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POVZETEK
Naravne nesreče in katastrofe, ki so posledica nepremišljenih posegov ljudi v prostor,
povzročajo vse večjo nevarnost za življenje prebivalcev ter njihovo premoženje. Slovenska
vojska ne more odpraviti čustvenih in emocionalnih posledic teh nesreč, lahko pa uspešno
pomaga pri odpravi posledic, ki so imele učinek na premoženje prebivalcev. Pripadniki
Slovenske vojske, ki so motivirani, psihofizično pripravljeni ter usposobljeni za uporabo
večnamenskih sredstev, lahko uspešno reagirajo na varnostne izzive, ki jih povzročajo
naravne in druge nesreče ter njihove posledice.
Prvi del magistrskega dela v nadaljevanju predstavlja sistemsko in pravno opredelitev
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter sistema zaščite in reševanja.
Predstavljena je organiziranost sil Slovenske vojske ter poslanstvo in seznam bistvenih
nalog, ki jih opravlja. Z analizo normativnih aktov so prikazane pravne podlage za delovanje
Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja in tudi omejitve, katerim je podvržena.
V drugem delu se primerja delovanje namenskih enot Slovenske vojske z ostalimi enotami
tujih oboroženih sil. S študijo podpornega delovanja Slovenske vojske in Hrvaške vojske v
primeru poplav leta 2014 želimo primerjati delovanje namenskih enot ter uporabljeno
opremo.
Obravnavana tema predstavlja prispevek celovite ureditve normativnih aktov, ki urejajo
delovanje Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja. Naloga lahko predstavlja dobro
podlago za nadaljnje proučevanje posameznih področij, kot je na primer podrobnejše
proučevanje dvonamenskosti vojaške opreme, izdelava odlikovanj za pripadnike, ki so bili
aktivni udeleženci v odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, ali morda ureditev področja
delovanja Slovenske vojske, ki preprečuje nenamensko uporabo pripadnikov pri odpravi
posledic naravnih in drugih nesreč.
Ključne besede: Slovenska vojska, sistem zaščite in reševanja, podporno delovanje,
poplave, odlikovanja in priznanja.
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ABSTRACT
THE ROLE OF THE SLOVENIAN ARMED FORCES IN THE SYSTEM OF CIVIL
PROTECTION AND DISASTER RELIEF
Natural disasters and catastrophes resulting from reckless interventions of people present
an increased threat to the lives of people and their property. The Slovenian Armed Forces
cannot eliminate the emotional consequences of these disasters, but it can successfully
help eliminate the effect on the property. Members of the Slovenian Armed Forces who
are motivated, and physically and mentally prepared and trained in the use of
multifunctional equipment can successfully respond to the safety challenges posed by the
natural and other disasters, and their consequences.
The first part of the master's thesis presents the system and legal definition of the system
of protection against natural and other disasters, and the system of civil protection and
disaster relief. It also presents the organization of the Slovenian Armed Forces forces, and
its mission, and the list of essential tasks it carries out. The analysis of normative acts shows
the legal bases for the operation of the Slovenian Armed Forces within the system of civil
protection and disaster relief, and the restrictions to which it is subject.
The second part compares the operation of the Slovenian Armed Forces' task units with the
units of foreign armed forces. The study of support operations of the Slovenian Armed
Forces and the Croatian Armed Forces during the floods in 2014 is intended to compare the
operation of the task units, and the equipment used.
The discussed topic is a contribution to the comprehensive regulation of the normative acts
governing the operation of the Slovenian Armed Forces in the system of civil protection
and disaster relief. Given the broadness of the subject, the thesis may provide a good basis
for the further study of individual subject areas, such as a closer examination of the dual
purpose of military equipment; the award of decorations to members of the Slovenian
Armed Forces who actively participated in the mitigation of the consequences of natural
and other disasters; and the arrangements of the participation of members of the Slovenian
Armed Forces, which prevents the unwanted use of members in natural disaster relief.
Keywords: Slovenian Armed Forces, system of civil protection and disaster relief, support
operations, floods, awards and decorations.
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1 UVOD
Slovenska vojska predstavlja obrambne sile Republike Slovenije, ki izvajajo vojaško
obrambo samostojno ali v sodelovanju z zavezništvom, na podlagi mednarodnih pogodb.
Zagotavljanje vzpostavitve suverenosti na ozemlju Republike Slovenije in sodelovanje pri
zagotavljanju mednarodnega miru in stabilnosti predstavlja velik izziv, pred katerega so
postavljeni posamezniki in enote Slovenske vojske.
Naravne nesreče in katastrofe, ki so posledica nepremišljenih posegov ljudi v prostor
povzročajo vse večjo nevarnost za življenja prebivalcev ter njihovo premoženje. Slovenska
vojska ne more odpraviti čustvenih in emocionalnih posledic teh nesreč, lahko pa uspešno
pomaga pri odpravi posledic, ki so imele učinek na premoženje in imovino prebivalcev.
Med naravnimi nesrečami Republiko Slovenijo najbolj ogrožajo potresi, poplave, neurja,
suše, veliki požari v naravnem okolju ter množični pojavi nalezljivih bolezni pri ljudeh, živalih
in rastlinah. Intenzivnost in pogostost nekaterih naravnih nesreč se povečuje zaradi
podnebnih sprememb, prekomernega obremenjevanja okolja in rabe naravnih virov ter
neustreznih posegov v prostor.
Med drugimi nesrečami, ki jih povzroči človek s svojo dejavnostjo ali ravnanjem, Republiko
Slovenijo ogrožajo predvsem cestnoprometne in industrijske nesreče, pa tudi nesreče kot
posledica različnih oblik namernega ogrožanja. Verjetnost nastanka tovrstnih nesreč je
različna, prav tako možne posledice. Industrijske nesreče so zaradi tehnoloških ukrepov
sicer manj verjetne kot naravne nesreče, imajo pa lahko poleg kratkotrajnih tudi
dolgotrajne posledice za ljudi, živali in okolje. Najhujše posledice bi povzročile industrijske
nesreče v obratih z nevarnimi snovmi. Zaradi čezmejnih učinkov nesreč z nevarnimi snovmi
je lahko Republika Slovenija ogrožena tudi ob tovrstnih nesrečah v tujini.
Po nastopu globalizacije in posledično večje mobilnosti ljudi lahko varnost in blagostanje
prebivalcev Republike Slovenije ogrožajo tudi pandemični pojavi nalezljivih človeških,
živalskih ali rastlinskih bolezni. Verjetnost pojava in širjenja nalezljivih bolezni dodatno
povečujejo migracije prebivalstva, naravne in druge nesreče ter terorizem. Begunski val, ki
prihaja z vojnih območij Azije in Afrike, vsebuje vse potencialne grožnje, ki lahko povzročijo
otežkočeno delovanje ključnih funkcij države in družbe nasploh.

1

Temeljna naloga mednarodnega sodelovanja na vojaškem področju je uresničevanje
dejavnosti, ki učinkovito in neposredno podpirajo delovanje Republike Slovenije kot
partnerice in polnopravne članice zveze NATO in EU. Vse to in še več zahteva od enot
Slovenske vojske popolno pripravljenost in usposobljenost za izvajanje izhajajočih nalog.
Eden izmed virov ogrožanja in tveganja nacionalne varnosti Republike Slovenije so tudi
podnebne spremembe. Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
(ReSNV-1, Uradni list RS, št. 27/10, 59/19-ReSNV-2) klasificira podnebne spremembe kot
zelo pomembno varnostno grožnjo zaradi svojega izrazito multiplikativnega značaja in učinka.
Dvig temperature zraka in gladine morja, spremenjeni padavinski vzorci in intenzivnejši
izredni vremenski dogodki bodo zaostrili pomanjkanje življenjskih virov, kot sta hrana in
voda, ter povečali pogostost in intenzivnost naravnih nesreč v obliki poplav, suš, vodnih
ujm in podobno. Neposredne posledice teh sprememb se bodo tudi v prihodnje odražale v
veliki gospodarski in materialni škodi, ki jo bodo povzročali različni vremenski in okoljski
pojavi. Podnebne spremembe že vplivajo na nacionalno varnost Republike Slovenije.
Neposredna grožnja, izhajajoča iz tovrstnih sprememb, je predvsem večji obseg naravnih
nesreč zaradi večje pogostosti in intenzivnosti izrednih vremenskih dogodkov (ReSNV-1,
2010, str. 4).
Posledično si je Republika Slovenija zadala cilj izboljšanje usklajenosti med vsemi
zmogljivostmi države, podsistemi nacionalne varnosti ter med lokalno in državno ravnjo.
Drugi cilj, ki izhaja iz Resolucije o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije je
izboljšanje preventivnih dejavnosti, kot so potresno varna gradnja, premišljeni posegi v
prostor, ukrepi za zmanjšanje posledic toče in suše ter preventivni protipožarni ukrepi na
požarno najbolj ogroženih območjih zahodnega dela države.
Najbolj pomemben pa bi bil nadaljnji razvoj sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi temeljil
na modularni organiziranosti in prilagodljivosti konkretnim razmeram. Povezati bi bilo
potrebno sile za zaščito, reševanje in pomoč z društvi in drugimi nevladnimi organizacijami
v enovit informacijsko-komunikacijski sistem. To bi bil temelj za uspešno spopadanje z
naravnimi in drugimi nesrečami.
Te zmogljivosti bi lahko Republika Slovenija ponudila tudi mednarodni skupnosti kot
prispevek k skupnemu dobru ter utrjevanju Republike Sloveniije kot kredibilne in
verodostojne države. S temi silami bi bila Republika Slovenija del ključnega mehanizma za
zagotavljanje pomoči v razmerah, ki presegajo nacionalne zmogljivosti, in za solidarno
zagotavljanje pomoči državam članicam Evropske unije in drugim državam.
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Vlogo Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja opredeljuje njena pravna podlaga,
organiziranost, izurjenost, opremljenost in neposredna izvedba, s čimer se bomo ukvarjali
v magistrskem delu.
Namen magistrske naloge je analizirati pravne okvire, znotraj katerih deluje Slovenska
vojska kot del sil zaščite, reševanja in pomoči, ter primerljivost sil, ki jih zagotavlja Slovenska
vojska za zaščito, reševanje in pomoč s tujimi oboroženimi silami.
Pri tem se bomo osredotočili na morebitne pomanjkljivosti, ki vplivajo na pravočasno
izvedbo podpornih nalog, in posledično neoptimalno trošenje kadrovskih, materialnih in
finančnih virov, s katerimi razpolaga Slovenska vojska.
Kot ključen problem bomo izpostavili alarmiranje in angažiranje enot Slovenske vojske
glede na normativne akte, ki urejajo to področje. Kritike, ki letijo na Slovensko vojsko zaradi
prepoznega odziva in reagiranja, bomo preučili glede na pristojnosti, ki izhajajo iz pravnih
podlag.
Vse večja in bolj pogosta angažiranost pripadnikov Slovenske vojske pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč zahteva pregled namenskih nalog za katere se Slovenska vojska
usposablja, ter pravni okvir, ki ji določa delovanje. Pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč je ključna pravočasna, takojšnja in koordinirana odzivnost vseh sil zaščite, reševanja
in pomoči. Kakršnekoli pravne ali administrativne ovire ter neustrezna organiziranost in
usposobljenost Slovenske vojske pa vplivajo na materialno škodo in morebitne smrtne
posledice.
Osrednji predmet proučevanja bo organiziranost enot Slovenske vojske na ozemlju
Republike Slovenije ter zmožnost pravočasnega odziva na zahteve zaščite in reševanja. Pri
tem se bomo dotaknili tudi opremljenosti enot ter izurjenosti pripadnikov, saj le tako lahko
zagotovimo uspešno posredovanje na prizadetih območjih. Predvsem pa tako poskrbimo
za varnost pripadnikov na terenu. Opravili bomo usmerjene intervjuje z eksponiranimi
posamezniki, ki so/imajo vodstveno vlogo pri organiziranju in delovanju pripadnikov na
terenu.
S primerjanjem namenskih enot Slovenske vojske ter tujih oboroženih sil želimo izpostaviti
primere dobre prakse ter predlagati izboljšave v kadrovski in materialni strukturi enot. S to
problematiko se do sedaj ni ukvarjal še noben avtor, zato je zanimiva tudi za načrtovalce
znotraj Slovenske vojske, izsledki pa uporabni za neposredno implementacijo v delovne
dokumente.
Vse to predstavlja v trenutnih razmerah problematiko, ki jo bomo v kontekstu magistrske
naloge poskušali raziskati in definirati njene ključne rešitve.

3

Za zaključek bomo na osnovi pridobljenih znanj predlagali spremembe v organizaciji in
angažiranju pripadnikov Slovenske vojske ter predlagali dodatno uvedbo posameznih
ukrepov, ki bi izboljšali in zapolnili pravno, funkcionalno in operativno praznino tega
področja.
Raziskovanja in pisanja magistrskega dela se bomo lotili na osnovi zastavljenih hipotez, ki
jih bomo skozi raziskovanje poskušali dokazati ali ovreči.
Problem in predmet raziskovanja bosta naslednji hipotezi:
Hipoteza ena: Sodelovanje Slovenske vojske v sistemu ZIR je pravno nedorečeno, zato
predstavlja težavo pri pravočasni izvedbi interventnih nalog.
Hipoteza dva: Organiziranost in opremljenost namenske enote Slovenske vojske je
primerljiva z enotami tujih oboroženih sil (primerjava z oboroženimi silami Kraljevine
Španije, Kanade in Hrvaške) in omogoča uspešno izvedbo podpornih nalog v sistemu zaščite
in reševanja.
Cilji magistrskega dela so torej:
1
2
3
4
5
6

Predstaviti primarne in sekundarne pravne predpise, ki opredeljujejo delovanje
Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja.
Analizirati umeščenost enot Slovenske vojske v sistem zaščite in reševanja.
Proučiti ključne pravne akte, sprejete v okviru sistema zaščite in reševanja.
Proučiti sistem alarmiranja in angažiranja enot Slovenske vojske.
Proučiti primerljivost vojaške modularne enote z namenskimi enotami tujih vojska
Kraljevine Španije, Kanade in Hrvaške ter predlagati morebitne spremembe.
Na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj izdelati sintezo in predlagati rešitve, ki bi
pripomogle k izboljšanju delovanja Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja.
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Za razumevanje tako kompleksnega in multidisciplinarnega področja, kot je sistem zaščite
in reševanja, je potreben celovit pregled in vpogled v obravnavano temo. Za razumevanje
ne zadostuje le poznavanje normativne ureditve, temveč je potrebno poznati celoten
sistem, ki posredno oziroma neposredno vpliva na ta sistem. Tukaj mislimo predvsem na
usposabljanje, organiziranje in angažiranje ter neposredno izvedbo.
V procesu doseganja zastavljenega cilja proučevanja problematike sistema zaščite in
reševanja bomo uporabili več metod družboslovnega raziskovanja.
Kot osnovno metodo pri oblikovanju temeljne zgradbe magistrskega dela bomo uporabili
deskriptivno metodo, s katero bomo opisali osnovne značilnosti predmeta analize. S to
metodo bomo opisali procese, pojave in dejstva o vlogi Slovenske vojske v sistemu zaščite
in reševanja.
Z deduktivnim (od splošne teorije h konkretnim problemom) in induktivnim (od
praktičnega problema k splošni teoriji) bomo obdelali teoretične pojme in tako združili
teoretična izhodišča s praktičnim pristopom na področju sistema zaščite in reševanja.
Pristop predstavlja teoretske diskurze, definicije, opise raziskav, značilnosti dogodkov, izjav
strokovnjakov itd.
Z metodo kompilacije bomo s povzemanjem stališč drugih avtorjev v zvezi z izbranim
raziskovalnim problemom prišli do oblikovanja novih stališč.
Z metodo komparacije bomo primerjali organiziranost, materialna sredstva in način
delovanja med Slovensko vojsko in enotami ostali oboroženih sil. Primerjalna metoda nam
bo dala osnovne smernice za izdelavo ključnih predlogov rešitev na pravnem in
organizacijskem področju.
Z metodo usmerjenih intervjujev bomo poskušali pridobiti mnenja posameznih
strokovnjakov, ki že vrsto let opravljajo različne naloge na področju zaščite in reševanja v
Slovenski vojski. Gre za strokovna mnenja, ki nam bodo v pomoč pri reševanju problematike
vloge Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja.
Magistrsko delo je v osnovi razdeljeno na več vsebinskih sklopov, ki natančno obravnavajo
raziskovalno materijo.
V uvodu bomo podali nekaj osnovnih smernic in teoretičnih izhodišč, ki bodo predmet
raziskovanja sistema zaščite in reševanja. Ker se tema nanaša predvsem na normativne akte
v sistemu zaščite in reševanja, se bomo osredotočili na težave pri pravni regulaciji tega
področja. Predstavili bomo metodološko-hipotetični okvir in opredelili hipoteze
raziskovanja.
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Predstavili bomo metode dela in strukturo analize, pri tem pa upoštevali značilnosti
znanstvenih metod raziskovanja (objektivnost, natančnost, zanesljivost, sistematičnost).
V drugem poglavju bomo predstavili splošen pregled sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. S predstavitvijo nastanka in razvoja Slovenske vojske bomo postavili
temelje za sedanjo profiliranost in razvojno usmerjenost ter ambicije, katerim je zavezana.
Z organiziranostjo sil Slovenske vojske bomo prikazali sestavo in enote, ki sestavljajo
Slovensko vojske, ter poslanstvo in seznam bistvenih nalog, ki določajo fokus njenega
usposabljanja ter delovanja.
V tretjem poglavju bomo opisali strukturo sistema zaščite in reševanja ter opredelili nekaj
temeljnih pojmov, ki so osnova za razumevanje raziskovalnega področja (sile za zaščito,
reševanje in pomoč, Slovenska vojska itd.). Prav tako bomo podali nekaj temeljnih izhodišč
obravnavane tematike, s katero se bomo ukvarjali v magistrskem delu. Z analizo temeljnih
normativnih aktov bomo proučili pravno podstat in pravne okvirje sistema zaščite in
reševanja. V tem poglavju bomo podrobneje predstavili varnostni ustroj Republike
Slovenije, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter normativne akte, ki
urejajo to področje. S predstavitvijo sil za zaščito, reševanje in pomoč na državni, regijski in
občinski ravni bomo definirali deležnike, ki sodelujejo v sistemu.
Četrto poglavje bo predstavilo vojaško organizacijo kot kompleksen sistem, ki ima svoje
zakonitosti. Pripadniki, vojaške osebe, imajo specifična znanja in kompetence, so
psihofizično nadpovprečno pripravljeni ter motivirani. Izurjeni so za delovanje v vseh
klimatskih razmerah, podnevi in ponoči ter vse dni v letu. Z opremo, ki jo uporabljajo in na
njej urijo, predstavljajo odločilen faktor, ki bi v primeru takojšnjega vpoklica prispeval
ogromno k zaščiti življenj ter preprečitvi materialne škode na premoženju državljanov. Z
analizo normativnih aktov bomo določili vlogo, pristojnost, naloge in omejitve, ki jih morajo
upoštevati vojaški sistem in njegovi pripadniki.
Peto poglavje bomo namenili predstavitvi in primerjavi namenskih enot tujih oboroženih
sil. Predstavili bomo njihovo strukturo, kadrovsko organiziranost, opremljenost in način
usposabljanja. S primerjavo bomo odkrili morebitne prednosti tujih namenskih enot, kar
nam bo služilo za osnovo pri predlogih za izboljšave.
V šestem poglavju je opisana Republika Slovenija, ki je z vstopom v EU in zvezo NATO
postala subjekt, na katerega poleg lastnih interesov vplivajo tudi interesi, ki jih zastopata ti
dve entiteti. Republika Slovenija je s sprejetjem Strategije sodelovanja Republike Slovenije
v mednarodnih operacijah in misijah odgovorila na dejstvo, da so zaradi sprememb v
varnostnem okolju mednarodne operacije in misije vedno bolj kompleksne, v njih pa
sodelujejo vojaške in civilne strukture. Za doseganje postavljenih ciljev sta nujna celovit
pristop in usklajenost delovanja vseh sodelujočih.
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Predstavili bomo podporno delovanje enot KFOR, kjer delujejo tudi slovenski pripadniki na
misiji. Z opisom principov in konceptov delovanja ter vrstami delovanja, ki jih lahko nudi
KFOR, bomo predstavili delovanje pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnem okolju.
V sedmem poglavju bomo opisali vrste poplav, skladno z geografsko nomenklaturo.
Analizirali bomo vremenske razmere in dejavnike, ki so pripeljali do poplav. Z aktivnostmi
Slovenske vojske bomo prikazali podporno delovanje, ki ga je nudila na prizadetem
območju. Opisali bomo tudi izkušnje, ki jih je pridobila pri odpravi posledic poplav. Prikazali
bomo celoten postopek angažiranja in delovanja enot na terenu ter uporabnost enot in
sredstev, ki jih v svoji strukturi Slovenska vojska ima in jih zna uporabljati.
V osmem poglavju bomo analizirali poplave, ki jih je povzročila reka Sava v spodnjem toku.
Analizirali bomo vremenske razmere in dejavnike, ki so pripeljali do poplav. Z aktivnostmi
Hrvaške vojske bomo prikazali podporno delovanje, ki ga je nudila na prizadetem območju.
Opisali bomo aktivacijo ter delovanje pripadnikov oboroženih sil ter njihovo delovanje pri
sanaciji prizadetega področja.
V devetem poglavju bomo predstavili vrste in načine nagrajevanja zaslužnih pripadnikov, ki
so se odlikovali pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Z analizo in primerjavo
rešitev, ki jih imajo tuje vojske, bomo izdelali predlog namenskega odlikovanja za
pripadnike Slovenske vojske, ki bi ga podeljevali znotraj sistema.
V desetem poglavju bomo na osnovi analize obravnavane tematike podali predloge
izboljšav na pravnem, organizacijskem in izobraževalnem področju. Predlogi bodo
praktične narave, uporabni za načrtovalce v pristojnih ministrstvih. Področje delovanja
Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja je dokaj nepregledno in neraziskano.
Strokovne literature je zelo malo oziroma skorajda nič, kar predstavlja dodaten problem.
Vse skupaj pa otežuje dejstvo, da so pravni predpisi restriktivni do uporabe Slovenske
vojske v mirnodobnem času, kar predstavlja težavo za pravočasno delovanje. Magistrsko
delo bo celovit pregled pravnih predpisov, organizacijske strukture enot Slovenske vojske,
namenjenih za delovanje sil ZRP, primerjalne študije med tujimi namenskimi enotami in
Slovensko vojsko ter skupek predlogov izboljšav na tem področju.
V enajstem poglavju bomo naredili sintezo temeljnih ugotovitev, podali zaključke o
verifikaciji postavljenih hipotez ter izrazili predloge za večjo učinkovitost in izboljšanje
delovanja Slovenske vojske na področju sistema zaščite in reševanja.
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči upošteva, da je sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami del notranje varnosti Republike Slovenije. Posledično je sistem
organiziran kot normativno, organizacijsko in funkcionalno samostojen in enoten
podsistem nacionalne varnosti države.

2.1 SPLOŠNO O SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
Zakon o obrambi (ZObr, Uradni list RS, št. 103/04-UPB, 95/15) v 5. členu opredeljuje varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami kot sistem, ki obsega varstvo ljudi, živali, premoženja,
kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami. Trdili bi lahko, da je to
celovit, pravno, organizacijsko ter funkcionalno enoten sistem, ki deluje v miru in v vseh
spremenjenih razmerah, kot je izredno ali vojno stanje.
Glavna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila
nesreč ter preprečevanje ali zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic naravnih in drugih
nesreč.
Temeljne naloge sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:
−
−
−
−
−

proučevanje nevarnosti in nesreč,
izvajanje preventivnih ukrepov,
zagotavljanje pripravljenosti za ukrepanje,
zaščita, reševanje in pomoč ter
odpravljanje posledic in obnova.

Slovenska vojska sodeluje v aktivnostih, naštetih v zadnjih treh alinejah, skladno s
poslanstvom in seznamom bistvenih nalog.

2.2 SLOVENSKA VOJSKA, NASTANEK IN RAZVOJ
Zgodovinsko gledano je bilo ozemlje današnje Republike Slovenije, stisnjeno med
Jadransko morje in Alpe, zaradi svoje geografske lege zelo izpostavljeno. Hkrati ima tudi
pomembno strateško lego, saj povezuje srednjeevropski prostor z Balkanom ter Furlansko
nižino s Panonsko nižino.
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Slovenska vojaška zgodovina sega v čas Karantanije, se nadaljuje s celjsko plemiško rodbino,
bojem proti turškim vpadom, Ilirskim provincam, sodelovanju v I. svetovni vojni, II. svetovni
vojni ter priključitvi partizanskih enot v Jugoslovansko armado. S tem je bila formalno
odpravljena samostojnost slovenske partizanske vojske.
S politično realnostjo na območju Varšavskega pakta (sovjetski vdor na Čehoslovaško) je bil
leta 1968 v Jugoslaviji sprejet Zakon o ljudski obrambi, s katerim je bil uveljavljen koncept
splošnega ljudskega upora. To pomeni, da so se oborožene sile po namenu in nalogah
razdelile na operativno armado in teritorialno obrambo. Tako je bila v Sloveniji
ustanovljena Teritorialna obramba, predhodnica Slovenske vojske. V vojni za samostojnost
Slovenije je Teritorialna obramba skupaj s policijskimi silami premagala zvezno armado, ki
se je morala umakniti. Tako sta Teritorialna obramba in Policija z orožjem ubranili slovensko
samostojnost ter omogočili uspešno politično in mednarodno diplomatsko dejavnost za
dokončanje vojne. Z Zakonom o obrambi iz leta 1994 je bila Teritorialna obramba Republike
Slovenije preimenovana v Slovensko vojsko (Bernik, 2006).
Ustanovitev profesionalne vojske in ukinitev naborniškega sistema leta 2003 je bila velika
prelomnica, ki ji je sledil vstop Republike Slovenije v zvezo NATO. S tem so bili položeni
temelji za sodobno Slovensko vojsko, kakršna je danes.

2.2.1 Organiziranost sil Slovenske vojske
Zakon o obrambi opredeljuje Slovensko vojsko kot obrambno silo, ki izvaja vojaško
obrambo samostojno ali v zavezništvu na podlagi mednarodnih pogodb. Sestavljajo jo
generalštab, kot organ v sestavi ministrstva, ter njemu podrejena poveljstva, enote in
zavodi.
Glede na namen je Slovenska vojska sestavljena iz:
− sil za posredovanje,
− glavnih sil in
− dopolnilnih sil.
Sile za posredovanje sestavljajo enote, namenjene za delovanje na območju celotne države
ter usposobljene in opremljene za izvajanje obveznosti, ki jih je država sprejela v
mednarodnih organizacijah in z mednarodnimi pogodbami.
Glavne sile sestavljajo združene taktične in taktične enote, namenjene in opremljene za
delovanje na območju celotne države in izven nje ter za izvajanje vseh oblik in sestavin
bojevanja.
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Dopolnilne sile sestavljajo enote, organizirane po teritorialnem načelu. Namenjene so za
bojni nadzor ozemlja, bojno zavarovanje objektov posebnega pomena za obrambo,
oviranje, logistično oskrbo in druge naloge. Določene enote dopolnilnih sil zagotavljajo
sprejem, nastanitev in po potrebi logistično podporo zavezniških sil.
Vojaška doktrina pa deli sile Slovenske vojske glede na vlogo v bojnem delovanju na:
−
−
−
−

sile za bojevanje,
sile za bojno podporo,
sile za zagotovitev delovanj in
sile za podporo poveljevanja.

Osnovni namen sil za bojevanje je, da z ognjeno močjo in manevrom v neposrednem
spopadu porazijo sovražnika. V sile za bojevanje sodijo oklepne enote, pehotne enote in
enote za specialno delovanje.
Sile za bojno podporo so namenjene zagotavljanju ognjene podpore in operativne podpore
silam za bojevanje. V sile za bojno podporo sodijo inženirske enote, artilerijske enote,
obveščevalne in izvidniške enote, enote radiološke, kemične in biološke obrambe, enote
zračne obrambe, enote za elektronsko bojevanje, mornariške enote, enote vojaške policije
in letalske enote.
Sile za zagotovitev delovanja so namenjene zagotavljanju možnosti za delovanje in
ohranjanju vzdržljivosti sil. V sile za zagotovitev delovanja sodijo logistične enote, enote za
zračni transport, letalske in mornariške baze ter zdravstvene enote.
Sile za podporo poveljevanja so namenjene podpori funkcij poveljevanja in zagotovitvi
možnosti za neprekinjeno poveljevanje. V te sile sodijo poveljniške enote, enote za zveze
in enote za nadzor zračnega prostora.
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Slika 1: Vrste sil Slovenske vojske

Vir: MORS (2019)

2.2.2 Poslanstvo in seznam bistvenih nalog
Poslanstvo in seznam bistvenih nalog je določen v ZObr. Vojaška doktrina v 4. poglavju
definira poslanstvo Slovenske vojske, da v sodelovanju z zavezniki odvrača vojaško agresijo
na Republiko Slovenijo in prispeva k mednarodnemu miru in stabilnosti v mejah in zunaj
meja zavezništva. V primeru vojaške agresije Slovenska vojska samostojno in v sodelovanju
z zavezniki izvaja vojaško obrambo Republike Slovenije s ciljem pregona sovražnika in
vzpostavitve suverenosti na celotnem ozemlju države.
Poslanstvo Slovenske vojske je osnova za določitev seznama bistvenih nalog. Poslanstvo
poda dodeljene naloge in izhajajoče naloge, ki so osnova za določitev bistvenih nalog.
Osredotočenje za izpolnitev bistvenih nalog je jamstvo za uspešno uresničevanje
poslanstva, hkrati pa predstavljajo tudi točko osredotočenja pri načrtovanju in organizaciji
usposabljanja.
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3 SISTEMSKA IN PRAVNA OPREDELITEV SISTEMA ZAŠČITE IN
REŠEVANJA
Pri vključevanju Slovenske vojske v sistem zaščite in reševanja je potrebno najprej
opredeliti okolje, v katerem bo Slovenska vojska delovala in sodelovala z ostalimi deležniki.
Temeljno izhodišče za sistemsko in pravno opredelitev področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami je vsebovano v Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti. Ta akt pa je
služil kot podlaga za sprejetje Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečam (NPVNDN, Uradni list RS, št. 44/02, 57/09), dokument, ki sledi splošnemu cilju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, to je zmanjšanje števila nesreč ter
preprečevanje oziroma blaženje njihovih posledic, da bi bilo življenje varnejše in bolj
kakovostno. Doktrinarno pokriva to področje Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (Vlada
RS, 2002), ki je temeljni dokument za organiziranje, priprave, delovanje in izvajanje zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

3.1 VARNOSTNI USTROJ REPUBLIKE SLOVENIJE
Po razglasitvi samostojnosti je Republika Slovenija morala vzpostaviti in oblikovati tudi nov
nacionalno varnostni ustroj, s katerim bi zagotovila svojim državljanom individualno in
kolektivno varnost v širšem pomenu. Zaradi pravkar končane vojne za neodvisnost ter
kriznih razmer na območju bivše Jugoslavije je bilo nujno premisliti o konceptu nacionalno
varnostnega ustroja, kar pa zaradi razdeljenosti družbe in političnih strank ni bilo enostavno
(Grizold 2015). V slovenskem političnem prostoru sta bili prisotni dve ideji: demilitarizacija
Slovenije (splošna in popolna razorožitev) ali pa ustanovitev nacionalne vojske. Na podlagi
analize stališč anketiranih prebivalcev Slovenije o problematiki zagotavljanja nacionalne
varnosti Slovenije lahko povzamemo določene ideje (Grizold, 1999). Analiza je pokazala, da
anketirani prebivalci Slovenije podpirajo koncept demilitarizacije, hkrati pa so tudi za
ustanovitev Slovenske vojske. S tem se ne postavlja jasna meja, ki bi ločevala koncepcijo
demilitarizacije in nacionalne vojske. Tako so morali snovalci koncepta nacionalne varnosti
upoštevati oba koncepta, kar je moralo pripeljati do določenih kompromisov (Anžič, 1997).

