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Žledolom v Šaleški dolini 2014
Slovenijo je leta 2014 prizadel žledolom, ki velja za najhujšega v zgodovini, saj je ledeni oklep
zajel celotno Slovenijo, vključno s Šaleško dolino. Akterji zaščite in reševanja v Šaleški dolini
so bili postavljeni na preizkušnjo, saj se tovrstna naravna nesreča na tem območju še ni pojavila.
Kljub neizkušenosti so se po svojih najboljših močeh trudili, da bi zaščitili prebivalce Šaleške
doline in njihovo lastnino. Najpomembnejšo vlogo so odigrali prostovoljni gasilci in
predstavniki Civilne zaščite, saj so odstranili večino polomljenih dreves in omogočili
prevoznost cest. Zaradi razsežnosti naravne nesreče po štirih letih sanacija še vedno traja,
posledice poškodovanih gozdov pa se kažejo še danes.
Ključne besede: žled, žledolom, akterji zaščite in reševanja, prebivalci, naravna nesreča.

Sleet hazard in the Valley Šaleška dolina 2014
In 2014, Slovenia was hit by an sleet hazard, which is considered the worst in the history since
the ice shell covered the entire Slovenia, including the valley Šaleška dolina. Protection and
recovery agents in the valley Šaleška dolina faced a major test, as natural disaster of this type
had not yet occurred in this area. Despite being inexperienced, they made great efforts to protect
inhabitants of the valley Šaleška dolina and their property. The most important role was played
by the voluntary firefighters and civil protection as they removed the majority of broken trees
and enabled road transport. Due to the dimensions of the natural disaster, after four years,
restoration is still in progress and the consequences of the damaged forests are still being
revealed.
Key words: ice, sleet hazard, protection and recovery agents, inhabitants, natural disaster.
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Seznam kratic
CZ

Civilna zaščita

MOV Mestna občina Velenje
OŠCZ občinski štab Civilne zaščite
PGD prostovoljno gasilsko društvo
PP

prva pomoč

PUP

Podjetje za urejanje prostora Velenje

RKB radiološka, kemijska in biološka zaščita
RS

Republika Slovenija

SV

Slovenska vojska

ZGS

Zavod za gozdove Slovenije

ZiR

zaščita in reševanje

ZRiP zaščita, reševanje in pomo
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1

UVOD

Družba se danes v vse večji meri srečuje z naravnimi nesrečami, ki ogrožajo tako družbo kot
tudi državo samo. Zaradi vse večjih groženj s strani narave ima vsaka država oblikovan sistem,
ki pomaga v primeru naravnih nesreč. V Sloveniji ima to nalogo podsistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje preventivno, njegove naloge pa so: preprečevanje
nesreč, zaščita pred nevarnostmi, pripravljenost na nesreče, reševanje in pomoč ob nesrečah ter
sanacija posledic nesreč. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami odkriva in
preučuje možne nevarnosti naravnih in drugih nesreč; jih preprečuje; obvešča in alarmira o
možnih nevarnostih; daje napotke zaščite in reševanja; zbira, obdeluje in posreduje podatke;
izobražuje in usposablja akterje zaščite in reševanja; mobilizira in aktivira sile in sredstva;
izvaja zaščitne ukrepe; pomaga in rešuje prizadete; pomaga pri odpravljanju posledic naravnih
in drugih nesreč; ocenjuje škodo, ki so jo povzročile naravne in druge nesreče; pomaga ostalim
prizadetim državam … (Ministrstvo za obrambo, 2018).
Februarja 2014 je Slovenijo prizadel žledolom, njegove posledice pa se čutijo še danes. Za
diplomsko nalogo s tem naslovom sem se odločila predvsem zaradi razsežnosti in posledic
naravne nesreče same, obenem pa sem bila tudi sama priča tako nesreči kot tudi odpravljanju
njenih posledic. Na začetku bom opredelila žled in njegove značilnosti, kar bo olajšalo
razumevanje celotnega pojava. Nadaljevala bom s predstavitvijo Šaleške doline in njene
prizadetosti glede naravnih nesreč v preteklosti. S tem želim pokazati, da je Šaleško dolino
doletelo že mnogo poplav in ostalih naravnih nesreč, žledolom pa je bil za dolino nekaj
popolnoma novega. Sledil bo kronološki pregled žledoloma, kjer bom po dnevih opisala
delovanje gasilskih društev v Šaleški dolini. S tem poglavjem bom pokazala, kako pomembno
vlogo so imeli v dneh ledenega oklepa gasilci in Civilna zaščita. Nadaljevala bom z opisom
posledic žledoloma ter predstavitvijo akterjev zaščite in reševanja ter njihovega odziva na
žledolom leta 2014 v Sloveniji in sami Šaleški dolini. V zadnjem delu diplomske naloge bom
analizirala intervjuje, ki sem jih opravila z akterji zaščite in reševanja ter prebivalci Šaleške
doline. V strnjeni obliki bom povzela analizo in zapisala ključne in pomembne ugotovitve, ki
so mi pomagale pri odgovorih na moji dve raziskovalni vprašanji. V zaključku diplomske
naloge bom strnila pomembne točke dela in odgovorila na zgoraj omenjeni vprašanji.
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2

METODOLOŠKI PRISTOP

2.1 Opredelitev predmeta preučevanja
Leta 2014 je bila Slovenija ujeta pod ledenimi okovi žleda. Žled je prizadel tudi Šaleško dolino,
posledice pa so bile vidne predvsem v prizadeti poraščenosti gozdov. Ključno vlogo so odigrali
akterji zaščite in reševanja, posledice žledenja pa se čutijo še danes. Za diplomsko delo z
naslovom Žledolom v Šaleški dolini 2014 sem se odločila predvsem zaradi razsežnosti in
posledic naravne nesreče same, zanima pa me tudi odziv akterjev na tako redek pojav v Šaleški
dolini.

2.2

Cilji preučevanja

V diplomskem delu bom preučila žledolom, ki je leta 2014 prizadel Šaleško dolino. Na podlagi
analize vsebine dokumentov in intervjujev bom ugotavljala, kako so naravno nesrečo doživljali
lokalni prebivalci in kako akterji zaščite in reševanja. Zanimala me bodo stališča strokovnjakov;
kaj bi izboljšali na področju zaščite in reševanja v primeru žledoloma, tako v Sloveniji nasploh
kot tudi v Šaleški dolini. V diplomskem delu se bom poleg omenjenega osredotočila tudi na
stopnjo zadovoljstva civilnega prebivalstva z delovanjem akterjev v primeru žledoloma leta
2014.

2.3

Raziskovalni vprašanji

1) Katere so ključne pomanjkljivosti in prednosti odziva akterjev v primeru žledoloma leta
2014 v Šaleški dolini ter kakšni so razlogi zanje?
2) V kolikšni meri in na kakšen način so akterji sistema zaščite in reševanja uresničevali
potrebe prizadetih prebivalcev ob žledolomu leta 2014 v Šaleški dolini?

2.4

Uporabljene metode

Na podlagi literature v občinskem in gasilskem arhivu bom analizirala zgodovinske vire za
pojasnitev zgodovinskega ozadja glede pojavljanja nesreč in izkušenj z žledom v Šaleški dolini,
z deskriptivno metodo pa bom predstavila dejstva in kronologijo.

