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POVZETEK
Občino Kamnik je 13. julija 2008 prizadelo silovito neurje. Naselje Gozd je bilo v neurju
najhuje prizadeto. V občini se zaščita in reševanje izvajata glede na oceno ogroženosti, ki
se izdela za vsako nesrečo posebej. Ocena ogroženosti zajema navedbo sodelujočih v
intervenciji, prioritete posameznih nalog in povezovanje nalog v učinkovit sistem.
Pomembno vlogo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državni in
lokalni ravni nosijo gasilci, organizirani v javni gasilski službi. Občinski štab CZ opravlja
naloge načrtovanja, organizacije in vodenja zaščite, reševanja in pomoči. Zaradi boljše
preglednosti nad enotami, ki so sodelovale v intervenciji, je bil v naselju Gozd organiziran
krajevni štab CZ. V občini Kamnik so komisije za oceno škode po neurju zabeležile kar 749
prijav škode, ki je po grobi oceni presegla 10 milijonov EUR. Večina finančnih sredstev za
odpravo škode, ki so jih prejeli najbolj prizadeti, je bila zbrana na humanitarni način.
Ključne besede: neurje, zaščita in reševanje (ZiR), intervencija, Civilna zaščita (CZ),
gasilci
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SUMMARY
THE ORGANIZATION
MUNICIPALITY

OF

THE

DISASTER

RELIEF

SYSTEM

IN

KAMNIK

On 13 July 2008, a violent storm struck the Kamnik municipality. The village of Gozd was
the hardest hit by the storm. In the Kamnik municipality, rescue and protective services
were carried out on the basis of a specific risk assessment for each area impacted by the
disaster. The risk assessments includes details of the participants for a rescue operation,
priorities for individual tasks, and a plan to integrate these tasks into an efficient overall
system. Firefighters, who are organized in a public fire service, play a particularly
important role in the system of responding to natural and other disasters at the state and
local levels. Municipal staff at the Civil Protection (CZ) agency are responsible for
planning, organizing, and directing the protective, rescue, and relief operations. In order
to improve transparency of the units that participated relief efforts in the village of Gozd,
municipal officials organized a local headquarters of the Civil Protection agency. The
estimated damages of the storm, which included 749 damage reports, exceeded 10
million euros. Most of the funds required to repair damage in the most affected areas
were collected through humanitarian donations.
Key words: storm, protection and rescue, intervention, Civil Protection, firemen
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1 UVOD
V diplomski nalogi se bom posvetila raziskovanju odziva na neurje v občini Kamnik.
Poudarek bo na organizaciji sistema zaščite, reševanja in pomoči, ki jo v občini Kamnik
izvajajo: občinski štab CZ, enote in službe CZ, javna gasilska služba, operativne sestave
gospodarskih družb in zavodov ter pogodbene sile zaščite in reševanja. Cilj raziskave je
ugotoviti način delovanja sistema varstva in zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami v
občini Kamnik na primeru intervencije po neurju 13. julija 2008.
V Sloveniji so nevihtna neurja stalni pojav vremenskega dogajanja v poletnih mesecih,
vendar do nedavnega niso bila tako uničujoča. Klimatologi in meteorologi opozarjajo na
podnebne spremembe, katerih posledica so neurja, kakršnih do sedaj nismo poznali.
Pogostnost neurij s točo in uničujočim vetrom se povečuje na področju cele Evrope.
Najhujša posledica neurja dne 13. julija 2008 je bilo pravo opustošenje v naselju Gozd in
v okoliških gozdovih. Posledice neurja so: podrta in polomljena drevesa, prekinjeni
električni in telekomunikacijski vodi, uničeni posevki, odkrite strehe objektov, poškodbe na
objektih in stvareh, kot posledica predmetov, ki so nekontrolirano in z veliko hitrostjo leteli
vsevprek.
Diplomska naloga je razdeljena na posamezna tematska poglavja. Uvodu sledi poglavje, v
katerem predstavim organizacijo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Sloveniji ter zakonodajo, ki ureja to področje.
V 4. poglavju predstavim naselje Gozd, občino Kamnik ter značilnosti in posledice
vremenskega dogajanja, ki je 13. julija 2008 zajelo velik del občine Kamnik.
5. poglavje je namenjeno gasilski službi. Sestavljajo ga podpoglavja o zgodovini gasilstva
na slovenskem, združevanju gasilskih enot v Gasilske zveze na ravni države, regije in
občine, predstavitev največje poklicne gasilske enote v Slovenji in osrednje gasilske enote
v Kamniku.
Prvi del osrednje tematike diplomske naloge predstavim v 6. poglavju. V prvem
podpoglavju je opisan sistem ZiR v občini Kamnik. Sledi mu predstavitev ameriškega
modela Incident Command System. V drugem podpoglavju predstavim dolžnostne,
poklicne in prostovoljne enote zaščite, reševanja in pomoči v občini Kamnik.
7. poglavje predstavlja drugi del osrednjega dela diplomske naloge. Zgoščeno predstavim
kronološki pregled dogodkov od v dneh od 13. 7. 2008 od 14:08 ure do zaključka
intervencije dne 20. 7. 2008. Sledi opis poteka alarmiranja in aktivacije štaba CZ. V
najobsežnejšem delu naloge podrobno predstavim potek celotne intervencije, ki je
potekala v skladu z organizacijsko shemo ZiR, kot jo predstavlja slika 9. Predstavim
občinski štab CZ s sedežem v prostorih PGD Kamnik ter razloge za organiziranje in način
delovanja krajevnega štaba CZ v gasilskem domu v naselju Gozd. Podrobno predstavim
aktivnosti štaba CZ, organizacijo in naloge posameznih enot in služb, ki so bile aktivne od
začetka pa do konca intervencije. Ključnega pomena je prikaz poteka aktiviranja
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reševalnih enot, opisane so pristojnosti in naloge le-teh in nenazadnje vloga župana, ki je
nosilec velike odgovornosti ter opravlja pomembne naloge v času intervencije.
V naslednjem, 8. poglavju, sledi pregled posledic neurja. V občini Kamnik so prve ocene
škode po neurju presegle 10 milijonov EUR. Nemudoma se je začelo saniranje škode in
pridobivanje virov finančnih sredstev za odpravo škode. Ocena škode je predstavljena v
tabeli 6, tabela 8 prikaže vire sredstev za odpravo škode. Obseg poškodb v gozdovih je bil
dokončno ugotovljen šele po zbranih prijavah škode s celotnega prizadetega območja in
je prikazan v tabeli 7.
V zaključku predstavim rezultate raziskovanja in navedem dejstva. Prvo od postavljenih
hipotez potrdim le delno, drugo potrdim v celoti.
Za izdelavo diplomske naloge sem zbrala in uporabila pisno gradivo iz uradnih
dokumentov: arhiv občine Kamnik, Uprave Uprava RS za zaščito in reševanje, Zbornik
občine Kamnik, arhiv PGD Kamnik in arhiv Gasilske zveze Slovenije, revija UJMA, Agencija
RS za okolje, Statistični urad RS, dnevnih časopisov, strokovnih ter znanstvenih člankov,
TV reportaž, sporočil za javnost občine Kamnik, člankov in prispevkov iz svetovnega spleta
ter Uradnega lista RS. Kljub velikemu obsegu pisnih virov sem najpomembnejše
informacije in napotke za pisanje diplomske naloge pridobivala z osebnimi intervjuji, ki
sem jih opravila z dolgoletnim (sedaj upokojenim) poveljnikom CZ Kamnik in namestnico
poveljnika CZ Kamnik. V času priprave in pisanja diplomske naloge sem se večkrat
pogovarjala tudi z prebivalci Gozda. V pogovoru se najprej spomnijo nemoči, ki so jo
občutili, ko je neurje spremenilo njihova življenja. Obenem izrazijo veliko spoštovanje in
zahvalo vsem prostovoljcem, ki so pomagali pri sanaciji po neurju. "Gasilci so pomagali",
pravijo.
Z raziskovanjem in proučevanjem organizacije sistema varstva pred naravnimi nesrečami
v občini Kamnik – na konkretnem primeru neurja 13. julija 2008 – želim z ugotovitvami
potrditi ali zavrniti naslednji hipotezi:
1. Sistem varstva pred naravnimi nesrečami je v občini Kamnik organiziran po
ameriškem modelu Incident Command System (ICS).
2. Nosilci sistema varstva pred naravnimi nesrečami v občini Kamnik so prostovoljni
gasilci, organizirani v obvezni javni gasilski službi.
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2 ZAŠČITA IN VAROVANJE PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI
2.1 SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Nacionalno varnostni ustroj RS oblikujejo trije stebri, in sicer:
-

steber obrambnega sistema,
steber sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
steber varnostnega sistema.
Slika 1: Nacionalni varnostni ustroj RS

Vir: URSZR (2012)

Pomembna dokumenta, ki sta v letu 2002 nadgradila zakonodajo s področja ZiR, sta
Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (NPVNDN) in Doktrina
zaščite, reševanja in pomoči (Sklep vlade z dne 30. 5. 2002). Doktrina je dokument, ki
opredeli zaščito, reševanje in pomoč tako, da imata ob nesrečah zaščita in reševanje
človeških življenj prednost pred drugimi zaščitnimi in reševalnimi ukrepi. Varnost pred
naravnimi in drugimi nesrečami je del notranje varnosti Republike Slovenije in je
samostojen podsistem nacionalne varnosti. NPVNDN je v letu 2009 nadomestila Resolucija
o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do
2015 (ReNPVNDN) Ur.l. RS, št. 57/2009 (URSZR).
V Sloveniji je sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ločen od obrambnega
sistema. 1. januarja 2003 je začela veljati zakonodaja, ki je posledica reorganizacije
Slovenske vojske in celotnega Ministrstva za obrambo RS (MORS). Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je organizacijski organ v sestavi MORS. Sile za
zaščito, reševanje in pomoč v Sloveniji so organizirane na 3 nivojih: države, regije in
občine. Sestavljene so iz prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, Civilne zaščite in
nekaterih gospodarskih družb in zavodov glede na dejavnost, ki jo opravlja. Zaščita,
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reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah je definirana kot humanitarna pomoč
v skladu z načeli mednarodnega prava.
Prostovoljne enote sestavljajo: prostovoljni gasilci, Rdeči križ, Slovenska karitas,
potapljači, kinologi, taborniki, skavti, radioamaterji, Gorska reševalna služba, Jamarska
reševalna služba idr.
Poklicne reševalne službe predstavljajo: javne službe socialnega varstva, javna
veterinarska služba, poklicni gasilci, javna zdravstvena služba, ekološki laboratorij,
rudarske reševalne enote, enota za reševanje ob nesrečah z jedkimi snovmi, mobilna
meteorološka enota, gospodarske javne službe, javne službe regijskega ter državnega
pomena in organizacije po pogodbi.
Civilna zaščita (CZ) je sestavljena iz ekipe prve pomoči, enote za veterinarsko prvo
pomoč, tehnične reševalne enote, posebne vojaške enote za radiološko, kemično in
biološko obrambo, službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč, enote za varstvo pred
neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, enote za proženje snežnih plazov, enote za hitre
reševalne intervencije in službe za podporo. CZ je organizirana kot poseben namenski del
sistema zaščite in reševanja.
Pomemben steber našega sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami so
prostovoljni in poklicni gasilci (URSZR).
Glavna cilja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sta zmanjšanje števila
nesreč in preprečitev oziroma zmanjšanje števila žrtev in drugih posledic. Glavne skupine
nalog so (URSZR):
- preprečevanje nesreč
- pripravljenost na nesreče
- zaščita pred nevarnostmi
- reševanje in pomoč ob nesrečah
- sanacija posledic nesreč.
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami temelji na (URSZR):
-

ureditvi prostora in naselij za zaščito in reševanje
evakuaciji
nastanitvi in oskrbi brezdomcev in drugih ogroženih
radiološki, kemijski in biološki zaščiti
izgradnji zaklonišč in drugih zaščitnih objektov ter njihovi uporabi
zaščiti kulturne dediščine
zaščiti pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

