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PREDGOVOR

Mednarodne politične, varnostne, obrambne, gospodarske, socialne in
okoljske spremembe, ki smo jim priča v zadnjem obdobju v Evropi, zah-
tevajo prilagoditev nacionalnovarnostne politike in nacionalnovarnost-
nih sistemov sodobnih držav. Republika Slovenija uživa dokaj visoko
stopnjo varnosti v relativno nestabilnem regionalnem in mednarodnem
okolju, vendar je tako kot druge razvite industrijske države vse bolj izpo-
stavljena različnim nesimetričnim nevojaškim varnostnim tveganjem in
grožnjam. 

Ustrezen odgovor na tovrstna tveganja in grožnje je v oblikovanju viso-
ko odzivnega, enotnega in integriranega sistema nacionalne varnosti
Republike Slovenije, vključenega tako v sistem kolektivne obrambe kot
kolektivne varnosti. Le tak nacionalnovarnostni sistem se bo lahko učin-
kovito prilagajal tudi pogostim in intenzivnim spremembam strateškega
okolja, zmanjševal možnosti za nastanek krize in se bo sposoben odloč-
no in uspešno spopasti tudi z njihovim negativnim razvojem.

Negativne posledice sodobnih kompleksnih kriz, ki hkrati posegajo
na različna področja življenja skupnosti, v številnih evropskih državah
med znanstveniki, strokovnjaki in praktiki, ki se ukvarjajo z različnimi
krizami, povečuje interes za teorijo in empirične izsledke proučevanja
kriz in kriznega upravljanja. 

Rezultat tovrstnega prizadevanja v Republiki Sloveniji je tudi razisko-
valni projekt Upravljanje in vodenje v kriznih razmerah, kot sestavni del
širšega evropskega programa Krizno upravljanje v Evropi. Projekt je po
naročilu Ministrstva za obrambo in ob podpori Švedske agencije za kriz-
no upravljanje in vodenje (Swedish Emergency Management Agency) ter
v sodelovanju s švedskim raziskovalnim centrom CRISMART (Crisis Ma-
nagement Research and Training), izvedla slovenska raziskovalna skupi-
na Obramboslovnega raziskovalnega centra, Inštituta za družbene vede.

V okviru projekta analizirani primeri se nanašajo na naravne in druge
nesreče, kot eno pogostejših groženj varnosti človeka in okolja; obravna-
vajo enega najpomembnejših dogodkov v naši polpretekli zgodovini –
vojno za Slovenijo leta 1991 ter druge krizne dogodke. 

Pričujoča knjiga je rezultat večletnega raziskovalnega dela, v katerem
smo uspeli združiti izkušnje in znanje teoretikov in raziskovalcev iz
znanstvene ter strokovnjakov in praktikov iz upravne sfere ter tako omo-
gočili sproten dialog in sodelovanje med akademsko in upravno skup-
nostjo oziroma teorijo in prakso. 
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Rezultati projekta, v katerem so kot študije primerov obravnavane več-
je krizne situacije, s katerimi smo se soočili tako na nacionalni, regional-
ni in lokalni ravni v Republiki Sloveniji, so nadvse pomembni, saj imajo
v projektu pridobljeni empirični izsledki svojo praktično vrednost za
nadgradnjo sistema kriznega upravljanja in vodenja v Republiki Sloveni-
ji, ki je prav zdaj na poti intenzivnega prilagajanja, ki ga zahteva članstvo
v Evropski uniji in zvezi Nato.

Z raziskovalnim projektom smo vzpostavili pomemben dialog med
znanstveniki in raziskovalci na eni strani ter širokim krogom praktikov
na drugi strani ter jih vzpodbudili, da so se začeli celovito in bolj načrtno
ukvarjati s področjem kriznega upravljanja in vodenja. Vsi smo imeli pri-
ložnost in možnost sprejeti nove teoretične podlage in metode raziskova-
nja ter pridobiti nova spoznanja in izkušnje, kar ustvarja boljše razmere
za civilno krizno načrtovanje in krizno upravljanje v Republiki Sloveniji. 

Zavedamo se potrebe po primerjalnih raziskavah kriznega upravljanja,
saj podrobne analize posameznih izkušenj Republike Slovenije in drugih
držav ter skupne in koordinirane raziskave lahko prispevajo k preobliko-
vanju modelov kriznega upravljanja ter skupaj z ustreznimi pripravami
kar najbolj povečajo regionalne in tudi evropske zmožnosti za učinkovito
reševanje različnih vrst kriz. Naša želja je, da k tem mednarodnim priza-
devanjem pomembno prispeva tudi pričujoča knjiga.

Knjiga je namenjena vsem, ki se znanstveno, raziskovalno in praktič-
no ukvarjajo s kriznim upravljanjem in vodenjem, s temeljnim ciljem, da
se z učinkovitim odzivom na nevarnosti zagotovi večjo varnost za prebi-
valce Republike Slovenije ter prispeva svoj del k prizadevanjem medna-
rodne skupnosti na tem področju.

Za dosežene rezultate projekta se želiva zahvaliti vsem raziskovalcem,
ki so prispevali svoj delež k izvedbi projekta in pripravi te knjige, dr.
Bengtu Sundeliusu in njegovi raziskovalni skupini CRISMART za stro-
kovno in metodološko podporo, Švedski agenciji za krizno upravljanje in
vodenje (Swedish Emergency Management Agency), v sodelovanju s
katero je bil raziskovalni projekt izveden ter še posebej dr. Marjanu Ma-
lešiču za vsebinsko in tehnično koordinacijo ter vodenje raziskovalnega
projekta.

Bojan Žmavc Igor Nered
direktor vodja

Uprave Republike Slovenije Urada za obrambne zadeve
za zaščito in reševanje Ministrstvo za obrambo
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Marjan Malešič

UVOD

Mednarodnopolitične in varnostne spremembe v Evropi zahtevajo
preoblikovanje nacionalnovarnostne politike in nadgradnjo nacionalno-
varnostnih sistemov sodobnih držav. V spremenjenih varnostnopoli-
tičnih razmerah evropske države sicer ne zanemarjajo vojaških vidikov
varnosti, vendar vse bolj poudarjajo nevojaške vire ogrožanja. Pozornost
posvečajo predvsem naravnim, tehnološkim in antropogenim nesrečam,
socialnoekonomskim problemom, množičnim migracijam, okoljskim
problemom, zdravstveno-epidemiološkim razmeram, organiziranemu
kriminalu in prekupčevanju z orožjem, nevarnimi substancami in droga-
mi. Slovenija pri tem ni izjema. Z naštetimi viri ogrožanja tudi povezuje-
mo večino kriz, ki smo jih izkusili v zadnjih letih, in zahtevajo celovit, or-
ganiziran in dosleden pristop k njihovemu razreševanju. Za vzpostavitev
optimalnih in učinkovitih ukrepov v vseh kriznih razmerah je torej treba
zagotoviti ustrezno usklajevanje dela med različnimi ustanovami, organi
in organizacijami nacionalnovarnostnega sistema, ki so vključene v kriz-
no upravljanje in vodenje, hiter pretok informacij, informacijsko in logi-
stično podporo strateškemu vodenju ter ustrezno raven obveščanja jav-
nosti o posledicah kriz in ukrepih, ki jih sprejemamo za njihovo odpravo. 
Temeljna značilnost večine kriz je njihova težnja, da učinkujejo prek na-
cionalnih meja, to pa zahteva učinkovito sodelovanje držav pri odpravlja-
nju vzrokov in posledic kriz. Intenziven proces globalizacije tovrstni
imperativ še bolj izpostavlja, zaradi česar države vse bolj sodelujejo na
področju kriznega upravljanja in vodenja, in sicer tako na multilateralni
ravni (v okviru programov Združenih narodov, Evropske unije, Nata in
regionalnih pobud) kot tudi na bilateralni ravni (prek sklepanja sporazu-
mov med državami o medsebojni pomoči v primeru krize). Poleg prakti-
kov se v tovrstna prizadevanja vključujejo tudi teoretiki in raziskovalci iz
različnih držav, tako da v Evropi niso redki primeri sodelovanja znans-
tvenikov in strokovnjakov z različnih področij pri preučevanju vzrokov,
poteka, posledic in obvladovanja kriznih razmer. Eden takih primerov je
raziskovalni program Krizno upravljanje in vodenje v Evropi (Project Cri-
sis Management Europe), ki se izvaja v okviru Evropske akademije za
krizno upravljanje in vodenje (European Crisis Management Academy),
v katerega smo se vključili tudi slovenski raziskovalci z raziskovalnim
projektom Upravljanje in vodenje v kriznih razmerah. 

Izsledki evropskega raziskovalnega programa naj bi omogočili, da
bodo zmogljivosti kriznega upravljanja in vodenja postale osrednja točka
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kriznega načrtovanja v posameznih državah. Pri tem ne gre samo za
vprašanje oblikovanja strategij kriznega upravljanja, ki bi se ukvarjale
zgolj z odgovorom na izziv krize, ampak gre tudi za vnašanje prejšnjih
izkušenj v spoznavni okvir, v katerem se gibljejo načrtovalci in odločeval-
ci, ki se bodo z nacionalnimi krizami ukvarjali v prihodnje. Še več, nacio-
nalno krizno upravljanje in vodenje naj bi predstavljalo povezovalno
žarišče številnih navidez ločenih področij načrtovanja in priprav v okviru
nacionalnovarnostnega sistema, saj krizno upravljanje in vodenje pokri-
va tako konvencionalna obrambna vprašanja kot tudi nove transnacio-
nalne varnostne probleme, tipične za nemirno evropsko okolje po hladni
vojni.

V Sloveniji je bil raziskovalni proces sestavljen iz oblikovanja teoretič-
nih izhodišč kriznega upravljanja in vodenja, izbora ustreznih analitičnih
metod in izbora tipičnih kriznih primerov, ki so posledica predvsem ne-
vojaških virov ogrožanja, čeprav tudi najhujše krize na ozemlju Slovenije
v zadnjih 15 letih, osamosvojitvene vojne, nismo zanemarili. Sledila je
empirična analiza, izsledke pa v knjigi predstavljamo strokovni in laični
javnosti. 

Raziskovalni projekt je sestavljen iz več študij primerov, ki smo jih
preučevali z enakih teoretičnih izhodišč in z istimi metodološkimi po-
stopki, ki veljajo za analizo kriznega upravljanja in vodenja. Posamezni
primeri, ki smo jih obravnavali v analizi, so:
1) osamosvojitvena vojna, 1991, 
2) kosovska kriza, 1999, 
3) potres v Posočju, 1998, 
4) poplave, jeseni 1998, 
5) eksplozija plina v stanovanjskem bloku v Mariboru, 1999,
6) razlitje naftnih derivatov iz skladišča v Ortneku, 1998, 
7) porušitev Kolizeja, 1995, 
8) požar v podjetju Gorenje, 2000,
9) požar v skladišču podjetja DAR v Kopru, 2000,
10)problem računalniškega prehoda v leto 2000 (Y2K).

Naštete primere kriz smo proučili z vidika analitičnih tem, kot so pripra-
ve na krizo, odločanje, vodenje, zaznavanje in opredeljevanje krize, konf-
likt vrednot, politično-organizacijsko sodelovanje in konflikt, krizno ko-
municiranje in odnosi z množičnimi občili, internacionalizacija krize,
časovni učinki in pridobljene izkušnje oziroma znanje. 

V metodološkem smislu smo v analizi uporabili kognitivno-institucio-
nalni pristop h kriznemu upravljanju in vodenju. Ta vključuje spoznavno
zmogljivost ljudi, ki odločajo v krizi, in institucionalni okvir, v katerem
delujejo. Uporabili smo štiristopenjski model proučevanja, in sicer:
1. stopnja: posamezen krizni primer smo umestili v ustrezen zgodovin-

ski, politični, kulturni in upravno-sistemski kontekst;
2. stopnja: vzpostavili smo časovni okvir in opisali primer, pri čemer smo

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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čimbolj natančno opisali dogodek, identificirali akterje kriznega
upravljanja in vodenja ter probleme, s katerimi so se ukvarjali; 

3. stopnja: krizo smo razgradili na posebne okoliščine oziroma na sek-
vence, ki zahtevajo krizno odločanje: a) krizni dogodek kot spodbuda
za ukrepanje, b) opredelitev problema oziroma situacije, v kateri so se
znašli akterji, kar je zelo pomembno, saj vsaka odločitev, ki jo sprej-
mejo, omejuje naslednje odločitve, c) ugotavljanje, kje se je odvijalo
odločanje, kdo je bil odgovoren za problem in njegovo reševanje, č)
kakšna je bila izbira mogočih ukrepov in zakaj so bili izbrani ravno ne-
kateri, d) analiza izvajanja odločitev, pri čemer je pomembno razume-
vanje procesa, ki pripelje do odločitve;

4. stopnja: vnovičen pogled na krizo v vsej njeni kompleksnosti oziroma
uporaba holističnega pristopa, kar pomeni, da na krizo spet pogleda-
mo kot na celoto, ki ima svoje značilnosti, te pa niso zgolj seštevek nje-
nih delov oziroma sekvenc. 

Za izdelavo študij primerov kriznega upravljanja in vodenja v izbranih
kriznih primerih smo uporabili različne metode zbiranja in analiziranja
empiričnih podatkov, zato jih je smiselno identificirati in na kratko pred-
staviti. Pri analizi krize ter kriznega upravljanja in vodenja se pojavlja ve-
liko število primarnih in sekundarnih virov, med katerimi so najpomem-
bnejši uradni dokumenti (zapisniki sestankov, poročila o dejavnostih,
dnevniki dela, ukazi, sklepi organov, uradna mnenja, analize delovanja
sistemov ipd.), sporočila za javnost, objavljene strokovne analize, stro-
kovni ter znanstveni članki, publicistični članki in prispevki na svetov-
nem spletu, v elektronskih (TV, radio) in tiskanih občilih, v zvezi s preu-
čevano krizo. Analiza vsebine naštetih dokumentov je temelj za analizo
kriznega upravljanja in vodenja. Izjemno koristno metodo predstavlja
intervju z odgovornimi akterji kriznega upravljanja in vodenja, katerega
rezultate je treba uporabiti kot vsebinsko dopolnitev analize zgoraj ome-
njenih dokumentarnih in publicističnih virov. V tem smislu je potrebno
še posebej izpostaviti neprecenljivo vrednost skupinskih intervjujev z
akterji kriznega upravljanja in vodenja (oz. »simpozijev prič«), s čimer je
mogoče dejansko pridobiti celovito sliko kriznih razmer, zaznavanja
krize, odnosov med akterji ipd. Posamezni akterji vidijo namreč samo
parcialno sliko kriznega upravljanja in vodenja, ob njihovem soočenju pa
se slika dopolni in izostri. Deskriptivna in primerjalna metoda sta nepogreš-
ljivi pri popisovanju, opisovanju in soočanju dogodkov ter procesov
pomembnih z vidika kriznega upravljanja in vodenja. Pomembna meto-
da je tudi sekundarna analiza statističnih podatkov, ki se nanašajo na krizo
in njeno reševanje. Za uspešno izvedbo raziskovanja je pomembno, da
uporaba različnih metod zbiranja podatkov in informacij, selekcije in in-
terpretacije le-teh potekajo skladno z zgoraj omenjenimi analitičnimi
stopnjami in temami. 

Izsledke tako zastavljene analize izbranih kriznih primerov predstav-

XUVODX
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ljamo v pričujoči knjigi. Kratkemu teoretičnemu uvodu sledijo prispevki,
ki razčlenjujejo izbrane krize, ki jih je Slovenija izkusila v zadnjem
obdobju. V sklepnem delu povzemamo ugotovitve, ki se nanašajo na po-
samezne krizne primere in s pomočjo holističnega pristopa ponujamo
sintetične zaključke po posameznih analitičnih temah. 

K nastajanju knjige so prispevali številni raziskovalci in avtorji pris-
pevkov. Iskreno se jim zahvaljujem za vztrajnost in kakovostno oprav-
ljeno triletno raziskovalno delo. Zahvala gre tudi Upravi za zaščito in
reševanje in Sektorju za civilno obrambo pri Ministrstvu za obrambo Re-
publike Slovenije, ki sta finančno podprla raziskovalni projekt, na kate-
rem temelji knjiga. K nastajanju knjige je veliko prispevala tudi švedska
raziskovalna skupina, ki vodi raziskovalni program Crisis Management
Europe in deluje v okviru CRISMART (Crisis Management Research and
Training). Največ sta k večji kakovosti raziskovanja pripomogla profesor
Bengt Sundelius in Annika Brandström. Zahvaljujem se tudi številnim
drugim posameznikom, ki so s svojimi strokovnimi nasveti in tehničnimi
opravili prispevali k nastanku pričujočega besedila.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



11

Marjan Malešič
I.

NEKATERA TEORETIČNA IZHODIŠČA 
PREUČEVANJA KRIZE 

V nadaljevanju predstavljamo teorijo o krizi in kriznem upravljanju ter
vodenju, ki je bila v slovenskem primeru podlaga za raziskovanje obeh
med seboj tesno povezanih fenomenov. Omejeni prostor nam ne dovolju-
je, da bi zajeli vso širino in globino teoretičnih predpostavk, zato se ome-
jujemo na tiste od njih, ki so za empirično preučevanje najpomembnejše.
Začeli bomo z opredelitvijo krize in kriznega upravljanja ter vodenja, na-
daljevali z referenčnimi točkami krize, načinom vodenja in odločanja v
krizi, končali pa s predstavitvijo simbolnih razsežnosti krize. Pri tem se
opiramo predvsem na nizozemske in švedske teoretike, ki so v Evropi
najbolj poglobljeno empirično raziskovali krizo in krizno upravljanje in
vodenje ter posledično največ prispevali k razvoju teorije, ne bomo pa za-
nemarili tudi drugih vidnih teoretikov. 

Kriza in krizno upravljanje ter vodenje

Vsaka kriza ima specifične značilnosti, vse krize pa imajo tudi veliko
skupnega. V krizi odločevalci na različnih vladnih ravneh zaznajo ogro-
žanje temeljnih vrednot in norm ali pa ogrožanje njihovega položaja
vodilnih javnih uslužbencev. Kriza ponuja omejen čas za oblikovanje
politike in sprejemanje odločitev. In navsezadnje, kriza postavlja odloče-
valce pod velik stres in jih prisili, da sprejemajo odločitve v negotovih
razmerah, v katerih dogodki prehitevajo drug drugega.

Tako kot velja za varnost nasploh, tudi kriza zahteva neko eksplicitno
referenčno točko (na koga ali kaj se kriza nanaša), ki je lahko posa-
meznik, skupina, organizacija, družba ali država.1 Krizne razmere lahko
hkrati ogrozijo akterje, ki so dvostransko povezani ali so del sistema, kot
je na primer regionalni podsistem ali pa mednarodni sistem. Kar zadeva
mednarodno raven, Hermann pravi (Stern, 1999), da gre za tri vrste pri-
stopov k analizi, in sicer sistemskega (ogroženost stabilnosti mednarod-
nega reda), pristop konfrontacije akterjev (dva ali več akterjev je vključe-
nih v konfliktno komuniciranje in krizno pogajanje) in pristop odločanja
(osredotoča se na procese, ki potekajo znotraj države ali drugih akterjev,

1 Glej Buzan, Weaver, de Wilde, 1997: 35–42.
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ki sprejemajo odločitve v krizi). Lahko bi dodali še četrti pristop, ki se
uveljavlja v zadnjem času, tj. politično simbolni pristop, ki se osredotoča
manipulacijo simbolov, ritualov in moči v kriznem komuniciranju.2

Hermann (prav tam) je odločevalsko krizo definiral kot situacijo, ki (1)
ogroža prednostne cilje enote odločanja, (2) omejuje čas, ki je na razpola-
go za sprejemanje in izvajanje odločitve, in (3) s svojim pojavom presene-
ti pripadnike enote odločanja. Pri tej definiciji gre potemtakem za sub-
jektivno zaznavo krize s strani vpletenih odločevalcev. 

Znanstveniki v okviru mednarodnega združenja Vedenje v krizi (Inter-
national Crisis Behavior – ICB; Stern, 1999) so krizo, gledano s perspekti-
ve države, definirali s pomočjo treh zaznav: (1) ogrožanje temeljnih vred-
not, (2) omejen čas za ukrepanje in (3) velika verjetnost navzočnosti
vojaške sovražnosti. 

Rosenthal in sod. (1989) so v svoji definiciji poudarili ogroženost te-
meljnih vrednot in norm ter časovni pritisk, medtem ko so pomen pre-
senečenja zmanjšali in ga nadomestili z negotovostjo. Rezultat je bila
naslednja definicija krize: kriza je resna grožnja ključnim strukturam ter
temeljnim vrednotam in normam družbenega sistema, ki – pod časov-
nim pritiskom in v zelo negotovih razmerah – zahteva sprejemanje kritič-
nih odločitev. 't Hart (1993) dodaja, da je kriza neprijazen dogodek, ki
odločevalce izziva in preizkuša, da ukrepajo v razmerah ogrožanja, ča-
sovne stiske in negotovosti.

Po Holstijevem mnenju (1990) krizo označujeta resno ogrožanje po-
membnih vrednot in omejen čas za ukrepanje. Značilno je tudi, da kriza
povečuje stres med tistimi, ki se z njo ukvarjajo.

Stern (1999) ponuja sintetično definicijo krize, ki pravi: kriza je situa-
cija, ki izhaja iz spremembe zunanjega ali notranjega okolja določene ko-
lektivitete in jo označujejo tri nujne in zadostne zaznave dela odgovornih
odločevalcev: ogroženost temeljnih vrednot, nujnost in negotovost.
Kot vidimo iz podanih definicij, ima vsaka kriza svoje lastne situacijske
in kontekstualne značilnosti, vendar pa imajo vse krize tudi veliko skup-
nih potez, in sicer:
– ogroženost temeljnih vrednot (npr. ozemeljske celovitosti, pravne

države, temeljnih človekovih pravic, človeških življenj, materialnih do-
brin, varnosti itd.);

– zelo omejen razpoložljiv čas za odločanje v razmerah, ki so presenetile
ali celo šokirale organe upravljanja in vodenja (kritičnost vpliva na čas
za ukrepanje, saj si dogodki hitro sledijo in se hitro odvijajo);

– negotovost razmer (razmere se naglo spreminjajo, na nastanek in raz-
voj kriznih razmer pa vplivajo notranji in/ali zunanji vzroki);

– večpodročna in večsmerna posledičnost posamezne odločitve, pri če-
mer je dopustnost napačnih odločitev minimalna ali pa je sploh ni;
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– omejena uporabnost preteklih informacij za odločanje in sredstev, na
katere se je mogoče pri izbiri ukrepov nasloniti;

– omejena razpoložljivost primernih obstoječih informacijskih virov za
odločanje;

– nenehno in nepričakovano pojavljanje vedno novih znamenj in značil-
nosti krize;

– intenzivnejši notranji in zunanji nadzor nad odločitvami;
– možnost oviranja tistih, ki so za krizo odgovorni;
– neprestana psihična obremenitev odločevalcev z malo priložnostmi za

popuščanja in sprostitev.

Vendar pa nekateri teoretiki (Rosenthal, 1998; Boin in 't Hart, 2001) opo-
zarjajo, da kriza ni dogodek, ki je jasno umeščen v čas in prostor. Ravno
nasprotno, gre za razširjeno obdobje velike ogroženosti, negotovosti in iz-
vajanja politike, ki moti (kriza namreč) širok spekter socialnih, političnih
in organizacijskih procesov. Kriza je dinamičen in kaotičen proces in ne
diskreten dogodek, katerega sekvence so linearno razvrščene na časovni
lestvici.

Rosenthal, Boin in Comfort (2001: 32–34) ponudijo tipologijo kriz
glede na način njihovega pojemanja in govorijo o hitro pojemajočih, ka-
tarzičnih in počasi pojemajočih krizah ter krizah s kompleksnimi dolgo-
ročnimi posledicami. Za hitro pojemajoče krize je značilno, da se končajo
tako hitro, kot se pojavijo: na hitro, ostro in odločno (npr. ugrabitev letala
ali talcev, kar rešujemo s hitro in učinkovito vojaško akcijo ali s takojšnji-
mi pogajanji). V to skupino spadajo tudi nesreče, ki se dogajajo v skup-
nostih z zelo razvito subkulturo, ki je osredotočena na odpravljanje
posledic nesreč. Če ne gre za večje nesreče, ki bistveno odstopajo od obi-
čajnega vzorca nesreč, bo taka skupnost s posledicami nesreče opravila
skorajda rutinsko. Za katarzično krizo je značilno relativno hitro pojema-
nje, ki je posledica dolgega in postopnega pojavljanja krize. Napetost ali
ranljivost (ogroženost) se počasi stopnjujeta, dokler ne dosežeta kritične
točke, na kateri izbruhne kriza. Primere te vrste najdemo v konfliktih
med oblastmi in različnimi ekstremističnimi skupinami ali med šibkejši-
mi in močnejšimi državami, ko dolgo razvijajoči se konflikt izbruhne v
obliki vojaške intervencije močnejše države. Počasi pojemajoče krize se po-
javijo počasi in tako tudi pojemajo. Tipična primera sta vietnamska vojna
in vojaška intervencija ZSSR v Afganistanu. Za oba oborožena spopada
je značilna visoka stopnja entropije, ki se dogaja na terenu, na fronti. Vo-
jaške operacije se nadaljujejo ne glede na negativen »feedback«, ki se na-
naša na rezultat take politike, dokler glavni akterji ne ugotovijo, da so se
ujeli v past, in se soočijo s političnim porazom. Deeskalacija tovrstnih
kriz zahteva precej časa, saj je treba prilagoditi ambicije in pričakovanja
ter se mentalno pripraviti na poraz in zadrego. Podobna logika velja tudi
za okoljske krize, saj se tudi v tem primeru kriza »nabira« daljše obdobje,
dokler na določeni točki ne izbruhne, potem pa znova zelo počasi poje-
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ma. Kriza s kompleksnimi dolgoročnimi posledicami se pojavi nenadoma in
izpostavi kritična vprašanja, ki imajo širši obseg in pomen. Te krize obi-
čajno presegajo zmožnosti reakcije političnih in uradniških struktur, po-
kažejo, da je stopnja pripravljenosti za soočanje s krizo prenizka in odgo-
vor nanjo prešibak, tako da celo to dejstvo pripomore k večji nevarnosti.
Tovrstne krize lahko postanejo simbol za celo vrsto kriz, ki so bile dotlej
neznane ali manj znane (npr. jedrska nesreča na Otoku treh milj).

Na manj abstraktni in bolj operacionalizirani ravni bi pojem krize
lahko zajel naravne in druge nesreče, različne (vojaške) konflikte in pre-
vrate, (oborožene) vstaje in revolucije, politične nemire in teroristično de-
javnost, ne smemo pa zanemariti tudi drugih kriz, ki so lahko posledica
spleta neugodnih okoliščin in odnosov v našem fizičnem in socialnem
okolju.

Na krizo se tesno navezuje fenomen kriznega upravljanja in vodenja
(Boin in 't Hart, 2002), pri čemer slednje lahko definiramo kot oblikova-
nje postopkov, dogovorov in odločitev, ki vplivajo na potek krize in obse-
ga organizacijo, priprave, ukrepe in razporeditev virov za njeno obvlado-
vanje. Krizno upravljanje in vodenje se običajno odvija v organizacijskem
kaosu, pod pritiskom množičnih občil, v stresnih razmerah in ob po-
manjkanju natančnih informacij, če naštejemo le nekatere ključne značil-
nosti. Spremembe narave in konteksta sodobnih kriz pa krizno upravlja-
nje in vodenje še otežujejo, saj so sodobne krize izjemno kompleksne,
učinkujejo prek različnih »meja«, se povezujejo z drugimi pomembnimi
problemi in so praviloma dolgotrajne.

Referenčne točke krize in vpliv krize na kakovost odločanja

Po Holstijevem mnenju (1990) je glede referenčne točke krize smotrno
razlikovati štiri ravni analize, in sicer državo, birokratsko organizacijo,
skupino in posameznika, saj med njimi, kar zadeva krizno odločanje, ob-
stajajo pomembne razlike. Praviloma so teorije, ki se osredotočajo na
večje enote odločanja – državo in birokratsko organizacijo – bolj optimi-
stične glede vpliva krize na kakovost odločanja, kot pa to velja za manjše
enote odločanja – skupino in posameznika.

Tradicionalna in še vedno prevladujoča realistična teorija mednarod-
nih odnosov izhaja iz predpostavke, da lahko nacionalne države najbolje
označimo kot »unitarne racionalne akterje«.3 Posledično teoretiki te
paradigme pripisujejo relativno majhno eksplanatorno moč kognitivnim
vidikom odločanja v krizi. Kot najbolj uporabno perspektivo za razume-
vanje odnosov med državami realisti ponujajo tisto, ki predpostavlja, da
v mednarodnem sistemu, katerega značilnost je strukturna anarhija, ob-
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likovalce politike vodi »nacionalni interes«. Ti lahko včasih slabo ocenijo
svoje interese, vire, ki jih imajo na razpolago različni državni akterji, ali
motive nasprotnika. Lahko pa podležejo celo utopičnemu in ideološke-
mu razmišljanju ali omejenim interesom notranje politike. Toda realistič-
ne teorije redko razlikujejo med oblikovanjem politike v krizi in drugih
situacijah, če pa že, so prepričani, da je odločanje v krizi kakovostnejše,
saj ga ne obremenjujejo nepomembne in neustrezne vrednote. Tudi če je
končni rezultat krize vojna, to dejstvo realisti razložijo kot racionalno po-
litično izbiro – odločitev držav za vojno je posledica presoje, da lahko z
njo dosežejo več kot z mirnim reševanjem konflikta.

Tudi organizacijsko-birokratska perspektiva teži k optimizmu, kar zadeva
odločanje v mednarodni krizi. Osrednja premisa je, da je odločanje v bi-
rokratski organizaciji zelo omejeno, predvsem z legalnimi in formalnimi
normami, ki povečujejo racionalnost odločanja in odpravljajo spremenlji-
vo birokratsko vedenje. Vendar pa so diagnoze in recepti za različne si-
tuacije velikokrat obarvane z omejeno perspektivo, ki je zakoreninjena v
birokratskih vlogah: »Where you stand depends on where you sit« (stališ-
če nekoga je odvisno od njegovega položaja v birokratski organizaciji). 

Kriza prinaša večjo motivacijo in zmanjšuje nekatere patološke vidike
normalnega birokratskega vedenja, med njimi tiste, ki izhajajo iz hierar-
hije, specializacije in centralizacije. Kriza zelo verjetno prenaša lokus od-
ločanja k vrhu organizacije, kjer so na razpolago kakovostnejše informa-
cije in podatki in kjer pri odločanju upoštevajo širše, manj omejene
vrednote. Nekateri analitiki poudarjajo, da kriza poveča kakovost odlo-
čitev v birokratski organizaciji, saj ni časa za pogajanja, zavlačevanje in
iskanje najnižjega skupnega imenovalca. Torej se lahko racionalnemu
modelu sredstvo-cilj celo bolj približamo v krizi, ko je časa za skrbno raz-
mišljanje premalo.