9

Intervjuvala bom deset akterjev za zaščito in reševanje, ki so sodelovali pri žledolomu, ter deset
prebivalcev s stalnim prebivališčem v Šaleški dolini. Uporabila bom dva različna instrumenta
(opomnika za izvedbo pogovora), saj je obema skupinama nemogoče postavljati enaka
vprašanja. Prvi vprašalnik (glej Prilogo A) bo namenjen akterjem zaščite in reševanja, drugi
(glej Prilogo B) pa prebivalcem različnih občin v Šaleški dolini. Vsebina vprašalnika je
osredotočena predvsem na teme mojih raziskovalnih vprašanj, dotika se torej prednosti in
pomanjkljivosti ukrepanja akterjev zaščite in reševanja v primeru žledoloma leta 2014 ter
učinkovitosti uresničevanja potreb prizadetih s strani akterjev zaščite in reševanja. Dobljene
odgovore bom analizirala in jih vgradila v celoto.
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Šaleška dolina leži v severnem delu Slovenije in obsega dolžino 8 km in širino 2 km. Dolino
sestavljata dve urbani središči, in sicer Šoštanj z naselji Bele Vode, Florjan, Družmirje,
Gaberke, Lokovica, Šentvid, Ravne pri Šoštanju, Zavodnje in Skorno pri Šoštanju; ter središče
Šaleške doline – Velenje, z naselji Arnače, Bevče, Črnova, Hrastovec, Janškovo selo, Kavče,
Laze, Lipje, Lopatnik pri Velenju, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški Kozjak, Pirešica, Plešivec,
Podgorje, Podkraj pri Velenju, Prelska, Šenbric, Silova, Škalske Cirkovce, Škale, Šmartinske
Cirkovce, Topolšica in Vinska Gora (Velenje, 2000).
Gasilsko zvezo Šaleške doline sestavlja 13 prostovoljnih gasilskih društev, industrijsko
poklicno društvo Gorenje ter poklicna enota gasilcev Velenje. V zvezo je včlanjenih 3000
članov, od tega je 800 operativnih gasilcev (Gasilska zveza Šaleške doline, 2015).
Kljub temu da Šaleška dolina leži v območju, kjer naj bi se žled pojavljal pogosto in v povprečju
na tri leta povzročil škodo (glej Sliko 3.1), se akterji zaščite in reševanja ter prebivalci doline
še niso srečali z žledolomom teh obsežnosti, saj je žledolom v Šaleški dolini dokaj redek pojav.
Slika 3. 1: Ogroženost Slovenije zaradi žleda

Vir: Varstvo gozdov Slovenije (2016).
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Šaleška dolina je bila v preteklosti že deležna naravnih nesreč – potresov, poplav, požarov idr.
Glede na raziskave lahko povzamemo, da je bilo od leta 1951 do leta 1986 v Šaleški dolini
povprečno 20 dni na leto z močnejšimi nevihtami, od leta 1990 do leta 2000 pa le devet dni s
točo.
Leta 1983 je Šaleško in Savinjsko dolino doletel potres, ki je zajel območje s polmerom 20 km,
z magnitudo 3,5 po Rihterjevi lestvici. V Šaleški dolini večje gmotne škode ni bilo.
Leta 1954 je Šaleško dolino prizadela poplava, ki je v dolini povzročila precejšnje razdejanje.
4. junija je zalilo celotno mesto Šoštanj in Velenje, voda je poplavila cestišče, travnike in
sadovnjake, večino stanovanjskih in ostalih objektov. Porušeni so bili mostovi, na Paškem
Kozjaku pa se je sprožil plaz. Umrlo je sedem ljudi, škoda pa je bila nepopisna. Zaprte so bile
tovarne in ostali gospodarski objekti, šole, travniki in sadovnjaki pa popolnoma uničeni
(Kljačič, 1992).
Jeseni leta 1998 so reke ponovno prestopile bregove in pustošile po Šaleški dolini. Zalite so
bile ceste, šole so bile zaprte več dni, več prebivalcev pa je bilo odrezanih od središča. Sprožilo
se je več plazov, zato so gasilci organizirali 24-urno dežurstvo in pomagali pri odpravi posledic.
Sodelovali so gasilci, enote Civilne zaščite in delavci komunalnih podjetij, zasebniki in
prebivalci Šaleške doline (Špegel, 1998).
Slika 3.2: Poplave v Šaleški dolini leta 1998

Vir: Naš čas (1998).

12

Močno deževje leta 2010 je povzročilo sprožitev mnogih plazov v Šaleški dolini. Na pomoč je
odhitelo devet gasilcev PGD Bevče, 13 gasilcev PGD Šalek, 23 gasilcev PGD Velenje, po osem
gasilcev iz PGD Škale in Gabrke ter šest iz PGD Vinska Gora in PGD Pesje. Pomagali so pri
reševanju lastnine prebivalcev v šestih stanovanjskih objektih z enim stanovanjem ter v
večstanovanjski poslovni stavbi. Črpali so vodo iz poplavljenega skladišča in pomagali pri
reševanju lastnine, ki je bila ogrožena zaradi plazu. V velenjski občini sta se sprožila dva večja
plazova, in sicer v Prelski in Podkraju pri Velenju. Gasilci so odpravili posledice in pomagali
pri sanaciji (Arhiv PGD Velenje, 2011).
Leta 2012 je bila Šaleška dolina ponovno pod vodo. Zaradi hudega neurja so reke in potoki
prestopili svoje bregove in zalili celotno dolino. Poleg neprevoznih cest in poškodovanih
travnikov ter sadovnjakov so se sprožili številni plazovi, zaradi katerih je bilo Velenje odrezano
od sveta (Slovenske novice, 2012). Aktiviranih je bilo 81 gasilcev iz PGD Velenje, Pesje,
Vinska Gora, Bevče in Šalek. Zaradi neurja je v Mestni občini Velenje prišlo do večjega števila
intervencij v 20 stanovanjskih objektih in 3 podjetjih. Gasilci so prečrpavali vodo in reševali
premoženje, na pomoč pa so priskočili tudi pri sanaciji plazu (Arhiv PGD Velenje).
Slika 3.3: Neprevozne ceste v Šaleški dolini 2012

Vir: Slovenske novice (2012).
Dve leti kasneje, leta 2014 je Šaleško dolino ponovno prizadelo močno neurje. V Velenju in
njegovi okolici je polomilo več dreves, ceste so bile neprevozne, potrganih pa je bilo tudi veliko
»jumbo« reklamnih plakatov, ki so ovirali dostop prebivalcem do doma. Aktivirani sta bili dve
društvi, in sicer PGD Velenje ter PGD Šalek, v intervencijah pa je sodelovalo 23 gasilcev.
Gasilci so posredovali pri odstranitvi dreves in plakatov s cestišča na regionalni cesti Velenje–
13

Celje. Leta 2016 se je zgodba ponovila – Šaleška dolina je bila ponovno na udaru neurja z
močnim vetrom. Posredovali sta PGD Velenje in PGD Pesje, skupaj je v intervenciji sodelovalo
59 gasilcev. Gasilci so posredovali pri odpravi posledic poplavne meteorne vode in gašenju
objektov zaradi udara strele. Poškodovanih je bilo več stanovanjskih objektov in avtosalon
(Arhiv PGD Velenje, 2017).
Marec 2017 je v Šaleški dolini zaznamoval predvsem obsežen požar v Hrastovcu. Aktiviranih
je bilo več enot iz PGD Velenje, Bevče, Vinska Gora, Škale, Šmartno ob Paki, Premogovnik
Velenje, Šalek, Šoštanj – mesto, Gabrke in Paška vas. Na intervenciji je sodelovalo 237
gasilcev, ki so se z ognjem borili z vodo iz notranjega hidrantnega omrežja, z vodo iz cisterne,
pri gašenju pa jim je pomagal tudi helikopter. Poškodovanih je bilo 80 ha gozdne površine. Med
gašenjem se je poškodoval gasilec, ki so ga z reševalnim helikopterjem odpeljali v bolnišnico.
Le mesec po obširnem požaru pa je Šaleško dolino ponovno prizadelo hudo neurje. Aktivirana
so bila PGD Vinska Gora, Bevče, Pesje in Škale. Sodelovalo je 28 gasilcev, ki so čistili
zamašene jarke in zalita cestišča v občinah Velenje in Šoštanj (Arhiv PGD Velenje, 2017).
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4