URSZR ima v Sloveniji 13 izpostav, ki so določene na podlagi geografskih, poselitvenih,
urbanih, intervencijskih in drugih danosti. Pri ustanavljanju izpostav je URSZR upoštevala
tudi oceno ogroženosti zaradi nesreč ter možnosti za pravočasno in učinkovito ukrepanje
ob najrazličnejših nesrečah in podobno. Prizadevanja za posodobitev organizacije zaščite,
reševanja in pomoči so v Sloveniji stalno prisotna. Na žalost je pridobivanje spoznanj in
rešitev prepogosto povezano z reševalnimi akcijami ob nesrečah.
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2.2 ZAKONODAJA
Nacionalno zakonodajo s področja varovanja in zaščite pred naravnimi nesrečami
opredeljujejo Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN, ki je krovni
sistemski zakon (Ur.l. RS, št. 64/1994; spremembe: Ur.l. RS, št. 33/2000 Odl. US: U-I313/98, 87/2001-ZMatD, 41/2004-ZVO-1, 28/2006, 51/2006-UPB1, 97/2010).
Zakon ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja pred naravnimi
in drugimi nesrečami (ZVNDN, 1. člen).
ZVNDN ureja široko področje varovanja in zaščite, kjer si posamezna področja sledijo v
poglavjih: namen zakona, temeljne naloge sistema, dolžnosti in pravice državljanov,
pristojnosti, programiranje in načrtovanje, opazovanje, obveščanje in alarmiranje, zaščitni
ukrepi, sile za zaščito, reševanje in pomoč, osebno in vzajemno zaščito, upravljanje in
vodenje, naloge uprave, inšpekcijo, izobraževanje in usposabljanje, financiranje,
kazenske določbe, poklicno delo in varnost pri delu.
Poleg ZVNDN področje zaščite in varovanja pokrivajo tudi področni in posebni zakoni ter
uredbe, in sicer:
-

Zakon o gasilstvu ZGas
Zakon o materialni dolžnosti ZMat
Zakon o varstvu pred utopitvami ZVU
Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz
Zakon o Rdečem križu ZRKS
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja.

Z nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se določajo cilji,
politika in strategija varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi za najmanj pet
let.
Nacionalni program obsega (ZVNDN, 41. člen):
-

stanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
temeljne cilje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v obdobju, ki ga obsega
nacionalni program
razvoj opazovalnih, informacijskih, komunikacijskih, logističnih in drugih sistemov za
potrebe zaščite, reševanja in pomoči
razvoj preventivnih dejavnosti
razvoj zmogljivosti ter sil za zaščito, reševanje in pomoč
usmeritve za izobraževanje in usposabljanje
usmeritve za razvojno in raziskovalno delo
zagotavljanje finančnih in drugih sredstev.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavljajo v okviru svojih pristojnosti
oziroma pravic in dolžnosti (ZVNDN, 5. člen):
-

državljani in drugi prebivalci Republike Slovenije kot posamezniki
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-

-

prebivalci, prostovoljno organizirani v društva, strokovna združenja ter druge nevladne
organizacije, ki opravljajo dejavnost, pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečam
javne reševalne službe
gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije
lokalne skupnosti
država.

V državni pristojnosti je (ZVNDN, 36. člen):
-

-

-

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
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.

Občine pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sodelujejo in
lahko v ta namen združujejo sredstva ter oblikujejo skupne službe za opravljanje skupnih
zadev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN, 37. člen).
Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem območju. V
občinski pristojnosti je (ZVNDN, 37. člen):
-

urejanje sistema zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu s tem zakonom
spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih
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-

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
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.

Župan je na ravni občine zadolžen, da prevzame pristojnosti na področju zaščite in
reševanja. Župan opravlja z zakonom predpisane naloge, predvsem pa (Statut občine
Kamnik, 2008):
-

skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in
uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč
imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
sprejme načrt zaščite in reševanja
vodi zaščito, reševanje in pomoč
določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in
pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja
ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju
občine
sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati
v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev
predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v
civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in
premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan
sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev svetu takoj, ko se ta lahko
sestane (Statut občine Kamnik, 2008).
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3 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PRIMERA
3.1 PREDSTAVITEV NASELJA GOZD
Krajevna skupnost Črna zajema zaselke in vasi od Stahovice na jugu, pa vse do prelaza
Črnivec na severu, kjer občina Kamnik meji na občino Gornji Grad. Naselje Gozd leži na
planoti severovzhodno od mesta Kamnik na 800 metrih nadmorske višine. Z juga Gozd
obdajata 940 metrov visoki Vovar in 843 metrov visoki Klemenov hrib, na severu pa 906
metrov visoki Brežiški vrh ter 892 metrov visoki Skrotov hrib.
Naselje ima 64 hišnih številk. Tu prebiva 138 prebivalcev v 49 gospodinjstvih. Gostota
prebivalstva na km2 je 40. Površina naselja je 3,4 km2 (Statistični urad RS, 1. 1. 2012).
Naselje je v večini razpršeno po celotni planoti, kar je dobro vidno na sliki 2. Tako
poselitev lahko označimo kot gručasto poselitev. Proti vzhodu (po nekaj sto metrih)
naletimo na novejše naselje "vikend hiš", ki so bile zgrajene v zadnjih 10 letih. V naselju
je 15 hišnih številk naselja Gozd, ki v neurju (zaradi zaščitne lege v kotlini) niso bile
poškodovane. Z upokojitvijo lastnikov nepremičnin je večina hiš počitniškega naselja
dobila stalne prebivalce. Domačini gručasto naselje ob cerkvi imenujejo Gozd, drugo
naselje Zgornja vas, tretje naselje Loka in četrto Vikendaši. Takšna poselitev je značilna
za slovensko podeželje. Večina delovno aktivnega prebivalstva hodi v službo, obenem pa
se v manjši meri ukvarja tudi s kmetijstvom in gozdarstvom. Kmetijstvo se je kot edini vir
prihodkov ohranilo le na 6 kmetijah.
Slika 2: Naselje Gozd, 10. julij 2008 – tri dni pred neurjem

Vir: Primož Hieng, osebni arhiv (2008)
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3.2 PREDSTAVITEV OBČINE KAMNIK
Občina Kamnik je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki obsega območje, določeno z
Zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij. Občina obsega 265,11 km2,
kar predstavlja 1,3 % ozemlja Slovenije. Leži na severu osrednje Slovenije, na prehodu
alpske v predalpsko regijo (sever-jug) in med Savsko ravnjo in Celjsko kotlino (zahodvzhod). Na severu mesto obdajajo Kamniško-Savinjske Alpe, z najvišjim vrhom
Grintovcem, na jugu pa meji na Posavsko hribovje. Območje obsega visokogorsko (z
vrhovi nad 2500 m), hribovito in ravninsko področje. Gozdovi zavzemajo približno 60 %
celotne površine občine, 3 % celotne površine je pozidane, kmetijske površine je 30 %.
Glavni vodotok je Kamniška Bistrica, katere izvir je tik pod Kamniškimi planinami, drug
pomemben vodotok pa je Nevljica, ki je na vzhodu ustvarila Tuhinjsko dolino. Po površini
se med slovenskimi občinami (vseh je 211) uvršča na 15. mesto. Po podatkih Ministrstva
za notranje zadeve za leto 2011 ima občina Kamnik 30.370 prebivalcev. Po številu
prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 10. mesto (Statistični urad RS).
Slika 3: Smer potovanja neurja v občini Kamnik

Vir: Občina Kamnik (2008)

V občini Kamnik so 102 naselja, ta sestavljajo 22 krajevnih skupnosti. Za občino Kamnik je
značilna razpršena poselitev, ki je posledica velike reliefne razgibanosti, pestrih naravnih
razmer in zgodovinskega razvoja. Naselitev je največja na območju mesta Kamnik, Mekinj
in Duplice ter ob reki Kamniška Bistrica do Stahovice. Najmanj poseljeni sta dolina Črne in
Tuhinjska dolina. Na podeželju živi več kot polovica vseh prebivalcev. Le malo se jih
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preživlja s kmetijstvom, večina se vsak dan vozi na delo v večja zaposlitvena središča,
največ v Ljubljano.
Preko ozemlja ali v neposredni bližini so speljane najpomembnejše cestne, energetske in
druge infrastrukturne povezave med vzhodnim in zahodnim delom Slovenije.
Občina Kamnik spada v območje zmerno celinskega podnebja Osrednje Slovenije.
Povprečna letna temperatura na kamniškem znaša 9ºC (povprečna januarska temperatura
znaša -1 ºC, povprečna julijska pa 19 ºC), povprečno pade 1400 mm padavin. Vreme na
tem območju je izredno spremenljivo, saj nanj v veliki meri vplivajo Kamniško-Savinjske
Alpe, zato se število padavin proti severu hitro povečuje, proti vzhodu pa hitro upada
(ARSO).

3.3 VREMENSKI POJAV
Slovenija leži v enem od nevihtno najbolj dejavnih območij v Evropi. Sončno obsevanje je
v poletnem času v Sloveniji dovolj močno, da se pri tleh pregreti zrak dviguje do višine
proste konvekcije. Razgiban teren možnost nastanka neviht še dodatno poveča. Poletne
nevihte se lokalno formirajo dokaj hitro, spremljajo jih močni nalivi, toča in močni sunki
vetra. V Sloveniji je letno povprečno od 30 do 50 nevihtnih dni. Neurje, ki je 13. julija
2008 zajelo precejšen del občine Kamnik, je za seboj pustilo razdejanje, kot ga za seboj
navadno pusti tornado – tako so poročali "vremenski navdušenci". Vendar to ni bil
tornado, so na tiskovni konferenci razložili meteorologi ARSO. Za tornado ni neposrednih
dokazov, dokazi po razdejanju na tleh niso ustrezni, stanje atmosfere tega dne ni
dopuščalo nastanek tornada, čeprav v tej geografski širini tornado lahko nastane. Nevihto
je spremljal močan nevihtni piš, ki je povzročil največjo škodo. Nevihtni piš je bil v juliju in
avgustu 2008 nenavadno pogosto spremljevalec neviht (ARSO).
V nevihtnem oblaku zrak hitro kroži. Vlažna in topla zračna masa se dviguje in ustvarja
nevihtni oblak, obenem se sprošča odvečna vodna para, ki ustvarja kapljice, točo in nato
padavine. Vzdolnik je hitro spuščajoči zračni tok, ki se še posebej okrepi, kadar se v suho
zračno maso topijo zrna toče in izhlapevajo dežne kaplje. Izhlapevanje in taljenje
odvzemata toploto suhi zračni masi v vzdolniku in jo ohladita. Če je ohladitev dovolj
močna, postane zračna masa znatno hladnejša od okolice in z velikim pospeškom pada
proti tlom. Hitrost, ki jo doseže zrak ob spuščanju, lahko preseže 100 km/h. Ko spuščajoči
zrak z veliko hitrostjo doseže tla, se razlije kakor curek vode. Ta vremenski pojav
imenujemo nevihtni piš (ARSO).
Državna meteorološka služba je v soboto, 12. julija zjutraj, za nedeljo popoldne izdala
opozorilo pred močnejšimi nevihtami s točo, močnimi nalivi in močnim vetrom.
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Slika 4: Nevihtni oblak se približuje Kamniku

Vir: Klemen in Rok Markuš (2008)

