; str. 19-20).
Poletni čas je zato obdobje rednih poplav, ki najhuje prizadenejo Bangladeš (reke na
jugu Azije; str. 20).
V normalnih okoliščinah so poplave nujno potrebne. Težava pa nastopi, če so poplave
pozno avgusta, ko riževa stebla že dosežejo kritično višino in je zato ogrožen pridelek.
Vsakih nekaj let se zaradi izjemnega deževja pojavijo katastrofalne poplave, reke
tedaj s povečano erozijsko močjo rušijo obrambne nasipe in naselja, uničujejo
pridelek, nekateri deli države pa so več tednov pod vodo. Med poplavami septembra
1988 se je gladina vode dvignila za 8 m, pod vodo pa je bilo tri četrtine države in dve
tretjini prestolnice Dake. Poleg lakote lahko izbruhnejo tudi epidemije kolere in
drugih želodčnih bolezni. Vzrok poplav pa ni le deževje. Kadar nastopijo tropski
cikloni (tajfuni), močni vetrovi potiskajo morsko vodo proti obali. Pri tem ruši (val) vse
pred seboj. Morske poplave imajo še katastrofalnejše učinke od rečnih (Bangladeš;
str. 21).
Vprašanje: Zakaj je Bangladeš bolj prizadet od poplav kot Pakistan? (azijske poplave;
str. 22).
V Indiji je začela umrljivost padati šele po katastrofalni epidemiji gripe v letih 191819, ko je umrlo 16 milijonov ljudi (Indija; str. 38).
Največ vulkanov je ravno v tektonsko nemirni vzhodni Afriki, kjer je prav tako največ
potresov (Afrika; str. 45).
Opis afriških bolezni in problem AIDSA (bilharzova bolezen ali rečna slepota povezana z rekami in stoječimi vodami; malarija - prenaša komar anofeles, vsako leto
umre milijon Afričanov; spalna bolezen – prenaša muha cece, zbolijo domače živali
(živinoreja tam ni možna); aids – vsako leto umre več kot milijon Afričanov, 70 % vseh
okušenih z virusom HIV živi v podsaharski Afriki, v 4 državah južne Afrike okuženih več
kot 15 % ljudi- pričakovana življenjska doba kratka, veliko otrok brez staršev, malo
delavcev, preventiva, izobraževalni programi ter protivirusna zdravljenja - zmanjšajo
smrtnost in obolelost, manj okuženih, življenjska doba se povečuje) (str. 58-59).
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Večje lakote običajno nastopijo takrat, ko pride do raznih naravnih nesreč. Praviloma
je to v obdobju katastrofalnih suš, ki prizadenejo različne dele Afrike, še posebej pa
sta prizadeti območji Sahela in Afriškega roga (Somalija z okolico). Najrevnejše afriške
države najhujših katastrof brez humanitarne pomoči razvitih držav ne morejo
preživeti (problem lakota; str. 60).
Opis suše in lakote v Sahelu (območje občasnih katastrofalnih suš s hudimi
posledicami; leta 1973 zaradi suše in bolezni umrlo 100 000 ljudi - občasne reke
presahnejo, rastlinstvo neodporno na sušo ne preživi, dezertifikacija, pogin živine,
lakota; suša 1968-74, 1983-85, 2010, 2012) (str. 60-61).
Vprašanje: Zakaj se je v podsaharski Afriki aids širil hitreje kot na Japonskem? Navedi
vsaj dva razloga (Afrika; str. 61).
Srednja Amerika je znano območje vulkanov in potresov, saj se tu stikajo številne
litosferske plošče. V bližini njihovih stikov je nastal niz ugaslih in aktivnih vulkanov, ki
se vleče čez Mehiko in Medmorsko Ameriko, podoben niz pa je značilen tudi za Male
Antile.
Zato je v bližini stika nastal venec vulkanskih Malih Antilov, območje katastrofalnih
izbruhov in hudih potresov.
Zaradi tega so zlasti jugozahodni deli Mehike in Medmorske Amerike območja močne
potresne in vulkanske dejavnosti, kjer še vedno nastajajo tudi ˝novi˝ognjeniki
(Srednja Amerika; str. 78).
Opis potresno nemirnih prestolnic Mehike in Haitija (Mehika- veliko žrtev, 1985 hud
potres v Ciudad de Mexico - v nekaj minutah umrlo več tisoč ljudi, naslednji dan nov
potres, še več žrtev, porušene zgradbe, skupno umrlo 10 000 ljudi, magnituda; Port –
au – Prince – 2010 katastrofalen potres, magnituda, porušena prestolnica, veliko
mrtvih, ranjenih, brez strehe nad glavo, bližina epicentra, živeli v revnih barakarskih
naseljih, neodpornih proti potresu, slaba gradnja) (str. 78).
Opis kje in kako delujejo uničujoči hurikani (tropski cikloni, pas, temperatura vode,
močni vetrovi, pozno poleti, jeseni, potujejo proti zahodu in se krepijo, razbesnijo se
nad Karibskim otočjem in jugovzhodnim delom ZDA, 4-14 hurikanov letno,
nepredvidljive poti, 2005 – hurikan Katrina, razdejanje, poplave; ko pride nad
hladnejši ocean moč usiha, rušilni morski valovi, rušijo vse pred seboj, povzročajo
poplave tudi v zaledju, nenadoma več padavin poveča erozijsko moč rek, ki nato
začnejo poplavljati, na strmih pobočjih začne preperina drseti navzdol, uničuje
naselja, polja in prometnice) (str. 80-81).
Srednja Amerika je z vsemi naravnimi katastrofami (potresi, vulkani in hurikani) eno
od naravno najbolj ogroženih območij na svetu (Srednja Amerika; str. 81).
Vprašanje: Zakaj zemeljski plazovi porušijo številne vasi ravno v času hurikanov?
(Srednja Amerika; str. 81).
Opis kaj so tornadi (nastanek, uničujoči vrtinčasti viharji lijakaste oblike, pojavijo v
topli polovici leta, hitrost, premer, opustošijo lahko nekaj deset kilometrov, dvigujejo
težke predmete, rušijo hiše, lokalna nevarnost, ne ogrožajo celotne države) (Severna
Amerika; str. 102).
Avstralija je zaradi teh razmer (poleg Antarktike) najbolj sušna celina na svetu, na njej
pa se v zadnjih letih vse bolj kažejo tudi podnebne spremembe. Nekoliko bolj
namočena kmetijska območja v porečju rek Murray in Darling so doživela več
katastrofalnih suš, na jugovzhodu države pa so imeli več hudih gozdnih požarov, ki
ogrožajo tamkajšnja mestna središča (Avstralija; str. 127).
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Na stikih plošč so pogosti potresi, ponekod tudi vulkanski izbruhi.
Slike: izbruh ognjenika Krakatau, ki je povzročil tsunami in smrtne žrtve; posledice
potresa v Armeniji in Kobeju.
Izsek iz časopisa: Bingol- potres, jakost, žrtve; Bam – potres, žrtve; Posledice
potresov v Aziji so še večje zaradi goste naseljenosti, marsikje slabe gospodarske
razvitosti in neprimerne gradnje; seznam najbolj katastrofalnih potresov v Aziji v
prejšnjem stoletju (Azija; str. 10).
Spomladi se na rekah pojavlja led, ki v spodnjem toku povzroča obsežne poplave
(povodje Severno ledenega morja). Led zaradi prometa in preprečevanja poplav
neredko lomijo z ledolomilci ali eksplozivi (str. 13).
Rečne poplave vsako leto ogrožajo več deset milijonov ljudi, a nižine okoli rek že
tisočletja ostajajo gosto poseljene, saj reke z naplavinami obnavljajo rodovitnost polj
(povodje Tihega in Indijskega oceana) (str. 13).
Izsek iz časopisa: New Delhi - vročina, suša, žrtve; Daka – poplave, zemeljski plazovi
zaradi monsunskih padavin, žrtve, izguba doma (str. 14).
Obilne monsunske padavine in z njimi povezane redne rečne poplave v času
poletnega monsuna omogočajo namakalno kmetijstvo in življenje okoli 3 milijardam
ljudi. Monsun pa ni samo ˝hranitelj˝azijskega prebivalstva, je tudi njegov
˝uničevalec˝.tik pred prihodom deževne dobe, ko je praviloma najbolj vroče, nastopi
suša (lahko popolnoma uniči pridelek). Ob preobilnih padavinah nastajajo