OPREDELITEV ŽLEDA IN NJEGOVIH ZNAČILNOSTI

Žled je tanek sloj ledu, ki se oblikuje, ko na površino pri temperaturah pod lediščem padejo
tekoče padavine, kot sta npr. ledeni dež ali prš. Ko te padavine padejo na površino, katere
temperatura je pod ali rahlo nad lediščem, padavine zmrznejo in se spremenijo v led, ki nastane
na površini. Čeprav kapljice zmrznejo skoraj instantno, imajo še dovolj časa, da se pred tem
razširijo v tanko plast. Kot rezultat tega pojava postane površina prevlečena z gladko plastjo
prosojnega ledu. Žled je gostejši, trdnejši in bolj prosojen kot ivje ali slana. Pogosto se tvori
pred bližnjo toplo fronto v nižinah. Ko je temperatura zraka pred fronto nižja od 0 °C, se dež
ali prš, ki pade iz vlažnega, toplega zraka, ko se dotakne površine ali tal, preoblikuje v žled. Po
navadi prinašajo možnost žleda počasi premikajoče ali stoječe fronte, ki so blokirane z zimskim
anticiklonom (Weatheronline, 2017).
Problem žleda se je v Sloveniji pred letom 2014 kazal predvsem na območju Brkinov, kjer je
bilo zabeleženih več žledolomov, najhuje je bilo leta 1980, ko je bil ledeni oklep debel 7 cm.
Prizadetih je bilo okoli 13.000 ha površin, škodo pa je pet let odpravljalo več kot 400 delavcev
vseh gozdnih gospodarstev. Leta 1995 in v začetku leta 1996 je žled poškodoval 8 % površine
slovenskih gozdov. Najhuje je bilo na ljubljanskem, celjskem, savinjskem in mariborskem
območju, kjer je led lomil predvsem listavce. Istega leta in v začetku leta 1997 je žled ponovno
udaril na kranjskem območju in poškodoval približno 82.000 ha gozdov. Zadnji večji žledolom
pred letom 2014 se je zgodil leta 2010, ko je na območju Brkinov in v Postojni povzročil okoli
32.000 evrov škode (Siol, 2014).
Posledice žledoloma so odvisne od več dejavnikov, najpomembnejši med njimi pa je debelina
žleda. Nekajmilimetrski žled ne povzroča večjih posledic, le redke odlome manjših vej in vejic.
Večja škoda nastane pri žledu z debelino več kot 21 mm, saj prizadene večja drevesa, električne
napeljave in daljnovode. Z večjo debelino žleda se večajo tudi posledice žledenja. Žled z
debelino več kot 51 mm poškoduje gozdove, sadovnjake, strešne žlebove, prav tako pa se
stopnjujejo poškodbe na daljnovodih in električnih napeljavah. Strokovnjaki ocenjujejo, da je
5 cm debela obloga tako uničujoča, da so posledice katastrofalne (Gams 1983, str. 108).
Po preučevanju posledic žleda v Brkinih leta 1980 je nastala žledna lestvica, saj se intenzivnost
žleda v praksi največkrat določa glede na posledice.

15

Tabela 4.1: Žledna lestvica
Stopnja Oznaka

Debelina Posledice
(mm)

I

šibek (tanek) žled

do 5

poškodb skoraj ni ali pa so redke in manjše
(redki odlomi manjših vej in vejic)

II

zmeren

(srednje 6–20

zmerne poškodbe, prelomi srednjih in večjih

debel) žled
III

drevesnih vej, poškodbe tanjše žične napeljave

močen (debel) žled

21–50

večje in številčnejše poškodbe, polomljeno
drevje do 30 cm premera, potrgane napeljave,
predvsem

srednje-

in

nizkonapetostnih

daljnovodov
IV

zelo močen (debel, 51–100

zelo velike in množične poškodbe, polomljeni

katastrofalen) žled

gozdovi in sadovnjaki (drevje s premerom več
kot 30 cm), poškodovani strešni žlebovi,
ograje, daljnovodi in daljnovodni stebri

V

izjemno

močen več

(izredno

debel, 100

kot stopnjevanje vseh navedenih poškodb, uničeni
oziroma

podrti

katastrofalen,

daljnovodni

uničujoč) žled

velikopovršinske
gozdovih

Vir: Radinja (1983).
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KRONOLOGIJA ŽLEDOLOMA

V poglavju je opisan kronološki pregled dogodkov v času žledoloma leta 2014. Opisani so časi
prijav in akcije posameznih gasilskih društev.
-

Žledolom, 1. 2. 2014

Prve prijave so se pričele ob 2.22, ko je občan prijavil podrto drevo na cesti Škale–Gaberke v
Občini Šoštanj. Posredovali so štirje gasilci PGD Velenje, ki so skupaj z delavci cestnega
podjetja odstranili podrto drevo, očistili cestišče in sprostili promet.
Ob 7.44 so gasilci posredovali v Kavčah v Občini Velenje, kjer je podrto drevo zaprlo cesto.
Štirje gasilci PGD Velenje so drevo razžagali, ostranili s cestišča in sprostili promet.
Ob 15.55 je fizična oseba javila, da je v Občini Velenje podrtih več dreves. Ob 23.00 je pričel
delovati OŠCZ Velenje s sedežem v PGD Velenje, zato so bili vsi klici preusmerjeni na PGD
Velenje. Zaradi podrtih dreves in ovirane oskrbe z električno energijo je bilo aktiviranih več
gasilskih društev, in sicer PGD Velenje, Gaberke, Pesje, Paška vas, Vinska Gora, Škale, Bevče
in Šalek, skupaj 72 gasilcev.
-

Žledolom, 2. 2. 2014

Po podatkih Elektra Celje je bilo ob 7.00 v Šaleški dolini še vedno okrog 5.000 odjemalcev
brez električne energije. Na območju je bilo podrtih ogromno dreves, prekinjena je bila dobava
z električno energijo, večina cest je bila neprevoznih, mobilna telefonija ni delovala.
Ob 23.29 je bilo sporočeno, da je veliko območij odrezanih od sveta, popolnoma zaprta pa je
bila tudi regionalna cesta Arja vas–Velenje. Opozorili so, da je delo reševalnih služb omejeno
na življenjsko ogrožene zadeve. Aktivirali so PGD Velenje, Vinska Gora, Bevče, Škale, Šentilj,
Pesje, Šalek in Premogovnik Velenje.
-

Žledolom, 3. 2. 2014

Pričelo se je odpravljanje posledic žledoloma v Šaleški dolini. Aktiviranih je bilo vseh 14 zgoraj
omenjenih gasilskih društev. Zaradi ogromno podrtih dreves so gasilci čistili cestišča in se
poskušali čimprej prebiti do odrezanih prebivalcev doline.
-

Žledolom, 4. 2. 2014
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Gasilci so bili vseskozi prisotni na sedežu Civilne zaščite, enote pa so se med sabo menjavale.
Zaradi močnega žledenja so bile na terenu vse enote, ki so pomagale pri odstranjevanju podrtih
dreves in oskrbi z agregati. Delo je potekalo skozi celoten dan in noč, v poročilih pa je
zabeleženih več deset intervencij. Skozi celoten dan je sodelovalo 32 gasilcev iz PGD Velenje,
36 iz PGD Škale, 32 iz PGD Bevče, 22 iz PGD Vinska Gora, 14 iz PGD Šalek, 13 iz PGD
Pesje, 24 iz PGD Šentilj in 16 iz PGD Premogovnik Velenje, skupaj 189 gasilcev.
-