V nedeljo, 13. julija, se je iznad Francije proti vzhodu pomikala dolga in globoka višinska
dolina hladnega zraka, od katere se je odcepilo manjše jedro. V jutranjih urah je že
nastalo nekaj neviht, nato se je ozračje umirilo. V Tržaškem zalivu se je okrog poldneva
hitro začel širiti mogočen nevihtni oblak. Močan veter, ki so ga povzročale nevihte v
sosednjih pokrajinah, je nevihtni oblak v kratkem času pognal preko predalpskega
hribovja in dosegel Ljubljansko kotlino. Okrog 14. ure se je ustvarila supercelična nevihta,
ki je v naslednjih urah večkrat sprostila močan nevihtni piš. Po uničujočem nevihtnem pišu
na območju občine Kamnik v naselju Gozd in na območju občine Gornji Grad je nevihta
nadaljevala pot proti Pohorju. Kasneje se je ponovno okrepila na območju Slovenskih
goric in Pomurja. Pustošenje se je okrog 17. ure končalo na slovensko-madžarski meji.
Nevihtni oblak je celotno Slovenijo, od Tržaškega zaliva do Pomurja, prepotoval v 4 urah.
Zvečer in ponoči so se po vsej Sloveniji pojavljale nove nevihte z močnim vetrom in
obilnimi padavinami (ARSO).
3.3.1 METEOROLOŠKO POROČILO ZA 13. JULIJ 2008
Po meteorološki definiciji je neurje pojav, ki ga spremljajo zelo močne padavine in zelo
močan veter. Neurje je veter s hitrostjo 17,2 m na sekundo oziroma 82 km na uro ali več,
ki lomi veje in debla, valja in lomi posevke, stresa plodove s sadnega drevja in prizadene
škodo dobro vzdrževanim gradbenim objektom (Statistični letopis, 2004).
Vremenska napoved državne meteorološke službe (objavljena v soboto, 12. julija 2008) za
nedeljo, 13. julija 2008, se je glasila takole: "V nedeljo popoldan so možne močnejše
nevihte s točo, močnimi nalivi in močnim vetrom" (ARSO, Poročilo o vremenskem
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dogajanju 14. 7. 2008). Razglašen je bil vremenski alarm druge najvišje (oranžne) stopnje
ogroženosti. Okrog 12. ure se je nevihtni oblak začel oblikovati nad Tržaškim zalivom, ki
je hitro prispel do severnega dela Ljubljanske regije. Nevihtni oblak se je pomikal proti
severovzhodu in zajel severni del vzhodne Štajerske, zahodno Štajersko, Koroško in
Pomurje. Celotno območje Slovenije je nevihta prepotovala v nekaj več kot 4 urah.
Močan veter je za seboj pustil pravo razdejanje: odkrite strehe, poškodovana ostrešja in
dele hiš, podrta gospodarska poslopja, izruvana in poškodovana drevesa, uničene
gozdove, podrte drogove električne in telefonske napeljave, neprevozne ceste, uničene
poljščine, itd. Močne padavine z nevihtami so v noči na ponedeljek, 14. julija 2008,
ponovno zajele območje celotne države. V ponedeljek so se v južni polovici države
pojavljale lokalne nevihte. Škodo je tega dne povzročala predvsem toča. Mreža državnih
meteoroloških merilnih postaj je zabeležila sunke vetra okrog 90 km na uro. Glede na
učinek, ki ga je veter pustil za seboj ter lokalne konfiguracije terena, je državna
meteorološka služba podala oceno sunkov vetra, ki so lokalno lahko presegli hitrost 120
km na uro. "Na omejenih območjih, kjer je bil nevihtni piš še dodatno okrepljen zaradi

konfiguracije terena in posledično dodatnega stekanja zraka (npr. vas Gozd pri Črnivcu),
je povzročil največjo škodo" (ARSO, Poročilo o vremenskem dogajanju 14. 7. 2008).
"S stališča operativnega spremljanja vremenskega dogajanja je v tem primeru šlo za
skupek vremenskih neurij, ki so bila po uničujočem učinku sicer omejena na posamezna
območja (nedelja - kamniško, štajersko, pomursko; ponedeljek - goriško), njihov vzrok pa
je bil prehod (za poletni čas neobičajno izrazite) hladne fronte oz. zamenjava zračnih mas,
ki je ob zelo močnih višinskih vetrovih na območju Slovenije potekala od nedelje opoldne
do ponedeljka popoldne" (ARSO, Poročilo o vremenskem dogajanju 14. 7. 2008).
Značilnosti poletnega meseca julija so: sončno obsevanje in temperature dosežejo višek,
dan se krajša, številčnost in pogostost neviht je velika. Povprečna temperatura v juliju
2008 je bila za 1 °C nad povprečjem obdobja 1961 do 1990. Na jugozahodu države in na
področju Maribora je bilo manj dežja kot običajno. Na Goriškem je bilo veliko dežja dvakratno je bilo preseženo dolgoletno povprečje. Trajanje sončnega obsevanja je bilo
popolnoma primerljivo z meritvami v dolgoletnem povprečju, le v visokogorju je bilo
sončnega obsevanja opazno manj.
Številčnost neviht v juliju 2008 je preseglo dolgoletno povprečje po celotni Slovenji. Na
Celjskem in na Kredarici jih je bilo kar 16, v Ljubljani 15, na Goriškem 14, v Novem mestu
12, v Lescah 11, v Mariboru in Ratečah pa 10. Drugod po Sloveniji jih je bilo od 6 do 8
(ARSO).
V juliju 2008 izmerjene količine padavin enega dne niso bile ekstremne. To pa ne velja za
kratkotrajne nalive. V Celju je kratkotrajni naliv 14. julija 2008 presegel stoletno povratno
dobo.
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Slika 5: Meteorološki radarski posnetek padavin, 13. julij 2008 ob 14:10 (CEST)

Vir: ARSO (13. 7. 2008)

Julij 2008 bo ostal v našem spominu zaradi izredno močnega neurja 13. julija. Kot je bilo
že zapisano, je povzročil ogromno škodo na objektih, posebej uničujoč je bil za gozdove
(ARSO).
Slika 6: Posledice neurja v vasi Gozd nad Kamnikom, 14. julij 2008

Vir: Blaž Komac, ARSO (2008)
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4 ORGANIZIRANOST IN NALOGE GASILSKIH ENOT
4.1 ZGODOVINA GASILSTVA
Začetki gasilstva na Slovenskem segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, prvo
prostovoljno gasilsko društvo je bilo 19. 9. 1869 ustanovljeno v Metliki. Prostovoljna
požarna obramba je bila ustanovljena v Ljubljani leta 1870 v okviru ljubljanskega
telovadnega društva Južni sokol. Ustanavljanje gasilskih društev se širilo po vsej deželi,
običajno so društva nastajala po požarih, ko ljudje niso bili sposobni požara niti omejiti ali
preprečiti, sploh pa ne pogasiti. Ustanavljanje gasilskih društev od leta 1900 dalje je bilo
intenzivno. Do 1. svetovne vojne je delovalo že 8 gasilskih zvez. Leta 1920 je imela
Ljubljana v novoustanovljeni Jugoslovanski gasilski zvezi Ljubljana (JGZ) s 306 društvi
okrog 10.000 članov. Leta 1927 je bilo 580 društev z več kot 20.000 članov, leta 1937 pa
nad 30.000 članov v 942 gasilskih četah.
Med 2. svetovno vojno je bila uničena večina opreme in gasilskih cevi. Požrtvovalno delo
po vojni je bilo vodilo ponovnega zagona aktivnosti na področju delovanja gasilskih zvez,
ki je leta 1954 imela 1266 gasilskih društev s 64.490 člani. V tem času so se začela
organizirati strokovna izobraževanja, v vrste gasilcev so se množično vključevale tudi
ženske in mladina. Gasilska organizacija je krepila svojo vlogo na mnogih področjih
javnega delovanja: sociala, kultura, šport ter izobraževanje. V gasilstvu se večina
aktivnosti izvaja na področju preventive in izobraževanja ter spoznavanja mladine z
gasilskimi veščinami v osnovnih šolah. Uspešno izvajanje gasilske dejavnosti ob požarih
in drugih naravnih nesrečah je najboljši pokazatelj, da se člani društev redno udeležujejo
strokovnih usposabljanj (Gasilska zveza Slovenije).

4.2 GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE
Gasilska zveza Slovenije (GZS) ima - po podatkih 15. kongresa GZS iz leta 2008 - preko
133.000 prostovoljnih članov v 116 gasilskih zvezah (GZ). V GZ je vključenih v 1295 PGD
in 68 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev (PIGD). Številčnost članstva v GZS je
stalno v porastu. Prostovoljstvo v takem obsegu (več milijonov prostovoljno opravljenih
ur) je redkost v svetovnem merilu, tako rekoč fenomen. Ureditev statusa prostovoljnega
gasilca pri opravljanju nalog zaščite in reševanja je naloga, s katero se GZS intenzivno
ukvarja. Podani so bili predlogi resornemu ministru za ureditev nekaterih bonitet, ki naj bi
bili priznani operativnim gasilcem, poleg tega GZS poskuša urediti invalidsko in
pokojninsko zavarovanje gasilcev (Gasilska zveza Slovenije).
V Sloveniji v povprečju pride 21,7 operativnega gasilca na 1000 prebivalcev ali 2,2 gasilca
na 1 km². Povprečna oddaljenost posamezne gasilske enote od najbližje sosednje gasilske
enote znaša 3,87 km. V povprečju gasilci opravijo okoli 5000 intervencij letno
(ReNPVNDN).
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GZS je krovna gasilska organizacija v Soveniji. Gasilske regije so bile v preteklosti
formirane po upravnih enotah, na 13. (leta 1998) in 14. (leta 2003) kongresu GZS pa je
bilo ustanovljenih nekaj novih gasilskih regij. RS je danes razdeljena na 17 gasilskih regij,
ki se ne pokrivajo s statističnimi regijami, niti z Upravami za zaščito in reševanje RS,
ampak je to popolnoma samostojna organiziranost slovenskih prostovoljnih gasilcev.
Organiziranost in naloge gasilskih regij so opredeljene s Poslovnikom o delovanju regijskih
svetov, ki so ga podpisale gasilske zveze na nivoju lokalnih skupnosti.
Gasilsko regijo vodita predsednik regijskega sveta in regijski poveljnik. Regijski svet je
sestavljen iz tajnikov zvez, predsednikov in poveljnikov gasilskih zvez, medtem ko
imenovani člani regijskega sveta organizirajo ter skrbijo za veterane, mladino in članice
(Gasilska zveza Slovenije).
Slika 7: Gasilske regije v Sloveniji

Vir: Gasilska zveza Slovenije (2012)

4.2.1 GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA
"Gasilska brigada Ljubljana (GBL), ki je poklicna operativna gasilska služba, v kateri se v
okviru nalog zaščite, reševanja in pomoči opravljajo operativne naloge gasilstva (gašenje
in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah,
zaščita in reševanje ljudi, živali in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna
straža ter druge splošne reševalne naloge kot tudi preventivne in operativne naloge v
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zvezi z varstvom pred požarom), strokovno usposabljanje in urjenje." Letno opravi v
povprečju 1600 intervencij (Gasilska brigada Ljubljana).
Tabela 1: Primerjava intervencij PGD Kamnik – Gasilska brigada Ljubljana
Gasilska enota

Število
prebivalcev
l. 2010

Površina
področja

Povprečno
letno število
intervencij

PGD Kamnik

28.999

226 km2

140-150

Gasilska brigada
Ljubljana

279.653

275 km2

1600

Organiziranost
prostovoljna GE V. kategorije
brez poklicnega jedra s stalno
24-urno dežurno službo, ki jo
prostovoljno opravljajo gasilci,
ki živijo v stanovanjih PGD
Kamnik
poklicna enota GE VII.
kategorije – zaposlenih cca
128 poklicnih gasilcev

Število
prebivalcev/
število intervencij

199,99

174,78

Vir: PGD Kamnik (2009)

V okviru 129. rednega letnega občnega zbora PGD Kamnik - na podatkih iz leta 2010 prikaže primerjavo med Gasilsko brigado Ljubljana in PGD Kamnik. Statistični podatki so
bili pridobljeni iz objavljenega arhiva obeh organizacij. PGD Kamnik se glede na
organiziranost in opremljenost nikakor ne more primerjati z GBL. Območje, ki ga pokriva
PGD Kamnik, je primerljivo z velikostjo področja, ki ga pokriva GBL. Informativni izračun
števila prebivalcev v opravljenih intervencijah pove, da kamniški prostovoljni gasilci nosijo
izredno veliko odgovornost, saj v povprečju v vsaki intervenciji rešujejo kar 200 občanov,
medtem ko ljubljanski poklicni gasilci rešujejo 175 ljudi (Občina Kamnik).