katastrofalne poplave in povodnji. Le-te zahtevajo številne žrtve in povzročijo veliko
materialno škodo ter podobno kot suša pridelek zmanjšajo ali popolnoma uničijo.
Posledica zmanjšanega ali uničenega pridelka pa je podhranjenost prebivalcev in
posledično povečana smrtnost, ki je tudi posledica manjše odpornosti prebivalcev na
bolezni.
Slika: slika poplav (v času prehoda iz enega monsuna v drugega so v Aziji običajni
tropski cikloni – tajfuni; veter, poplave, visoka plima, žrtve, Bangladeš pogosto
prizadet, posledice npr. kolera) (str. 14).
Izsek iz časopisa: katastrofalne poplave na Daljnem vzhodu, monsunski nalivi in
tajfun, žrtve, popustili nasipi, velika škoda (str. 18).
Huang He- Proti poplavam so se prebivalci od nekdaj borila tako, da so reko obdali z
nasipi. A kljub temu je bilo v zgodovini Kitajske veliko poplav z milijoni umrlih in
ogromno materialne škode.
Opis nekaterih poplav reke Huang He – poplava, žrtve, lakota; podrtje nasipov,
premik izliva reke, žrtve; žrtve; škoda, žrtve.
Poplava leta 1998 – reka veljala za ukročeno, jezovi, zadrževalniki;
Slika: izgonska struga Huang He – namakanje, preprečuje poplave, če podre nasipe,
so posledice zelo hude (str. 18-19).
Chang Jian- V srednjem in spodnjem toku redno poplavlja. Tudi ob tej reki ljudje
živijo v strahu pred nesrečami in zato stalno skrbijo za nasipe. Poplave zahtevale
veliko žrtev, škoda, poplava leta 1911- žrtve, smrtnih žrtev manj zaradi priprav na
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poplave, pojavljajo se vse pogosteje – krčenje gozdov, erozija prsti in osuševanje
mokrišč (str. 19).
Pokrajina Treh sotesk- jez: zaščita pred poplavami ob spodnjem toku (str. 20).
Ganges – pogosto poplavlja, spreminja tok, odnaša prst, naselja, živali in ljudi.
Uničuje vse pogosteje – krčenje gozdov in erozija prsti v povirnem delu.
Slika: učinki krčenja gozda ob zgornjem toku Gangesa – usadi, plazovi, poplave.
Vprašanja: Naštej nekaj vzrokov za poplave treh zgoraj omenjenih rek. Kakšno vlogo
ima pri tem človek? Borba z rekami zelo visoka, pusti reki, da poplavi, kako si
predstavljaš tako gospodarjenje z reko (str. 20- 21).
Občasno podhranjenost povzročajo tudi naravne nesreče in politični spori, ki
zmanjšajo ali uničijo pridelek (str. 29).
Na območju Atlasa so zaradi primikanja Afriške litosferske plošče Evrazijski pogosti
potresi. Posledica tega je vulkansko in potresno delovanje (razpadanje Afriške
litosferske plošče).
Slika: Razpadanje Afriške litosferske plošče – tektonsko aktivna; Vzhodnoafriški
tektonski jarek – aktivni vulkani, pogosti potresi.
Izsek iz časopisa: izbruh vulkana, žrtve, evakuacija (Afrika; str. 38).
Somalija – državo je prizadela še velika suša ter katastrofalne poplave (str. 45).
Turizem ovirajo bolezni, suša… (str. 48).
Izgradnja jezu je onemogočila naravne poplave, s čimer se je pospešilo širjenje puščav
severno od Asuana (str. 55).
Izsek iz časopisa: Revni bolehajo in umirajo zaradi malarije, rumene mrzlice, rečne
slepote, kolere, hepatitisa itd.; dolgotrajna suša je nekoč plodna ozemlja spremenila
v puščave, umrlo veliko ljudi; težave z aidsom, ogromno okuženih; suša-lakota (str.
56-57).
Razsežnost katastrof v Afriki – lakota in bolezni; suše – žrtve; HIV- število okuženih,
vzroki in posledice obolevanja (str. 56-58).
Preglednica okuženih z virusom HIV po svetu.
Vprašanja: Pojasni nekaj razlogov za prisotnost omenjenih bolezni v Afriki (str. 58).
Najpogostejše bolezni v Afriki – opis aidsa, znaki, posledice; opis malarije,
razširjenost; opis spalne bolezni, razširjenost, živinoreja, znaki; opis kolere, znaki;
opis kuge, znaki; opis shistosomiaze, kje se pojavlja, znaki, prenašalci; opis ebole,
izvor, prenos, znaki.
Slika: razširjenost malarije po svetu (str. 59).
Slika: vrh vulkana Mont Pelee se je razletel, zaradi strupenega plina umrlo 30.000
ljudi; osrednji gorati del Medmorske Amerike – vulkani (Latinska Amerika; str. 63).
Za Srednjo Ameriko so značilne pogoste naravne katastrofe. Poleg katastrofalnih
potresov in izbruhov vulkanov predvsem prebivalce karibskega dela Srednje Amerike
ogrožajo tropski cikloni (hurikani). Opis hurikanov, kdaj se pojavljajo, zakaj, posledice
– hudi nalivi, visoka plima, močan veter, poplave na obalah rušenje objektov.
Izsek iz časopisa: opis orkana Mitch.
Slika: posledice orkana (str. 64).
Andi – vulkanski izbruhi (str. 66).
El Nino – opis, razmere, posledice – poplave, usadi, plazovi, žrtve, velika gmotna
škoda.
La Nina – suša, poplave, zemeljski plazovi.
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Izseki iz časopisa: El Nino – suša, požari, škoda, poplave, viharji, žrtve; posledice El
Nina – mrtvi, pogrešani, porušeni mostovi, ceste, vrtci, šole itd., gozdni požari,
poplave, zemeljski plazovi (str. 68-69).
Ciudad de Mexico – kljub dejavnikom, ki ogrožajo mesto, se le-ta širi; nevarni potresi,
ki imajo veliko rušilno moč; potres 1985- 7.000 mrtvih; nevaren bližnji delujoči
vulkan; plazenje tal; hudourniki. V primeru požara, potresa ipd. prometna
neurejenost naselij lahko usodna za prebivalce (str. 74-76).
Honduras – 1998 orkan Mitch (str. 78).
Na Misisipiju in njegovih pritokih Tennesee, Misuri, Arkansas itd. so zaradi nevarnosti
poplav ter zaradi energijskih in vodnih potreb ZDA zgradili številne jezove, vodne
zbiralnike in nasipe.
Slika: obseg poplav po prebitju nasipov Misisipija (Severna Amerika; str. 90).
Posledica tektonskih premikov je močna potresna in vulkanska dejavnost (str. 91).
Izsek iz časopisa: vrh Sierra Nevada, okljuki reke Owens - potresne opazovalnice,
informacij o tektonski aktivnost neradi obešajo na veliki zvon, saj je nadaljnji potek
nepredvidljiv. Govorice bi lahko sprožile panično padanje cen nepremičnin,
odseljevanje ljudi, propad krajevnih gospodarstev.
Vprašanje: kako lahko (ne)poznavanje tektonike vpliva na življenje ljudi, kaj se lahko
npr. zgodi ob lažnem alarmu za potres ali izbruh ognjenika (str. 91).
Izsek iz časopisa: tornado – ne zahteva toliko smrtnih žrtev kot poplave in suše, kaj je
tornado, obveščevalna služba; supertornadi v Oklahomi – opis dogodka, žrtve, škoda
(str. 92).
Velike planjave in Osrednje nižavje - snežni viharji, poplave, tornadi, suše (str. 95).
Izsek iz časopisa: Velike planjave – neurja.
Vprašanje: Naštej in razloži nekaj posledic naravnih nesreč, ki pogosto prizadenejo
Osrednje nižavje. Območje Mehiškega zaliva, vsako leto prizadenejo hurikani. Kako
se prebivalci ˝spopadajo˝s to naravno nesrečo? (str. 95).
Avstralija – pogoste naravne nesreče – suše, požari (Avstralija; str. 122).
Značilnost Severnega otoka so vulkani (Nova Zelandija; str. 125). .
Tu so pogosti tajfuni.
Slika: Velika večina prebivalcev živi v obalnem pasu. Zaradi poplav v deževnem
obdobju in naletov valov hiše postavijo na kolih. Da bi jih viharji ne odnesli, jih
ponekod k tlom celo pripnejo z jeklenicami. Valov, ki so v času tajfuna lahko visoki 15
m in več, namreč tudi koralni grebeni ne morejo ublažiti.
Vprašanje: kaj je to tsunami? Kje največkrat pustošijo? (Oceanija; str. 127).