Žledolom, 5. 2. 2014

Gasilci so ob 3.02 pričeli s ponovnim odstranjevanjem dreves po celotni Šaleški dolini. Na
pomoč je priskočila tudi Slovenska vojska s 14 pripadniki. Ponovno je sodelovalo vseh 14
društev, ki so imela največ opravka s podrtimi drevesi.
-

Žledolom, 6. 2. 2014

Gasilci so bili skozi celoten dan ponovno večkrat aktivirani. Sodelovalo je 143 gasilcev in 16
pripadnikov Slovenske vojske, ki so čistili lokalna cestišča in reševali lastnino prebivalcev
Šaleške doline, jih oskrbovali z vodo in hrano ter dovažali agregate. Eden izmed gasilcev PGD
Velenje se je huje poškodoval.
-

Žledolom, 11. 2. 2014

Po več kot enem tednu neprestanih akcij in učinkovitem čiščenju je bilo ob 13.55 javljeno, da
je podrlo drevo pri stanovanjskem objektu Kavče 36c. Sodelovalo je pet gasilcev PGD Velenje,
ki so drevo odstranili.
-

Žledolom, 12. 2. 2014

Gasilci so še zadnji dan odstranjevali podrto drevje v celotni Šaleški dolini ter z zaporo cest
pomagali gozdnim delavcem pri njihovem podiranju. Sodelovalo je skupno 69 gasilcev iz PGD
Velenje, Pesje, Bevče, Premogovnik Velenje, PGD Škale in Šalek. Vsa društva so zadnji dan
pregledala stanje cest v celotni Šaleški dolini.
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6

POSLEDICE ŽLEDOLOMA

Posledice so se kazale na uničeni elektroenergetski infrastrukturi zaradi podrtih drogov,
električnih žic in dreves na trasah daljnovodov. Zaradi okvar na daljnovodih je bila v Šaleški
dolini prekinjena oskrba z električno energijo, na območju celotne Slovenije pa je brez elektrike
ostalo okoli 15 % prebivalcev (Malešič in Svete, 2014).
Posledice so bile vidne tudi na železniškem in cestnem omrežju. Od 2. do 4. februarja je bilo
zaprtih ogromno lokalnih cest, glavni razlog pa so bila podrta drevesa in elektrodistribucijska
infrastruktura (Malešič in Svete, 2014). Zaradi izpadov električne energije je prišlo do izpadov
in motenj v delovanju zvez. Poleg motenj v mobilnih omrežjih je prišlo do izpada na radijski
zvezi ZARE, težave pa so se pojavljale tudi na sistemu zvez TETRA (Malešič in Svete, 2014).
Še danes so vidne posledice žledoloma v gozdovih in v kmetijstvu. Zaradi ogromno podrtega
drevja gozdni delavci pričakujejo porast podlubnikov ter pogostejše vetrolome zaradi
razrahljanih sestojev (Malešič in Svete, 2014).
Za stroške intervencij je Mestna občina Velenje porabila nekaj več kot 150.000 evrov, največ
škode pa je bilo povzročene v gozdovih. Škoda 2959 lastnikov gozdov je znašala 1.251 milijona
evrov, poškodbe na gozdnih cestah pa so ocenili na 18.000 evrov. Na gospodarskih poslopjih
in privatnih lastninah je nastalo 22.000 evrov škode, na občinskih javnih cestah pa 26.000 evrov
(Delo, 2014).
Poleg materialne škode pa je bila ogrožena tudi varnost prebivalcev Šaleške doline. Zaradi
zaprtih cest niso mogli zapustiti svojih domov in opraviti svojih vsakodnevnih aktivnosti.
Na karti Zavoda za gozdove Slovenije (glej Sliko 6.4) je razvidno, da je bilo v Šaleški dolini
zaradi žledoloma poškodovanih do 10 % dreves in (glej Sliko 6.5) neprevoznih ter
poškodovanih ogromno gozdnih cest (Zavod za gozdove Slovenije, 2014).
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Slika 6.4: Območja poškodovanosti gozdov po občinah zaradi žledoloma 2014

Vir: Zavod za gozdove Slovenije (2014).
Slika 6.5: Poškodbe na gozdnih cestah, žledolom 2014

Vir: Zavod za gozdove Slovenije (2014).
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7