12

3.2 SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
V Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, Uradni list RS, št. 51/06UPB, 97/10, 21/18-ZNOrg) sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ureja
varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja. Cilj varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oziroma zmanjšanje žrtev
in drugih posledic teh nesreč. Država, občine in druge samoupravne lokalne skupnosti
organizirajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v
državi.
Temeljne naloge so opredeljene v 2. členu in so:
− odkrivanje, spremljanje ter preučevanje nevarnosti naravnih in drugih nesreč;
− preprečevanje naravnih in drugih nesreč;
− obveščanje, opozarjanje in alarmiranje o pretečih nevarnostih ter dajanje napotkov
za zaščito, reševanje in pomoč;
− izobraževanje in usposabljanje za zaščito, reševanje in pomoč;
− organiziranje Civilne zaščite ter vzpostavitev in vzdrževanje drugih oblik
pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč;
− samozaščita, samopomoč in vzajemna pomoč (v nadaljnjem besedilu: osebna in
vzajemna zaščita);
− mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč;
− odrejanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
− reševanje in pomoč;
− odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev
za življenje;
− ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
− mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
− nadzor nad izvajanjem predpisov o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
− pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko opredelimo kot načrtno,
razumsko urejen skupek ciljev, nalog, načel, pravil, postopkov, človeških in materialnih
virov, ki določajo varstvo pred nesrečami. V konkretnem primeru bi lahko rekli, da je to
način uskladitve posameznih dejavnosti varstva pred nesrečami, da tvorijo funkcionalno
zaokroženo celoto dejavnosti, ki so potrebne za uresničevanje zastavljenih ciljev, ali,
povedano z drugimi besedami, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pomeni
množico različnih, med seboj načrtno povezanih dejavnosti, ki sestavljajo zaključeno celoto
dejavnosti, usmerjeno k skupnemu cilju (Ušeničnik, 2002, str. 481).
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3.3 NORMATIVNI AKTI NA PODROČJU ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Področje zaščite in reševanja je zgrajeno na političnih, pravnih, kadrovskih, finančnih,
materialnih in administrativno-organizacijskih temeljih, kot so ReSNV-1, Splošni dolgoročni
program razvoja in opremljanja Slovenske vojske (Uradni list RS, št. 32/00, 97/01),
Obrambna strategija Republike Slovenije, Nacionalni program varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, Doktrina zaščite in reševanja, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami.
S posebnimi zakoni se podrobneje urejajo posamezna področja varstva, kot na primer
varstvo pred nalezljivimi boleznimi, varstvo pred utopitvami, varstvo pred požarom,
gasilstvo itd. (Ušeničnik, 2002, str. 467).

3.3.1 Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije
Je temeljni razvojno-usmerjevalni dokument na področju nacionalne varnosti. V njej se
opredeljujejo nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, analizira
varnostno okolje, viri ogrožanja varnosti in varnostna tveganja države, določa izhodišča
politike odzivanja Republike Slovenije na posamezne varnostne grožnje in tveganja ter
določa najširše sistemsko-organizacijske rešitve celovitega delovanja države pri
zagotavljanju nacionalne varnosti.
Resolucija predstavlja podlago za pripravo in dopolnjevanje posebnih strateških in drugih
razvojnih ter doktrinarnih dokumentov na področju nacionalne varnosti in za normativno,
organizacijsko ter vsebinsko urejanje vprašanj v zvezi z zagotavljanjem nacionalne varnosti
Republike Slovenije.
Kot izhodišče za zagotavljanje nacionalne varnosti Republike Slovenije so postavljeni
nacionalni interesi in nacionalnovarnostni cilji Republike Slovenije, ki izhajajo iz temeljnih
vrednot slovenske družbe.
Nacionalni interesi so življenjski in strateški, ki jih država uresničuje samostojno, z
intenzivnim dvostranskim delovanjem ter z dejavno vlogo v regiji in v Organizaciji združenih
narodov, Evropski uniji, Natu in drugih mednarodnih organizacijah.
Na spreminjanje mednarodnega varnostnega okolja bodo v prihodnosti vplivale predvsem
podnebne spremembe, omejenost naravnih in drugih strateških virov, neugodna globalna,
demografska, finančna, gospodarska in socialna gibanja; nenadzorovano trgovanje z
občutljivimi materiali in storitvami, poglabljanje razlik med bogatimi in revnimi v svetu,
obstoj kriznih žarišč, pojav v obliki in naravi novih konfliktov ter različni učinki globalizacije.
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Podnebne spremembe so zelo pomembna varnostna grožnja zaradi svojega izrazitega
multiplikativnega značaja in učinka. Neposredne posledice teh sprememb se bodo tudi v
prihodnje odražale v veliki gospodarski in materialni škodi, ki jo bodo povzročali različni
vremenski in okoljski pojavi. Posredne posledice podnebnih sprememb pa se bodo
pojavljale v oblik političnih, gospodarskih in energetskih kriz ter migracijskih, socialnih,
zdravstveno-epidemioloških in drugih groženj ter tveganj, vključno z možnostjo nastanka
novih in zaostrovanja obstoječih konfliktov. Podnebne spremembe že vplivajo na
nacionalno varnost Republike Slovenije. Neposredna grožnja, izhajajoča iz tovrstnih
sprememb, je predvsem večji obseg naravnih nesreč zaradi večje pogostosti in intenzivnosti
izrednih vremenskih dogodkov.
Republika Slovenija si bo za obvladovanje naravnih in drugih nesreč prizadevala za nadaljnji
skladnejši razvoj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in njegovo večjo
učinkovitost ter racionalnost.

3.3.2 Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Program temelji na Resoluciji o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije, s katero
država opredeljuje usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti,
ozemeljske celovitosti in drugih vrednot, zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in
družbi ter osebne in premoženjske varnosti prebivalcev. Program sledi splošnemu cilju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zmanjšati število nesreč ter preprečiti
oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen
je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred
nesrečami. Ker vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu
enakovredno obravnavane tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo
hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. Poleg nacionalnih interesov upošteva tudi
obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in sporazumov, načela
in usmeritve Agende 21 s srečanja na vrhu v Riu ter temeljne cilje in usmeritve iz strategije
Združenih narodov za varnejši svet v 21. stoletju.
Program je usklajen z akcijskim programom Sveta Evropske unije o Civilni zaščiti, ki je
usmerjen v spodbujanje medsebojnega sodelovanja držav članic pri varstvu in zaščiti
prebivalstva, premoženja in okolja ob naravnih in drugih nesrečah (NPVNDN, 2002).
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3.3.3 Doktrina zaščite, reševanja in pomoči
Doktrina zaščite, reševanja in pomoči je dokument, ki obsega enotna načela in stališča za
strokovno in operativno usmerjanje, organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči
ob naravnih in drugih nesrečah. Z uporabo enotnih načel se zagotavlja funkcionalno enotno
in usklajeno izvajanje priprav na nesreče ter usklajeno in povezano delovanje vseh
izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah.
Doktrina upošteva, da je varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami del notranje varnosti
Republike Slovenije ter da se področje zaščite in reševanja organizira kot normativno,
organizacijsko in funkcionalno samostojen in enoten podsistem nacionalne varnosti države.
Vanj so vključene in povezane vse reševalne dejavnosti ter službe in druge namenske sile
za zaščito, reševanje in pomoč, ki pri svojem delovanju uporabljajo skupno
telekomunikacijsko, informacijsko in drugo infrastrukturo. V doktrini so opisana izhodišča
za načrtovanje, organiziranje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči, načela, cilji in
pristojnosti nosilcev zaščite, reševanja in pomoči, izobraževanja in usposabljanja.
Doktrina v četrtem poglavju določa cilje in naloge zaščite, reševanja in pomoči. Temeljni cilj
zaščite, reševanja in pomoči je obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter
okolje pred nesrečami oziroma uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami nesreč ter
ublažiti njihove posledice. Ti cilji se uresničujejo:
−
−
−
−
−

s preventivno dejavnostjo,
z vzpostavitvijo in vzdrževanjem pripravljenosti za ukrepanje,
z opazovanjem, obveščanjem in alarmiranjem,
z zaščito, reševanjem in pomočjo,
z odpravljanjem posledic nesreč.

V petem poglavju ureja pristojnosti nosilcev zaščite, reševanja in pomoči, medsebojna
razmerja z državo in lokalnimi skupnostmi. Tako država skrbi za normativno urejanje
sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, načrtuje razvojno in raziskovalno
delo, odgovorna je za izdelavo državnih načrtov zaščite in reševanja ter organizira sistem
opazovanja, obveščanja in alarmiranja. Poleg ostalih nalog je v državni pristojnosti tudi
mednarodno sodelovanje ter izvajanje inšpekcijskega nadzora.
Zaradi učinkovitejšega načrtovanja, vodenja in izvedbe nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami iz državne pristojnosti na posamezno geografsko zaokroženih območjih,
ki omogočajo tudi pravočasno odzivanje na nesreče, se območje države organizira v
določeno število regij, v katerih se organizirajo strokovne službe za zaščito in reševanje,
organi za vodenje zaščite, reševanja in pomoči ter enote, službe in organi Civilne zaščite,
logistični centri oziroma druge operativne sestave.
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Na lokalni ravni se zagotavlja spremljanje nevarnosti, obveščanje prebivalcev o nevarnosti,
izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje in usmerjanje osebne in vzajemne zaščite,
organiziranje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč ter njihovo
usposabljanje. Ob nesrečah organizirajo in vodijo zaščito, reševanje in pomoč na svojem
področju ter dejavnosti pri odpravljanju njihovih posledic. Na podlagi globalnih ocen
ogroženosti in drugih strokovnih podlag občine ugotavljajo in analizirajo tveganja na
svojem področju ter same ali v sodelovanju s sosednjimi lokalnimi skupnostmi skrbijo za
preventivne ukrepe in pripravljenost.

3.4 SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ
Sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo država, občine ter določene gospodarske
družbe, zavodi in druge organizacije. Namenjene so ukrepanju ob nesrečah, ustanoviteljice
pa jih lahko uporabijo tudi za izvajanje nujnih intervencij ob nevarnosti nesreč, za
vzdrževanje sredstev in opreme za zaščito in reševanje ter za usposabljanje.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Prostovoljne
reševalne enote in službe se organizirajo po načelu prostovoljnosti pri nevladnih, zlasti
humanitarnih organizacijah.
Njihovo delovanje se povezuje in dopolnjuje s poklicnimi reševalnimi službami. Poklicne
reševalne enote in službe se organizirajo po načelu poklicnega opravljanja nalog kot javni
zavodi ali režijski obrati ter na podlagi pogodbe pri ustreznih gospodarskih družbah,
zavodih, društvih in drugih organizacijah. Dolžnostne enote in službe za zaščito, reševanje
in pomoč se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot enote in službe Civilne zaščite
(Ušeničnik, 2002, str 487).
Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so:
−
−
−
−
−

enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij;
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
enote, službe in organi Civilne zaščite;
Policija;
Slovenska vojska.

Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo
naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi odločitve pristojnega
organa lokalne skupnosti ali državnega organa.
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije organizirajo reševalne enote in službe na
podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa ter glede na
tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo.
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Enote in službe Civilne zaščite se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot
dopolnilne sile za zaščito, reševanje in pomoč. Organizirajo jih država, lokalne skupnosti ter
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije po merilih za organiziranje, opremljanje
in usposabljanje sil za zaščito, reševanje in pomoč in v skladu s svojimi potrebami. Z enotami
in službami Civilne zaščite se zagotavlja izvajanje določenih množičnih nalog zaščite,
reševanja in pomoči ob velikih naravnih in drugih nesrečah, ki jih ne morejo izvajati
obstoječe reševalne enote in službe.
Policija sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom,
predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih
akcijah s helikopterji in drugimi silami.
Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z
zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo. Pri izvajanju nalog
sodelujejo zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijske in biološko obrambo, inženirske
enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.
V Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so sile za zaščito,
reševanj in pomoč opredeljene kot sile, ki skrbijo predvsem za:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

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

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v glavnem organizirane v skladu z ogroženostjo.
Večina sil je organiziranih v lokalnih skupnostih, le manjši del je organiziran na ravni države
in v posameznih gospodarskih družbah, zavodih in drugih organizacijah (Torkar, 2010).
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3.4.1 Državna raven
Na državni ravni so organizirane naslednje organizacije:
Tabela 1: Organizacije na državni ravni
Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote Civilne zaščite

Gorska reševalna služba

Enota za identifikacijo mrtvih –
Medicinska fakulteta UL

Enote za hitre reševalne
intervencije

Jamarska reševalna služba

Ekološki laboratorij z mobilno
enoto – Inštitut Jožef Štefan

Tehnično reševalne enote

Podvodna reševalna služba

Mobilna enota z ekološkim
laboratorijem − Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor

Enote za RKB zaščito

Kinološka zveza Slovenije,
Zveza društev in klubov
vodnikov reševalnih psov
Slovenije

Mobilna enota za
meteorologijo in hidrologijoMKO, ARSO

Enote za varstvo pred NUS

Zveza tabornikov Slovenije,
Združenje slovenskih katoliških
skavtinj in skavtov

Enota za zaščito in reševanje
ob nesrečah s klorom ter
drugimi jedkimi snovmi-TKI
Hrastnik

Služba za proženje snežnih plazov

Enota za reševanje ob
rudniških nesrečah −
Premogovnik Velenje

Službe za podporo

Mobilni center za obveščanje

Informacijski centri

Služba za pomoč pri odpravi
posledic nesreč z nevarnimi
snovmi

Logistični centri

Stacionarij in nastanitvene
enote – Rdeči križ Slovenije
Poizvedovalna služba – Rdeči
križ Slovenije

Zveza radioamaterjev Slovenije
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Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote Civilne zaščite

Službe za detekcijo in
identifikacijo RKB in drugih
virov ogrožanja ob nesrečah z
nevarnimi snovmi,
terorističnih pojavih in drugih
nesrečah

Komisije za popis in oceno
poškodovanosti objektov

Služba za zaščito in reševanje ob
ekoloških in drugih nesrečah ter za
iskanje na morju
Nastanitveni center in mobilni
stacionarij
Služba za psihološko pomoč
Vir: MORS (2018)

V 36. členu ZVNDN so določene pristojnosti države, ki so:
− urejanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
− načrtovanje razvojnih projektov in raziskovalne dejavnosti varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
− priprava in uresničevanje nacionalnega programa in načrta varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami;
− izdelava ocen ogroženosti ter državnih načrtov zaščite in reševanja;
− organiziranje in opremljanje državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč;
− vodenje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, ki
prizadenejo dve ali več lokalnih skupnosti;
− organiziranje in izvajanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja na območju države
in regij ter organiziranje in vzdrževanje enotnega sistema javnega alarmiranja;
− organiziranje in vzdrževanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja
in pomoči do lokalnih skupnosti ter določanje enotnega sistema elektronskih
komunikacij;
− ocenjevanje škode, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče;
− organiziranje in vzdrževanje informacijsko-komunikacijskega sistema za potrebe
zaščite, reševanja in pomoči, v katerega so vključene tudi občine ter organi vodenja,
enote in službe ter druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč;
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− pomoč pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, da se zavaruje zdravje in
življenje ljudi, premoženje, kulturna dediščina in okolje, prepreči nastajanje
nadaljnje škode in zagotovi druge osnovne pogoje za življenje;
− določanje izobraževalnih programov in programov usposabljanja s področja varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanje programov, ki so državnega
pomena;
− inšpekcija nad izvajanjem predpisov in ukrepov varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
− urejanje meddržavnega in drugega mednarodnega sodelovanja na področju varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

3.4.2 Regijska raven
Na regijski ravni so organizirane naslednje organizacije:
Tabela 2: Organizacije na regijski ravni
Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote Civilne zaščite

Kinologi

Javne službe regijskega
pomena

Enote za hitre reševalne
intervencije

Taborniki, skavti

Organizacije po pogodbi

Tehnično reševalne enote

Radioamaterji

Enote za RKB-zaščito

Potapljači

Službe za podporo

Rdeči križ

Informacijski centri

Slovenska karitas

Logistični centri
Vir: MORS (2018)
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3.4.3 Lokalna raven
Na lokalni ravni so organizirane naslednje organizacije:
Tabela 3: Organizacije na lokalni ravni
Prostovoljne organizacije

Poklicne organizacije

Enote Civilne zaščite

Prostovoljne gasilske enote

Poklicne gasilske enote

Enote za hitre reševalne
intervencije

Enote reševalcev z

NMO – javna zdravstvena

reševalnimi psi – kinologi

služba

Enote za postavitev začasnih

Javne službe socialnega
varstva

prebivališč – taborniki, skavti

Enote radioamaterjev

Javna veterinarska služba

Reševanje na vodi in iz vodepotapljači

Gospodarske javne službe

Rdeči križ

Druge organizacije po
pogodbi

Enote za prvo pomoč

Tehnično reševalne enote
Enote za RKBdekontaminacijo

Enote za uporabo zaklonišč

Slovenska karitas

Službe za podporo
Informacijski centri
Logistični centri

Vir: MORS (2018)

Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V
37. členu ZVNDN so določene pristojnosti občine, ki so:
− urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom;
− spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih
nevarnostih;
− zagotavljanje elektronskih komunikacij za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v
skladu z enotnim informacijsko-komunikacijskim sistemom;
− načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
− izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
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− organiziranje, razvijanje ter vodenje osebne in vzajemne zaščite;
− organiziranje, vodenje in izvajanje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
− določanje, organiziranje in opremljanje organov, enot in služb Civilne zaščite ter
drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini;
− zagotavljanje nujnih sredstev za začasno nastanitev v primeru naravnih in drugih
nesreč;
− določanje in izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
− usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednjimi
občinami in državo;
− zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje ter odpravljanje posledic naravnih in
drugih nesreč;
− določanje organizacij, ki so posebnega pomena za zaščito, reševanje in pomoč v
občini;
− mednarodno sodelovanje na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem
zakonom.
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4 SODELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE V SISTEMU VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Vojaška organizacija je kompleksen sistem, ki ima svoje zakonitosti. Pripadniki, vojaške
osebe, imajo specifična znanja in kompetence, so psihofizično nadpovprečno pripravljeni
ter motivirani. Vajeni so delovanja v vseh klimatskih razmerah, podnevi in ponoči ter vse
dni v letu (Clausewitz, 2000). Z opremo, ki jo uporabljajo in urijo z njo, predstavljajo
odločilen faktor, ki bi v primeru takojšnjega vpoklica prispeval ogromno v zaščiti življenj ter
preprečitvi materialne škode na premoženju državljanov. Hkrati pa se pojavljajo tudi
dileme. Angažiranje oborožene sile v sistemu varstva pred naravnimi nesrečami ima lahko
vpliv na varnost države, saj se fokus premakne z obrambe države na odpravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč (Malešič, 2006). Pri sodelovanju z drugimi državnimi organi,
gospodarskimi subjekti in nevladnimi organizacijami lahko pride do zmešnjave pri
terminologiji osnovnih pojmov ter odzivov na situacije. Prav tako lahko pride do prekrivanja
linije vodenja in poveljevanja, kar lahko pripelje do neoptimalnega delovanja in rezultatov.
Tretji izziv pa so pričakovanja javnosti. Razumeti je potrebno, da je vojaška organizacija tista
sila, ki zadnja pride na prizadeto območje in prva, ki se umakne s prizadetega območja in
prepusti delovanje drugim deležnikom po normalizaciji in stabilizaciji razmer.

4.1 NORMATIVNA UREDITEV
Področje sodelovanja Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami je multidisciplinarno ter posega tudi na normativna področja deležnikov, s
katerimi Slovenska vojska sodeluje in deluje. Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko
Unijo ter zvezo Nato pa se je nabor pravnih aktov še dodatno razširil.

4.1.1 Ustava Republike Slovenije
Ustava kot najvišji splošni in temeljni pravni akt določa pravice in svoboščine posameznika
ter ureja in določa temelje državne ureditve. Področje obrambe Ustava Republike Slovenije
ureja prvenstveno v 123. in 124. členu. Opredeljuje dolžnost sodelovanja pri obrambi
države, pravico do ugovora vesti ter postavlja izhodišča, da Republika Slovenija izhaja pri
izvajanju obrambe predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. Podrobnejšo
ureditev obrambe države, kot so vrsta, obseg in organizacija prepušča zakonu, ki ga sprejme
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.
Določa tudi, da izvajanje obrambe nadzoruje državni zbor, kar lahko razumemo tudi kot
varovalko pred morebitno samovoljo obrambnih sil pri vpletanju v notranje zadeve države.
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Na področje obrambe se navezujejo posredno tudi druge določbe Ustave Republike
Slovenije, kot so razglasitev vojnega ali izrednega stanja, uporaba obrambnih sil,
mednarodne pogodbe itn.

4.1.2 Zakon o obrambi (ZObr)
ZObr ureja vrsto, organizacijo in obseg obrambe države. Sprejme ga državni zbor z
dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. V 37. členu Zakona o obrambi je navedeno,
da Slovenska vojska ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in
opremljenostjo sodeluje pri zaščiti in reševanju. Pristojnost odločanja o njenem
sodelovanju pri zaščiti in reševanju ima vlada, v nujnih primerih pa minister na predlog
poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu
ministra.

4.1.3 Zakon o službi v Slovenski vojski (ZSSloV)
V 23. členu ZSSloV je opredeljeno, da Slovenska vojska glede na svojo organizacijo in
opremljenost sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah v
skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, skupaj z drugimi
silami za zaščito, reševanje in pomoč, pri iskanju in reševanju iz zraka, na morju in na
kopnem ter pri evakuaciji slovenskih državljanov, ki so neposredno ogroženi v drugi državi.

4.1.4 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
V 14. členu ZVNDN je opredeljeno načelo postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Lokalna
skupnost uporabi za zaščito, reševanje in pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje
sile in sredstva. V primerih, ko zaradi velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti, sile in
sredstva lokalne skupnosti niso zadostna ali niso zagotovljena med sosednjimi lokalnimi
skupnostmi, država zagotavlja uporabo sil in sredstev s širšega območja. Vojsko in
obrambna sredstva je mogoče uporabiti za zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile
in sredstva ne zadoščajo za nujno reševanje ter pomoč in če vojska ni nujno potrebna pri
opravljanju obrambnih nalog.

4.1.5 Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022 (ReNPVNDN16 – 22)
Z resolucijo je opredeljeno, da Slovenska vojska podpira oziroma po potrebi sodeluje pri
zaščiti in reševanju ob različnih vrstah nesreč.
Dvonamenska oprema Slovenske vojske omogoča, da so določene vojaške zmogljivosti
prilagodljive oziroma ustrezno uporabne tudi za sodelovanje pri ukrepanju ob nesrečah,
kot so požari v naravi, premoščanje vodotokov, pomoč ob poplavah in podobno.
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4.1.6 Resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja
Slovenske vojske do leta 2025 (REDPROSV25)
Določa namen Slovenske vojske, da z z vojaškimi zmogljivostmi prispeva k uresničevanju
interesov in nacionalnovarnostnih ciljev Republike Slovenije. Kot eno izmed štirih, iz
namena izhajajočih poslanstev, navaja sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Kot glavna naloga poslanstva je zagotavljanje dvonamenskih
zmogljivosti ter sodelovanje pri nalogah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah, skladno z načrti, opremljenostjo in usposobljenostjo Slovenske vojske.

4.1.7 Vojaška doktrina
Vojaška doktrina je najvišji vojaško-strokovni dokument in temelji na zgodovinskih
izkušnjah in teoretičnih spoznanjih o vojskovanju. Cilj doktrine pa je v praksi zagotoviti
enotna izhodišča pri uresničevanju poslanstva v miru in vojni danes in v bližnji prihodnosti.
Doktrina služi tudi za obveščanje preostalih struktur sistema nacionalne varnosti,
zaveznikov, mednarodnih organov in teles v okviru varnostih in političnih povezav ter za
obveščanje slovenske javnosti o načelih uporabe in delovanja Slovenske vojske.
V poglavju 8.2.4 definira podporno delovanje, kot ga izvaja Slovenska vojska. To je način
nebojnega delovanja Slovenske vojske in se v glavnem izvaja na območju Republike
Slovenije z namenom podpore državnim organom in institucijam ter podpore varnostnim
silam in silam zaščite in reševanja. Enote Slovenske vojske zagotavljajo sredstva in storitve
kot pomoč civilnim oblastem ali organizacijam ob obvladovanju razmer v miru in vojni.
Slovenska vojska izvaja naslednje vrste podpornega delovanja: zaščito, reševanje in pomoč
ob naravnih in drugih nesrečah, zagotovitev varnosti, boj proti terorizmu, iskanje in
reševanje, evakuacije nevojaškega osebja, sodelovanje s civilnimi organizacijami in zaščito
kritične infrastrukture ter virov oskrbe.
V 12.1. poglavju je opredeljeno sodelovanje Slovenske vojske kot sile, ki sodeluje pri zaščiti,
reševanju in pomoči, skladno s svojo organizacijo in opremljenostjo. Določene enote
Slovenske vojske se posebej opremljajo in usposabljajo za dopolnitev sil zaščite in
reševanja.
Enote Slovenske vojske nudijo pomoč pri zaščiti premoženja in prebivalcev ob naravnih in
drugih nesrečah, pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, gašenju požarov v
naravi, zračnem in cestnem transportu osebja in sredstev za reševanje, odpravljanju
posledic radiološko-kemično-biološke kontaminacije in pri evakuaciji ter reševanju
prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah.
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Brigadir Milan Žurman (intervju)
Brigadir Žurman (Žurman, 2017) je bil poveljnik Logistične brigade, sedaj pa je v funkciji
poveljnika Poveljstva sil. Meni, da je sedanja normativna ureditev ustrezna in omogoča
nemoteno uporabo pripadnikov Slovenske vojske v odpravi posledic naravnih nesreč.
Velik poudarek namenja medsebojnemu komuniciranju med poveljniki Civilne zaščite,
župani in poveljniki brigad (domicilna območja) ter na relaciji Uprava Republike Slovenije
za zaščito in reševanje ter Ministrstvo za obrambo v času priprav na morebitne krizne
razmere. V kriznih razmerah pa ga je glede na pretekle izkušnje motilo, da je prihajalo do
neposrednih klicev in posledično do šumov na komunikacijski poti. Zagovarja linijo
obveščanja in komuniciranja, ki pa je sedaj vzpostavljena in urejena z normativnimi
dokumenti in načrti.
Polkovnik Robert Puš (intervju)
Prav tako se polkovnik Puš (Puš, 2017) strinja s trditvijo, da so normativni akti dobro
pripravljeni in Slovenski vojski omogočajo nemoteno sodelovanje v silah zaščite, reševanja
in pomoči. Seveda so malenkosti, ki bi se jih moralo optimizirati ter skrajšati odzivni čas
angažiranja pripadnikov. Zagovarja tezo, da vojska kot najštevilčnejša in skrajna sila pride
zadnja na prizorišče, vendar hkrati tudi prva odide. Tukaj pa so rezerve v ureditvi internih
aktov po področju zaščite in reševanja v Slovenski vojski. Tudi njegove osebne izkušnje iz
sodelovanja Slovenske vojske v zaščiti in reševanju so zelo pozitivne glede delovanja
sistema.

4.2 SESTAVA IN STRUKTURA SLOVENSKE VOJSKE
Slovenska vojska sestavlja obrambne sile, ki izvajajo vojaško obrambo samostojno ali v
zavezništvu na podlagi mednarodnih pogodb. Vse oblike vojaške obrambe se izvajajo v
skladu z načeli mednarodnega vojnega prava oziroma sprejetimi mednarodnimi
obveznostmi.
Stalno sestavo vojske sestavljajo poklicni pripadniki vojske, to so vojaki, podčastniki,
častniki in vojaški uslužbenci ter civilne osebe, ki delajo v vojski, vendar ne opravljajo
vojaške službe. Kdor opravlja vojaško službo, pa je podrejen vojaški disciplini.
Biti vojak ni poklic, je način življenja. V sebi moraš začutiti klic, poslanstvo, da hočeš nekaj
več. Delovanje in sodelovanje v heterogeni skupini (oddelek, vod), v vseh klimatskih
pogojih, podnevi in ponoči, ter pri tem upoštevati hierarhične odnose v vojaški organizaciji
(US Army, 2012).
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Profesionalni vojak mora izpolnjevati naslednje pogoje:
−
−
−
−
−
−

ob vložitvi vloge za zaposlitev ne sme biti starejši od 27 let,
ima opravljeno vsaj triletno poklicno šolo,
je državljan ali državljanka Republike Slovenije in nima dvojnega državljanstva,
je telesno in duševno sposoben za poklicno opravljanje vojaške službe,
na dan zaposlitve ni član nobene politične stranke,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ni bil obsojen na več kot trimesečno nepogojno zaporno kazen za
kakšno drugo kaznivo dejanje oziroma zoper njega ne teče kazenski postopek,
− bo uspešno opravil preverjanje gibalnih sposobnosti,
− za njega ne obstaja varnostni zadržek.
Po opravljenih izbirnih postopkih kandidat prejme sklep o izbiri. Po sklenitvi delovnega
razmerja je poklicni pripadnik najprej napoten v Veščinski center v Vipavi na temeljno
vojaško-strokovno usposabljanje (TVSU), ki traja 14 tednov. Program poteka v treh fazah.
V prvi fazi se kandidati seznanijo z osnovami vojaškega poklica in postopno izboljšujejo
svojo kondicijsko pripravljenost. Naslednji fazi sta bolj vojaško strokovni. Po zaključku faze
kandidati opravljajo izpite. Pogoj za napredovanje v naslednjo fazo so pozitivni rezultati pri
vseh izpitih. Po uspešno zaključenem TVSU kandidat pridobi vojaško evidenčno dolžnost
vojak. V svoji karieri lahko vojak napreduje v čine poddesetnik, desetnik ter naddesetnik,
če ima V. stopnjo izobrazbe.
Podčastnik
Najboljši vojaki, ki imajo jasno izražene voditeljske lastnosti in sposobnosti, so odlično
psihofizično pripravljeni in so zgled sovojakom, lahko karierno pot nadaljujejo kot
podčastniki.
Podčastniški zbor predstavljajo vsi podčastniki ter osebe, ki delajo na formacijskih
dolžnostih podčastnikov. Vloga podčastniškega zbora je ustvarjanje okolja, v katerem se
njegovi člani počutijo pripadniki vojaškega poklicnega stanu, ki svojo profesionalnost
dokazujejo z voditeljstvom, strokovnim znanjem ter etičnim obnašanjem. Podčastniki se
pripravljajo na izzive delovanja v rizičnem in negotovem okolju sodobnega vojskovališča, ki
zahteva hitre reakcije in kreativnost ter integracijo novih idej.
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Pogoji za prehod vojaka v podčastniški zbor:
−
−
−
−
−
−

V. stopnja izobrazbe,
vojaški čin desetnik,
nimajo psihofizičnih in zdravstvenih omejitev,
opravijo vstopno preverjanje znanja,
na dan začetka usposabljanja niso starejši kot 35 let,
opravljena Šola za podčastnike.