7. Lipovšek, I., Pak, M., Senegačnik, J., 2006. Evropa. Učbenik za geografijo za 2. in 3.
letnik gimnazij. 1. izdaja. Ljubljana, Modrijan, 161 str.





Na Islandiji in ponekod v Južni Evropi je še danes živ tudi vulkanizem (uvod; str. 12).
Vulkanska dejavnost je še posebej značilna za polotok Kamčatko, kjer so več kot
4000 m visoki vulkani (Vzhodna Evropa z Rusijo; str. 38).
Na jugu Vzhodne Evrope kmetijstvo ogroža poletna suša (str. 41).
Ker se spomladi led na njih (na rekah) na jugu prej stali kot na severu, se rečna voda
kopiči in povzroči strahotne poplave (str. 41).
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Islandsko površje pa je nekaj čisto posebnega, saj je nastalo in še nastaja z
vulkanskim delovanjem. Še danes je na otoku veliko delujočih, ognjenikov, gejzirov
in geotermalnih izvirov (Severna Evropa; str. 89).
Otok se vsako leto razširi za nekaj centimetrov, njegovo ˝širjenje˝pa spremlja živahna
potresna, vulkanska in postvulkanska dejavnost. Nevarnejši kot potresi so izbruhi
lave (str. 96-97).
Islandija - posledice vulkanskih izbruhov (18. Stoletje- 1/5 prebivalcev mrtvih, lakota,
zastrupitev travnikov; 1963 – podmorski izbruh in nastanek otoka Sutsey; 1973 – lava
zalila mesto Heimaey, evakuacija, nazaj domov čez pol leta; 1944 – stalitev veliko
ledu, ohromitev prometa) (str. 97).
V letih 1845-50 pa so skoraj ves pridelek krompirja nekaj let zapored uničile bolezni.
Nastopila je ˝krompirjeva lokota˝, ki je terjala okoli milijon življenj (in izseljevanje)
(Zahodna Evropa; str. 118).
Ob katastrofalnih poplavah leta 1953 je viharni val v kombinaciji z visoko plimo
poplavil dobršen del jugozahodne Nizozemske in terjal 1800 življenj. Z delta planom
so učinkovito odpravili nevarnost poplav (str. 120).
Številni potresi in delno še živ vulkanizem pričajo, da je to tektonsko najaktivnejši del
Evrope (Južna Evropa; str. 129).
Na italijanskem jugu je še danes živ vulkanizem. Med vulkanskimi Liparskimi otoki sta
najbolj znana Vulcano in Stromboli. Na bližnji Siciliji je več kot 3000 m visoka Etna, ki
vsakih nekaj let z izbruhi večjih količin lave ogroža okoliška naselja. Svetovno znan je
tudi vulkan Vezuv pri Neaplju. V Grčiji je znan vulkanski otok Santorin (str. 129).
Slika: Delovanje vulkanizma v južni Italiji (str. 130).
Muhavost poletnega vremena na evropskem jugu (vsako leto skrajni vremenski
pojavi v Evropi; 2005: Češka/Švica – nalivi s poplavami, žrtve; Grčija – vročinski val,
rekordna poraba električne energije; Francija – suša, nevarnost požarov; Španija –
huda suša, omejitev porabe vode) (str. 131-132).
Italija – poletna suša (str. 141).