AKTERJI TER PROCES VODENJA IN UPRAVLJANJA OB NESREČI

7.2 Slovenija
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je v sodelovanju z ministrstvi in ostalimi
državnimi organi izdelala državne načrte zaščite in reševanja v primeru nesreč. Načrt zaščite in
reševanja direktno za žledolom ni napisan, zato so se leta 2014 ravnali po Državnem načrtu
zaščite in reševanja v primeru poplav, ki je bil izdelan leta 2004 in ažuriran leta 2010. V načrtu
je v prvem poglavju splošna opredelitev poplav in poplavne ogroženosti Slovenije, opisan je
obseg načrtovanja in koncept zaščite in reševanja ob poplavah. Predstavljene so sile in sredstva
ter viri za izvajanje načrta, predstavljen je potek alarmiranja, opazovanja in obveščanja ter
aktiviranje sil v primeru poplav. V načrtu je opredeljeno upravljanje in vodenje ob poplavah ter
ukrepi in naloge zaščite in reševanja (Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah, 2004). Iz
same vsebine načrta je jasno razvidno, da ni nikjer posredno omenjen žledolom in ukrepanje v
primeru ledene ujme. Kljub temu da je bil žledolom v Sloveniji že večkrat prisoten, do leta
2014 načrt zaščite in reševanja v primeru žleda ni bil izdelan. Štiri leta po žledolomu, torej leta
2018, Slovenija na državni ravni še vedno nima izdelanega načrta, lokalno pa lahko občine
same izdelajo načrt zaščite in reševanja v primeru žleda.
Zaradi pravočasne napovedi snega in ledu je bilo opozarjanje na nesrečo izvedeno korektno.
Ključno vlogo je imela Agencija RS za okolje in prostor, ko je z opozarjanjem začela že 29.
januarja. Zaradi napovedi obilnih padavin je agencija sklicala tiskovno konferenco, na kateri so
razglasili rdeč alarm za SZ del države ter oranžni alarm za JZ del Slovenije. 2. februarja so za
celotno Slovenijo razglasili rdeč alarm. ZGS je med samim žledenjem opozarjal lastnike
gozdov prek medijev, tudi o nevarnosti dela v poškodovanih gozdovih (Beguš in drugi, 2014).
Ministrstvo za obrambo je pristojno za razglašanje nevarnosti nesreč, zato je na izdano odredbo
poveljnika Civilne zaščite RS izdalo opozorilo o možnih nevarnostih vremenske ujme svojim
izpostavam, ki so morale o morebitnih nevarnostih obvestiti predstavnike lokalnih skupnosti,
ki so pristojni za zaščito in reševanje v določeni regiji. 30. januarja je Center za obveščanje
(CORS) izdal bilten o nevarnostih poplav in žledenja (Malešič in Svete, 2014).
Žledolom 2014 je sprožil vrsto številnih posledic, na katere so se odzvale pristojne službe za
naravne nesreče, od Civilne zaščite RS na najbolj prizadetih območjih, do reševalnih,
komunalnih in drugih služb, odgovornih za infrastrukturo in pomoč prebivalcem. Vlada
Republike Slovenije je 2. februarja sprejela sklep, da Slovenija zaprosi za mednarodno pomoč.
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S posledicami žledoloma se je seznanila na seji 4. februarja. Predsednica vlade je večkrat
obiskala prizadeta območja, se seznanila z razmerami in težavami na terenu. Poveljnik Civilne
zaščite Republike Slovenije je spremljal in koordiniral naloge na državni ravni, zagotavljal
pomoč prizadetim občinam, pomagal pri učinkovitejšem delu poveljnikov in štabov Civilne
zaščite občin. Pri delu mu je pomagal štab Civilne zaščite Republike Slovenije, ki je deloval v
operativni sestavi (Malešič in Svete, 2014). Poveljnik je aktiviral Državni načrt zaščite in
reševanja ob poplavah. Izdal je 21 odredb za 15 različnih organizacij za podporo in
odstranjevanje posledic vremenskih ujm, med katerimi je tudi zaprosil za uporabo sredstev in
sil SV. Aktivirana je bila policija in pripadniki SV ter materialna sredstva SV. Policija je na
prizadetih območjih zavarovala in zaprla državne ceste in skrbela za nemoten prehod meje tujih
reševalnih služb. Svoje nastanitvene prostore je nudila prebivalcem, ki so ostali brez domov.
Začasno je ukinila delo na policijskih postajah na najbolj prizadetih območjih zaradi izpadov
električne energije in jih premestila na drugo delovno mesto. Za zagotavljanje delovanja javnih
komunikacijskih omrežij je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotovila
stalno podporo poveljniku CZ, pravočasno aktiviranje reševalnih sestavov, koordinacijo
pomoči, izdajo potrebnih materialno-tehničnih sredstev, poslala pa je tudi prošnjo Evropski
uniji za mednarodno pomoč. Slovenska vojska je bila za pomoč aktivirana že 1. februarja
(Malešič in Svete, 2014). Pomagali so pretežno na Notranjskem, kjer so bile posledice najhujše,
največ s čiščenjem prometnih poti, dostavo agregatov in pomočjo nujno potrebnim. Po podatkih
generalštaba je bilo vključenih skupno 3884 pripadnikov SV, ki so skupaj opravili 31.684 ur
dela. Uporabljenih je bilo 650 terenskih in 147 bojnih vozil, s helikopterjem pa so snemali
posledice vremenskih ujm. Ministrstvo za infrastrukturo je s svojimi službami zavarovalo in
zaprlo ceste, kjer promet ni bil več mogoč. Pomagali so pri sekanju dreves in odstranjevanju leteh s cestišč ter s popravili prometne signalizacije. Skupaj je bilo aktiviranih 863 delavcev
(cestarji, gozdarji) (Slovenija v ledenih okovih 2014, 2014). Ministrstvo za izobraževanje je
izdalo nasvet šolam na prizadetih območjih, naj zaradi varnosti šolarjev razmislijo o izvajanju
pouka v naslednjih dneh. Preklican je bil tudi pisni izpit zimske poklicne mature. Ministrstvo
za kmetijstvo in okolje je ugotavljalo nastalo škodo na kmetijskih objektih zaradi porušenih
dreves. Največje težave so bile na odročnih kmetijah zaradi izpadov električnega toka in podrtih
dreves. Zavod za gozdove Slovenije je skrbel za zagotovitev prevoznosti gozdnih poti. S
pomočjo satelitskih posnetkov so poskušali oceniti škodo, ki so jo utrpeli gozdovi. Zaradi težkih
razmer je RS prek centra za usklajevanje (ERCC – Emergency Response Coordination centre)
zaprosila tudi za pomoč drugih držav. Več držav se je odzvalo s posojilom električnih
agregatov (Malešič in Svete, 2014). Na zaprosilo za pomoč so se odzvale Avstrija, Nemčija,
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Češka, ki so že dan po zaprosilu prispevale 31 agregatov in svoje ekipe za pomoč. Prispela je
tudi pomoč s Poljske, Madžarske, Romunije, Slovaške in Srbije. Skupaj je Slovenija prejela
172 agregatov iz tujine. Ekipe iz tujine so poleg namestitve in upravljanja z agregati tudi
operativno pomagale slovenskim kolegom pri odpravi posledic žleda. V povprečju je bilo do
14. februarja v Sloveniji dnevno približno 160 tujih reševalcev. Pri odpravljanju posledic žleda
je skupno sodelovalo približno 700 tujih reševalcev in gasilcev. Po 14. februarju se je število
agregatov, ki so bili nameščeni, začelo postopoma zmanjševati, saj so se razmere izboljšale.
Skupno je bilo kot mednarodna pomoč prejetih 172 agregatov iz tujine, od tega je bilo v
Sloveniji 25. februarja 2014 še 113 agregatov (Malešič in Svete, 2014).

7.3 Šaleška dolina
Sila in sredstva ter ukrepi proti zaščiti, reševanju in pomoči so se uporabila v sorazmerju z
ogroženostjo. Ukrepe za zaščito in reševanje so v času žledoloma v Šaleški dolini izvajali
občinski organi, enote in službe CZ ter javne in druge organizacije. V spodnjem organigramu
(Tabela 7.2) je predstavljen pregled organov in organizacij, ki v Mestni občini Velenje
sodelujejo pri izvajanju nalog v primeru žledoloma.
Med občinske organe štejemo župana Mestne občine Velenje, ki skrbi za izvajanje priprav za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, sprejme načrte zaščite in reševanja ter skrbi za
izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjšanje posledic nesreče. Župan skrbi za obveščanje
prebivalstva o nevarnostih, o stanju varnosti in o sprejetih zaščitnih ukrepih. Pristojni občinski
organi, strokovne službe in občinski svet opravljajo upravne in strokovne naloge zaščite,
reševanja in pomoči, odgovorni pa so tudi za zagotavljanje pogojev dela za poveljnika CZ in
štaba CZ MO Velenje. Zagotavljati morajo informacijsko podporo pri izvajanju nalog in nuditi
pomoč tehničnim službam s področja okolja in prostora. Nuditi morajo pomoč službam za
družbene dejavnosti in organizirati delo ter pogoje za delo komisije za ocenjevanje škode. Med
organe vodenja CZ uvrščamo poveljnika CZ MO Velenje in štab CZ MOV. Poveljnik CZ
MOV odreja aktiviranje CZ in drugih sil ZiR, vodi in usmerja ZRiP ob naravnih in drugih
nesrečah ter odreja umik ljudi, živali in premoženja iz ogroženih objektov in območij. Njegova
naloga je odrediti uporabo določenih sredstev zvez oziroma njihovo vzpostavitev. Poveljnik CZ
MOV mora odrediti odstranitev ovir, ki onemogočajo uspešno intervencijo, in uporabo tujega
zemljišča za ZiR. Med drugim odreja tudi porušitev objekta oziroma posek dreves in obvezno
sodelovanje državljanov v ZiR v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi. Štab CZ MOV
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nudi poveljniku CZ MOV strokovno pomoč pri vodenju nalog ZRiP ter organizira in izvaja
reševalne intervencije iz občinske pristojnosti. Štab zagotavlja informacijsko ter logistično
podporo silam, navsezadnje pa opravlja tudi administrativne in finančne zadeve. Med
prostovoljne organizacije, s katerim sodeluje MOV, uvrščamo PGD MO Velenje, ki se
organizirajo v skladu s kategorizacijo, pravili stroke in pogodbe o izvajanju nalog javne gasilske
službe, izvajajo vse naloge ZiR ob požarih v skladu s pravili stroke in sodelujejo ter pomagajo
pri oskrbi s pitno vodo. PGD Velenje izvaja črpanje vode in druge tehnične ukrepe v
koordinaciji s štabom CZ, obenem pa sodeluje in izvaja zavarovanje lokacije nesreče in umik
prizadetih ljudi, živali in premoženja. Gasilci PGD Velenje izvajajo določene naloge tehničnega
reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Koroško-Šaleški jamarski klub »Speleos – Siga«
rešuje osebe in živali v jamah, breznih, vodnjakih, vrtačah ter na težko dostopnih mestih.
Jamarski klub sodeluje pri vseh nalogah zaščite in reševanja po sklepu župana. Šaleški
alpinistični odsek rešuje osebe, živali v gorah in stenah ter na nedostopnem hribovju. Njegova
naloga je, da rešuje iz visokih zgradb in daljnovodov ter opravlja vse ostale naloge zaščite in
reševanja po sklepu župana. Društvo tabornikov »Jezerski zmaj« ob nesrečah pomaga pri
postavitvi začasnih bivališč za ogroženo prebivalstvo, sodeluje pri zagotavljanju življenjskih
pogojev v začasnih prebivališčih in pomaga pri ostalih nalogah po sklepu župana. Med
prostovoljne organizacije štejemo tudi Društvo za podvodne dejavnosti »Jezero«, katerega
člani rešujejo osebe na vodi iz izven nje, rešujejo osebe v poplavljenih objektih in sodelujejo
pri opravljanju zaščitnih del, zaradi preprečitve posledic nesreč. MOV ima sklenjeno pogodbo
o sodelovanju tudi s poklicnimi enotami, in sicer s podjetjem ERICo, d. o. o., ki pomaga pri
vzorčenju nevarnih snovi in izvajanju fizikalno-kemijskih, bioloških in mikrobioloških analiz,
med drugim pa tudi izdeluje poročila in analize po naročilu MOV. Podjetje za urejanje
prostora »PUP«, Premogovnik Velenje, d. d in Mehanizacija Andrejc, d. o. o rešujejo iz
ruševin in zemeljskih plazov, rešujejo ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter opravljajo
ostale naloge po sklepu župana. Policija varuje življenje, osebno varnost in premoženje ljudi
na prizadetem območju, ureja promet v skladu z določenim režimom ter vzdržuje javni red.
Naloge policije so, da sodeluje pri identifikaciji mrtvih, preiskuje in odkriva kazniva dejanja ter
sodeluje pri izvajanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog. Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve ter Center za socialno delo sodelujeta pri izvajanju
evakuacije in poskrbita za izvajanje drugih zaščitnih ukrepov v domu ostarelih ter ostalih
ustanovah v njuni pristojnosti. Enoti sodelujeta pri nastanitvi in oskrbi ogroženega prebivalstva
ter ocenjujeta posledice in škodo naravne nesreče z vidika zdravstvenih okvar zaposlenih.
Elektro Celje ob naravni nesreči takoj vzpostavi nadzor nad okvaro elektro infrastrukture ter
24