4.3 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIK (PGD KAMNIK)
Osrednja gasilska enota v občini Kamnik je Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik PGD
Kamnik, ki je v letu 2012 praznovala 130 let od ustanovitve.
PGD Kamnik je uvrščena v V. kategorijo teritorialnih GE. Za uvrstitev v to kategorijo mora
gasilska enota imeti vsaj 7 poklicnih gasilcev, najmanjše število prostovoljnih operativnih
gasilcev je 56, obenem pa mora interventno pripravljenost opravljati s poklicnim 24-urnim
dežurstvom. Čas izvoza GE V. kategorije je 5 minut. Uredba določa tudi potrebno število,
vrsto in opremljenost gasilskih vozil in opreme.
PGD Kamnik ima 186 članov, od tega operativno gasilsko enoto sestavlja 91 operativnih
gasilcev. Na 129. rednem letnem občnem zboru PGD Kamnik, ki je bil 9. 4. 2011, so bila
podana poročila članov upravnega odbora društva in poveljstva. Poudarek poročil je bil na
spoznanju, da je PGD Kamnik v letu 2010 opravilo nekaj manj kot 10.000 prostovoljnih
delovnih ur za intervencije, vaje, predstavitve v ustanovah, kot so šole in vrtci,
vzdrževanje vozil in opreme ter izobraževanje. Merila organiziranja in opremljanja
gasilskih enot določajo minimalno opremljenost gasilske enote glede na kategorizacijo.
Opremljenost PGD Kamnik trenutno ne izpolnjuje vseh zahtev, vendar je rok za izpolnitev
zahtev podaljšana do 1. 1. 2014. Upravni odbor si prizadeva pridobiti vire financiranja za
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nakup manjkajoče opreme. Z obstoječimi vozili in opremo trenutno zagotavljajo uspešno
izvajanje tudi najzahtevnejših intervencij.
Tabela 2: Intervencije enot Gasilske zveze Kamnik
GE v okviru GZ
PGD DUPLICA
PGD GOZD
PGD KAMNIK
PGD KAMNIŠKA BISTRICA
PGD MOTNIK
PGD NEVLJE
PGD SELA
PGD REDNJA VAS
PGD ŠMARCA
PGD ŠMARTNO V TUHINJU
PGD ŠPITALIČ
PGD TUNJICE
PGD ZGORNJI TUHINJ
Skupaj

2006
8
1
126
7
2
4
1
2
6
1
3
1
2
164

2007
14
3
125
15
6
5
6
5
14
7
7
7
6
220

2008
11
3
124
9
6
4
7
7
14
8
8
6
7
214

2009
9
3
114
11
5
5
4
6
12
3
1
2
7
182

Vir: Uprava RS za zaščito in reševanje, program SPIN (2012)

PGD Kamnik namenja velik poudarek izobraževanju članov društva. Izobraževanje s
področja vodenja večjih intervencij po sistemu Intervencijsko poveljniški sistem IPS, je
bilo organizirano v letu 2010. Izobraževanja so se udeležila tudi sosednja društva: PGD
Šmarca, PGD Duplica in PGD Moste. V letu 2012 je v prostorih PGD Kamnik ponovno
potekal tečaj za vodenje večjih intervencij po metodi IPS. Udeležilo se ga je 30 članov
gasilskih društev iz gasilske regije Ljubljana III. Izobraževanja se je udeležil tudi poveljnik
CZ Kamnik. Udeleženci so svoje znanje izpopolnjevali na teoretični in praktični ravni.
Praktični del je bil obširen in je zajemal teme s področij: organiziranje poveljniškega in
sprejemnega mesta, nalog in odgovornosti vodje intervencije, nalog vodje načrtovanja,
nalog vodje logistike in vodje operativnih nalog, organiziranje dela z velikim številom enot,
obveščanje javnosti ter topografije in taktičnih postopkov pri vodenju intervencij ob velikih
nesrečah. V teoretičnem delu izobraževanja so udeleženci pridobljeno teoretično znanje
dokazovali na vajah, ki so ponazarjale morebitne primere velikih intervencij. Posamezne
vloge so bile pripravljene za preverjanje teoretičnega znanja za ukrepanje v primeru
neurja, velikega požara na objektu in velikega požara v naravi. Inštruktorji so tečajnike
sprotno usmerjali in opozarjali na napake, ob koncu pa so podali analizo opravljenega
dela po posameznih fazah intervencije (PGD Kamnik).
V zadnjih sedmih letih gasilci PGD Kamnik organizirajo redna letna usposabljanja za
predstavnike vseh treh struktur reševalcev pri ukrepanju ob prometnih in drugih tehničnih
nesrečah, katerih se redno udeležujejo tudi policisti PP Kamnik. Osnovni namen
usposabljanj je predstavitev delovanja opreme reševalcev in gasilcev s poudarkom na
predstavitvi nove opreme (Šerbel, osebni intervju).
Zakonodaja s področja varstva pred požarom zahteva izdelavo požarnih in evakuacijskih
načrtov za poslovno stanovanjske objekte, ki imajo podzemne garaže. Načrte izdelajo
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upravniki objektov, naloga gasilske enota pa je proučitev načrtov, ogled podzemnih garaž
in izobraževanje s področja gašenja požarov v predorih in podzemnih garažah.
Gasilska društva s področja občine Kamnik organizacijsko pripadajo regiji Ljubljana III.
Regija Ljubljana III pokriva področje severno-vzhodnega dela Ljubljanske kotline in
zajema 8 lokalnih skupnosti (Gasilska zveza Slovenije):
-

Domžale
Kamnik
Komenda
Litija
Lukovica
Mengeš
Moravče
Šmartno pri Litiji.

Zakon o gasilstvu narekuje podpis tripartitne pogodbe o opravljanju javne gasilske službe
med občino, prostovoljnim gasilskim društvom in gasilsko zvezo. Gasilska zveza Kamnik
zajema gasilske enote s področja občine Kamnik.
Tabela 3: Kategorizacija GE v Gasilski zvezi Kamnik
Gasilska enota
KAMNIK
DUPLICA
GOZD
KAMNIŠKA BISTRICA
MOTNIK
NEVLJE
SELA
SREDNJA VAS
ŠMARCA
ŠMARTNO V TUHINJU
ŠPITALIČ
TUNJICE
ZGORNJI TUHINJ

Kategorizacija GE
V.
prostovoljna GE
ali prostovoljna GE s poklicnim jedrom
II.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
II.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
II.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
II.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE
I.
prostovoljna GE

Lokacija
Livarska ulica 1, Kamnik
Ljubljanska cesta 28, Kamnik
Gozd 10 c, Stahovica
Zgornja Stranje 23, Stahovica
Motnik 56, Motnik
Vrhpolje 41, Kamnik
Sela pri Kamniku 5, Kamnik
Srednja vas pri Kamniku 23, Kamnik
Trg padlih borcev 2, Kamnik
Šmartno v Tuhinju 9, Laze
Špitalič 332 a, Motnik
Tunjice 22, Kamnik
Zgornji Tuhinj 48, Laze

Vir: Gasilska zveza Slovenije (2012)

PGD Kamnik je sodobna gasilska organizacija, ki svoje aktivnosti usmerja v operativno
delo in izobraževanje. Cilj je doseči primerno organiziranost javne gasilske službe pri
zagotavljanju varstva pred požarom ter tudi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občina Kamnik ima s sosednjo občino Komenda podpisan dogovor o sodelovanju v
primeru večjih intervencij ter načrt alarmiranja na območju omenjene občine. Naloge
reševanja ob prometnih, tehničnih nesrečah in nesrečah z nevarnimi snovmi, na podlagi
pogodbe z Ministrstvom za obrambo, od leta 1995 opravlja PGD Kamnik, ki poleg območja
občine pokriva še operativno območje občin Komenda in Mengeš. V zadnjih štirih letih je
gasilska enota PGD Kamnik za omenjeno reševanje posodobila vozni park in opremljenost
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za ukrepanje ob zahtevnih naravnih in drugih nesrečah, nesrečah na cestah, nesrečah z
nevarnimi snovmi ter ob drugih izrednih dogodkih. PGD Kamnik ima od leta 2007
podpisan dogovor o medsebojnem sodelovanju z Zdravstvenim domom Kamnik ter od leta
2008 z Zdravstvenim domom Domžale. V omenjenem dogovoru so navedeni dogodki in
nesreče, ob katerih se izvaja istočasno aktiviranje obeh reševalnih enot - gasilcev in
reševalcev (PGD Kamnik).
Tabela 4: Vrste intervencij PGD Kamnik
Vrsta intervencije / leto
požari na objektih
požari na prometnih sredstvih
požari v naravnem okolju
nesreče v cestnem prometu
nesreče z nevarnimi snovmi (onesnaženje okolja, sproščanje nevarnih plinov)
nesreče pri katerih je potrebna tehnična in druga pomoč ter delovne nesreče
naravne in druge nesreče (neurja, poplave, visok sneg, močan veter, ..)
zemeljski plazovi
iskanje pogrešanih oseb
Skupaj št. intervencij

2006
32
4
15
21
13
33
13
1
1
133

2007
22
2
21
18
21
26
9
22
1
142

2008
25
6
18
21
20
32
9
2
1
134

2009
35
2
20
27
9
34
1
4
0
132

Skupaj
114
14
74
87
63
125
32
29
3
541

Vir: PGD Kamnik (2012)