8. Cunder, K., Gartner, M., Popit, S., Purger, S., Zupančič, K.B., 2002. Geografske
značilnosti Evrope. Učbenik za 2. in 3. letnik gimnazij. 1. izdaja. Ljubljana, Mladinska
knjiga, 88 str.






Evrazijski litosferski plošči se iz južne smeri primika Afriška, kar povzroča krčenje
sredozemskega prostora, dvigovanje mladih gora in potresno ter vulkansko aktivnost.
Na območju tonjenja, na stiku Afriške litosferske plošče z Jadransko in egejsko,
prihaja do vulkanizma in pogostih potresov (Nastanek in površje Evrope; str. 9).
Geološki in geomorfni procesi (notranji in zunanji oblikovalni procesi), ki so
oblikovali površje skozi vsa geološka obdobja in potekajo še danes, imajo kot
sooblikovalci pokrajine močan vpliv na delovanje in življenje sodobne družbe.
Slika: Notranji in zunanji oblikovalni procesi.
Vprašanje: Kateri so notranji in kateri zunanji oblikovalni procesi? Naštej jih
(Nastanek in površje Evrope; str. 10-11).
Študija primera: Življenje z vulkanom na Islandiji in Siciliji (Islandija - izseki iz
časopisov, vzrok za vulkansko aktivnost na Islandiji, sneg/led se ob izbruhu stopita blatni tok, poplave, ogrožena naselja; poceni energija, topla voda; Sicilija – izseki iz
časopisov (učinki lave, evakuacija, gozdni požari, it.), izbruh Etne na vsakih deset let,
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kakovostna zemljišča, visok dobiček odtehta tvegano življenje v vulkanski pokrajini,
tokovi Etne tečejo počasi, zato ne ogrožajo človeških življenj, povzročijo pa lahko
veliko gospodarsko škodo, druga vulkanska območja, preusmeritev toka lave).
Vprašanja: katere gospodarske dejavnosti so utrpele največ škode, kako se odzove
italijanska država , kakšne so cene zemljišč , zavarovanje, kakšne razvoj gibanja
prebivalcev pričakuješ, itd. (str. 16-17).
Pogostejše suše in močna ter dolgotrajna neurja kažejo na segrevanje ozračja
(podnebne spremembe po zadnji poledenitvi; str. 21).
Opis posledic zaradi popustitve jeza na Visli (poplavilo vasi, evakuacija) (izsek iz
časopisa – učinek tople grede; str. 22).
To ima ponekod za posledico oteženo oskrbo z vodo in večjo sušnost v poletnih
mesecih, drugje pa poplave. Območje Jugovzhodne Evrope je suša v zadnjem stoletju
prizadela leta 1935, 1944 in 1946, daljše sušno obdobje pa je bilo med leti 1950 in
1963. Po letu 1985 se suša pojavlja redno in vsako leto prizadene različne dele
Jugovzhodne Evrope. Posebno občutljivo je kmetijstvo….( učinek tople grede spreminjanje količine padavin; str. 22).
Povečalo se bo število snežnih in zemeljskih plazov. Najmočnejše posledice bodo
občutila območja Alp, Sredozemlja in Skandinavije (učinek tople grede - spremembe
rečnih režimov bodo vplivale; str. 22).
Slika: poplave v VB.
Vprašanja: Kaj bi lahko naredil za zmanjšanje učinka tople grede, poznaš kakšen
primer, ki potrjuje napovedi znanstvenikov o posledicah povečanega učinka tople
grede, katera mesta bi bila izpostavljena ˝potopu˝? (učinek tople grede; str. 22).
Opis ciklona (izsek iz časopisa - posledice na Nizozemskem, poplava, žrtve,
načrtovanje sistema za zaščito nižin pred poplavami).
Opis protipoplavne zaščite.
Vprašanja: o protipoplavni zaščiti in učinkih ukrepov (borba z morjem; str. 24).
V prihodnosti nameravajo povečati njegovo širino s 70 na 100 m, ga poglobiti, dvigniti
mostove in zgraditi jezove za obrambo pred poplavami (prekop Ren- Majna –
Donava; str. 71).
Čedalje več žrtev plazov.
Vprašanje: Razloži, zakaj se je škoda, ki jo povzročajo snežni plazovi v zadnjih
desetletjih povečala. Kako skušajo zavarovati odseke cest in železnic, kjer je velika
verjetnost plazenja tal ali snega? (izsek iz časopisov- Alpe; str. 75).
Površje je zelo razgibano in tektonsko nemirno (Južna Evropa; str. 84).