sodeluje pri sanaciji oziroma odpravljanju posledic nesreče. Njegova naloga je, da intenzivira
dobavo energije prednostnim uporabnikom in določi pogoje za postavitev električne
infrastrukture do lokacij začasnih prebivališč.
Po prejemu obvestila o podrtih drevesih in ostalih nevarnostih v Šaleški dolini v času žledoloma
je poveljnik CZ proučil situacijo in na podlagi stanja sprejel odločitev, da aktivira strokovne
službe MOV ter občinske sile in sredstva za ZiR. Poveljnik je aktiviral Službo za podporo,
vzdrževanje in obnovo cest, d. d., Celje, Javno komunalno podjetje Velenje, pogodbena
podjetja in vsa PGD v MOV. Za zagotavljanje varnosti se je aktivirala tudi Policijska postaja
Velenje, ki je urejala cestni promet za intervencijska vozila ter zavarovala določena nevarna
območja.
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Tabela 7.2: Pregled organov in organizacij, ki sodelujejo pri izvedbi nalog

ŽUPAN

ORGANI CZ

ENOTE IN SLUŽBE CZ

PROSTOVOLJNE SILE

POKLICNE SILE

Poveljnik štaba CZ MOV

Enote za PP

PGD

GE Velenje

Štab CZ MOV

Enota za RKB zaščito

Jamarsko društvo
"SPELEOS - SIGA"

ZC Velenje

Poveljniki CZ

Služba za podporo

Taborniki roda "Jezerski
zmaj"

Podjetje za urejanje
prostora "PUP"

Služba za ViUE

Potapljaško društvo
"Jezero"

ANDREJC, d. o .o.

Enota za
administrativno
tehnično podporo

Šaleški alpinistični
oddelek

ERICo, d. o. o.

Karitas Velenje

Premogovnik Velenje

Rdeči križ Velenje

Policija

Organizacije
pomembne za ZIR
(Elektro Celje, Cestno
podjetje ...)

Vir: Arhiv PGD Velenje (2006).
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V Šaleški dolini je bilo leta 2014 v intervencije vključenih 14 gasilskih društev, in sicer na
območju Šmartnega ob Paki – PGD Paška vas in PGD Šmartno ob Paki, na območju Šoštanja
– PGD Gaberke, Lokovica, Šoštanj – mesto, Topolšica in na območju PGD Velenje – PGD
Bevče, Pesje, Premogovnik, Šalek, Šentilj, Škale, Velenje in Vinska Gora, ki so skupaj opravila
24.340,7 ur.
Tabela 7.3: Število gasilcev, gasilskih vozil in opravljenih ur po gasilskih društvih
Naziv PGD

Število gasilcev

Skupno število ur

Skupaj

število

gasilskih vozil
Paška vas

76

688

21

Šmartno ob Paki

94

787,9

20

Gaberke

220

2.178

33

Lokovica

120

1.320,5

20

Šoštanj – mesto

207

2.307,1

30

Topolšica

156

1.800,2

25

Bevče

145

2.936,5

20

Pesje

105

1.809

26

Premogovnik

40

543,5

28

Šalek

140

654,1

32

Šentilj

80

1.742,6

20

Škale

142

1.127,9

50

Velenje

182

3.775,8

34

Vinska Gora

138

2.669,6

29

SKUPAJ

972

24.340,7

388

Vir: Arhiv PGD Velenje (2014).
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8

SANACIJA

Zaradi ogromne škode in preprečevanja sekundarne škode je bila prioriteta sanacija
poškodovanih gozdov. ZGS je pozivala k sanitarni sečnji iglavcev zaradi preprečitve
namnožitve podlubnikov. Podali so rok, do katerega morajo lastniki gozdov opraviti nujni
posek iglavcev (Ministrstvo za okolje in prostor, 2014). Sanacija elektroenergetske
infrastrukture je stekla takoj, posledice je odpravljalo 1524 ljudi iz elektro in pogodbenih
podjetij. Vsi akterji so skušali čim hitreje odpraviti posledice in sanirati poškodbe ter olajšati
življenje prizadetemu civilnemu prebivalstvu (Malešič in Svete, 2014).
Vlada Republike Slovenije je menila, da je bilo aktiviranje poklicnih in zlasti prostovoljnih
gasilcev, Civilne zaščite in drugih prostovoljnih in poklicnih reševalnih služb, Slovenske
vojske, policije idr. na vseh ravneh upravljanja pravočasno, organizirano in učinkovito. Vlada
Republike Slovenije je sredstva za nujno kritje stroškov naravne nesreče zagotovila iz Rezerve
Republike Slovenije v višini 317.599,00 evrov. Občinam je priporočala, da za odpravo posledic
vremenske ujme uporabijo sredstva proračunske rezerve (Malešič in Svete, 2014).