PGD Kamnik v povprečju letno opravi od 130 do 150 intervencij. V obdobju od 2006 do
2009 je bilo opravljenih 541 intervencij. Na intervencijah je sodelovalo 5.943 gasilcev, ki
so opravili 16.664 prostovoljnih delovnih ur.
Naloga gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij je, da zagotovi ustrezno
gasilsko službo. Odgovornost organizacij je omejena predvsem na tveganje za nesreče, do
katerih lahko pride zaradi dejavnosti organizacije. Pri opravljanju dejavnosti mora
organizacija zagotavljati varnost zaposlenih na njihovem delovnem mestu in izvajati
predpisane zaščitne ukrepe.
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5 ORGANIZACIJA SISTEMA ZiR V OBČINI KAMNIK
5.1 SISTEM ZIR
Izgradnja sistema organizacije ZiR v občini Kamnik neprekinjeno poteka od leta 1994, ko
je v veljavo stopil Zakon o lokalni samoupravi ZLS (Ur.l. RS, št. 72/1993). Zakon je
pristojnost nad delovanjem CZ iz državne prenesel na občinsko raven. Po letu 1994 na
področju varstva pred nesrečami zgodile pomembne spremembe. Sprejeta je bila nova
zakonodaja, ki je dejavnosti za varstvo pred nesrečami povezala v organizacijsko in
funkcionalno celoto. Nova zakonodaja je zahtevala spremembe na področju opazovanja,
obveščanja in javnega alarmiranja, operativnih govornih in podatkovnih zvez,
organiziranja sil za zaščito, reševanje in pomoč, izobraževanja in usposabljanja za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter na drugih področjih. Namen takšne ureditve so
jasneje razdeljene pristojnosti med državo in občino. Občina je po sedanji ureditvi
primarno odgovorna za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem področju
(občina Kamnik).
Pomembno izhodišče pri načrtovanju in izvajanju varstva pred nesrečami je ocena
ogroženosti. Občina Kamnik ima izdelano oceno ogroženosti, ki obravnava analizo
naravnih ter drugih danosti za nastanek naravne ali druge nesreče, oceno možnega
poteka in posledic nesreče. Vsebuje tudi predvideno stopnjo zaščite pred nevarnostmi in
predlog preventivnih in drugih ukrepov za zaščito, reševanje in pomoč. Ocena ogroženosti
se izdela za vsako nesrečo posebej (požar, zemeljski plaz, potres, poplava, nesreča z
nevarnimi snovmi, neurja in vodne ujme, visok sneg, prometne in druge tehnične
nesreče). Župan izbere pripravljalca načrtov ZiR v občini ter skrbnika načrtov ZiR. Sistem
aktiviranja ZiR je pri vseh ocenah enak, razlike so pri postopkih odzivanja. V izdelanih
načrtih ZiR so določeni izvajalci, prioritete posameznih nalog in povezovanje nalog v
sistem. Nikakor ni mogoče predvideti vseh podrobnosti v pripravah na nesrečo, zato je
toliko bolj pomembno zaznavanje in prilagajanje nenačrtovanemu. Slovenski organizacijski
model ZiR ni konkretiziran v smislu predpisanega načina organiziranja oz. ukrepanja.
ZVNDN in podzakonski akti navajajo štabe CZ in vodje intervencij, njihove pristojnosti ter
vodje enot. Način delovanja, organiziranja, povezovanja, komunikacije, metod dela in
uspešnega sodelovanja ne opredeli (Šerbel, osebni intervju).
Najpomembnejši ukrepi zaščite in reševanja, ki so bili uvedeni v občini Kamnik, so (Občina
Kamnik):
- neposredna povezava med Regijskim centrom za opazovanje in obveščanje 112 in
osrednjo gasilsko enoto PGD Kamnik, kot tudi med regijskim centrom 112 in reševalno
postajo Kamnik
- pogodbeno izvajanje nalog zaščite in reševanja poklicnih enot organizacij, ki se po
svoji dejavnosti vključujejo v zaščito, reševanje in pomoč
- pogodba o izvajanju javne gasilske službe v občini
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-

imenovanje osrednje gasilske enote v občini (PGD Kamnik), ki opravlja naloge varstva
in drugih 12-ih gasilskih enot, ki na svojih operativnih območjih izvajajo naloge varstva
pred požarom.

Za sprejemanje in izvajanje ukrepov ZiR je v občini odgovoren župan. V ta namen pripravi
in sprejme sklepe (Občina Kamnik):
- sklep o imenovanju poveljnika CZ in namestnika poveljnika CZ ter članov štaba CZ
- sklep o imenovanju članov sektorskih štabov CZ, sklep o imenovanju poverjenikov CZ
- sklep o organiziranju organov in organizacij, ki izvajajo naloge zaščite, reševanja in
pomoči na območju občine Kamnik.
Pomanjkljivosti vodenja ukrepov ZiR so pogosto posledica (Vavpetič, osebni intervju):
-

prevelikega območja, preveč enot ali ljudi, ki jih je morala nadzorovati ena odgovorna
oseba
razlik med organizacijskimi strukturami sodelujočih enot / služb
pomanjkanja verodostojnih informacij o nesreči in posledicah
pomanjkanja sredstev za komuniciranje ali pa dejstva, da le-ta med seboj niso
kompatibilna
nejasnega definiranja mej odgovornosti
neenotnosti terminologije med sodelujočimi enotami/službami
nejasno ali sploh ne določenimi cilji ukrepanja
neuporaba podpore administracije in logistike
slabega nadzora nad porabo finančnih sredstev.

V želji po učinkovitem načrtovanju ZiR sta bili nadgrajeni enota za logistiko in podporo.
Navedene "pomanjkljivosti" predpisov je kamniška CZ uspešno obšla in delno uvedla
ameriški sistem vodenja večjih intervencij, imenovan Incident Command System ICS. V
Sloveniji ga poznamo pod imenom Intervencijsko poveljniški sistem (Vavpetič, osebni
intervju).
5.1.1 INCIDENT COMMAND SYSTEM (ICS)
ICS je bil v ZDA razvit leta 1968, predvsem z namenom podpore ameriški mornarici in
organiziranja gašenja velikih požarov v Kaliforniji in Arizoni. Predstavlja standardiziran
način vodenja ukrepov, ki reševalnim službam omogoča prilagoditev organizacijske
strukture glede na lastnosti in obseg nesreče, da jih pri tem ne bi ovirale meje lastnih
pristojnosti. ICS zajema nabor oseb, postopkov, prostorov in opreme, ki so vključeni v
organizacijsko strukturo z namenom izboljšave odzivanja na ukrepe vseh vrst. ICS
zagotavlja jasno organizacijsko strukturo za vodenje dejavnosti, ki so potrebne za
uspešno obvladovanje nesreče. Ključni element ICS modela predstavlja enotno vodenje
intervencije - Unified Command (UC). Enotno vodenje intervencije pomeni vzpostavitev
nadzora nad številnimi dejavnosti, ki se odvijajo med potekom intervencije in obenem
prevzem odgovornosti za opravljena dejanja (Federal Emergency Management Agency
FEMA).
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Pomembnejše naloge organizacijskega sistema ICS (FEMA):
-

zagotavljanje varnosti udeleženih v intervenciji (prednostna naloga)
stabilizacijo razmer z zagotavljanjem varnosti življenja in premoženja
določanje ciljev intervencije, strategije za dosego ciljev
vzpostavljanje in spremljanje poteka intervencije
odobritev izvajanja načrta intervencije
zagotovitev upoštevanja zdravstvenih in varnostnih predpisov.

ICS model organiziranja se je v ZDA izkazal kot učinkovit sistem za izvrševanje intervencij
tako na lokalni ravni v "manjših" intervencijah, kot tudi v obsežnih intervencijah v regiji
oziroma na državni ravni.
ICS je bil uporabljen v New Yorku v prvem poskusu terorističnega napada na dvojčka v
letu 1990. Kasneje je ICS v ZDA postal nacionalni model za ukrepanje ob požarih,
terorističnih napadih, nesrečah z nevarnimi snovmi in ob naravnih nesrečah. Leta 2003 je
ICS model z direktivo Agencije za domovinsko varnost postal del National Incident
Management System NIMS. Spremembe modela so bile sprejete v vseh zveznih državah,
odobreno je bilo tudi zvezno financiranje. Spremembe so bile neposredna posledica
terorističnega napada na dvojčka v New Yorku 11. septembra 2001.
Slika 8: Organizacijska struktura ICS

Vir: fema.gov (2012)
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Prednosti organizacijskega modela ICS so sledeče (FEMA):
-

omogoča učinkovito komunikacijo med več organizacijskimi enotami zaradi uvedbe
hierarhije poročanja
omogoča ustrezno obliko za reševanje v nesrečah katerikoli vrste, velikosti ali
zahtevnosti
dovoljuje vzpostavitev obvladljivega števila oseb, s katerimi upravlja in jih nadzoruje
ena oseba (praviloma 5-7)
razdelitev ukrepanja na 5 organizacijskih elementov: vodenje, operativne zadeve,
načrtovanje, logistika in administracija / finance
organizacijski elementi se lahko delijo na več podelementov in na specializirane
elemente.
natančno izdelane usmeritve za delo: nadrejeni, podrejeni, sodelujoči, področje
odgovornosti
dostop do programov usposabljanja
literatura, gradivo.

Konkretno je bil ICS model uporabljen v velikih naravnih nesrečah, kot sta orkana Katrina
in Sandy ter ob terorističnem napadu 11. 9. 2001 (FEMA).

5.2 ENOTE ZAŠČITE, POMOČI IN REŠEVANJA V OBČINI KAMNIK
V občini Kamnik sistem zaščite in varovanja pred naravnimi in drugimi nesrečami
opravljajo dolžnostne, prostovoljne in poklicne enote zaščite in reševanja.
Tabela 5: Enote zaščite in reševanja v občini Kamnik
Dolžnostne enote
Služba za podporo
Ekipa za prvo pomoč
Enota za tehnično reševanje
Enota za reševanje pri nesrečah z
nevarnimi snovmi
Ekipa za vzdrževanje zaklonišč
Enota za zveze

Prostovoljne enote
Operativne gasilske enote
GRS Kamnik
Jamarski klub Kamnik
Taborniki (intervencijska skupina)
Skavti (intervencijska skupina)
Potapljaško društvo
Kinološko društvo Kamnik

Poklicne enote
Komunalno podjetje Kamnik
Graditelj Kamnik
Zdravstveni dom Kamnik
Center za socialno delo Kamnik
Žurbi team d.o.o.
Veterinarski zavod Kamnik

Vir: Občina Kamnik (2008)

Dolžnostne enote so dopolnilne in se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti.
Organizirajo jih država, lokalna skupnost ter gospodarske družbe in zavodi glede na obseg
naravne ali druge nesreče. Enote in službe CZ skupaj z dolžnostnimi enotami zagotavljajo
izvajanje množičnih nalog zaščite in reševanja. V primeru velike naravne ali druge nesreče
je posebej pomembna številčnost, ko naloge zaščite, pomoči in reševanja ne morejo
izvajati obstoječe reševalne enote in službe.
Pri večjih in zahtevnejših nesrečah se vključujejo tudi nekatere organizacije in podjetja, ki
so pogodbeno vezana z občino Kamnik. Imenujemo jih poklicne enote zaščite in
reševanja. Pri zaščiti in reševanju delujejo glede na svojo osnovno dejavnost:
gradbeništvo, veterina, zdravstvo in sociala.
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Poklicne enote, katerih osnovna dejavnost je gradbeništvo, imajo za opravljanje osnovne
dejavnosti ustrezno usposobljene zaposlene in potrebno gradbeno mehanizacijo, s katero
(na poziv vodje intervencije) po potrebi opravljajo naloge zaščite in reševanja. Občina
Kamnik ima sklenjeno pogodbo z namenom zaščite in reševanja z naslednjimi
organizacijami:
-

Komunalno podjetje Kamnik d.d.
Žurbi team d.o.o.
Graditelj d.d.

Med poklicne enote spada tudi Center za socialno delo Kamnik (CSD Kamnik), ki v primeru
nesreče nudi socialno pomoč, nujno hitro denarno pomoč oškodovancem in nenazadnje
strokovno svetovanje psihologa tako prizadetim v nesreči kot tudi prostovoljcem, ki lahko
zaradi hudega pritiska in stresa doživijo osebno stisko.
Zdravstveni dom Kamnik (ZD Kamnik) s svojo strokovno zdravniško ekipo in opremo na
kraju nesreče nudi nujno medicinsko pomoč morebitnim ponesrečencem. Ponesrečenci so
lahko tudi med prostovoljci, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja. Zdravniška
reševalna ekipa ima ustrezno medicinsko opremo in ekipo, katere najpomembnejša
naloga je hitra odzivnost.
V skupino poklicnih enot spada še Veterinarski zavod Kamnik (VetZ Kamnik). Veterinarska
služba ima pri zaščiti in reševanju nalogo hitre odzivnosti in aktiviranja načrtov,
upravljanja, vodenja ter izvajanja ukrepov in nalog zaščite na pojave bolezni. Z zgodnjim
odkrivanjem in čim hitrejšim ukrepanjem ob pojavu bolezni (domačih in divjih živali) se
zmanjšajo posledice izbruhov posebno nevarnih bolezni. Usklajeno delovanje in hitra
odzivnost sta najpomembnejša dejavnika pri zatiranju nevarnih bolezni, ki so v
posameznih primerih prenosljive in nevarne tudi za ljudi.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kamnik temelji na dejavnosti
prostovoljcev. Pripadniki posameznih društev naloge zaščite in reševanja opravljajo
prostovoljno. V sistemu glavno breme zaščite in reševanja nosijo prostovoljna gasilska
društva in društva, ki se v občini Kamnik vključujejo v sistem zaščite in reševanja, in sicer:
-

Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik (PGD Kamnik) in 12 gasilskih enot
Gorska reševalna postaja Kamnik (GRS Kamnik)
Kinološko društvo z enoto reševalnih psov (KDRP Kamnik)
Območno združenje Rdečega križa Kamnik (RK Kamnik)
Potapljaško društvo Kamnik (PotD Kamnik)
Jamarsko društvo Kamnik (JD Kamnik)
skavti
taborniki.
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6 MOBILIZACIJA IN AKTIVIRANJE CZ
6.1 KRONOLOŠKI PREGLED DOGODKOV
6.1.1 Nedelja, 13. julij 2008 - dan neurja
14:08: Območje občine Kamnik zajame desetminutno silovito neurje z močnim vetrom. Na
OŠ na Duplici odkrije streho, v mestu odkrije strehe 6 stanovanjskih blokov in 30
stanovanjskih objektov. Podrto je večje število dreves. V naselju Gozd veter razkrije
streho 38 stanovanjskim in 9 gospodarskim poslopjem (praktično vsem v naselju). Oskrba
z električno energijo je prekinjena. Podrta drevesa onemogočajo dostop do več naselij. V
arboretumu Volčji Potok je podrtih 222 dreves, poškodovanih okoli 600 dreves. Strehe
objektov so odkrite v KS: Črna, Nevlje, Sela, Srednja vas, Podgorje, Volčji Potok in
Kamniška Bistrica. Zaradi podrtih dreves so neprevozne ceste na Vranjo Peč in
povezovalne ceste: Sela – Črnivec, Studenca – Črnivec in Poljana – Črnivec. Promet skozi
Tuhinjsko dolino je oviran. Največ gozdov je uničenih na Črnivcu in v okolici vasi Gozd
(ReCO, 14. 7. 2008).
Nekaj pred 14:30: ReCO preko sistema radijskih zvez ZARE aktivira osrednjo gasilsko
enoto v občini Kamnik, to je PGD Kamnik.
Po 14:30: CZ in gasilci pričnejo z dostavo agregatov. Iz logističnega centra CZ pripeljejo
PVC folijo in ponjave za zasilno prekrivanje streh.
15:00: Aktivira se štab CZ v operativni sestavi. Aktivirajo se pogodbena podjetja.
Vzpostavi se povezava z intervencijskimi službami: Policija Kamnik, Zdravstveni dom
Kamnik, Cestno podjetje Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije. Na sedežu štaba
CZ se aktivirata ekipa za opravljanje logističnih nalog in ekipa za podporo in
administrativna opravila.
Na cesti od Kranjskega Raka do koče na Kašni planini drevo pade na osebno vozilo.
Poškodovane so 4 osebe. Reševanje vodi GRS v sodelovanju s helikoptersko ekipo nujne
pomoči.
18:00: Regionalna cesta Gornji Grad – Kamnik je očiščena in prevozna.
22:00: Minister za šolstvo in šport prispe v Kamnik. Ogleda si posledice neurja na OŠ
Marija Vera na Duplici.
6.1.2 Ponedeljek, 14. julij 2008 - 1. dan po neurju
3:43: Zaključek intervencije gasilcev v prvem dnevu po neurju.
5:00: Pričetek intervencije drugega dne po neurju.
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Dopoldne: V intervencijo se vključi CSD Kamnik. Na pomoč priskoči RK Kamnik. Steče
organizacija odvoza poškodovane strešne kritine. Župan imenuje 4 komisije za
ocenjevanje škode po neurju.
14:00: Aktiviranje vseh gasilskih enot v občini. Za sodelovanje in pomoč so zaprošeni
gasilci sosednjih občin Komenda, Mengeš in Domžale.
Popoldne: Naselje Gozd obiščeta minister za notranje zadeve in minister za okolje in
prostor.
22:40: Zaključek intervencije gasilcev drugega dne po neurju.
6.1.3 Torek, 15. julij 2008 - 2. dan po neurju
7:00: Občinski štab CZ na sedežu PGD Gozd organizira krajevni štab CZ. Na Gozd
dostavijo bivalni zabojnik za družino, ki je bila v neurju najbolj prizadeta.
Komisije za oceno škode pričnejo z delom na terenu.
14:00: Vse aktivirane sile za zaščito in reševanje so napotene na Gozd.
22:40: Zaključek intervencije gasilcev tretjega dne po neurju.
6.1.4 Sreda, 16. julij 2008 - 3. dan po neurju
Popoldne: Predsednik vlade in poveljnik CZ RS si v spremstvu župana ogledata najbolj
prizadeto območje v občini, tj. vas Gozd in Črnivec. Gozd obišče minister za finance v
spremstvu politikov, funkcionarjev in novinarjev.
6.1.5 Petek, 18. julij 2008 - 5. dan po neurju
10:00: Preklic aktivacije GRS Kamnik.
6.1.6 Nedelja, 20. julij 2008 - 7. dan po neurju
13:00: Zaključek operativnega delovanja krajevnega štaba CZ na sedežu PGD Gozd.

6.2 POTEK ALARMIRANJA
Dežurni gasilec PGD Kamnik vodi dnevnik dogodkov. Podatke vpisuje v interni obrazec
"Sprejem klica dežurnega gasilca" in "Raportno knjigo". Sprotno in natančno vodenje
dnevnika omogoča hiter in zanesljiv vpogled v potek intervencije in stanje na terenu.
Pomembno je, da so vpisani osnovni parametri (Vavpetič, osebni intervju):
-

čas sprejema obvestila o dogodku
čas in način obveščanja sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. druge službe
kraj nesreče
vrsta nesreče
nevarnosti za udeležence in reševalce.
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Vse aktivnosti, opravljene v sistemu radijskih zvez in telefonskih linij, se samodejno
snemajo. V primeru večje naravne ali druge nesreče, se v dežurni sobi v gasilskem domu
Kamnik nemudoma vzpostavi dežurna služba v številčno okrepljeni zasedbi. Obenem se
aktivira tudi štab CZ v operativnem sestavu, saj imajo pozivnik ZARE, poveljnik CZ Kamnik
in njegova namestnica – oba sta nemudoma obveščena v primeru večje nesreče. ZVNDN
določa odgovornost župana za izvajanje sistema zaščite, reševanja in pomoči. Župan
občine Kamnik je v skladu zakonom in dogovorom z občinsko CZ obveščen o aktiviranju sil
zaščite, reševanja in pomoči. Župan (glede na obseg intervencije) sodeluje z vodjem
intervencije (Občina Kamnik).
Regijski center za obveščanje Ljubljana, v katerega spada občina Kamnik, v Sloveniji
pokriva največje število občin (kar 35). V primeru dogodka, ki prizadene večje število
občin in ReCO Ljubljana ne more ustrezno evidentirati vseh dogodkov, preusmeri
območne klice prijaviteljev na dežurni center prostovoljne gasilske enote v Kamniku. Tako
dežurni gasilec v PGD Kamnik prevzame nalogo t. i. območnega centra za obveščanje
(Šerbel, osebni intervju).

6.3 POTEK INTERVENCIJE
V nedeljo, 13. julija 2008, so bila prva sporočila preko ReCO (telefonska številka 112)
sprejeta ob 14:20 uri. ReCO je aktiviral osrednjo GE PGD Kamnik ter GE na območjih, ki
jih je neurje prizadelo. Štab CZ v operativni sestavi se je sestal na sedežu štaba v
prostorih PGD Kamnik. Operativno sestavo predstavlja organizirana skupina reševalcev, ki
so strokovno usposobljeni za izvajanje nalog ZiR in so ustrezno opremljeni. Vodja štaba
CZ je poveljnik CZ, v primeru odsotnosti vodenje prevzame namestnik poveljnika. Štab CZ
je z delom pričel 13. 7. 2008 ob 15. uri in neprekinjeno deloval do 20. 7. 2008 do 13. ure.
Namestnik poveljnika CZ je o nesreči obvestil župana. Aktivirano je bilo pogodbeno
Komunalno podjetje Kamnik, ki ga je na intervenciji vodil in usmerjal član občinskega
štaba CZ, odgovoren za tehnično reševanje. Kasneje je bilo aktivirano tudi podjetje Žurbi
team d.o.o. Istočasno so bile vzpostavljene povezave z reševalnimi službami: Policija,
Zdravstveni dom Kamnik, Cestno podjetje Ljubljana, Elektro Ljubljana, Telekom Slovenije,
Cestno podjetje Ljubljana (Vavpetič, osebni intervju).
Po prejetem obvestilu o prometni nesreči z ukleščenjem 2 oseb v vozilu na območju KS
Črna sta na kraj nesreče takoj prihiteli ekipa gasilcev PGD Kamnik in ekipa GRS. Veliko
število podrtih dreves je onemogočalo običajen potek reševanja, zato je ponesrečence v
Klinični center odpeljal vojaški helikopter.
Stalni dežurni gasilec je po prvi prijavi o neurju pričel z zbiranjem in beleženjem
informacij. Skladno z načrtom vzpostavitve dežurne službe ob večjih naravnih in drugih
nesrečah je bila dežurna ekipa po prejemu večjega števila obvestil okrepljena z dodatnimi
gasilci in je v okrepljeni zasedbi delovala vse do 20. 7. 2008. V stalni 24-urni
pripravljenosti je bila tudi dežurna ekipa gasilcev za gašenje in reševanje. Večje število
dežurnih gasilcev je bilo potrebno zaradi velikega števila sprejetih klicev občanov preko
sistema ReCo in telefonske številke PGD Kamnik. Aktivirani sta bili ekipa za logistiko in
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ekipa za podporno administrativno delo, sestavljeni iz članov PGD Kamnik. Obe enoti sta
delovali vse dni poteka intervencije od 13. do 20. 7. 2008 (Vavpetič, osebni intervju).
Enota za logistiko je zagotavljala podporo enotam in službam, ki so bile aktivno udeležene
v intervenciji. Področje logistike je obsegalo izvajanje naslednjih nalog (Občina Kamnik):
-

komunikacija: oskrba z radijskimi postajami, agregati, mobilnimi telefoni
prva pomoč
administracija v logistiki
oskrba z materialnimi sredstvi (gradbena folija, žeblji, deske, ...)
servisna ekipa za popravila vozil, naprav in opreme ter oskrbo z gorivom
oskrba reševalcev z napitki, hrano.

Dežurna služba gasilcev je opravljala podporne administrativne naloge (Občina Kamnik):
-

sprejem in evidentiranje klicev občanov
upravljanje radijske zveze preko določenega delovnega kanala za vse GE v skladu z
načrtom zvez, ki ga določi ReCo
evidentiranje aktiviranih enot, vključno z evidenco izvozov enot: popis ekipe, čas
izvoza, popis vozila in opreme, čas prihoda in mesto intervencije
razpored GE glede na mesto intervencije (po hišnih številkah)
spremljanje premikov GE
preverjanje informacij o ponesrečenih
evidentiranje porabljenega materiala
priprava gradiva za obveščanje javnosti.
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Slika 9: Organizacijska shema intervencije po neurju 13. julija 2008

Vir: Občina Kamnik (2008)

Evidentirane dogodke so v štabu CZ analizirali, jih uredili in pridobili osnovne parametre o
obsegu nesreče. Zaradi izpada električnega in telekomunikacijskega omrežja je bilo
zbiranje informacij še dodatno oteženo. Pregledne karte in zemljevidi občine v ustreznem
merilu so bili podlaga za določitev obsega nesreče in načrtovanje intervencije. Na
pregledni karti so naselja označena s hišnimi številkami, označene so vse prevozne in
neprevozne ceste, poškodovani objekti, električni vodi, itd. Za lažjo orientacijo in
sporazumevanje med potekom intervencije je prizadeto področje razdeljeno v kvadrante.
Glede na prijavljene dogodke so sproti izpolnjevali obrazce za aktiviranje enot ZiR,
istočasno so na pregledni karti označevali mikro in makro lokacije prizadetih območij.
Vodje posameznih enot so s terena nemudoma poročali glede velikosti in obsega poškodb
na objektih. Prejete informacije je dežurna služba vpisala v evidenco poškodovanih in
saniranih objektov ter evidenco odstranjenih dreves. Neprevozne ceste so označili na
pregledni karti. Pregledna karta je bila v eni uri polna informacij in jasno je bilo, da je
neurje zajelo precejšen del občine. Največ prijav je bilo sprejetih iz območja vasi Gozd v
KS Črna (Vavpetič, osebni intervju).
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Postavljene so bile prve prioritetne naloge ZiR (Vavpetič, osebni intervju):
-

ocena obsega in poteka neurja
odprava neprevoznosti cest
preverjanje razpoložljivosti sil in sredstev ZiR
ugotovitev samozadostnosti oz. potreba po aktiviranju regijske ali državne pomoči
zaščita poškodovanih stanovanjskih, gospodarskih in poslovnih objektov
spremljanje vremenskega dogajanja.