Častnik
Častnik je vojaška oseba, ki se odlikuje s profesionalnimi veščinami in kompetencami, ki mu
bodo omogočile delovanje v nenehno spreminjajočem in zahtevnem delovnem okolju
doma kot v tujini. Mora biti discipliniran in prežet s kolektivnim duhom, razvijati voditeljske
veščine in biti pripravljen na permanentno izobraževanje. Pripadnik oboroženih sil postane
častnik, ko konča Šolo za častnike (Jelušič, 1997).
Vstopni pogoji za šolanje so:
−
−
−
−
−
−
−
−

starost do 30 let,
najmanj I. bolonjska stopnja splošne izobrazbe,
ima samo slovensko državljanstvo,
brez zdravstvenih omejitev,
telesna višina najmanj 160 centimetrov,
brez varnostnih zadržkov,
nekaznovanost,
opravljen selekcijski postopek za častnika.

Slovenska vojska je organizirana brez delitve na zvrsti, pokriva pa strateško, operativno in
taktično raven. Vrhovni poveljnik Slovenske vojske je predsednik Republike Slovenije,
poveljevanje s poveljstvi in enotami Slovenske vojske pa je v pristojnosti načelnika
Generalštaba Slovenske vojske in podrejenih poveljnikov.
Na strateški ravni je organiziran Generalštab Slovenske vojske. Je organ v sestavi
Ministrstva za obrambo in hkrati najvišji vojaški strokovni organ za poveljevanje Slovenski
vojski. Temeljni namen in poslanstvo uresničuje z izvajanjem strokovnih nalog, ki se
nanašajo na načrtovanje in razvoj sil, organizacijo, usposabljanje in delovanje Slovenske
vojske. Zagotavlja vojaško-strokovno podporo ministru za obrambo, predsedniku Vlade
Republike Slovenije in predsedniku Republike Slovenije ter politične odločitve pretvarja v
vojaške. Zagotavlja povezave za sodelovanje in delovanje Slovenske vojske v mednarodnih
integracijah (MORS, 2018).
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Na operativni ravni sta organizirana Poveljstvo sil in Center vojaških šol. Poveljstvo sil je bilo
ponovno vzpostavljeno 12. maja 2017 v Vojašnici Ivana Cankarja na Vrhniki. Neposredno je
podrejeno GŠSV in zagotavlja pogoje za ustrezno načrtovanje in vodenje delovanja
poveljstev in enot Slovenske vojske v Republiki Sloveniji ter v tujini, zagotavlja stalno
pripravljenost za učinkovito delovanje in nudi podporo državnim organom v sistemu zaščite
in reševanja. V vlogi nacionalnega poveljstva načrtuje, usklajuje, izvaja in ocenjuje napadna,
obrambna in stabilizacijska delovanja.
Center vojaških šol je nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja posameznika v
Slovenski vojski. Osnovno poslanstvo je vojaško izobraževanje in usposabljanje za
popolnitev dolžnosti v poveljstvih, enotah in zavodih Slovenske vojske, sodelovanje pri
zagotavljanju doktrinarnih, razvojnih, znanstveno-raziskovalnih dejavnosti in tehnološkega
razvoja ter izdajateljske in založniške dejavnosti, s čimer podpira celotno SV. S
sodelovanjem pri doktrinarni in znanstveno-raziskovalni dejavnostjo pa CVŠ neposredno
podpira GŠSV. Pri izvajanju aktivnosti se povezuje z javnim izobraževalnim sistemom in tudi
s primerljivimi sistemi znotraj zavezništva, predvsem pa s strukturami zavezniškega
poveljstva za transformacijo (Podbregar, 2000).
Na taktičnem nivoju pa delujejo brigade in polki ter samostojni bataljoni. Struktura sil
Slovenske vojske je prikazana v prilogi 1.
Slovenska vojska obsega devet rodov:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pehoto,
oklepne enote,
letalstvo,
pomorstvo,
artilerijo,
zračno obrambo,
inženirstvo,
jedrsko-radiološko-kemično-biološko obrambo in
zveze.
Tabela 4: Sestava Slovenske vojske

SESTAVA SV − podatki za oktober 2019

ŠTEVILO

DELEŽ

Stalna sestava

6445

90,1 %

Pogodbena rezerva

709

12,4 %

Skupaj

7154

100 %

Vir: MORS (2019)
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Na osnovi podatkov v tabeli 4 bi lahko sklepali, da lahko Slovenska vojska prispeva v sile za
zaščito, reševanje in pomoč 7.693 pripadnikov, kar pa ne drži.
Tabela 5: Pregled sil stalne sestave Slovenske vojske
STALNA SESTAVA SV-podatki za oktober 2019

ŠTEVILO

DELEŽ

Častniki

1058

16,4 %

Podčastniki

1951

30,3 %

Vojaki

2416

37,5 %

Višji vojaški uslužbenci

258

4,0 %

Nižji vojaški uslužbenci

333

5,1 %

Civilne osebe

429

6,7 %

Skupaj

6445

100 %

Moški

5382

83,5 %

Ženske

1063

16,5 %

Vir: MORS (2019)

Upoštevati moramo, da zaradi določenih mirnodobnih nalog, ki jih ni mogoče prekiniti, ne
bi mogli uporabiti vseh pripadnikov. Pripadnikov Generalštaba, Poveljstva sil, Centra
vojaških šol, posameznikov na operacijah in dolžnostih v tujini ne bi bilo mogoče angažirati
zaradi specifike dela, ki ga opravljajo.
Tako so na voljo praktično samo sile taktičnih enot 1. brigade, 72. brigade, Logistične
brigade ter določenih samostojnih enot.

4.3 NALOGE SLOVENSKE VOJSKE V SISTEMU VARSTVA PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI
Že v 37. členu ZObr je ena izmed temeljnih nalog Slovenske vojske sodelovanje pri zaščiti in
reševanju ob naravnih in drugih nesrečah v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo.
V 71. in 72. členu ZVNDN pa so naštete naslednje naloge, pri katerih sodeluje tudi Slovenska
vojska v skladu s svojo organizacijo in opremljenostjo:
− prva pomoč in nujna medicinska pomoč;
− pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem;
− prva veterinarska pomoč;
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− gašenje in reševanje ob požarih;
− reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov;
− reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah
na morju, rekah in jezerih;
− reševanje ob velikih nesrečah v prometu;
− reševanje ob rudniških nesrečah;
− reševanje v gorah;
− reševanje v jamah;
− reševanje na vodi in iz vode;
− varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
− varstvo pred snežnimi plazovi;
− izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega
ali biološkega orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z
nevarnimi snovmi;
− iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah;
− reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja;
− zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.
Eden od načinov nebojnega delovanja Slovenske vojske je podporno delovanje in se v
glavnem izvaja na območju Republike Slovenije z namenom podpore državnim organom in
institucijam ter podpore varnostnim silam in silam zaščite in reševanja. Enote Slovenske
vojske zagotavljajo sredstva in storitve kot pomoč civilnim oblastem ali organizacijam ob
obvladovanju razmer v miru in vojni. Hkrati pa izvajanje podpornih nalog ne sme ogroziti
vzdrževanja pripravljenosti enot Slovenske vojske za izvajanje nalog vojaške obrambe in
delovanja v operacijah kriznega odzivanja (Vojaška doktrina, 2006).
Slovenska vojska izvaja naslednje vrste podpornega delovanja:
−
−
−
−
−
−
−

zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah,
zagotovitev varnosti,
boj proti terorizmu,
iskanje in reševanje,
evakuacije nevojaškega osebja,
sodelovanje s civilnimi organizacijami in
zaščita kritične infrastrukture ter virov oskrbe (Vojaška doktrina, 2006).
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Slovenska vojska sodeluje pri zaščiti, reševanju in pomoči, skladno s svojo organizacijo in
opremljenostjo. Določene enote Slovenske vojske se posebej opremljajo in usposabljajo za
dopolnitev sil zaščite in reševanja. Enote Slovenske vojske nudijo pomoč pri:
−
−
−
−
−
−

zaščiti premoženja in prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah,
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč,
gašenju požarov v naravi,
zračnem in cestnem transportu osebja in sredstev za reševanje,
odpravljanju posledic radiološko-kemično-biološke kontaminacije in
pri evakuaciji ter reševanju prebivalcev ob naravnih in drugih nesrečah.

Ugotovimo lahko, da že splošni in abstraktni normativni pravni akti določajo tudi zelo
konkretne naloge Slovenske vojske. Naloge, ki jih Slovenska vojska izvaja v primeru
naravnih in drugih nesreč, so opredeljene v načrtih delovanja "VIHRA 17".

4.4 USPOSABLJANJE ENOT SLOVENSKE VOJSKE KOT DEL SIL ZA ZAŠČITO,
REŠEVANJE IN POMOČ
Stalna naloga vseh enot Slovenske vojske je usposabljanje posameznikov, skupin, enot in
poveljstev za izvajanje nalog zaščite in reševanja v vojaških objektih ter za zagotavljanje
usposobljenosti in pripravljenosti za izvajanje nalog zaščite, reševanj in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah.
Od leta 2014 obstaja v Slovenski vojski prenovljen Program dopolnilnega usposabljanja
pripadnikov Slovenske vojske iz vsebin zaščite, reševanja in pomoči. Prenova veljavnega
programa je bila nujna zaradi organizacijskih, kadrovskih in normativnih sprememb na
področju obrambe in zaščite ter obsega potrebnih znanj in veščin, ki jih pripadniki SV
potrebujejo ob sodelovanju pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Nosilec usposabljanja je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Samo
usposabljanje se organizira v obliki šestnajsturnega tečaja, ki poteka v prostorih Centra za
zaščito in reševanje Ig. Udeleženec dopolnilnega usposabljanja pripadnikov SV iz vsebin
zaščite, reševanja in pomoči uspešno konča usposabljanje, če je uspešno opravil pisno
ocenjevanje znanja.
Usposabljanje je namenjeno častnikom, podčastnikom in vojaškim uslužbencem Slovenske
vojske, ki so predvideni za delovanje na nalogah zaščite, reševanja in pomoči v sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za prenos pridobljenega znanja na druge
pripadnike enot SV, ki so določeni za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah in so pedagoško-andragoško usposobljeni. Usposabljanja se
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lahko udeležijo tudi drugi pripadniki SV, ki so predvideni za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.
Udeležencem programa se predstavi sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter vlogo in način sodelovanja Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah.
Posebni cilji programa za udeležence pa so:
− seznanitev z ocenami ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč v Sloveniji;
− seznanitev z organizacijo in delovanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
− seznanitev s silami za zaščito, reševanje in pomoč;
− seznanitev s pristojnostmi in posebnimi pooblastili vodij intervencij ter poveljnika
Civilne zaščite in njegovega namestnika;
− seznanitev z osebno in vzajemno zaščito v delovnem okolju ter varnostnim vidikom
nesreč;
− seznanitev z načrtom delovanja Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah;
− dopolnilno usposobiti za sodelovanje enot Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in
pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
− seznanitev s študijo primera (potres, poplava, neurje itn.) in izmenjava izkušenj iz
sodelovanja ob različnih nesrečah;
− seznanitev z vedenjem ljudi ob nesrečah;
− seznanitev z uporabnimi orodji in učnimi sredstvi za izvajanje usposabljanj o sistemu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter vlogi SV ob nesrečah znotraj enot
SV.
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Tabela 6: Predmetnik dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske iz
vsebin zaščite, reševanja in pomoči
Število pedagoških ur
Zap. št.

VSEBINA
P

V

Skupaj

Uvod v usposabljanje:
1

−

predstavitev namena, ciljev in vsebine usposabljanja,

−

predstavitev Izobraževalnega centra za zaščito in
reševanje RS.

30'

30'

1

1

Ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč:
2

−

naravne in druge nesreče v Sloveniji,

−

državne, regijske in občinske ocene ogroženosti.

3

Organizacija in delovanje sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

1

1

4

Sile za zaščito, reševanje in pomoč.

1

1

1

1

1

1

1

1

Pristojnosti in posebna pooblastila vodij intervencij ter
poveljnika Civilne zaščite in njegovega namestnika:
5

−

vloga in razmejitev nalog,

−

vodenje intervencij,

−

sodelovanje med vodjo intervencije in poveljnikom
enote SV ter častnikom za povezavo.

Osebna in vzajemna zaščita v delovnem okolju ter varnostni
vidiki nesreč:
6

7

−

varno delo, skrb za lastno varnost na kraju nesreče,

−

higienske razmere, preprečevanje bolezni.

Organizacija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v SV
– načrt delovanja SV pri zaščiti, reševanju in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah (načrt VIHRA) s prilogama GORE
in AVIN.
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Vodenje enot SV ob pomoči silam za zaščito, reševanje in
pomoč:

8

9

−

naloge Združenega operativnega centra (ZOC),

−

naloge častnika za povezavo v štabu Civilne zaščite,

−

naloge poveljnika enote SV ob pomoči silam za
zaščito, reševanje in pomoč,

−

primeri sodelovanja in izkušnje iz nesreč.

Študije primera (potres, poplava, neurje itn.) z vidika
predstavitve delovanja sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in vključevanja zmogljivosti SV ob
nesrečah.

2

2

1

1

1

1

30'

30'

Vedenje ljudi ob nesrečah:
10

−

vedenje in odzivi ogroženih in prizadetih,

−

vedenje in odzivi reševalcev.

Predstavitev uporabnih orodij in učnih sredstev za izvajanje
usposabljanj o sistemu varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami in vlogi SV ob nesrečah:
11

−

prezentacije in gradivo na cedejih ter v e-učilnici,

−

spletna stran Uprave RS za zaščito in reševanje
(opozorila, navodila prebivalcem, predpisi, novosti,
aktualno dogajanje, informativna gradiva, spletne
aplikacije, posnetki nesreč itn.).

12

Vaje

13

Ocenjevanje znanja – test

14

Zaključek in evalvacija usposabljanja

3 30'

3 30'
1
15'

Skupno število ur

16

Vir: Program dopolnilnega usposabljanja pripadnikov Slovenske vojske iz vsebin zaščite, reševanja
in pomoči (2014)
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4.5 NAČRTI DELOVANJA SLOVENSKE VOJSKE PRI ZAŠČITI, REŠEVANJU IN
POMOČI
Na učinkovitost delovanja in sodelovanja Slovenske vojske pri nalogah zaščite in reševanja
v sistemu ZRP vplivajo predvsem:
−
−
−
−
−

ustrezno načrtovanje delovanja,
pravočasnost odločitev o uporabi,
usposobljenost in sposobnost za izvajanje nalog,
razpoložljivost sil in sredstev ter
organizacija izvajanja nalog SV na prizadetem območju.

4.5.1 Državni načrt zaščite in reševanja
Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zamisel zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih
ali drugih nesrečah.
Temelji na:
− oceni ogroženosti,
− predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz ocene ogroženosti,
− razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.
Načrt se izdela za vsako vrsto nesreče posebej, obsega pa načrt ter dodatke in priloge k
načrtu.
Z načrtom se opredelijo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

nesreča, za katero je izdelan načrt,
obseg načrtovanja,
koncept zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči, za katero je izdelan načrt,
upravljanje in vodenje,
ukrepi in naloge zaščite, reševanja in pomoči,
osebna in vzajemna zaščita,
razlaga pojmov in okrajšav,
potrebne sile in sredstva ter razpoložljivi viri,
organizacija in izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
aktiviranje sil in sredstev (MORS, 2018).
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Dodatki in priloge k načrtu so:
−
−
−
−

načrti dejavnosti izvajalcev načrtov zaščite in reševanja,
zbirke podatkov, potrebnih za izvajanje načrta,
program usposabljanja, urjenja in vaj,
navodilo za vzdrževanje in razdelitev načrta zaščite in reševanja.

Na državni ravni so izdelani naslednji načrti zaščite in reševanja:
− državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju,
− državni načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično
uničevanje v teroristične namene oziroma ob terorističnem napadu s klasičnimi
sredstvi,
− državni načrt zaščite in reševanja ob nesrečah na morju,
− državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih boleznih živali,
− državni načrt zaščite in reševanja ob potresu,
− državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah,
− državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči,
− državni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova,
− državni načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči.
Z načrtom »VIHRA 17« je Slovenska vojska uredila načrtno, pravočasno in racionalno
podporno delovanje v silah zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah,
hkrati pa zagotavlja lastno zaščito in podporo silam sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Z načrtom »VIHRA 17« označujemo vse dokumente zaščite in reševanja,
ki jih je Slovenska vojska izdelala in jih uporablja v podpori reševanju in pomoči ob naravnih
in drugih nesrečah.
Načrt "VIHRA 17" razdeli Republiko Slovenijo na tri območja odgovornosti, ki so domicilna
za tri enote taktične ravni: 1. brigada, 72. brigada ter 430. mornariški divizion. V svojem
delovanju jih podpirajo Logistična brigada, 15. polk vojaškega letalstva in Enota za
komunikacijske in informacijske sisteme (VIHRA, 2017).
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Tabela 7: Pregled operativnih zmogljivosti 1. brigade
Operativne zmogljivosti
Odgovorna
enota

Zmogljivost

Sile
TOS/SKOK

Število
pripadnikov

Oprema

H+4

do 40

1 x tovorno vozilo, 1 x
terensko sanitetno
vozilo ter oprema

H+24

do 140

H+48

do 140

Odzivni čas

Nesreče/
naloga

1 PEHČ
POVLOGV
1 PEHČ

tovorna vozila in
formacijska vozila ter
oprema (lopate,
krampi ...)

POVLOGV

poplave,

do 20

most, 2 x gradbena
stroja, 3 x tovorno
vozilo, 1 x terensko
vozilo, oprema (5 x
čolni, motorne žage,
lopate ...)

do 20

1 x sistem za
dekontaminacijo, 1 x
tovorno vozilo, 2 x LIV
Cobra, 2 x sistem za
JRKBO-opazovanje, 1 x
terensko vozilo

OIČ

do 6

brezpilotno letalo z
ustrezno opremo, 1 x
terensko vozilo

zmogljivost
"GORE"

do 30

Skupna in individualna
alpinistična oprema

podporna
zmogljivost

do 9

3 x terensko vozilo s
sredstvi zvez

ČZV

do 16

radijske naprave

INŽČ

1. BR

JRKBO
H+24

Vir: VIHRA (2017)
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potres,
železniška,
jedrska
nesreča,
nesreče v
gorah,
izbruh
kužnih
bolezni in
druge
nesreče
večjega
obsega

Tabela 8: Pregled operativnih zmogljivosti 72. brigade
Operativne zmogljivosti
Odgovorna
enota

Zmogljivost

Sile
TOS/SKOK

Število
pripadnikov

Oprema

H+4

do 40

1 x tovorno vozilo, 1 x
terensko sanitetno
vozilo ter oprema

H+24

do 140

H+48

do 140

Odzivni čas

Nesreče/
naloga

1 PEHČ
POVLOGV
1 PEHČ

tovorna vozila in
formacijska vozila ter
oprema (lopate,
krampi ...)

POVLOGV

poplave,

do 20

most, 2 x gradbena
stroja, 3 x tovorno
vozilo, 1 x terensko
vozilo, oprema (5 x
čolni, motorne žage,
lopate, ...)

do 20

1 x sistem za
dekontaminacijo, 1 x
tovorno vozilo, 2 x LIV
Cobra, 2 x sistem za
JRKBO opazovanje, 1 x
terensko vozilo

OIČ

do 6

brezpilotno letalo z
ustrezno opremo, 1 x
terensko vozilo

zmogljivost
"GORE"

do 30

skupna in individualna
alpinistična oprema

podporna
zmogljivost

do 9

3 x terensko vozilo s
sredstvi zvez

ČZV

do 16

radijske naprave

INŽČ

72. BR

JRKBO
H+24

Vir: VIHRA (2017)
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potres,
železniška,
jedrska
nesreča,
nesreče v
gorah,
izbruh
kužnih
bolezni in
druge
nesreče
večjega
obsega

Tabela 9: Pregled operativnih zmogljivosti Logistične brigade
Operativne zmogljivosti
Odgovorna
enota

Zmogljivost

Odzivni čas

157. LOGP

670. LOGP

LOGBR

Število
pripadnikov

Oprema

do 50

do 8 x tovorno vozilo
ter oprema

do 60

do 20 x tovorno
vozilo, 3 x avtobusi,
avtodvigalo, delovni
stroj, 1 x kuhinja, 1 x
pekarna, 1 x
tuširnica, 1 x
pralnica, 3 x agregati,
1 x modul za
prečiščevanje vode,
1 x avtocisterna ter
oprema (lopate,
krampi, ...)

H+24

VZE

AVIN

LABRKB

do 26

zmogljivost ROLE 1 s
4 x NRV

do 24

2 x tovorno vozilo, 1
x terensko vozilo in
oprema

do 5

Mobilni biološki
laboratorij ali
radiološki laboratorij
ali kemijski
laboratorij glede na
zahtevo

Vir: VIHRA (2017)
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Nesreče/
naloga

poplave,
potres,
jedrska
nesreča,
letalska
nesreča,
železniška
nesreča,
nesreče −
širjenje
bioloških
agensov,
izbruh
kužnih
bolezni in
druge
nesreče
večjega
obsega

Tabela 10: Pregled operativnih zmogljivosti 15. polka vojaškega letalstva
Operativne zmogljivosti
Odgovorna
enota

Nesreče/
naloga

Zmogljivost

Odzivni čas

Število
pripadnikov

TOS He

H+1/4

3

poplave,

TOS He

H+4

3

potres,

H+24

do 10

jedrska
nesreča,

Oprema

1 x He
1 x Pilatus

15. PVL

107. LEBA

do 30

Vir: VIHRA (2017)
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1 x helikopter za
MEDEVAC, 1 x
helikopter z dvižnim
vitlom, gasilska
oprema za gašenje iz
zraka, 1 x Pilatus,
prirejen za gašenje,
formacijska oprema

letalska
nesreča,
železniška
nesreča,
nesreče −
širjenje
bioloških
agensov,
izbruh kužnih
bolezni in
druge
nesreče
večjega
obsega

Tabela 11: Pregled operativnih zmogljivosti 430. mornariškega diviziona
Operativne zmogljivosti
Odgovorna
enota

Zmogljivost

Odzivni čas

Število
pripadnikov

Oprema

Nesreče/
naloga

HPL Ankaran,
ladja

do 24
VNL Triglav

430. MOD

H+24
odred
potapljačev

do 16

3 x čolni s potapljaško
opremo, hiperbarična
komora, vlečni sonar,
1 x terensko vozilo,
NRV

nesreča na
morju in v
kopenskih
vodah

Vir: VIHRA (2017)
Tabela 12: Pregled operativnih zmogljivosti Enote za komunikacijske in informacijske sisteme
Operativne zmogljivosti
Odgovorna
enota

Nesreče/
naloga

Zmogljivost

Odzivni čas

Število
pripadnikov

enota ZV

H+24

do 25

poplave,

H+3

4

potres,

Oprema

različna informacijska in
komunikacijska oprema

EKIS
modul KIS
H+24

do 26

Vir: VIHRA (2017)
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jedrska
nesreča
in druge
nesreče
večjega
obsega

Skladno z načrtom Slovenska vojska zagotavlja sile in sredstva v obliki:
− specializiranih zmogljivosti enot za namenske aktivnosti (npr. radiološki laboratorij,
RKB-izvidovanje in posredovanje, inženirska podpora, helikoptersko reševanje,
AVIN ipd.);
− logističnih zmogljivosti (transport, namestitev, prehrana, pitna voda itd.);
− zmogljivosti za izvajanje fizičnih del pri odpravi posledic ali preventivnih aktivnostih
zaščite, reševanja in pomoči.

4.5.2 Helikoptersko reševanje
Slovenska vojska na podlagi svojega poslanstva deluje tudi v zahtevnejšem okolju (gore,
sneg, težko prehodno zemljišče, vremensko zahtevnejše razmere), kjer obstaja večja
nevarnost nesreč in poškodb zaradi objektivnih in subjektivnih razlogov in nevarnosti.
Največja verjetnost nesreč zaradi objektivnih razlogov v zahtevnih razmerah so:
−
−
−
−
−
−
−

poškodbe zaradi mraza,
snežni plazovi,
udar strele,
nenadne vremenske ujme,
globok sneg,
poledenelo površje in
padajoče kamenje.

Največja verjetnost nesreč zaradi subjektivnih razlogov v zahtevnih razmerah so:
−
−
−
−
−
−
−
−

padci,
zdrsi,
izguba orientacije,
telesna, psihična in duševna nepripravljenost,
neznanje,
preutrujenost,
dehidracija in
neustrezna oprema.

V primeru teh nesreč so za takšne razmere potrebne posebej organizirane, izurjene in
opremljene zmogljivosti za iskanje in reševanje, ki zagotovijo ustrezno predbolnišnično
oskrbo, tehnično reševanje in transport poškodovanega v bolnišnično oskrbo.
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V sklopu 1. brigade se je razvila zmogljivost "GORE", ki je usposobljena za prihod na kraj
nesreče po kopnem in zraku, izvedbo tehničnega reševanja, predbolnišnične oskrbe ter za
izvedbo transporta poškodovanih/obolelih v bolnišnično oskrbo po kopnem ali zraku na
težko prehodnem zemljišču in v vseh vremenskih razmerah (Ukaz za formiranje in delovanje
zmogljivosti za iskanje in reševanje »GORE«, 2015).
Zmogljivost sestavlja do 30 pripadnikov, ki so razdeljeni v pet skupin:
−
−
−
−
−

poveljnikova skupina (3 pripadniki),
skupina letalcev reševalcev (7 pripadnikov),
skupina za klasično iskanje in reševanje I. (8 pripadnikov),
skupina za klasično iskanje in reševanje II. (8 pripadnikov) ter
podporna skupina (4 pripadniki).

Naloge iskanja in reševanja v okviru zaščite in reševanja se glede na situacijo in vrsto naloge
organizirajo in izvajajo v treh variantah:
− varianta I.: helikoptersko iskanje in reševanje,
− varianta II.: klasično iskanje in reševanje ter
− varianta III.: kombinirano iskanje in reševanje.
Helikoptersko iskanje in reševanje izvajajo letalci reševalci skupaj s posadko in
helikopterjem v težje dostopnih predelih in ko je nujna hitra in strokovna medicinska
evakuacija zaradi kritičnega stanja poškodovanega.
Klasično iskanje in reševanje se izvaja na kopnem brez uporabe helikopterja v primerih, ko
uporaba helikopterja zaradi vremena, taktične situacije ali nedosegljivosti začasno ni
mogoča.
Kombinirano iskanje in reševanje se izvaja, ko je v aktivnost reševanja vključen helikopter z
reševalci letalci, sočasno pa poteka tudi klasično iskanje in reševanje.
Zaradi pomanjkanja kadrovskih virov in materialnih sredstev pa se soočajo tudi z
določenimi omejitvami:
− pripadniki zmogljivosti morajo pri usposabljanju in izvedbi nalog upoštevati
terenske in vremenske omejitve s ciljem zagotavljanja varnosti reševalnih skupin;
− helikoptersko reševanje izvajajo izključno pripadniki s pridobljenimi potrdili o
strokovni usposobljenosti, v skladu z Uredbo o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči
z uporabo zrakoplovov (Uradni list RS, št. 46/98, 42/05, 21/16) ter veljavnimi
licencami za delo;
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− zmogljivost "GORE" je sposobna za delovanje sočasno na največ dveh med seboj
ločenih lokacijah oziroma območjih.
Zaradi specifičnih razmer dela, sodelovanja različnih ekip reševalcev in poenotenja
postopkov so predpisana skupna usposabljanja in urjenja. Tako se urjenje pripadnikov
reševalnih skupin izvaja po naslednjem razporedu:
− urjenje helikopterske reševalne skupine poteka 1 x mesečno, posamezen član
najmanj 6 x letno prisoten na urjenju,
− urjenje vojaških gorskih reševalcev poteka najmanj 4 x letno, od česar vsaj 2 x v
zimskih pogojih,
− člani skupin lahko sodelujejo na skupnih urjenjih v okviru Gorsko reševalne zveze
Slovenije, ki so predhodno usklajene.
Vsebinsko je specialistično usposabljanje sestavljeno iz naslednjih vaj, ki so prikazane v
tabelarni obliki.
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Tabela 13: Seznam vaj za obnovitev licenc reševalcev letalcev
Min. št. ponovitev za
reševalca letalca
inštruktorja

Št. vaje

Ime vaje

Min. št. ponovitev
za reševalca letalca

V2

Priprava helikopterja za delo,
izdelava vrvne ograje

1

1

V3

Izdelava sidrišča za spust po vrvi

1

1

V5

Vstopanje v helikopter in
izstopanje iz njega v lebdečem
položaju na različnih višinah

2

1

V8

Priprava ponesrečenca za dvig z
vitlom

1

1

V9

Izbira mesta za pristanek
helikopterja na terenu

V11

Navajanje helikopterja z
vizualnimi znaki in radijsko
napravo

1

2

V12

Spust po vrvi v paru

1

1

V16

Dviganje reševalca s
ponesrečencem (vitel)

2

2

V17

Uporaba vrvice proti vrenju

2

2

V18

Uporaba teleskopske palice za
pristop v steno

1

1

1

Vir: Podgoršek (2015)

V tabeli so prikazane aktivnosti, ki so jih pripadniki Slovenske vojske izvršili v določenem
obdobju in so dober pokazatelj upravičenosti formiranja take vrste zmogljivosti.
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Tabela 14: Pregled helikopterskega reševanja v letih 2011–2014.
2011

2012

2013

2014

Posredovanje helikopterja SV

Vred

Vred

Rast

Vred

Rast

Vred

Rast

Gorsko reševanje

125

97

-22

85

-12

88

4

Helikopterska NMP

36

85

136

56

-34

76

36

Požari v naravi

7

19

171

14

-26

25

79

168

201

20

155

-23

189

22

/

180

/

145

-19

176

21

Skupaj število reševalnih akcij
Skupaj ponesrečencev

Vir: povzeto po Letnem poročilu Minstrstva za obrambo (2011–2014)
Tabela 15: Pregled helikopterskega reševanja v letih 2015–2017
2015

2016

2017

Posredovanje helikopterja SV

Vred

Rast

Vred

Rast

Vred

Rast

Gorsko reševanje

132

50

197

49

141

-18

Helikopterska NMP

94

24

166

77

293

77

Požari v naravi

3

-88

28

833

18

-36

Skupaj število reševalnih akcij

229

21

391

71

452

16

Skupaj ponesrečencev

254

44

345

36

488

41

Vir: povzeto po Letnem poročilu Minstrstva za obrambo (2015–2017)

Za medbolnišnične prevoze, prevoze inkubatorjev, reševanje v gorah, za gašenje in pomoč
na težko dosegljivih območjih sta na vojaškem delu Letališča Jožeta Pučnika na Brniku vsak
dan v vidnem delu dneva v 15 minutah za polet pripravljena helikopterja Slovenske vojske,
tretji helikopter pa je za polet pripravljen v 120 minutah. Zahtevo po evakuaciji helikopterja
Slovenske vojske prejme od Centra za obveščanje Republike Slovenije. Poveljstvo sil
Slovenske vojske nato angažira dežurni helikopter s posadko, ki po uskladitvi postopkov
(npr. z Gorsko reševalno službo) poleti na izvršitev naloge.
Helikopterska reševalna ekipa ima tudi mednarodne izkušnje, saj je medijsko precej
odmevala intervencija ob poplavah v Bosni in Hercegovini leta 2014.
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4.5.3 AVIN
Skupina AVIN (aviarna influenca) je hitroodzivna skupina, namenjena za posredovanje ob
izbruhu posebno nevarne kužne bolezni pri živalih, in je del državnega načrta za
elementarne nesreče. Sestavljena je iz pripadnikov Veterinarske enote ter ekipe
Rodovskega bataljona 1. brigade. Skupina deluje v žarišču izbruha bolezni, kjer z različnimi
ukrepi zatira izbruh bolezni in preprečuje širjenje izbruha (SOP št. 00-1907, 2014).
Naloge lahko izvaja dnevno do 12 ur z 12-urnim počitkom. Vse to se lahko izvaja največ 14
dni. Formirata se dve skupini za izvajanje dezinfekcije.
Prva skupina začne z delom takoj po izvedenih pripravah. Po preteku dveh ur se skupini
zamenjata in prva skupina odide na počitek. Naloge koordinira in vodi vodja skupine, ki tudi
neposredno nadzira potek dela.
Za delo skupine se formirajo delovne točke:
− DT-1/dezobariera – razkuževanje vozil in MS, ki zapuščajo žarišče.
− DT-2/Postaja za logistiko, meteorologijo in pripravo razkužil − izdaja potrebnega
materiala za delo in priprava razkužil.
− DT-3/Izvajanje specialističnih dejavnosti − razkuževanje prostorov, gnoja, krme,
evtanazija obolelih živali, vzorčenje itd.
− DT-4/Vstopno-izstopna postaja in prva pomoč − osebje obleče in sleče zaščitna
oblačila.
− DT-5/Mobilni laboratorij.
Dezobariera
Pripadniki, ki delujejo na dezobarieri, opravljajo razkuževanje, čiščenje ter nadzorujejo
razkuževanje. Hkrati po odločitvi vodje skupine AVIN pomagajo ostalim pripadnikom na
drugih točkah, vodijo predpisane evidence in dnevno poročanje, ter spremljajo porabo in
naročajo razkužilne raztopine. V enem dnevu skupina razkuži do največ 10 tovornjakov
dolžine 10 metrov.
Postaja za logistiko, meteorologijo in pripravo razkužil
Pripadniki na tej delovni točki oskrbujejo z osnovnimi, specialističnimi in logističnimi
sredstvi vse delovne točke na žarišču okuženega območja. Tukaj se vzpostavi tudi
meteorološko postajo in prostor, kjer se pripravlja in zagotavlja razkužila vsem ostalim
delovnim točkam. Raztopine razkužilnih sredstev se vedno pripravlja sproti, da so sveže
pripravljene. Tako pripadniki pripravijo razkužilna sredstva, izvajajo logistično zagotovitev
ostalih delovnih točk ter meteorološko delujejo na žarišču.
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Izvajanje specialistične dejavnosti
Skupina za specialistično delovanje deluje v žarišču okuženega območja in samo na podlagi
usmeritev Veterinarske uprave Republike Slovenije. Tako nudijo pomoč pri diagnostiki
povzročiteljev kužnih bolezni in izvajajo terapijo živali v žarišču na podlagi odločb
Veterinarske uprave Republike Slovenije.
Vhodno-izhodna postaja in prva pomoč
Ta postaja se nahaja na vhodu v žarišče. Tukaj se izvaja preoblačenje oseb, ki vstopajo in
izstopajo iz žarišča okuženega območja. Pri tem se vse dele zaščitnih oblačil razkuži in osuši.
Hkrati se tudi zagotavlja prva pomoč vsem tistim osebam, ki se nahajajo v žarišču.
Mobilni laboratorij
Laboratorij je sestavni del skupine AVIN, namenjen za ugotavljanje uspešnosti dezinfekcije
vozil in materialnih sredstev ter ugotavljanje povzročiteljev bolezni na okuženem območju.
Mobilni laboratorij se postavi na kontaminiranem območju 12 ur po prihodu glavnine. Na
terenu odvzamejo brise vozil pred vstopom v okuženo območje in po opravljeni dezinfekciji
vozila. Nato se opravijo mikrobiološke preiskave vzorcev, izdela poročilo in sledi poročanje
vodji skupine AVIN.