Skupine se lahko ob soočanju s kompleksnimi nalogami v krizi obnese-
jo bolje kot posamezniki. Osnova takega razmišljanja je predpostavka,
da skupine niso zgolj seštevek posameznikov, ampak dinamika skupin-
ske interakcije zelo verjetno pozitivno vpliva na vsebino in kakovost od-
ločitev, kar gre pripisati različnim pogledom in talentom, delitvi dela ter
kakovostni vsebinski razpravi, ki se nanaša na diagnozo stanja in izbor
receptov za soočanje z njim. Hkrati skupine svojim pripadnikom zagoto-
vijo emocionalno podporo, ki je potrebna v stresnih razmerah, ki so, kot
smo lahko videli, ena od temeljnih značilnosti krize. 

Vendar pa so skupine tudi ranljive. Znana je patologija skupinskega
mišljenja (groupthink), v kateri skupinska solidarnost prevlada nad učin-
kovitim izvajanjem ključnih nalog pri sprejemanju odločitev. Skupine so
nagnjene k neupravičenemu optimizmu in občutku neranljivosti, stereo-
tipnim predstavam o nasprotnikih, nepozornosti na opozorila in k moč-
nemu, čeravno prikritemu pritisku proti nestrinjanju njenih pripadnikov.
Nekateri celo menijo, da so skupine bolj nagnjene k tveganim odloči-
tvam, vendar so dokazi za to pomanjkljivi. 
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Voditelji, ki so učinkoviti in imajo potrebno mero domišljije, lahko
preprečijo negativne pojave v skupinski dinamiki, čeprav tudi sami niso
imuni pred stresom, kar ima za posledico bolj spremenljivo krizno uprav-
ljanje in vodenje. 

Pristopi, ki se osredotočajo na odločanje posameznika v krizi, pogosto
poudarjajo prepad med zahtevami klasičnega modela racionalnega odlo-
čanja (sredstvo-cilj) in različnimi kognitivnimi omejitvami, ki lahko odi-
grajo pomembno vlogo tudi v relativno preprostih razmerah. Če so se
znanstveniki v preteklosti osredotočali na različne tipe psihopatologij
med političnimi voditelji (npr. paranoja, avtoritarnost), dajejo danes pou-
darek kognitivnim omejitvam, ki vplivajo na odločanje »normalnih« in
ne deviantnih subjektov. Se pravi, da analiza zajema vse voditelje in ne
zgolj tiste, ki kažejo jasne znake klinične abnormalnosti (npr. Hitler in
Stalin). 

Mnogi relevantni modeli se ukvarjajo s kognitivnimi strategijami za
ukvarjanje s kompleksnimi, nepopolnimi ali nasprotujočimi si informaci-
jami in tudi s preobloženostjo z informacijami. Odločevalec je opisan kot
reševalec problema, naiven ali intuitiven znanstvenik, iskalec kognitivne-
ga ravnotežja, kot nekdo, ki se izogiba disonanci, ali kot iskalec informa-
cij in kibernetični obdelovalec informacij. Vsem tem pristopom je sku-
pen izrazit interes za sistem prepričanj relevantnih akterjev (vključno s
samopredstavo), zaznave, obdelavo informacij, osebnostne lastnosti (to-
leriranje nejasnosti, kognitivna kompleksnost) in za njihov vpliv na odlo-
čanje. Posebno pozornost pa ti pristopi namenjajo vplivu velikega stresa
na sposobnost posameznikovega spoznavanja in zaznavanja. 

Splošno o odločanju v krizi

Konvencionalna modrost pričakuje od oblasti, da bo v krizi ukrepala
učinkovito in usklajeno in da bodo vladni uradniki in javni uradi v pri-
meru krize pustili ob strani omejene interese in delovali složno. Kriza naj
bi zagotavljala ugoden kontekst za vsiljevanje centralizacije odločanja,
koncentracije moči in oblasti; kriza naj bi ustvarjala predpogoje za vzpo-
stavitev t. i. ustavne diktature. Resen vir ogrožanja, negotovost in časovni
pritisk ustvarjajo razmere, ki so diametralno nasprotne rutinski obdelavi
informacij, skladnemu vedenju in funkcionalno razdeljenim odgovorno-
stim, kar so siceršnje značilnosti politično-upravnega procesa. V kriznih
razmerah postanejo zelo privlačni koncepti, kot sta »vseobsegajoče« in
»integrirano« načrtovanje za primer nesreč, in klišeji, kot je na primer
»vojna proti terorizmu«. To lahko vodi k nekritični podpori pretirani kon-
centraciji moči znotraj vlade ali prisilni koordinaciji kot edinih načinov
za učinkovito soočanje s krizo (Rosenthal, 't Hart in Kouzmin, 1993:
12–45).
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Ključne značilnosti krize, velika ogroženost, negotovost in časovni pri-
tisk, so velik izziv za običajen, rutinski vzorec delovanja uradništva, kjer
gre predvsem za formalne in časovno zahtevne postopke. Krizno odloča-
nje zahteva prilagajanje uradniške strukture in kulture in eno od teh pri-
lagajanj naj bi bilo bolj centralizirano odločanje. V tem primeru se cen-
tralizirano odločanje nanaša na tri med seboj povezane fenomene: prvič,
lahko se nanaša na koncentracijo moči v rokah manjšega števila izvršnih
uradnikov, drugič, lahko se nanaša na koncentracijo odločevalske moči v
osrednji vladi na račun federalnih enot, regij ali lokalnih skupnosti, in
tretjič, v kritičnih okoliščinah lahko povzroči težnjo po močnem vodstvu
oziroma takšni ali drugačni obliki »krizne vlade«.

Rosenthal, 't Hart in Kouzmin (prav tam) navajajo analitike, kot so
Hermann (1963), Paige (1968) in Holsti (1972), ki so v svojih delih poro-
čali o centraliziranem odločanju, kot najbolj očitni strukturni značilnosti
uradniškega prilagajanja krizi. Vsi, ki so proučevali mednarodne krize,
so poročali o tem, da je kritične odločitve sprejelo manjše število glavnih
izvršnih uradnikov in njihovi najbližji sodelavci. Torej naj bi bila pri odloča-
nju ključna manjša skupina ljudi, proces odločanja pa naj bi bil skrajno
neformalen. Ključni akterji kriznega upravljanja in vodenja razpravljajo
samo z najbolj veščimi, zaupanja vrednimi in močnimi soakterji. Pojavi,
kot so kritičnost, nesoglasje in medsebojno obtoževanje, v tej skupini
med krizo praviloma ne pridejo do izraza. 

Ti izsledki so analitično žarišče usmerili v skupinsko dinamiko, ki naj
pojasni potek in izid kriznega odločanja v politični in vojaški eliti. Spro-
žilo se je nekaj pomembnih vprašanj:
– fizično in mentalno stanje ključnih odločevalcev v skupini,
– velikost, sestava in delovanje skupine,
– fenomen patologije skupinskega mišljenja (groupthink), ki pomeni ko-

lektivno izogibanje problemom, da bi ohranili skupinsko soglasje,
– problem obdelave velikega števila različnih podatkov in informacij v

majhni skupini,
– vodstvo, osebnost in medosebni odnosi v majhni skupini.

O koncentraciji oblasti v rokah osrednje vlade na račun oblasti nižjih teritorial-
no-političnih enot so v raziskavah o nesrečah veliko poročali in ima različ-
ne variacije. V ZDA na primer do takega premika navzgor pride, ko pred-
sednik države neko območje razglasi za »območje nesreče«. Takrat
Zvezna agencija za krizno upravljanje in vodenje (Federal Emergency
Management Agency) prevzame nalogo koordiniranja ukrepanja ob ne-
sreči.4 V bistvu bi bilo idealno, če bi poiskali neko »strukturno mešani-
co« upravnega ukrepanja, ki bi omogočila učinkovito soočanje z nesrečo.
Černobilska jedrska nesreča je pokazala, da mnoge zahodne države niso
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4 V Sloveniji velja, da ob nesreči lokalne skupnosti najprej same poskrbijo za ukrepa-
nje, če je nesreča prevelika, jim pomagajo sosednje lokalne skupnosti in regija, če
tudi to ni dovolj, se angažirajo osrednje oblasti.
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bile sposobne najti te mešanice in so delovale precej zmedeno. Ob tem se
porajajo vprašanja o prednostih in slabostih podnacionalnih oziroma na-
cionalnih načinov ukrepanja v krizi, ki zadevajo učinkovitost, zmogljivo-
sti, sprejemljivost in javno odgovornost.

Krize ne glede na svoje razloge običajno zahtevajo močno vodstvo in od-
ločnost. Včasih zahtevajo posebno krizno zakonodajo in so resna preiz-
kušnja za avtentičnost demokracije.5 Kritične razmere lahko privedejo do
ustavne diktature, saj javnost zahteva odpravo kompleksnosti pri odloča-
nju, fragmentiranosti vlade in instituta »checks and balances« (gre za
omejitve, ki jih imajo vse veje oblasti s tem, ko je vsaki od njih dana pra-
vica, da popravijo tiste akte drugih vej oblasti, ki spadajo v njihovo pri-
stojnost, ali se jim izognejo).

Ena od značilnosti resnih kriznih razmer je tudi ta, da predstavniška
in sodna telesa oblasti bolj izrazito (nemara tudi nekritično) podpirajo iz-
vršno oblast, kar lahko ogrozi bistvo znane Montesquieujeve tripartitno-
sti oblasti – delitev na zakonodajno, sodno in izvršno oblast. Tudi organi-
zacije, ki se vključujejo v krizno upravljanje in vodenje – policija, vojska,
civilna, zaščita, gasilci in zdravstvena služba –, v takih primerih delujejo
še bolj centralizirano kot sicer. Vzpostavi se piramidna poveljniška struk-
tura z enotnim poveljevanjem kot vodilnim načelom.

Odločanje v krizi – teza o (de)centraliziranosti

Rosenthal, 't Hart in Kouzmin (prav tam) hočejo opozoriti na pomembne
empirične alternative centraliziranemu odgovoru na krizo in pri tem
ločijo strateško in operativno raven odločanja. Učinkovito krizno uprav-
ljanje in vodenje na strateški ravni zahteva dobro razumevanje javne in
politične zaznave položaja. Obstajajo pravne, organizacijske in dejanske
razmere, v katerih centralizirano odločanje v krizi ne pride do izraza. Po-
glejmo nekaj primerov.

Neformalna decentralizacija. Na neformalno decentralizacijo vplivata
dva dejavnika, in sicer časovni pritisk na operativni ravni6 in preobreme-
njenost osrednje oblasti7. 
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5 Taki so bili na primer med hladno vojno britanski načrti za krizno delovanje ob ne-
varnosti jedrskega napada, saj je bila odsotnost demokratičnih postopkov pri izvaja-
nju kriznega upravljanja in vodenja očitna, pa tudi postopki ponovne vzpostavitve
demokratične oblasti po koncu krize niso bili predvideni.

6 Na primer v zgodnjih osemdesetih letih je bilo na Nizozemskem veliko demonstra-
cij in nemirov zaradi gradnje jedrskih elektrarn in vojaških baz, tako da policija na
operativni, lokalni ravni razmer ni mogla več nadzirati, zato je prosila za pomoč v
silah in sredstvih; ta pomoč ni bila zaprošena po ustaljenem postopku, ko župan
uradno prosi guvernerja regije, ta pa notranje ministrstvo, ampak je policija pomoč
zahtevala in dobila po svojih lastnih kanalih vodenja in poveljevanja.

7 Na primer Yom Kippur vojna 1973 – ameriški predsednik Richard Nixon se je uk-
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Formalna decentralizacija. Obstajajo tudi primeri vnaprej načrtovane de-
centralizacije kriznih operacij, ki jih narekujejo izkušnje, saj je lahko v
nekaterih krizah osrednja oblast zelo neučinkovita. Tudi nasploh velja,
da so centralizirani sistemi bolj ranljivi od decentraliziranih. Motenje
enega dela sistema ima lahko negativen kumulativen učinek na celoten
sistem (učinek domin).8

Obstajajo tudi primeri decentralizacije in prevzemanja pristojnosti drugih
zaradi tekmovalnosti med različnimi institucijami, ki sodelujejo v kriznem
upravljanju in vodenju. Za civilno obrambo (zaščito), policijo, vojsko,
zdravstveno in socialno službo je vsaka kriza test njihovega temelja, legi-
timnosti in nadaljnjega obstoja ali vsaj razvoja. Zato sodelovanje znotraj
vlade velikokrat pomeni prej problem kot pa rešitev kriznih razmer. Veli-
ko je primerov verbalnih spopadov pri izbiri ustreznih postopkov krizne-
ga reševanja9, tekmovalnosti, pokriznega obtoževanja med vojsko, poli-
cijo in lokalnimi oblastmi10, napetosti v civilno-vojaških razmerjih11 in
občutljivosti v odnosih med osrednjo, regionalno in lokalno oblastjo.

Neodločanje. Poglejmo nesrečo na stadionu Heizel v Bruslju leta 1985.
Neodločanje ima tri oblike: odločitev sploh ni sprejeta (ključni akterji
nesreče na stadionu so kar čakali, kaj se bo zgodilo), indiferentnost
akterjev odločanja (belgijski notranji minister sploh ni prišel na kraj ne-
sreče in je podrejene mestne policiste pooblastil, naj storijo, kar se jim
zdi najbolj primerno), odločitev je sprejeta, vendar je ne upoštevamo
(policisti niso hoteli izvajati odločitve ministra za pravosodje in javnega
tožilca, naj na kraju samem aretirajo izgrednike, saj so se bali podivjane
množice).

Paraliza. Politiki in drugi akterji kriznega upravljanja in vodenja so vča-
sih v kriznih razmerah pod takim časovnim pritiskom, da niso sposobni
ukrepati, in zaradi tega gredo dogodki svojo pot. Tudi velik stres ljudi na-
redi pasivne, medtem ko jih lahko zmeren stres celo dodatno aktivira in
motivira. V zvezi s tem poznamo tudi izraz administrativna regresija: si-
tuacija, v kateri nekateri predstavniki oblasti in državni uradniki zapusti-
jo svoje mesto in se osredotočijo na svojo osebno varnost in varnost svo-
jih družin (njihov zasebni interes prevlada nad javno dolžnostjo).
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varjal z afero Watergate, medtem ko je ključne odločitve v zvezi s tretjo arabsko-
izraelsko vojno sprejemal njegov svetovalec za nacionalno varnost Henry Kissinger. 

8 Primer je ranljivost in občutljivost nekdanjih socialističnih sistemov na izzive iz
okolja, tudi ko ni šlo za veliko krizo. Ali pa drug primer, ki je bolj povezan s poten-
cialno krizo: nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter je pooblastil nekatere viso-
ke vojaške poveljnike (jedrske podmornice, strateško letalsko poveljstvo, Strategic
Air Command – SAC), da ob morebitnem jedrskem napadu ZSSR na Washington
sprožijo protinapad.

9 Dilema, decembra 2000: ali razstreliti plaz pod Mangartom ali ne?
10 Znano je obtoževanje za napake in tekmovanje za zasluge med Teritorialno obram-

bo in policijo po vojni leta 1991 v Sloveniji.
11 Zakaj vojska ni bila pravočasno vključena ob poplavah leta 1998 na Celjskem in

drugod na prizadetih območjih?
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Prevlada položaja. V nekaterih primerih se določeni akterji kriznega
upravljanja in vodenja, soočeni z izjemno akutnimi razmerami, čutijo
dolžne zaobiti formalne postopke posvetovanja in poveljevanja in eno-
stavno ukrepajo na lastno pest in improvizirajo.12

Strateško izogibanje. Pri strateškem izogibanju gre za vztrajanje določe-
ne institucije, da za reševanje kriznih razmer ni pristojna in odgovorna
ona, ampak neka druga institucija.

Učinkovitost upravljanja in vodenja v krizi

Napadi skrajnih islamskih terorističnih skupin na Svetovni trgovinski
center v New Yorku in na Pentagon 11. 9. 2001 so izjemno okrepili polo-
žaj predsednika Georgea Busha ml. v mednarodni skupnosti, še posebej
pa na domačem političnem prizorišču. Tudi župan New Yorka Rudolph
Giuliani je v javnosti postal heroj in požel izjemno odobravanje zaradi
vloge, ki jo je odigral v procesu kriznega upravljanja in vodenja po ome-
njenem napadu. Obstajajo pa tudi primeri, ko voditelji zaradi neustrez-
nega ali neučinkovitega ravnanja izgubijo podporo in tudi svoj položaj;
na primer nekdanji ameriški predsednik Jimmy Carter, ki ni mogel uspe-
šno razrešiti krize, ki je nastala z ugrabitvijo osebja ameriškega velepo-
slaništva v Teheranu leta 1979.

Ti primeri dokazujejo, da so kriza, upravljanje in vodenje tesno povezani
fenomeni (Boin in 't Hart, 2001: 3). Kriza predstavlja kritično obdobje za
vsako organizacijo, sektor ali družbo, obdobje, v katerem so vnaprej
vzpostavljene strukture ogrožene ali ne uživajo zaupanja in se morajo ob-
likovati nove. V kriznih razmerah, ki prinašajo nevarnost in negotovost,
ljudje od oblasti pričakujejo, da bo »nekaj naredila«. Ko je kriza relativno
hitro mimo in so posledice odpravljene, se v družbi vzpostavi novo rav-
notežje, ki spodbudi občutek, da so nas skozi krizno obdobje vodili pravi
voditelji. Uspešno upravljanje in vodenje v kriznih razmerah, ki pomeni-
jo kolektivni stres, voditelje spremeni v državnike. Če pa kriza ne prene-
ha in normalnega stanja ni moč vzpostaviti, se isti voditelji zelo hitro
spremenijo v »grešne kozle«.

Boin in 't Hart (2002: 4) menita, da krizno upravljanje in vodenje nikoli
nista bili lahki opravili, saj se odvijata v organizacijskem kaosu, pod pri-
tiskom množičnih občil, v stresnih razmerah in ob pomanjkanju natanč-
nih informacij, če naštejemo le nekatere ključne značilnosti. Spremembe
narave in konteksta sodobnih kriz pa krizno upravljanje in vodenje še
otežujejo. Sodobne krize so izjemno kompleksne, učinkujejo prek različ-
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12 Policija se med množičnimi nemiri rada zateče k čezmerni uporabi sile, ki je v nas-
protju z usmeritvami poveljujočih, ali pa se zaradi pritiska množic umakne s položa-
ja kljub drugačnemu povelju.
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nih »meja«, se povezujejo z drugimi globokimi problemi in so dolgotraj-
ne. Na njihovo naravo vplivajo procesi, kot so globalizacija, deregulacija
ter razvoj informatike in tehnologije.

Pomembna sta tudi kognitivni (zaznavni in spoznavni) in socialno-kul-
turni kontekst sodobnih kriz, ki ju označuje povečan občutek ranljivosti
družbe po desetletjih samozadovoljstva. Državljani vse bolj pričakujejo
od države, da bo varovala njihovo zdravje in varnost, in kadar vlada tega
v krizi ni sposobna zagotoviti, so državljani šokirani. 

Krize s svojimi fizičnimi, psihološkimi in političnimi značilnostmi so
od voditeljev vedno zahtevale veliko preventivnih, pripravljalnih, reakcij-
skih in sanacijskih ukrepov. Na novo pojavljajoči se kontekst ogroženosti
in kriznega upravljanja ter vodenja pa dobiva še dodatne razsežnosti.
Nove oblike kriznega upravljanja in vodenja poudarjajo politično-psiho-
loški vidik ukvarjanja z nepričakovanimi dogodki in okoliščinami. Zna-
čilna sta velik interes množičnih občil in znatno politično zanimanje.
Krizni dogodki so bolj ali manj nejasni. Ali kot bi rekel Beck (1986), v
»družbi tveganja« (risk society) so osebno zdravje in varnost pa tudi ko-
lektivna varnost visoko na lestvici družbenih in političnih vrednot. Za
družbo tveganja je značilen velik prepad med pričakovanjem državljanov
in prizadevanjem političnega vodstva, ki hoče krizo preprečiti ali omejiti.
Boin in 't Hart (2001: 7) soočita tipična pričakovanja javnosti in doku-
mentirano vedenje voditeljev v krizi.

Poglejmo najprej pričakovanja javnosti. Voditelji morajo na prvo
mesto postaviti varnost ljudi in se pripraviti za najhujši mogoči scenarij.
Voditelji morajo opozorila glede prihodnje krize jemati zelo resno, in če
do nje pride, stopiti na čelo in dajati jasne usmeritve za reševanje krize.
Voditelji sočustvujejo z žrtvami, ne zgolj z besedami, ampak tudi z deja-
nji, in poskrbijo, da se po krizi iz te izkušnje čimveč naučijo.

Kaj pa kažejo empirični podatki glede vedenja voditeljev v krizi? Eko-
nomski in politični stroški zagotavljanja varnosti so za voditelje veli-
kokrat previsoki. Raven varnosti, ki jo zagotavljajo, ni optimalna. Mnogi
voditelji v vladi in gospodarstvu se neradi usposabljajo za igranje vods-
tvenih vlog v krizi. Večina nesreč, ki jih povzroči človek, in nasilnih konf-
liktov ima dolgo inkubacijsko dobo, v kateri oblikovalci politike napačno
interpretirajo, se ne informirajo in ignorirajo ponavljajoča se opozorila,
ki kažejo na nevarnost. Večina reševanj kriz zahteva odgovor, ki posega
na področje več organizacij, zajema različne pristojnosti, zahteva policen-
trični odgovor, ki ga je treba ustrezno usklajevati in ne izvajati poveljeva-
nja in nadzora od zgoraj navzdol. Voditelji sicer zagotavljajo pomoč tis-
tim, ki so je potrebni, vendar se izogibajo nepotrebnim obljubam in
pretirani velikodušnosti. Pokrizno učenje je ovirano zaradi obtoževanja
in iskanja krivca, kar je bistvena sestavina vedenja v sodobnih krizah. 
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Simbolne primesi krize 

Ko je bil julija 1992 ubit italijanski protimafijski sodnik Borselino (en
mesec po uboju prijatelja in kolega Falconeja), je njegova družina zavrni-
la uradni pogreb, saj je menila, da je »država« kriva za njegovo smrt, ker
ni storila dovolj v boju proti mafiji. Taka čustvena obsodba s strani druži-
ne je vrgla slabo luč tako na tedanjo vlado kot na italijanski politični raz-
red v celoti. To je bilo simbolično dejanje jeze, obupa in kljubovanja; po-
dobno se je zgodilo leta 1978, ko je bil ugrabljen in ubit Aldo Moro
(nekdanji premier in predsednik krščanske demokracije) in je njegova
vdova prav tako zavrnila državni pogreb ('t Hart, 1993: 36–48).13

Uradni odziv na krizo, ki jo je povzročila ugrabitev Alda Mora, je bilo
eno največjih »iskanj človeka« v zgodovini, vendar brez vsakršnega uspe-
ha, kar je demonstriralo ranljivost obstoječe ureditve pred tovrstnimi na-
padi. Obe zavrnitvi uradnega pogreba sta na politično elito delovali kot
velika sramota in frustracija, saj ji ritual državnega pogreba daje drama-
turško priložnost, s katero lahko doseže množice v krizi in ji omogoči
razkazovanje ustrezne kombinacije žalovanja in odločnosti v boju zoper
terorizem. Ali kot je v primeru Alda Mora pronicljivo opazil Kertzer, poli-
tiki si tistega dne niso želeli pokopati trupla Alda Mora, ampak politično
katastrofo, ki sta jo povzročili njegova ugrabitev in smrt ('t Hart, 1993).

Oba omenjena umora, v katera so bile vpletene mafija oziroma Rdeče
brigade, ponazarjata pomembno vlogo, ki jo v dinamiki krize lahko igra-
jo predstave, simboli in rituali, čeprav sodobno proučevanje kriz ta vidik
zanemarja in se osredotoča na upravljanje in vodenje organizacij, načrto-
vanje in ukrepanje. Ta upravljalsko-vodstvena usmeritev analizira krizne
dogodke izključno v funkcionalno-tehnokratskem smislu, torej v dobro
politične in organizacijske prakse. Podrobno razpravlja o preventivi, pri-
pravljenosti, ukrepanju in sanaciji. Ukvarja se s podrobnostmi, povezani-
mi s temi fazami kriznega upravljanja in vodenja, in proučuje probleme
poveljevanja, nadzora, komuniciranja in zbiranja podatkov v različnih
krizah. Analiza je pokazala, da so tehnični vidiki kriznega upravljanja in
vodenja 200-krat bolj razviti kot psihološki in kulturni.

Analitiki bi se morali zavedati, da ta instrumentalistična usmeritev, ki
prevladuje v raziskovalnem procesu, ni v celoti neproblematična. Temelji
na določenih filozofskih, epistemoloških in normativnih predpostavkah,
ki so del funkcionalistične paradigme. Ta poudarja pomen nadzora, kar
omejuje velik del sodobne analize kriznega upravljanja in vodenja. Razi-
skovalec 't Hart pravi, da sta kriza in krizno upravljanje in vodenje notra-
nje kompleksna in politično kontroverzna fenomena, ki ju lahko celovito
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13 Novejši primer te vrste je uboj Marca Biagija, vladnega svetovalca za ekonomska in
socialna vprašanja, marca 2002. Družina je zavrnila uradni pogreb z državniškimi
častmi. Visoki predstavniki oblasti so sicer bili na pogrebu, vendar zasebno in ne
kot uradni predstavniki države. 
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analiziramo zgolj, če upravljalski, funkcionalistični pristop odločanja do-
polnimo in soočimo z analitično perspektivo, ki je do moči kritična. Del
te perspektive najdemo v teoriji in proučevanju simbolnih razsežnosti
politike in uprave. Za razliko od pozitivizma in funkcionalizma, ki preve-
vata velik del današnjega proučevanja kriznega upravljanja in vodenja,
izhaja literatura o simbolnih akcijah z bolj konstruktivistične perspektive14,
po kateri narava družbene realnosti ne more biti objektivno opazovana
in ocenjena, ampak je močno odvisna od različnih subjektivnih kon-
strukcij, ki jih oblikujejo različni akterji (Berger in Luckman 1966 v 't
Hart, 1993). Tudi nasploh velja, da so družbene vede v zadnjem času pre-
žete pretežno s pozitivističnim empiričnim pristopom.

Literatura, ki obravnava simbolne akcije, se je skladno s tradicijo raz-
vila v zelo učinkovit instrument kritične analize moči, uradnih akcij in
politik. To ji uspeva tako, da pogleda za tehnične podrobnosti in uradno
retoriko političnih in vladnih akterjev in prek izpostavljanja načinov, na
katere uradni akterji uporabljajo jezik moči in druga simbolna sredstva
pri interpretiranju dogodkov in doseganju ciljev. 't Hart (1993) se je uk-
varjal predvsem z vprašanjem, ali lahko v procesu kriznega upravljanja
in vodenja najdemo tri ključne značilnosti simbolne akcije – oblikovanje,
ritual in maskiranje. S tem pristopom pa noče zanikati ključnega položa-
ja, prednosti moči, s katero razpolagajo, in posebnih bremen odgovorno-
sti, ki jih nosijo državni uradniki in uradi.

Eden od načinov analize politike je, da nanjo gledamo kot na institucio-
nalizirano dramo. Ta drama zagotavlja načine za izražanje in kanaliziranje
heterogenosti vrednot, zaznav in interesov, ki se nahajajo v družbi.
Struktura političnih institucij in način njihovega delovanja omogočata
izražanje zahtev, odpravljanje konfliktov ter oblikovanje in izvajanje jav-
nih politik. Ključni vidik takega sistema je komuniciranje, posebej med
elitami, družbenimi skupinami in javnostjo, saj omogoča obstoj in potek
političnega procesa. Ker so nekatera vprašanja v političnem procesu pre-
zapletena ali preobčutljiva za eksplicitno izražanje, jih akterji oblikujejo
v simbole, ki omogočajo bolj skopo in fleksibilno komuniciranje. Različ-
ne kulture lahko razvijejo tipične ali zaželene simbolne sisteme, vendar
ne gre za trdne entitete: naš simbolni sistem ni kletka, ki nas zapira v en
pogled na političen svet, ampak je mešanica simbolnega razumevanja, s
pomočjo katerega se skozi kontinuirano serijo pogajanj bojujemo, da bi
posameznim dogodkom pripisali pomen.

Dramatične politične geste imajo različne oblike. Ena od njih je spro-
žanje velikih »političnih pobud«, ki jih označujejo hitre simbolne asocia-
cije in pritegnejo široko podporo. Na primer vojna proti drogam, vojna
proti revščini, križarski pohod proti abortusu, boj proti aidsu ipd. – gre
za uporabo vojaških metafor in s tem povezano dramatizacijo. Pomem-
bna so tudi personificirana dramatična dejanja, največkrat v obliki ritua-
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la, ki se odvija po natančnih in pogosto nepisanih pravilih, ki opredelju-
jejo standarde pravilnega vedenja (inavguracija ali democija uradnikov,
predsedniška pisma javnosti, razprava med ministrskim predsednikom
in vodjo opozicije, redne tiskovne konference, uradni meddržavni obiski
ipd).

Simboli in dramatična dejanja strukturirajo politično življenje in pre-
našajo pomembno sporočilo tistim, ki v tem procesu ne sodelujejo nepo-
sredno. S tem opravljajo pomembno vlogo ohranjanja političnega reda in
stabilnosti. Ali kot pravi Edelman, uporaba politične dramaturgije, jezika
in simbolov namenoma in nenamenoma služi pridobivanju »soglasja vla-
danih«, kljub velikim razlikam v blaginji, položaju in moči ('t Hart, 1993).

Z vidika simbolne perspektive pomeni kriza zlom znanih simbolnih okvi-
rov, ki legitimizirajo predkrizni družbeno-politični red. Do krize pride,
ko je motena vsakdanja drama javnega življenja: bodisi zaradi zunanjih
dejavnikov, neizzvanih kumulativnih posledic procesov organiziranja in
vodenja družbe bodisi zaradi namernih dejanj posebnih skupin, ki hoče-
jo doseči tak zaznavni zlom. To alternativno pojmovanje krize ima nekaj
očitnih posledic:
– Kriza je zaznavna kategorija: zadostno število vplivnih posameznikov

in skupin se mora zavedati pomembnih sprememb v njihovem okolju.
– Kriza – ne glede na svoj izvor – vsebuje več ravni konflikta. Na ravni

posameznika pride do kognitivnega konflikta med znanim prepriča-
njem o okolju in spremembami, ki jih prinaša kriza. Na skupinski in
družbeni ravni se konflikt kaže v obliki različnih interpretacij dogod-
ka, njegovih vzrokov in posledic.