9. Senegačnik, J., 2008. Slovenija 1. Učbenik za geografijo za 3. Letnik gimnazij. 1.
Izdaja. Ljubljana, Modrijan, 120 str.




Na delovanje notranjih sil nas opozarjajo potresi (geološki razvoj; str. 17).
Na bolj vidno delovanje zunanjih sil nas občasno opozarjajo različne naravne nesreče,
kot so zemeljski plazovi in podori, ki se dogajajo pred našimi očmi (str. 17).
V visokih gorah so taki procesi podori, v nekoliko nižjih legah pa zemeljski plazovi in
usadi. Zemeljski plazovi so pogosti v prealpskem Posavskem hribovju, kjer so
ponekod precejšnje strmine. Usadi – manj odporni terciarni sedimenti obpanonskega
gričevja.
Slika: usad (Selška doline) (naklon; str. 24).
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Hladna fronta poleti – plohe, nevihte (podnebje; str. 26).
Burja – odkriva strehe, podira drogove, prevrača tovornjake; opečnate strehe
(vetrovi; str. 31).
Gozd – preprečuje različne ujme; v Sloveniji dosti nalivov; manjši učinek suše (gozd;
str. 38).
Prihodnost – več požarno bolj ogroženih toploljubnih listavcev; več vremenskih ujm
(v zadnjih letih predvsem veter in žled) (str. 39).
Opis žleda, kje se pojavlja (str. 39).
S podnebnimi spremembami več škodljivih napadalnih organizmov in povzročiteljev
bolezni (str. 39).
Prekmurje – 2003 huda suša, znižanje gladine podtalnice; suša ogroža talno vodo
(voda; str. 44-45).
Mokrišča – z zadrževanjem vode zmanjšujejo hudourniški značaj naših rek (mokrišča;
str. 47).
Morje – ob posebnih razmerah poplavi nekatere nižje ležeče dele obale (največkrat
november – december); med obalnimi mesti največkrat poplavljen Piran (morje; str.
49).
Poglavje: Naravne nesreče in podnebne spremembe (kaj so, kaj uvrščamo pod njih,
opis potresa – ogrožena območja, učinki potresa; poplava – delitev, 1/3 prebivalstva
na ogroženih območjih, razlog za njih, človek in njegovi posegi; suša – kaj je, zakaj
nastane, kdaj, kje, požari).
Pogostejše pojavljanje izrednih vremenskih dogodkov, kmetijska suša, večja
nevarnost požarov, več vremenskih ujm (nalivi, toča, strele, pozeba, močan veter),
večja poplavna ogroženost
Slike: vzroki človeških žrtev naravnih nesreč, toča, naravne nesreče v Sloveniji,
poplave, suša. Vprašanja: kaj uvrščamo med naravne nesreče, zakaj umetni nasipi ne
pomenijo celostne rešitve problema poplav (Naravne nesreče in podnebne
spremembe; str. 50-55).
Najboljša kmetijska zemljišča na območjih, ki se najpogosteje soočajo s sušo
(kmetijstvo; str. 86).

10. Klemenčič, M.M., Lipovšek, I., 2002. Geografija Slovenije 1. Učbenik za 3. letnik
gimnazij. 1. izdaja. Ljubljana, DZS, 107 str.