4.6 OMEJITVE DELOVANJA SLOVENSKE VOJSKE
Glede na vrsto in obseg nalog, ki jih lahko Slovenska vojska opravlja v primeru naravnih in
drugih nesreč, vplivajo tudi omejitve, ki jim je podvržena.
Prva omejitev izhaja že iz normativnih aktov, ki določa angažiranje Slovenske vojske v
primeru naravnih in drugih nesreč. Vojska se ne more in sme sama odločiti o posredovanju
izven vojaških objektov, temveč šele na zahtevo vlade, v nujnih primerih pa na predlog
poveljnika Civilne zaščite. O tem odloča minister za obrambo oziroma načelnik
generalštaba po pooblastilu ministra. Seveda vse to vpliva na zamik pri alarmiranju, kar pa
prinaša negativne odzive v slovenski javnosti.
Druga omejitev izhaja iz internih predpisov delovanja Slovenske vojske v primeru naravnih
in drugih nesreč. Sodelovanje Slovenske vojske ne sme ogrožati zahtevane stopnje
pripravljenosti Slovenske vojske za izvajanje vojaške obrambe ali izvedbe nujnih in
neodložljivih nalog, ki bi vplivale na varnost v Slovenski vojski.
Tretja omejitev izhaja iz materialnih in tehničnih omejitev opreme, ki jo uporabljajo v
Slovenski vojski. Vojaška oprema je prvenstveno namenjena opravljanju bojnih nalog,
vendar se jo lahko prilagodi tudi za izvajanje nevojaških nalog.
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Izkušnje iz naravne ujme žled leta 2014 so pokazale, da se je na območju, ki ga je prizadela
naravna nesreča, bilo nemogoče gibati peš ali z vozili zaradi nevarnosti padajočega drevja
ali ledu. Z uporabo kolesnih oklepnikov pa se je lahko omogočil varen prevoz otrok v šolo
ali drugi nujni prevozi (Brezar & Medja, 2015).

4.7 PSIHOLOŠKA POMOČ PRIPADNIKOM, KI SO BILI UDELEŽENI V KRIZNEM
DOGODKU
Krizni dogodek je nenaden ali redek dogodek, ki je izrazito vznemirjajoč in stresen za večino
ljudi, pri posameznikih povzroča občutke nemoči, ogroženosti, izgube ali dejansko izgubo
osebe, stvari, vrednote, pomembne za posameznika ali skupino. Prisoten je občutek, da
dogodka in z njim povezanih občutij ni mogoče obvladati z običajnimi mehanizmi soočanja.
Ima vpliv na posameznika, skupino, organizacijo ali skupnost (U. S. Army, 2010).
Med krizne dogodke običajno uvrščamo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

grožnja s smrtjo,
teroristični napad,
ugrabitev,
ujetništvo,
mučenje,
hujša poškodba,
nasilje,
samomor,
nenadna nasilna ali nenasilna smrt,
zloraba,
napadi, hujše prometne nesreče in tudi
naravne katastrofe.

Pripadnik Slovenske vojske se pri angažiranju odprave posledic naravnih in drugih nesreč
lahko znajde v kateri izmed zgoraj naštetih situacij. Lahko pa je tudi v vlogi tolažnika
civilnega prebivalstva, kar pa nedvomno vpliva na njegovo psihološko stanje.
V Slovenski vojski so zaposleni psihologi, ki se jih aktivira tudi za nudenje psihološke pomoči
in podpore pripadnikom, ki so bili posredno ali neposredno udeleženi v kriznem dogodku.
Psihološke krizne intervencije so postopki, ki jih izvajajo ustrezno usposobljeni psihologi ob
pojavu kriznih dogodkov s ciljem zmanjševanja psihičnih in telesnih težav, pogostosti
disfunkcionalnega vedenja kot posledice kriznega dogodka, tveganja za nastanek
neugodnih posledic in motenj in hitrejše vzpostavitve prilagojenega funkcioniranja.
Usposobljenost psihologov se dokazuje z listino o opravljenem izobraževanju.
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Pri izvajanju psihološke krizne intervencije upoštevajo načelo strokovnosti in Etični kodeks
Društva psihologov Slovenije. Upošteva se tudi načelo poklicne molčečnosti, hkrati pa se
intervencija izvaja na način, ki zagotavlja zaupnost udeleženim.
Psihološke krizne intervencije se izvajajo takoj po dogodku ter v času do 14 dni po dogodku
oziroma dokler obstaja potreba po izvedbi. V primeru dalj časa trajajoče krizne situacije se
tudi izvajanje intervencije ustrezno podaljša (SOP št. 51-0003, 2018).
Psihološka krizna intervencija se izvaja kot:
−
−
−
−

skupinska obravnava,
individualno svetovanje,
psihoedukacija in
psihološka pomoč preko telefona.
Tabela 16: Izvajanje psihološke krizne intervencije

IZVAJANJE PSIHOLOŠKE KRIZNE INTERVENCIJE
INDIVIDUALNO

SKUPINSKO

Razbremenilni razgovori

Razbremenilni razgovori – defusing

Psihoedukacija

Demobilizacija

Individualna celovita integracija
travmatskega dogodka – debriefing

Individualna celovita integracija
travmatskega dogodka – debriefing

Psihološko svetovanje

Psihoedukacija
Vir: GŠSV (2018).

Tako se psihološko krizno intervencijo izvaja čim prej po kriznem dogodku. Pripadnik, ki je
bil udeležen v kriznem dogodku in ima določene posledice, lahko dobi dostop do psihološke
pomoči ustrezno usposobljenih psihologov. Slovenska vojska tako zmanjšuje tveganja za
svoje pripadnike in jim nudi ustrezno pomoč, v kolikor je potrebno.
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4.8 SODELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE S POLICIJO
Z Direktivo št. 13-11 (GŠSV, 2017) se sistemsko ureja področje delovanja Slovenske vojske
v podpori Policiji pri širšem varovanju državne meje. Samo podporno delovanje omogoča
že 37. člen Zakona o obrambi, ki dovoljuje Slovenski vojski sodelovanje s Policijo pri širšem
varovanju državne meje v notranjosti državnega ozemlja v skladu z načrti in po predhodni
odločitvi vlade. Pripadniki Slovenske vojske pri opravljanju teh nalog nimajo policijskih
pooblastil.
Prav tako 24. člen ZSSloV določa, da lahko Slovenska vojska sodeluje s Policijo pri varovanju
državne meje, pri varovanju določenih objektov ali območij ter izvajanju drugih nalog
oziroma nudi pomoč drugim državnim organom v okviru svojih zmogljivosti.
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije z 19. 10. 2015 Slovenska vojska neprekinjeno
podpira Ministrstvo za notranje zadeve pri reševanju migrantske situacije. Od 18. 2. 2016
podpira Policijo tudi pri varovanju državne meje. Od začetka podpore varovanja državne
meje do 20. 8. 2019 je Slovenska vojska pripadnike in pripadnice napotila 81.681-krat
oziroma sodelovala v skoraj 54.000 patruljah.
Slovenska vojska se odziva na zahteve Policije po večji podpori varovanja državne meje
oziroma preprečevanju ilegalnih migracij. Tako je povečala število angažiranih pripadnikov
22. 7. 2019 za 35 in pred tem še 11. 5. 2019 za dodatnih 35.
Naloge, ki jih je Slovenska vojska opravljala v podporo Policiji, so v začetku vključevale
sodelovanje v mešanih patruljah s Policijo na območjih posameznih policijskih uprav pri
širšem varovanju državne meje. Pripadniki Slovenske vojske opazujejo, spremljajo,
poročajo in varujejo policiste med opravljanjem postopkov ter na ta način podpirajo
preprečevanje nezakonitih migracij. Od novembra 2015 s Policijo sodelujejo tudi pri
postavljanju in vzdrževanju začasnih tehničnih ovir. Od oktobra 2018 Slovenska vojska
Policijo podpira tudi z opazovanjem širšega območja državne meje z moštvom in
brezpilotnimi letali.
Skupno je Slovenska vojska na podporne naloge Policiji pripadnike napotila 146.783-krat in
prevozila več kot pet milijonov kilometrov, skladno z navodili Policije pa so pripadnice in
pripadniki postavili in vzdrževali okoli 160 kilometrov začasnih tehničnih ovir. Od 24. 2. do
23. 5. 2016 je Vlada Republike Slovenije pripadnikom Slovenske vojske v podporo reševanju
migrantske situacije dodelila dodatna pooblastila, ki izhajajo iz 37. a-člena ZObr.
Skladno s temi pooblastili so smeli v tem času opozarjati, napotovati, začasno omejevati
gibanje ter sodelovati pri obvladovanju skupin in množic. Poleg tega je Slovenska vojska s
helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala helikopterje Policije z gorivom.
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V primeru izkazanih potreb lahko Državni zbor RS, skladno z določili 37. a-člena ZObr, za
obdobje največ treh mesecev, s sklepom ponovno dodeli SV možnost izvajanja izrednih
pooblastil pri širšem varovanju državne meje. Vlada Republike Slovenije v takem primeru
za izvajanje pooblastil sprejme Pravila delovanja SV pri podpori Policiji pri širšem varovanju
državne meje ter pri varovanju določenih objektov ali območij v skladu s 37. in 37. a-členom
ZObr (MORS, 2019).
Od 24. 2. do 23. 5. 2016 je Vlada Republike Slovenije pripadnikom Slovenske vojske v
podporo reševanju migrantske situacije dodelila dodatna pooblastila, ki izhajajo iz 37. ačlena ZObr. Skladno s temi pooblastili so smeli v tem času opozarjati, napotovati, začasno
omejevati gibanje ter sodelovati pri obvladovanju skupin in množic. Poleg tega je Slovenska
vojska s helikopterji patruljirala ob meji in oskrbovala helikopterje Policije z gorivom.
Za izjemno delo pri obvladovanju migrantske krize v obdobju 2015–2016 je predsednik
Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil 7. 12. 2018 podelil medalje za
zasluge na vojaškem oziroma varnostnem področju 1., 72., in Logistični brigadi Slovenske
vojske.
Slovenska vojska je od 16. 9. 2015 do 7. 12. 2017 zaradi povečanega toka migrantov na južni
meji Republike Slovenije s sklepom vlade na podlagi zahtevkov Uprave Republike Slovenije
za zaščito in reševanje oziroma Civilne zaščite pričela z logistično podporo delovanju
državnih organov pri oskrbi migrantov.
Skladno z razvojem dogodkov so takrat pripadniki opravljali prevoze, oskrbovali, varovali
ter urejali sprejemne in nastanitvene centre, deratizirali oziroma dezinficirali objekte
Civilne zaščite, pripravljali in delili tako tople obrok kot napitke ter vzpostavili premične
tuširnice (interno obvestilo 22. 7. 2019).
Tako Slovenska vojska zagotavlja številčno večstopenjsko pripravljenost sil za nudenje
podpore Policiji na podlagi skupnega načrta ter na podlagi Pravil za delovanje Slovenske
vojske.
Slovenska vojska izvaja podporne naloge po naslednjih prioritetah:
1.
2.
3.
4.

postavitev, vzdrževanje, označevanje začasnih tehničnih ovir;
sodelovanje s policijo pri širšem varovanju državne meje;
podpora policiji pri varovanju začasnih tehničnih ovir;
logistična podpora pristojnim državnim organom.
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Vendar polkovnik Puš (Puš, 2018) opozarja na prvobitno nalogo vojaka – da se bojuje v boju.
Vojak je izurjen, da z ognjem in manevrom brani določen objekt, prostor ali komunikacijo.
Vojaka proces usposabljanja vodi k temu, da so določeni refleksi, nagonski odzivi usmerjeni
k nevtraliziranju sovražnika. Pri nebojnih nalogah ali podpornem delovanju lahko nastane
problem, ker je tudi vojaška terminologija namenjena bojni uporabi sile. Ko se vojaku izda
naloga obrambe določenega področja, on to stori z ognjem in manevrom v smislu izvršitve
naloge in preživetja na bojišču.
Zato so vsi pripadniki, ki sodelujejo s Policijo pri širšem varovanju državne meje, napoteni
na dodatno usposabljanje z namenom povišanja nivoja usposobljenosti in varnosti pri
izvedbi nalog. Samo dousposabljanje se izvede v obliki predavanj (teoretični del) in
praktične oblike usposabljanja.
Ključne teme usposabljanja so:
−
−
−
−
−
−
−
−

pravno-formalna podlaga (teoretični del usposabljanja),
uporaba telesne sile,
sredstva za vezanje in vklepanje – plastične zatege,
plinski razpršilec,
palica z ročajem – tonfa,
postopki z orožjem,
varnostni postopki pri ugotavljanju identitete neznanih oziroma sumljivih oseb,
preverjanje znanja za določena neubojna sredstva.

Pravno-formalna podlaga
V tem sklopu predavanj se pripadnike teoretično dousposobi iz nalog pripadnikov SV pri
pomoči Policiji pri varovanju državne meje, pomenu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin iz II. Poglavja Ustave Republike Slovenije ter uporabe represivnih ukrepov v
povezavi z varstvom le-teh. Seznanijo se z načeli uporabe neubojnih sredstev ter načini
zagotavljanja prve pomoči pri uporabi neubojnih sredstev.
Uporaba telesne sile
V tem sklopu praktičnega usposabljanja se dousposobi tehnike osnovnih blokad, udarcev z
roko in nogo ter tehnike padcev. Pozornost se nameni tudi tehnikam vzvodnih prijemov,
skupinske uporabe telesne sile ter prenašanja osebe z uporabo telesne sile.
Sredstva za vezanje in vklepanje
Praktično se prikaže vklepanje oseb s plastično zatego ter odstrajevanje zatege ter različne
položaje (stoje, sede, kleče, leže) vklepanja oseb.
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Plinski razpršilec
Sklop dousposobi pripadnike s temeljnimi pojmi dražilnih substanc razpršilcev ter
varnostnimi ukrepi pri uporabi plinskega sredstva skladno z varnostnimi usmeritvami
proizvajalca. Sledi taktična uporaba plinskega razpršilca pri obrambi proti oboroženemu
napadalcu (palica, nož) ter postopek dajanja prve pomoči osebi, ki je bila izpostavljena
dražilni substanci. Poleg rokovanja se uri tudi nošenje, priprava ter zavzemanje osnovnih
položajev, poteg iz etuija in merjenje.
Palica z ročajem – tonfa
Praktično se osvojijo osnovni položaji, tehnike udarcev – sunkov, tehnike blokad ter različne
tehnike s palico kot uporaba telesne sile pri skupinski uporabi s situacijskimi vajami.
Postopki z orožjem
Posebno pozornost se nameni rokovanju z oborožitvijo. Pri tem se obdela postopke pri
uporabi strelnega orožja v postopku glede na osebe, situacijo, varovanje postopka in
taktičen pristop z orožjem k osebi. S pravilnim potegom, polnjenjem in usmeritvijo orožja
proti cilju se prikaže pripravljenost na delovanje, hkrati pa se nadaljujejo postopki za
odvrnitev ali odvračanje napada. Za konec se usposobi pripadnika v postopku z orožjem po
onesposobitvi – pasivizaciji osebe.
Varnostni postopki pri ugotavljanju identitete neznanih oziroma sumljivih oseb.
Praktično se dousposobi postopek vojaka pri ustavljanju in kontroli vozila z vidika varnosti
na določenem kraju – postavitev prioritete pri nadzoru (običajen, občutljiv in nevaren
postopek). Usposabljanje se nadaljuje s postopki vojaka pri ugotavljanju identitete
posameznika, dveh ali več oseb hkrati ter reakcija vojaka pri obvladovanju osebe
(grabljenje, odrivanje, udarci, potiski).
Pripadnik zaključi dousposabljanje z uspešno opravljenim preverjanjem znanja iz
predpisanih vsebin, skladno z ocenjevalnim listom, zahtevami proizvajalca neubojnega
sredstva ter zahtevami strokovne rabe določenega neubojnega sredstva.
Samo dousposabljanje se lahko razširi tudi z vsebinami dela s predstavniki medijev,
sanitetne oskrbe in prve pomoči ter komuniciranja v žičnem in brezžičnem prometu.
Željeno končno stanje je, da so pripadniki dousposobljeni iz rokovanja za določena
neubojna sredstva, osvežijo svoja znanja iz pooblastil po 37. a-členu ZObr, pristojnosti ter
poenotijo postopke pri izvedbi skupnih nalog, s poudarkom na varni izvedbi nalog.
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5 PRIMERJAVA DELOVANJA NAMENSKIH SIL SLOVENSKE VOJSKE
Z OSTALIMI SILAMI TUJIH VOJSKA
Heaslip in Barber (Heaslip & Barber, 2014) v preučevanju vloge vojske pri nalogah zaščite
in reševanja in širšega kriznega odzivanja ugotavljata, da so oborožene sile večine evropskih
držav poleg svojih osnovnih vojaških nalog vse bolj vključene v svojo drugo
najpomembnejšo nalogo – dajanje podpore civilni družbi v primeru naravnih in drugih
nesreč ter drugih oblik nevojaških groženj. Kljub mnenju, da naj bi se te zmogljivosti
uporabile le takrat, če in ko civilne strukture ne zmorejo več same obvladovati situacije, se
vse posamezne družbe vse bolj nagibajo k možnosti, da bi se vojaške zmogljivosti
uporabljale kot primarni odgovor na okoljske grožnje in nesreče. Kot razlog se navaja
predvsem dejstvo, da so oborožene sile po večini dobro organizirane, usposobljene in
opremljene ter tudi pripravljene na delovanje (Schrader, 1993).

5.1 NAMENSKE SILE KRALJEVINE ŠPANIJE
V času vlade premierja Zapatera so na seji vlade ustanovili vojaško enoto Unidad Militar de
Emergencias, UME, ki je s kraljevim dekretom 11. 4. 2006 postala najmlajši rod španskih
oboroženih sil. Poveljstvo je locirano na vojaškem letališču Torrejón Air Base v Madridu, pet
bataljonov pa je prostorsko razporejenih po celem ozemlju Španije.

5.1.1 Splošno o Kraljevini Španiji
Španija leži na jugozahodu Evrope in zavzema večji del Iberskega polotoka. Na severu meji
s Francijo in Andoro, na zahodu s Portugalsko in z britansko kolonijo Gibraltar na jugu.
Severnoafriški mesti pod špansko upravo mejita z Marokom.
Del njenega ozemlja sta tudi dva arhipelaga: v Sredozemskem morju ležijo Balearski otoki
in v Atlantskem oceanu Kanarski otoki, del Španije pa sta tudi severnoafriški primorski mesti
Ceuta in Melilla, ki sta pod špansko upravo, in enklava Llívia v francoskih Pirenejih. Skupna
dolžina španske kopne meje je 1.918 km.
Španija se nahaja v zmernem pasu, njen neenakomeren relief pa vpliva na veliko klimatsko
raznolikost. Pogosto se za podnebje Španije reče, da je sredozemsko (mediteransko). To je
le približno prav, saj ima samo priobalno področje vzhoda, jugovzhoda in juga sredozemsko
podnebje. Večino pitne vode pridobivajo iz akumulacijskih jezer, kar je izjemno pomembno
za državo, kot je Španija, ki se zaradi klimatskih sprememb spreminja v puščavsko področje
(Wikipedia, 2019).
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Španija šteje skoraj 59 milijonov prebivalcev, površina ozemlja pa znaša 505 370 km2. Je
parlamentarna monarhija z glavnim mestom Madrid.
Tabela 17: Izdatki za španske oborožene sile v letih od 2012 do 2017

Leto

Izdatek v % BDP

2012

1,41 %

2013

1,26 %

2014

1,23 %

2015

1,18 %

2016

1,21 %

2017

0,91 %
Vir: Povzeto po CIA (2018)

5.1.2 Sestava sil
Poslanstvo UME obsega:
− intervencije zaradi naravnih in drugih nesreč, tj. poplave, razlitja nevarnih tekočin,
potresi, plazovi, snežni zameti in ostale vremenske ujme;
− intervencije pri gozdnih požarih;
− intervencije zaradi drugih nesreč, kot so jedrske, radiološke, kemične, biološke
nesreče;
− intervencije pri posledicah terorističnih napadov in tudi napadov na kritično
infastrukturo in uporaba različnih strupenih agensov;
− intervencije pri ekoloških onesnaženjih in
− intervencije v primerih, ko jih odobri predsednik vlade.
Enota je sestavljena iz petih intervencijskih bataljonov, podpornega polka in zračne
skupine, kar znaša 3.500 pripadnikov.
Vstopni pogoji za pripadnika so:
−
−
−
−

najmanj pet let izkušenj v letalskih enotah, mornariških silah ali kopenskih enotah,
opravljeni preizkus fizičnih sposobnosti,
opravljen psihološki test ter
opravljeno temeljno usposabljanje iz reševanja.
58

Tabela 18: Sestava enote UME z območji odgovornosti
Ime enote

Lokacija

Območje odgovornosti

1. bataljon

Torrejón Air Base
Madrid

Ávila, Segovia, Madrid, Cáceres, Guadalajara, Cuenca,
Ciudad Real, Toledo, Cáceres.

2. bataljon

Morón Air Base

Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Córdoba, Jaén,
Granada, Jaén, Ceuta, Melilla, Fuerteventura, Gran
Canaria, La Gomera, El Hierro, Lanzarote, La Palma,
Tenerife.

3. bataljon

Bétera

Albacete, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón, Balearic
Islands.

4. bataljon

Zaragoza Air Base

Biscay, Guipúzcoa, Álava, La Rioja, Soria, Navarre,
Zaragoza, Huesca, Teruel, Lleida,Tarragona, Barcelona,
Girona.

5. bataljon

San Andrés del
Rabanedo

Pontevedra, A Coruña, Lugo, Ourense, Asturias,
Cantabria, León, Zamora, Salamanca, Valladolid,
Palencia, Burgos.

Poveljstvo
enote

Torrejón Air Base
Madrid

Polk za podporo

Torrejón Air Base
Madrid

Zračna enota

Torrejón Air Base
Madrid

Enote so namenjene podpori delovanja intervencijskim
bataljonov v njihovih domicilnih področjih.

Vir:Povzeto po MDE (2018)
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Slika 2: Teritorialna razdelitev območij delovanja enote UME

Vir: GlobalSecurity (2018)

5.1.3 Delovanje enote v kriznih razmerah
Enota ima vojaška sredstva, ki so dvonamenska ter služijo tudi pomoči pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč. Sredstva sestavljajo:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

motorna kolesa,
terenska osebna vozila,
gradbena mehanizacija,
kombinirana gasilska vozila,
oklepni transporterji,
vozila vojaške policije,
mobilna poveljniška mesta,
vozila z informacijsko in komunikacijsko opremo,
različni helikopterji,
letala za gašenje požarov.
brezpilotni letalniki (droni).

Enota je poleg gašenja požarov v naravi sposobna tudi delovanja v primeru poplav, snežnih
zametov, potresov ali reševanja ljudi. Izkušnje iz delovanja so si poleg intervencij na
domačih tleh pridobivali tudi v tujini. Uspešno so posredovali pri potresih na Haitiju, Nepalu
in Ekvadorju ter gašenju požarov v Čilu in na Portugalskem.
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Tabela 19: Pregled posredovanj v letih od 2007 do 2017

Vrsta nesreče

Število intervencij

Požari

292

Reševanje poplave/potresi

41

Snežni vihar

28

Ekološka katastrofa

3

Druge nesreče

14

SKUPAJ

378
Vir: ABC (2018).

Potres Haiti
Leta 2010 je 12. januarja prizadel Haiti potres z močjo 7 po Richterjevi lestvici. Španija je
poleg ostalih sil poslala tudi UME, ki je bil aktiviran 13. januarja in tako prvič deloval izven
Španije. Enota je štela 37 pripadnikov, ki so bili razdeljeni v dve reševalni skupini, opremljeni
z ustrezno opremo, logistično podporo ter komunikacijsko in informacijsko opremo. Enota
je nepretrgano delovala do 2. februarja in poleg odpravljanja posledic potresa pridobivala
izkušnje (UME, 2019).
V sodelovanju z gasilci iz drugih držav so evakuirali 30 mrtvecev izpod ruševin. Pri tem so
spoznali, kako pomembno je sodelovati z reševalnimi skupinami v multinacionalnem okolju
ter integrirati čimprejšnje delovanje reševalnih skupin z lokalnimi nacionalnimi skupinami.
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Slika 3: Pripadnika UME pri reševanju iz ruševin

Vir: UME (2019).

5.1.4 Primerjava delovanja sil Slovenske vojske in sil Kraljevine Španije
Iz primerjave namenskih sil Republike Slovenije in Kraljevine Španije lahko potegnemo
določene vzporednice. Glede na velikost posameznih držav so namenske sile razdeljene po
celotnem ozemlju države. Kraljevina Španija ima namenske enote razdeljene po
teritorialnem načelu, oblikovanih je pet centrov, iz katerih enote obvladujejo svoja območja
delovanja. Republika Slovenija je razdeljena na tri območja, kjer so domicilne enote
pripravljene na delovanje.
Oprema je pri obeh namenskih enotah dvonamenska. To pomeni, da je prvenstveno
namenjena vojaški rabi, hkrati pa se jo lahko uporablja tudi pri odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč. Namenske sile Kraljevine Španije imajo večji nabor materialnih sredstev,
tako po količini kot po raznovrstnosti. Vse to je logično, če upoštevamo raznolikost in
razčlenjenost ozemlja kot tudi večji nabor nalog, ki jih opravljajo.
Glavna razlika pa je v konceptu organizacije sil. Kraljevina Španije ima namenske sile, ki so
stalne in spadajo v poseben rod oboroženih sil. Pri tem imajo stroge in rigorozne vstopne
pogoje ter permanentno specialistično usposabljanje. Z vidika velikosti ozemlja in obsega
oboroženih sil je ta struktura smiselna, saj je reakcijski čas temu ustrezno krajši. Namenske
sile UME so direktne sile, ki neposredno sodelujejo pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč in nimajo podpornega delovanja kot bistvene naloge. Kot taka je samozadostna in v
celoti profesionalizirana.
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Posledično je tudi reakcijski čas krajši. Omejitve delovanja Slovenske vojske, ki izhajajo iz
normativnih aktov, ne omogočajo tako hitrega odziva. Sodelovanje pripadnikov Slovenske
vojske v odpravi posledic naravnih in drugih nesreč ne sme ogrožati zahtevane stopnje
pripravljenosti Slovenske vojske za izvajanje vojaške obrambe ali izvedbe nujnih in
neodložljivih nalog, ki bi vplivale na varnost v Slovenski vojski.
Namenske sile Republike Slovenije se oblikujejo glede na vrsto naravnih in drugih nesreč in
imajo podporno vlogo. Glede na obseg oboroženih sil ne bi bilo smiselno vzdrževati stalnih
namenskih enot, ki bi bile v pripravljenosti in čakale na delovanje v izrednih razmerah.

5.2 NAMENSKE SILE KANADE
Skupina Disaster Assistance Response Team (DART) je hitro premestljiva sila, ki šteje 200
pripadnikov in zagotavlja do štirideset dnevno podporo prizadetim območjem. Skupina je
bila ustanovljena 1996 zaradi neustreznega odziva na razmere, ki so vladale v Ruandi po
genocidu.