– Kriza je afektivna kategorija: kriza nam poruši prejšnji način gledanja
na svet, prinese materialno škodo, trpljenje ljudi in nepravičnost, zato
generira veliko strahu. Barton (Malešič, 1994) celo pravi, da je kriza si-
tuacija kolektivnega stresa.

– Kriza vsebuje element delegitimizacije: pod vprašaj postavlja preteklo,
sedanje in prihodnje delovanje določenih vidikov družbe in v mnogih
primerih tudi vlade. Kriza izzove primarni politični simbol »varnosti«,
postavi vprašanja glede kompetentnosti tistih, ki skrbijo za varnost, se
pravi države kot institucije in njenega politično-upravnega vodstva.
Kriza je torej dinamična sila v procesu legitimizacije, delegitimizacije
in relegitimizacije voditeljev.

– Kontekst nejasnosti, nasprotujočih si spoznanj in zaznav, kolektivnega
stresa in latentne ali manifestativne delegitimizacije, ki ga povzroči
kriza, prinaša priložnost za množično mobilizacijo in institucionalno
samodramatizacijo. Klasično pojmovanje krize zanemarja to večpo-
mensko razsežnost krize, saj eni odločevalci lahko izkusijo ogroženost,
nujnost in negotovost, medtem ko lahko drugi uradniki, skupine in or-
ganizacije zavzamejo diametralno nasprotno stališče. Na primer, mno-
žična občila čisto na svoj način izrabijo krizo – zanje je to priložnost.
Tudi državni uradniki in politiki radi pretiravajo glede ogroženosti in
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na ta način zahtevajo povečanje sredstev za opremljanje in urjenje voj-
ske in policije.

Večkrat zasledimo ambivaletno pojmovanje krize med samimi odločeval-
ci. Nekateri krizo razglasijo, da lahko potem centralizirajo oblast, poveča-
jo svoje pristojnosti in z njimi manipulirajo. Torej se moramo vedno vpra-
šati, ali gre za pravo ali psevdokrizo, in šele potem lahko preidemo od
simbolne konceptualizacije krize k vprašanju strategij kriznega upravlja-
nja in vodenja.

Sklep

Za sodobni svet so značilne kompleksne krize, katerih negativne posledi-
ce hkrati posegajo na različna področja življenja skupnosti. Posledično
raste tudi interes akademske, strokovne in laične javnosti za krizo in
krizno upravljanje ter vodenje. Iz predstavljenih definicij razberemo, da
je krizo mogoče opredeliti kot situacijo, v kateri so ogrožene temeljne
vrednote in norme subjekta (referenčne točke), na katerega se kriza na-
naša, zanjo pa so značilni tudi časovni pritisk pri sprejemanju odločitev,
negotovost razmer in stres.

Proučevanje kriz se v zadnjem času osredotoča na upravljanje in vode-
nje organizacij, načrtovanje in ukrepanje. Razprava, ki je pretežno funk-
cionalno oz. tehnokratsko usmerjena, podrobno razpravlja o krizni pre-
ventivi, pripravljenosti, ukrepanju in sanaciji. Ukvarja se s problemi
vodenja, odločanja, nadzora, zbiranja podatkov in informacij v različnih
krizah. Tudi mi smo v teoretičnem pregledu težišče postavili na ta vpra-
šanja. Opozorili pa smo tudi na simbolne razsežnosti krize, ki so prav
tako zanimive in koristne za proučevanje. 

Izbrani teoretični vidiki pokažejo, da se kriza lahko nanaša na državo
(družbo), organizacijo, skupino in posameznika. Odločanje države in or-
ganizacije v krizi naj bi bilo racionalno, medtem ko je skupina lahko pod-
vržena patologiji skupinskega mišljenja, posameznik pa pretiranemu
stresu, zato je njuno odločanje v krizi manj kakovostno. Krizno odločanje
je praviloma centralizirano, obstajajo pa tudi pomembne izjeme, ki niso
vedno formalizirane. Kriza in vodenje sta tesno povezana pojava, empi-
rični podatki pa kažejo, da so pričakovanja javnosti navadno v nasprotju
z dejanskim kriznim upravljanjem in vodenjem predstavnikov oblasti.
Proučevanje krize daje prednost funkcionalnim razsežnostim tega poja-
va, kljub temu pa nekateri avtorji izpostavijo pomen simbolnih razsežno-
sti krize, ki imajo velik pomen predvsem v komuniciranju med oblastjo
in državljani. 
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II.

VOJNA V SLOVENIJI

V drugi polovici osemdesetih in na začetku devetdesetih let prejšnjega
stoletja, ko je bila Slovenija še del bivše Socialistične federativne republi-
ke Jugoslavije (SFRJ), sta v njej potekala dva različna, vendar med seboj
dopolnjujoča si procesa: proces osamosvajanja od jugoslovanske države
na temelju pravice do samoodločbe narodov in proces spreminjanja
temeljnih družbenih odnosov oz. družbeni prehod iz socialističnega si-
stema v sistem političnega (strankarskega) pluralizma in tržnega gospo-
darstva. Sklepna faza teh dveh procesov v bivši skupni državi, je bil de-
setdnevni oboroženi spopad med pripadniki slovenske Teritorialne
obrambe (TO) in milice ter Jugoslovansko ljudsko armado (JLA), takoj po
razglasitvi neodvisne in samostojne Republike Slovenije (RS). Vojna se je
začela zgodaj zjutraj 27. 6. 1991 in končala 7. 7. 1991, ko so slovenske ob-
lasti z jugoslovanskimi podpisale Brionski sporazum, pri nastajanju kate-
rega je aktivno sodelovala tudi Evropska skupnost (ES). Ključni rezultat
Brionskega sporazuma je bila prekinitev oboroženih spopadov med zgo-
raj omenjenimi akterji in trimesečni moratorij na izvajanje slovenske sa-
mostojnosti. Popoln umik jugoslovanske vojske z ozemlja Slovenije je
sledil oktobra 1991. Konec istega leta in na začetku 1992 je bila Slovenija
mednarodno priznana država, postala je tudi članica OZN. 

Primer, ki smo ga preučili s pomočjo kognitivno-institucionalnega pri-
stopa k preučevanju krize, je torej desetdnevna vojna v Sloveniji, ki je
potekala v juniju in juliju 1991. Ker gre za izjemno obsežno in komplek-
sno snov, smo se raziskovalci osredotočili predvsem na proces odločanja
ter krizno upravljanje in vodenje v vojni nasploh, poleg tega pa smo bolj
podrobno proučili dva odločitvena trenutka, in sicer odločitev, da se izve-
de oviranje cest, železnice in vojaških objektov JLA, kar naj bi preprečilo
prosto gibanje enot jugoslovanske vojske in odločitev da se alarmira pre-
bivalstvo Slovenije zaradi možnosti zračnega napada, ki naj bi ga ukazale
jugoslovanske zvezne oblasti.

Na začetku prispevka bomo predstavili vzroke za razpad SFRJ in poja-
snili zgodovinsko ozadje vojn na jugoslovanskem ozemlju v prvi polovici
devetdesetih let. Sledila bo predstavitev priprav na vojno in preventivnih
ukrepov, ki so jih izvajale slovenske oblasti na vojaškem, civilno-obram-
bnem in varnostno-obveščevalnem področju. In navsezadnje, podrobno
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in temeljito bomo analizirali odločitvi o oviranju enot in objektov JLA ter
o alarmiranju prebivalstva zaradi nevarnosti zračnega napada.

Zgodovinska analiza

Vojna na tleh tedaj mednarodno še nepriznane Republike Slovenije (RS)
je bila rezultat dolgoletnih trenj v SFRJ. Čeprav se za neposredni povod,
ki je pripeljal do vojne, največkrat uporablja dan osamosvojitve oziroma
razglasitve samostojnosti Slovenije, s čimer se je nepreklicno končalo ob-
dobje SFRJ, so bili razlogi tako za vojno v Sloveniji kot za druge oborože-
ne spopade v Jugoslaviji bistveno globlji.

Samostojnost Republike Slovenije

Temelj vseh nesporazumov med Slovenijo in federacijo je bil v različnem
dojemanju Jugoslavije: ali zveza samostojnih držav ali unificirana država,
ki naj bi sčasoma postala tudi enonacionalna, z večinskim jugoslovan-
skim narodom (Repe, 2001: 24). Vendar komunistična država s federativ-
nim sistemom, kar je SFRJ nedvomno bila, ne more biti oblikovana dru-
gače kot centralistična unitarna skupnost. Prav to dejstvo je bilo notranje
protislovje vse od nastanka SFRJ, ki pa ga sami komunisti niso uspeli
rešiti, saj bi odrekanje centralizmu neizbežno pomenilo odrekanje komu-
nizmu, ki ne more biti organiziran drugače kot na načelu demokratične-
ga centralizma (Bučar, 2001: 118). 

Pogledi Slovencev na SFRJ so si bili zelo različni in bi jih lahko do do-
ločene mere označili kot med seboj nasprotujoče si in generacijsko pogo-
jene. Starejša generacija, rojena pred II. svetovno vojno, med njo in po
njej, si življenja zunaj SFRJ ni predstavljala. Čeprav je slovenska politična
elita nenehoma opozarjala na nepravilnosti in nujnost reform v SFRJ, ni
razmišljala o izstopu Slovenije iz federacije. Ta pobuda je zorela na strani
opozicije. V osemdesetih letih, ko je jugoslovanska zavest in ideja začela
vidno bledeti, so se bistveno spremenile tudi vrednote in niso imele več
nič skupnega s socializmom. Vidno so se okrepili ekonomski egoizem,
prozahodna usmerjenost, potrošništvo, želja po modernizaciji ter želja
po čim hitrejšem preoblikovanju slovenske družbe v postindustrijsko.
Pod predstavljenimi pritiski je slovenska politika postopno popuščala,
vendar ni bila pripravljena storiti prvega koraka. Le-tega je leta 1989 sto-
ril tedaj srbski predsednik Milošević, ki je izsilil in dokončno porušil us-
tavnopravni red SFRJ, temelječ na ustavi iz leta 1974. Enostranska odpra-
va obeh avtonomnih pokrajin je spodbudila Slovenijo, da je v istem letu v
svoji tedaj socialistični skupščini sprejela vrsto ustavnih zakonov, ki so
krepili pravno samostojnost Slovenije že v obdobju do plebiscita (Repe,
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2001: 26). Vendar je tudi sama ustava iz leta 1974 posredno vplivala na
proces razpadanja federacije. Omenjena decentralizacija, ki jo je vpeljala,
je jasno omejila vlogo zveznih organov, saj ni izrecno opredeljevala po-
drejenosti republiških ustav zvezni ter onemogočila neposreden poseg
katere koli republike v pravni red druge. Sledila sta popolni razpad fi-
nančnega reda in sistema v SFRJ, katerega vrh je predstavljala kraja 1,7
milijarde dolarjev iz zveznega proračuna, ki ga je izvedla Narodna banka
Srbije, ter tako neposredno omogočila izplačilo pokojnin in plač srbskim
delavcem, posredno pa nadaljevanje srbskega nacionalizma pod vods-
tvom Miloševića (Pirjevec, 2003: 38). To dejanje lahko označimo kot pre-
lomno z vidika medsebojnega zaupanja, ki je bilo nujno za nadaljnji
obstoj države in morebitna odkrita pogajanja med republikami. Kljub
temu je Slovenija pripravila različne scenarije, s katerimi bi postopno
preoblikovali SFRJ v konfederalno državo. Ker ni bilo mogoče doseči ni-
kakršnega dogovora z drugimi republikami, je slovenska skupščina 20. 2.
1991 sprejela resolucijo o sporazumni razdružitvi. Maja leta 1991 sledi
tudi dokončni pravni razpad oblasti federacije, ko za novega predsednika
Predsedstva SFRJ ni bil izvoljen Hrvat Mesić (Repe, 2001: 30).

Postopno oblikovanje koncepta Velike Srbije kot bolj sprejemljivega
od nadaljnjega obstoja SFRJ, kjer bi bila prevlada zagotovljena Srbom, je
predstavil, ga oblikoval in nato uveljavljal Milošević v imenu srbskega
nacionalizma. V tem drugem konceptu je Slovenijo predstavil kot moteč
dejavnik v SFRJ. Slovenija je tako zelo odstopala od jugoslovanskega
povprečja, da poenoteni predpisi, ki naj bi veljali za vso državo, zanjo
niso bili uporabni in so zbujali odpor in nezadovoljstvo. Upravljanje drža-
ve, kjer njen najbolj razviti del ne sprejema skupno oblikovane politike,
ker zanj ni primerna, je praktično nemogoče. Koncept Velike Srbije zato
ni predvideval Slovenije kot njenega sestavnega dela, to pa ni veljalo za
Hrvaško. Odhod Slovenije iz SFRJ je postal pogoj za nadaljnje obliko-
vanje velikosrbskega koncepta, kar je zgodaj dojelo predvsem zvezno po-
litično vodstvo, manj pa JLA, ki se je upirala razpadu SFRJ. Tako je odlo-
čitev o odhodu Slovenije iz SFRJ dozorela predvsem na političnem
področju (Bučar, 2001: 177). 

Proces oblikovanja novih ustavnopravnih sistemov, popolnega blokira-
nja zveznih organov, samovoljnega povečevanja avtoritete birokratskih
ustanov je spremljal proces postopnega povečevanja pomena JLA. V
omenjenem kaosu je zgolj JLA zaradi dobro razvite hierarhične strukture
in dolgoletnega kakovostnega nadgrajevanja ohranila skoraj nemoteno
delovanje. Postopna odsotnost vrhovnega poveljnika, ki ga je po smrti
predstavljalo kolektivno predsedstvo SFRJ, je povzročila praznino. Zato
si je JLA sama poiskala organ, ki je bil sposoben vsaj omejenega delova-
nja na zvezni ravni. Leta 1991 je JLA tudi de facto delovala po sicer svojih
predlogih, ki pa jih je potrjeval in odobraval Zvezni izvršni svet. 

Prehod Slovenije v samostojnost je bil izpeljan legalno in legitimno.
Upoštevajoč vse ustavnopravne norme zvezne ustave, sprejete leta 1974,
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je slovensko politično vodstvo izpeljalo legalen postopek izstopa iz fede-
racije, čeprav mu je jugoslovansko zvezno politično vodstvo očitalo nele-
galnost. Popolna legitimnost osamosvojitve je bila zagotovljena z izpelja-
nim referendumom 23. 12. 1990, kjer se je ob 93-odstotni volilni udeležbi
kar 95 % volivcev odločilo za samostojnost. Po zakonu je morala biti ta
odločitev uresničena v šestmesečnem roku (Ivanič, 1996: 161, 162). To se
je tudi zgodilo, saj sta bili neodvisnost in samostojnost Republike Slove-
nije razglašeni 26. 6. 1991, temu pa je sledila vojaška agresija JLA v zgod-
njih jutranjih urah naslednjega dne. Sledili so desetdnevni oboroženi
spopadi med slovensko TO in milico ter enotami JLA, ki so se končali 7.
7. 1991 s podpisom Brionskega sporazuma.

Brionski sestanek je predstavljal zadnje srečanje vseh najpomembnej-
ših predstavnikov republik in federacije. Dosežen je bil konsenz, ki je za
tri mesece zamrznil nadaljnje osamosvojitvene postopke tako Slovenije
kot Hrvaške ter v tem obdobju tudi prekinil sovražnosti, saj se je JLA vr-
nila v vojašnice. Namen srečanja je bil rešiti federacijo oziroma jo preob-
likovati v novo politično tvorbo, ki bo omogočila nadaljnji obstoj skupne
države nekdanjih jugoslovanskih republik. Ker so bili pogovori brezplod-
ni, se je slovensko politično vodstvo ločeno začelo pogajati s srbskimi
predstavniki o morebitnem umiku JLA iz Slovenije. Pogovori so bili uspe-
šni in Predsedstvo SFRJ je tudi formalno izglasovalo umik JLA s sloven-
skega ozemlja.15 Zadnje dejanje razpada SFRJ je bila Haaška konferenca
oziroma t. i. jugoslovanska konferenca jeseni 1991. Na konferenci so bila
predstavljena tri temeljna izhodišča, ki naj bi spremljala celoten proces
dezintegracije SFRJ: 
– nikakršnih enostranskih sprememb meja – še najmanj s silo;
– zaščita pravic vseh v SFRJ in popolno upoštevanje vseh legitimnih in-

teresov in teženj;
– sporazumno reševanje vprašanj o obnovi in prihodnosti Jugoslavije

(Repe, 2001: 28). 

Medtem je lord Carrington predstavil novo obliko nadaljnjega življenja
Jugoslavije kot konfederacije, vendar predloga ni podprla nobena stran.
Slovenija je vztrajala pri svoji pobudi, ki je bila omejena zgolj na cono
svobodne trgovine; ni se videla v nikakršni tesnejši povezavi s preostali-
mi republikami nekdanje SFRJ. Srbija pa je vztrajala na nadaljnjemu ob-
stoju Jugoslavije, četudi samo v bistveno bolj okrnjeni obliki. S tem je
bilo jasno tudi mednarodni skupnosti, da je Jugoslavije nepreklicno
konec. 
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15 Sestanek je sicer formalno vodil Mesić, vendar je bil dejanski voditelj predsednik
Zveznega izvršnega sveta Marković. Slovenska stran je zagovarjala interpretacijo,
da tri mesece ne bo sprejemala nobenih nadaljnjih osamosvojitvenih korakov. Na
tem sestanku se je dr. Drnovšek začel dogovarjati z dr. Jovićem o postopnem umiku
JLA iz Slovenije. Predlog je bil na naslednji seji Predsedstva SFRJ pozitivno izglaso-
van (po posrednovanju dr. Jovića). Proti je glasoval zgolj Mesić (Repe, 2001: 27). 



31

Vojna v Republiki Sloveniji

Osemdeseta leta so bila prelomna tudi za delovanje JLA. Za JLA je bila
značilna visoka stopnja političnega nadzora. Oblikovanje nacionalnih
komunističnih elit je vodila v postopno oblikovanje zelo samostojne par-
tijske organizacije JLA, ki je v kriznih razmerah postala politično samo-
stojna podorganizacija Zveze komunistov Jugoslavije in s tem enakovred-
na partnerica ostalim organizacijam republik. Krizne razmere, v katerih
se je znašla SFRJ, so povzročile medsebojne interakcije vseh republiških
organizacij, tudi JLA. Njen pomen in vloga sta se neposredno krepila z
argumentom moči, ki ju je manifestirala v vojaških posegih leta 1981 na
Kosovu. Konsenz političnega vrha za vojaško posredovanje je spodbudilo
vodstvo JLA v pripravo novih konceptov njenega delovanja ter pripravo
načrtov za morebitno notranje posredovanje. Pri tem pa je naletela na
moteč dejavnik – TO, ki je bila organizirana na ravni republik. Zato je bil
prvi korak JLA, da zagotovi enotnost in monopol nad posedovanjem vo-
jaške moči v državi. JLA je v kriznih razmerah v SFRJ smatrala koncept
oboroženega ljudstva kot tvegan. Reforma, ki jo je predlagala in začela
izvajati JLA v vseh republikah (posebej natančno in hitro je želela posto-
pek izvesti v Sloveniji in Hrvaški), je predvidevala enotnost v poveljeva-
nju oboroženim silam ter poveljstva TO trdno pripeti na visoka poveljs-
tva JLA. Pri reformiranju sistema poveljevanja je poveljstvo JLA ostro
zavračalo idejo, da bi TO poveljevalo vrhovno poveljstvo, saj je bilo že
jasno, da je vrhovno poveljstvo, ki ga je predstavljal vsakokratni predsed-
nik Predsedstva SFRJ, vedno bolj imaginaren pojem (Guštin, 2001: 192–
195). Po smrti predsednika SFRJ Josipa Broza – Tita si je JLA dodatno
utrdila oblast in se imela za hrbtenico političnega sistema. S svojo lastno
partijsko organizacijo se je razglasila za zaščitnico režima ter bila odloče-
na, da ohrani privilegirano mesto in kult partizanske tradicije (Pirjevec,
1995: 369–370). 

Slovenski delegati so 29. 5. 1990 vložili zahtevo za spremembo zakona
o vojaški obveznosti, ki bi omogočil obveznikom služenje vojaškega roka
praviloma v domači republiki oziroma na ozemlju Slovenije. Sledila so
pogajanja z vrhom JLA, vendar so bila zgolj polovično uspešna, saj je bilo
zagotovljeno zgolj 30 % slovenskim nabornikom opravljanje vojaške dolž-
nosti na ozemlju 5. vojaškega območja. Krizne razmere v SFRJ in splošne
politične razmere so vplivale na odločitev slovenske države, da svojih na-
bornikov ne bo več pošiljala na služenje vojaškega roka. 23. 5. 1991 sta
bila ustanovljena prva učna centra znotraj slovenske TO na Igu16 in Pe-
krah17. Med letoma 1980 in 1991 je JLA beležila konstanten vsip sloven-
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16 15. 5. 1991 je učni center Ig sprejel prve slovenske nabornike, ki so služili vojaško
dolžnost za novo državo. 180 nabornikov je predstavljalo začetek oblikovanja slo-
venske vojske in celovitega vojaškega sistema Republike Slovenije (Hudoklin, 2001:
77–83).
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skih nabornikov (z 10.000 na 7.000) (Lovšin, 2003: 28), ki je bil predvsem
pogojen z demografskimi spremembami. 

Možnost posega JLA v krizne politično-gospodarske razmere federaci-
je so se nakazovale že v letu 1987, ko je predsednik Zveznega izvršnega
sveta omenjal JLA kot silo, s katero bo zagotovil nadaljnji obstoj SFRJ.
Postopno pa se je JLA tudi povezovala s pripadniki Miloševićevega
kroga, ker ji je ta režim v preteklosti že omogočil notranjo intervencijo.
Leta 1988, ko je slovensko politično vodstvo že opuščalo navodila zvezne-
ga vodstva, je JLA pripravila ukrepe za zamenjavo slovenskega politične-
ga vodstva. Vendar je od posredovanja odstopila zaradi pritiska najvišjih
političnih organov v federaciji. Kljub temu so se zahteve JLA po vzposta-
vitvi nadzora nad strukturami TO stopnjevale in uresničevale. Najprej je
bila izvedena reorganizacija, ki je delovanje TO vezala na strateško-ope-
rativna območja ter s tem posredno onemogočala neposredno poveljeva-
nje in nadzor republiškim političnim elitam. Ker to ni bilo dovolj, je JLA
odredila, da se orožje TO prepelje v skladišča, ki ustrezajo predpisom (fi-
zično varovanje, enota za obrambo skladišča), katerim so ustrezala zgolj
skladišča JLA. Ta ukrep se je v Sloveniji nanašal na okoli 40 % orožja, ki
se je nahajalo v 200 skladiščih, nad katerimi JLA ni imela nikakršnega
neposrednega nadzora. 14. 5. 1990 je načelnik generalštaba JLA Adžić
izdal ukaz o premestitvi vsega orožja iz objektov, ki ne ustrezajo že ome-
njenim standardom (Munda, 2001: 50–53). Ta ukrep je prepričal sloven-
sko politično vodstvo, da mora Slovenija čim hitreje zgraditi svoj obram-
bni sistem. Sledil je sprejem sprememb slovenske ustave, ki je uredila
svoje pristojnosti pri imenovanju komandanta TO ter je predstavljal do-
končen prelom z obrambno strukturo SRFJ (Guštin, 2001: 196–203). 

Pred izvedbo vojaške intervencije v Sloveniji, ki je nato vodila v vojno,
je bila leta 1988 izvedena temeljita reorganizacija v JLA. Bile so ukinjene
armade, divizije in polki, namesto tega pa so se oblikovala vojaška ob-
močja. Celotno območje SFRJ je bilo razdeljeno na štiri vojaška območja,
katerih naloga je bila prenos strateškega težišča z vzhodnega dela države
na zahod, saj je JLA kot edinega sovražnika po razpadu Varšavskega
pakta sprejemala zvezo NATO. Drugi pomemben učinek reorganiziranja
poveljstev je bil v zabrisanju meja republik (pred tem imamo šest armad
kopenske vojske) ter pripravo vojaških struktur za uresničevanje t. i. veli-
kosrbskih interesov (Nanut, 2002: 15).
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17 Tudi učni center Pekre je sprejel prve slovenske nabornike na služenje vojaškega
roka 15. 5. 1991, vendar je nestrinjanje s postopnim in vztrajnim oblikovanjem sa-
mostojnega slovenskega vojaškega sistema s prvim posredovanjem želela JLA preki-
niti. Jasnemu ultimatu JLA, da se preneha z usposabljanjem vojaških obveznikov ter
zapre oba učna centra TO in izroči vsa naborna dokumentacija, je sledilo posredova-
nje 23. 5. 1991. JLA je obkolila učni center Pekre. Kljub izjemni premoči v orožju in
številu do spopada ni prišlo. Dogodek pa je prvič mobiliziral vso civilno prebivalstvo
Maribora, ki je povsem brez orožja blokiralo ceste ter preprečilo večje premike ok-
lepnih enot JLA. Pri tem je tudi padla prva smrtna žrtev za samostojno Slovenijo
(Anželj, 2001: 83–98). 
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Vrh JLA je 14. in 15. 3. 1991 povabil na sestanek celotno Predsedstvo
SFRJ. Na tem obisku so v svojih poveljniških prostorih predstavili svoje
videnje na razreševanje krize. JLA je od Predsedstva SFRJ pričakovala
razglasitev izrednih razmer ter posebno pooblastilo JLA za intervencijo
in prevzem oblasti. Vendar je Predsedstvo predlog zavrnilo. Vrhovno po-
veljstvo pa se ni odločilo za samostojno posredovanje brez pokritja dr-
žavnih organov (Guštin, 2001: 204). 

Na začetek, potek in končno prenehanje vojaških spopadov med TO,
ki je tudi legalno in legitimno predstavljala slovenske oborožene sile ter
JLA, so vplivali številni politični dogodki. 

Izrednega pomena je bila razglasitev samostojne države Republike Slo-
venije 25. 6. 1991. Hkrati je samostojnost razglasila tudi Hrvaška. Vojna
v Sloveniji de facto ni bila notranja intervencija JLA, temveč je bil to spo-
pad vojska dveh držav oziroma meddržavna vojna.18 Dejanska meja
ostanka SFRJ sedaj ni imela neposrednega stika s Slovenijo. Ta dogodek
je imel velik učinek tako na zvezno vodstvo SFRJ kot na generalski vrh
JLA, ki v primeru osamosvojitve in odcepitve republike iz federacije ni
imelo izdelanega koncepta oziroma opredeljenega stališča. Obema stra-
nema je bilo skupno zgolj stališče, da ne sme priti do dejanske spremem-
be obsega oziroma sestavnih delov SFRJ. Zato je bilo posredovanje s silo
neizbežno. Kljub skupnim pogledom zveznega vodstva in JLA na razpad
SFRJ pa ni bilo jasno, kako se bo posredovanje izvedlo, kdo ga bo izvajal,
vodil in koordiniral. Velika zmeda je bila tudi pri določevanju vojnih ci-
ljev. Medtem ko je bil le-ta popolnoma jasno oblikovan v primeru Repub-
like Slovenije – ohraniti pravkar razglašeno državno samostojnost, veči-
no ozemlja pod svojo oblastjo ter samostojnost političnega razreda, ki je
državo vodil – JLA ter jugoslovansko politično vodstvo nista imela niti
skupne predstave o vojnem cilju vojaške intervencije v Sloveniji. Jasen je
bil zgolj osnovni namen JLA, ki si je vojne cilje popolnoma samostojno
določila – zasedba mejnih prehodov in blokiranje stikov Slovenije z zu-
nanjim svetom (Guštin, 2001: 203–204). V tem lahko iščemo razloge za
povsem različno stopnjo in vire motivacije oboroženih sil. 

Kljub temu da JLA ni imela povsem jasne predstave o načinu in pred-
vsem cilju vojaških operacij, je generalštab po ukazu zveznega sekretarja
za ljudsko obrambo Kadijevića pripravil že predhodno različne načrte za
vojaško posredovanje v posameznih republikah v vsej državi. Za izvajal-
ca vojaške intervencije v Sloveniji, ki je bila pod organizacijsko strukturo
5. vojaškega območja, so 25. 6. 1991 komandanti korpusov prejeli kon-
kretne zadolžitve. Poveljstvo JLA je za operacijo predvidela predvsem
oklepne enote, za zasedbo mejnih prehodov pa so zagotovili še dodatne
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18 Slovenska stran se izrecno ni odločila za ukrepe, ki bi spremenili pravno stanje spo-
pada, ki ga je sama okvalificirala kot agresijo. Glavni razlog lahko iščemo v neizziva-
nju jugoslovanske strani in morebitnemu uvajanju izrednih razmer (Guštin, 2001:
206). 
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motorizirane enote pehote, ki so bile nameščene v Sloveniji (Kolšek,
2001: 147–148). 

Obramba pravkar razglašene samostojnosti Republike Slovenije je bila
zaupana enotam TO in milice, ki niso opravljale zgolj policijskih nalog.
Ob funkciji zavarovanja ljudi in objektov so enote (predvsem posebne
enote) milice sodelovale tudi v vojaških dejavnostih, saj so bile tudi bolje
opremljene in izurjene kot enote TO (Jelušič, 2001: 218). Omenjenim eno-
tam slovenskih oboboroženih sil moramo prištevati še pripadnike Narod-
ne zaščite in številne prostovoljce, ki so bili razvrščeni v strukture civilne
obrambe. Prav tovrstna značilnost oboroženih enot, ki so se uprle napadu
JLA, je zahtevala preoblikovano strukturo poveljevanja. Slovenijo je vodi-
lo Predsedstvo RS, ki je v primeru postopka sprejemanja strateških odlo-
čitev tesno sodelovalo s predsednikom Skupščine RS, predsednikom Iz-
vršnega sveta Skupščine RS ter republiškima sekretarjema za obrambo in
notranje zadeve. Za operativno vodenje v krizni situaciji je slovensko
vodstvo že 18. 3. 1991 ustanovilo posebni organ – operativno koordinacijsko
telo za primer izrednih razmer. Vodil ga je republiški sekretar za notranje za-
deve Bavčar, njegov namestnik pa je bil Janša. Ne glede na razglasitev
kriznih razmer je začelo delovati takoj ter delovalo nepretrgoma v prosto-
rih Cankarjevega doma v Ljubljani. Koordinacijsko telo je izvajalo in us-
klajevalo politično-vojaške ukrepe ter postalo osrednje mesto vodenje
spopada. S tem je organ sicer posegel v avtonomijo dela Republiškega
štaba za Teritorialno obrambo (RŠTO), vendar se je izkazalo, da sta njego-
va narava in sestava uspeli izjemno uspešno združiti vse omenjene struk-
ture, ki so sestavljale slovenske oborožene sile (Guštin, 2001: 203). 