Značilnost poselitve v občini Kamnik je velika razpršenost in odročnost posameznih naselij.
Precej cest je bilo zaradi podrtih dreves popolnoma neprevoznih. Nekatere ceste, ki niso
bile bistvenega pomena za ZiR, so bile očiščene šele čez nekaj dni. Pomembna je bila
odprava neprevoznosti do vseh naselij, kjer starejši ali bolni občani koristijo dnevno
oskrbo zdravstvene službe Kamnik. Obenem so na celotnem območju, ki ga je prizadelo
neurje, številni gasilci, reševalci in prizadeti občani opravljali razna nevarna dela in bili
izpostavljeni možnosti za poškodbe. Nemoten dostop vozil reševalne službe, policije,
gasilcev in GRS mora biti zagotovljen v prvi fazi intervencije. Nadalje je bilo potrebno
poskrbeti, da se poškodovani objekti čim prej pokrijejo z gradbeno folijo in se prepreči
nastanek še večje škode na odkritih objektih. Iz skladišča URSZR Roje je bilo 3 ure po
neurju že dobavljeno 600 kg gradbene folije. Preostali material (žeblji, deske, folija in
drugo) so izdajale lokalne trgovine z gradbenim materialom, ki so na zaprosilo župana
pričele s poslovanjem že v nedeljo popoldne. Pomemben razlog, da so enote ZiR dolžne v
prvi vrsti poskrbeti za prehodnost cest, je tudi oskrba z gradbenim materialom (Občina
Kamnik).
Pomembna naloga štaba CZ je bilo spremljanje meteorološke napovedi. Napoved je za
območje občine Kamnik predvidevala možnost nastanka še ene hujše nevihte okrog 17.
ure. Ponovna močna nevihta bi gasilce in druge občane, ki so na terenu opravljali razna
dela, lahko resno ogrozila. Težave bi nastopile tudi pri sami organizaciji ZiR (Vavpetič,
osebni intervju).
Vodja intervencije je po oceni stanja in razpoložljivih sil za območje naselja Gozd, preko
tihega alarmiranja aktiviral več GE v občini:
-

sektor I Kamnik: PGD Šmarca, PGD Nevlje, PGD Duplica
sektor II Tuhinjska dolina: PGD Sela, PGD Srednja vas, PGD Tuhinj, PGD Motnik, PGD
Špitalič
sektor III Kamniška Bistrica: PGD Godič, PGD Kamniška Bistrica, PGD Gozd.

Vsi trije aktivirani sektorji GE so bili napoteni na najbolj prizadeto območje v naselje Gozd.
Zbirno mesto je bilo določeno v gasilskem domu PGD Gozd. Vodja intervencije je že v
popoldanskem času vsem prizadetim gospodinjstvom dodelil vsaj enega gasilca. Takšno
ukrepanje se je izkazalo kot izredno pozitivno, saj je to dejanje prizadetim občanom
pokazalo, da v nesreči niso ostali sami. Gasilci so na terenu opravljali več vlog. Osnovna in
najpomembnejša je ZiR, sledijo socialna in humanitarna funkcija, ter vloga krepitve
zaupanja med občani v institucije države (Občina Kamnik).
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Zbiranje informacij in priprava le-teh za obveščanje javnosti je potekala v štabu CZ. Zaradi
preobremenjenost članov štaba CZ je župan prevzel nalogo obveščanja in stikov z
javnostjo. Enota za administrativno podporo je večkrat dnevno pripravila pisna in slikovna
poročila o stanju na prizadetih območjih in delu enot CZ, župan je informacije posredoval
medijem. Organizirane so bile novinarske konference, na katere je župan povabil
predstavnike medijev (časopise, TV, revije, radijske postaje). Na najbolj prizadeto
območje občine, v naselje Gozd, je župan pripeljal tudi nekaj državnih funkcionarjev, kot
tudi poveljnika CZ RS in direktorja URSZR. Le-ti so si ogledali škodo, obiskali prizadete
vaščane in obljubili državno pomoč (Vavpetič, osebni intervju).
Poveljnik CZ je o neurju in posledicah nemudoma obvestil Policijsko postajo Kamnik.
Naloga policije je, da zagotavlja javni red in mir ter varnost ob naravnih in drugih
nesrečah na ogroženih in prizadetih območjih. Policija ja izvajala varovanje premoženja in
okolice nesreče skladno z načrti delovanja v primeru večjih naravnih in drugih nesreč.
Izvajala je dnevno in nočno varovanje ter patruljiranje ob regionalni cesti. Zaradi
omejenega števila razpoložljivih policistov iz Kamnika je vodstvo zaprosilo za dodelitev
dodatnih policistov iz Ljubljane. Po javni objavi prvih fotografij in video posnetkov
neverjetnega razdejanja, je na Gozd pričelo prihajati veliko število radovednih
obiskovalcev. Prve težave z obiskovalci so se pojavile že v nedeljo pozno popoldne, ko so
nekatera parkirana vozila obiskovalcev močno ovirala in tudi onemogočala nemoteno delo
reševalcev, obenem pa je bilo med prizadetimi domačini čutiti vznemirjenje in nelagodje
zaradi opazovanja in vsiljivega fotografiranja. Vodja intervencije je o tem obvestil policijo,
ki je na obe dovozni cesti na Gozd (iz smeri Črne in Studenc) postavila policijske kontrole,
ki so preprečile dostop radovednih obiskovalcev (Vavpetič, osebni intervju).
Na koordinacijskem sestanku je vodja intervencije skupaj s poveljniki enot pregledal
poročila o stanju na prizadetih območjih. Ocenjeno je bilo stanje in pripravljen taktični
načrt za izvajanje intervencije na območju naselja Gozd in drugih prizadetih območjih za
prihajajoče dni. Načrt je obsegal pregled potrebnega števila enot za ZiR, potrebne opreme
za reševanje in druga navodila udeležencem intervencije. Glede na razpoložljive občinske
enote in sredstva je bilo ugotovljeno, da ni potrebe po aktiviranju regijske ali državne
pomoči.
Vodja intervencije je odločil, da premesti lokacijo vodenja intervencije v prostore PGD
Gozd z oblikovanjem krajevnega štaba CZ. Premestitev na mesto intervencije je pomenila
boljšo preglednost in obvladovanje dejanskega stanja na prizadetem območju. Glede na
obseg intervencije na območju naselja Gozd, je krajevni štab CZ na novi lokaciji z delom
pričel v torek, 15. julija ob 7. uri. Pomemben pripomoček je bila pregledna karta naselja
Gozd. Karta je bila opremljena z vsemi uporabnimi podatki, ki so bili tedaj na razpolago v
občinskemu štabu CZ.
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Področje naselja je bilo razdeljeno na manjše sektorje delovanja enot ZiR. Razlogi za
oblikovanje krajevnega štaba CZ so bili sledeči (Vavpetič, osebni intervju):
-

pridobivanje informacij, pomembnih za organizacijo ZiR, je bilo na voljo neposredno,
brez posrednikov in takoj
zbiranje podatkov o oškodovancih, ki potrebujejo pomoč, se je izvajalo na enem
mestu
prispela pomoč je bila takoj usmerjena na ustrezno mesto
priprava podatkov in informacij za obveščanje javnosti
potreba po stalni navzočnosti dežurnih gasilcev.

Vodja krajevnega štaba CZ je v sodelovanju z vodjo intervencije koordiniral delo na
terenu. Delo je zajemalo (Vavpetič, osebni intervju):
-

vodenje in koordinacija operativnih enot
zagotavljanje varnosti vseh sodelujočih
izvajanje načrta intervencije
oskrbovanje z dodatnimi operativnimi enotami potrebnimi oz. odpoklic enot
vodenje evidenc o poškodovanih in nepokritih objektov
vodenje evidenc o prihodu ekip gasilcev, reševalcev, GRS ter pripadnikov drugih
prostovoljnih enot, društev in posameznikov.

V nedeljo, 13. 7. 2008, je na intervenciji sodelovalo 105 kamniških gasilcev in 4 člani
štaba CZ (PGD Kamnik).
Drugi dan intervencije se je pričel ob 5. uri zjutraj s prihodom ekip gasilcev in
prostovoljcev na Gozd. Ekipe so nadaljevale z odstranjevanjem dreves, ki so ogrožala
objekte ali onemogočala promet ter s pokrivanjem streh z gradbeno folijo. Okrog 14. ure
štab CZ aktivira vse občinske sile za zaščito, reševanje in pomoč ter jih usmeri v naselje
Gozd. Skladno z načrti reševanja ob velikih naravnih nesrečah na pomoč pokličejo tudi
gasilce sosednjih občin Komenda, Mengeš in Domžale. Na intervenciji je tega dne
sodelovalo preko 200 gasilcev in 4 člani štaba CZ (Občina Kamnik).
Za najbolj prizadeto družino v naselju Gozd, ki je ob nedeljskem neurju utrpela ogromno
škodo na stanovanjski hiši, je stekla akcija dostave bivalnega zabojnika iz skladišča URSZR
na Rojah. Bivalni zabojnik z agregatom je bil družini dostavljen v torek, 15. julija 2008.
Za nudenje psihološke pomoči in svetovanja prizadetim je bil s strani štaba CZ aktiviran
Center za socialno delo Kamnik. Rdeči križ Kamnik je pričel z nudenjem nujne
humanitarne pomoči prizadetim v neurju.
Župan je imenoval štiri komisije za ocenjevanje škode po neurju. Komisija je bila
sestavljena iz 4 članov, vsak od njih je bil strokovnjak za določeno področje. Komisije so z
delom pričele takoj po imenovanju in so v prvih dneh po neurju popisale 220
poškodovanih objektov. Pridobljene podatke je bilo potrebno skladno z predpisi vnesti v
sistem za oceno škode AJDA (Občina Kamnik).
V času organiziranega sedeža krajevnega štaba CZ na Gozdu, od 15. do 20. julija, je v
intervenciji pri odpravljanju posledic neurja sodelovalo okoli 1200 gasilcev (PGD Kamnik).
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7 OCENA IN ODPRAVA ŠKODE
7.1 OCENA ŠKODE
Komisije za popis škode so po neurju v občini Kamnik zabeležile 749 vlog, od tega kar 476
za poškodovane objekte. Po prvi oceni komisije je škoda presegla 10 milijonov EUR. V KS
Črna, kamor spada tudi naselje Gozd, je bilo poškodovanih 112 stanovanjskih objektov,
82 gospodarskih objektov in 662 hektarov gozdov. Podatke o povzročeni škodi je bilo
potrebno v najkrajšem času vnesti v sistem AJDA.
Slika 10: Ortofoto posnetek naselja Gozd leta 2006 in 2011

Vir: Geopedija, (2012)