5.2.1 Splošno o Kanadi
Je federalna parlamentarna demokracija in ustavna monarhija. Za monarha priznavajo
britansko kraljico Elizabeto II. Kanada se razprostira na površini 9 984 670 km2, šteje pa
okoli 35 600 000 prebivalcev. Glavno mesto je Ottawa.
Kanada je najsevernejša obmorska država v Severni Ameriki in meji na ZDA tako na
severozahodu (na ameriško zvezno državo Aljaska) kot tudi na jugu (kar je največja
nebranjena meja na svetu). Država se razteguje od Atlantskega oceana na vzhodu do Tihega
oceana na zahodu. Na severu se dotika tudi Arktičnega oceana, kjer se njene ozemeljske
zahteve razširjajo do Severnega tečaja. Kanada je za Rusijo na svetu druga največja država
po površini, vendar ima zelo majhno gostoto poseljenosti z le 32 milijoni prebivalcev (večina
jih živi na jugu države vzdolž meje z ZDA), kar je malo za državo te velikosti. Kanada je
sodobna, tehnološko napredna in energetsko samozadostna država. Njeno gospodarstvo
močno temelji na izkoriščanju naravnih virov. Upravno je razdeljena na 10 provinc in 3
ozemlja. Province imajo precej močne pristojnosti ter relativno veliko samostojnost,
medtem ko so ozemlja bolj podrejena zvezni vladi. Province in ozemlja imajo svoja lastna
enodomna zakonodajna telesa.
Kanada je ena izmed sedmih svetovnih industrijskih velesil z visoko razvito in na svetovnem
trgu konkurenčno industrijo, ki v veliki meri temelji na naravnem bogastvu in poceni domači
energiji. Je tesno navezana na ZDA, z visokim deležem ameriškega kapitala, zlasti v
avtomobilski, kemični, elektrotehnični in elektronski industriji.
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Energetsko bogastvo, predvsem premog, nafta, zemeljski plin in vodna sila, je temelj
kanadskega gospodarstva. Večina industrijske proizvodnje je zgoščena okrog Velikih jezer
in Reke svetega Lovrenca.
Med najpomembnejšimi panogami so letalska industrija, industrija prometnih sredstev ter
visokotehnološka industrija. Po vsej Kanadi se je razvila raznovrstna industrija, ki temelji na
domačih kovinskih in nekovinskih rudah in izdeluje proizvode visoke kakovosti (Wikipedia,
2018).
Tabela 20: Izdatki za kanadske oborožene sile v letih od 2012 do 2016

Leto

Izdatek v % BDP

2012

1,12 %

2013

1,00 %

2014

1,00 %

2015

0,99 %

2016

0,99 %
Vir: Povzeto po CIA (2018)

5.2.2 DISASTER ASSISTANCE RESPONSE TEAM (DART)
Leta 1996 so bile v Ruandi po genocidu kaotične razmere. Zaradi številnih trupel je
izbruhnila epidemija kolere in kanadske sile niso mogle ustrezno reagirati ter nuditi pomoč.
Vlada je ugotovila, da je nujno potrebno ustanoviti hitro odzivno in premestljivo skupino,
ki je prva na prizorišču katastrofe in vztraja, dokler ne pridejo ostali deležniki. Skupina ima
letni proračun 500.000,00 kanadskih dolarjev, vendar jim lahko parlament dodeli dodatna
sredstva v primeru njihovega aktiviranja. Na primer med operacijo Torrent, ko je potres leta
1999 v Turčiji terjal 17.000 smrtnih žrtev, je skupina dodatno dobila 15 milijonov kanadskih
dolarjev, ki jih je porabila med samo operacijo (Wikipedia, 2018).
Skupina DART ima štiri glavne cilje:
−
−
−
−

zagotoviti osnovno medicinsko pomoč,
proizvesti neoporečno pitno vodo,
popravilo osnovne infrastrukture in
vzpostavitev komunikacijskega sistema.
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Skupina DART ne posreduje na območjih, kjer prihaja do oboroženih spopadov, prav tako
ne konkurira nevladnim in ostalim humanitarnim organizacijam.

5.2.3 Sestava sil
Lokacija poveljstva enote in štaba je v mestu Kingston, Ontario, pripadnike pa angažirajo iz
celotne države.
Skupina DART je sestavljena iz:
−
−
−
−
−

37 pripadnikov vojaških inženircev,
40 pripadnikov zdravstvenega voda,
45 pripadnikov za zaščito in varovanje skupine in območja delovanja,
20 pripadnikov logističnega voda in
45 pripadnikov poveljniškega voda.

Naloga inženircev je popravilo osnovne infrastrukture. Sposobni so popraviti ceste in
mostove, popraviti infrastrukturo za oskrbo z elektriko in pitno vodo ter zgraditi
nastanitvene kapacitete za prizadeto prebivalstvo.
Pripadniki zdravstvenega voda zagotavljajo osnovno medicinsko pomoč. Vzpostavijo
postajo zdravstvene pomoči, ki je sestavljena iz laboratorija, lekarne, pediatrične pomoči in
preventive. Čeprav ne izvajajo kirurških posegov, lahko zdravijo lažje poškodbe, predvsem
pa poizkušajo preprečiti širjenje bolezni.
Skupina ima v svoji sestavi tudi pripadnike, ki varujejo nastanitvene kapacitete in skrbijo za
varnost pri opravljanju humanitarnega dela.
Logistika zagotavlja oskrbo, premike in transport ljudi, sredstev in zalog ter skrbi za
popravila in vzdrževanje sredstev.
Skupina DART ima zmogljivost prečiščevanja vode. Prečistijo lahko do 50.000 litrov pitne
vode na dan. Hkrati lahko izvajajo laboratorijske meritve pitne vode iz javnega omrežja ali
zajetij in jih po potrebi klorirajo (CBC, 2010).
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5.2.4 Delovanje enote v kriznih razmerah
Skupina DART je aktivirana in napotena po odločitvi kanadske vlade, ki je prejela prošnjo s
strani prizadete države ali Organizacije združenih narodov. Predhodnica dvanajstih
pripadnikov izvede osnovno izvidovanje prizadetega območja ter ugotovi osnovne podatke,
kot so morebitne lokacije tabora, prometna, vodovodna in električna infrastruktura itd.
Ko so osnovni parametri določeni ter proces načrtovanja zaključen, se prične izvajati
premike in transport pripadnikov, vozil in različne opreme na prizadeto območje. Vsa nujno
potrebna vozila in opremo; več kot štirideset vozil in tristo štirideset ton opreme imajo
skladiščeno centralizirano v bazi Trenton, Ontario. Sanitetni material in zdravila pa so
skladiščena nedaleč stran.
Kot primere dobro načrtovanih podpornih delovanj v tujini bi lahko izpostavili naslednje
primere delovanj skupine DART (CBC, 2010):
Operacija Torrent
Potres, ki je prizadel severnozahodno območje Turčije v avgustu 1999, je povzročil smrt na
desettisoče ljudi ter porušil domove več kot pol milijona ljudi. Skupina DART je postavila
svoj tabor v mestu Serdivan in pričela z:
−
−
−
−
−
−

medicinsko pomočjo več kot 5.000 prebivalcem,
prečistila več kot dva milijona in pol litrov pitne vode,
testirala in izvajala meritve na več kot petdesetih (50) vodnih zajetjih,
pomagala pri čiščenju in dezinfekciji lokalne šole,
obnovila električno napeljavo v bolnišnici ter
postavila šotorsko naselje za dva tisoč petsto (2.500) prebivalcev.

Operacija Plateau
Potres s stopnjo 7,6 po Richterjevi lestvici in z epicentrom v bližini Islamabada je leta 2005
prizadel dele Pakistana, povzročil smrt na na desettisoče ljudi ter porušil domove več kot
dva in pol milijona ljudi. Po prošnji pakistanskih oblasti je Kanada napotila skupino DART, ki
je distribuirala petsto ton humanitarne pomoči ter prečistila in distribuirala skoraj 4
milijone pitne vode.
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Skupina je hkrati zagotovila tudi medicinsko pomoč 11.782 prebivalcem, od tega:
− 7.000 prebivalcem, ki so bili deležni medicinske oskrbe na odrezanih območjih, s
pomočjo helikopterskih prevozov;
− 2.637 prebivalcem, ki so bili deležni medicinske oskrbe v DART bolnišnici v kraju
Gahri Dupatta;
− 2.145 prebivalcem, ki so bili cepljeni proti različnim nalezljivim boleznim.
Operacija Hestia
Potres z magnitudo 7,0 po Richterjevi lestvici je 12. 1. 2010 prizadel Haiti ter povzročil smrt
več kot 300.000 ljudi ter porušil domove več kot milijona ljudi. Skupina DART je že 16. 1.
2010 postavila svoje zmogljivosti v funkcijo in pričela z delovanjem.
Uspešni so bili pri:
−
−
−
−

distribuciji 224.760 litrov pitne vode,
pripravi in delitvi 124.300 obrokov,
vzdrževanju in varovanju kampov Združenih narodov za razseljene osebe,
čiščenju prometne infrastrukture in podiranju nevarnih zgradb.
Slika 4: Pripadnici DART pri nudenju zdravniške pomoči

Vir: CBC (2010)
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5.2.5 Primerjava delovanja sil Slovenske vojske in kanadskih oboroženih sil
Kot je razvidno iz predhodnega zapisa, je skupina DART prva na prizorišču katastrofe in
vztraja, dokler ne pridejo ostali deležniki. Skupina ima prav tako lasten proračun, ki ga vlada
lahko tudi poveča. Vsa nujno potrebna vozila in opremo imajo skladiščeno centralizirano
na enem mestu in pripravljeno za transport ali uporabo. Ta vozila in sredstva so namensko
izločena in namenjena samo za delovanje skupine DART. Slovenska vojska ima nabor
sredstev in vozil, ki jih lahko uporabi v primeru naravnih in drugih nesreč. Sredstva in vozila
so uporabljena v vsakodnevnih aktivnostih in niso namensko skladiščena. Velika verjetnost
je, da so sredstva in vozila v primeru naravne nesreče že angažirana v rednih nalogah ali
morebiti v okvari zaradi uporabe.
Tudi v tem primeru lahko vidimo, da je glavna razlika v konceptu organizacije sil. Skupina
DART je hitro premestljiva sila, ki je stalna po svoji sestavi, posledično je reakcijski čas tudi
zelo kratek. Zmogljivost Slovenske vojske je modularna in posledično terja daljši reakcijski
čas, ki ga tudi ima na voljo. S tem pa lahko sestavi modularno silo, ki se lahko uspešno
angažira v različnih vrstah naravnih in drugih nesreč, hkrati pa ni omejena s svojo strukturo
− struktura se prilagaja grožnji.
Tako skupino DART kot pripadnike Slovenske vojske aktivira vlada na prošnjo ali predlog
prizadetega. Skupina DART je hitro premestljiva sila, ki je prva na prizorišču katastrofe in
zagotavlja do štiridesetdnevno podporo. Namenska enota Slovenske vojske se aktivira kot
zadnji odgovor pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč šele, ko so izčrpane že vse
ostale možnosti. Delujejo po načelu »Last in, first out«, kar bi lahko prevedli kot sila, ki pride
zadnja na prizorišče ter ga prva zapusti. To je tudi skladno z normativnimi akti in vlogo, ki
jo ima Slovenska vojska v sistemu zaščite in reševanja.
Storitve, ki jih lahko nudi skupina DART, so v veliki meri identične storitvam Slovenske
vojske v podpornem delovanju. Prevoz oseb in transport blaga, sanitetna zagotovitev in
pomoč prizadetemu prebivalstvu, inženirijska podpora usposobitvi osnovne prometne
infrastrukture, prečiščevanje pitne vode ter zagotovitev in distribucija kuhanih obrokov so
le del zmogljivosti, ki jih omogočata obe zmogljivosti.
Skupina DART ima ožje definirane bistvene naloge (zagotoviti osnovno medicinsko pomoč,
proizvesti neoporečno pitno vodo, popravilo osnovne infrastrukture in vzpostavitev
komunikacijskega sistema), za katere imajo specializirano opremo in visoko specializiran
kader. Slovenska vojska zagotavlja širši nabor nalog, ki izhajajo iz podpornega delovanja in
se dotikajo celotnega spektra delovanja.
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5.3 NAMENSKE SILE OBOROŽENIH SIL REPUBLIKE HRVAŠKE
Republika Hrvaška je zaradi geografskih dejavnikov zelo požarno ogrožena. Požari, ki
divjajo, uničujejo pokrajino ter povzročajo škodo prebivalcem. Zato so hrvaški organi
sprejeli določene ukrepe, s katerimi poskušajo omejiti škodo in nevarnost za prebivalce.

5.3.1 Splošno o Republiki Hrvaški
Republika Hrvaška je parlamentarna republika, umeščena na stičišču Srednje Evrope,
Jugovzhodne Evrope in Sredozemskega morja. Glavno mesto je Zagreb, ki tvori posebno
administrativno območje, skupaj z dvajsetimi ostalimi upravnimi enotami, županijami.
Ozemlje Republike Hrvaške pokriva 56.594 km2 in ima sicer raznoliko, vendar večinoma
celinsko in mediteransko podnebje. Razprostira se od skrajnih vzhodnih robov Alp na
severozahodu do Panonske nižine in bregov reke Donave na vzhodu, njen osrednji del
pokriva Dinarski gorski masiv, južni in zahodni del pa se končujeta na obali Jadranskega
morja. Na severu in severozahodu meji na Slovenijo, na severu na Madžarsko, na jugu in
vzhodu na Bosno in Hercegovino, na jugu na Črno goro ter na vzhodu na Srbijo. Hrvaška
obala Jadranskega morja je dolga 1.778 km, ob njej pa leži tudi več kot 1.000 otokov.
Prebivalstvo države znaša 4,29 milijona, večino od tega so Hrvati, prevladujoča veroizpoved
pa je rimokatoliška. Številčno najpomembnejša manjšina so prebivalci srbske narodnosti
(Wikipedia, 2019).
Požari na odprtem prostoru v Republiki Hrvaški povzročijo od 6 % do 8 % (izjemoma do 12
%) skupne škode, ki jo povzročijo naravne nesreče. Vendar zaradi potencialne
destruktivnosti, sezonskega karakterja in prostorske omejenosti (na priobalni pas),
ogrožanja turističnih kapacitet ter posledično turistične sezone se jim posveča posebno
pozornost. Vzroki za požare so v 95 % v povezavi s človeškimi aktivnostmi, samo v 5 % pa
so vzroki v naravnih dogodkih (grom). Z analizo požarov v zadnjih tridesetih letih so odkrili
dva požarna viška v letu.
Prvi požarni višek je v marcu in aprilu, kjer večina požarov izbruhne v kontinentalnem delu
Republike Hrvaške. Povezan je s pričetkom poljedelskih aktivnosti.
Drugi požarni višek je v mesecu juliju in avgustu, kjer pa večina požarov izbruhne v
priobalnem pasu in otokih. Gosti gozdovi, s katerimi se pomanjkljivo gospodari, strmi tereni
z naklonom 30 % in več, brezpotja in brez potrebnih vodnih virov za gašenje povzročajo
protipožarnim silam nešteto problemov.
Najbolj ogrožene so štiri dalmatinske županije, od katerih še posebej izstopata ŠibeniškoKninska in Splitsko-Dalmatinska, kjer orografski dejavniki, kot so nadmorska višina,
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izpostavljenost sončnemu obsevanju in vetrovom ter relief multiplicirajo verjetnost
nastanka požarov (MORH, 2018).
Tabela 21: Izdatki za hrvaške oborožene sile v letih od 2013 do 2017

Leto

Izdatek v % BDP

2013

1,66 %

2014

1,59 %

2015

1,55 %

2016

1,38 %

2017

1,27 %
Vir: Povzeto po CIA (2018).

5.3.2 Namenske protipožarne sile oboroženih sil Republike Hrvaške
Ministrstvo za obrambo RH in oborožene sile RH sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti
v protipožarni sezoni na temelju Programa aktivnosti (Program aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2018) in Zakona o obrambi (NN 73/13,
75/15, 27/16 in 110/17).
Skladno s Programom aktivnosti Ministrstvo za obrambo RH izdela Operativni načrt
delovanja oboroženih sil RH v protipožarni zaščiti, ki je sestavni del Državnega načrta
angažiranja gasilskih sil, ki sodelujejo pri intervencijah.
Glede na pretekle izkušnje iz protipožarnega delovanja je Vlada RH sprejela določene
ukrepe. Analiza preteklih aktivnosti je pokazala, da je pogosto prihajalo do pomanjkanja
načrtovanja, koordinacije in sinhronizacije reševalnih aktivnosti.
Eden izmed ukrepov je bila ustanovitev in formiranje Operativnega gasilskega poveljstva s
sedežem v Divuljah. To poveljstvo je ključni element koordinacije protipožarnih aktivnosti
v priobalju. Sestavljajo ga pripadniki Gasilske zveze, Nujne reševalne pomoči, Gorske
reševalne službe, Policija in vojaška komponenta. Poveljnik vojaške komponente je brigadir
Darko Krajačić. Sestavlja jo 14 častnikov iz vseh treh vej oboroženih sil Republike Hrvaške
(kopenska, letalska in mornariška veja sil).
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Pripadniki oboroženih sil, ki delujejo v poveljstvu, spremljajo situacijo na območjih požarov,
predlagajo in koordinirajo uporabo dodeljenih sil pri gašenju požarov in sanaciji območja,
poveljujejo enotam na terenu in obveščajo Generalštab HV o aktivnostih in zahtevajo
morebitne dodatne sile, skladno s potrebami in zahtevami. Vsi podatki in procesi se stekajo
v Situacijsko operativno središče, kjer se podatke zbira, obdeluje, analizira in sprejema
odločitve.
Že od leta 2001 oborožene sile RH za čas trajanja protipožarne sezone (1. 6. – 30. 9)
oblikujejo namenske protipožarne sile, ki jih tvorijo vse enote HV.

5.3.3 Sestava sil
Poslanstvo zmogljivosti namenskih protipožarnih sil je podpora in pomoč lokalni skupnosti
ter gasilskim enotam v Republiki Hrvaški pri gašenju požarov. Naloge, ki sledijo iz
poslanstva, so:
−
−
−
−
−

gašenje požarov na odprtem prostoru,
izvidovanje iz zraka,
prevoz oseb in materialnih sredstev (vojaške in gasilske),
oskrba z vodo pripadnikov HV in gasilskih enot ter
evakuacija vseh udeležencev v gašenju požarov in tudi prebivalstva, ogroženega
zaradi požarov.

Kopenske sile prispevajo v zmogljivost naslednje sile in sredstva:
− 8 x protipožarni vod (ok. 200 pripadnikov, posebej usposobljenih in izurjenih za
intervencije na kraju požarov),
− 2 x podporna skupina (ok. 50 pripadnikov),
− v primeru potreb lahko število angažiranih pripadnikov naraste še za 1.000
pripadnikov.
Kopenske sile so v pripravljenosti na štirih lokacijah: Knin, Benkovac, Sinj in Divulje. Na vsaki
lokaciji se nahajata dva voda iz sestave Gardijske mehanizirane brigade (sedež brigade je v
Kninu) in Gardijske oklepno mehanizirane brigade (sedež brigade je v Vinkovcih). Podporo
jim nudi Inženirijski polk in bataljon za zveze. V času požarne sezone so pripadniki v
pripravljenosti za hitre intervencije. Reakcijski čas 250 pripadnikov je 1 ura, dodatni
pripadniki (ok. 400) pa se angažirajo v roku 3 ur (v delovnem času).

71

Mornariške sile prispevajo v zmogljivost naslednje sile in sredstva:
− 1 x desantni čoln minopolagalec,
− 1 x desantni jurišni čoln,
− 2 x gumijasta čolna GB LEADER 599.
Zračne sile prispevajo v zmogljivost naslednje sile in sredstva:
− 6 x letalo Canadair CL-415,
− 6 x letalo Air Tractor AT-802,
− 2 x helikopter Mi8 MTV.
Zračna plovila se nahajajo na matičnih lokacijah, vendar se dogajajo dnevne alokacije na
alternativna pristajališča skladno z operativnimi prognozami in predvidevanji. Hkrati
potekajo vsakodnevna zračna izvidovanja z letali Air Tractor z namenom varčevanja z
resursi in hitrimi intervencijami ob morebitnih žariščih požarov. V letu 2019 so hrvaške
zračne sile pričele z uporabo letala Pilatus PC-9M in brezpilotnega letala Orbiter-3. Ti
sredstvi služita v izvidniške namene, zgodnjemu odkrivanju požarov ter prenosu podatkov
v realnem času v Operativno gasilsko poveljstvo.

5.3.4 Helikopterski prevoz
Hrvaške oborožene sile sodelujejo v podpornem delovanju tudi s svojimi helikopterskimi
zmogljivostmi. Helikopterje se največkrat angažira za:
−
−
−
−
−
−

nujno medicinsko pomoč,
aktivnosti iskanja in reševanja (search&rescue),
prevoz organov za transplantacijo,
protipožarno zaščito,
prevoz tovora,
ostale storitve glede na zahtevo ostalih organov in služb.

Nujna medicinska pomoč in aktivnosti iskanja in reševanja se pričnejo na zahtevo pristojnih
institucij preko Državnega centra 112.
V posadki so posebej izurjeni člani letalskega osebja Hrvaškega vojnega letalstva in
protizračne zaščite ter medicinskega osebja iz nujne medicinske pomoči. Vse osebje je
seznanjeno in izurjeno z vsemi postopki in procedurami letenja ter specifičnostjo razmer, v
katerih delujejo (MORH, 2018).
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Slika 5: Zračne sile, namenjene za gašenje

Vir: Zaštita (2018).

5.3.5 Delovanje namenskih sil v kriznih razmerah
V letu 2019 se je na osnovi Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvaške pri izvajanju
posebnih ukrepov za zaščito pred požarom ter odločitve glavnega gasilskega poveljnika s
17. 6. 2019 pričela letošnja požarna sezona. Zamik sezone se je zgodil zaradi klimatoloških
dejavnikov in daljšega deževnega obdobja.
Pripadniki Hrvaške vojske se angažirajo na zahtevo poveljnika Operativnega gasilskega
poveljstva, ki ima sedež v Divuljah. V času trajanja požarne sezone zračne sile delujejo
skladno z zahtevami Operativnega gasilskega poveljstva, medtem ko so ostale sile pod
kontrolo glavnega gasilskega poveljnika.
Glede na poslanstvo zmogljivosti namenskih protipožarnih sil je podpora in pomoč lokalni
skupnosti ter gasilskim enotam v Republiki Hrvaški pri gašenju požarov. Za izvedbo vseh
bistvenih in izhajajočih nalog pa morajo vse tri veje Hrvaške vojske vzpostaviti Namenske
protipožarne sile, saj le tako lahko zagotovijo ustrezno organiziranost sil ter zadostno
količino opreme in sredstev.
Zračne sile delujejo z namenskima letaloma Air Tractor AT-802 in Canadair CL-414 ter
eskadriljo transportnih helikopterjev. Letala lahko zajemajo vodo iz cistern, hidrantov ali
vodne površine ter naenkrat odvržejo 3.000 litrov vode na območje požara. S helikopterji
sodelujejo v protipožarnih akcijah gašenja iz zraka ter zagotavljajo transport gasilcev in
njihove opreme do ogroženih področij.
Kopenske sile sodelujejo z 200 pripadniki, ki so v pripravljenosti za intervencije na
požarišču. Strukturno zagotavljajo šest protipožarnih vodov, ki so nastanjeni na različnih
lokacijah (Zaštita, 2018).
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Taktično gledano, namenske sile delujejo v treh fazah:
− takojšnja intervencija,
− že na samem začetku vključiti maksimalno število sil in
− napasti čelo požara in s tem eliminirati najaktivnejši del požarišča.
Posebnost delovanja hrvaških zračnih protipožarnih sil se kaže v velikem številu odvrženih
vodnih bomb zaradi bližine morja. S tem se doseže hitro neposredno delovanje in potrebna
učinkovitost pri gašenju.
Vodna bomba, odvržena iz Canadaira, ima prostornino 6.000 litrov in okvirno pokrije
prostor, enak polovici nogometnega igrišča. Vodna bomba, odvržena iz Air Tractorja, ima
prostornino 3.000 litrov in okvirno pokrije prostor, enak četrtini nogometnega igrišča
(Karačić, 2019).

5.3.6 Primerjava delovanja sil Slovenske vojske in sil Republike Hrvaške
Delovanje in organizacija namenskih sil Slovenske in Hrvaške vojske je v osnovi precej
podobno. Fokus Hrvaške vojske v podpornem delovanju je na vzpostavitvi uspešnega
protipožarnega delovanja v glavni požarni sezoni. Ker časovni termin sovpada s turistično
sezono in ogrožanjem turističnih kapacitet, se priobalnemu pasu posveča še posebno
pozornost. S tem namenom so ustanovili specializirano telo – Operativno gasilsko
poveljstvo, ki koordinira vse protipožarne aktivnosti. S tem skrajšajo reakcijski čas,
izboljšajo načrtovanje, koordinacijo in sinhronizacijo protipožarnih in reševalnih aktivnosti.
Pripadniki so v pripravljenosti za hitre intervencije na matičnih lokacijah, z zračnimi plovili
pa dnevno opravljajo alokacijo na alternativna pristajališča, skladno z operativnimi
prognozami in predvidevanji. Hkrati potekajo vsakodnevna zračna izvidovanja z letali Air
Tractor z namenom varčevanja z resursi in hitrimi intervencijami ob morebitnih žariščih
požarov. Tako Hrvaška kot Slovenska vojska nimata profesionalnih enot za odpravo
posledic naravnih in drugih nesreč, temveč formirata namenske sile skladno s potrebami.
Glede na vire ogrožanja jih ustrezno usposobita in držita v pripravljenosti takrat, ko se
razmere zaostrijo.
V Sloveniji je požarna ogroženost ravno tako velika v poletnih mesecih, vendar v primerjavi
s Hrvaško Slovenija nima tako velike površine priobalnega pasa.
Zaradi odlično organizirane gasilske službe z množico prostovoljnih gasilskih društev ter s
profesionalnimi gasilskimi brigadami v Sloveniji Slovenska vojska podpira samo s
helikopterskimi prevozi vode, sredstev in gasilcev.
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V Sloveniji ni potrebno na tak način organizirati protipožarne zaščite, saj požari niso visoko
na lestvici ogrožanja. V primeru obsežnejših požarov ali hkratnih požarov na več lokacijah
pa se lahko aktivira pripadnike Slovenske vojske, ki so sposobni protipožarnih aktivnosti.
Hrvaška vojska prav tako uporablja dvonamensko opremo z izjemo specializiranih letal, ki
so namenska za gašenje požarov in kot taka neuporabna za bojno delovanje iz zraka. Zračna
in vodna plovila uporabljajo v iste namene kot Slovenska vojska, kar potrjuje tezo o
dvonamenskosti uporabe sredstev.
Primerjava podpornega delovanja pokaže identične naloge, ki jih obe vojski lahko
opravljata. Slovenska vojska ima mogoče prednost v sredstvih za prečiščevanje vode, ki jih
je že uvedla v operativno uporabo, medtem ko jih je Hrvaška vojska šele nedavno kupila.
Izhajajoč iz naravnih nesreč, ki prvenstveno ogrožajo Hrvaško, se je Hrvaška vojska
pripravila predvsem na delovanje v primeru požarov in poplav. Zaradi geografskih in
meteoroloških značilnosti sta ti dve naravni nesreči lahko precej bolj katastrofalni in zato
posledično terjata bolj temeljite priprave in samo izvedbo ukrepov pri odpravi posledic.
V Sloveniji kot alpski državi je zaradi možnosti nesreč v visokogorju in sredogorju nujno
potrebno zagotavljati tudi zmogljivost reševanja v gorah, kar na Hrvaškem ni potrebno,
razen redkih izjem (Učka, Velebit …).
Ker pa naravna nesreča ne pozna državnih meja, je nujno potrebno čezmejno sodelovanje.
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Državna uprava za zaščito in reševanje
Republike Hrvaške sta 17. 7. 2014 v Ljubljani podpisali standardni operativni postopek med
institucijama o nudenju pomoči z letalniki ob požarih na odprtem prostoru.
Sporazum med Slovenijo in Hrvaško o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in
civilizacijskimi nesrečami, prvič podpisan leta 1997, določa okvirne pogoje in oblike
sodelovanja. Pri tem gre predvsem za nudenje pomoči z letalniki v primeru požarov na
odprtem prostoru, podrobneje pa določa tudi načine obveščanja ter postopke in načine
sodelovanja pri dajanju čezmejne pomoči. Sporazum tako omogoča hitrejši in bolj usklajen
odziv pri ukrepanju ob morebitnih požarih, predvsem na obmejnem območju, pri čemer
bodo pri nudenju pomoči sodelovali letalniki slovenske in hrvaške vojske.
Meddržavna pomoč pri gašenju požarov doslej k sreči še ni bila potrebna, kaj hitro pa bi do
tega lahko prišlo leta 2012, ko smo v Sloveniji zabeležili kar 2.430 požarov v naravi, od tega
tri večje na Primorskem (Knific, 2014).
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6 SODELOVANJE SV NA MEDNARODNI OPERACIJI KFOR TER
PODPORA PRI ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH IN DRUGIH
NESREČ
Republika Slovenija je z vstopom v EU in zvezo NATO postala subjekt, na katerega poleg
lastnih interesov vplivajo tudi interesi, ki jih zastopata ti dve entiteti. Republika Slovenija je
s sprejetjem Strategije sodelovanja Republike Slovenije v MOM (Uradni list RS, št. 19/10)
odgovorila na dejstvo, da so zaradi sprememb v varnostnem okolju mednarodne operacije
in misije vedno bolj kompleksne, v njih pa sodelujejo vojaške in civilne strukture. Za
doseganje postavljenih ciljev sta nujna celovit pristop in usklajenost delovanja vseh
sodelujočih. Uspešnost sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah temelji na jasnih
političnih odločitvah ter zavezanosti in podpori pri njihovem uresničevanju. Strateški
dokument, ki določa parametre sodelovanja, je Strategija sodelovanja Republike Slovenije
v mednarodnih operacijah in misijah.