8.2

Poraba sredstev gasilskih društev

Gasilci pri svojem delu uporabljajo opremo, ki je zahtevana po Zakonu o gasilstvu. Med
osnovno opremo zagotovo spada zaščitna oprema gasilca, in sicer čelada, rokavice, zaščitna
obleka ter zaščitni škornji. Poleg zgoraj omenjene opreme pa gasilcem pri intervencijah
pomagajo razna orodja in ostala oprema. V Tabeli 8.4 je prikazana poraba sredstev v času
žledoloma v Šaleški dolini po posameznih društvih.
V času žledoloma so gasilci Šaleške doline porabili največ naftnih derivatov z gasilskimi vozili,
kar 4.695 l, drugi največji porabnik pa so bili agregati (222), ki so porabili 1.327 l goriva. V
intervencijah je bilo uporabljenih 477 motornih žag, za njihovo uporabo pa so porabili 778 l
goriva. V času žledoloma je vsako društvo, z izjemo PGD Pesje, utrpelo škodo na svoji opremi,
največ PGD Šoštanj – mesto, 8.600,00 €, in PGD Bevče, 5.030,00 €. Skupna vrednost
poškodovane opreme je znašala 38.439,00 €.
V 6. členu Zakona o gasilstvu je določeno, da so sredstva za povračilo škode v času intervencij
zagotovljena s strani lokalne skupnosti (Zakon o gasilstvu, 6. čl., 2005).
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Tabela 8.4: Poraba sredstev po posameznih društvih
Naziv PGD

Skupaj

Število

Porabljeno

Število

Porabljeno

Vrednost

porabljenega

motornih

gorivo

agregatov

gorivo

poškodovane

goriva

žag

motornih

agregatov

opreme (€)

žag (l)

(l)

–

vozila (l)

720

Paška vas

Šmartno ob 53

24

57

11

220

1.200,00

48

96

39

167

2.370,00

Paki
Gaberke

562

47

65

6

65

3.700,00

Lokovica

447

28

56

21

130

2.000,00

– 349

58

106

45

391

8.600,00

Topolšica

139

59

83

15

124

3.560,00

Bevče

254

21

57

19

33

5.030,00

Pesje

144

27

26

0

0

0,00

Premogovnik 389

18

38

1

8

2.770,00

Šalek

151

18

32

10

25

1.100,00

Šentilj

95

17

29

3

52

19,00

Škale

424

52

86

13

31

690,00

Velenje

621

36

28

15

49

3.000,00

Vinska Gora

347

24

19

24

32

4.400,00

SKUPAJ

4.695

477

778

222

1.327

38.439,00

Šoštanj
mesto

Vir: Arhiv PGD Velenje (2014).
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9

ANALIZA INTERVJUJEV

Za opravljanje intervjujev sem si izbrala dve fokusni skupini, in sicer prebivalce Šaleške doline,
torej Občine Šoštanj in Mestne občine Velenje, ter akterje zaščite in reševanja v Mestni občini
Velenje. Pri izbiri posameznikov prve skupine sem bila pozorna na njihovo stalno prebivališče,
saj sem želela pridobiti intervjuvance iz različnih delov Šaleške doline. Pogovarjala sem se z
znanci in prijatelji, saj so mi lažje zaupali in se odprli, obenem pa so bili odgovori iskreni in
resnični. Pri drugi fokusni skupini sem se osredotočila na akterje zaščite in reševanja v Šaleški
dolini, torej prostovoljne in poklicne gasilce ter akterje Civilne zaščite Mestne občine Velenje.
Intervju sem opravila tudi z vodilnim gasilcem, ki je imel v času žledoloma vseskozi vpogled
v intervencije in koordiniranje, ter s poveljnikom Civilne zaščite Velenje.
Intervjuje sem opravila z desetimi prebivalci Šaleške doline, ki imajo stalno prebivališče v
Velenju, Šoštanju, Bevčah, Vinski Gori, Šmartnem ob Paki ter Škalah. Glede na to, da je bila
intenzivnost žledoloma po Šaleški dolini različna, sem pričakovala dokaj različne odgovore.
Sedem od desetih intervjuvancev je imelo onemogočen dostop do mestnega središča,
posledično so morali prestaviti svoje obveznosti in sporočiti svojo odsotnost v službi. Trem
intervjuvancem so gasilci redno dovažali hrano in pijačo ter agregate, saj so bili več kot tri dni
odrezani od sveta. Vsi intervjuvanci so bili s sistemom zaščite in reševanja zelo zadovoljni, saj
so se po njihovem mnenju akterji odzvali hitro in učinkovito. Poškodovana je bila lastnina vseh
desetih intervjuvancev, a so vsi srečni, da so jim na pomoč priskočili gasilci, predstavniki
civilne zaščite in posamezniki, ki so pomagali pri odpravi posledic žledoloma. Intervjuvancem
je podrlo več dreves v okolici hiš, pet od desetih ima večjo škodo v gozdu, podrlo je električne
drogove, enemu izmed intervjuvancev je drevo poškodovalo kritino, trije pa opisujejo škodo v
sadovnjakih. Gasilci in predstavniki civilne zaščite so jim pomagali pri žaganju vej in dreves,
sprostitvi prometnih povezav z mestom, dovažanju hrane, vode in agregatov ter sanaciji strešne
kritine. Vsi intervjuvanci menijo, da so se akterji zaščite in reševanja v Šaleški dolini potrudili
po svojih najboljših močeh, kljub temu da je žledolom na tem območju razmeroma redek pojav.
Menijo, da je bila organizacija in koordinacija med posameznimi akterji učinkovita, saj je bil
odziv hiter, prav tako pa so bile posledice odpravljene v najkrajšem možnem času.
Intervjuje sem naredila tudi z akterji zaščite in reševanja v Šaleški dolini, in sicer pet z gasilci
poklicnega jedra Velenje in pet z akterji Civilne zaščite v Mestni občini Velenje. Gasilci in
predstavniki Civilne zaščite so pomagali pri odstranjevanju vej s cest in objektov, pri obnovi
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uničene infrastrukture, reševanju ogroženih objektov, pomagali so prizadetim občanom in
sodelovali z različnimi službami (elektro, gozdno gospodarstvo, telekom, kmetje …).
Reševanje je bilo koordinirano s strani štaba Civilne zaščite in poveljnikov gasilcev. Le dva
izmed intervjuvancev menita, da bi bilo za pomoč prizadetim potrebnih več ljudi. Vključila bi
še več pomoči vojske in civilistov. Vsi intervjuvanci menijo, da je bila koordinacija in
poveljevanje s strani poveljujočih dobro, dva intervjuvanca pa sta izpostavila problem
komunikacije s strani vojske. Intervjuvanec meni, da so bili vojaki premalo usposobljeni,
preveč naj bi se držali »paragrafov« o varnosti. Meni, da če bi tudi gasilci gledali le na to,
nobena intervencija ne bi uspela. Nihče od intervjuvancev ni opazil nobenega neizpolnjevanja
ukazov, menijo, da se je na terenu opravilo kvečjemu še več od ukazanega. Večina
intervjuvancev meni, da je bilo v času žledoloma na voljo dovolj materialno-tehničnih sredstev,
vendar je ta oprema za večje nesreče pomanjkljiva. Eden izmed intervjuvancev meni, da je bilo
premalo motornih žag. Zanimale so me tudi prednosti odziva akterjev na žledolom. Vprašani
menijo, da so bili vsi dobro obveščeni glede stanja in dogajanja na terenu, premišljenega
vodenja, sektorske razdelitve in usklajenega delovanja med gasilci in Civilno zaščito.
Spraševala sem tudi o slabostih glede odziva akterjev v času žledoloma. Intervjuvanci menijo,
da bi za boljšo informiranost in opis stanja na terenu prav prišel helikopter, ki ga v dolini žal ni
bilo. Menijo, da se opazi primanjkljaj enot v Civilni zaščiti, velik problem pa so opazili tudi
glede Slovenske vojske. Vsi menijo, da ima Slovenska vojska dobro tehnologijo, vendar vojaki
niso dobro usposobljeni za delo z njo (npr. nimajo izpita za motorno žago, zato delo z njo
zavračajo). Nudili so lahko le fizično moč, ki pa je v primeru žledoloma žal prešibka. Vsi
intervjuvanci bi štiri leta po nesreči ravnali popolnoma enako, saj menijo, da se je njihov sistem
izkazal za učinkovitega. Vseh deset vprašanih je odgovorilo, da med samo intervencijo in po
njej niso naleteli na kritike, s strani prebivalcev Šaleške doline so bili deležni ogromno pohval
in zahval.
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10 ZAKLJUČEK