Upoštevajoč zmotna predvidevanja generalštaba JLA, da se Slovenija
ne bo branila v primeru vojaškega posredovanja, so bile enote JLA se-
stavljene predvsem iz redne obvezniške vojske, ki je bila nameščena v vo-
jašnicah, in katere velik del je bil šele sredi osnovnega urjenja. Zgolj 10 %
enot so predstavljale posebne enote, pripeljane z drugih vojaških obmo-
čij. Dejansko število pripadnikov JLA, ki so v vojni v Sloveniji sodelovali,
se je nenehoma spreminjalo, nikoli pa ni preseglo 20.000 vojakov. Z
njimi so se spopadli pripadniki slovenskih oboroženih sil, ki so jih se-
stavljali pripadniki TO (30.000 vojakov), 3.500 pripadnikov milice in
okoli 1.800 pripadnikov Narodne zaščite. Če lahko za število vojakov JLA
v vojni ugotovimo izrazit negativen trend, velja za število pripadnikov
slovenskih oboroženih sil ravno obratno (Guštin, 2001: 204–206). 

Enotam JLA, ki so začele premike že 26. 6. 1991, se slovenske oborože-
ne sile niso uprle. Njihove premike so poskušali zaustaviti državljani in
pripadniki milice z nenasilnimi sredstvi. Zapirali so jim koridorje premi-
ka s postavljanjem tovornjakov in avtobusov kot barikad ter z ustvarja-
njem kolon na cestah za upočasnitev vojaških premikov (Jelušič, 2001:
216). Ko sta zgodaj zjutraj 27. 6. 1991 krenili na pot dve tankovski koloni
JLA, je predsednik Predsedstva RS Kučan poskušal doseči zaustavitev
operacije pri najodgovornejših oblasteh federacije, pri predsedniku Pred-
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sedstva SFRJ dr. Joviću in predsedniku Zveznega izvršnega sveta Marko-
viću. Vendar ni prejel nikakršnega zagotovila o morebitni prekinitvi
vojaških operacij JLA (Pirjevec, 2003: 49). Stiki med slovenskimi in zvez-
nimi politiki so izpostavili dejstvo, da je JLA operacije vojaškega posredo-
vanja začela sama, brez obveščanja zveznih političnih elit (Vodušek,
1996: 151). Zato je 27. 6. 1991 Predsedstvo RS sprejelo sklep o uporabi
vseh sredstev za zavarovanje slovenske suverenosti ter ukazalo pripadni-
kom TO z orožjem zaščititi objekte in komunikacije v državi. Sledil je
oborožen spopad med enotami JLA in slovenskimi oboroženimi silami
(Jelušič, 2001: 216). 

Možnost pogajanj je predstavljal obisk Markovića in nekaterih genera-
lov JLA v Ljubljani 30. 6. 1991. Izoblikovale so se zahteve obeh strani.
JLA je zahtevala izpustitev ujetnikov in deblokado vojašnic, medtem ko
je slovenska stran zahtevala prekinitev bojev in umik enot JLA v voja-
šnice. 3. 7. 1991 je bil dosežen dogovor o ustavitvi ognja in moratoriju,
vendar je temeljil na politično pomembnem moratoriju o izvajanju
nadaljnjih ukrepov osamosvajanja Republike Slovenije. Premirje je bilo
doseženo pod velikim političnim pritiskom ES, ki je 7. 7. 1991 pod vods-
tvom pogajalca van den Broeka tudi pripravila konferenco na Brionih.19

Zahteve zveznih oblasti, ki so pogojevale premirje v Sloveniji, so temelji-
le na odlogu nadaljevanja postopkov osamosvajanja za šest mesecev.
Skupščina RS je nato predlog sprejela, saj je še vedno obstajal dvom v
sposobnosti slovenskih oboroženih sil v primeru drugega bistveno bolj
agresivnega napada JLA. 

Vendar JLA premirja ni povsem sprejela. Že v juliju 1991 so stekle pri-
prave in izdelave novih načrtov v generalštabu JLA, ki so predvidevale
uporabo bistveno večjih sil iz globine jugoslovanskega prostora. Vendar
operacije, ki naj bi se začela 18. 7. 1991, zaradi političnega pritiska Srbije
nikoli ni bilo. Razlog za to iščemo v nezanimanju srbske politične elite za
slovensko ozemlje, saj je bila srbska manjšina zelo maloštevilna, kar pa
ni veljalo za sosednjo Hrvaško. V JLA so videli pomemben vir moči za
dosego svojih političnih ciljev – Velike Srbije, za katere so menili, da so
neprimerno bolj stvarni in niso nikoli vključevali slovenskega ozemlja.20

Tovrstne poglede je imel predvsem Milošević (Pirjevec, 2003: 59, 60). Pri-
pravljen je bil sicer načrt za kaznovanje Slovenije po umiku JLA s sloven-
skega ozemlja, vendar so od tega načrta odstopili zaradi zelo velikega
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19 Sestanka so se udeležili najpomembnejši slovenski politični predstavniki ter pred-
stavniki drugih republik SFRJ ter najvišji politiki federacije. Marković je poskušal
prepričati slovenske predstavnike, naj nadaljujejo dialog za preoblikovanje SFRJ,
vendar je agresija JLA dokončno prepričala Slovenijo, da v tovrstni državni (ali re-
formirani) tvorbi ne more obstati. 

20 V obdobju politične krize konec dvajsetih let je kralj Kraljevine SHS Aleksander Ka-
radjordjević oblikoval idejo o »amputaciji« zahodne regije, ki sta jo predstavljala
Slovenija in Hrvaška. S tem se je hotel osvoboditi nepotrebnega balasta ter ustano-
viti manjšino, ki bi bila bolj enovita predvsem z etničnega vidika, ter zagotoviti bolj
trdno državo (Pirjevec, 2003: 59). 
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notranjega pritiska v Srbiji. Srbske matere in druga javnost niso bili pri-
pravljeni žrtvovati svojih sinov za politične cilje, ker nacionalistična pro-
paganda še ni uspela pripraviti prebivalcev na smrtne žrtve. Zato je Pred-
sedstvo SFRJ na svojem zasedanju 18. 7. 1991 sprejelo sklep, da se enote
JLA umaknejo z ozemlja Slovenije. Na to dejstvo je bistveno in neposred-
no vplival Brionski sporazum, katerega pomemben del se je nanašal prav
na postopek in dinamiko umika JLA iz Slovenije. Hrvaško vodstvo se s to
odločitvijo ni strinjalo, saj je pomenila bistveno povečanje števila vojakov
in opreme JLA na Hrvaškem ter potencialno nevarnost  za začetek spo-
padov predvsem na narodnostno mešanih območjih Hrvaške. 

Odhod JLA in mednarodno priznanje Republike Slovenije

Po sprejetju in podpisu Brionskega sporazuma se je tudi uradno končala
vojna v Sloveniji, saj sta obe strani izvedli umik svojih enot. JLA je enote
namestila nazaj v vojašnice, medtem ko je slovenska stran svoje enote
demobilizirala. Republika Slovenija je po podpisu sicer ohranila nadzor
nad mejnimi prehodi, vendar je morala vzpostaviti stanje z dne 25. 6.
1991. Prekinitev sovražnosti so dopolnili še deblokada vseh enot in ob-
jektov JLA, vrnitev zaplenjenega orožja in opreme (Prijevec, 2003: 62). 

Vojne razmere so se sicer končale že po podpisu in sprejemu Brionske-
ga sporazuma, vendar se je diplomatska ofenziva šele začenjala. Ko je 7.
10. 1991 potekel šestmesečni moratorij za izvajanje nadaljnjih osamosvo-
jitvenih procesov v Sloveniji, je bilo doma izbojevane rezultate potrebno
udejanjiti tudi na mednarodnem prizorišču oziroma doseči mednarodno
priznanje Republike Slovenije. Mednarodna skupnost se je po razglasitvi
in obrambi samostojnosti Slovenije znašla v zelo neprijetnem položaju.
Priznanje Republike Slovenije bi dejansko pomenilo privolitev v razpad
SFRJ, s čimer pa se mednarodna skupnost, ki je še vedno vztrajala, da se
SFRJ preoblikuje, ni strinjala. Največji pritisk na mednarodno skupnost,
predvsem na ES, so izvajale ZDA. Poleg tega so se nekatere evropske uni-
tarne države same srečevale s podobnimi zahtevami nekaterih regij ter so
predvidevale, da bi priznanje Republike Slovenije predstavljalo zeleno
luč za tovrstne ozemeljske zahteve in vodilo v partikularizacijo celotne
evropske celine (Repe, 2003: 392–409). 

Zaradi omenjenih zadržkov se je Evropski parlament oktobra 1991 od-
ločil, da novonastalih držav Republike Slovenije in Republike Hrvaške ne
bo priznal, je pa ocenil, da je prišlo do nepovratnih sprememb in da dote-
danja SFRJ ne obstaja več. Prva država, ki se je znebila zadržkov in je
Slovenijo priznala, je bila ZR Nemčija.21 Neobremenjena nekdanje blo-
kovske razdelitve Evrope ter posebnega poznavanja razmer v nekdanji
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21 Republiko Slovenijo so sicer mednarodno priznale že nekatere druge manjše drža-
ve, ki so tudi same dosegle svojo samostojnost (Hrvaška, Estonija, Latvija in Litva). 
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SFRJ je napovedala začetek razprave na vrhunskem zasedanju ES decem-
bra 1991. Skupni sklep pogovorov je bil sprejem stališča, da so članice ES
obe državi, Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, priznale do 15. 1.
1992. ZR Nemčija je kot prva izmed njih Slovenijo kot neodvisno državo
priznala 23. 12. 1991. ZDA pa so Slovenijo priznale kot 56. država, kar je
odločilno vplivalo na sprejem Slovenije v OZN 22. 5. 1992 (Ivanič, 1996:
171–172). Mednarodno priznanje je dokončno sklenilo postopek osamos-
vajanja Slovenije. 

Sklep 

Ali je Slovenija tista, ki jo lahko krivimo za razpad SFRJ? Analize so po-
kazale, da se je razpad začel v trenutku, ko zvezna oblast (predvsem
Predsedstvo SFRJ) ni bila sposobna izvajati svojih pristojnosti, kar je
hkrati vodilo v notranji razpad (Major, 2002: 43). Tudi sociološke analize
razlogov razpada SFRJ poudarjajo dejstvo, da je država razpadla že pred
svojim dejanskim razpadom. Prve pokazatelje kasnejših notranjih proti-
slovij in nesoglasij zasledimo že na začetku 20. stol., ko so bile izpostav-
ljene nekatere izjemno velike razlike v Kraljevini SHS. V enotno državo
so bila združena ozemlja, ki so pripadala povsem različnim svetovom,
kar velja tudi za povsem različne tipe družbene organizacije, ki so se ob-
likovali v različnih kulturno-civilizacijskih sistemih. Z oblikovanjem nove
države leta 1945 so se oblasti zavedale številnih nesorazmerij in razlik, ki
so jih poskušale z različnimi enotnimi mehanizmi uravnavanja zmanjša-
ti. Vendar so razlike ostale oziroma se še dodatno povečale. Prav družbe-
ne razlike ter družbene cepitve so pomembne za razumevanje razpada
»jugoslovanske« družbe še pred njenim dejanskim fizičnim razpadom
(Hafner-Fink, 1995: 187–194). 

Kljub bistveno boljši opremi, dobri strukturi vodenja in poveljevanja,
vojaškim izkušnjam in zelo dobri stopnji izurjenosti svojih enot je bila
JLA v vojni na ozemlju Slovenije poražena. Razlogi so mnogoteri. Izmed
najpomembnejših lahko navedemo izrazito podcenjevanje slovenskih
obrambnih sil, njihove motivacije in odločnosti slovenskega političnega
vodstva. Vrh JLA je bil prepričan, da Slovenija ne bo z orožjem odgovori-
la v primeru vojaškega posredovanja. Povsem napačno je generalštab
JLA interpretiral svojo politično vlogo v državi ter popolnoma napačno
presodil stopnjo legitimnosti JLA v slovenskem okolju (Jelušič, 2001:
218). 

Po podatkih slovenske vlade je desetdnevna vojna povzročila 2,7 mili-
jarde dolarjev škode in se končala z 62 žrtvami. Med njimi je bilo 39 pri-
padnikov JLA, 8 pripadnikov slovenskih oboroženih sil, 5 civilistov ter 10
tujcev; 313 je bilo ranjenih. Pripadniki slovenskih oboroženih sil so zajeli
4.782 ujetnikov, v glavnem vojakov. Od 22.000 vojakov JLA, ki so bili na
ozemlju Slovenije, med njimi 1.000 starešin, se jih je 8.000 predalo ali de-
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zertiralo. Kljub sicer jasnim določilom Brionskega sporazuma je Sloveni-
ja zadržala več kot 200 tankov in drugih oklepnih vozil ter transportnih
sredstev ter več kot 700 vagonov različne vojaške opreme JLA, vredne
okoli 500 milijonov dolarjev (Janša, 1992: 255–264). Pripadniki JLA so
povsem uničili številne vojaške objekte, tako da niso bili več uporabni za
vojaško usposabljanje. Zaplenjeno orožje je bilo največkrat uporabljeno
za oborožitev novih pripadnikov TO ali za potrebe usposabljanja sloven-
skih vojaških obveznikov (Švajncer, 1993: 237). 25. 10. 1991 je v prista-
nišču Koper Slovenijo zapustil še zadnji pripadnik JLA. S tem je bila
dokončno dobljena vojna za obstoj samostojne Slovenije. Upoštevajoč re-
lativno nizko škodo, ki jo je vojna povzročila Sloveniji, ter spretno poga-
janje vseh pripadnikov slovenskih političnih elit, lahko trdimo, da je
vojna v Sloveniji – v primerjavi z drugimi, ki so ji sledile na Balkanu –
zmaga vseh prebivalcev Slovenije. V tej vojni so bile namreč združene
vse sile in napori v en sam jasen cilj – ubranitev pravkar pridobljene
samostojnosti in s tem zagotovitev obstoja nove države Republike Slove-
nije. 

Preventiva in priprave na vojno

Kot smo videli, so SFRJ v 80-ih letih pretresali politični spori, ekonomska
in socialna kriza ter naraščajoči nacionalizmi, ki so bili vse močneje za-
stopani kot vodilni element političnega odločanja v nekdanji državi. Zla-
sti težnje po večji samostojnosti posameznih delov države oz. spremenje-
no razmerje sil v federaciji je v nacionalno tako heterogeni državi, kot je
bila Jugoslavija, že v sredini 80-ih let dalo slutiti, da se nasprotja med po-
sameznimi deli države oz. med posameznimi nacionalnimi skupnostmi
ne bodo rešila po mirni poti. V SFRJ so namreč na nacionalni in republiš-
ki ravni obstajala diametralno nasprotna si izhodišča o odnosih v skupni
državi in njeni prihodnosti. Poleg omenjenih napetosti moramo upošte-
vati še spremenjeno mednarodno okolje, ki je napovedalo konec hladne
vojne in blokovske delitve Evrope, prav tako pa so po poteh sprememb
družbenega sistema začele stopati nekatere vzhodnoevropske države,
vključno z velesilo, Sovjetsko zvezo. Tovrstne spremembe in želja po po-
litičnih in ekonomskih spremembah so se začele porajati tudi v Jugosla-
viji, kjer so se posebno prepletale z nacionalističnimi gibanji v vseh nje-
nih delih. Le-ta so dosegla vrhunec leta 1990 s prvimi večstrankarskimi
volitvami v Sloveniji, na Hrvaškem in v BiH, na katerih so zmagale stran-
ke oz. gibanja, katerih osnovni program je temeljil na nacionalnih vred-
notah. Kriza v odnosu med posameznimi republikami in v odnosu re-
publike-zvezna raven se z oblikovanjem novih republiških vodstev ni
razrešila, temveč se je še poglobila. Tega dejstva se je takoj po prevzemu
oblasti zavedala tudi novoizvoljena slovenska oblast, kajti ob njenem na-
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stopu je začela JLA odvzemati orožje slovenski TO in ga skladiščiti v
svoja skladišča. Vse bolj očitno je postalo, da bodo temeljni cilji nove ob-
lasti, povezani z redefinicijo odnosov v Jugoslaviji v smeri konfederacije
oz. samostojnosti Republike Slovenije, po mirni poti skoraj neuresničlji-
vi. Zato se je tako slovensko politično vodstvo22 kot nekateri funkcionarji
na nižjih lokalnih ravneh začelo zavedati nujnosti obrambnih priprav, ka-
terih glavni cilj delovanja so postale zvezne institucije oblasti na čelu z
JLA. Na obzorju pa se je že začela kazati kriza, ena najbolj kompleksnih
v sodobni slovenski zgodovini. Vojna za neodvisnost. In priprave nanjo
(tako posredne kot neposredne) predstavljamo v nadaljevanju.

Manevrska struktura narodne zaščite

Okoliščine nastanka
Eden izmed prvih preventivnih oz. zaščitnih ukrepov na obrambnem in
varnostnem področju, ki ga je sprejela novoizvoljena slovenska oblast po
prvih svobodnih in večstrankarskih volitvah, je gotovo povezan s projek-
tom Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ), ki je bil neposredna
posledica dejstva, da novo slovensko vodstvo enot TO ni moglo v celoti
integrirati v svoj politični in upravljaljski koncept, ne da bi posegla v njen
kadrovski vidik ter spremenila normativno-pravno podlago za njeno de-
lovanje. Dejstva, da bo TO postajala vse pomembnejše jamstvo nastajajo-
če slovenske suverenosti in vir moči slovenskega političnega vodstva, sta
se zavedali tudi JLA in zvezna oblast, ki sta tako počasi, a zanesljivo
izgubljali formalni del oboroženih sil SFRJ.23 Slovenska TO je postajala
zlasti na nižjih hierarhičnih ravneh vse bolj lojalna slovenskemu vodstvu.
Zato je bil na podlagi dobljenih podatkov že 15. 5. 1990 izdan ukaz, da se
v skladišča JLA prenese vse orožje, ki so ga pred tem imeli enote in štabi
TO ter upravni organi za ljudsko obrambo. Ukaz je za slovensko TO v
imenu poveljnika TO generala Hočevarja podpisal načelnik štaba TO, ge-
neral Ožbolt, in ga posredoval poveljnikom pokrajinskih štabov TO
(PŠTO) ter 30. razvojni skupini še isti dan (Mikulič, Pišlar, 2003a). Izvaja-
nje ukaza je doseglo vrhunec 17. 5. 1990, na dan, ko je Skupščina RS voli-
la nov izvršni svet. 

Ta ukaz so izvedli brez vednosti Predsedstva RS in njegovega predsed-
nika. Informacije o odvzemu orožja je novo republiško vodstvo dobilo
šele po tem, ko so se nanj neposredno obračali prizadeti na občinski
ravni. Tako bi slovenska TO s stališča JLA postala zgolj papirnati tiger,
četudi bi jo republiško vodstvo uspelo podrediti kadrovsko in organiza-
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22 Posebej med tistimi njegovimi pripadniki, ki so imeli naloge na nacionalnovarnost-
nem področju.

23 Republiške TO so bile po sovjetski intervenciji leta 1968 na Češkoslovaškem formi-
rane na republiški in pokrajinski ravni ter so zagotavljale prostorsko komponento
oboroženih sil SFRJ.
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cijsko.24 Pri tem gre zlasti za imenovanja poveljniškega kadra kakor tudi
za prepodreditev TO v okvire Republiškega sekretariata za ljudsko
obrambo (RSLO) ter pristojnost Predsedstva RS nad TO v miru in izred-
nih razmerah. Pot do takih organizacijskih in kadrovskih sprememb pa
je bila še dolga in zapletena, povezana s sprejetjem amandmajev 96 in
97, ustavnim zakonom za njuno izvajanje ter novim zakonom o obrambi
in zaščiti. Za ta vmesni čas pa je bilo potrebno najti prehodno rešitev, ko
bi se oblikovala neka oborožena sila pod popolnim nadzorom republiš-
kih oblasti za skrajni primer ogrožanja Slovenije (Nanut, 2001 po Janša:
1992). 

Odvzem orožja oz. nadzor nad njim je potekal tudi v drugih repub-
likah (še posebej na Hrvaškem in v BiH, kjer so razorožili celotno struk-
turo TO z izjemo tistih delov, kjer so imeli večino pripadniki srbske
narodnosti, prav tako pa niso uspeli pobrati vsega orožja v zahodni Her-
cegovini, naseljeni predvsem s Hrvati), vendar se je zgolj v Sloveniji tako
med političnim vodstvom na republiški ravni kot na ravni občinskih
upravnih organov za ljudsko obrambo ter nekaterih enot in štabov TO
omenjeno dejanje JLA vzelo kot realna grožnja in spoznanje, da JLA ne
bo mirno sprejela teženj slovenskega naroda po redefiniciji odnosov zno-
traj SFRJ, ki bi vodili k vzpostavitvi skupnosti držav oz. samostojnosti. Ta
percepcija je zelo pomembna, saj so se v veliki tajnosti in v zelo ozkem
krogu ljudi začeli oblikovati načrti, kako oblikovati vojaško silo, ki bi jo
imelo pod popolnim nadzorom slovensko politično vodstvo. Republiško
vodstvo je namreč zelo hitro spoznalo, da brez realne (vojaške) moči ne
bo uresničitve političnih ciljev. Pri tem je potrebno poudariti, da je bila
omenjena zaznava ogrožanja po odvzemu orožja s strani JLA zelo različ-
na tako med posameznimi nivoji oblasti kot med njihovimi akterji. Med-
tem ko so »legalisti« znotraj TO ter nekateri poveljniki občinskih štabov
TO (OŠTO) iz političnih razlogov to dejanje izvršili oz. se manj upirali, pa
so drugi ukazu odločno nasprotovali in čakali na navodila republiškega
političnega vodstva oz. ga opozarjali, naj ukrepa. Koliko orožja je bilo od-
danega, je bilo odvisno tudi od odločitev posameznikov na občinski in
pokrajinski ravni TO ter v tedanjih občinah in upravnih organih za ljud-
sko obrambo. Zaradi nekonstituiranosti republiškega vodstva v celoti
(delovalo je le Predsedstvo RS) in dela občinskih oblasti, v katerih so bila
novoizvoljena vodstva šele v fazi prevzemanja oblasti, je nastal politični
in varnostni vakuum, v katerem sta odločilni vlogi odigrala spoznanje
posameznikov in njihov spontan upor, da so delovali v nekem smislu ne-
legalno in se uprli ukazu oz. so ga poskusili vsaj obiti. To njihovo dejanje,
četudi sporno v legalističnem smislu25, pa je imelo legitimnost v sloven-
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24 Zlasti kar zadeva imenovanje načelnika RŠTO, ki ga je v skladu s tedanjimi predpisi
imenovalo Predsedstvo SFRJ na predlog republiškega predsedstva. 

25 Občinskim upravnim organom za ljudsko obrambo je RSLO že naslednji dan (po
primopredaji med starim in novim sekretarjem) poslal brzojavko, s katero je prepo-
vedal oddajo orožja, kar je legaliziralo delovanje posameznikov in preprečilo nadalj-
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ski javnosti26, kar je gotovo olajšalo njihov zelo težaven odločitveni tre-
nutek. In legitimnost je v kriznih trenutkih mnogokrat pomembnejša kot
legalnost. Predvsem takrat, ko institucije prenehajo delovati v funkcio-
nalnem smislu ali pa so, kot kaže naš primer, šele v nastajanju.

Organiziranje MSNZ
Kakor je bil odvzem orožja po eni strani za novo republiško vodstvo hud
udarec, je bil po drugi strani tudi pozitiven, še zlasti kar zadeva odziv po-
sameznikov na ključnih odločevalskih položajih na republiški in občinski
ravni. Nova oblast, ki so jo sestavljali v veliki meri politično in državniš-
ko neizkušeni ljudje, je tako na lahek način pridobila podatke, katere in-
stitucije ter posamezniki so ji lojalni in na katere se je moč zanesti. Ta po-
datek je bil še posebej pomemben za nastanek tako tajne in kompleksne
organizacije, kot je bila MSNZ. 

V vrhu republiškega sekretariata za notranje zadeve in ljudsko obram-
bo so se takoj po odvzemu orožja in odzivu na nižjih hierarhičnih ravneh
začeli zavedati, da bo potrebno v času, dokler TO ne bo z ustavnimi in za-
konskimi spremembami popolnoma podrejena republiškemu politične-
mu vodstvu, najti vmesno rešitev, ki bi kljub vsemu predstavljala neko
obrambno moč, bila v popolni ingerenci republiških oblasti, hkrati pa bi
imela tudi zakonsko kritje, kar bi po eni strani ne predstavljalo povoda
za posredovanje JLA, po drugi strani pa bi se posamezniki lažje odločali
za sodelovanje v njej. Odgovor na to vprašanje se je skrival v tedaj veljav-
nem republiškem Zakonu o splošni ljudski obrambi in družbeni samo-
zaščiti, ki je v členih 173 do 186 predvideval, da se za opravljanje nalog
narodne zaščite vpokličejo tudi obvezniki TO, JLA ali civilne zaščite
(CZ), in sicer za čas, dokler ne dobijo poziva za vpoklic v predhodno na-
vedene strukture. Taka definicija je omogočila ustanovitev MSNZ, ki bi
imela republiški pomen (Janša, 1992). Kljub zakonski podlagi pa je mora-
la MSNZ do konca svojega obstoja zagotavljati tajnost svojega delovanja
v največji mogoči meri, kajti njena osnovna prednost in moč nista bili
povezani z opremo in oborožitvijo ali izurjenostjo, temveč s strateškim
presenečenjem samega obstoja.

V začetni fazi organiziranja je bila to v osnovi samoiniciativna organi-
zacija brez imena, ki so jo poleg republiške koordinacije (Bavčar, Janša,
Krkovič, Beznik) sestavljali posamezniki v okviru TO in organov za no-
tranje zadeve (ONZ), prav tako pa so zaradi logistične zagotovitve v
MSNZ postopoma vključevali občinske funkcionarje, ki so bili deležni
posebnega zaupanja. 
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njo oddajo orožja. Prav tako je Predsedstvo RS 19. 5. 1990 poslalo v občine zaupno
brzojavko, s katero je ustavilo oddajo orožja (Janša, 1992). 

26 Ravnanje poveljnika RŠTO generala Hočevarja je po časopisnih anketah obsodilo
kar 90 % slovenske javnosti, prav tako so odvzem orožja obsodile številne stranke in
združenja (med njimi tudi Zveza borcev, ki je v akciji videla tretjo razorožitev Slo-
vencev v Jugoslaviji) (Janša, 1992).



42

V začetku torej republiško vodstvo z izjemo omenjenih funkcionarjev
sploh še ni vedelo za nastajanje tovrstne organizacije, ki se je začela for-
mirati od vrha navzdol po zelo natančno določeni organizacijski shemi,
ki pa jo je poznal le vrh. Republiška koordinacija MSNZ je nadaljnje čla-
ne pridobivala prek delovanja glavnih operativcev27, ki so sodelavce izbi-
rali na pokrajinski ravni, ti pa so znova izbirali sodelavce oz. načelnike na
občinski ravni. Izbor sodelavcev je v prvi vrsti potekal na osebnem zau-
panju in poznanstvu. Sledila je seznanitev s funkcijo in cilji organizacije,
čemur so morali biti novi pripadniki povsem predani. Kljub temu da je
Predsedstvo RS legaliziralo njeno delovanje v skladu s tedaj veljavnimi
zakoni in konceptom splošnega ljudskega odpora in družbene samozaš-
čite, pa je njeno delovanje v osnovi še naprej potekalo strogo tajno. Tako
so na primer na republiški ravni poznali zgolj ljudi do pokrajinske ravni,
slednji pa do občinske. Prav tako so se strogi varnostni ukrepi nanašali
tudi na komuniciranje, saj so se vsi dokumenti in obvestila prenašali
osebno oz. neposredno, ustno. Organizacija MSNZ je bila torej mrežna, s
čimer je bila zagotovljena varnost za sodelavce in udeležence tajnega pro-
jekta (Mikulič in Pišlar, 2003b).

MSNZ je kmalu postala široko razvejana organizacija, v katero so se
vključila pokrajinska in občinska poveljstva TO, pri čemer so se nekatera
vključila v celoti, druga le delno, v nekaterih primerih pa so za projekt
vedeli vsi zaposleni v štabu, le poveljnik ne. V tem času je posebej po-
membno izpostaviti dejstvo o dvojnem poveljevanju enotam in štabom
TO, ki so bila vključena v MSNZ. Prva linija je bila formalna, ko so enote
in štabi TO formalno izpolnjevali ukaze RŠTO28, druga linija pa je bila v
funkciji MSNZ in se je nanašala na naloge in ukaze, ki so jih dobivali od
tedanjega republiškega vodstva in Krkoviča, ki je dejavnosti projekta
MSNZ operativno vodil (bil je njen načelnik) do oktobra 1990. Takrat je
MSNZ prešla v sestavo reorganizirane TO, ki je z novosprejeto normativ-
no-pravno podlago dobila novo vodstvo, nove naloge in novo strukturo
(Smodiš v Kranjc in Marković, 2001). 

MSNZ so po obstoječih pokrajinah in občinah vodili načelniki, njihovi
namestniki in pomočniki. Organiziranost je bila bolj ali manj prilagojena
organiziranosti TO (PŠTO in OŠTO ter obstoječim enotam TO). Pri tem
je potrebno poudariti, da se je na posamezni ravni ustanovilo toliko enot
in štabov MSNZ, kolikor se jih je lahko opremilo in oborožilo, prav tako
pa se je MSNZ usklajevala z organiziranostjo posebnih in vojnih enot
milice. Na ravni republike je celotno akcijo vodila koordinacija, ki so jo
sestavljali republiška sekretarja za notranje zadeve in obrambo, načelnik
MSNZ ter poveljnik specialne enote milice, ki je bil pomemben člen po-
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27 Krkovič kot načelnik in začetnik MSNZ si je ustvaril ozek krog sodelavcev, ki so or-
ganizacijo nadalje razvijali na nižje hierarhične ravni.