7.1.1 SISTEM AJDA

"Sistem »AJDA« je namenjen elektronskemu centraliziranemu zajemu in obdelavi vlog
oškodovancev v naravnih nesrečah". Oškodovanci lahko prijavljajo škodo na stvareh, kot
so zemljišča, kmetijski proizvodi ter objekti, kmetijskih kulturah in v gospodarstvu. Sistem
je razvit za uporabo v URSZR ter Ministrstvu za gospodarstvo (URSZR).
Program vsebuje veliko število registrov in šifrantov, ki jih je potrebno pravilno izpolniti.
15 ljudi je v 2 tednih obdelalo 749 vlog. Pravilno izpolnjeni podatki v programu AJDA so
bili podlaga za pridobitev državne denarne pomoči za odpravo škode na stanovanjskih
objektih v višini 240.000 EUR (Občina Kamnik).
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Tabela 6: Ocena škode po neurju 13. julija 2008 v občini Kamnik
Vrsta škode
Objekti
Šolski objekti
Športna infrastruktura
Komunalna infrastruktura
Arboretum Volčji potok
Gozdovi in gozdne ceste
Kmetijstvo
Odvoz in deponiranje materiala
Vozila
Skupaj

Ocena škode (EUR)
4.000.000
350.000
50.000
190.000
700.000
4.300.000
20.000
37.000
500.000
10.147.000

VIR: Občina Kamnik (2009)

Prebivalci naselja Gozd so bili po neurju popolnoma pretreseni in v šoku ob pogledu
razdejanje, ki je nastalo na objektih in po celotnem naselju. Prizadeti so nemudoma pričeli
s pokrivanjem hiš in poslopij v neposredni bližini bivališča; prvi in drugi dan po neurju
gozdov niso uspeli prehoditi in pregledati. Šele po tem, ko so komisije začele obiskovati
posamezna gospodinjstva, se je izkazalo, da ne gre zgolj za nastalo škodo na
stanovanjskih in gospodarskih objektih, temveč tudi za izjemno veliko škodo na gozdnih
površinah in gozdnih cestah. Skupna površina poškodovanih gozdov na območju občine,
kjer so gozdovi popolnoma uničeni ali pa je delež poškodovanosti med 50 in 90 %, znaša
kar 740 hektarov. Poškodovanih je bilo tudi 21,43 km gozdnih cest in 16,40 km gozdnih
vlak (Občina Kamnik).

7.2 SANACIJA
Zaradi posledic neurja je bilo potrebno posekati 110.101 drevo, kar v skupni bruto izmeri
znaša 112.776,86 m³. Potrebno je bilo sanirati 16,5 km gozdnih cest, na novo izgraditi
8,75 km gozdnih vlak in popraviti 16,4 km gozdnih vlak. 226 lastnikov gozdov je bilo
upravičenih do subvencije iz sredstev RS v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju vlaganj v
gozdove (Ur. list RS, št. 73 / 08) (Občina Kamnik).
Tabela 7: Obseg poškodb v gozdovih
Obseg poškodb
Posamezna drevesa in skupine dreves
Poškodovano 50 do 90 %
Povsem uničeni sestoji
Skupaj

Površina (ha)
2310
450
290
3050

VIR: Občina Kamnik (2009)

Občina je v prvih dneh po neurju izdala obvestilo o načinu zbiranja, sortiranja in odlaganja
odpadnega materiala na točno določene lokacije. Stekla je akcija odvoza poškodovane
strešne kritine, predvsem azbest cementnih valovitih kritin. Podjetje, ki v občini skrbi za
ravnanje z odpadki, je na prizadeta območja namestilo večje število večjih zabojnikov.
Odvoz salonitne kritine je izvajalo podjetje za ravnanje z nevarnimi odpadki, ki je
usposobljeno za ravnanje z nevarnimi in zdravju škodljivimi azbestnimi odpadki. Precej
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občanov je odpadni material vozilo v Center za ravnanje z odpadki Suhadole. Konec julija
so prizadete občine od Ministrstva za okolje in prostor MOP prejele navodilo za ravnanje s
poškodovanimi azbestno cementnimi kritinami. V skladu s sklepom Vlade RS je MOP
zagotovilo sredstva za kritje stroškov za odlaganje poškodovane odpadne azbestno
cementne kritine.
Za pridobitev finančnih sredstev MOP je bilo potrebno predložiti ustrezno dokumentacijo:
oceno škode posameznega stanovanjskega objekta, ki jo je na terenu opravila strokovna
komisija, evidenčne liste o oddaji azbestno cementne kritine na odlagališče Barje, izjava
posameznega gospodinjstva, da stroškov odlaganja azbestno cementne kritine ni prijavilo
zavarovalnici ali drugi ustanovi. Organiziran odvoz odpadkov je potekal do konca avgusta
2008. Zbranih odpadkov se je nabralo za kar 224 ton, in sicer (Občina Kamnik):
- 170 ton azbestno cementne kritine
- 9 ton kosovnih odpadkov
- 7 ton opeke
- 11 ton mešanih komunalnih odpadkov
- 27 ton vejevja.
Načrte sanacije za poškodovane gozdove je izdelal Zavod za gozdove Slovenije ZGS. Z
zbiranjem in analizo podatkov v fazi priprave načrtov sanacije je bilo dokončno
ugotovljeno, kako uničujoče je bilo neurje za slovenske gozdove. Poškodovanih je bilo
14.400 hektarov, popolnoma uničenih pa več kot 600 hektarov gozdov. Na območju med
Kamnikom in Gornjim Gradom ter na Trnovski planoti pri Predmeji je bilo poškodb največ.
Ocena o skupno poškodovanem drevju je 400.000 m³. V poškodovani lesni masi so
prevladovali iglavci z 68 %. Obnova gozda je bila potrebna na 1.414 ha, od tega obnova s
sajenjem na površini 700 ha. Poškodovanih je bilo 178 km gozdnih cest in 70 km vlak.
Ocenjeni stroški sanacije so znašali blizu 5 milijonov EUR. Načrti sanacije so zajemali
potrebno preventivno in varstveno delo za preprečevanje in zatiranje podlubnikov,
izgradnjo oz. rekonstrukcijo prometnic, potrebnih za izvajanje sanacije, obnovo gozda in
potrebno zaščito ter nego mladja. Pomoč države za sanacijo je v letu 2008 znašala
915.000 EUR. Izvajanje sanacije je bilo predvideno za tri leta (ZGS).

7.3 VIRI SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLEDIC NEURJA
Komisija za ocenjevanje škode je prizadetim občanom za sanacijo poškodovanih
stanovanjskih in gospodarskih objektov razdelila 1.019.350 EUR. Znesek zajema tudi
finančna sredstva, ki jih je med prizadete občane samostojno razdelila Župnijska karitas
Kamnik v višini okrog 100.000 EUR. Kot lahko razberemo iz spodnje tabele, je bilo več kot
polovico finančnih sredstev za pomoč zbranih v humanitarnih akcijah.
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Tabela 8: Viri sredstev za odpravo posledic neurja
Viri sredstev za odpravo posledic neurja

Višina sredstev (EUR)

Število prejemnikov pomoči

240.000

39

Občina Kamnik - sanacija gospodarskih poslopij

22.500

15

Občina Kamnik - posebni TRR za neurje

20.995

15

Občina Kamnik - proračunska rezerva

66.434

21

Rdeči križ Slovenije

296.390

206

Slovenska karitas

275.000

206

Skupaj

921.319

502

Državna sredstva - izvedba nujnih interventnih del

VIR: Občina Kamnik (2009)
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8 ZAKLJUČEK
Prvi in najhitrejši odziv na posledice naravne ali druge nesreče se na ravni občine zgodi z
aktiviranjem občinskih sil in sredstev ZiR. Dobro poznavanje prizadetega območja,
evidenca gasilskih, reševalnih in drugih enot ZiR, popis poškodb na objektih, sprotno
beleženje klicev na pomoč in evidenca neprevoznih cest so predpogoj za uspešno
načrtovanje in izvajanje intervencije. Načrtovanje in vodenje intervencije je namestnica
poveljnika opisala kot "živo stvar", ki jo je potrebno nenehno dopolnjevati in po potrebi
tudi spreminjati. Pomembno je, da poveljnik CZ izdaja povelja, ki so jasna, terminsko
opredeljena, kratka in razumljiva vsem enotam. Povelja je potrebno sproti beležiti zaradi
kasnejših analiz opravljenega dela in preglednosti intervencije. Način poveljevanja lahko
poimenujemo kot enotno vodenje, ki ga pri ICS modelu imenujejo Unified Command (UC)
in je ena od značilnosti modela.
Intervencijsko poveljniški sistem (IPS) je model vodenja intervencij, ki ga uporablja
kamniška CZ. Organizacijska shema IPS je predstavljena na sliki 8. Na sliki 7 je
predstavljena organizacijska struktura ICS. Ob primerjanju obeh organizacijskih struktur
ugotovimo veliko podobnosti. Za oba modela lahko rečemo, da ju odlikujejo enotno
vodenje, organiziranje podpornih enot logistike in administracije, vključevanje drugih
služb reševanja in zaščite ter obveščanje javnosti.
Izobraževanje prostovoljnih gasilcev na področju načinov vodenja intervencije po modelu
ICS stalno poteka v okviru Gasilskih zvez na ravni regije in države. Podobnost med obema
modeloma je res velika, vendar slovenski model ni popolnoma konkretiziran in dopušča
nekaj več prilagajanja glede na potek intervencije. Ameriški standardiziran model je bolj
tog in takšnih odklonov ne dopušča.
Navedena dejstva preprečujejo, da bi prvo postavljeno hipotezo lahko v celoti potrdili.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kamnik temelji na dejavnosti
prostovoljcev. Pripadniki posameznih enot naloge zaščite, reševanja in pomoči opravljajo
prostovoljno. Glavno breme ZiR nosijo prostovoljna gasilska društva. Gorska reševalna
služba Kamnik, Kinološko društvo z enoto reševalnih psov, Območno združenje Rdečega
križa Kamnik, skavti in taborniki so tudi vključeni v sistem ZiR. Pri večjih in zahtevnejših
nesrečah se vključijo organizacije in podjetja, ki so za izvajanje nalog zaščite in reševanja
pogodbeno vezana z občino Kamnik. Dejavnosti zaščite in reševanja so financirane iz
občinskega proračuna, razen sredstev požarne takse. (občina Kamnik)
V intervjuju za časopis Dnevnik, z dne 22. 8. 2012, je poveljnik Gasilske zveze Slovenije
izjavil: "Če se ugotovi, da je na določenem območju premalo domačih gasilcev, lahko v

dveh ali treh urah pripeljemo na stotine gasilcev od koder koli. Gasilstvo je edina sila v
državi, ki lahko v tako kratkem času mobilizira tako veliko maso ljudi. Zato so prostovoljni
gasilci v bistvu neke vrste nacionalno bogastvo."
Po podatkih Gasilske zveze Slovenije iz leta 2012 je v Sloveniji 1.348 gasilskih društev, v
katere je včlanjenih 152.765 gasilcev, od tega 30.000 žensk in 25.000 mladih. Kar 47.000
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članov je operativnih gasilcev, kar pomeni, da so usposobljeni in pripravljeni za
posredovanje v intervenciji v vsakem trenutku. Povprečno število letnih intervencij se
giblje okrog številke 6.000. Prostovoljni gasilec po znanju ne zaostaja za svojim poklicnim
kolegom. Opraviti mora 180-urni tečaj na intervencijah v okviru društva ali zveze. Poklicni
gasilec pa opravi 6-mesečno usposabljanje v gasilski šoli. Gasilci v okviru društev
organizirajo srečelove, tombole in prodajo novoletnih koledarjev z namenom pridobivanja
finančnih sredstev za nakup opreme in gasilskih vozil. Glede na javnomnenjske raziskave,
gasilcem ljudje najbolj zaupajo izmed vseh uniformirancev (Dnevnik, 22. 8. 2012).
Navedena dejstva podajo zadostne razloge za potrditev druge hipoteze. Glavni akterji
sistema varstva pred naravnimi nesrečami v občini Kamnik so nedvomno prostovoljni
gasilci.
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