Poleg tega leži Slovenija v delu Evrope, ki je med tektonsko najbolj dinamičnimi. O
tem pričajo pogosti manjši potresi, vsakih nekaj let pa tudi močnejši.
Podor je posledica strmega pobočja, razpokane kamnine in potresa, ki je sprožil zdrs
kamnite gmote. Posočje sta v 20. stoletju prizadela potresa leta 1976 in leta 1998,
Ljubljano pred nekaj več kot stoletjem. Vse to dokazuje, da je Zemljina notranjost pod
Slovenijo zelo dinamična.
Slika: Skalni podor nad dolino Lepene v Posočju (Relief Slovenije; str. 12).
V starejšem obdobju mezozoika – triasu so se na ozemlju Slovenije dogajali burni
tektonski premiki, ki jih je spremljalo močno vulkansko delovanje (str. 12).
Da potres potapljanja afriške plošče poteka še dandanes, dokazujejo potresi, tonjenje
vzhodne jadranske obale in vulkani v južni Italiji (str. 13).
Kmetje že stoletja vedo, da kamnina vpliva na kakovost prsti in tudi na plazovitost
terena (Uporabnost in pokrajinska vloga kamnin; str. 16).
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Ugotovili, da so pokrajine iz mehkejših kamnin bolj ranljive (sprožajo se npr. plazovi),
če vanjo posega človek, pa se nam ponuja na dlani (str. 18).
Na starejših pobočjih so pogostejši podori, plazovi, usadi in podobni denudacijski in
erozijski pojavi (Po hribih in dolinah; str. 20).
Posredno jo preprečuje tako, da za nekaj časa zadrži obilne padavine najprej na
krošnjah, potem v podrasti in prsti, da ne stečejo takoj v potoke, ki bi se v
nasprotnem primeru spremenili v hudournike. Gozd preprečuje tudi zemeljske in
snežne plazove ter usade (Ogroženost gozda in ujme; str. 37).
Opis zemeljskega plazova, ki je novembra 1990 zasul dolino potoka Lučnica v
zgornjem porečju Savinje in jo zajezil (za jezerom nastalo jezero, ki je zalilo več hiš; k
sproženju plazu prispeval tudi človek- posekanje listavcev in nasaditev smreke)(str.
37).
Druge oblike ogrožanja so požari, kisli dež, žled, vetrolomi in naravni škodljivci.
Požarom so bolj izpostavljeni iglasti gozdovi, zlasti v sušnejšem delu leta; najbolj v
submediteranski Sloveniji.
Žled- lomijo veje, drevesa, trgajo se žice; pozimi prizadene gozdove na jugozahodu
Slovenije (str. 37).
Podpoglavje: Naravne nesreče (nesreče, za katere ni neposredno kriv človek; ujma;
katastrofa; 2-3 % BDP-ja; najpogostejša so neurja s točo in močnimi vetrovi ob
nevihtah – poleti, v zahodni Sloveniji, poškodujejo kmetijske površine in stavbe po
Sloveniji, najbolj na severovzhodu; pogoste poplave- 15 % Slovenije ogroženega,
vzroki; suša – vzroki; pozebe – zgodaj spomladi in jeseni, slane, vzroki, pojavijo se, če
temperatura zraka pade pod ledišče; slana – lokalno, vzroki, do sredi maja; sneg –
deli ohromljeni, brez električne energije in telefonskih povezav, škoda, snežni plazovi
v alpskih pokrajinah, ne ogrožajo naselij, a terjajo človeška življenja; plazovi in usadi –
povod deževje, nastanek, vzrok tudi človek; podori – najpogosteje jih sprožijo potresi,
Zgornje Posočje, opis podora z Dobrača; potresi – 1/3 Slovenije ogrožena, se jih
bojimo, vsaka generacija doživi vsaj tri potrese, vzrok, ogrožena območja,
protipotresna gradnja v zakonodaji;
Naravne nesreče – možno zavarovati, upoštevati in se jim izogniti, v preteklosti niso
gradili na rečnih ravnicah, zdaj poplave, stare kritine kljubujejo vetru, nekatere nove
ne.
Vprašanja: Katere naravne nesreče so najpogostejše na območju, kjer živite?;
naštejte, katerim bi se človek lahko izognil in katerim ne, utemeljite; za vsako od
naravnih nesreč poiščite vzroke in 3 posledice (človek, družba, pokrajina).
Slike: potres, žled, poplave (naravne nesreče; str. 37-39).
Zato ni čudno, da je pri nas največ poplave konec oktobra in v začetku novembra…
(Nepredvidljiva voda; str. 41).
Če visoka plima sovpada z močnim jugom, ki Severni Jadran dodatno dvigne in
vzvalovi, lahko morje zelo naraste in poplavi nižje dele obalnih mest (lahko vdre v
hiše, podira pomole, potopi čolne) (Morje, jezera in mokriča; str. 47).
Nižinska barja so ob izdatnejših padavinah poplavljena in so podobo kot poplavna
območja ob rekah naravna zadrževalna območja, ki niže ležeče kraje v porečju
varujejo pred poplavami.
Vprašanje: kje so največja sotočja in kje ob rekah so največja poplavna območja (str.
48).
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Zahtevo utemeljuje s tem, da j jedrska elektrarna v Krškem stoji na potresno zelo
dejavnem območju (Energijski viri in njihova izraba; str. 75).
Zgornje Posočje spada med demografsko najbolj ogrožena območja v Sloveniji. Temu
se pogosto pridružujejo naravne ujme: potresi, zemeljski in snežni plazovi, skalni
podori (Regionalna neskladja in njihovo reševanje; str. 95).

11. Likar, M., Popit, S., Šturm, S., 2006. Geografske značilnosti Slovenije. Učbenik za 3.
letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1.
izdaja. Ljubljana, Mladinska knjiga, 99 str.