28 Nad RŠTO novoizvoljeno slovensko vodstvo še ni imelo nadzora, kajti general Ho-
čevar kot poveljnik TO in general Ožbolt kot načelnik TO sta kot svojega nadrejene-
ga priznavala Predsedstvo SFRJ oz. Vojaški svet.
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vezovanja med milico in MSNZ. Njim so bili podrejeni pokrajinski načel-
niki Narodne zaščite na ravni 13 pokrajin, ki so tesno sodelovali s povelj-
niki posebnih enot milice v upravah za notranje zadeve.29 Načelniki v po-
krajinah so nato imenovali še občinske načelnike. Slednji so grobi namen
akcije v skladu z zakonom zaupali le predsednikom svetov za ljudsko
obrambo, ki so bili takrat v občinah in katerih funkcija se je prekrivala s
funkcijo predsednika občine(Janša, 1992, Mikulič in Pišlar, 2003b).30

Funkcije, namen in načrt delovanja MSNZ
Osnovni namen delovanja MSNZ je bilo zavarovanje ukrepov nastajajoče
slovenske države, ki jo je v tistem času najbolj ogrožala prav JLA. Prav
tako pa je MSNZ de facto zagotavljala nadzor ter vodenje in poveljevanje
republiški TO s strani slovenskega političnega vodstva še pred spreje-
mom ustavnih in zakonskih sprememb (Nanut, 2001). Poleg Specialne
enote milice in Posebnih enote milice (PEM) so namreč okostje MSNZ
sestavljali pripadniki TO, za katere je v tem času veljalo neke vrste dvoj-
no poveljevanje. De iure so bili podrejeni liniji vodenja in poveljevanja
TO kot delu oboroženih sil JLA, de facto pa so bili sestavni del nove orga-
nizacije MSNZ in njenega sistema vodenja in poveljevanja. 

Osnovni vojni načrt MSNZ je bil preprost in logičen. V primeru oboro-
ženega posega JLA bi morala zavarovati ključne objekte in hkrati s hitri-
mi napadi na skladišča orožja in vojaške opreme zagotoviti možnost za
vpoklic popolnih formacij TO. Prav tako so bili izdelani načrti za posa-
mezna skladišča in druge objekte (Nanut, 2001). 

Konec avgusta oz. v začetku septembra je bil v vrhu tedanjega RSLO
izdelan dokument31, ki je bil uporabljen kot smernica za pripravo osnov-
nega vojnega načrta MSNZ s predvidenimi možnostmi, v katerih bi se
MSNZ uporabila v celoti, deloma ali zgolj kot demonstracija sile. Pri tem
je bila predvidena možnost razglasitve izrednega stanja na celotnem
ozemlju SFRJ, ki ga seveda Skupščina RS ne bi potrdila in bi praktično
pomenila agresijo na Slovenijo. V primeru razglasitve izrednega stanja na
Kosovu je bila predvidena demonstracijska uporaba enot MSNZ in PEM,
v kolikor bi zvezne oblasti poskušale izvesti mobilizacijo rezervistov in
jih angažirati na Kosovu. Popolna uporaba vseh sil MSNZ pa je bila pred-
videna za primer izrednih razmer na Hrvaškem in BiH, ko je obstajala
potreba po zavarovanju meja in ozemlja Slovenije ter preprečitvi širjenja
spopadov tudi na našo republiko. Prav tako bi se MSNZ delno ali v po-
polnosti uporabila tudi v primeru, če bi JLA poskušala evakuirati vojaško
tehniko ter težko oborožitev z ozemlja Slovenije (Janša, 1992). 

XVOJNA V SLOVENIJIX

29 Na ravni republike in pokrajin so bili formirani tudi skupni organi za koordinacijo
med posebnimi in vojnimi enotami milice ter MSNZ.

30 Avtor je najbrž mislil predsednika skupščine občine, kajti funkcija predsednika ob-
čine ni obstajala.

31 Ta dokument je bil Direktiva za uporabo MSNZ (Mikulič in Pišlar, 2003b). 
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Neposredne priprave na osamosvojitev in vojno

Neposredne priprave na osamosvojitev in prihajajočo krizo so se začele
šele po zasedanju vrha Demosa na Brdu aprila 1991, ko so se odločili za
smele osamosvojitvene priprave, in ko je bil izdelan vladni projekt s 13
podprojekti pod vodstvom tedanjega republiškega sekretarja za notranje
zadeve Bavčarja (Bavčar v Perovšek, 2002). Podprojekti oz. projektni sveti
so bili v okviru Izvršnega sveta Skupščine RS pristojni za naslednja
področja: gospodarski sistem (Ocvirk), gospodarski odnosi s tujino (Rav-
bar), finančne povezave s tujino (Šešok), zunanje zadeve (Rupel), sodelo-
vanje z nekdanjimi republikami Jugoslavije, preskrba (Bastl), infrastruk-
tura (Kranjc), meje (Bavčar), obramba in varnost (Janša), zakonodaja
(Janko), mediji (Kacin) (Janša, 1992: 106).

Kot lahko razberemo iz širine osamosvojitvenih priprav, so bili ukrepi
za prihajajočo krizo totalni oz. vseobsegajoči, kar pa ne izhaja iz tedaj ve-
ljavnega koncepta splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite.
Bistvo tega koncepta je bil namreč oborožen boj (totalen in vseobsegajoč
odpor), ki je predstavljal temelj odpora, vse preostale dejavnosti pa so
bile zgolj njegova podpora. Slovenski odpor v letu 1991 in priprave nanj
pa so temeljili na drugačni logiki. Predvidevali so dejavnost na tistem po-
dročju, kjer bi bila Slovenija v prednosti. Če torej ne bi bilo prednosti, se
oborožen boj ne bi izvajal, temveč bi se uporabila druga sredstva. Formu-
la uspeha na taktični ravni je bila v tem, da so bila uporabljena vsa sreds-
tva prej kot orožje (Janša v Perovšek in drugi, 2001). V skladu s sedanjimi
sodobnimi terminološkimi pojmovanji bojevanja lahko rečemo, da je
tedaj Slovenija v konceptualnem smislu uporabila tipično asimetrično
vojskovanje, kjer so vsa sredstva in oblike bojevanja veliko bolj enako-
vredno zastopana. Bistvo tega principa je namreč v »nešablonskem« pri-
stopu, ko se glede na ocene svojih lastnih in nasprotnikovih zmogljivosti
uporabi tista sredstva, ki povzročijo največjo škodo nasprotniku, pri če-
mer ne gre nujno za njegovo fizično uničenje. Partizanska diverzantska
taktika, povezana z oviranjem nasprotnikovih sil na področju vojaške
obrambe, psihološko bojevanje v defenzivnem in ofenzivnem smislu,
mednarodna diplomatska dejavnost ter oblike civilne obrambe ned-
voumno potrjujejo to ugotovitev. 

Naslednji izredno pomemben korak v pripravah na osamosvojitev je
bil gotovo povezan z odločitvijo Predsedstva RS, ki je 18. 3. 1991 ustano-
vilo Operativno koordinacijsko telo za primer izrednih razmer32, imeno-
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32 RKoS so sestavljali: Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko Kacin, Miran Bogataj, Janez Sla-
par, Tone Krkovič, Vinko Beznik, Miloš Bregar, Miha Brejc, Pavle Čelik, Milan Do-
madenik, Marjan Fekonja, Franc Kokoravec, Jože Kolenc, Bogdan Koprivnikar,
Lojze Kuralt, Danijel Kuzma, Andrej Lovšin, Rudi Merljak, Stane Praprotnik, Janko
Stušek, Bojan Ušeničnik, Anton Vereš, Ludvik Zvonar, Franci Žnidaršič. Zakon je
določal, da takšno telo vodi predstojnik republiškega organa za notranje zadeve
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vano tudi republiška koordinacijska skupina (RKoS). Tako je bila opera-
tivna skupina poimenovana zaradi zakonske dikcije, ki ni dopuščala dile-
me, bil pa je to organ, ki je uskladil vse obrambne in varnostne priprave
in nato v vojni opravljal naloge štaba vrhovnega poveljnika.33 Vlogo vr-
hovnega poveljnika je namreč po ustavi opravljalo Predsedstvo RS, raz-
širjeno s predsednikom Skupščine RS in Izvršnega sveta Skupščine RS.
Poleg naštetih so pri delu Predsedstva RS sodelovali še republiški sekre-
tarji za obrambo, notranje in zunanje zadeve, informiranje ter poveljnika
oz. načelnika RŠTO in Republiškega štaba CZ (RŠCZ). Ustanovitev RKoS
je bila ena najpomembnejših operativnih odločitev pri pripravah na zava-
rovanje osamosvajanja (Janša, 1992:107). Na nižjih ravneh (predvsem po-
krajinski, ki je bila neposredno podrejena republiški ravni) so ustanovili
koordinacijske podskupine, ki so jih sestavljali tako pripadniki organov
TO in ONZ kot tudi koordinatorji civilne obrambe, ki so v nekaterih pri-
merih take pokrajinske koordinacijske podskupine celo vodili. Te koordi-
nacijske podskupine so imele koordinativno in usmerjevalno vlogo
(Nered, Frankovič. 2001).

Ustanovitev RKoS in sistem vodenja in poveljevanja sta bila za vodenje
osamosvojitvene vojne izredno pomembna, še posebej zaradi že omenje-
nega vojskovanja na številnih, ne samo vojaških področjih. Bistvo takega
asimetričnega pristopa je ravno v koordinaciji, ki mora biti celovita na
vseh hierarhičnih ravneh ter medsebojno povezana in usklajena. V nas-
protnem primeru lahko asimetrično vojskovanje, sestavljeno iz številnih
komponent, razpade na samostojna nekoordinirana delovanja v posa-
meznih sferah in s tem izgubi sinergijo34 svojega delovanja kot eno
izmed najpomembnejših prednosti. Fizično in tehnološko močnejši nas-
protnik nato v posameznih sferah, ki jih sam diktira, mnogo lažje zlomi
odpor v spopadu šibkejše strani.

Obrambne priprave na podlagi predvidenih variant razdruževanja
Skupščina RS je 19. 4. 1991 sprejela zakon o vojaški dolžnosti. Tega dne
je tedanji republiški sekretar za ljudsko obrambo Janša osnoval doku-
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(Janša, 1992: 107). Lahko rečemo, da so RKoS sestavljali predstavniki tako politične
sfere kot vseh prvin nacionalnovarnostnega sistema (vojaška in civilna obramba kot
del obrambne strukture, civilna zaščita, ki pri nas ni bila in še vedno ni del sistema
civilne obrambe, obveščevalna sfera, sfera notranje varnosti, medijska propaganda
(kot del psihološkega bojevanja), oskrba). Prav tako pa so jo sestavljali nekateri dr-
žavni uslužbenci, ki so skrbeli predvsem za njeno operativno delo. Ravno v tej celo-
vitosti naj bi bila po mnenju tedanjega republiškega sekretarja za ljudsko obrambo
prednost vodenja vojne slovenske strani pred jugoslovansko, ki je bila šablonska po
sistemu splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite (Janša, 2001).

33 RKoS je operativno vodil sile TO in milice tudi med vojno zaradi specifičnosti sesta-
ve enot.

34 Sinergija je lastnost asimetričnega vojskovanja, kjer koordinirano delovanje na raz-
ličnih področjih (vojaško, psihološko, ekonomsko, obveščevalno) nasprotnika bolj
prizadene kot nepovezana posamična delovanja.
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ment z naslovom Možne variante razdružitve z obrambnega vidika, ki je
predvideval prihodnji razvoj dogodkov in osamosvojitev Slovenije ter
mogoče reakcije zveznih oblasti in drugih republik nekdanje Jugoslavije.
V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili omenjeni načrt, ki je za ana-
lizo priprav na vojno zelo pomemben.

Prvi scenarij oz. sklop (in najmanj verjeten) je bilo dogovorno razdruže-
vanje, ko bi se Slovenija z vsemi drugimi republikami in zveznimi institu-
cijami dogovorila o razdružitvi, JLA pa bi se postopoma v obdobju do
treh let umaknila iz Slovenije. 

Drugi sklop oz. scenarij je predvideval, da bo v času do dneva D35

prišlo do poskusa preprečitve razdruževanja s silo, kar bi lahko potekalo po
»mehki« oz. enostavni in »trdi« oz. grobi različici. Prva bi se zlasti nana-
šala na demonstracijo sile in zaporo državne meje ter poskus prevzema
policijskih pooblastil s strani JLA z namenom, da se povzroči ekonomsko
krizo in zmedo, prebivalstvo pa prepriča v zgrešenost osamosvojitve.36

Predvideni protiukrepi slovenske strani naj bi zajemali delno mobilizaci-
jo (PEM in posebne enote TO), okrepljeno varovanje objektov in oseb po
načrtih, medijsko protipropagando, mednarodne dejavnosti na vseh
področjih, koordinacijo z zavezniki v Jugoslaviji ter uvedbo racionirane
preskrbe.

Druga, groba različica pa je predvidevala, da bo poleg demonstracije
sile in zapore meja ter prevzema policijskih pooblastil JLA poskušala lik-
vidirati ali internirati slovensko politično republiško in lokalno vodstvo,
zasesti sedeže in urade republiških in nekaterih lokalnih oblastnih orga-
nov ter RTV in infrastrukturnih centrov. Prav tako naj bi blokirala vse
komunikacije in poskusila vzpostaviti vojaško-civilno oblast s pomočjo
nekaterih projugoslovanskih političnih združenj ter pripadnikov in sode-
lavcev Službe državne varnosti in vojaške varnostne službe. Predvideni
protiukrepi za to možnost so bili popolna mobilizacija vseh struktur
ONZ, TO in Narodne zaščite ter realizacija ukrepov za pripravljenost.
Prav tako naj bi se slovensko politično vodstvo premaknilo na varnejše
lokacije. Poleg ukrepov iz prve različice naj bi izvajali odpor na vseh rav-
neh z vsemi razpoložljivimi sredstvi, odpoklicali slovenske državljan iz
zveznih ustanov ter sprejeli potrebne pravne akte v Skupščini RS ali v
Predsedstvu RS. Zelo pomembni ukrepi bi bili tudi prevzem nadzora nad
državno mejo, vzpostavitev neposrednih mednarodnih komunikacij in
pogajanja o izmenjavi vojaških oseb.37

Tretji sklop po tem načrtu predstavlja pretežno enostransko razdruževa-
nje. Slovenija bi določila dan D ne glede na stališča preostalih republik in
federalnih organov oz. v nejasnih dogovorih. Za uresničevanje te odloči-
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35 Dan razglasitve samostojnosti in prevzem večjega dela efektivne oblasti (meje, cari-
na, monetarni sistem, zunanje zadeve) (Janša, 1992: 108).

36 Ukrepi ekonomskega bojevanja, ki bi imeli implikacije psihološkega bojevanja. 
37 Velik problem so bili namreč slovenski državljani, ki so bili med osamosvajanjem v

enotah JLA, še posebej v tistih zunaj ozemlja Slovenije. 
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tve bi se lahko odločala med tremi možnostmi. Prva se nanaša zlasti na
zagotavljanje pripravljenosti v milici ter TO, preverjanje priprav na delno
ali popolno mobilizacijo ter priprave na prevzem nadzora nad mejami.38

Našteti ukrepi bi se izvajali že pred dnevom D, zelo pomembni pa so bili
tudi ukrepi, ki bi sledili razglasitvi neodvisnosti. Zlasti pomembno bi
bilo medijsko delovanje, ki bi zajemalo razglas o vsebini ustavnega zako-
na prek RTV, odpoklic slovenskih džavljanov iz enot JLA v skladu z nji-
hovo željo ter zagotovilo za priznavanje socialnih in statusnih pravic vo-
jaškim osebam in vojaškim upokojencem. Prav tako naj bi se v skladu z
uredbo Predsedstva RS rezervne enote JLA preimenovali v enote TO. 

Druga različica (delna mobilizacija in pasivna asistenca) je prav tako
obsegala ukrepe pred dnevom D in po njem. Ukrepi bi se nanašali pred-
vsem na seznanitev z načrti ožjih sestavov štabov TO in ONZ ter povelj-
nikov posebnih enot, prav tako naj bi izvajali ukrepe za povečano pri-
pravljenost enot.39 Neposredno pred dnevom D bi delno mobilizacijo TO
in milice tudi izvedli. Po dnevu D bi se izvajali podobni ukrepi kot v prvi
različici. 

Tretja različica (popolna mobilizacija in aktivna asistenca) pred dne-
vom D predvideva začetek stalnega delovanja republiškega operativnega
štaba, seznaniti z načrti ožji sestav štabov TO in milice ter poveljnike po-
sebnih enot in pripraviti popolno mobilizacijo. Preverila bi se tudi pri-
pravljenost za izvajanje vseh vrst bojnih dejstev, PEM in posebne enote
TO pa bi premaknili na izhodiščne položaje. Hkrati bi blokirali komuni-
kacije za preprečevanje manevra posebnih enot JLA in začasno odklopili
civilno komunikacijsko infrastrukturo vsem federalnim organom v Slo-
veniji. Po dnevu D pa se najpomembnejše dejavnosti nanašajo na prev-
zemanje posameznih objektov in enot JLA ter zagotovitev nadzora nad
mejami.

Načrt Možne variante razdružitve z obrambnega vidika pa ni pomemben
zgolj z vsebinskega vidika, pač pa tudi z odločevalskega.40 Potrebno je
bilo izbrati sklop, določiti dan D ter izbrati različico. Glavni odločevalci
pa so bili naslednji:
– splošno odločitev (izbira sklopa) sprejema Skupščina RS,
– podrobnejše odločitve (določitev dneva D, terminski operativni načrt)

sprejema Izvršni svet Skupščine RS in deloma Predsedstvo RS,
– odločitve o uporabi TO sprejema Predsedstvo RS. 

Ukrepi, navedeni v posameznih različicah, so dodelani in podrobneje
opredeljeni v naslednjih dokumentih: obrambni načrt Republike Sloveni-
je, varnostni načrt, načrt ŠČIT, načrt Atlas, načrt Nabava, idejni načrt za
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38 To bi zagotovili z delnim vpoklicem rezervnega sestava milice in z dodatnim sesta-
vom novih carinskih postaj.

39 Dežurstva, preverjanje priprav za delno in popolno mobilizacijo.
40 Katere strateške odločitve je potrebno sprejeti in kdo je odločevalski organ.
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preprečitev umika materialno-tehničnih sredstev z ozemlja Slovenije,
idejni načrt za protiukrepe v primeru demonstracije sile, operativni načrt
za delovanje množičnih občil v izrednih razmerah in idejni načrt za delo-
vanje milice na meji v izrednih razmerah.

Načrt Možne variante razdružitve z obrambnega vidika je bil predstavljen
tudi RKoS, prav tako ga je na neformalnem sestanku obravnavalo ožje
slovensko politično vodstvo41, na sestanku v Poljčah pa so ga obravnavali
razširjeno Predsedstvo RS, deli kolegijev republiških sekretariatov za
ljudsko obrambo in notranje zadeve, poveljniki PŠTO in posebne enote
TO ter vodstvo PEM. Po tem sestanku je bil pripravljen formalni osnutek
Smernic o ukrepih za pripravljenost, v katerih so bili podrobno izdelani po-
stopki in naloge posameznih organov. Posebna pozornost je bila v Smer-
nicah posvečena ukrepom civilne obrambe, kajti pomanjkanje orožja in
vojaške opreme je bilo potrebno nadomeščati z različnimi improvizacija-
mi. Smernice o ukrepih za pripravljenost je v dokončni obliki sprejelo
Predsedstvo RS 15. 5. 1991 (Janša, 1992).

Poleg že omenjenih je Slovenija v zadnjem letu pred razglasitvijo
neodvisnosti v luči poglabljanja jugoslovanske krize na različnih ravneh
sprejela še naslednje pomembne ukrepe:
– Skupščina RS: ustavna dopolnila za področje obrambe, tri ustavne za-

kone s področja obrambe z dvetretjinsko večino, zakon o obrambi in
zaščiti, zakon o vojaški obveznosti, odlok o izdelavi obrambnih načr-
tov42, ukrepi in stališča glede vojaške obveznosti in položaja sloven-
skih vojakov v JLA.

– Izvršni svet Skupščine RS, RSLO, RŠTO: potrebni podzakonski akti
(Janša, 1992).

Vojaške priprave na osamosvojitev
Vojaške priprave na osamosvojitev oz. možno vojno so bile povezane
tako z reorganizacijo TO, sprejemanjem potrebnih normativnih okvirjev,
kot tudi usposabljanjem enot in štabnim načrtovanjem. Med glavne načr-
te za uporabo enot TO in milice sodijo Nabava, Jezero ter Kamen.

Načrt Nabava je bil oznaka za načrte, s katerimi je bil predviden izv-
zem orožja iz skladišč TO, ki so bili pod nadzorom JLA. Ti načrti so bili
oblikovani že v obdobju MSNZ in dopolnjeni decembra 1990 (Šteiner,
2001), dva meseca potem, ko je bil MSNZ razpuščen oz. vključen v orga-
nizacijo TO.

Drugi pomemben načrt je bil Jezero, ki je zajemal oblikovanje sprejem-
nih centrov za pripadnike JLA ter postopke, povezane s sprejemom vo-
jaških in civilnih oseb JLA ter vojaških obveznikov na služenju vojaškega
roka. Načrt je bil zelo obsežen in organizacijsko zahteven tako na repub-
liški kot pokrajinski oz. občinski ravni (Šteiner, 2001).

Tretji načrt je bil Kamen, povezan z vnovično osvojitvijo nekaterih mej-
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41 Milan Kučan, Lojze Peterle, dr. France Bučar, Igor Bavčar in Janez Janša.
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nih prehodov, ki so jih zasedle enote JLA. RŠTO je podrobno izdelal po-
stopke enot TO v primeru, če bi poskusila JLA popolnoma blokirati
mejo, ter jih uskladil z milico. Načrt je imel štiri stopnje:
1. stopnja: zaostritev odnosov z JLA, kar je pomenilo tudi povečanje ob-

veščevalne dejavnosti, milica premesti svoje enote na zahod-
no mejo in nekatere enote TO premestijo na območja blizu
meje.

2. stopnja: JLA zasede območja mejnih prehodov, v pokrajinah določimo
nove rezervne prehode, ki bi jih zavarovali z enotami TO.

3. stopnja: JLA s silo zavzame območja mejnih prehodov; sledi objava
izrednih razmer in s TO na silo prevzamemo nadzor nad
mejo.

4. stopnja: odhod JLA z meje; TO zasede mejne stražarnice (76), milica
prevzame mejne prehode, enote TO zasedejo položaje ob
meji s Hrvaško in varujejo mejno območje (Grabnar, 2001). 

Posebnost načrta Kamen je bilo njegovo nastajanje. Najprej so na RŠTO
izdali ustna navodila PŠTO, kjer so nato pripravili predloge, jih vključili v
republiški načrt, pozneje pa so oblikovali še načrte na ravni PŠTO in
OŠTO. Zelo pomembno v načrtu je bilo sodelovanje tedanje TO in mili-
ce, zanimivo pa je, da je bil načrt Kamen dopolnjen in v veljavi še po
vojni, ko je slovenske meje še nekaj časa varovala TO (Šteiner, 2001). 

Ko je TO 4. 10. 1990 z imenovanjem novih poveljnikov PŠTO od
MSNZ prevzela nalogo za pripravo podrejenih enot in poveljstev za zaš-
čito plebiscitne odločitve slovenskih državljanov, so se v usposabljanjih
tako na štabni kot taktični ravni začeli vse pogosteje preigravati scenariji,
v katerih JLA je nastopala kot agresor, slovenska TO pa je bila v poziciji,
ko bi morala skupaj z milico in drugimi komponentami nacionalnovar-
nostnega sistema braniti odločitev prebivalcev Slovenije o samostojnosti.
Te priprave so obsegale različne vaje enot in poveljstev ter dosegle vrh 25.
6. 1991.

Med najpomembnejše vaje štejeta štabna vaja Kobra-91/1 ter posebna
taktična vaja Kobra-91/II oz. v javnosti bolj znana Premik-91 (Gutman,
2001). Prva je bila štabna vaja, v kateri so bile preizkušene možne različi-
ce vključevanja enot TO za obrambo Slovenije in preigrane možnosti, v
katerih je kot agresor nastopila JLA, druga pa taktična vaja, v kateri je
TO dokazala tako slovenski kot jugoslovanski javnosti, da je poleg terito-
rialnega bojevanja sposobna izvajati tudi manevrski način bojevanja. To-
vrstno bojevanje je bilo namreč v oboroženih silah SFRJ izključna dome-
na JLA. Vaja Premik-91 je bila prva vaja TO, v kateri so bile preizkušene
zamisli in rešitve obrambnega sistema nastajajoče slovenske države na
področju vojaške obrambe. V tej vaji so preverili prenos ukrepov priprav-
ljenosti in premeščanja poveljniških mest ter premik bataljona oz. odre-
da četne sestave na večjo razdaljo, pri čemer je ena od pokrajin TO izved-
la mobilizacijo enote velikosti bataljona, druga pa je enoto sprejela ter
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50

med premikom izvedla vsaj tri taktične vaje. Slovenska TO je tako v vaji
dokazala, da postaja celovita oborožena sila, ki se osamosvaja iz oborože-
nih sil SFRJ, kamor je formalno sicer še spadala. 

Normativno-pravne in organizacijske spremembe so se nanašale zlasti
na urejanje odnosov tako na relaciji politična sfera-TO kot tudi znotraj
same TO. S sprejetjem ustavnih amandmajev je jeseni 1990 TO prišla
pod slovensko pristojnost, prav tako so se začeli formirati jurišni odredi,
usposabljati posebne enote TO ter PEM (Janša, 2001). Nadaljnja reorga-
nizacija TO na občinski ravni se je nadaljevala s sprejetjem novega zako-
na o obrambi in zaščiti (združevanje veliko enot in štabov v območna po-
veljstva TO), prav tako sta se oblikovala dva nova učna centra TO za
urjenje vojaških obveznikov43, spremenjena pa je bila tudi celostna podo-
ba TO (Kranjc, 2001). Seveda omenjene spremembe niso potekale brez
težav, saj so pretresle obstoječo poveljniško strukturo. Tako se je šele
med vojno izkazalo, da nekatere enote in poveljstva niso delovali v skla-
du s predvidenimi načrti.

Priprave civilne obrambe
Priprave na področju civilne obrambe so bile zelo pomembne, kajti nova
slovenska oblast se je zavedala, da v primeru spopada z JLA uporaba
zgolj vojaške komponente obrambe ne bo zadostovala. Kljub temu da so
se določeni deli sistema začeli spreminjati že pred samim osamosvaja-
njem Slovenije44, pa se je sistem civilne obrambe šele z novo zakonodajo
usmeril na nove naloge45 in potencialnega agresorja. Res je sicer, da je
imel nov zakon o obrambi in zaščiti iz leta 1991 v civilnoobrambnem po-
menu zgolj prehodno funkcijo, je pa kljub vsemu zelo zmanjšal število
pripravljalcev obrambnih načrtov, pa tudi sistem je postal preglednejši in
bolj učinkovit. Ključna sprememba pa se je nanašala na samo razumeva-
nje civilne obrambe in njenega pomena kot tudi njenih posameznih vse-
bin. Civilna obramba je bila približana evropskemu modelu v smislu ize-
načevanja pomena posameznih vsebin. V preteklosti se je namreč v
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42 V skladu s temi spremembami je bila obramba opredeljena kot klasična demonopo-
lizirana in departizirana vloga države (Nered, Frankovič, 2001).

43 TO je bila v osnovi prostorska komponenta oboroženih sil SFRJ, sestavljena iz vojaš-
kih obveznikov rezervistov, nabornike pa je usposabljala zgolj JLA. Slovenske obla-
sti so se zavedale, da bodo tudi morale začeti uriti vojaške obveznike, v kolikor želi-
jo vzpostaviti popolni nadzor nad TO in jo preoblikovati v slovensko vojsko. Ta slo-
venska odločitev je povzročila nov vir napetosti v JLA, kajti vojaških obveznikov se
ni več pošiljalo na služenje vojaškega roka vanjo.

44 Slovenija se namreč ni strinjala z doktrino splošnega ljudskega odpora in družbene
samozaščite, ki je civilno obrambo popolnoma podredila vojaški ter jo temu primer-
no tudi organizacijsko, kadrovsko in drugače razvijala za potrebe oboroženega boja
(Sotlar, 1993). Eden izmed vzrokov za tak pristop Slovenije je gotovo tudi v dejstvu,
da je bila vojaška obramba primarno domena federalnih oblasti in JLA, ne glede na
organiziranost TO po posameznih republikah in pokrajinah.

45 To velja predvsem za sistem zaščite in reševanja, ki se je začel usmerjati na mirno-
dobno delovanje.
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njeno središče postavljala zgolj CZ kot glavni element, predvsem s ciljem
podpore vojaški obrambi in oboroženemu boju (Sotlar, 1993). Kot se je
kasneje izkazalo, je bilo tako razumevanje ključno, saj je prav vseobsega-
joča in uravnotežena civilna obramba pomembno pripomogla h končne-
mu, za Slovenijo uspešnemu razpletu vojne. 

Kljub temu da je sistem civilne obrambe začel priprave že v letu 199046

(zlasti po plebiscitu), pa je tudi na tem področju najpomembnejši dejav-
nik ustanovitev RKoS, ki je prinesla enotnost in vseobsežnost ter celovi-
tost obrambnih priprav. Po ustanovitvi omenjene skupine so se priprave
intenzivirale in vključevale vse več subjektov.47 Kljub tajnosti priprav so
temelj operativnih priprav civilne obrambe predstavljale že omenjene
Smernice o ukrepih za pripravljenost.48 Ne glede na to pa moramo še en-
krat izpostaviti pomen priprav pred majem 1991, ki sicer niso bile tako
neposredno usmerjene v spopad z JLA, so pa bile kasneje odločilne
(Nered, Frankovič, 2001). 

Pri pripravah civilne obrambe je potrebno omeniti tudi posebno orga-
nizacijsko strukturo, saj so bile ustanovljene posebne koordinacijske
skupine za pripravo ukrepov. Prav tako so bili že na začetku leta 1991 s
strani RSLO imenovani pokrajinski koordinatorji obrambnih priprav, ki
so prevzeli koordiniranje priprav civilne obrambe na pokrajinski ravni,
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46 Takrat so se izvajale priprave predvsem na področju gospodarske obrambe v smislu
zagotavljanja materialnih pogojev za druge elemente vojaške in civilne obrambe kot
tudi za nemoteno preskrbo prebivalstva ter delovanje gospodarskega sistema v kriz-
nih razmerah (Sotlar, 1993).

47 Sotlar (1993) razdeli priprave civilne obrambe v obdobju osamosvajanja na tri časov-
ne faze: prva je čas po plebiscitu konec leta 1990 in do ustanovitve RKoS, druga za-
jema obdobje od ustanovitve omenjene skupine do pekrskih dogodkov maja 1991 in
tretja do same osamosvojitve Slovenije. V prvi fazi so se predvsem izvajali ukrepi
gospodarske obrambe v smislu zagotavljanja pomembnih strateških surovin. Drža-
va je v tej fazi že začela prenašati določene naloge na lokalno raven. V drugi fazi so
se priprave razširile na vse elemente civilne obrambe ter se institucionalizirale v
Smernicah, sprejetih na Predsedstvu RS. V tretji fazi, po pekrskih dogodkih, pa so
posebej pomembne priprave na blokiranje cestnih komunikacij in oviranje nasprot-
nikovih kolon kot plod sodelovanja med slovenskimi cestnimi podjetji in resornim
republiškim sekretariatom. Priprave za konkretne akcije niso bile v domeni RKoS,
temveč koordinacijskih podskupin po pokrajinah, cestnih in transportnih podjetij
na določenem območju ter štabov TO in milice.