6.1 STRATEGIJA SODELOVANJA REPUBLIKE SLOVENIJE V MOM
Sodelovanje mora biti premišljeno, zaradi velikega števila različnih udeležencev in
omejenih virov pa je potrebno zagotoviti integriran pristop. Pri tem je treba upoštevati, da
Republika Slovenija svoje nacionalne interese uresničuje tudi z aktivnim delovanjem v
mednarodnih povezavah, katerih članica je, svojo kredibilnost pa izkazuje z uresničevanjem
skupno sprejetih zavez (1. odstavek).
Republika Slovenija se zaveda pomena sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah s
ciljem zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti, stabilnosti, demokracije, razvoja,
krepitve vladavine prava, človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter nudenja pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah. Kot aktivna in odgovorna članica mednarodne skupnosti s
sodelovanjem prispeva k solidarnosti in humanosti do prizadetega prebivalstva ter k
stabilizaciji kriznih žarišč, od koder bi se lahko grožnje miru razširile tudi na druge države in
regije, s tem pa zagotavlja tudi lastno varnost (4. odstavek).
Aktivna udeležba RS v mednarodnih operacijah in misijah je sestavni del celovitega pristopa
k zagotavljanju nacionalne varnosti in blaginje, uresničevanju zunanjepolitičnih, varnostnih,
gospodarskih, razvojnih in drugih interesov in ciljev ter k izpolnjevanju obveznosti in
izkazovanju solidarnosti v multilateralnem in bilateralnem okvirju. Jasna strategija
sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah, strokovnost, usposobljenost in celovitost
pristopa bo pripomogla k boljši mednarodni podobi in položaju ter krepitvi ugleda in
verodostojnosti RS.
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Poleg tega je sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah izrednega pomena za
Republiko Slovenijo tudi zaradi pridobivanja pomembnih izkušenj. Republika Slovenija tako
na učinkovit način zagotavlja uveljavljanje strateških interesov države (5. odstavek).
Sodelovanje RS v mednarodnih reševalnih operacijah ob naravnih ali drugih nesrečah
poteka v skladu z načeloma solidarnosti in prostovoljnega dajanja pomoči, upoštevaje svoje
zmogljivosti in značilnosti nesreče. Pri izvajanju reševalnih operacij se upoštevajo potrebe
prizadetega prebivalstva in posebnosti prizadete države, spoštujejo se humanitarna načela,
ključna pa sta takojšnje ukrepanje in učinkovitost pomoči. V posebnih okoliščinah se lahko
v podporo mednarodnim reševalnim operacijam kot zadnje sredstvo uporabijo tudi vojaška
sredstva in zmogljivosti, če ni na voljo primerljive izbire na civilnem področju. Pri tem je
treba spoštovati primarno pristojnost prizadete države in splošno vlogo OZN pri
usklajevanju mednarodne pomoči ob nesrečah, reševalne operacije pa ohranijo svojo
civilno naravo in značaj (20. odstavek).
Republika Slovenija daje pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah v obliki
enot za zaščito, reševanje in pomoč, strokovnjakov za posamezna področja ter materialnih
ali finančnih sredstev. Zagotovi se nadaljnji razvoj zmogljivosti za povečevanje dosega in
učinkovitosti reševalne pomoči, ki se v reševalnih operacijah v tretjih državah in na
zaprosilo držav članic EU zagotavlja tudi državljanom držav članic EU v podporo izvajanju
konzularne pomoči in zaščite ob nesrečah (30. odstavek).
Dne 10. 6. 1999 je bila v VS OZN sprejeta resolucija 1244/1999 (S/RES/1244), ki je služila
kot pravna podlaga za napotitev mednarodne civilne in vojaške prisotnosti na Kosovu v
okviru misije Združenih narodov na Kosovu-UNMIK ter enotami NATA-KFOR. Tudi po
razglasitvi neodvisnosti Kosova leta 2008 resolucija 1244 ostaja v veljavi in je podlaga za
delovanje KFOR.
Temeljne naloge KFOR-ja, ki izhajajo iz resolucije 1244/1999, so naslednje:
− preprečevanje obnovitve sovražnosti in po potrebi uporaba sile za zagotovitev
premirja;
− zagotovitev umika in preprečitev vrnitve vojaških, policijskih in paravojaških enot
ZRJ na Kosovu;
− demilitarizacija Osvobodilne vojske Kosova in drugih oboroženih skupin kosovskih
Albancev;
− vzpostavljanje varnega okolja za vrnitev beguncev, zagotavljanje javne varnosti in
reda do prevzema teh nalog s strani mednarodnih civilnih struktur;
− nadzor razminiranja do prevzema teh nalog s strani mednarodnih civilnih struktur;
− podpora in sodelovanje z mednarodnimi civilnimi strukturami, predvsem z UNMIK
om;
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− nadzor meja in zaščite svobode gibanja (Grošelj, 2007, str. 135).
Iz naštetega lahko zaključimo, da sta bistveni nalogi KFOR sil zagotoviti varno in stabilno
okolje ter svoboda gibanja po celotnem ozemlju Kosova.
Slovenska vojska je svoje pripadnike prvič napotila na Kosovo januarja 2000. Do leta 2007
so slovenske enote delovale v sestavi sil drugih vojsk, februarja 2007 pa je Slovenska vojska
prvič v svoji zgodovini na mednarodno operacijo in misijo napotila enoto velikosti bataljona.
Takrat je bataljon prvič prevzel lastno območje odgovornosti in poveljeval pripadnikom tuje
vojske, članicam zveze Nato. Sočasno je Slovenska vojska na Kosovo napotila še
strokovnjake za civilno-vojaško sodelovanje in izvedla več projektov v okviru pomoči
lokalnemu prebivalstvu, ki so bili na lokalni ravni odmevni.
Naloge slovenskih vojakov na Kosovu vključujejo vzdrževanje varnega in stabilnega okolja,
zagotavljanje pogojev za prenos odgovornosti civilnim oblastem, izvajanje kontrole na
komunikacijah in kontrolnih točkah, varovanje objektov posebnega pomena ter izvajanje
projektov civilno-vojaškega sodelovanja.
V smislu zagotovitve varnega in stabilnega okolja so sile KFOR-ja pripravljene in zmožne
priskočiti na pomoč državnim, regionalnim in lokalnim oblastem pri odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč, vendar šele takrat, ko so vsi ostali resursi izčrpani. Na primeru
poplav bomo prikazali zmožnosti podpiranja kosovskih institucij v sistemu zaščite in
reševanja ter zmanjšanja posledic za prebivalstvo in njihovo imovino (Jelušič idr., 2006).

6.2 PODPORNO DELOVANJE KFOR V PRIMERU ODPRAVLJANJA POSLEDIC
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
Ena izmed bistvenih nalog KFOR-ja je tudi pripravljenost za izvajanje podpore pri
odpravljanju naravnih in drugih nesreč na območju Kosova. Terminologija KFOR-ja jo
imenuje kot »humanitarian assistance«, kar bi lahko prevedli kot humanitarno pomoč.
Humanitarna pomoč je časovno omejena pomoč (večinoma kratkotrajna) v sredstvih in
transportnih zmogljivostih, ki se jo nudi v primerih humanitarnih kriz.
Osnovni cilji humanitarne pomoči so:
− reševanje človeških življenj,
− pomoč pri zagotovitvi osnovnih človeških potreb (voda, hrana, nastanitev...)
− pomoč pri zagotovitvi osnovnih higienskih in medicinskih pripomočkov.
Vsako legitimno prošnjo s strani uradnih inštitucij, mednarodnih organizacij ali nevladnih
organizacij je potrebno preučiti in reagirati skladno z načrti delovanja.
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6.2.1 Princip delovanja
Prispevek KFOR-ja moramo razumeti v luči podpornega delovanja. Deležniki, ki so
odgovorni za takojšnje odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč, so vladne institucije
Kosova, mednarodne organizacije in nevladne organizacije. KFOR zagotavlja podporno
delovanje kot tretji v vrsti, primarni deležnik so vladne institucije Kosova.
Za delovanje KFOR-ja v podpornem delovanju pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
pa je potrebno upoštevati naslednje:
− KFOR reagira na eksplicitno zahtevo uradnih institucij Kosova ali uradnega
humanitarnega koordinatorja.
− Čas in obseg delovanja je omejen.
− Strategija podpornega delovanja mora vsebovati tudi načrt umika iz območja
delovanja ter prenos delovanja na uradne institucije v čim krajšem možnem času.
Poveljniku KFOR-ja pri odločitvi o sodelovanju pri odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč svetuje politični svetovalec ter štab. Vsekakor pa mora odločitev reflektirati
nevtralnost do vseh prebivalcev Kosova. Odločitev je pozitivna, če:
− situacija zahteva takojšnje posredovanje (zaščita življenj prebivalcev ali kritične
infrastrukture...),
− formalna zahteva za pomoč KFOR-ja je bila naslovljena direktno s strani uradnih
institucij,
− zahtevana sredstva ima KFOR v svoji strukturi.

6.2.2 Vrste pomoči
Vsaka vrsta dane pomoči bo zagotovljena na osnovi povračila. Ne glede na povračilo pa
pričakovana pomoč spada v eno izmed naslednjih skupin:
Razred I (NATO klasifikacija za hrano, vodo)
KFOR lahko zagotovi dnevne obroke in vodo na osnovi povračila. Vendar lastne zaloge ne
smejo pasti pod določeno raven, ki zagotavlja nemoteno delovanje KFOR-ja.
Razred III (NATO klasifikacija za goriva, maziva)
KFOR lahko zagotovi dnevne potrebe na osnovi povračila. S to pomočjo KFOR-ja zagotovi
distribucijo materiala, sredstev in ljudi. Vendar zaloge ne smejo pasti pod določeno raven,
ki zagotavlja nemoteno delovanje KFOR-ja.

79

Premiki in transport
V primeru nevarnosti se lahko uporabi zmogljivosti KFOR-ja za premike in transport ljudi,
opreme in materiala. Vendar je potrebno pred pričetkom delovanja podpisati listino
odpovedi odgovornosti za ljudi in sredstva, ki se prevažajo. Vsekakor pa KFOR ne bo
prevažal ljudi ali sredstev, ki niso upravičeni do tega.
Nastanitev
Pripadniki mednarodnih organizacij in nevladnih organizacij so lahko nastanjeni v
nastanitvenih kapacitetah, ki jih ima KFOR na Kosovu v času trajanja odprave posledic
naravnih in drugih nesreč. Tudi sredstva (vozila, oprema) se lahko skladišči v za to primernih
prostorih v primeru okvare, slabega vremena ali spremembi razmer na terenu.
Sanitetna zagotovitev
Tudi sanitetna zagotovitev se izvaja na osnovi povračila. Vse dejavnosti, zahteve in
specifičnosti se koordinirajo v štabu poveljstva KFOR-ja, kjer se potem tudi organizirajo
prioritete in morebitna podvajanja.
Sanitetna zagotovitev se lahko izvaja na dva načina:
− Urgentno; urgentno reševanje življenja in življenjskih funkcij se zagotovi vsakemu
posamezniku, ki izrazi zahtevo po pomoči.
− Zdravstvena oskrba; o njej se lahko pogovarjamo, ko države, ki prispevajo to
zmogljivost v sile KFOR, podpišejo bilateralne sporazume z mednarodnimi ali
nevladnimi organizacijami.
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7

ŠTUDIJA PODPORNEGA DELOVANJA SLOVENSKE VOJSKE V
PRIMERU POPLAV LETA 2014

Slovar slovenskega knjižnega jezika definira poplavo kot razlitje, razširjenje velike količine
vode po kaki površini (Bajec, 2000).
V oceni tveganja za poplave, izdelane s strani MOP, je poplava začasno prekritje zemljišča
z vodo, ki običajno ni prekrito z vodo. To vključuje poplave, ki jih povzročijo reke, gorski
hudourniki, občasni sredozemski vodotoki, ter poplave, ki jih povzroči morje v obalnih
območjih, lahko pa izključuje poplave iz kanalizacijskih sistemov (MOP, 2015).
Na podlagi glavnih značilnosti poplav in območij pojavljanja v Sloveniji Natek (Natek, 2005)
razlikuje pet vrst poplav:
−
−
−
−
−

hudourniške poplave,
nižinske poplave,
poplave na kraških poljih,
morske poplave,
mestne poplave.

Hudourniške poplave so kratkotrajne in izjemno silovite, povzročajo pa jih razmeroma
kratkotrajne in intenzivne padavine, bodisi ob poletnih neurjih bodisi ob jesenskih deževjih.
Pojavljajo se ob stotinah manjših hudournikov v gorskem svetu, v hribovjih in gričevjih ter
ob nekaterih večjih rekah (Savinja, Mislinja, Kamniška Bistrica, Sora). Vode zelo hitro
narastejo, prenašajo veliko proda, ki ga odlagajo na vršajih ali ravnini, po nekaj urah divjanja
pa že upadejo (Komac, Natek & Zorn, 2008).
Nižinske poplave se v Sloveniji pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek. Nastanejo zaradi
razlike v hitrosti dotekanja visokih vod ter odtočne zmogljivosti rečnih strug. Vode hitro
pritečejo z višjega sveta, tako da običajne struge ne morejo sproti odvajati vse vode in se
ta razlije po ravnini. Ker jim tam upade moč, za sabo pustijo peščeno-ilovnate naplavine in
le počasi odtečejo.
Najobsežnejše takšne poplave so ob Dravinji, ob spodnji Krki, Savi na Brežiškem polju in ob
spodnjem toku Sotle (Komac, Natek & Zorn, 2008).
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Poplave na kraških poljih nastanejo ali zaradi dviga piezometričnega nivoja kraške vode nad
površje ali zaradi presežka dotekajoče vode nad zmogljivostjo podzemnih odtočnih
kanalov. Pojavljajo se razmeroma redno, nastopijo počasi, voda stoji več dni ali tednov in
počasi odteče v in skozi kraško podzemlje. Najbolj značilne so za Grosupeljsko-Radensko
polje, Dobrepolje, Ribniško-Kočevsko polje, Globodol, Planinsko polje, Cerkniško polje in
Loško polje, k temu tipu prištevamo tudi poplave Ljubljanice na Ljubljanskem barju (Komac,
Natek & Zorn, 2008).
Morske poplave nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega pritiska in juga,
ko se gladina morja za kratek čas dvigne nad višino običajne visoke plime in poplavi obrežje.
Pri nas se pojavljajo v omejenem obsegu, zlasti v Piranu in Kopru, v veliko večjem obsegu
pa v bližnjih Benetkah. Poplave morja ogrožajo tudi Sečoveljske soline (Komac, Natek &
Zorn, 2008).
Mestne poplave so poseben tip poplav in se pojavljajo v mestih skoraj izključno po zaslugi
človeka. Pojavljajo se ob kratkotrajnih poletnih neurjih, ko v kratkem času pade velika
količina padavin, te vode pa zaradi hitrega odtekanja padavin s streh in asfaltiranih površin
kanalizacijski sistemi za meteorne vode enostavno ne morejo sproti požirati. Ob takšnih
priložnostih se zelo jasno pokažejo vse načrtovalske in projektantske napake, saj zaradi
premajhnih ali napačno speljanih odtokov ter preobsežnih asfaltiranih površin poplavne
vode zalijejo podvoze, podhode in kletne prostore, od koder pogosto niti ne morejo odteči
in jih je treba izčrpati. Posebna vrsta mestnih poplav se pojavlja ob manjših vodnih tokovih,
ki iz bolj ali manj naravnega okolja pritečejo na območje mesta, kjer so speljani po umetnih
strugah ali podzemnih kanalih (Komac, Natek & Zorn, 2008).
Poglavitni vzroki poplav so nesporno naravnogeografski, zlasti vremenske, geološke,
hidrološke, pedološke in vegetacijske značilnosti pokrajin. Najpomembnejši neposredni
razlogi so obilne padavine in taljenje snega. Poplave povzročajo dolgotrajne padavine,
predvsem pa razmeroma kratkotrajni nalivi. Pri tem je pomembna še predhodna
namočenost podlage, na nastanek poplav pa močno vpliva tudi relief (Natek, 2005).
Povezave med naštetimi dejavniki so zelo zapletene in se lahko od pokrajine do pokrajine
precej razlikujejo.
Poplave nastajajo tudi v povsem naravnem okolju, brez človekovih posegov, vendar v
takšnem okolju običajne vode odtekajo po dovolj veliki rečni strugi s strmcem, ki je usklajen
s količino vode in transportiranega gradiva, za občasne poplavne vode pa je na razpolago
ustrezno širša struga – poplavna ravnica. Tudi v pokrajinah, kjer človek ni občutneje posegal
v rečne struge in je odtok padavinske vode ostal ustrezno oddaljen od poplavnih voda,
poplave ne povzročajo skoraj nobene škode.
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Zelo nazoren primer je dolina ob zgornjem in srednjem toku Soče, kjer so vsi naravni
dejavniki idealni za pojavljanje silovitih hudourniških poplav (zelo strma pobočja, velike
letne količine padavin, izjemna intenzivnost padavin, velika prodonosnost, velik specifični
odtok), a vendar Soča tam živečih ljudi skorajda ne ogroža, zlasti zato, ker so ostali na varnih
višjih terasah in reki prepustili celotno poplavno ravnico.Temeljni razlog pojavljanja poplav
je nedvomno neenakomerna prostorska in časovna razporeditev padavin, ki ga nekatere
druge naravne danosti še stopnjujejo, na primer velike strmine, malo prepustna kamninska
podlaga. V povprečju dobiva največ padavin tako imenovana alpsko-dinarska pregrada (več
kot 1800 mm letno), od tam pa se letna količina padavin zmanjšuje proti obali (1100–1200
mm) in proti severovzhodu, tako da v Prekmurju v povprečju letno pade manj kot 900 mm
padavin.
Največ padavin dobivamo namreč ob vremenskih situacijah, ko prihajajo k nam z
jugozahodnim vetrom sorazmerno tople in z vlago nasičene zračne gmote, iz katerih se ob
prehodu prek alpsko-dinarske pregrade izločajo obilne padavine. Drugi vir izjemno močnih
padavin so kratkotrajne poletne nevihte, ki so lahko prostorsko zelo omejene, vendar lahko
takšni močni nalivi (tudi z več kot 100 mm padavinami v eni uri) povzročijo hudourniške in
mestne poplave ter zemeljske plazove. Še mnogo hujše posledice imajo lahko nekoliko
dolgotrajnejše močne padavine (v severozahodnih delih Slovenije tudi več kot 300 mm v 24
urah, v severovzhodnih delih več kot 100 mm), še zlasti, kadar so tla zaradi predhodnih
padavin nasičena z vodo (MOP, 2015).
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Slika 6: Opozorilna karta poplav

Vir: Ciklon (2018).

7.1 POPLAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2014
Poplave so najpogostejše in tudi najdražje nesreče tako v Republiki Sloveniji kot tudi drugje
po svetu. V Sloveniji smo se ne nazadnje lahko prepričali o uničujoči sili poplav in njihovih
družbeno psiholoških posledicah v letu 2014, ko smo zabeležili štiri poplave (februar,
september, oktober in november). V istem letu je bilo zabeleženo tudi več manjših, a
vendar intenzivnih neurij, ki so za seboj pustile precejšnje razdejanje (Gorenjska,
Notranjska in Štajerska).
Velika večina visokih vod se je leta 2014 zgodila jeseni in zgodaj pozimi. Skupno je bilo
zaznanih 184 primerov, ko so reke na avtomatskih vodomernih postajah presegle
opozorilne pretoke, in 26 primerov, ko je gladina morja na mareografski postaji v Kopru
presegla opozorilni vodostaj.
Opozorilni vodostaji so bili skupno preseženi na več kot polovici avtomatskih vodomernih
postaj državnega hidrološkega monitoringa, kar kaže na prostorsko razpršenost poplavnih
dogodkov v Sloveniji.
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Padavin je bilo leta 2014 povsod vsaj za desetino več kot v dolgoletnem povprečju, v veliki
večini je bil presežek nad petino, na Goriškem pa je presegel 50 odstotkov. Državno
povprečje padavin je bilo najvišje po izjemno mokrem letu 1937.
Podobno namočeno kot leto 2014 je bilo tudi leto 1965. Marsikje je bila količina padavin
leta 2014 najvišja od sredine minulega stoletja. V delu Posočja jih je padlo več kot 3800
mm, v delu Dolenjske in na severovzhodu države pa od 800 do 1400 mm.

7.1.1 Nalivi od 9. do 14. 9. 2014
Od 9. do 14. septembra se je nad južno polovico Evrope raztezalo območje zmerno visokega
zračnega tlaka, večinoma brez izrazitih ciklonov in anticiklonov. Zahodno od Iberskega
polotoka se je zadrževalo ciklonsko območje, nad severnim delom Evrope pa anticiklon.
Majhno odcepljeno jedro hladnega zraka v višinah je od južne Skandinavije potovalo proti
jugu in 11. septembra doseglo Slovenijo. Do 14. septembra se je zadrževalo nad nami in
okolico ter skupaj z že prej prisotno vremensko fronto v naši bližini poskrbelo za večdnevno
obdobje nestalnega vremena. Vetrovi v višinah so se skozi obravnavano obdobje menjali,
pogosto je pri tleh pihalo tudi s povsem druge smeri kakor višje v ozračju. Zračna masa nad
nami je bila za september vlažna do zelo vlažna in tudi zato pogosto nestabilna.
V Sloveniji je bilo prvi dan še večinoma sončno in zelo toplo vreme, po nižinah se je
večinoma ogrelo nad 26 °C. Sredi dneva in popoldne so zlasti v severnem in jugovzhodnem
delu Slovenije nastajale plohe in nevihte. Zaradi šibkih višinskih vetrov so se le počasi
pomikale proti jugu; ponekod je dlje časa močno deževalo, najbolj v okolici Šoštanja. Zvečer
se je vremensko dogajanje umirilo, od sredine noči naprej pa je konvekcija znova oživela, a
nalivi niso bili tako intenzivni kakor prej.
Padavinsko območje se je iznad južne polovice Slovenije 10. septembra zjutraj in dopoldne
preselilo na vzhod, a so se tudi drugje po Sloveniji občasno pojavljale manjše padavine.
Naslednji dan je večje padavinsko območje čez dan od zahoda prešlo Slovenijo, v noči na
12. september pa so padavine skoraj povsod ponehale. Po večinoma suhi prvi polovici 12.
septembra je že popoldne marsikje spet deževalo, zvečer pa je zmeren dež zajel vso
Slovenijo. V noči na 13. september je v večjem delu Slovenije obilno deževalo, proti jutru
pa so na vzhodu in jugu padavine ponehale. Tudi drugod je dež čez dan večinoma ponehal.
Od popoldneva do jutra naslednjega dne so se zlasti na severovzhodu pojavljale krajevne
padavine, deloma v obliki počasi se gibajočih krajevnih nalivov.
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Ponekod, na primer v Murski Soboti, so bili ti nalivi izjemno obilni. Vremensko dogajanje se
je 14. septembra prehodno umirilo, padavine so dopoldne ponehale tudi ob vzhodni meji.
Popoldne, zvečer in v noči na 15. september so sicer po državi še nastajale plohe, a padavin
je bilo mnogo manj kot prejšnje dni (Vertačnik, 2015, str. 53–55).

7.1.2 Nalivi od 21. do 22. 10. 2014
21. oktobra se je nad severnim delom Evrope razprostirala obsežna višinska dolina, pri tleh
sta bila ciklona s središčem nad Severnim morjem in zahodno Rusijo. Proti Alpam je s hladno
fronto prodiral hladen zrak, ki nas je dosegel v noči na 22. oktober. Pred njim je nad naše
kraje z zahodnim do jugozahodnim vetrom dotekal topel in zelo vlažen zrak. Pri tleh je v
severnem Sredozemlju nastal ciklon, ki je upočasnil prehod fronte čez naše kraje. Naslednji
dan se je od višinske doline nad nami odcepilo višinsko jedro hladnega zraka, a hkrati se je
ciklonsko območje pri tleh hitro pomaknilo južno in vzhodno od nas. S severnimi vetrovi je
k nam pritekal občutno hladnejši zrak, količina vodne pare v zraku se je močno zmanjšala.
Vremensko dogajanje se je zato pri nas čez dan hitro umirilo. Do popoldneva 21. oktobra
je bilo večinoma suho, le tu in tam so se pojavljale manjše padavine, večinoma plohe.
Povsod je bilo zjutraj in čez dan nenavadno toplo, ponekod po nižinah tudi nad 20 °C. Prva
nevihta z močnejšim nalivom je ob pol osmih zvečer dosegla Goričko, kmalu zatem pa so
na zahodu države nastale številne plohe in nevihte. Proti sredini noči so se padavine še
okrepile in širile proti vzhodu, zlasti v delu zahodne in osrednje Slovenije je dlje časa močno
deževalo. Jugozahod države so padavine zajele šele ob prehodu fronte v jutranjih urah. Še
pred svitom so nalivi povsod ponehali, nato je nekaj ur rahlo do zmerno deževalo. Meja
sneženja se je ob ohladitvi za okoli 10 °C spustila pod 1.000 m nadmorske višine. Padavine
so nato od zahoda ponehale, ob vzhodni meji šele pozno dopoldne. Večina padavin v
obravnavanem dogodku je bila zgoščena v nekajurno obdobje nalivov, ponekod z zelo
veliko količino padavin. Na mnogih merilnih mestih je povratna doba dosegla ali presegla
10 let.
Najhuje je bilo na merilnih mestih v Ljubljani in Borštu pri Gorenji vasi, kjer je v dobrih treh
urah padlo 100 oziroma 170 mm padavin. Ta višina padavin je blizu dolgoletnemu
celomesečnemu oktobrskemu povprečju. Skupna višina padavin je bila največja v pasu od
osrednjega Posočja do območja Domžal. Drugod so bile padavine precej manj obilne, a
večinoma jih je padlo vsaj 30 mm (Vertačnik, 2015, str. 55–57).
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7.2 DELOVANJE SLOVENSKE VOJSKE V PRIMERU POPLAV LETA 2014
7.2.1 Aktivnosti v mesecu septembru 2014
Na podlagi Odredbe (843-51/2014-25 z dne 18. 9. 2014), s katero je poveljnik Civilne zaščite
formalno zaprosil za sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske, vključno z materialnimi
sredstvi za potrebe vzpostavitve stanja, nujno za zaščito in reševanje ljudi ter za odvrnitev
neposredne ogoroženosti je Slovenska vojska pripravila sile za potrebe odprave posledic, ki
jih je povzročilo deževje v preteklih dneh na območju vzhodne Slovenije.
Prošnja za pomoč se je nanašala na naslednja območja:
− Na območje občine Lendava naj bi se napotilo 10 pripadnikov SV z osebno zaščito
in lopatami za pomoč pri utrjevanju protipoplavnih nasipov.
− Na območje občine Kostanjevica na Krki naj bi se napotilo 25 pripadnikov z ustrezno
opremo za dekontaminacijo za pomoč pri čiščenju.
− Na območje občine Podvelka naj bi se napotilo 15 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami in samokolnicami za pomoč pri čiščenju naplavin ob Šturmovem
potoku.
− Na območje občine Šentjernej naj bi se napotilo 20 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami, samokolnicami, delovnim strojem, tovornim vozilom in cisterno
za vodo za pomoč pri odpravljanju posledic poplav.
− Na območje občine Dobrovnik naj bi se napotilo 7 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami, samokolnicami, motornimi žagami in delovnim strojem za
pomoč pri čiščenju naplavin.
− Na območje občine Beltinci naj bi se napotilo 2 pripadnika z osebno zaščito,
lopatami, metlami, samokolnicami, 2 pnevmatska šotora, 40 terenskih postelj, 50
podmetačev in mobilno tuširnico za pomoč pri čiščenju naplavin.
Na podlagi zaprosila Poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije je načelnik Generalštaba
Slovenske vojske odobril aktiviranje potrebnih zmogljivosti Slovenske vojske. Z Ukazom za
aktiviranje sil Slovenske vojske za zaščito, reševanje in pomoč »POPLAVE SEP2014« so se
oblikovale in alarmirale sile (do 300 pripadnikov) za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah, s katerimi se zagotovi podpora silam sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami in tudi pomoč ter podpora prebivalcem Republike Slovenije od 13. 9.
2014 do zaključka aktivnosti.
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Združeni operativni center je izdelal na osnovi ukaza Generalštaba Slovenske vojske
koncept delovanja, sestavljen iz naslednjih faz:
− Faza I: Slovenska vojska ima od 13. 9. 2014 pripravljene zahtevane pripadnike za
pomoč vzhodu in jugovzhodu države. Pripadniki in sredstva so pripravljeni za premik
v območje delovanja najkasneje 14. 9. 2014 do 7.30.
− Faza II: od 15. 9. 2014 je mogoče uporabiti vse sile, skladno z načrtom »VIHRA 13«.
− Faza III: po 15. 9. 2014 se bodo nadaljnje aktivnosti izvajale skladno s potrebami
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Ministrstva za obrambo.
Posledično je 72. brigada kot glavna sila v svojem domicilnem področju zagotovila
pripadnike in materialna sredstva za pomoč prizadetemu področju. Za hitrejši prenos
informacij je poslala častnike za povezavo v Združeni operativni center in Regijske štabe
Civilne zaščite ter postavila izpostavljena poveljniška mesta. Kot neprekinjena naloga pa ji
je bilo dodeljeno ocenjevanje ogroženosti ter izvajanje potrebnih zaščitnih ukrepov na
vojaških objektih in območjih.
V naslednjih dneh je bilo angažiranih 1.003 pripadnikov, od tega jih je aktivnosti na terenu
opravljalo 645. Pri tem so opravili 9.161 delovnih ur, s 161 terenskimi in tovornimi vozili so
prevozili 11.285 kilometrov ter porabili 2.958 litrov goriva.
Izvajale so se predvsem sanacije sproženih plazov, čiščenje poplavljenih prostorov potem
ko se je poplavna voda umaknila, in postavitev protipoplavne ovire v občini Lendava. Za
potrebe prebivalcev v okolici Beltincev je bila postavljena tudi tuširnica.
V poročilih po končanem delovanju 72. brigada kot pozitivno navaja, da je bilo za potrebe
delovanja na terenu zagotovljenih dovolj pripadnikov. Za delo so bile uporabljene enote
čim bližje mestu delovanja, s čimer so se zmanjšali stroški premika in podaljšal čas dela na
terenu. Med vojaki je bila velika pripravljenost za delo. Ob alarmiranju so tiste, ki so bili
sami ogroženi, pustili doma. V enotah so bile izvedene ustrezne menjave kadra za
enakomerno obremenjenost pripadnikov na terenu. Vse naloge in aktivnosti so bile
izvedene kvalitetno in pravočasno brez hujših poškodb pripadnikov. Potrebno je poudariti
izjemno pozitiven odnos lokalnih skupnosti, prebivalcev, Civilne zaščite, gasilcev ter
medijev do navzočnosti pripadnikov Slovenske vojske, motiviranosti in učinkovitosti na
prizadetih območjih. Odziv vojakov za pomoč potrebnim ljudem je bil velik. Hvaležnost
domačinov je bila zelo velika.
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7.2.2 Aktivnosti v mesecu oktobru 2014
Na podlagi Odredbe (843-66/2014-13 z dne 28. 10. 2014), s katero je poveljnik Civilne
zaščite formalno zaprosil za sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske, vključno z
materialnimi sredstvi za potrebe vzpostavitve stanja, nujno za zaščito in reševanje ljudi, ter
za odvrnitev neposredne ogroženosti je Slovenska vojska pripravila sile za potrebe odprave
posledic, ki jih je povzročilo deževje v preteklih dneh na območju Slovenije.
Prošnja za pomoč se je nanašala na naslednja območja:
− Na območje Polhovega Gradca naj bi se napotilo delovni stroj bager s posadko.
− Na območje Poljan in Gorenje vasi naj bi se napotilo 60 pripadnikov z zaščitno
opremo, lopatami in samokolnicami ter nakladalec in 3 tovorna vozila za pomoč pri
čiščenju poplavljenih hiš in mulja.
− Na območje občine Medvode naj bi se napotilo 100 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami, vedri in samokolnicami ter nakladalec s posadko in 3 tovorna
vozila za pomoč krajanom pri čiščenju naplavin.
− Na območje Ljubljana Vič naj bi se napotilo 100 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami, samokolnicami ter dve tovorni vozili za pomoč krajanom pri
čiščenju naplavin in iznos uničenih predmetov.
− Na območje Loga nad Škofjo Loko naj bi se napotilo 15 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami, samokolnicami za pomoč pri ročni odstranitvi zemeljskega plazu
za stanovanjsko hišo.
− Na območje Žiri naj bi se napotilo 2 pripadnika – specialista inženirca z osebno
zaščito za izvidovanje podrtih mostov, pregled terena za postavitev alternativnih
mostov na cesti Žiri – Vrhnika in lokalni cesti v Štrajtovo grapo.
− Na območje Polhovega Gradca naj bi se napotilo 20 pripadnikov z osebno zaščito,
lopatami, metlami, samokolnicami za pomoč pri odpravljanju posledic poplav.
− Na območje Dobrova – Polhov Gradec naj bi se napotilo 2 pripadnika – specialista
inženirca z osebno zaščito za izvidovanje podrtih mostov, pregled terena za
postavitev alternativnih mostov na cesti Škofja Loka – Petačev Graben.