Na območjih, kjer še nismo zgradili nasipov ali rečnih regulacij, reke meandrirajo in
pogosto poplavljajo (spodnji rečni tok). Te t.i. poplavne ravnice so zato uravnane
(rečno površje; str. 16).
Suša – pojavlja se vedno pogosteje; leta 2050 skoraj 50 % Slovenije ogrožene zaradi
suše (padavine; str. 24).
Dna kotlin, dolin in kraških globeli – pozebe v jesenskem in spomladanskem času,
slana (temperatura zraka; str. 25).
Ob kombinaciji visoke plime in juga lahko morje zalije najnižje dele naših primorskih
mest (vetrovi; str. 26).
Sunki burje – večje težave v prometu; škoda v kmetijstvu in objektih le izjemoma, saj
so se prebivalci burji prilagodili (str. 26).
Podnebne spremembe napovedi – več poplav, požarov in suš; obalna območja (dvig
morske gladine, poplave); visokogorje (bolj intenzivna neurja, vetrolomi,
hudourniške poplave, zemeljski in snežni plazovi); daljša sušna obdobja in otežena
oskrba s pitno vodo (podnebne spremembe; str. 27).
Vprašanje: Napiši nekaj pozitivnih in negativnih sprememb v Sloveniji, npr. l. 2050, ki
jih bo povzročilo globalno segrevanje ozračja (str. 27).
Submediteransko podnebje – pogoste suše (prst; str. 41).
Kmetovanje v Sloveniji pa omejujejo tudi nekatere izjemne podnebne razmere: slana
(maj, junij), pozeba (september, oktober), žled, poletna toča, močna burja, poletna
suša itd (kmetijstvo; str. 60).
Ta plošča tvori čvrst in potresno varen temelj (zgradbe so projektirane in grajene
tako, da zdržijo potres devete stopnje po MCS potresni lestvici na tem sicer potresno
ogroženem območju) (energetika; str. 65).
Študija primera: naravne nesreče (kaj so; potresi – lega, ogroženost, preglednica:
potresi na slovenskem ozemlju, karta: potresna nevarnost, potres v Zgornjem
Posočju 1998- opis, magnituda, EMS, škoda, žarišče, poškodovane stavbe, podori,
plazovi; poplave – ogroženost, zaščita, tipi poplav, poplave morja, kraška polja, izsek
iz časopisa: ujma v Zgornjesavski in Kanalski dolini - kdaj, zakaj, kje, karta: območja
poplav, slike: poplave; zemeljski plazovi: kdaj, kje, izsek iz časopisa: plaz Stože – kje,
zakaj, škoda, žrtve, karta: zemeljski plazovi; slike: zemeljski plazovi; suše in druge
naravne nesreče – kdaj, kje, zakaj, globalno dviganje temperatur, izsek iz časopisa –
katastrofalna kmetijska suša – razmere, škoda; nevihte s točo – kje, posledice neurja
2004; vetrolomi – kdaj, škoda; pozeba – kdaj, škoda leta 2002; žled – opis, žled 2004
škoda; požari – kje zakaj)
Vprašanja: Naštej nekaj naravnih nesreč, ki so se v zadnjem letu ali dveh zgodile v
domači pokrajini? Ali bi jih lahko preprečili, oziroma vsaj zmanjšali posledice?
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Odgovor utemelji! Kako bi ravnal ob večjem potresu; namakalni sistemi – rešitev?,
kriterij, da poplavo obravnavamo kot naravno nesrečo (izbrani procesi; str. 86-91).
12. Senegačnik, J., 2010. Slovenija 2. Učbenik za geografijo za 4. letnik gimnazij. 1.
izdaja. Ljubljana, Modrijan, 134 str.


















Npr. potres na območju Krškega, suša na območju severovzhodne Slovenije (uvod,
str. 6).
Pokrajina pogosto doživlja naravne katastrofe. V zadnjih desetletjih so jo večkrat
prizadeli uničujoči potresi, leta 2000 pa je zemeljski plaz izpod Mangarta razdejal
naselje Log pod Mangartom (dolina Soče nad Kobaridom; str. 25).
Prva je slovela po 130 m visokem slapu Čedca (Makekova kočna), najvišjem v
Sloveniji, vendar ga je podor leta 2008 precej ˝znižal˝(Kamniško-savinjske Alpe; str.
28).
Vasi v Breginjskem kotu so bile v potresu leta 1976 skoraj v celoti porušene, zato so
danes tam prenovljena naselja iz montažnih hiš (Beneškoslovensko hribovje s Srednjo
Soško dolino; str. 43).
Pozno jeseni ali pozno pozimi gozdove pogosto prizadene žled. To je ledena obloga,
ki nastane na stiku podhlajenih dežnih kapelj z zamrznjenimi vejami in drugimi
predmeti (Idrijsko in Cerkljansko hribovje; str. 43).
Reke imajo hudourniški značaj, pri čemer je še posebej ogrožena Selška dolina, ki je v
letih 1990 in 2007 že doživela katastrofalni povodnji (Škofjeloško hribovje; str. 45).
Dimnik je zasnovan tako, da prenese tudi zelo hud potres, ob močnem vetru pa
njegov vrh niha za cel meter (trboveljski dimnik; str. 48).
Ker je širitev na mokrotna tla Ljubljanskega barja proti jugu omejena, se mesto v
zadnjih letih širi izrazito nesimetrično predvsem proti severozahodu, severu in
vzhodu (Ljubljana; str. 59).
Ker je pokrajina zelo ravna in se še greza, voda jeseni in spomladi dokaj redno
poplavlja. V izjemnih primerih je poplavljenega do polovice površja. V drugi polovici
18. stoletja so skušali z izsuševanjem čim bolj omejiti poplave in tla spremeniti v
obdelovalne površine. Zaradi rednih poplav so se ljudje v preteklosti naseljevali le na
robu barja ali na dvignjenih legah. Edino večje naselje sredi barja je bila le Črna vas.
Kljub zaščitnim ukrepom pa se hiše iz ljubljanske smeti tudi v obliki črnih gradenj
širijo čedalje bolj proti notranjosti barja (Ljubljansko barje; str. 61-62).
Ogrožajo ga poplave, saj leži v najnižjem delu udornine, kjer je sovodenj Savinje,
Voglajne in drugih hudourniških rek (Celje; str. 63).
Vprašanje: Zakaj se Ljubljana hitro širi proti severu, proti jugu pa ne? (str. 63).
Obsredozemske pokrajine: poletna suša; burja (Vipavska dolina) (Obsredozemske
pokrajine; str. 69).
Ker so vodotoki v Vipavski dolini poplavljali, so se naselja naslonila na severni in južni
flišni rob doline. V osemdesetih letih 20. stoletja so na mokrotnih zemljiščih na dnu
doline izvedli obsežne melioracije, to je hidrotehnične posege osuševanja in
namakanja (Vipavska dolina; str. 71).
Brkini- ena od pokrajin, ki jih najbolj ogroža žled (Brkini z dolino Reke; str. 72).
Notranjska Reka predvsem v razširjenem delu doline, to je v Ilirskobistriški kotlini,
redno poplavlja (str. 73).
Kraška polja po dolgotrajnem deževju poplavljajo (Dinarskokraške pokrajine; str. 86).
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Za nekatera območja je značilen tudi žled (str. 89).
Za vse planote je značilen tudi žled, predvsem za njihov severozahodni del pa burja,
ki prav s teh planot piha v obsredozemsko Slovenijo (visoke dinarske planote; str. 93).
V času obilnih padavin se vode z vzhodno ležečih Javornikov podzemno pretakajo
proti reki Pivki, ki zato začne poplavljati. Podobno kot pri Cerkniškem jezeru je največ
poplav jeseni (Zgornja Pivka; str. 95).
Reka je znana po pogostih poplavah (Pivka; str. 95).
Raba tal na kraških poljih je prilagojena poplavljanju. Kjer poplave niso reden pojav,
na dnu še najdemo njive, redno poplavljena dna pa so namenjena travnikom
(Notranjsko podolje; str. 96).
Ker so poplave razmeroma pogoste, so naselja, prometnice in njive nastali izven
poplavnih območij (Bloke; str. 98).
Voda se s prvega polja (Ribniško polje) pretaka na drugo (Kočevko polje) le v času
katastrofalno visokih voda (Ribniško-Kočevsko polje; str. 99).
Kjer so večje strmine, po močnih deževjih večkrat nastajajo usadi (Obpanonske
pokrajine; str. 107).
Subpanonsko podnebje – suše (str. 107).
Redno jo prizadenejo poplave. Delež njiv je precejšen, vendar so po večini le na
nepoplavnem svetu (Vzhodna Krška kotlina; str. 113).
Glavni reki (Pesnica, Ščavnica) sta nekoč pogosto poplavljali, zato so njuni strugi
regulirali in zgradili več umetnih jezer, ki naj bi zadržala poplavne vode (Slovenske
Gorice; str. 117).