48 Smernice so zajele vse civilnoobrambne sestavine: ukrepe državnih organov in orga-
nov lokalne samouprave za delo v vojni (na državni ravni so bili posebej vključeni
Predsedstvo RS, Skupščina RS, Izvršni svet Skupščine RS ter republiška sekretaria-
ta za obrambo in notranje zadeve; na lokalni ravni pa so ukrepe pripravljali izvršni
sveti občinskih skupščin ter občinski upravni organi za obrambo, ki jih je koordini-
ralo sedem že omenjenih pokrajinskih koordinatorjev RSLO). Na republiški ravni
so na podlagi Smernic načrtovali ukrepe v zvezi z elektro sistemom, telekomunika-
cijami, železnico, informiranjem, zdravstvom in preskrbo. Na koordinacijske pod-
skupine v pokrajinah in občinah, ki so usklajevale delo upravnih organov za ljudsko
obrambo ter štabov TO, so bili preneseni ukrepi za materialno-zdravstveno oskrbo
TO, oviranje manevra JLA, prekinitev oskrbe JLA z vodo ter evakuacijo občinskih
blagovnih rezerv, gospodarsko in psihološko obrambo ter druge nevojaške oblike
obrambe. 
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hkrati pa so bili tudi člani koordinacijskih podskupin na pokrajinski
ravni. 

Prve dejavnosti v okviru načrtovanja ukrepov za zagotovitev kontinui-
tete delovanja oblastnih organov49 sicer segajo že v leto 1990, ko je bil
novembra pripravljen načrt Ščit, ki sta ga pripravila republiška sekreta-
riata za ljudsko obrambo in notranje zadeve. V načrtu so bile analizirane
operativne rešitve za premik republiškega političnega vodstva, če bi bila
neposredno ogrožena Ljubljana, na osem lokacij zunaj mesta. Ob upošte-
vanju strogih varnostnih ukrepov je bil načrt maja 1991 tudi preverjen. 

V začetku junija je sledil izdelan Operativni načrt obrambnih in varnost-
nih ukrepov, ki je določal tako same ukrepe s področja civilne obrambe,
kot organizacijo delovanja sistema. Ukrepi na civilnoobrambnem po-
dročju so bili torej celoviti in so zajemali naslednje prvine:
– Ukrepi za zagotovitev kontinuitete oblasti so poleg že omenjenega načrta

Ščit obsegali še mednarodne dejavnosti na vseh razpoložljivih kanalih
za priznanje samostojne države in njeno vključevanje v mednarodne
institucije, koordinacijo z zavezniki v Jugoslaviji, vzpostavitev rezerv-
nih lokacij za delo organov ožjih družbenopolitičnih skupnosti, orga-
nizacijo upravnih zvez republiških organov in občin ter okrepljeno
varovanje ljudi in objektov (Nered in Frankovič, 2001; Ferš v Perovšek,
2002).

– Za gospodarsko obrambo oz. bojevanje lahko rečemo, da ga delimo na
dva osnovna dela, tako kar zadeva same ukrepe kot časovni vidik, v
katerem so bili le-ti sprejeti. Prvi se nanaša na defenzivne ukrepe gos-
podarske obrambe50 pred samo osamosvojitvijo kot odgovor na ofen-
zivne ukrepe gospodarskega bojevanja s strani Srbije, drugi pa se na-
naša na ukrepe gospodarskega bojevanja v sami osamosvojitveni
vojni. Na področju gospodarskega bojevanja so bili vključeni pristojni
republiški upravni organi gospodarstva (republiški sekretariati za
energetiko, industrijo in gradbeništvo, za tržišče in splošne gospodar-
ske zadeve, za promet in zveze51 ter republiški sekretariat za medna-
rodno sodelovanje). Načrtovali so delovanje posameznih strateških si-
stemov, za katere so bili pristojni, v primeru izrednih razmer. Prvo je
bilo zagotavljanje materialne in zdravstvene oskrbe enotam TO in mili-
ce, drugo pa zagotavljanje delovanja gospodarstva in preskrba prebi-
valstva. 

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX

49 Ti ukrepi so sestavni del politične obrambe.
50 Slovenska vlada se je na srbski vdor v monetarni sistem države ter uvedbo posebnih

taks za srbska podjetja, ki so sodelovala s slovenskimi, odzvala z osamosvojitvijo
davčnega sistema in prevzemom carinske pristojnosti. Ob tem je dopustila obstoj
carinske unije ter vplačevanje kotizacije v zvezni proračun, kar bi zadostovalo za
minimalno delovanje zvezne uprave in JLA. Zelo resno je pripravljala tudi denarno
osamosvojitev (ne gre pozabiti, da je bil finančni vdor opravljen neposredno po ple-
biscitu o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije) (Malešič, 1998: 211).

51 Republiški sekretariat za promet in zveze je s posebno izjavo na svojo stran pridobi-
lo zaposlene pri nadziranju letenja (Malešič, 1998).
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Gospodarska obramba (zlasti nekateri njeni elementi ter sistemi) pa se
je na tej točki prepletala z ukrepi, ki sicer sodijo bolj v druge nevojaške
oblike obrambe ali celo v državljansko obrambo. Izdelan je bil načrt
oviranja in blokad, imenovan tudi Načrt nenasilnega oviranja. Na niž-
jih ravneh so bili za ta načrt pristojni upravni organi za ljudsko obram-
bo v sodelovanju tako s posameznimi gospodarskimi subjekti (elektro,
železnice52, transportna podjetja …) kot enotami in štabi TO ter milice
zlasti pri pripravi načrtov oviranja premikov kolon JLA. Tako so bile
med vojno vzpostavljene zelo učinkovite barikade.53 Cilj oviranja in
blokad pa ni bil zgolj preprečitev manevra enot JLA, temveč je zlasti
na lokalni ravni predvideval prekinitev oskrbe enotam JLA z osnovni-
mi življenjskimi potrebščinami. Poleg načrta nenasilnega oviranja je
obstajal tudi načrt vojaškega oviranja, ki je bil sestavni del načrta
vključevanja enot TO. Šele po vojni pa je bil izdelan integriran načrt
oviranja (Šteiner, 2001).
Poleg naštetih ukrepov so se ukrepi defenzivne gospodarske obrambe
nanašali na namensko industrijo in prekinitev njenega sodelovanja z
JLA ter poskus vzpostavitve namenske industrije za enote TO54.

– Področje psihološke obrambe je bilo v vojni leta 1991 gotovo eno izmed
najbolj uspešnih, k čemur so pripomogle tudi priprave, v katere je bila
poleg republiškega sekretariata za informiranje zelo vključena tudi
RTV Slovenija. Izdelan je bil namreč operativni načrt za delovanje
množičnih občil v izrednih razmerah, še posebej pa so pozornost pos-
vetili zagotovitvi rezervnih lokacij za oddajanje televizijskih in radij-
skih programov, prav tako so bili načrtovani ukrepi medijske protipro-
pagande.55 Cilj vseh teh priprav je bil ohranitev komuniciranja med
oblastjo in prebivalstvom (prek občil seveda), katerega glavni namen
je bil krepitev volje do obrambe in enotnost v dojemanju situacije. 
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52 Za blokado komunikacij po železnici so bili pripravljeni načrti Tir I, II in III (Nered
in Frankovič, 2001).

53 Ne toliko z vojaškega vidika kot z vidika psihološkega bojevanja. Po eni strani se je
tako krepila zavest in volja do odpora, po drugi pa se je svetovni javnosti tako jasno
pokazalo, kdo je v tej vojni agresor. Na drugi strani se je volja za bojevanje bistveno
zmanjšala, saj se predvsem mladi vojaški obvezniki na služenju vojaškega roka v
JLA niso bili pripravljeni bojevati proti civilistom in civilnim ciljem, kar so kljub vo-
jaški uporabi civilni tovornjaki in druga tehnika v blokadah nedvomno simbolizirali. 

54 Ti ukrepi so se intenzivneje začeli pripravljati po pekrskih dogodkih 23. 5. 1991, ko
je JLA odkrito nastopila proti enotam TO in njeni novonastali funkciji usposabljanja
vojaških obveznikov. Takrat so bili kot del povračilnih ukrepov zaradi nastopa enot
JLA in ugrabitve poveljnika TO Vzhodno-štajerske pokrajine Miloševiča, poleg
samih blokad vojašnic izvedeni tudi posegi v namensko industrijo, ki jo je za potre-
be JLA izvajalo mariborsko podjetje TAM, kjer so proizvajali bojna oklepna vozila.
Nekatera, skoraj že izdelana vozila, so pripadniki TO in milice odpeljali na skrivne
lokacije.

55 Ta se je še zlasti pokazala na znamenitih tiskovnih konferencah republiškega sekre-
tarja za informiranje Kacina in njegovih »gostov«, kjer so izvajali zelo učinkovito
medijsko protipropagando, namenjeno tako domači kot mednarodni javnosti.
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– Druge oblike nevojaške obrambe so tudi pripomogle k učinkovitemu upi-
ranju JLA. Najpomembnejše so bile dejavnosti, ki jih je usmerjalo re-
publiško vodstvo in spontana reakcija ljudi (ob primeru zasedbe RŠTO
na Prežihovi v Ljubljani). Med tistimi ukrepi, ki jih je usmerjalo slo-
vensko vodstvo, je potrebno posebej izpostaviti že omenjene priprave
gospodarskih družb in zavodov (Elektro Slovenije56, PTT Slovenije,
Železniško gospodarstvo Ljubljana, cestna podjetja idr.). S temi pripra-
vami se je načrtovalo blokado cestnih komunikacij za preprečitev ma-
nevra posebnih enot JLA, preprečitev umika materialno-tehničnih
sredstev z ozemlja Slovenije, blokado internih komunikacij JLA ter od-
klop civilne komunikacijske infrastrukture vsem federalnim organom
v Sloveniji (Nered in Frankovič, 2001). 

Priprave na področju zaščite in reševanja (civilna zaščita) 
Kot smo že ugotovili, je bila CZ v nacionalnovarnostnem sistemu SFRJ in
konceptu splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite ključen
element na področju civilne obrambe, prav tako pa so bile priprave na
tem področju del splošnih obrambno-varnostnih priprav. Kljub temu da
so se izvajale posamezne specifične naloge v skladu z načrti o zaklanja-
nju in evakuaciji prebivalstva, zagotavljanje zaščitnih sredstev (predvsem
plinskih mask) ter obveščanje in alarmiranje prebivalstva, je bila glavna
naloga sistema CZ v konceptu splošnega ljudskega odpora in družbene
samozaščite delovanje v vojni in podpora vojaški obrambi oz. vodenju
oboroženega boja. 

CZ je bila tisti element civilne obrambe, ki se je že dalj časa pripravljal
na spremembe in ga je vojna oz. kriza doletela v procesu organizacijske,
kadrovske, tehnične in druge reorganizacije iz sistema CZ znotraj kon-
cepta splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite v sistem zaš-
čite in reševanja. V Zakonu o obrambi in zaščiti (1991) so bile podane os-
nove nove organiziranosti, vendar je potem reorganizacija nekoliko
zastala, tako da je CZ v glavnem delovala po starem, dobro utečenem
sistemu (Sotlar, 1993). Ne glede na nedokončano reorganizacijo pa je
potrebno osvetliti položaj slovenske CZ v nekdanji SFRJ, pa tudi njeno
umeščenost v novonastajajoči nacionalnovarnostni sistem Republike Slo-
venije.

Sistem CZ naj bi bil formalno-pravno v skladu z določili zveznih zako-
nov voden in usmerjan z zvezne ravni, de facto pa je bil zaradi pomanj-
kanja kapacitet za vodenje na zvezni ravni voden z republiške ravni. To v
primeru Slovenije pomeni, da je slovensko CZ upravljal RSLO prek sek-
torja za CZ, vodil pa jo je Republiški štab za Civilno zaščito (RŠCZ).
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56 Elektro Slovenije je za prekinitev oskrbe JLA z električno energijo izdelalo načrt Od-
klop I, II in III. Prva stopnja je pomenila priprave na odklop, druga selektivni odklop
najpomembnejših objektov, tretja pa odklop celotne infrastrukture JLA. Podobni
načrti so bili pripravljeni tudi za omejevanje uporabe železniške (TIR I, II in III) in
telekomunikacijske infrastrukture.



55

Glede na tedanje zvezne doktrinarne rešitve naj bi se CZ v bivši SFRJ pri-
marno pripravljala za delovanje v vojni oz. razmerah neposredne vojne
nevarnosti. Tedaj prevladujoči slogan na zvezni ravni je bil: »Če bomo us-
pešno pripravljeni za delovanje v vojni, bomo uspešno delovali tudi v miru.«
Zaradi prevladujočega položaja republik v sistemu vodenja in upravljanja
CZ se je že sredi 80-tih v bivši SFRJ začel dokaj divergenten razvoj CZ.
Tako se je v Sloveniji na osnovi izkušenj z različnimi naravnimi in drugi-
mi nesrečami začelo oblikovati novo doktrinarno razumevanje vloge CZ.
Obdržali so zvezne doktrinarne usmeritve o pripravah na delovanje v
vojni, vendar so ob tem začeli posvečati večjo pozornost pripravam in ur-
jenju slovenske CZ za delovanje v miru, tako je v Sloveniji začel prevla-
dovati slogan: »Če bomo uspešni v miru, bomo tudi v vojni.« Lahko bi rekli,
da se je težišče priprav in dejavnosti slovenske CZ prevesilo v korist pri-
prav za soočanje z naravnimi in drugimi nesrečami. Preostale republike
bivše SFRJ so le počasi in v zelo omejenem obsegu sledile slovenski CZ.57

Seveda pa slovenska CZ ni zanemarila priprav za delovanje v vojni, še
vedno je dejavno in množično sodelovala v vseh pripravah, ki so bile obi-
čajno organizirane skupaj z bivšo JLA. Dodatna zelo pomembna vidika
premika težišča v aktivnostih slovenske CZ sta bila tudi vse intenzivnej-
še in tudi učinkovitejše vključevanje prostovoljnih družbenih organizacij,
kot so bile tedaj gorska reševalna služba in gasilci58, ter postopen prehod
iz kvantitete v kvaliteto.59 So pa imele vse te, v osemdesetih začete spre-
membe pomemben stranski učinek, ki je že v času bivše SFRJ slovensko
CZ vse bolj organizacijsko in tudi konceptualno oddaljeval od zveznih
organov CZ. Vse te spremembe so dosegle svoj vrh in tudi delno doktri-
narno potrditev 6. 4. 1991 s sprejemom slovenskega Zakona o obrambi in
zaščiti. Ta je samostojnost slovenske CZ in njena nova doktrinarna izho-
dišča tudi formalno-pravno uredil in uzakonil. 

Ta zakon je, poleg tega da je večino bremena organizacijske, operativ-
ne in sistemske narave prenesel na ramena RŠCZ in občinske štabe CZ
(OŠCZ) oz. mestni štab CZ (MŠCZ), jasno opredelil nove doktrinarne re-
šitve, ki so se izrazile v treh glavnih nalogah slovenske CZ: 
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57 Slovenska CZ je veljala v SFRJ za najbolje pripravljen del celotnega zveznega siste-
ma CZ, zato so se ostali deli v veliki meri zgledovali po slovenski CZ. 

58 Obe strukturi sta postali formalno-pravni del sistema zaščite, reševanja in pomoči v
letu 1994 s sprejemom nove zakonodaje.

59 Slovenska CZ je imela koncem osemdesetih 283.000 pripadnikov, ki so bili večino-
ma razporejeni v splošne enote in organe CZ. Medtem je v Sloveniji dozorelo spoz-
nanje, da je potrebno enote in organe CZ preoblikovati s ciljem doseganja večje kva-
litete in boljše tehnične opremljenosti ter združevanja dotedaj ločenih struktur v
enoten sistem zaščite, reševanja in pomoči. To bi imelo za posledico številčno
zmanjšanje CZ in specializacijo ter delno profesionalizacijo enot CZ, kajti v doteda-
njem sistemu CZ je kronično primanjkovalo dobro opremljenih specializiranih enot.
Vse te spremembe, začete v 80-tih in intenzivirane v začetku 90-tih, je dokončno in
v celoti uredil Zakon o zaščiti in reševanju iz leta 1994. 
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1) Izdelava ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami ter v
primeru vojne. Tovrstne ocene so bile podlaga za organizacijo CZ, ur-
jenje in oblikovanje ter opremljanje enot CZ.

2) Izdelava in sprejem (pristojnih oblasti) načrtov za soočanje z različni-
mi oblikami naravnih in drugih nesreč, kakor tudi za delovanje v raz-
merah neposredne vojne nevarnosti in vojne.

3) Spremljanje in usmerjanje organizacijskih priprav in stanja sistema,
kakor tudi spremljanje in ocenjevanje delovanje sistema v konkretnih
primerih. Osrednjo nalogo pri tem je odigral RŠCZ in sektor za CZ v
okviru RSLO (Zakon o obrambi in zaščiti, 1991: 511).

Tako je CZ razvila svoj lasten postopkovnik in načrte delovanja ter ukre-
panja v različnih primerih in pogojih dela. Za večino primerov, še pose-
bej za delovanje v razmerah neposredne vojne nevarnosti in vojne, so bili
načrti razviti in oblikovani že pred letom 1991, so pa bili v dokajšni meri
modificirani v skladu z novo nastalimi razmerami. Pri tem je osrednjo
vlogo igrala predvsem zamenjava zveznih organov odločanja z republiš-
kimi organi, kjer je osrednjo vlogo in mesto v nacionalnovarnostnem si-
stemu zavzemal RKoS. Šlo je za prevzem pristojnosti za aktiviranje in
mobilizacijo CZ ter prilagoditev strateškega dela sistema vodenja in po-
veljevanja v sistemu CZ, natančneje iskanje najučinkovitejšega prenosa
ukazov iz RKoS v RŠCZ in prek njega v sistem slovenske CZ. Teh spre-
memb večina podrejenih enot, organov in služb CZ ni niti opazila niti
zaznala. 

Vaje, usposabljanja in urjenja CZ so se v bivši SFRJ izvajale redno in
sistematično, s poudarkom na množičnosti, ne toliko kvaliteti, zato se je
na posamezne vaje navadno odzvalo več kot 80 % pripadnikov CZ. Ta od-
zivnost se je pred in med samo agresijo zaradi vse večjih napetosti pribli-
žala 100 %. Skladno z naraščajočo napetostjo je rasla tudi resnost priprav
med pripadniki CZ. Sistem usposabljanja je potekal na dveh ravneh.
Zahtevnejša usposabljanja so izvajali na ravni republike, tudi s pomočjo
zunanjih strokovnjakov, medtem ko so manj zahtevna usposabljanja in
predvsem tista, ki so bila zelo množična in so zadevala splošne enote CZ,
izvajali na ravni občine oz. posameznih enot CZ. 

Vaje CZ, katerih pomemben del je bilo tudi alarmiranje in zaklanjanje
prebivalstva, so izvajali vsaj enkrat na leto na ravni republike in občin,
pogosteje pa na ravni krajevnih skupnosti in večjih podjetij. Cilj teh vaj je
bilo preverjanje usposobljenosti in opremljenosti enot in štabov CZ, med
drugim tudi stanja zaklonišč v posameznih občinah. Tako je imel RSLO,
sektor za CZ in posredno tudi RŠCZ neprestani pregled nad stanjem
enot in štabov CZ na ozemlju celotne Slovenije. Na osnovi vaj in spoz-
nanj, pridobljenih na teh vajah, so odpravljali zaznane pomanjkljivosti in
po potrebi izvajali dodatna ali ponovna izobraževanja in urjenja. Pred
samo agresijo so še posebej intenzivirali urjenje specializiranih enot in
pa urjenja enot, kjer je bila raven znanj večja in zahtevnejša.60
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V začetku 90-tih je bila v Sloveniji dokaj razvita mreža javnih zaklo-
nišč, v katerih je bilo na voljo za približno 50 % prebivalstva zakloniščnih
mest, večina jih je bila v velikih mestih, ki so bila najverjetnejše tarče na-
padov. Tudi sicer je bila izgradnja, priprava in vzdrževanje zaklonišč do-
mena CZ, ki je bila tudi dolžna oblikovati in objaviti navodila prebivals-
tvu za ravnanje v primeru zračnega napada in vedenje v zakloniščih.
Poleg tega je imela CZ pripravljene evakuacijske načrte, v skladu s kate-
rimi bi del prebivalstva v primeru ogroženosti preselili iz mest na pode-
želje. Nekaj teh aktivnosti je bilo izvedenih tudi na vajah, tako da so
mnoge družine vedele, kam in h komu bi se v primeru evakuacije prese-
lile. Dodaten ukrep nujnega zaklanjanja prebivalstva bi bila izgradnja
zaklonilnikov v mestih, kjer je primanjkovalo zaklonišč. Obeh skrajnih
ukrepov oblasti v letu 1991 niso uporabile, čeprav so o tem razmišljale in
že izvajale določene aktivnosti za njihovo izvedbo v primeru potrebe (Bo-
gataj, 2003, osebni intervju; Rajh, 2003, osebni intervju; Bauman in
Pupis, 2003, osebni intervju).

Kot poseben element moramo omeniti tudi sistem opazovanja in ob-
veščanja oz. obveščanja in alarmiranja. Le-ta je namreč s sprejetjem no-
vega zakona o obrambi in zaščiti prešel v sistem zaščite in reševanja (Sot-
lar, 1993) oz. tedanji RSLO. Ne glede na novo organiziranost pa je tudi
opazovanje in obveščanje delovalo po stari shemi, postavljeni v SFRJ.
Tako je bil v Sloveniji do leta 1991 osrednji organ s področja obveščanja,
opazovanja in alarmiranja Republiški center za obveščanje (RCO) z mre-
žo 9 pokrajinskih centrov za obveščanje (PCO) in mestnim centrom za
obveščanje (MCO) v Ljubljani ter 64 občinskih centrov za obveščanje
(OCO), ki so delovali le v primeru vojne ali naravne nesreče. Upravne
zveze pa je do leta 1991 pokrival Center zvez, ki je nato uporabljal radij-
sko mrežo, katere tehnična oprema se je običajno nahajala v istih prosto-
rih kot centri za obveščanje na različnih ravneh oblasti, s tem da so nje-
govo delo v PCO in MCO pokrivali za to posebej izurjeni in usposobljeni
uslužbenci ter mobilizirani rezervisti. Center zvez, RCO in PCO so bili v
pristojnosti RSLO, medtem ko je bil MCO v upravni pristojnosti ljubljan-
skega izvršnega sveta, točneje mestnega upravnega organa za ljudsko
obrambo in OCO v pristojnosti posamezne občinske uprave oz. njenega
upravnega organa za ljudsko obrambo. Do leta 1991 je deloval v skladu s
konceptom splošnega ljudskega odpora in družbene samozaščite ter po-
trebami zveznih organov, pri čemer je tesno sodeloval z JLA. Integriran
znotraj RSLO je bil organizacijsko razdeljen v dve strukturi: Upravne
zveze in Službo za opazovanje, obveščanje in alarmiranje. Predvsem
slednja je bila tesno vezana na JLA, od katere je bila v celoti odvisna pri
pridobivanju podatkov o situaciji v zračnem prostoru nad Slovenijo. Ce-
loten sistem je deloval na osnovi direktiv, ki so prek RSLO prihajale z
zvezne ravni. Osnovna področja dela obeh segmentov so bila: zagotavlja-
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60 Šlo je predvsem za enote za reševanje iz ruševin in enote za vzdrževanje zaklonišč. 
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nje upravnih zvez ter kriptozaščita zvez, obveščanje prebivalstva, opazo-
vanje in alarmiranje. Vsi centri za obveščanje so bili del zvezne Službe za
opazovanje, obveščanje in alarmiranje, ki ni samo zbirala podatkov o
zračni situaciji, ampak tudi o vseh drugih pomembnih dogodkih v državi
oz. republiki, medtem ko je bil Center zvez del upravnih zvez. V načrtih
delovanja celotnega sistema so predvideli, da bi za potrebe obeh segmen-
tov poleg rednih uslužbencev mobilizirali tudi rezerviste. Rezervisti so
bili predvideni predvsem za okrepitev aktivnih struktur na republiški
ravni, za delovanje občinskih struktur in predvsem enot za zračno opazo-
vanje in zagotavljanje zvez. Tako je bilo za potrebe Službe za opazovanje,
obveščanje in alarmiranje na ozemlju Slovenije predvideno tudi aktivira-
nje 140 z rezervisti dopolnjenih vizualnih opazovalnic zračnega prostora,
ki bi dopolnjevale podatke, pridobljene z radarji, predvsem pa naj bi bile
vir podatkov o učinkih in ciljih zračnega napada. V ta sistem je bila
vključena tudi mreža enotnega sistema alarmnih sistemov, avtomatskih
in ročnih, ki je bila razpredena po vsej Sloveniji. Sistem je bilo mogoče
prožiti avtomatsko, neposredno iz pristojnega centra za obveščanje61 ali
ročno prek osebe, odgovorne za določen alarmni sistem. Ukaz za prože-
nje je bil lahko posredovan z različnih ravni in od virov za različne oblike
nevarnosti. Tako je v primeru požara alarm sprožil PCO na osnovi tele-
fonske prijave dogodka, medtem ko je ukaz za proženje alarma za zračno
nevarnost prihajal neposredno iz RSLO oz. zveznih organov. Do leta
1991 je ta sistem deloval bolj ali manj v skladu z zakonodajo in v skladu s
tedanjimi zveznimi in republiškimi obrambnimi načrti. Predvsem spošto-
vanje direktiv in smernic pristojnih zveznih organov je bilo zelo strogo in
dosledno, saj je v sistemu veljala disciplina, ki je bila po svoji naravi zelo
blizu vojaški disciplini. 

V letu 1991 pa je RSLO postopoma vse bolj prevzemal funkcije zvez-
nih organov, kar je v končni fazi privedlo do prekinitve formalnih zvez z
zvezno ravnjo in predvsem JLA. To je močno vplivalo na delovanje siste-
ma, še posebej z vidika pridobivanja informacij o situaciji v slovenskem
zračnem prostoru, saj slovenski sistem ni imel svoje lastne radarske
slike, tako da je alarmiranje prebivalstva o nevarnosti zračnega napada
temeljilo predvsem na opažanjih vizualnih opazovalnic, obveščevalnih
podatkih in tesnejšem sodelovanju z drugimi republiškimi organi (TO,
milico…). Tako je sistem zvez v Sloveniji začel delovati v podporo civilnih
in tudi vojaških struktur Republike Slovenije.

Priprave na varnostno-obveščevalnem področju
Varnostno-obveščevalno področje je gotovo eno tistih, ki je v vsakem na-
cionalnovarnostnem sistemu ključnega pomena, še posebej v smislu pre-
dikcije dogodkov in preventive ter priprav kot tudi njihovih posledic. Slo-
venska varnostno-obveščevalna sfera je bila v času pred osamosvojitveno
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61 V Sloveniji je bilo 46 tovrstnih alarmnih sistemov. 
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vojno v zelo specifični situaciji, ko je nova oblast poskušala reorganizirati
in kadrovsko spremeniti obstoječe varnostno-obveščevalne službe, po
drugi strani pa so morali vojaško varnostno-obveščevalno službo šele us-
tanoviti. Če povzamemo: ena služba je bila v popolni reorganizaciji62,
druga v nastajanju. In to na področju, kjer se še posebej operativne od-
delke in agenturo vzpostavlja leta, če ne celo desetletja. Kljub tem objek-
tivnim problemom lahko rečemo, da je slovenska obveščevalno-varnost-
na sfera odigrala pomembno vlogo tako med samimi pripravami na
oborožen konflikt kot med desetdnevno vojno, ko so bile njene informa-
cije in podatki zlasti iz virov znotraj JLA in drugih zveznih institucij zelo
pomembni.

Služba državne varnosti oz. njena naslednica Varnostno-informativna
služba znotraj republiškega sekretariata za notranje zadeve je po kadrov-
skem prestrukturiranju in določitvi novih nalog v letih 1990 in 199163 us-
pešno prodrla v enote JLA, tako na območju Slovenije kot tudi na višjih
hierarhičnih ravneh. Prav tako je delovala v varnostnem oz. protiobvešče-
valnem smislu in evidentirala delovanje varnostne službe JLA na sloven-
skem ozemlju. Dejavnost Varnostno-informativne službe v preventivnem
pomenu v času priprav na osamosvojitev lahko strnemo v tri sklope:
– Zbiranje podatkov o namenih, ciljih in aktivnostih JLA ter drugih

zveznih organov, ki so nasprotovali osamosvojitvi Slovenije.
– Preprečevanje obveščevalne in druge sovražne aktivnosti JLA.
– Iskanje in preučevanje možnosti ter prek sodelavcev posredovanje pra-

vilnih afirmativnih podatkov o osamosvojitvenih procesih v tujino in v
vse strukture, ki so kakorkoli skeptično ocenjevale slovensko osamos-
vojitev (Ferš v Perovšek, 2002).

Še posebej zadnji sklop delovanja Varnostno-informativne službe je bil
izjemno pomemben tudi med samo osamosvojitveno vojno, ko je služba
prek svojih sodelavcev izkoristila tako tuja kot domača množična občila,
in tako veliko pripomogla k informacijski premoči, ki jo je Slovenija v
primerjavi z zveznimi institucijami dosegla v času vojne in neposredno
pred njo. Posledica te informacijske premoči je bilo povečanje volje do
obrambe med slovenskim prebivalstvom, slabljenje volje za delovanje
proti Sloveniji v preostalem delu Jugoslavije, pa tudi vplivanje na medna-
rodno politično in javno mnenje (Brejc, 1994, Ferš v Perovšek, 2002).

Priprave na vojaškem varnostno-obveščevalnem področju segajo v sam
začetek konflikta med JLA in nastajajočo slovensko državo, ki je prvič es-
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62 V takratni Službi državne varnosti je potekala ena največjih upokojitev v novodobni
slovenski zgodovini.