Šaleška dolina je bila leta 2014 postavljena na preizkušnjo, doletela jo je namreč naravna
nesreča, ki je bila na tem območju redka – žledolom. Dolina se je v preteklosti soočala z nemalo
neravnimi nesrečami, predvsem s hudimi neurji, poplavami in požari. Akterji zaščite in
reševanja imajo bogate izkušnje s soočanjem z zgoraj omenjenimi prizori, a žledoloma niso
pričakovali. Gasilci so bili o prvih padajočih drevesih obveščeni 1. februarja 2014, do
naslednjega dne pa je bila brez elektrike že četrtina Šaleške doline. Žledolom se je iz ure v uro
krepil in za sabo puščal uničeno elektroenergetsko infrastrukturo, podrte drogove, prebivalce
brez oskrbe z električno energijo, predvsem pa se je razsežnost žledoloma kazala v uničenih
gozdovih in sadovnjakih, cestah in gospodarskih ter stanovanjskih objektih. Akterji zaščite in
reševanja so prebivalcem Šaleške doline pomagali z oskrbo s pitno vodo, elektriko ter hrano.
Nedostopna območja so ponovno povezali s središčem mesta in očistili cestišča. Aktiviranih je
bilo vseh 14 prostovoljnih gasilskih društev v dolini, poveljnik CZ je aktiviral Službo za
podporo, vzdrževanje in obnovo cest, d. d., Celje, Javno komunalno podjetje Velenje,
pogodbena podjetja in policijo. Ledeni oklep v Šaleški dolini je pričel popuščati 12. 2., akterji
zaščite in reševanja ter prebivalci pa so se zavedali, da bo sanacija dolgotrajna. Zaradi
preprečevanja sekundarne škode je bila prioriteta sanacija poškodovanega gozda. Kljub temu
da so od žledoloma minila štiri leta, Slovenija še vedno nima izdelanega državnega načrta
zaščite in reševanja v primeru žledoloma, čeprav je bila nesreča tako obširna, da so posledice
vidne še danes.
Glede na raziskano, lahko odgovorim na svoji dve raziskovalni vprašanji.
Ključna prednost odziva akterjev v času žledoloma 2014 je dobra obveščenost o dogajanju na
terenu s strani bodisi akterjev bodisi civilnega prebivalstva. Pomembno je bilo dobro
sodelovanje in koordinacija med civilno zaščito in gasilci, ki so bili sektorsko razdeljeni v enote,
njihovo dežurstvo pa je potekalo 24 ur na dan. Slabosti odziva akterjev pa so se kazale predvsem
pri Slovenski vojski. Kljub dobri tehnologiji so vojaki premalo usposobljeni, zato je bila njihova
pomoč pri žledolomu šibka. Vsekakor bi kot slabost izpostavila primanjkljaj enot Civilne
zaščite Mestne občine Velenje, saj bi z večjo silo lažje razpolagali, učinkovitost na terenu pa bi
se še povečala.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju pa me je zanimalo, v kolikšni meri in na kakšen način so
akterji v času žledoloma leta 2014 uresničevali potrebe prizadetih. Akterji so pomagali
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prebivalcem z dovažanjem vode, hrane in agregatov, prebivalcem so pomagali pri žaganju vej
in dreves, sprostitvi prometnih povezav z mestom ter sanaciji strešne kritine. Pomagali so pri
obnovi uničene infrastrukture, reševanju ogroženih objektov, dobro pa so sodelovali tudi z
različnimi službami (elektro, gozdno gospodarstvo, telekom, kmetje …). Izkazalo se je, da so
akterji zaščite in reševanja v Šaleški dolini ukrepali pravočasno in učinkovito, saj so prebivalci
celotne doline zadovoljni z njihovo pomočjo med samo nesrečo in tudi med njeno sanacijo.
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PRILOGE
PRILOGA A: Osnutek intervjuja za akterje zaščite in reševanja

1. Kakšen je vaš položaj v sistemu zaščite in reševanja? S čim se ukvarjate?
2. Kakšne naloge opravljate v primeru naravnih nesreč?
3. Opravljate te naloge le na lokalni ravni ali tudi na državni in mednarodni ravni?
4. Leta 2014 je Slovenijo prizadel žledolom. Na kakšen način ste sodelovali v okviru sistema
zaščite in reševanja?

5. Kdo je koordiniral reševanje? (položaj)
6. Kako ste vi osebno dojemali to naravno nesrečo? Ste dom zapustili v strahu, da bo prizadeta
vaša osebna lastnina?

7. Ste občutili primanjkljaj ljudi oz. bi bilo potrebnih več oseb za pomoč prizadetim? Zakaj?
8. Ste v času pomoči občutili in opazili slabo koordinacijo in poveljevanje s strani
poveljujočih? Opišite.

9. Ste v času pomoči opazili kakšno neizpolnjevanje ukazov? V kakšni meri?
10. Je bilo v času žledoloma na voljo dovolj materialno-tehničnih sredstev, s katerimi ste
pomagali?

11. Katere so bile po vašem mnenju prednosti odziva akterjev na žledolom? Razlogi?
12. Katere so bile po vašem mnenju slabosti odziva akterjev na žledolom? Razlogi?
13. Bi štiri leta po nesreči ravnali enako? Če ne, kaj bi spremenili?
14. Na kakšen način ste pomagali prizadetim?
15. Se vam zdi, da ste uresničili večino potreb prizadetih na območju Šaleške doline?
16. Ste med sanacijo samo in po njej naleteli na kritike? Kakšne?
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PRILOGA B: Osnutek intervjuja za prebivalce

1. Kje je vaše stalno prebivališče?
2. Ste bili v času žledoloma doma?
3. Ste imeli onemogočen dostop do doma oz. mesta? Je bila vaša lokalna cesta prevozna?
a. Če niste imeli dostopa do mesta in trgovin, ali so vam dovažali hrano in vodo?
4. Ste bili s sistemom zaščite in reševanja zadovoljni? Na kakšen način?
5. Ste imeli v času žledenja pogoste in dolgotrajne električne izpade?
a. So vam akterji zaščite in reševanja priskrbeli agregate?
6. Je bila v žledolomu poškodovana tudi vaša lastnina?
7. Ste tudi sami sodelovali pri odpravljanju posledic žledoloma? Na kakšen način?
8. Ste bili zadovoljni z informiranjem in obveščanjem o žledenju?
9. Kako vi osebno gledate na to obliko naravne nesreče?
10. Kako so vam pomagali bodisi gasilci, električarji, bodisi civilna zaščita?
11. Mislite, da bi lahko akterji zaščite in reševanja storili kaj več ali kako drugače? Kaj?
12. So bili akterji zaščite in reševanja po vašem mnenju dovolj pripravljeni na žledolom?

37