13. Arnuš, M., Petek, M., Popit, S., 2007. Geografske značilnosti Slovenije, priprava na
maturo. Učbenik za 4. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega
izobraževanja. 1. izdaja. Ljubljana, Mladinska knjiga, 79 str.










Alpske pokrajine - počasno drsenje tal, zemeljski plazovi (alpske pokrajine; str. 11).
Zgornje Posočje – pogoste naravne nesreče (potresi, zemeljski plazovi) so odvrnile
možne investicije v razvoj gospodarstva, tudi v Bovcu, ki je največje naselje Zgornjega
Posočja. Vsi ti dejavniki vplivajo tudi na večje izseljevanje domačega prebivalstva (str.
13).
Kranjsko – Sorško polje- pogoste poletne suše (Predalpske pokrajine; str. 28).
Ljubljansko barje – voda v času izdatnih padavin ali ob spomladanskem taljenju snega
zelo počasi odteka in zardi tega poplavlja; danes je Barje prepredeno s številnimi
izsuševalnimi kanali, saj pretekle obsežne in pogoste poplave še vedno niso
pozabljene, Barje, barjanska naselja in Ljubljana pa so še vedno poplavno ogrožena
območja, tudi zaradi slabo vzdrževanih izsuševalnih kanalov, zato se Ljubljana proti
jugu skoraj ne širi, večina naselij pa je na obrobju Barja (str. 31).
Submediteranske pokrajine – poletna suša med majem in septembrom otežuje
gojenje poljščin (Koprsko primorje); suša, močni vetrovi (Vipavska dolina); rastline
ogrožata slana in žled (Brkini in dolina reke Reke); močna burja (Submediteranske
pokrajine; str. 44-46).
Dinarskokraške pokrajine – tla so občasno poplavljena (Bloška planota); izjemoma
poplavljeno (Doborpolje) (Dinarskokraške pokrajine; str. 56).
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Subpanonske pokrajine – pogostejše suše, občasna poletna neurja s točo, vse
pogostejše ujme; strma plazovita območja (Haloze) (Subpanonske pokrajine; str. 67,
68,72).
Izsek iz časopisa – katastrofalna suša l. 2003 v severovzhodni Sloveniji (škoda,
prihodnost) (str. 68).
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Priloga 2: Problemska naloga
PROBLEMSKA NALOGA
Pozdravljeni!
Sem Sabina Grčman, študentka Filozofske fakultete v Ljubljani in na smeri Geografija pišem zaključno
seminarsko nalogo z naslovom Obravnava naravnih nesreč v gimnazijah in te lepo prosim za sodelovanje.
Sestavila sem kratko problemsko nalogo in te prosim, da jo prebereš in nato odgovoriš na zastavljeni vprašanji.
Na voljo imaš 15 minut, naloga pa je anonimna. Tvoji odgovori mi bodo v veliko pomoč pri izdelavi zaključne
seminarske naloge.
Za odgovore se ti že v naprej zahvaljujem.
Grušoveljsko
polje
Slika 1: Vas Grušovlje
V dolini reke Savinje (Zgornja Savinjska dolina),
natančneje v vasi Grušovlje želiš zgraditi hišo
(slika 1).
1.

Katere hiše so po tvojem mnenju
postavljene na neprimerni - nevarni lokaciji
(označi jih na sliki 1 z rdečo barvo)?
Pojasni, zakaj.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
Vir: Občina Rečica ob Savinji. Grušovlje, 2015
(http://www.obcinarecica.si/?q=content/gru-ovlje).

______________________________________
______________________________________
______________________________________
2.

Savinja
umetna
Grušoveljska
struga

Slika 2: Topografska karta območja

Na katerem območju bi ti zgradil/a hišo
(označi na sliki 1 z modro/črno barvo)?
Katere dejavnike bi pri tem upošteval/a in
zakaj?

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Vir: Pešpoti.si, 2015.

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je zaključna seminarska naloga v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni
viri in literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo.
Ljubljana, 4. november 2015

Sabina Grčman
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