63 Maja 1991 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnilih zakona o notranjih za-
devah, ki je opredelil delovno področje, vsebino in položaj Varnostno-informativne
službe. S to reorganizacijo je bil opuščen »notranji« dejavnik, Varnostno-informativ-
na služba pa je vse sile usmerila v zavarovanje slovenskega osamosvajanja (Ferš v
Perovšek, 2002). 
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kaliral v maju 1990. Odvzemu orožja TO je sledila akcija MSNZ, kjer je
bila JLA prvič predvidena kot agresor in nasprotnik. Organizatorji
MSNZ so že poleti 1990 začeli zbirati informacije o JLA, da bi tako dobro
spoznali svojega morebitnega nasprotnika. Organizirali so obveščevalno
službo, katere glavna naloga je bila nadzor dejavnosti in postopkov vodil-
nih oseb v RŠTO, vojašnicah in ustanovah vojske po vsej Sloveniji. Dobili
so zelo koristne informacije, s katerimi so nadzorovali delovanje proti
Sloveniji in ga tudi preprečili. Preučili so tudi nasprotnikovo ravnanje ter
organizirali 24-urno opazovanje vojašnic in vojaških objektov. Te infor-
macije so bile zelo pomembne pri odločanju pristojnih na republiškem
sekretariatu za ljudsko obrambo in notranje zadeve. Prav tako je bilo
republiško vodstvo MSNZ sproti obveščeno o delu štaba TO pod poveljs-
tvom generala Hočevarja. Nastajajoča obveščevalna služba je izvajala
tudi varnostno preverjanje pripadnikov MSNZ, ki so imeli pomembne
naloge in funkcije ter ocenjevanje njihove sposobnosti za delovanje v
tako tveganem projektu, kot je MSNZ nedvomno bil. Zbrani obveščeval-
ni podatki so omogočili tudi pripravo ocene vzrokov in možnosti za delo-
vanje enot JLA na slovenskem ozemlju ter ocene najverjetnejših smeri in
sil, ki bi jih uporabil napadalec. Te ocene so bile na koncu podlaga za
pripravo že omenjene Direktive za uporabo MSNZ (Mikulič in Pišlar,
2003b).

Naslednji pomemben element v vojaških varnostno-obveščevalnih pri-
pravah predstavlja varnostno-obveščevalni organ znotraj takratnega
RSLO, ki ga je bilo sicer potrebno najprej vzpostaviti64, vsekakor pa je
med nekaterimi ključnimi odločevalci v slovenskem političnem vodstvu
užival veliko večje zaupanje kot Varnostno-informativna služba zaradi
njenega zgodovinskega bremena. V primerjavi s civilno obveščevalno-
varnostno službo se je vojaška usmerjala skorajda izključno na delovanje
JLA, pri čemer je delovala tako zaščitno (protiobveščevalno) kot obvešče-
valno. Njen cilj je bil pridobiti čim več podatkov o namerah zveznih obla-
sti (še posebej JLA), stalno spremljati bojno pripravljenost JLA, njeno
strukturo, organizacijo, moralo, načrte intervencije in na tej osnovi pri-
pravljati poročila in analize za slovensko državno vodstvo (Lovšin v
Perovšek, 2002).

Varnostno-obveščevalni organ (sektor 09) znotraj RSLO gotovo ni bila
klasična vojaško-obveščevalna varnostna služba, saj je zaradi narave
situacije v sebi združevala vse omenjene tipe tajnega delovanja. Njene
naloge so bile v preventivnem smislu povezane predvsem z obveščevalno
nalogo, saj so pridobljene informacije in podatki o namerah in stanju
nasprotne strani, kar je JLA vse od razorožitve TO dejansko tudi bila, bis-
tveno vplivali na odločitve slovenskega vodstva. Ko veš, kaj in kako raz-
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64 V takratnem RSLO je sicer obstajal sektor za varnostne zadeve, ki je bil seveda orga-
niziran za popolnoma druge cilje in naloge, kot jih je v obdobju osamosvajanja potre-
bovala slovenska oblast. Je pa omenjeni sektor služil kot okvir, znotraj katerega se je
oblikovala varnostna služba RSLO, ki je opravljala tudi obveščevalno dejavnost. 
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mišlja nasprotnik in kako bo ravnal, je mnogo lažje sprejeti odločitve, ki
imajo preventivni značaj. Sposobnost empatije je v kriznem upravljanju
in vodenju za odločevalske akterje ključnega pomena.

Sklep

Vojna v Sloveniji, obravnavana kot kriza, in priprave nanjo predstavljajo
enega najbolj kompleksih projektov novejše slovenske zgodovine. Ne
glede na kratkost neposrednega vojaškega spopada je bila kriza veliko
globlja, kajti bila je mnogo več kot zgolj spopad dveh vojska, posebej
upoštevajoč značilnosti situacije, v kateri se je Slovenija nanjo pripravlja-
la. V spopad namreč ni vstopila kot neodvisna država z že oblikovanimi
državotvornimi resorji in službami, pač pa jih je večino morala šele obli-
kovati, kar še zlasti velja za nacionalnovarnostni sistem. Posebnost situa-
cije je predstavljal gotovo tudi mednarodnopravni položaj Slovenije, ki v
času priprav na prihajajočo vojno še ni bila priznana kot suverena drža-
va, prav tako pa je morala svoje interese tudi legitimizirati v mednarod-
nem (ožjem, jugoslovanskem in širšim, svetovnim) okolju.

Specifičen mednarodni in notranji položaj Slovenije, stanje njenega
političnega, gospodarskega, nacionalnovarnostnega in drugih družbenih
podsistemov ter percepcija prihajajočih dogodkov slovenskega politične-
ga vodstva so ključne determinante, ki so vplivale na priprave same, pa
tudi na razrešitev krize. Ena izmed najpomembnejših značilnosti priprav
na vojno je bila namreč pravočasno zaznavanje nasilnega razpada skup-
ne države. Medtem ko so v nekaterih delih bivše države politična in na-
cionalna vodstva ter prebivalci še po prvem strelu verjeli v mirno rešitev
jugoslovanske krize, je novoizvoljeno slovensko politično vodstvo v pove-
zavi s posamezniki na regionalni in lokalni ravni pravočasno zaznalo ne-
varnost vojne ter se začelo nanjo tudi pripravljati. Kljub temu da so bila
opozorilna znamenja krize zelo očitna (odvzem orožja TO, izguba legi-
timnosti JLA v slovenski javnosti, srbsko nasprotovanje slovenskim inte-
resom in ekonomska blokada, mednacionalne napetosti v drugih delih
Jugoslavije), je dogajanje ob osamosvajanju številne presenetilo.

Glede na kompleksnost krize moramo tako njen vpliv kot priprave
nanjo razdeliti v dve skupini: priprave nacionalnovarnostnega sistema v
najširšem pomenu in priprave drugih družbenih podsistemov (posebej
gospodarskega65), ki so bili delno samoiniciativni, delno pa jih je koordi-
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65 Tako kot drugi družbeni podsistemi se je moral osamosvojiti tudi gospodarski si-
stem, pri čemer so dodatno oteževalno okoliščino predstavljali ofenzivni ukrepi eko-
nomskega bojevanja s strani nekaterih drugih delov bivše skupne države, zlasti v
smislu blokade proizvodov in konfiskacije slovenskega premoženja ter naložb. Slo-
vensko gospodarstvo, primarno vezano na domači, jugoslovanski trg, je zato moralo
najti alternativne trge, po drugi strani pa je bilo že tako v težavnih razmerah, ki so
narekovale prehod v nov ekonomski in politični družbeni red. 
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niralo slovensko politično vodstvo. Z institucionalnega in organizacijske-
ga vidika lahko zgolj za področji notranje varnosti v ožjem smislu (ONZ
in milica) ter CZ in nekatere druge elemente civilne obrambe ugotovimo,
da so bili bolj ali manj pripravljeni na krizo, pa še ta področja so bila po
prvih večstrankarskih volitvah in zamenjavi oblasti v fazi intenzivne
reorganizacije. S funkcionalnega in motivacijskega ter delno tudi kadrov-
skega vidika pa je bilo potrebno reorganizirati celoten nacionalnovar-
nostni sistem, pri čemer sta bili časovna stiska ter navzočnost zveznih in-
stitucij in JLA na slovenskem ozemlju še dodatni oteževalni okoliščini.

Poleg omenjenih priprav pa je potrebno posebej izpostaviti strateški in
doktrinarni pristop, na katerem so temeljile vse obrambne priprave. Ta je
povezan z analizo ožjega slovenskega političnega vodstva, da na podlagi
svojega lastnega stanja in položaja ter moči nasprotnika nacionalnih inte-
resov zgolj z vojaško obrambo ne bo mogoče uresničiti. Poleg učinkovite-
ga organiziranja vojaške obrambe je bila izbira vseobsegajočega (asime-
tričnega) obrambnega pristopa strateško presenečenje in glavna prednost
Slovenije v bližajočem se konfliktu. Koncept splošnega ljudskega odpora
in družbene samozaščite je sicer predvideval totalno obrambo, v kateri
pa so vse ostale oblike obrambe imele zgolj podporno funkcijo vojaške-
mu elementu. Slovenija se je zato odločila za koncept, v katerem so bile
posamezne oblike obrambnih delovanj v bistveno bolj enakovrednem po-
ložaju. Pri tem je veljalo pravilo, da se bo uporabila taka oblika obram-
bnih delovanj, ki bo najbolj izkoristila slovenske prednosti in slabosti
nasprotnika. Partizanska vojaška taktika, podpora civilnega prebivalstva
pri blokadah vojaških kolon, ukrepi ekonomskega bojevanja za slabitev
položaja nasprotnika in zagotavljanje normalne preskrbe domačemu pre-
bivalstvu ter ukrepi za dosego informacijske premoči66 tako v domačem
kot mednarodnem okolju nedvoumno potrjujejo to ugotovitev. Zatorej je
bilo potrebno priprave na vojno v Sloveniji analizirati celovito – tako v
smislu področij, na katera so se nanašale, kot v smislu pojasnjevanja šir-
ših družbenih okoliščin, v katerih so se izvajale. Ne glede na to da smo
zaznali kar nekaj disfunkcionalnosti in entropičnosti v sistemskem smi-
slu ter nekonsistentnosti v operativnem delovanju posameznih podsiste-
mov, lahko rečemo, da so bile priprave na vojno pravočasne in učinkovi-
te. To ugotovitev potrjuje način razvoja same vojne in njen izid, ki je bil v
primerjavi z vojnami v drugih delih bivše Jugoslavije žal prej izjema kot
pravilo.
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66 Ti ukrepi obsegajo tako psihološko bojevanje in protipropagando kot na obveščeval-
ni dejavnosti temelječe bojevanje (ang. intelligence-based warfare).
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Oviranje vojaških objektov in cestnih komunikacij67

Ključni odločitveni trenutki

V obdobju, ko se je odvijala vojna v Sloveniji, je mogoče v primeru ovira-
nja vojaških objektov in cestnih komunikacij identificirati štiri ključne
odločitveni trenutke. Prvi odločitveni trenutek je nastal istočasno kot je
nastala kriza, ki jo proučujemo, to je, ko so enote JLA začele izvajati
bojna delovanja s premikom vojaških enot po območju Slovenije. Drugi
ključni odločitveni trenutek za organe odločanja v primeru oviranja je
nastal, ko se je izkazalo, da začetno nezaščiteno oviranje predvsem vojaš-
kih objektov, delno pa tudi cestnih komunikacij, ni resneje zaustavilo na-
predovanja JLA. Ta odločitveni trenutek, ki je prinesel odločitev, da se
blokade branijo, tako predstavlja eskalacijo oboroženega spopada v Slo-
veniji in posledično vrh krize. Tretji ključni odločitveni trenutek je tesno
povezan z drugim, saj je prav tako nastal zaradi ugotovitve, da dotedanje
oviranje s težko mehanizacijo in ostalimi improviziranimi sredstvi ni
resneje zaustavilo napredovanja JLA. Potreba po takšni odločitvi pa je
povezana tudi z uspešnim zavzetjem številnih skladišč orožja JLA, ki so
narekovala uporabo tovornjakov za njihovo premestitev. Četrti odločitve-
ni trenutek povezan z oviranjem pa je nastal, ko se je vojna v Sloveniji
približevala koncu in je normalen pretok blaga in ljudi, ki so ga one-
mogočale postavljene ovire na cestnih komunikacijah, znova postal prio-
riteta.

Ali ovirati vojaške objekte in cestne komunikacije ali ne?
Dileme o tem, ali bo v primeru konfrontacije Slovenije z JLA prišlo do
oviranja vojaških objektov in cestnih komunikacij, pravzaprav ni bilo. K
takšni ugotovitvi nas vodi dejstvo, da se je politično vodstvo Slovenije na
osnovi na plebiscitu izražene ljudske volje odločilo z vsemi sredstvi izpe-
ljati osamosvojitev Slovenije. Predsedstvo RS je tako kot vrhovni povelj-
nik nacionalnega obrambnega sistema 15. 5. 1991 izdalo Smernice o
ukrepih pripravljenosti, ki so med drugim predvidevale tudi preprečitev
umika materialno-tehničnih sredstev, ki so last federacije, ter izvajanje
blokade in oviranja manevrov JLA. 

Oviranje je bilo v osnovi zamišljeno kot preprečitev umika JLA oz.
preprečitev odvoza njene opreme in oborožitve, ter s tem preprečitev, da
se napad na Slovenijo izvede od zunaj. Osnovni namen oviranja je torej
bil preprečiti JLA, da se odzove na osamosvojitev Slovenije (Žnidaršič,
2003, osebni intervju).

Na osnovi tega so v Sloveniji v zadnjem mesecu pred začetkom vojne
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67 Pri analizi oviranja vojaških objektov in cestnih komunikacij je sodeloval tudi Drago
Napotnik.
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na vseh ravneh obrambnega sistema potekale pospešene in izčrpne pri-
prave na oviranje vojaških objektov in cestnih komunikacij. 

Dilema je tako bila bolj v tem, kdaj začeti oviranje. Ker je bilo pravilno
ocenjeno, da bo z oviranjem še posebej cestnih komunikacij nastal velik
problem prepustnosti prometa, je RKoS odločil, da se elemente začasne-
ga oviranja začnejo, ko se vojna začne, to je, ko JLA zapusti vojašnice.
Zato se tudi ne gre čuditi, da je RKoS 26. 6. 1991 ob 9.50 vsem koordina-
cijskim podskupinam po pokrajinah izdal ukaz za pripravo izvedbe blo-
kade, ki naj se izvede s tekočim premikom enot JLA. Občinski upravni
organi za ljudsko obrambo v ta namen pripravijo vse potrebno za izved-
bo blokad vojašnic in cestnih komunikacij. 

Ko so enote JLA v Sloveniji 26. 6. 1991 dejansko začele manever, je
bilo torej oviranje njihovega premika samo še vprašanje minut. Prve blo-
kade so bile postavljene na Primorskem in v Beli krajini. Čeprav so
OŠTO 27. 6. 1991 izdali ukaz za postavljene blokad za nenasilno oviranje
vojašnic in cestnih komunikacij že zgodaj zjutraj, nekatere ovire niso po-
stavljene pravočasno. Ker so posamezne ovire samoiniciativno umaknje-
ne RKoS 1. 7. 1991 izda ukaz vsem koordinacijskim podskupinam po po-
krajinah, da se ne sme odstraniti nobena ovira.

Ovire je potrebno braniti!
Čeprav je bila zaščita blokad v pripravah načrtovana od samega začetka,
pa do izvedbe tega na začetku vojne ni prišlo (Rautar, 2003, osebni in-
tervju). RKoS tako 26. 6. 1991 ni izdal dovoljenja za uporabo orožja pri
zaščiti blokad. Pri tem je izhajal predvsem iz tega, da je namen oviranja
upočasnitev premika JLA, s tem pa pridobitev časa za razrešitev konflik-
ta s pogajanji.

Vendar pa je bilo že po prvem dnevu vojne jasno, da blokade prelahko
popuščajo – JLA je uspešno premagovala postavljene ovire – in tako ne
izpolnjujejo načrtovanih ciljev, kar je še posebej negativno vplivalo na
bojno moralo pripadnikov slovenskih oboroženih sil. V RKoS, ki je spoz-
nal, da je ovira, ki ni branjena oz. zaminirana, prehodna (Žnidaršič,
2003, osebni intervju), so zato 27. 6. 1991 sprejeli odločitev o zavarovanju
ovir (Bogataj, 2003, osebni intervju). 

RKoS 27. 6. 1991 je najprej izdal ukaz o preprečitvi vsakega premika,
tako da se v primeru uporabe sile s strani JLA premike nevtralizira z
vsemi sredstvi, tudi z miniranjem ovir, če je to potrebno. To odločitev
nato dopolni še z ukazom miniranja vseh blokad zunaj mest in naselij.
29. 6. 1991 pa je vsem koordinacijskim podskupinam po pokrajinah uka-
zal, naj položaje na blokadah vojaških objektov in cestnih komunikacijah
okrepijo še s težkim orožjem, in naj preprečijo vsak prihod novih enot
JLA v Sloveniji.

Dan po podpisu sporazuma o prekinitvi vseh bojnih aktivnosti 4. 7.
1991 RŠTO ukaže vsem PŠTO, da morajo vse postavljene ovire komuni-
kacij varovati ter jih dograjevati.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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Tovornjake in drugo težko tehniko je potrebno nadomestiti 
s protitankovskimi ovirami
Kot smo že dejali, je bilo oviranje v osnovi zamišljeno kot preprečitev
umika JLA oz. preprečitev manevrov iz vojašnic in odvoza njene opreme
in oborožitve iz Slovenije. Zato je bilo že v pripravah načrtovano, da
bodo blokade narejene predvsem iz težke gradbene mehanizacije in dru-
gih improviziranih sredstev. 

Ovire, sestavljene iz takšnih sredstev, so se v prvih dneh vojne niso iz-
kazale za najbolj učinkovite.68 Ko pa so v roke TO začela prehajati skla-
dišča orožja JLA, RKoS sprejme odločitev, da je težko gradbeno tehniko,
ki se je nahajala v blokadah, treba nadomestiti s protitankovskimi ovira-
mi. Težke tovornjake so namreč nujno potrebovali za prevoz zaplenjene-
ga orožja na varnejše lokacije.

Zato je RKoS 2. 7. 1991, ob pomoči posameznih koordinacijskih pod-
skupin po pokrajinah, v nekaterih podjetjih (npr. železarna Jesenice, Me-
talna Krmelj, Litostroj, Gradis) organiziral izdelavo protitankovskih ovir.
Načrtovanje in nadzor nad izdelavo protitankovskih ovir pa prevzame
RŠTO. Z njimi po ukazu RKoS 5. 7. 1991 začnejo – v tistih blokadah, kjer
je mogoče – zamenjevati težke tovornjake in drugo gradbeno tehniko.

Ali umakniti barikade, da se normalizira pretok blaga in ljudi, ali ne? 
RKoS 2.7. 1991 izda ukaz, da štabi in enote TO in milice končajo vse
ofenzivne aktivnosti ter da se lahko enote JLA, če je tako brezpogojno
dogovorjeno, umaknejo v matične vojašnice. Sprte strani podpišejo Spo-
razum o prekinitvi bojnih aktivnosti 3. 7. 1991. Zaradi takojšne spremem-
be prioritet in prilagajanja trenutnim potrebam (Bogataj, 2003, osebni in-
tervju) je RkoS 4. 7. 1991 koordinacijskim podskupinam po pokrajinah
ukazal, da zaradi čim boljšega pretoka blaga in ljudi po cestah: ocenijo in
začnejo deblokado tistih cestnih zapor, ki po njihovi presoji zagotavljajo
normalizacijo prometa in oskrbe, v sodelovanju s TO preverijo in odstra-
nijo minsko eksplozivna sredstva na teh blokadah, iz blokad umaknejo
tuja vozila ter po možnosti zavarujejo in označijo blokade z ustrezno cest-
no prometno signalizacijo. Prične se organiziran umik ovir na komunika-
cijah. 6. 7. 1991 pa se preostale ovire na cestnih komunikacijah dejansko
zavaruje s prometno signalizacijo.

V ta namen je 7. 7. 1991 koordinacijska podskupina ljubljanske pokra-
jine – zaradi velike koncentracije ljudi je bilo namreč vprašanje pretoka
blaga in ljudi v Ljubljani še posebej kritično – sprejela odločitev o obliko-
vanju delovne skupine, ki je nadzirala pretok blaga in ljudi. 

V luči še vedno zaostrenih razmer na območju Slovenije zaradi potre-
be po normalizaciji življenja ljudi in delovanja gospodarstva RKoS 8. 7.
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je, so oklepne enote Jugoslovanske armade z lahkoto odstranjevale.



66

1991 koordinacijskim podskupinam po pokrajinah ukaže, da se sprosti
cestni promet in da se obstoječe ovire na cestnih komunikacijah odmak-
nejo na položaj, ki omogoča njihovo hitro vrnitev.

Priprave na oviranje vojaških objektov in cestnih komunikacij 

Priprave na morebitno vojno v Sloveniji so na splošno v veliki meri slone-
le na oceni nasprotnika. Tako je na osnovi analize, kaj lahko JLA naredi,
v Sloveniji postopoma rasla tudi ideja o oviranju vojaških objektov in
cestnih komunikacij. Ker TO ni imela dovolj protioklepnih sredstev, naj
bi oviranje upočasnilo delovanje JLA, in tako pripomoglo k temu, da bi
se konflikt razrešil s pogajanji in ne z oboroženim spopadom. 

Tako v Sloveniji pred sprejetjem Smernic o ukrepih pripravljenosti (z
dne 15. 5. 1991), ki so med ukrepi za pripravljenost69 predvidevale tudi
preprečitev umika materialno-tehničnih sredstev, ki so last federacije, z
območja Slovenije ter izvajanje blokade in oviranja manevrov JLA, na
področju oviranja vojaških objektov in cestnih komunikacij ni bilo nika-
kršnih priprav. Pri pripravah na oviranje vojaških objektov in cestnih ko-
munikacij se vpleteni tako niso mogli zanesti na svoje izkušnje in izkuš-
nje sistema, saj jih s tega področja ni bilo. Zato Rautar (2003, osebni
intervju), kljub dejstvu da se v pripravah na vojno v Sloveniji na področ-
ju civilne obrambe predhodni obrambni načrti niso uporabljali, saj jih je
nasprotnik kot njihov oblikovalec in nadzornik poznal do potankosti70,
meni, da je bilo oviranje najbolj nedorečen ukrep na področju civilne
obrambe.

Na osnovi Smernic so bile v okviru resorja, ki je bil zadolžen za izved-
bo posameznih Smernic, razdelane Priprave za pripravljenost. Tako so
bile 22. 5. 1991 občinam in pokrajinskim koordinatorjem obrambnih pri-
prav, ki jih kasneje nadomestijo koordinacijske podskupine po pokraji-
nah, posredovane le razdelane Smernice, potrebne za njihovo delovanje.
Na ta način se zagotovi koordiniranost, povezanost in usklajenost obram-
bnih priprav.
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69 Z ukrepi za pripravljenost se zagotavlja postopen in organiziran prehod nosilcev
obrambnega sistema ter obrambnih sil v stanje pripravljenosti za izvajanje obram-
bnih nalog v izrednih razmerah ali v neposredni vojni nevarnosti oziroma za delova-
nje v vojnih razmerah.
Ukrepe za pripravljenost predpisuje Predsedstvo RS. Izvršni sveti občinskih skupš-
čin določajo, katere predpisane ukrepe za pripravljenost načrtujejo in izvajajo dr-
žavni organi, podjetja, zavodi in druge organizacije. Izvršni svet Skupščine RS dolo-
či predpisane ukrepe za pripravljenost v republiških državnih organih ter podjetjih,
zavodih in drugih organizacijah, katerih dejavnost je republiškega pomena (Zakon o
obrambi in zaščiti, 1991: 74. člen). 

70 V obdobju od leta 1990 do maja 1991 je na občinski ravni prišlo do praznine v
obrambnih pripravah (Kovačič, 2003, osebni intervju).
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Oviranje je bilo sestavni del civilne obrambe, zato je bila izdelava načr-
tov lokacij v pristojnosti RSLO, uprave, pristojne za civilno obrambo. Ta
je najprej na osnovi smeri in količine barikad, ki jih je RŠTO opredelil na
podlagi pridobljenih operativnih načrtov JLA, določil lokacije barikad. V
koordinaciji z lokalnimi organi in RŠTO so bile nato te lokacije pregleda-
ne in dopolnjene (Bogataj, 2003, osebni intervju). Pri tem so bili najprej,
zaradi pričakovane razrešitve konflikta s pogajanji, izdelani samo načrti
lokacij blokad vojašnice in drugih vojaških objektov in šele ko so se za-
deve zelo zaostrile, tudi lokacije blokad glavnih cestnih komunikacij.

Na osnovi tako določenih lokacij so do 31. 5. 1991 v koordinacijskih
podskupinah po pokrajinah oz. občinah ob pomoči podjetij, ki so imela
gradbeno mehanizacijo71, izdelali natančnejše načrte blokad vojaških ob-
jektov, ki so praviloma vsebovali vse možne izhode, tlorise vojašnic z vri-
sanimi postavitvami blokad in načrt aktiviranja blokade.72 Priprave na
oviranje vojaških objektov in cestnih komunikacij so torej praviloma iz-
vajali upravni organi občin: najpogosteje prek referentov za civilno
obrambo občinskega upravnega organa za ljudsko obrambo, včasih pa
tudi prek samega izvršnega sveta skupščine občine (npr. Metlika) ali od-
delka za gospodarjenje skupščine občine (npr. Idrija). Del priprav za ovi-
ranje, ki je bilo strateškega pomena, pa je izvajal RKoS neposredno (npr.
letališče Brnik).

Teden dni po prejetju razdelanih Smernic, to je 29. 5. 1991, so repub-
liški inšpektorji in sama RKoS začeli preverjati, ali so načrti narejeni na
vseh ravneh: tako na ravni koordinacijskih podskupin po pokrajinah kot
tudi na občinah in v podjetjih, zadolženih za oviranje. Namen preverja-
nja, ki se je izvajalo vse do začetka vojne 26. 6. 1991, je bilo odkriti more-
bitne probleme in uskladiti nadaljnje delo na tem področju. Posebno po-
zornost posvetijo svetovanju in koordiniranju aktivnosti, ki predvidevajo
preprečitev umika materialno-tehničnih sredstev, ki so last federacije, z
območja Slovenije, ter izvajanje blokade in oviranja manevrov JLA.

Prvi pravi preizkus načrtovanega oviranja vojaških objektov, ki je potr-
dil, kaj vse se lahko naredi nasprotniku s popolno blokado, se je zgodil
zaradi pekrskih dogodkov73 30. 5. 1991 v vzhodnoštajerski pokrajini
(Žnidaršič, 2003, osebni intervju).
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71 V začetni fazi se je načrtovalo oviranje samo z materialnimi sredstvi, natančneje z
gradbeno mehanizacijo, za katero se je ocenjevalo, da je mobilna in dovolj težka za
zaustavitev tankov.

72 V nekaterih koordinacijskih podskupinah oziroma občinah (npr. severna Primor-
ska) pa se za izdelavo natančnejših načrtov mikrolokacij niso odločili zaradi zaščite
organizatorjev oviranja pred JLA, pa tudi zaradi tega, ker so tisti, ki so bili zadolženi
za načrtovanje in izvajanje oviranja, zelo dobro poznali vojašnice in njihovo okolico
(Vidrih, 2003, osebni intervju).

73 Zaradi zapletov okrog novega učnega centra v Pekrah je 29. 5. 1991 poveljstvo V. ar-
madnega področja JLA dalo ultimat Izvršnemu svetu Skupščine RS. RKoS je kot od-
govor na to med drugim sprejel tudi ukrep, da se za objekte JLA v delu vzhodnošta-
jerske pokrajine pripravi vse potrebno za izvedbo blokad izhodov. Potem ko je JLA
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Potrebno pa je poudariti tudi, da so pri pripravah na izvajanje ukrepov
za pripravljenost nekateri resorji zaostajali, ker njihovi vodje niso realno
dojeli okoliščin, v katerih se je Slovenija takrat nahajala. Podobno pa je
bilo pri izvajanju obrambnih priprav, saj vsi predsedniki izvršnih svetov
občin in upravnih organov za ljudsko obrambo niso dojeli, kako resen je
položaj, pred katerim so bili, saj si niso mislili, da bo resnično prišlo do
vojne v Sloveniji.

Organi odločanja

Pristojnosti, naloge in odgovornosti posameznih državnih organov ter
področje upravljanja in vodenja nacionalnovarnostnega in obrambnega
sistema Republike Slovenije so bili leta 1991 opredeljene z ustavo in
zakoni. Med zakoni, ki opredeljujejo delovanje državnih organov na po-
dročju oviranja vojaških objektov in cestnih komunikacij, velja še pose-
bej izpostaviti Zakon o obrambi in zaščiti (1991).

Na podlagi tedanjih pravnih izhodišč je torej leta 1991 republika ureja-
la, organizirala in vodila obrambne sile in druge obrambne priprave ter
enotni sistem zaščite in reševanja. V neposredni vojni nevarnosti in v
vojni pa je organizirala in vodila obrambo pred napadom.74

Predsedstvo RS je na področju obrambe in zaščite izvrševalo pravice in
dolžnosti določene z Ustavo (1991) in na tej podlagi zlasti spremljalo in
ocenjevalo stanje obrambnih priprav, zavzemalo stališče o teh vprašanjih
in dajalo predloge ter pobude pristojnim organom za njihovo reševanje,
sprejemalo oceno političnovarnostnih razmer in oceno vojaškopolitičnih,
ekonomskih ter drugih razmer v primeru napada na republiko in spreje-
malo obrambni načrt republike.

Izvršni svet Skupščine RS je na področju obrambe spremljal in usmerjal
delovanje republiških upravnih organov ter organizacij pri uresničevanju
obrambnih priprav na območju republike, urejal izdelavo obrambnih na-
črtov, urejal način organiziranja in delovanja materialne in zdravstvene
oskrbe oboroženih sil, prebivalstva ter drugih obrambnih potreb v vojni
in določal podjetja, zavode in druge organizacije, katerih dejavnost je po-
sebnega pomena za obrambo v republiki.

Republiški sekretariat za ljudsko obrambo75 je opravljal upravne in stro-
kovne zadeve s področja obrambe iz pristojnosti republike, če z zakonom
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30. 5. 1991 ugrabila poveljnika PŠTO in vodjo koordinacijske podskupine za vzhod-
no Štajersko Miloševiča, pa je do izvedbe blokad vojašnic tudi prišlo. 

74 Vlogo vrhovnega poveljnika je po Ustavi RS (1991) opravljalo Predsedstvo RS, raz-
širjeno s predsednikom Izvršnega sveta Skupščine RS in predsednikom Skupščine
RS. 

75 RSLO se je 25. 6. 1991 preimenovalo v ministrstvo za obrambo. Republiški sekretar
za ljudsko obrambo je postal minister za obrambo. To je veljalo tudi za ostale repub-
liške sekretariate. 
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niso bile dane v pristojnost drugim republiškim upravnim organom,
sprejemal in usklajeval strokovno delo republiških upravnih organov in
organizacij pri obrambnih pripravah in pri izdelavi obrambnega načrta
republike, organiziral in usklajeval obrambne priprave med občinami v
pokrajinah ter skrbel za druge priprave za delovanje republiškega vods-
tva v vojni. Poleg tega pa je določal razdelavo in način prenašanja ukazov
o predpisanih ukrepih za pripravljenost.