89

7.2.3 Izkušnje, pridobljene pri odpravi posledic poplav
Enote, ki so delovale na terenu, so si enotne, da je bilo leto 2014 zelo zahtevno.
Posredovanje pri naravni ujmi žled in poplave so terjale veliko naporov pri neposrednem
delu na terenu. Hkrati pa so dinamiki, spremenljivim okoliščinam in dejavnikom morali
slediti tudi organizacijski in normativni ukrepi poveljstev.
Zaradi pravočasnih informacij iz Združenega operativnega centra so imele enote dovolj časa
za pripravo pripadnikov, sredstev ter izdelavo lastnih organizacijskih in normativnih aktov.
Posledično je alarmiranje podrejenih enot potekalo v skladu z načrti, pripadniki so skladno
s samosklicem prihajali na dolžnost in se javljali na delovnem mestu.
Pripadniki so bili visoko motivirani za pomoč prebivalcem, usklajenost z ostalimi deležniki
na terenu je bila odlična. Pripadnike je dodatno motiviral tudi odnos lokalnega prebivalstva
in skupnosti, ki so izkazovali hvaležnost in hvalo na račun aktivnosti, ki so jih opravljali na
terenu.
Enote so bile z uporabo lastnih transportnih zmogljivosti premične in odzivne, specialistične
zmogljivosti so bile pravilno uporabljene in samoiniciativnost poveljnikov na terenu je bila
na zavidljivi ravni.
Določene stvari pa je možno tudi izboljšati. Sistemi zvez, ki jih uporablja Slovenska vojska,
pokrivajo celotno Slovenijo ter lahko nudijo telekomunikacijsko hrbtenico za prenos
informacij od enot na terenu do poveljstev in nazaj. Zato uporaba zasebnih mobilnih
telefonov ni potrebna in je v določenih primerih povzročala zmedo, saj so se informacije
podvajale. Prav tako, kot opozarja polkovnik Puš (Puš, 2018), je potrebno biti previden pri
nudenju pomoči podjetjem v privatni lasti, urejanju okolice posameznikom itd. Pripadniki
Slovenske vojske bi morali biti prvenstveno namenjeni za pomoč javnim ustanovam, javni
infrastrukturi in ostalim javnim objektom za skupno korist. Brez sprejetja določenih pravnih
aktov, ki regulirajo, komu prvenstveno Slovenska vojska pomaga, se lahko pomoč hitro
sprevrže v svoje nasprotje – zadovoljitev parcialnih interesov posameznikov nasproti
javnemu dobru.
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8 ŠTUDIJA PODPORNEGA DELOVANJA HRVAŠKE VOJSKE V
PRIMERU POPLAV LETA 2014
Sredi maja leta 2014 je v spodnjem toku reke Save prišlo do večjih poplav, ki so nastale
zaradi močnih padavin, ki jih je povzročilo večdnevno zadrževanje močnega ciklona nad
jugovzhodno Evropo. Bosna in Hercegovina, Srbija in vzhodna Hrvaška so dobile močne
padavine, več kot 200 litrov na kvadratni meter v samo nekaj dneh. To je povzročilo
katastrofalne poplave, kadarkoli zabeležene na tem področju.
Že mesec april je prinesel nadpovprečne padavine, ki so izdatno namočile površje in
ustvarile razmere za naravno katastrofo. Sledili sta dve ekstremni deževni obdobji; prvo od
28. aprila do 4. maja in drugo obdobje od 12. maja do 17. maja, ko so padavine padle na že
izdatno namočeno površino. Razen na področju severovzhodne Hrvaške je glavnina
padavin padla na območju Bosne in Hercegovine ter Republike Srbije, kar je se je pokazalo
v povišanem vodostaju desne strani porečja Save.
Prvotno so se povišali vodostaji na pritokih Save: Pakri, Ilovi, Orljavi, Česmi, kasneje pa še
na spodnjem toku reke Save. Reke Sava je kulminacijo doživela 17. in 18. maja 2014
(Vrančić, 2014).

8.1 POPLAVE NA OBMOČJU POREČJA REKE SAVE V MAJU 2014
Reka Sava izvira v slovenskih Alpah in se v Beogradu izliva v Donavo. Sava v največjem delu
teče čez Republiko Hrvaško in naravno ustvarja mejo z Bosno in Hercegovino. V obdobju od
14. maja do 18. maja so hidrološke merilne postaje na Savi zabeležile najvišje vodostaje v
vsej zgodovini uradnega merjenja.
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Tabela 22: Prikaz nekaterih ekstremov, izmerjenih na določenih merilnih mestih

Merilna postaja

Dosedanji
maksimum

Aktualni
maksimum

(1970–2013)

cm

Razlika
cm

cm
Sava - Sl. Brod

883 (1974)

939

56

Sava - Sl. Šamac

777 (1970)

891

114

Sava - Županja

1064 (1970)

1191

127

Kupa - Karlovac

818 (1974)

827

9

Kupa - J. Kiselica

740 (1974)

769

29

Korana - Velemerić

487 (1999)

510

23

Una - H. Kostajnica

483 (1982)

504

21

Orljava - Požega

254 (1987)

344

90

Vir: Hrvatske vode (2014, str. 18)

8.1.1 Prebitje Savskega nasipa v Rajevom selu in Račinovcih
Na področju vukovarsko-sremske in brodsko-posavske županije je reka Sava omejena z
nasipom, dolžine 214 kilometrov. Dne 17. 5. 2014 popoldne je skoraj istočasno prišlo do
prebitja nasipa na dveh mestih; najprej na področju Rajevega Sela in nato pri Račinovcu.
Narasla voda je silovito prodrla v notranjost in se pričela razlivati proti severu in vzhodu.
Sanacija mesta preboja je bila nemogoča zaradi nepristopnosti in velike nevarnosti za
življenja morebitnih delavcev. V obrambo pred poplavami so bili vključeni zaposleni
Hrvaških vod, delavci podjetij, ki imajo pogodbe za preventivna dela na vodotokih,
pripadniki Hrvaške vojske in lokalno prebivalstvo. Na terenu je bilo vsakodnevno
angažiranih veliko gradbenih in delovnih strojev za aktivno obrambo pred poplavami,
bagerji, buldožerji, kombinirani delovni stroji, različni tovornjaki (Vrančić, 2014).
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Tabela 23: Angažiranost ljudi, opreme in vozil

Zaposleni Hrvaških vod

104

Pripadniki Hrvaške vojske

670

Delavci licenciranih podjetij

570

Gasilci

2.097

Pripadniki civilne zaščite

707

Bagerji

64

Buldožerji

14

Traktorji

68

Mobilne črpalke

38

Tovornjaki

90

Vreče

1.562.270

Jumbo vreče

2.757

PVC-folija (m2)

500

Pesek različne granulacije (m3)

24.744

Geotekstil (m2)

30.750

Betonske cevi

351

Geomembrane

61
Vir: Hrvatske vode (2014, str. 24)
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8.2 POMOČ IN PODPORA HRVAŠKE VOJSKE NA POPLAVNEM OBMOČJU
Že od prvih dni, ko so območja Republike Hrvaške prizadele katastrofalne poplave, so bile
oborožene sile z vso razpoložljivo opremo vključene v nudenje pomoči tamkajšnjim
prebivalcem.
Skladno z Ustavo Republike Hrvaške, Zakonom o obrambi in ostalimi strateškimi dokumenti
ima Hrvaška vojska naslednje bistvene naloge:
−
−
−
−

zaščita suverenosti in ozemeljske celovitosti republike,
obramba republike in zaveznikov,
sodelovanje v operacijah za podporo miru (mirovne operacije) ter
pomoč civilnim institucijam.

Pomoč in podpora oboroženih sil se uporablja v situacijah različnih vrst tveganj in groženj,
ki niso klasično vojaške narave, ampak se udejanijo kot nudenje pomoči drugim vladnim in
državnim organom za zaščito in reševanje, protipožarni zaščiti, medicinski prevoz bolnih
oziroma poškodovanih oseb po zraku ter nudenje pomoči prebivalcem na območju, ki je
vremensko ogroženo zaradi naravne katastrofe, kot so suša, snežne padavine in poplave.
Zmogljivosti in kapacitete Hrvaške vojske se aktivirajo šele, ko zmogljivosti institucij in
organizacij ter različnih delovnih teles za zaščito in reševanje ne zadostujejo za uspešen
odziv na naravno katastrofo. V teh primerih pristojni organ vloži zahtevo na Ministrstvu za
obrambo po angažiranju pripadnikov in tehničnih zmogljivosti Hrvaške vojske. O zahtevi se
odloči minister za obrambo in o tem obvesti predsednika Republike Hrvaške kot vrhovnega
poveljnika oboroženih sil.
Tako je bilo tudi sredi maja 2014, ko je na zahtevo Državne uprave za zaščito in reševanje
minister za obrambo sprejel odločitev o napotitvi pripadnikov oboroženih sil, skupaj s
potrebno inženirijsko opremo, transportnimi sredstvi in plovili, na območje požeškoslavonske, brodsko-posavske in vukovarsko-sremske županije z namenom nudenja pomoči
v boju proti poplavam.
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8.2.1 Aktivacija pripadnikov oboroženih sil
Hrvaška vojska je takoj ustanovila namenske sile, sestavljene iz pripadnikov kopenske
vojske, zračnega letalstva in protizračne obrambe ter Poveljstva za podporo. Že drugi dan
je bilo na prizadetih območjih več kot 1.000 pripadnikov, ki so bili angažirani na različnih
aktivnostih, kot so polnjenje vreč s peskom, izdelava zasilnih nasipov, evakuacija ljudi in
živali ter zdravstvena oskrba in psihološka pomoč lokalnemu prebivalstvu na prizadetem
področju. Distribuirali so pitno vodo, prevažali humanitarno pomoč, izvajali izvidovanje
poplavnega območja iz zraka, sanirali prebit nasip in na razne druge načine pomagali
prebivalcem.

8.2.2 Delovanje pripadnikov oboroženih sil
Pripadniki oboroženih sil so evakuirali z najbolj ogroženih področij 3.255 prebivalcev ter več
kot 4.000 domačih živali. V nasipe so vgradili okoli 220.000 vreč s peskom in samo v prvih
dvajsetih dneh so distribuirali okoli 100.000 litrov pitne vode.
V treh mestih (Gradište, Cerna in Otok) so že v prvih dneh postavili tri mobilne poljske
kuhinje, s katerimi so pripravili okoli 1.600 toplih obrokov za lokalno prebivalstvo.
V vsakodnevni pomoči lokalnemu prebivalstvu se je uporabljalo 96 motornih vozil (terenski
osebni avti, tovornjaki, vlačilci…), 12 čolnov, 11 sanitetnih vozil, 6 inženirijskih strojev, 3
amfibijska vozila, 2 transportna helikopterja, 5 cistern za vodo ter 4 cisterne za prevoz in
distribucijo goriva (Višnecki, 2014).

8.2.3 Saniranje poplavljenega področja
Po določenem času, ko so se poplavne vode začele umikati, so se spremenile tudi težiščne
naloge Hrvaške vojske. Fokus je s protipoplavnega delovanja prešel na saniranje posledic
katastrofalnih poplav na prizadetem področju.
Konec maja 2014 so pripadniki pričeli z zbiranjem in odstranjevanjem poginulih živali ter
sanacijo dovoznih prometnic, pomembnejših objektov in ključnega področja. Na poplavna
področja se je dodatno napotilo epidemiološke skupine, ki so izvajali DDD (dezinfekcijo,
dezinsekcijo in deratizacijo). Pripadniki bataljona za jedrsko, radiološko, biološko in
kemično obrambo so opravljali dekontaminacijo oseb in vozil, ki so zapuščala poplavljena
območja. Tako so dekontaminirali okoli 20.000 ljudi in okoli 10.000 vozil, hkrati pa so
poskrbeli za okoli 1.000 kadavrov mrtvih živali.
Inženirijske enote so odigrale ključno vlogo pri sanaciji mostov in prometnic na prizadetem
območju. Hkrati so z gradbenimi stroji utrdili in nadgradili nasipe ter omogočili ostalim
pripadnikom svobodo gibanja po prometnicah na območju.
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S transportnimi sredstvi so izvajali prevoze humanitarne pomoči. Iz Zagreba so 25-krat
prepeljali okoli 200 ton tovora na prizadeto območje. Tovor je vseboval hrano, oblačila,
obutev, higienske potrebščine, ustekleničeno vodo, hrano, kozmetične pripomočke ter
odeje in rjuhe.

8.2.4 Zračna podpora poplavljenega območja
Zračne sile Hrvaške vojske so angažirale 2 helikopterja za potrebe iskanja in reševanja ter
izvidovanja poplavljenega območja iz zraka. Pri tem so izvedli 76 letov v trajanju skoraj 42
ur. Hkrati so na območja, ki niso bila dostopna po kopnem, transportirali vodo, hrano,
zdravila ter evakuirali ljudi. V ta namen so izvedli okoli 200 letov ter evakuirali in prepeljali
310 oseb in več kot 100 ton tovora.
Hkrati so skladno z odločitvijo Vlade Republike Hrvaške ter soglasjem predsednika
republike pomagali na območju sosednje države Bosne in Hercegovine.
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9 NAGRAJEVANJE ZASLUŽNIH PRIPADNIKOV PRI ODPRAVI
POSLEDIC NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
Vojaška odlikovanja in medalje se podeljuje osebi, enoti ali organizaciji v znak junaštva,
zaslug ali nadpovprečnega opravljanja dolžnosti. Praviloma se odlikovanja upošteva pri
kariernem napredovanju, hkrati pa so lahko odlikovanci na slavnostnih prireditvah
pozicionirani na častnih mestih. Posameznike, ki imajo vojaški pogreb, medalje in
odlikovanja pospremijo tudi na zadnji poti kot dokaz herojstva, junaštva in odličnosti v
služenju domovini.

9.1 PRIMERI ODLIKOVANJ V TUJIH VOJSKAH
Praksa v tujih oboroženih silah je različna, posledica pravnega sistema, vojaške tradicije in
zgodovinskih razlogov. Ključno pa je, da je odlikovanje enakovredno tistim, ki so bili
pridobljeni v boju.

9.1.1 Humanitarian Service Medal (HSM)
Predsednik ZDA Gerald Ford je s predsedniškim odlokom leta 1977 uvedel medaljo za
pripadnika oboroženih sil, ki se je odlikoval v aktivnostih na humanitarnem področju. Do
medalje je upravičen pripadnik oboroženih sil (vključno z rezervno sestavo in Nacionalno
gardo), ki se je odlikoval z dejanjem ali sodelovanjem v določenih aktivnostih humanitarne
narave (U. S. Army, 2019).
Te aktivnosti so naslednje:
− odprava posledic naravnih nesreč,
− evakuacija civilista iz sovražnega okolja,
− humanitarna podpora beguncem.
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Podeljuje jo Ministrstvo za obrambo ZDA. Zanimivo je, da so jo prejeli pripadniki 173.
padalske brigade (del ameriških sil v Evropi, nastanjeni v Italiji), ko so pomagali pri odpravi
posledic naravne ujme žleda.
Medalja je bila podeljena vsem pripadnikom, ki so od 7. 2. do 12. 2. 2014 s pomočjo
cestnega konvoja pripeljali v Slovenijo električne agregate in ostalo nujno opremo ter tako
pomagali prebivalcem Slovenije, da so lažje prebrodili naravno katastrofo (ArmyTimes,
2016).
Slika 7: Humanitarian Service Medal

Vir: Wikipedia (2018)

9.1.2 Operational service medal – HUMANITAS
Kanadske oborožene sile imajo od leta 2010 možnost podeljevanja medalje za dosežke na
področju humanitarnih aktivnosti. Do nje je upravičen pripadnik oboroženih sil, ki je
opravljal svojo dolžnost izven Kanade vsaj 30 dni od avgusta 2009 dalje. Aktivnosti, ki so jih
opravljali morajo biti v povezavi s humanitarnimi operacijami, kot so odpravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč, iskanje in reševanje oseb, obnova infrastrukture po naravni
katastrofi in podobno (Veterans Affairs Canada, 2018).
Slika 8: Operation Service Medal – HUMANITAS

Vir: Wikipedia (2018)
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9.1.3 Einsatzmedaille Fluthilfe 2013
Medalja Zvezne republike Nemčije za udeležence v poplavah leta 2013 je hkrati vojaško in
civilno priznanje, ki sta sta ga z združenim dekretom ustanovila zvezna ministra za obrambo
in notranje zadeve, potrjeno pa je bilo s strani predsednika države. Do nje so bili upravičeni
pripadniki vojske, policije, civilne zaščite, pripadniki tujih oboroženih sil in tudi posamezniki,
ki so nudili pomoč državnim organom med odpravo posledic poplav vsaj en dan po 30. 3.
2013 na prizadetem področju.
Glede na status (pripadniki vojske, tuji pripadniki oboroženih sil) priznanje podeljuje
minister za obrambo, ostalim (pripadnikom policije, Civilne zaščite…) pa minister za
notranje zadeve (Bundesamt fur Justiz, 2013).
Slika 9: Einsatzmedaille Fluthilfe 2013

Vir: Wikipedia (2018)
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9.2 ODLIKOVANJA IN PRIZNANJA V SLOVENSKI VOJSKI PRI ODPRAVI
POSLEDIC NARAVNIH IN DRUGIH NESREČ
Republika Slovenija za zasluge, razvoj in krepitev obrambe države in Slovenske vojske, za
zasluge, hrabrost ter uspehe pri opravljanju vojaške službe v miru in v vojni, skladno s
Pravilnikom o priznanjih Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 41/07, 4/11, 86/11,
105/13, 37/15 in 72/18), podeljuje naslednja priznanja:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

častni vojni znak,
red in medaljo generala Maistra,
red in medaljo Slovenske vojske,
medaljo generala Franca Rozmana Staneta,
medaljo ministra za obrambo,
medaljo za zasluge,
medaljo za znanstveno-raziskovalne dosežke,
medaljo za kulturne dosežke in promocijo Slovenske vojske,
medaljo načelnika Generalštaba Slovenske vojske,
medaljo za hrabrost,
medaljo za ranjence,
medaljo za mednarodno sodelovanje,
medaljo v službi miru.

Sedaj se podeljuje pripadnikom Slovenske vojske samo priznanja Civilne zaščite, kar pa po
našem mnenju ni ustrezno. Podporno delovanje Slovenske vojske v odpravi posledic
naravnih in drugih nesreč je ena izmed bistvenih nalog Slovenske vojske in uspešno
načrtovanje ter izvedba nalog bi morala biti ustrezno sistemsko nagrajena. Seveda pa je
bistveno, da se kriterije pripadanja korektno uredi z internimi normativnimi akti.
Predlagamo, da se uvede vojaško priznanje za udeležbo pri odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč. Vsak pripadnik Slovenske vojske, ki sodeluje v aktivnostih odprave posledic
naravnih in drugih nesreč, bi bil upravičen do spominskega znaka/priznanja. Pripadniki, ki
so se še posebej izkazali pa bi bili predlagani za medaljo. Medalja bi bila v treh stopnjah ali
barvah: I., II, III. stopnja ali bronasta, srebrna in zlata.
Srebrna in zlata medalja bi bili praviloma namenjeni poveljujočim v aktivnostih, ki so se še
posebej izkazali pri vodenju enot na terenu in organiziranju dela v poveljstvih in enotah.
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10 PRIČAKOVANI REZULTATI RAZISKOVANJA, NJIHOVA UPORABA
IN PRISPEVEK K STROKI IN ZNANOSTI
Delo zajema analizo pravnih norm in predpisov, ki jim je zavezano delovanje Slovenske
vojske, poleg tega pa so v delu opisane tudi sile tujih oboroženih sil, ki jih uporabljajo pri
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.

10.1 PRIČAKOVANI REZULTATI RAZISKOVANJA
Namen magistrske naloge je analizirati pravne okvire, znotraj katerih deluje Slovenska
vojska kot del sil zaščite, reševanja in pomoči, ter primerljivost sil, ki jih zagotavlja Slovenska
vojska za zaščito, reševanje in pomoč s tujimi oboroženimi silami. Namen magistrskega dela
je bil dosežen.
Cilji, zastavljeni v magistrskem delu, so doseženi. V delu so predstavljene sistemske in
pravne opredelitve sistema zaščite in reševanja, vključno z normativnimi akti, ki regulirajo
vlogo in delovanje Slovenske vojske v podpornih nalogah zaščite in reševanja. Z izbranimi
primeri tujih oboroženih sil pa so prikazane primerjave delovanja namenskih sil z
delovanjem namenskih sil Slovenske vojske.
V magistrskem delu sta postavljeni dve hipotezi, ki bosta v nadaljevanju potrjeni oziroma
ovrženi.
Prva hipoteza se glasi: Sodelovanje Slovenske vojske v sistemu ZIR je pravno nedorečeno,
zato predstavlja težavo pri pravočasni izvedbi interventnih nalog.
Področje zaščite in reševanja je zgrajeno na političnih, pravnih, kadrovskih, finančnih,
materialnih in administrativno-organizacijskih temeljih, kot so Resolucija o strategiji
nacionalne varnosti Republike Slovenije, Splošni dolgoročni program razvoja in opremljanja
Slovenske vojske, Obrambna strategija Republike Slovenije, Nacionalni program varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Doktrina zaščite in reševanja, Zakon o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami.
Hkrati je področje sodelovanja Slovenske vojske v sistemu varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami multidisciplinarno ter posega tudi na normativna področja deležnikov,
s katerimi Slovenska vojska sodeluje in deluje.
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Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko Unijo ter zvezo Nato pa se je nabor pravnih aktov
še dodatno razširil. Pravnemu okvirju in podlagam, ki dovoljujejo Slovenski vojski
sodelovanje v sistemu zaščite in reševanja, imajo svoje izhodišče v Ustavi Republike
Slovenije, Zakonu o obrambi, Zakonu o službi v Slovenski vojski, zakonu o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami ter ostalimi že naštetimi pravnimi akti.
Vsi ti normativni akti nedvoumno in eksplicitno pravno definirajo vlogo, dolžnosti in
omejitve, ki jih je dolžna spoštovati Slovenska vojska in njeni pripadniki. Praksa in učenje iz
izkušenj sta pokazala, da je normativna ureditev ustrezno rešena in kot taka ne predstavlja
težav ali ovire pri podpornem delovanju Slovenske vojske.
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 14. členu opredeljuje načelo
postopnosti pri uporabi sil in sredstev. Lokalna skupnost uporabi za zaščito, reševanje in
pomoč ob naravni ali drugi nesreči najprej svoje sile in sredstva. V primerih, ko zaradi
velikega obsega nesreče oziroma ogroženosti, sile in sredstva lokalne skupnosti niso
zadostni ali niso zagotovljeni med sosednjimi lokalnimi skupnostmi, država zagotavlja
uporabo sil in sredstev s širšega območja. Vojsko in obrambna sredstva je mogoče uporabiti
za zaščito, reševanje in pomoč, če razpoložljive sile in sredstva ne zadoščajo za nujno
reševanje ter pomoč in če vojska ni nujno potrebna pri opravljanju obrambnih nalog.
Slovenska vojska se ne more in ne sme sama odločiti o posredovanju izven vojaških
objektov, temveč šele na zahtevo vlade, v nujnih primerih pa na predlog poveljnika Civilne
zaščite, o tem odloča minister za obrambo oziroma načelnik generalštaba po pooblastilu
ministra.
Tudi visoka častnika poudarjata, da je sedanja normativna ureditev ustrezna in omogoča
nemoteno uporabo pripadnikov Slovenske vojske v odpravi posledic naravnih nesreč.
Pravne podlage Slovenski vojski omogočajo nemoteno sodelovanje v silah zaščite,
reševanja in pomoči, so pa seveda še določene rezerve pri prilagoditvi in implementaciji
določenih internih aktov po področju zaščite in reševanja v Slovenski vojski.
Zaviralno pa na izvedbo interventnih nalog delujejo različni drugi dejavniki, povezani
predvsem s pretokom informacij, medresorskimi usklajevanji ter delegiranjem in
načrtovanjem aktivnosti.
Hipoteza je ovržena.
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Druga hipoteza se glasi: Organiziranost in opremljenost namenske enote Slovenske
vojske je primerljiva z enotami tujih oboroženih sil (primerjava z oboroženimi silami
Kraljevine Španije, Kanade in Hrvaške) in omogoča uspešno izvedbo podpornih nalog v
sistemu zaščite in reševanja.
Iz primerjave delovanja namenske enote Slovenske vojske z drugimi enotami tujih vojska
lahko potegnemo določene vzporednice. Oprema Slovenske vojske je dvonamenska in kot
taka več kot primerna za delovanje v kriznih razmerah. Po površini večje države imajo večji
nabor opreme, kar je pogojeno z zmogljivostjo delovanja na terenu. Bogatejše države
(primer Kanade in Španije) si lahko tudi privoščijo, da je oprema, namenjena za delovanje
v odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, skladiščena centralizirano in pripravljena za
delovanje ali morebiten transport na prizadeto področje. Ta vozila in sredstva so namensko
izločena in namenjena samo za delovanje namenskih skupin. Dobra stran takega koncepta
je ta, da so oprema, sredstva in vozila nepretrgoma na razpolago ter omogočajo takojšnjo
uporabo. Slaba stran pa je neizkoriščenost opreme, ki je pripravljena za uporabo.
Slovenska vojska zaradi omejenosti kadrovskih in materialnih virov uporablja nabor
sredstev in vozil, ki jih lahko uporabi v primeru naravnih in drugih nesreč. Sredstva in vozila
so uporabljena v vsakodnevnih aktivnostih in niso namensko skladiščena. Dobra stran tega
principa je ta, da so sredstva maksimalno izkoriščena in uporabljena v vsej pričakovani
življenjski dobi. Velika verjetnost pa je, da so sredstva in vozila v primeru naravne nesreče
že angažirana v rednih nalogah ali morebiti v okvari zaradi uporabe.
Slovenska vojska lahko zagotavlja celoten spekter podpornega delovanja kot ostale tuje
oborožene sile. Prevoz oseb in transport blaga, sanitetna zagotovitev in pomoč
prizadetemu prebivalstvu, inženirijska podpora usposobitvi osnovne prometne
infrastrukture, prečiščevanje pitne vode ter zagotovitev in distribucija kuhanih obrokov so
le del zmogljivosti, ki jih omogoča. Zaradi manjše specializiranosti, ki jo terja velikost države
in oboroženih sil, Slovenska vojska zagotavlja širši nabor nalog, ki izhajajo iz podpornega
delovanja in pokrivajo celoten spekter delovanja.
Namenske enote tujih vojska imajo ožje definirane bistvene naloge (zagotoviti osnovno
medicinsko pomoč, proizvesti neoporečno pitno vodo, popravilo osnovne infrastrukture in
vzpostavitev komunikacijskega sistema), za katere imajo specializirano opremo in visoko
specializiran kader.
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Glavna razlika med namenskimi enotami je v konceptu organizacije sil. Večje države imajo
namenske sile, ki so stalne in spadajo v posebne organizacijske enote. Pri tem imajo stroge
in rigorozne vstopne pogoje ter permanetno specialistično usposabljanje. Z vidika velikosti
ozemlja in obsega oboroženih sil je ta struktura smiselna, saj je reakcijski čas temu ustrezno
krajši. Te enote so samozadostne v kadrovskem in materialnem smislu ter v celoti
profesionalizirane.
Posledično je tudi reakcijski čas takih specializiranih enot krajši. Omejitve delovanja
Slovenske vojske, ki izhajajo iz normativnih aktov, ne omogočajo tako hitrega odziva.
Sodelovanje pripadnikov Slovenske vojske v odpravi posledic naravnih in drugih nesreč ne
sme ogrožati zahtevane stopnje pripravljenosti Slovenske vojske za izvajanje vojaške
obrambe ali izvedbe nujnih in neodložljivih nalog, ki bi vplivale na varnost v Slovenski vojski.
Hipoteza je potrjena.
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10.2 PRISPEVEK RAZISKAVE K ZNANOSTI IN STROKI TER UPORABNOST
REZULTATOV RAZISKAVE
Z magistrsko nalogo smo želeli proučiti normativno ureditev sistema zaščite in reševanja
ter organiziranost enot Slovenske vojske na ozemlju Republike Slovenije, ki imajo
zmogljivost pravočasnega odziva na zahteve ZIR. Pri tem smo se dotaknili tudi
opremljenosti enot ter izurjenosti pripadnikov, saj le tako lahko zagotovijo uspešno
posredovanje na prizadetih območjih. Predvsem pa tako poskrbijo za varnost pripadnikov
na terenu. S primerjanjem namenskih enot Slovenske vojske ter tujih oboroženih sil smo
izpostavili primere dobre prakse ter predlagali izboljšave v organizacijskem smislu. S to
problematiko se do sedaj ni ukvarjal še noben avtor, zato je zanimiva tudi za načrtovalce
znotraj Slovenske vojske, izsledki pa uporabni za neposredno implementacijo v delovne
dokumente.
Obravnavana tema je lahko tudi dodatno gradivo strokovni in zainteresirani javnosti;
magistrska naloga je tako lahko v pomoč, da se s prebiranjem pridobi poglobljen vpogled v
konkretno tematiko. V nalogi so predstavljeni normativni in doktrinarni akti, ki urejajo tako
sistem zaščite in reševanja kot tudi podporno vlogo Slovenske vojske znotraj tega sistema.
V drugem delu naloge pa je primerjava namenske enote Slovenske vojske s tujimi
oboroženimi silami ter delovanje v mednarodnem okolju. Na primeru poplav leta 2014 pa
se primerja delovanje Slovenske vojske z delovanjem pripadnikov Hrvaške vojske.
K znanosti in stroki lahko naloga predstavlja prispevek celovite ureditve normativnih aktov,
ki urejajo delovanje Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja in tudi deležnika, ki
prispeva pripadnike v sile za zaščito, reševanje in pomoč. Naloga lahko glede na širino
področja, ki ga zajema, predstavlja dobro podlago za nadaljnje proučevanje posameznih
področij, kot je na primer podrobnejše proučevanje dvonamenskosti vojaške opreme,
izdelava odlikovanj za pripadnike, ki so bili aktivni udeleženci v odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč, ali morda ureditev področja delovanja Slovenske vojske, ki preprečuje
nenamensko uporabo pripadnikov pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč.
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11 ZAKLJUČEK
Podnebne spremembe in z njimi povezane naravne in druge nesreče so realnost, ki nobene
države ne smejo pustiti brezbrižne. Ekstremne vremenske razmere, kot so višje povprečne
letne temperature, neenakomerno porazdeljene padavine z ekstremnimi viški, hitri
prehodi med letnimi časi ter temperaturni šoki, so pokazatelj prihodnosti. Ekstremni
vremenski dogodki, ki spreminjajo padavinski režim, že povzročajo napetosti v regijah, silijo
prebivalce v migracije ter povzročajo vojne za vodo in vodne vire.
Naravne nesreče v nerazvitih državah in državah v razvoju smrtonosno vplivajo predvsem
na prebivalstvo, medtem ko v modernih državah povzročajo gmotno škodo na premoženju
prebivalcev in javni infrastrukturi. Naravnim nesrečam se je prvenstveno potrebno
posvetiti v smislu preventivnih aktivnosti. Ko pride do samega dogodka, je že prepozno. Z
množico različnih, ki pa so med seboj načrtno povezane dejavnosti, ki tvorijo funkcionalno
zaokroženo celoto dejavnosti, lahko sistemsko vzpostavimo sistem varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami.
Poleg normativnih, sistemskih, organizacijskih, finančnih in ostalih dejavnikov je
najpomembnejši človeški kapital – kadrovski viri, namenjeni delovanju v sistemu varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sile za zaščito, reševanje in pomoč so v glavnem
organizirane v skladu z ogroženostjo. Večina sil je organiziranih v lokalnih skupnostih, le
manjši del je organiziran na ravni države in v posameznih gospodarskih družbah, zavodih in
drugih organizacijah.
Slovenska vojska, ki jo sestavljajo profesionalni pripadniki in dopolnjuje pogodbena
rezerva, je deležnik, ki ima lahko velik vpliv na odpravo posledic naravnih in drugih nesreč.
S psihofizično pripravljenimi pripadniki, opremo, ki je dvonamenska in služi tudi v
mirnodobnem času, ter z motiviranostjo in predanostjo je lahko tisti dejavnik na terenu, ki
zmanjša posledice delovanja naravnih in drugih nesreč ali pa jih omili.
Normativni akti, ki urejajo to področje, so dovolj kakovostni in vseobsegajoči, da določajo
uporabo Slovenske vojske in preprečujejo kakršnokoli zlorabo pooblastil, vojaško
samovoljo ali odmik od civilnega nadzora. Vojska se ne more in sme sama odločiti o
posredovanju izven vojaških objektov, temveč šele na zahtevo vlade, v nujnih primerih pa
na predlog poveljnika Civilne zaščite. O tem odloča minister za obrambo oziroma načelnik
generalštaba po pooblastilu ministra.
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Organiziranost in opremljenost Slovenske vojske, predvsem namenske enote, je primerljiva
s tujimi enotami ob predpostavki, da se upošteva specifičnost reliefa in velikost države.
Slovenska vojska je z opremo, ki jo uporablja, popolnoma operativna in lahko v vsakem
trenutku deluje podporno drugim deležnikom ali samostojno pri odpravi posledic naravnih
in drugih nesreč.
Nismo se posvetili obnavljanju opreme in nakupu nove, ko se oprema poškoduje ali iztroši.
Slovenska vojska ima nabor sredstev in vozil, ki jih lahko uporabi v primeru naravnih in
drugih nesreč. Sredstva in vozila so uporabljena v vsakodnevnih aktivnostih in niso
namensko skladiščena. Velika verjetnost je, da so sredstva in vozila v primeru naravne
nesreče že angažirana v rednih nalogah ali morebiti v okvari zaradi uporabe. Vendar s
pravočasno pripravo na morebitne naravne nesreče, saj Slovenska vojska ni prva sila, ki je
angažirana za delovanje, lahko sredstva in opremo zbere in z njimi deluje.
Slovenska vojska ima v svoji sestavi zaposlene psihologe, ki se jih aktivira tudi za nudenje
psihološke pomoči in podpore pripadnikom, ki so bili posredno ali neposredno udeleženi v
kriznem dogodku. Psihološke krizne intervencije se izvajajo takoj po dogodku ter v času do
14 dni po dogodku oziroma dokler obstaja potreba po izvedbi. Pripadnik, ki je bil udeležen
v kriznem dogodku in ima določene posledice, lahko dobi dostop do psihološke pomoči
ustrezno usposobljenih psihologov. Slovenska vojska tako zmanjšuje tveganja za svoje
pripadnike in jim nudi ustrezno pomoč v kolikor je potrebno.
Trenutno pa ni rešeno področje nagrajevanja pripadnikov, ki so delovali ali sodelovali v
odpravi posledic naravnih in drugih nesreč. Trenutno Slovenska vojska nima možnosti
podeljevanja medalj pripadnikom, ki so bili udeleženi v odpravi posledic naravnih in drugih
nesreč in so se izkazali z junaštvom, nadpovprečnimi rezultati ali zaslugami za uspešno
vodenje. Te vrste odličja ne obstajajo, možno je samo podeljevanje priznanj in nagrad
Civilne zaščite. V tretjem členu Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred
naravnimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01) so našteta priznanja in nagrade, to
so kipec Civilne zaščite, Plaketa Civilne zaščite in znak Civilne zaščite. Podeljujejo se
posameznikom, skupinam in organizacijam za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne
dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kandidate za
priznanja in nagrade lahko predlagajo državni organi, občine, gospodarske družbe, zavodi,
društva in druge organizacije ter poveljniki Civilne zaščite. Komisija, ki jo sestavlja
predsednik in štirje člani izmed predlogov izbere najprimernejše prejemnike nagrad in
priznanj. Priznanja in nagrade podeljuje poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
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Menimo, da bi bilo potrebno urediti to področje, saj imajo ostale države to povečini
urejeno. Vojaški osebi mora vojaško priznanje in nagrado podeliti načelnik Generalštaba
Slovenske vojske ob primerni priložnosti, praviloma ob praznovanju dneva Slovenske vojske
z vojaškimi častmi in ob upoštevanju vojaškega protokola.
Na ta način se podpornemu delovanju pripadnikov Slovenske vojske izkaže primerna čast
in zahvala za izkazan trud, nadpovprečno delo in ne na koncu delovanje v kriznih razmerah,
ki pogostokrat ogrožajo življenje. Pripadnik postavi interese prebivalstva pred lastne,
zanemari lastno varnost za pomoč prizadetim. Če povzamemo, se pripadnik identificira in
živi z geslom »ZA KOGA?« »ZA SLOVENIJO!«.
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430. MORNARIŠKI DIVIZION
ŠPORTNA ENOTA

PRILOGA 2: USMERJENI INTERVJU S POLKOVNIKOM PUŠEM
Pogovor s pripadnikom Generalštaba Slovenske vojske polkovnikom Robertom Pušem je bil
opravljen 22. 6. 2017.
SPLOŠNI DEL
1. Mi lahko zaupate svojo civilno in vojaško izobrazbo ter kompetence, ki ste jih dosegli v
dosedanji karieri?

"V letih od 1981 do 1985 sem končal srednjo vojaško šolo v Ljubljani, v letih od 1985 do 1989
sem obiskoval Vojaško akademijo kopenske vojske v Beogradu, v tretjem letniku sem se
odločil za tankovsko smer. V četrtem letniku pa sem specializacijo opravljal v obveščevalni
šoli Pančevo. Moja prva dolžnost je bila poveljnik izvidniškega oklepnega voda. Končal sem
štabno in višje štabno šolanje, opravil znanstveni magisterij na Fakulteti za družbene vede,
smer obramboslovje. Opravil sem tudi Nato defence college v Rimu, ki se mi je priznal z
dodatno opravljenim izpitom iz operatike kot generalštabni tečaj. Po osamosvojitvi sem
opravljal dolžnosti v učnem centru, nadaljeval delo v oklepnem bataljonu, bil namestnik
poveljnika brigade, poveljnik logistične baze, poveljnik 157. LOGP. Bil sem tudi pet let
namestnik načelnika S-3 (operativa) v Poveljstvu sil. Namestnik je po službeni dolžnosti v
odborih, koordinacijskih telesih in delovnih telesih, ki se srečujejo na temo kriznega
odzivanja in civilne zaščite."
2. Koliko časa ste bili predstavnik SV (častnik za povezavo) v RŠCZ in kakšne so bile vaše
naloge?

"Vlada je na 55. seji sprejela nove člane Republiškega štaba Civilne zaščite, in tako sem
postal član od 5. 1. 2006. Takrat je bil poveljnik CZ gospod Bogataj, ki je imel direktni stil
voditeljstva. Republiški štab se je sestajal dvakrat letno, kjer se je potrjevalo različne
dokumente (finančno poročilo, letni načrt...). V času trajanja mojega mandata ni bilo
nobene velike naravne katastrofe, da bi se moral sestati republiški štab."
3. Kdo vas je predlagal in kakšen je bil postopek izbire?

"To lahko povem kot anekdoto. Sodelavec mi je prinesel akt (kopijo UL), v katerem sem
imenovan v RŠCZ. Tudi moj nadrejeni ni bil seznanjen s postopkom izbire, morebitnimi
drugimi kandidati, ... Zato lahko sklepam, da niso mene predlagali kot osebo, ampak sem
bil izbran zaradi položaja, ki sem ga opravljal. Tudi kake primopredaje nisem opravljal."
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NORMATIVNI DEL
1. Se strinjate s trditvijo, da naravne nesreče nimajo nič z delovanjem SV, saj se ta usposablja
za bojevanje?

"Se ne strinjam. Če imamo bojno usposobljeno in disciplinirano vojsko z jasno linijo vodenja
in poveljevanja, potem je uporabna za vse. In je najboljša sila za pomoč v ZiR. Je edina, ki je
v nenehni pripravljenosti; »na gumb« ima maso ljudi in sredstev. SV bi morala tudi v količini
tehnike presegati CZ, pa je žal ne. Z gradbeno tehniko, z RKBO-opremo bi lahko bili
nepogrešljiv del, vendar ... Vojska je odlična organizacija za uporabo v ZiR. Poslanstvo SV je
obramba naše države, to je prebivalcev naše države, ne glede nato od kod ta grožnja
prihaja. In če prihaja grožnja npr. s strani podivjane reke, potem je moja osnovna naloga
obramba teh državljanov. Izgovorov tukaj ni."
2. Ali so po vašem mnenju sedanje zakonske rešitve ustrezne za uporabo pripadnikov SV kot
del sil ZRP?

"V globalu da. Zakonske rešitve so dobre, tudi Zakon o obrambi nam dovoljuje vse. Morda
bi se dalo kakšne malenkosti izpiliti, skrajšati odzivni čas. Vojsko kot organizacijo je težko
zagnati, jo spraviti v pogon. Drugi problem ima vojska sama z opredelitvijo določenih
terminov, kaj naj počnemo, kako in koliko časa. Moj princip pravi, da vojska pride zadnja na
prizadeto območje, kot skrajna sila, ker smo tudi najštevilnejši. Mora pa tudi prva oditi.
Recimo, v Železnikih je vojska zadnja odšla. Se pravi, normativni akti so ustrezni, vendar
vojaška organizacija lahko izboljša svoje interne akte."
3. Ste sodelovali pri izdelavi normativnih aktov na državni ravni ali izvedbenih aktih v SV?

"Sodeloval sem pri izvedbenih aktih v SV. Po katastrofi v Železnikih smo šli v prenovo
dokumentov po Vihri. Tu sem bil zelo dejaven, pri dokumentih na državni ravni pa nisem
sodeloval. Tudi ne poznam posameznika iz SV, ki bi sodeloval pri pripravi teh dokumentov."
4. Ste seznanjeni, da bi SV (pripadniki/eksperti) sodelovala pri pripravi državnih načrtov
uporabe določenih vojaških zmogljivosti?

"Po mojem vedenju so vsi akti s tega področja še iz 90. let. Takrat vojska ni bila udeležena
pri snovanju aktov. Vendar ne bom trdil, ne poznam nikogar, ki bi sodeloval pri pripravi
načrtov na državni ravni."
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5. Ste mogoče kdaj predlagali kakršnekoli spremembe v postopkih aktiviranja SV?

"V postopkih aktiviranja ne. Bili so sestanki na temo, da bi se preskočilo sistem, v katerem
se o uporabi vojske odloča minister na zaprosilo lokalnega poveljnika CZ ali poveljnika RŠCZ.
Na sestankih sem zastopal predloge za izboljšanje, ko že pride do aktiviranja vojske.
Predlogi so se nanašali predvsem na optimizacijo linije PINK. Izhajam iz vojske (JLA), katere
del se je krčevito hotel vpletati v razpad SFRJ in izvesti državni udar. Tudi jaz kot
profesionalni vojak sem skeptičen do uporabe vojske doma. Zelo sem proti, da bi vojska
lahko samoiniciativno delovala brez odobritve civilnih oblasti. Že to, da bi vojska na ukaz
ministra, ki je civil, lahko začeli delovati brez prošnje CZ, je razlog za skrb. Osebno pa sem
zelo proti, da bi se karkoli spreminjalo glede načina aktiviranja. Je pa res, da je potrebno
javnosti pojasniti, kdaj in v katerih primerih SV je lahko SV aktivirana v primeru VPNDN.
Hkrati je CZ v sklopu obrambnega resorja in pristojni minister ima vso pravico se informirati
pri poveljniku RŠCZ ter mu ponuditi pomoč oboroženih sil."

6. Menite, da je vloga SV kot dopolnilne sile ustrezna glede na trenutno situacijo v RS (kar se
tiče naravnih nesreč)?

"Da, strinjam se. Recimo Rusija ima Ministrstvo za naravne nesreče. Mi imamo CZ in dobro
delujoč sistem VPNDN nima smisla, da bi vojska prevzela glavno vlogo. Hkrati je to tudi v
finančnem smislu velik zalogaj. Potrebno je razmišljati tudi o nišnih smereh, ki vodijo do te
t.i. dvonamembnosti. Čeprav delovni stroj za vojaške potrebe v inženirijski četi je prav tako
uporaben v sistemu ZIR. Potrebno je povečati take enote, ki so uporabne v VPNDN. Hkrati
pa paziti, da ne podvajamo zmogljivosti (RKBO-zmogljivosti CZ in SV). SV je namenjena
bojevanju, zato ima in neguje bojni karakter..

PRAKTIČNI DEL
1. Ste bili mogoče kdaj kot pripadnik SV aktivni udeleženec v odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč (glede na vaš čin in položaj je mišljena organizacijska vloga)?

"Sodeloval sem pri odpravi katastrofalnih poplav v Železnikih. Bil sem poveljujoči
koordinacijske skupine, ki jo je vzpostavilo PS. To je bilo odlično, da se je že prvi dan
formirala ta skupina."
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2. Kakšne so vaše izkušnje pri sodelovanju z ostalimi deležniki ZRP (če ste bili aktivirani)?

"CZ je odlična. Na terenu ima visoko spoštovanje do SV in njenih pripadnikov. Hkrati pa je
tudi res, da ko so vojaki na terenu, dajo vse od sebe. Imam zelo dobre izkušnje, niti enkrat
ni prišlo do nesoglasij ali kakršnihkoli sporov. Tudi sodelovanje v RŠCZ je potekalo zgledno
in brez problemov".
3. Kako vam te izkušnje (sodelovanja z deležniki ZRP) koristijo v osebnem in poklicnem
smislu?

"V poklicnem smislu nedvomno. Pridobiš nove izkušnje in znanja ter osebne stike. Hkrati pa
je to najbližji približek krizni situaciji. Imel sem izkušnjo z vzpostavitvijo linije poveljevanja in
kontrole. Najlažje je vojakom pojasniti, da so na operaciji kriznega odzivanja. Oblikovati je
potrebno izpostavljeno poveljniško mesto, iz tega mesta pa dežurna oseba javlja
informacije v operativni center, ki vodi celotno operacijo. Tako operativni center dobi
informacije direktno s terena in se lahko bolj kakovostno odloča o nadaljnjem poteku
vodenja operacije. V Slovenski vojski imamo mobilno poveljniško mesto, ki omogoča
poveljstvu brigade delo v terenskih pogojih. Če je naloga dodeljena brigadi v domicilnem
področju, ta vzpostavi izpostavljeno poveljniško mesto ter od tam vodi enote na terenu.
Ostalo je vse predpisano v organizacijskih aktih. Najtežji je prvi dan, ko se vse začne. Vojska
čaka na poziv in se naj bi vzporedno pripravljala na nalogo. V primeru Železnikov pa smo
šele drugi dan začeli zbirati evidence materialnih sredstev, ki bi jih lahko uporabili pri
odpravi posledic ujme."

4. Menite, da so mediji dovolj poučeni o postopku aktivacije SV v primeru ZIR (očitana
počasnost in brezbrižnost)?

"Moj odgovor je ne. Mediji tudi zelo nekritično prenašajo te zgodbe. Naš sistem nima
vojaško usklajenega novinarskega ceha. Recimo, v ZDA se z novinarskim pokrivanjem
vojaškega področja ukvarjajo ljudje, ki do potankosti poznajo materijo, ki razumejo sistem
in njegovo delovanje. Recimo, ko so novinarji pokrivali vojaške operacije v Iraku, jih je
ameriška vojska že leto prej usposabljala o poznavanju vojaške tehnike, situaciji na terenu
ter zakonitosti vojaškega delovanja. S tem je novinar lahko ocenil, kaj lahko objavi in česa
ne. Mogoče, če bi tudi mi imeli tak odnos do novinarjev in bi jim pomagali pridobiti
strokovne kompetence, da poročajo o vojaških zadevah, bi verjetno tudi novinarji imeli
drugačen odnos do nas. Recimo, Slovenska vojska bi lahko dvakrat letno organizirala
strokovne seminarje o določeni vojaški tematiki. Verjamem, da bi bili ustrezen odziv s strani
medijev. Hkrati pa bi tudi članki in prispevki bolj poglobljeno in strokovno opisovali področje
obrambe."
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5.

Ste se v okviru vojaškega izobraževanja (Vojaška akademija, Poveljniško štabna šola,
Generalštabni tečaj, NDC...) in usposabljanja srečevali s temami ZiR in vlogo SV v njem?

"Sem, na poveljniško štabni šoli. Tam je bila pri enem predmetu tudi določena tematika,
namenjena uporabi vojske v sistemu zaščite in reševanja, ni pa bilo to poglobljeno
predavanje. Mogoče imamo res malce preveč pišmeuhovski odnos do tega področja. Sedaj
je aktualno za pomoč silam zaščite, reševanja in pomoči ustanoviti namensko enoto,
namenjeno zaščiti in reševanju. Če pogledamo širše, vojsko sestavljajo določene enote. Če
specialnost enote (znanja ljudi in specifičnost tehnike) ustreza določenim zahtevam zaščite
in reševanja, jo uporabim. Namenska enota pa bi čakala na aktivnost zaščite in reševanja,
hkrati pa se je ne bi aktiviralo za druge naloge, saj lahko pride do naravne nesreče
kadarkoli."
6. Ste kdaj predavali/prenašali svoje izkušnje glede ZIR?

"Samo enkrat, po akciji v Železnikih. Predaval sem poveljstvom brigad ter Poveljstvu sil.
Tematika se je dotikala sistema zaščite in reševanja, kaj se je v Železnikih dogajala in
izkušnje, ki smo jih pridobili. Predavanje je trajalo okoli 2 uri. O zaključkih, ki smo jih
potegnili iz Železnikov, pa sem predaval Civilni zaščiti. Kasneje ta tematika ni bila več
zanimiva."

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
1. Se vam zdi smiseln predlog, da bi poveljniki brigad (brigada kot nosilec območja
odgovornosti) imeli večje pristojnosti pri vključevanju v naloge ZRP (lokalna skupnost, CZ
mora biti jasno, kaj jim SV lahko nudi oziroma v katerem segmentu jim lahko priskoči na
pomoč, srečevanje in osebna poznanstva ključnega kadra...).

"Ta predlog se mi zdi smiseln. Vendar bi morali najti način, da se to pooblastilo poveljnika
brigade omeji s civilnim nadzorom. Recimo, poveljnik Civilne zaščite v občini zaprosi za
angažiranje poveljnika na domicilnem področju. S tem bi bila vojska omejena s civilnim
vabilom. Ko pa bi dobili poziv, se z privatno lastnino ne bi smeli ukvarjati. Mi kot vojska bi
morali biti uporabljeni za zaščito življenj in reševanje državne, javne lastnine. Se pravi,
reševanje šole, občine, zdravstvenega doma pride v poštev, medtem ko sanacija zasebnih
hiš privede do raznoraznih tveganj. Tukaj se mora vojska ustaviti, ker potem ni konca. Dam
primer. V času mojega poveljevanja na Vrhniki je zapadla ogromna količina snega. Vrhnika
je bila odrezana od preostale Slovenije, mi pa smo v vojašnici imeli lastne kapacitete za
pluženje snega. Županu občine sem ponudil pomoč, ampak čiščenje pločnikov pred javnimi
stavbami."
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"Ja, predlogu sem naklonjen vendar s civilno varovalko. Vendar moramo imeti v oziru tudi
porabo sredstev in s tem povezane finančne učinke."
2. Menite, da je angažiranje pripadnikov kot delovne sile in ne kot "specialistov/ekspertov"
na posameznih področjih (gradbena mehanizacija, vojaška veterina, psihološka pomoč,
vojaška veterina ...) tratenje resursov, ki se je s profesionalizacijo zmanjšalo?

"Če potreba narekuje, da specialista potrebuješ, potem seveda dela po svoji specialnosti. Če
ni potrebe po specialistu, lahko seveda dela običajna dela. Ampak običajno se pojavi
potreba po težki gradbeni mehanizaciji, operaterji pa delajo kakšna obskurna dela. Ampak
to so predvsem organizacijske težave."
3. Menite, da bi SV lahko postavila in vzdrževala terensko poveljniško mesto za CZ ter s tem
razbremenila civilne strukture?

"Seveda. Poveljniško mesto se postavi za vojsko, del pa se nameni Civilni zaščiti. Takoj ko je
vojska poklicana, zagotovi terensko poveljniško mesto na kraju samem. Ljubosumno čuvati
določena sredstva za lastne potrebe je v takih situacija kontraproduktivno. Seveda pa
pričakujem, da Civilna zaščita priskrbi nek drug produkt."
4. Ste pri svojem delu naleteli na nelogičnost/administrativno oviro, ki ovira sodelovanje in
pravočasno aktiviranje SV?

"Ne, normativni predpisi nam dovoljujejo vse, problemi in ovire so v glavah. Zgodi se, da
odgovorne osebe ne dobiš po telefonski zvezi, ker nima te številke v imeniku. Predpisane in
izdelane pa imamo vse načrte. Mogoče edino, kar bi jaz rekel, da imamo mogoče še preveč
predpisov, pravcato inflacijo."
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PRILOGA 3: USMERJENI INTERVJU Z BRIGADIRJEM ŽURMANOM
Pogovor s poveljnikom Logistične brigade brigadirjem Milanom Žurmanom je bil opravljen
15. 7. 2017.
SPLOŠNI DEL
1. Mi lahko zaupate svojo civilno in vojaško izobrazbo ter kompetence, ki ste jih dosegli v
dosedanji karieri?

"Formalno izobrazbo sem si pridobil na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju. Vojaško izobraževanje sem pričel leta 1983 v Šoli za rezervne
častnike, opravil nadaljevalni častniški tečaj zračne obrambe, leta 1998 opravil višji štabni
tečaj ter leta 2008 uspešno končal generalštabni tečaj. V Slovenski vojski sem opravljal
dolžnosti pomočnika poveljnika za zaledje, poveljnika baterije zračne obrambe, poveljnika
bataljona zračne obrambe, bil načelnik štaba v Poveljstvu za podporo. Bil sem načelnik
oddelka za logistiko na GŠSV ter poveljnik Poveljstva za podporo. Sedaj sem poveljnik
Logistične brigade. "
2. Ste se v svoji karieri ukvarjali tudi s problematiko ZIR?

"Seveda, kot načelnik J-4 na GŠSV, kot načelnik štaba v Poveljstvu za podporo ter sedaj kot
poveljnik LOGBR."

NORMATIVNI DEL
3. Se strinjate s trditvijo, da naravne nesreče nimajo nič z delovanjem SV, saj se usposablja za
bojevanje?

"Se ne strinjam. Ena izmed nalog SV je tudi sodelovanje z URSZR in sodelovanje ter pomoč
pri ZiR."
4. Se vam zdijo sedanje zakonske rešitve zadostne za uporabo pripadnikov SV kot del sil
ZRP?

"Trenutni predpisi so ustrezni in omogočajo uporabo pripadnikov SV."
5. Ste sodelovali pri izdelavi normativnih aktov na državni ravni ali izvedbenih aktov v SV?

"Pri izvedbenih aktih SV sem sodeloval, na državni ravni pa ne. Sodeloval sem pri načrtih
"Vihra."
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6. Ste seznanjeni, da bi SV (pripadniki/eksperti) sodelovala pri pripravi državnih načrtov
uporabe določenih vojaških zmogljivosti?

"V času, ko sem bil na GŠSV, se je s to tematiko ukvarjalo PSSV. Po mojem vedenju so bili
imenovani posamezniki, ki so se ukvarjali s tem področjem. Celo v predhodnici sedanje
LOGBR, v Poveljstvu za podporo, smo imeli pripadnike v S-3 in S-4, ki so se ukvarjali s tem
področjem."
7. Ste mogoče kdaj predlagali kakršnekoli spremembe v postopkih aktiviranja SV?

"Po Žledu je potekalo ogromno pogovorov. Na osnovi pogovorov in analiz se je
implementiralo mnogo rešitev. Recimo, poveljniki smo dobili pooblastila na domicilnih
področjih, neposredno komuniciranje z župani, sodelovanje na relaciji URSZR − minister.
Rezultati so se pokazali že pri naslednjih poplavah."
8. Menite, da je vloga SV kot dopolnilne sile ustrezna glede na trenutno situacijo v RS (kar se
tiče naravnih nesreč)?

"Dokler imamo URSZR in sistem ZiR, ki je proračunski uporabnik, je naša vloga lahko samo
pomoč. URSZR ima svoje finančne in kadrovske vire. SV je med zadnjimi sredstvi ob pomoči
ZiR."
PRAKTIČNI DEL
9. Ste bili mogoče kdaj kot pripadnik SV aktivni udeleženec v odpravi posledic naravnih in
drugih nesreč (glede na vaš čin in položaj je mišljena organizacijska vloga)?

"Bil sem udeležen v Žledu, poplave v Sloveniji in Bosni."
10. Kakšne so vaše izkušnje pri sodelovanju z ostalimi deležniki ZRP (če ste bili aktivirani)?

"Moje izkušnje so zelo pozitivne. V gorenjski regiji sva bila v poveljnikom CZ v neposredni
zvezi, bila sva tudi skupaj na terenu. Moti me edino to, da je bilo preveč neposrednih klicev,
posledično je prišlo do šumov v komunikaciji. Vsak je klical vsakega in pride do zmešnjave.
Po Žledu se je linija vzpostavila in izboljšala."
11. Kako vam te izkušnje (sodelovanja z deležniki ZRP) koristijo v osebnem in poklicnem
smislu?

"Seveda. V organizacijskem smislu, v smislu delovanja so bile to uporabne izkušnje. V
nedeljo zjutraj je klical NGŠSV, zvečer je bila ideja delovanja že izdelana. Posledično so lahko
ekipe šle v Bosno že v torek in sredo. Fleksibilnost in prilagodljivost sta področji, na katerih
sem veliko pridobil. Dobra izkušnja."
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12. Ste se v okviru vojaškega izobraževanja in usposabljanja (Šola za častnike, Poveljniško
štabna šola, Generalštabni tečaj...) srečevali s temami ZiR in vlogo SV v njem?

"Da. Srečeval sem se na višještabnem in generalštabnem tečaju. Tematika izobraževanja se
je dotikala teh tem."
13. Ste kdaj predavali/prenašali svoje izkušnje glede ZIR?

"Ne. V nekem šolskem sistemu ne. Smo pa diskutirali na kolegijih in rednih sestankih znotraj
brigade."
PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
14. Se vam zdi smiselno, da LOGBR kot enota z največ sredstvi, primernimi za ZIR, nima
svojega območja delovanja?

"Tukaj ne vidim težav. Če je prava komunikacija med ljudmi, če so pravila igre jasno
določena, ni težav. Dokler poteka komunikacija ter z ustreznimi načrti, te potrebe ni."
15. Se vam zdi smiseln predlog, da bi poveljniki brigad (brigada kot nosilec območja
odgovornosti) imeli večje pristojnosti pri vključevanju v naloge ZRP (lokalna skupnost, CZ
mora biti jasno, kaj jim SV lahko nudi oziroma v katerem segmentu jim lahko priskoči na
pomoč, srečevanje in osebna poznanstva ključnega kadra...).

"To imamo razdelano. Vsi nosilci se poznamo med seboj in redno komuniciramo."
16. Menite, da je angažiranje pripadnikov kot delovne sile in ne kot "specialistov" na
posameznih področjih (gradbena mehanizacija, vojaška veterina, psihološka pomoč...)
tratenje resursov, ki se je s profesionalizacijo zmanjšalo?

"Odvisno od situacije. Poplave na Barju, vojska je bila zelo pozno angažirana. V ljubljanski
vojašnici je bilo pripravljenih 500 pripadnikov, izurjenih in usposobljenih. Z lahkoto so
prekinili usposabljanje ter odšli polnit vreče."
17. Menite, da bi SV lahko postavila in vzdrževala terensko poveljniško mesto za CZ ter s tem
razbremenila civilne strukture?

"To ne bi bilo pametno. V svoji sestavi imajo vse potrebne resurse."
18. Ste pri svojem delu naleteli na nelogičnost/administrativno oviro, ki ovira sodelovanje in
pravočasno aktiviranje SV?

"Na primeru poplav v Železnikih in poplavah na Barju, skozi te nesreče se je sistem dobro
izoblikoval. Pri Žledu je bilo mogoče čutiti še nekaj neusklajenosti, pri zadnjih polavah 2015
pa je vse delovalo kot dobro namazan stroj."
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19. Še vprašanje o namenski zmogljivosti (740) pripadnikov.

"Ta zadeva je še vedno aktualna. Po načrtu Vihra smo imeli 28. 2. 2015 postroj. Ravno te
dni si deležniki dopisujejo o aktivnostih glede te zmogljivosti. Od takrat se ni nič spremenilo.
MS so enaka, načrti se vzdržujejo in ažurirajo. Če nas skličejo po ZiR, imamo svoje načrte in
zadeve so jasne. V najkrajšem času bo PSSV ponovno pregledalo dokumente in možno je,
da se bo ponovno preverilo sklic. Vendar procesi so ostali enaki."
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PRILOGA 4: KONČNO MNENJE ZA UPORABO PODATKOV
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
SLOVENSKA VOJSKA
GENERALŠTAB
CENTER VOJAŠKIH ŠOL
Engelsova ulica 15, 2111 Maribor

T: 02 332 22 27
F: 02 449 51 11
E: cvs@mors.si
www.slovenskavojska.si

Dejan Gantar
Parižlje 69
3314 Braslovče

Številka:
Datum:

603-53/2019-76
26. 11. 2019

Zadeva: Končno mnenje za uporabo podatkov, ki so v lasti SV – magistrska naloga
Dejan Gantar
Zveze:
A. Ukaz za organizacijo in izvedbo izdaje dovoljenj za dostop do podatkov v lasti SV
in dovoljenj za izdelavo diplom in seminarskih nalog za potrebe civilnega
izobraževanja, PDRIU, št. 187-03-3/2005-41, z dne 19. 7. 2005.
B. Ukaz za organizacijo in izvedbo izdaje dovoljenj za dostop do podatkov v lasti SV
in dovoljenj za izdelavo diplom in seminarskih nalog za potrebe civilnega
izobraževanja, GŠSV, št. 811-01-5/04-56, z dne 30. 5. 2005.
C. Prošnja stot. Dejan Gantarja za odobritev dispozicije magistrske naloge, številka
603-78/2017-29, z dne 19. 5. 2017.
D. Varnostno dovoljenje za dostop do podatkov v lasti SV, CVŠ / SN VIU, št. 60378/2017-32, z dne 23. 5. 2017.
Stotnik Dejan Gantar, študent Fakultete za upravo, je napisal magistrsko nalogo z
naslovom »Vloga Slovenske vojske v sistemu zaščite in reševanja«.
Imenovanemu pripadniku na podlagi Predhodnega mnenja za dostop do podatkov v lasti
SV (zveza D) izdajamo končno pozitivno mnenje za uporabo podatkov v lasti SV.
V magistrski nalogi avtor ne sme uporabiti podatkov, ki bi bili v neskladju z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399199000, TRR: 01100-6370191114

Za pridobivanje in obdelovanje podatkov pri izdelavi magistrske naloge je potrebno
upoštevati določbe Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 - uradno
prečiščeno besedilo), Uredbe o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05),
Pravilnika o varovanju tajnih podatkov na Ministrstvu za obrambo (MO, št. 00705/2006-4, z dne 21. 2. 2006) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
varovanju tajnih podatkov na Ministrstvu za obrambo (MO, št. 0070-10/2011-10, z dne
19. 8. 2011).
Po pridobljenem končnem mnenju in po dokončnem oblikovanju ter zagovoru
magistrskega dela, avtor en izvod dela v pisni in elektronski obliki preda v Knjižnično
informacijski in založniški center Centra vojaških šol. Kontaktna oseba v KIZC je g.
Miroslav Nidorfer, prof. slov., bibl. spec.

S spoštovanjem.

Pripravil:
stotnik Dragan Spasojević
častnik za načrtovanje VIU

Brigadir
Milko Petek
poveljnik CVŠ

Poslano:
- naslovniku,
- KIZC/ g. Miroslav Nidorfer, prof. slov., bibl. spec.
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