Inšpekcijo nad izvajanjem predpisov, ki urejajo obrambo na območju
Slovenije, je opravljal Republiški inšpektorat za obrambo. Republiški inš-
pektor za obrambo in druge pooblaščene osebe za opravljanje inšpekcije
so imeli pravico in dolžnost preverjati obrambne priprave, obrambne
načrte in druge dokumente ter odrediti, da se odpravijo neskladja v
obrambnih načrtih in drugih dokumentih oz. izvedejo ukrepi in naloge v
skladu z obrambnimi načrti.

Občina je na osnovi tedanjih pravnih izhodišč urejala in organizirala
obrambo ter zaščito na svojem območju kot sestavni del obrambnega si-
stema in sistema zaščite in reševanja v republiki v skladu s svojimi potre-
bami in načrti ter odločitvami republiških organov. V vojni je občina
organizirala in vodila odpor na svojem območju v skladu s pristojnostmi,
ki jih je določal Zakon o obrambi in zaščiti (1991). V obrambnem načrtu
je občina določila na podlagi republiške ocene vojaško-političnih, eko-
nomskih in drugih razmer v primeru napada na republiko ter svoje
ocene, način izvajanja predpisanih ukrepov za pripravljenost, izvajanje
mobilizacije in organizacijo ter delovanje v vojni.

Izvršni svet občinske skupščine je izvajal politiko in odločitve občinske
skupščine s področja obrambe in zaščite in pri tem zlasti usmerjal izdela-
vo obrambnih načrtov v občini, določal podjetja, zavode in druge organi-
zacije, katerih dejavnost je posebnega pomena za obrambo in zaščito, v
vojni pa skrbel za delovanje tega sistema.

Občinski upravni organ za ljudsko obrambo je opravljal upravne in stro-
kovne zadeve iz pristojnosti občine na področju obrambe in zaščite, če
posamezne zadeve niso bile dane v pristojnost drugim občinskim uprav-
nim organom. Občinski upravni organ za ljudsko obrambo je zlasti
spremljal in usklajeval strokovno delo upravnih organov pri pripravi in
dopolnjevanju občinskega obrambnega načrta ter skrbel za usklajenost
obrambnih načrtov drugih nosilcev z obrambnimi načrti občine, oprav-
ljal naloge upravitelja obrambnega načrta občine in organiziral ter skrbel
za prenos ukazov za izvajanje predpisanih ukrepov za pripravljenost. 

Krajevne skupnosti so organizirale in izvajale priprave za zaščito prebi-
valstva in za svoje delo v vojni v skladu z odločitvami občine ter v skladu
s svojimi možnostmi. Pristojni organ občine je lahko določil posamezne
naloge, ki so jih izvajale krajevne skupnosti v vojni.

Podjetja, zavodi in druge organizacije, ki so opravljale po odločitvi pristoj-
nih organov republike oz. občin dejavnost posebnega pomena za obram-
bo in zaščito, so sprejemali svoje obrambne načrte. Podjetja, zavodi in
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druge organizacije so bili dolžni načrtovati in zagotavljati izvajanje po-
sebnih ukrepov za pripravljenost ter opravljati določeno proizvodnjo ali
storitev v vojni v sistemu materialne in zdravstvene oskrbe oboroženih
sil, prebivalstva ter drugih obrambnih potreb po odločitvi pristojnega or-
gana republike oz. občine. Podjetja, zavodi in druge organizacije so imela
materialno dolžnost za sredstva in opremo, s katero razpolagajo v razme-
rah, ki jih je določal Zakon za obrambo in zaščito (1991) za državljane76.

Poleg ustaljenih nosilcev obrambnega sistema pa sta se v letu 1991 za-
radi priprav na vojno in s ciljem hitrejšega sprejemanja odločitev v okvi-
ru danih pravnih izhodišč na področju upravljanja in vodenja nacional-
novarnostnega in obrambnega sistema pojavila še dva državna organa, ki
sta, kot je pokazala zgodovina, odigrala izredno pomembno vlogo.

Republiško koordinacijsko skupino, je 18. 3. 1991 Predsedstvo RS imeno-
valo na podlagi 56. člena Zakona o obrambi in zaščiti (1991), ki pravi, da
v primeru izrednih razmer, ko se uporabi TO za opravljanje določenih
nalog organov za notranje zadeve, skupno delovanje usklajuje predstav-
nik pristojnega organa za notranje zadeve. Uporaba enot in zavodov TO
pa naj bi se v izrednih razmerah odrejala le izjemoma. 

RKoS je nastal zaradi dejstva, da slovenska vlada kot koordinativno
telo ni moglo delovati, saj cela vrsta republiških sekretariatov dejansko
ni delovala (Rautar, 2003, osebni intervju). RKoS je bil tako praktično
organ, ki je uskladil vse obrambne in varnostne priprave in nato v vojni
opravljal naloge štaba vrhovnega poveljnika.

RKoS je bil sestavljen iz ožje odločevalske skupine, v kateri so bili
republiški sekretar za obrambo in notranje zadeve, poveljnik RŠTO in
načelnik ONZ, preostali člani, ki so izhajali iz treh skupin (ONZ, TO in
civilne obrambe), pa so bili operativci (Bogataj, 2003, osebni intervju). 

Vodenje RKoS je prevzel republiški sekretar za notranje zadeve Bav-
čar, zato da je bila tako dosežena zakonska pokritost, poleg tega pa je bil
republiški sekretariat za notranje zadeve kot organ daleč najbolj razvit,
tako tehnološko kot tudi organizacijsko. Republiški sekretar za obrambo
Janaša je imenoval svojega namestnika Bogataja za odgovornega na
področju civilne obrambe. Operativno pa je izvajanje civilne obrambe
pokrival Žnidaršič; ker je postal vodja RSLO, uprave za civilno obrambo
le 14 dni pred vojno, mu je pomagal Rautar. 

Koordinacijske podskupine po pokrajinah so bile po ukazu RKoS obliko-
vane 26. 5. 1991. Do oblikovanja koordinacijskih podskupin je prišlo za-
radi tega, ker se je izkazalo, da je neposredno komuniciranje z odgovor-
nimi na lokalni ravni preveč zapleteno (Bogataj, 2003, osebni intervju).
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76 Državljani imajo materialno dolžnost, ki jo izvršujejo z dajanjem vozil, strojev in
drugih določenih sredstev ter opreme oboroženim silam, narodni zaščiti, enotam za
zveze, civilni zaščiti, službi za opazovanje in obveščanje, državnim organom ter pod-
jetjem, zavodom in drugim organizacijam, katerih dejavnost je posebnega pomena
za obrambo in zaščito (Zakon o obrambi in zaščiti, 1991: 6. člen).
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Problem je bil namreč prepričati odločevalce v posameznih lokalnih
skupnostih, da se ne ukvarjajo samo z ozkimi območnimi interesi,
ampak širšimi.

Koordinacijske podskupine po pokrajinah so služile za zagotavljanje
horizontalnega pretoka informacij v pokrajini. Organi, ki so bili vključe-
ni v delo koordinacijskih podskupin po pokrajinah, so v okviru poobla-
stil, ki so jih imeli, o delu normalno obveščali svoje nadrejene organe, z
informacijami, pomembnimi za varnost, pa tudi druge organe pokrajin.
Vsi ukrepi in aktivnosti v pokrajinah so se izvajali prek koordinacijskih
podskupin po pokrajinah zgolj in samo zato, da bi se aktivnosti izvajale
koordinirano, racionalno in pravočasno. Koordinacijske podskupine po
pokrajinah pa niso sprejemale nobenih odločitev in tudi niso poveljevale.
Tako kot RKoS so tudi koordinacijske skupine po pokrajinah imele svoje
operativne skupine, ki so jih sestavljali po trije iz OZN, TO in upravnega
organa za ljudsko obrambo. Njihova naloga je bila zbirati podatke o do-
godkih na območju posamezne pokrajine. Znotraj koordinacijskih pod-
skupin po pokrajinah so bili za izvajanje nalog civilne obrambe in s tem
tudi oviranja zadolženi pokrajinski koordinatorji obrambnih priprav.77

Delovanje organov odločanja

Predsedstvo RS Skladno s svojimi pristojnostmi Predsedstvo RS
imenuje RKoS in izdelala Smernice. 

Republiška RKoS izda ukaz za oblikovanje koordinacijskih 
koordinacijska podskupin po pokrajinah, uskladi vse priprave za
skupina oviranje in nato v vojni opravlja naloge štaba vr-

hovnega poveljnika, ki odloča tudi o vseh aktiv-
nostih oviranja.

Republiški sekretariat RSLO kot resor zadolžen za oviranje v upravi za
za ljudsko obrambo civilno obrambo; na osnovi Smernic razdela Pri-

prave za pripravljenost v primeru oviranja in jih
posreduje občinskim upravnim organom za ljud-
sko obrambo. Poleg tega pa določi tudi glavne lo-
kacije barikad.

Republiški štab RŠTO sodeluje pri določitvi lokacij barikad in 
teritorialne obrambe skrbi za razvoj in nadzor nad izdelavo protitan-

kovskih ovir.
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77 Republiški sekretar za ljudsko obrambo je že pred imenovanjem koordinacijskih
podskupin po pokrajinah na podlagi Odloka o določitvi območij pokrajin v Republi-
ki Sloveniji (1990) 28. 1. 1991 imenoval pokrajinske koordinatorje za obrambne pri-
prave organizacij in družbenopolitičnih skupnosti na Gorenjskem ter južnem Pri-
morskem in zahodnem Štajerskem. 9. 5. 1991 pa sta bila imenovana še pokrajinska
koordinatorja za obrambne priprave na severnem Primorskem in na Dolenjskem. 
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Republiški inšpektorat Republiški inšpektorat za obrambo preverja razdela-
za obrambo vo nalog za izvršitev Smernic po občinskih uprav-

nih organih za ljudsko obrambo in podjetjih po-
sebnega pomena.

Koordinacijske Vsi ukrepi in aktivnosti v pokrajini so se izvajali
podskupine prek pokrajinskih koordniacijskih podskupin zgolj in 
po pokrajinah samo zato, da bi se aktivnosti izvajale koordinira-

no, racionalno in pravočasno.
Niso sprejemale nobenih odločitev in tudi niso
poveljevale.

Pokrajinski in PTOŠ in OTOŠ sodelujejo pri določitvi lokacij ba-
območni štabi rikad, izdelujejo operativne načrte lokalnega ovi-
teritorialne obrambe ranja. OŠTO izdaja ukaz za postavitev ovir ter

skupaj z PTOŠ prevzemjo celotno organizacijo
postavljanja protitankovskih ovir.

Postaje milice V nujnih primerih postaje milice določajo lokacije
in izvajajo naloge oviranja komunikacij in pro-
stora.

Izvršni sveti V nekaterih primerih (npr. severna Primorska) so
skupščine občine bili izvršni sveti skupščine občine prek sekretarjev

za gospodarstvo gonilna sila priprav in izvajanja
nalog oviranja.

Občinski upravni Občinski upravni organi za obrambo sodelujejo pri 
organi za obrambo določitvi lokacij barikad, izdelujejo operativne

načrte lokalnega oviranja in v večini primerov
operativno izvajajo priprave oviranja. 

Krajevne skupnosti V posamičnih primerih (npr. Ajdovščina) krajevne
skupnosti sodelujejo pri izvajanju oviranja.

Podjetja Podjetja sodelujejo pri izdelavi operativnih načr-
tov oviranja. S svojimi materialno-tehničnimi
sredstvi pripravljajo za izvajanje in dejansko izva-
janje oviranja vojaških objektov in cestnih komu-
nikacij. Podjetja izdelujejo tudi protitankovske
ovire.

Vodenje in vodeni

V teoriji je poznanih več tipov vodenja. V primeru oviranja v vojni v Slo-
veniji je bil navzoč zlasti štabno-linijski tip vodenja, saj je bil samo del
odločitev sprejet na ravni ministrov in vlade ali celo višje, na ravni pred-
sedstva. Večji del odločitev je namreč sprejel RKoS. Pri tem je strateške
odločitve sprejemala ožja skupina, operativne odločitve oz. odločitve
izvedbene narave pa so sprejemali tudi operativni člani koordinacijske
skupine.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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Na splošno lahko rečemo, da so bile pristojnosti in delitev dela v pri-
meru oviranja v vojni v Sloveniji jasno opredeljene. Pri odločanju znotraj
RKoS je tako vsak zelo dobro poznal svojo vlogo, saj je bila hierarhija de-
lovanja znana. Pri tem je na vojaškem in policijskem področju koordina-
cijska skupina prek RŠTO in ONZ delovala hierarhično po ravneh v svo-
jih ustaljenih sistemih. Na področju civilne obrambe pa je RKoS deloval
po vseh ravneh: od ministrstva za gospodarstvo in ministrstva za promet
in zveze78 do koordinacijskih podskupin po pokrajinah, pa tudi nepo-
sredno do izvršnih svetov občin oz. njihovih organov za gospodarsko
dejavnost in občinskih upravnih organov za ljudsko obrambo ter celo do
velikih gospodarskih podjetij (npr. PTT, železnice), odvisno od situacije.

Delo RKoS v primeru oviranja je bilo torej zastavljeno izredno opera-
tivno. Člani RKoS so bili neposredno vezani na izvajalce. Ker je bila
vojna v Sloveniji izredno kratka, je takšen način dela tudi deloval.

Kljub štabno-linijskemu tipu vodenja, ki je temeljil na tem, da so vse
odločitve prihajale iz RKoS, tako da so operativci koordinacijskih pod-
skupin po pokrajinah zbirali podatke o dogodkih na svojem območju in
jih pošiljali koordinacijski skupini, ukaz za izvedbo pa je prišel neposred-
no prek operativcev RKoS nazaj na koordinacijsko podskupino ali celo
občino, pa je bilo ravno v primeru oviranja v vojni v Sloveniji največ
pristojnosti odločanja prenesenih z RKoS na koordinacijske podskupine
po pokrajinah, saj se je, kot ugotavlja Rauter (2003, osebni intervju), po
preboju posameznih ovir izkazalo, da koordinacijske podskupine po po-
krajinah najbolj poznajo teren in podjetja za postavitev novih ovir.79

Koordiniranje nalog s področja oviranja se je tako končalo pri koordina-
cijskih podskupinah po pokrajinah. To je pomenilo, da je bilo vprašanje,
kako bo naloga oviranja izpeljana (npr. ali vključiti upravnega organa za
ljudsko obrambo ali ne), stvar odločitve koordinacijske podskupine.80 V
primeru oviranja v vojni v Sloveniji lahko z vidika centraliziranosti oz.
decentraliziranosti vodenja ugotovimo, da je bilo vodenje vsaj delno de-
centralizirano.

Ker so vodje koordinacijskih podskupin po pokrajinah lahko dodelje-
vali naloge, niso pa mogli izdajati povelj za njihovo izvršitev, so to morali
storiti predstojniki posameznih organov. Čeprav so bili za vodje koordi-
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78 Ker so večino odločitev sprejeli v RKoS, so se posamezne odločitve velikokrat poši-
ljale v vednost nazaj na ministrstva, ki so bila formalno zadolžena za tisto področje
(Žnidaršič, 2003, osebni intervju).

79 Če je prišlo do preboja ovire, se je koordinacijska podskupina dostikrat sama takoj
odzvala s postavitvijo nove ovire oziroma odločitvijo za napad na enoto JLA, ki je
oviro prebila. Pri tem se je ravnala glede na obstoječe možnosti novega oviranja, kot
so razpoložljiva sredstva, konfiguracija terena, možnosti razvoja nadaljnjega dogaja-
nja (Vidrih, 2003, osebni intervju).

80 Koordinacijska podskupina je oviranje praviloma izvajala prek izvršnih svetov ob-
čin, ki so zagotavljali sredstva in izvajalce. V primeru, ko je bila koordinacijska pod-
skupina mnenja, da je potrebno posebno ali zelo hitro oviranje, pa je neposredno
oviranje ukazala podjetjem (Vidrih, 2003, osebni intervju).
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nacijskih podskupin po pokrajinah izbrani najsposobnejši (Bogataj,
2003, osebni intervju), se je pri vodenju izkazalo, da so tisti, ki so svojo
funkcijo kot koordinatorji obrambnih priprav začeli opravljati že zgodaj
spomladi, delovali učinkoviteje kot tisti, ki so to funkcijo nastopili kasne-
je, saj v tako kratkem času niso mogli priti do primerne avtoritete in po-
trebnih izkušenj. Pri tem pa je pomembno vlogo odigralo tudi to, ali je bil
vodja podskupine tudi sam na čelu katerega od lokalnih organov odloča-
nja ali ne. 

Policijske zadeve so tako urejali načelniki uprav ONZ, vojaški povelj-
niki PŠTO in OŠTO, civilno obrambo pa pokrajinski koordinatorji
obrambnih priprav oz. sekretarji občinskih upravnih organov za ljudsko
obrambo. Kljub natančno opredeljenim pristojnostim, ki so jih vsi pozna-
li, pa je pri tem prihajalo tudi do odločitev, za katere posamezni organi
oz. posamezniki niso imeli pooblastil. Tako je zelo pogosto milica tudi
sama dajala podjetjem naloge izvajanja oviranja, saj so bile njene patru-
lje neprestano na kraju dogajanja. Poleg tega pa so imeli miličniki tudi
najučinkovitejša sredstva za komuniciranje. Prav tako pa so tudi opera-
tivci koordinacijskih podskupin po pokrajinah, ki niso imeli pravice od-
ločanja, zaradi nujnosti odločali o konkretnih postavitvah barikad.81

Občine so delovale v skladu z navodili koordinacijske podskupine.
Včasih so občine delovale tudi samoiniciativno, kar je bilo v večini pri-
merov na mestu. Naloge, ki so bile naložene izvršnim svetom skupščin
občin, so bile z njimi tudi usklajene. 

Odgovornost za odločitve je bila vedno personalizirana. To je pomeni-
lo, da so za vse odločitve, tudi tiste, ki so jih predlagali podrejeni, predla-
gatelji odgovarjali. Dokumente so vedno podpisali oba ministra ter tisti
podrejeni, ki je bil zadolžen za to področje in jih je tudi oblikoval (Boga-
taj, 2003, osebni intervju). 

Pri delovanju organov odločanja je prihajalo do izvirnih oblik delova-
nja, saj je vnaprej predvidene mehanizme delovanja nasprotnik predo-
bro poznal. To pa ni povzročalo problemov, saj je bila večina članov orga-
nov odločanja soustvarjalcev predhodnih načrtov, zaradi česar so sistem
odločanja in zadeve, o katerih so odločali, poznali do potankosti. Formal-
ne oblike sklicevanja sestankov ni bilo. Ker so bili člani RKoS dejansko
skupaj 24 ur, je sestanek bil, ko se je za to pojavila potreba.

Pri vodenju v primeru vojne v Sloveniji ne smemo pozabiti omeniti iz-
jemne tajnosti. Tako je med posameznimi organi, pa tudi znotraj organov
po ravneh prihajalo do velike selekcije informacij. Posamezniki zadolženi
za različna področja tako pri pripravah na vojno nikoli niso sedeli sku-
paj, zato da niso vedeli, kaj delajo drugi. S tem naj bi se zagotovila zaš-
čita proti delovanju obveščevalcev JLA (Rautar, 2003, osebni intervju).
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81 Ker ni deloval sklic mehanizacije iz podjetja Skip, se je operativec koordinacijske
podskupine odločil, da je potrebno oviro hitro postaviti s pomočjo avtobusov Ljub-
ljanskega mestnega potniškega prometa (Kovačič, 2003, osebni intervju).
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Uprava za civilno obrambo ministrstva za obrambo pa je bil le delno
vključena v izvajanje aktivnosti oviranja (Žnidaršič, 2003, osebni in-
tervju). 

Ker se je temperatura počasi dvigovala pri večini, ki so bili vključeni v
organe odločanja, stresa ni bilo (Bogataj, 2003, osebni intervju). Kljub
temu je bil pri nekaterih posameznikih občutek stresa navzoč. Prihajalo
je celo do tega, da nekateri, ki so bili pod močnim vplivom situacije82,
niso zdržali. Niso se bili več sposobni odločati, zato so bili takoj umak-
njeni oz. prestavljeni na delovno mesto, ki ni bilo pod takšnim pritiskom,
nadomestil pa jih je nekdo, ki je bil sposoben opravljati zastavljeno delo,
tako da je vse potekalo nemoteno in v skladu z zahtevami.

Pravzaprav je bil v večji meri stres pri večini navzoč bolj med priprava-
mi kot pa med samo vojno. Razloga za to sta bila predvsem ilegalno delo-
vanje tistih, ki so sodelovali v pripravah, in njihovo vedenje, da delujejo
protipravno proti državi, katere del smo tedaj še vedno bili. Ker teh razlo-
gov z osamosvojitvijo in začetkom vojne več ni bilo, je za mnoge z vojno
prišlo tudi neke vrste olajšanje.

Na ravni RKoS – kljub dejstvu, da so bili vsi njegovi člani tudi pred-
stojniki določenih državnih organov – do problema dvojnosti vlog ni
prišlo. Po mnenju Bogataja (2003, osebni intervju) je bil glavni razlog za
to razmeroma majhna intenzivnost krize. Pri takšnem obsegu spopada je
torej sistem koordinacije na republiški ravni funkcioniral. Do konfliktov
interesov pa v RKoS ni prišlo tudi zaradi tega, ker je skupina že pred za-
četkom spopadov delovala v obliki dežurstev. Tako so se člani RKoS
lahko spoznali. V fazi priprav se je oblikovalo tovarištvo znotraj RKoS,
zato se niso izrazile nikakršne osebnostne, resorske oz. strankarske razli-
ke (Žnidaršič, 2003, osebni intervju).

Na žalost pa tega ne moremo potrditi za vse koordinacijske podsku-
pine po pokrajinah. Velik pomen pri tem je imelo dejstvo, kako je posa-
mezna koordinacijska podskupina funkcionirala. Medtem ko je bila
koordinacijska podskupina za severno Primorsko ves čas v celoti nasta-
njena na postaji milice v pisarni načelnika postaje in so zato vsi člani
podskupine neprestano delali skupaj, vsi vedeli o vsem ter se o vsem
skupaj odločali, pa so člani koordinacijske podskupine ljubljanske pokra-
jine opravljali svoje redne delovne naloge na svojih delovnih mestih. Do-
bivali so se le enkrat na dan za uro ali dve, kjer so poslušali poročila ope-
rativcev, ničesar pa niso koordinirali. Zato je v ljubljanski pokrajini – v
primerjavi s severno Primorsko, kjer ni prihajalo do nestrinjanja oz. tek-
movalnosti med posameznimi organi – vsak izmed njih delal po svoje. S
tem pa je prihajalo tudi do številnih konfliktov interesov, kar se je še
posebej pokazalo pri »pobegu« tankov z Vrhnike in nebranjenju ovir v
okolici Ljubljane.
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82 Stres so v glavnem doživljali ljudje, ki niso mogli dojeti, da je res prišlo do vojne z
JLA (Vidrih, 2003, osebni intervju).
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Komunikacijski tokovi

V primeru oviranja vojaških objektov in cestnih komunikacij v vojni v
Sloveniji so komunikacijski tokovi praviloma potekali od RKoS prek
koordinacijskih podskupin po pokrajinah do izvršnih svetov občin oz.
občinskih upravnih organov za ljudsko obrambo, ki so nato dajali navo-
dila podjetjem, kaj morajo storiti, in nazaj. RkoS je torej ukazoval koor-
dinacijskim podskupinam po regijah, ti pa so o izvrševanju ukazov in
informacije o dogajanju sporočali nazaj koordinacijski skupini. Večino
ukrepov se je torej poskušalo preveriti. Vendar je bilo to odvisno pred-
vsem od razpoložljivega časa.

Včasih je pri komuniciranju prihajalo tudi do preskakovanja posamez-
nih organov. Tako je RKoS neposredno kontaktiral podjetja za izvajanje
oviranja nekaterih objektov strateškega pomena (npr. letališče Brnik).83

Pogosteje pa je do preskakovanja ravni odločanja prihajalo pri komunici-
ranju med organi znotraj pokrajine, saj so v veliki meri med njimi prevla-
dovala osebna poznanstva oz. celo mreže poznanstev. Takšno preskako-
vanje ravni se je izrazilo še posebej v primerih, kadar je bilo potrebno
izredno hitro postaviti oviro oz. ko je bilo potrebno postaviti posebno
oviro.

Komuniciranje (celotno vodenje in poveljevanje) med posameznimi
organi je potekalo predvsem po telefonih, ki so bili 24 ur priključeni na
javno telefonsko omrežje. Pred tem so se predhodno dogovorili le z jav-
nim podjetjem PTT o zakupljenih vodih in rezervaciji določenih linij za
takšno uporabo. Tako so bile vzpostavljene neposredne zveze med RkoS
in koordinacijskimi skupinami po pokrajinah, med katerimi je potekla
stalna komunikacija. Za člane koordinacijskih podskupin po pokrajinah
in predsednike izvršnih svetov občin oz. občinske sekretarje upravnega
organa za ljudsko obrambo pa je bilo značilno, da so se med seboj dobro
poznali in zaupali, zato so se med seboj sporazumevali ustno, prek tele-
fonov, brez kakršnihkoli formalnosti (Vidrih, 2003, osebni intervju).
Predvsem komunikacija med RKoS in koordinacijskimi podskupinami
po pokrajinah je fizično potekala tudi prek ONZ, ki je uporabljala poseb-
ne kodirane telefone SPECIAL, ali centrov za obveščanje, ki so jih upo-
rabljali tako za prenos informacij za potrebe civilne obrambe in TO.
Poleg vsega omenjenega pa so patrulje milice, ki so bile praviloma fizično
navzoče na krajih dogajanja, za komuniciranje uporabljale tudi radijske
postaje.

Resnejših problemov s takim načinom komuniciranja ni bilo, saj so
odločevalski problemi zaradi zamika informacij nastajali poredkoma.
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83 Med pripravami pred oblikovanjem koordinacijskih podskupin po pokrajinah je
RKoS z občinami komuniciral neposredno, v primeru urejanja obrambnih zadev pa
tudi prek tedanjih pokrajinskih koordinatorjev za obrambne zadeve. 
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Tako velja omeniti, da je komuniciranje med sosednjimi pokrajinskimi
koordinacijskimi podskupinami nekajkrat potekalo z manjšo časovno za-
mudo. Tako je sporočilo, da gredo tanki iz Pivke iz južne Primorske na
severno Primorsko potovalo toliko časa, da je bilo že prepozno za pravo-
časno delovanje (Vidrih, 2003, osebni intervju).

Velik problem pa je bil pridobivati prave informacije. Prihajalo je na-
mreč do preveč informacij, med katerimi je bilo še posebej v začetku veli-
ko napačnih, celo lažnih. V začetku vojne se je na napačne informacije
tudi prehitro odzivalo. Zato je RKoS, v katerem so se zbirale vse informa-
cije, pomembne za oviranje, informacije začel preverjati. Ker so pri pre-
verjanju, kdo jih pošilja, na začetku potrebovali tudi od dva do tri dni, je
RKoS na nižje ravni, kjer je prihajalo do problema zbiranja informacij,
poslal svoje člane, da so naredili red (Bogataj, 2003, osebni intervju).
Koordinacijske podskupine po pokrajinah so tako najprej začele pridobi-
vati informacije od znanih ljudi. Če to ni bilo mogoče, pa so informacije
preverjale po dveh kanalih (npr. še Varnostno informativna služba) oz. so
zahtevale njihovo pisno potrjevanje. Do izbora prevelikega števila infor-
macij pa je v RKoS začelo prihajati šele v drugem delu krize, ko so se raz-
mere že nekoliko umirile. Tedaj so namreč dežurni operativci odločevalce
začeli opozarjati na pomembnejše zadeve.

Časovni učinek 

Primer vojne v Sloveniji z vidika kriznega upravljanja in vodenja vseka-
kor predstavlja tipično krizo, v kateri časa za odločanje neprestano pri-
manjkuje. Čeprav je bilo mogoče krizo predvideti in se nanjo tudi pripra-
viti, je intenzivnost dogodkov povzročila, da je prihajalo do vzporednosti
ukrepanja pri kriznem upravljanju in vodenju na vseh ravneh. Ukrepi
slovenskih državnih organov so bili zato in pa zaradi dejstva, da so bili
zaradi razmer pod visokim časovnim pritiskom, zelo intenzivni in so le v
manjši meri potekali po določenem zaporedju.

Na začetku vojne v Sloveniji na novo postavljeni sistem koordiniranja
in odločanja še ni bil utečen, saj je prihajalo do problema razumevanja
odločevalcev, da morajo ukrepati takoj. Po preteku časa, potrebnega za
prehod na drugačno delovanje, pa je vsaki prejeti informaciji takoj sledi-
la odločitev pristojnega organa. Ni naključje, da so bili člani RKoS oz. po-
krajinskih koordinacijskih podskupin v večini primerov84 v enem prosto-
ru. Tako so se ključne stvari sprejemale in odločale pred vsemi. Zato so
vsi vedeli vse, odločitve pa so sprejeli in posredovali izredno hitro. Če je
bilo potrebno hkrati sprejeti več odločitev, pa so tisto, ki je izstopala, s
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84 Izjema je bila koordinacijska podskupina za ljubljansko pokrajino, katere člani so
opravljali svoje redne delovne naloge na svojih delovnih mestih in so se dobivali le
enkrat na dan za uro ali dve (Kovačič, 2003, osebni intervju). 
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hitrim posvetom poskušali rešiti najprej. Tako jim je – kljub temu da je
bila večina odločitev sprejeta s časovnim zamikom – uspelo nekatere
odločitve izvajati v realnem času85.

Pridobljene izkušnje

Prva analiza delovanja obrambnega sistema v času vojne je bila izdelana
v septembru 1991, vendar pa se je v luči mogočega vnovičnega napada
osredotočila samo na delovanje TO. Zaradi tedaj izredno intenzivnega
delovanja obrambnega sistema, do leta 1992 so namreč potekale priprave
na morebiten ponoven spopad z JLA, pa je bilo bolj malo časa za preosta-
le podrobnejše analize, tudi tiste o oviranju vojaških objektov in cestnih
komunikacij.

Po letu 1992 je bil oblikovan nov nacionalni obrambni sistem, ki tak-
šne oblike delovanja sploh ni več predvidel. Predvideni spopad z nas-
protnikom bi bil popolnoma drugačen – nasprotnik bi prihajal z obrobja
in ne več iz notranjosti države. Zato se pojavlja vprašanje, ali bi bilo ta-
kratne izkušnje o blokiranju in oviranju sploh mogoče prenesti v nov na-
cionalni obrambni sistem.

Celostna analiza delovanja RKoS tako nikoli ni bila izdelana. To se je
zgodilo kljub dejstvu, da so na ministrstvu za obrambo imenovali člove-
ka, ki naj bi zbral te informacije. Zapletlo se je namreč pri pridobivanju
pooblastil, saj se celoten arhiv delovanja RKoS in pokrajinskih koordina-
cijskih podskupin nahaja v arhivu ministrstva za notranje zadeve, ki je
na državni ravni zadolžen za arhiviranje. Tako je zdaj zbran samo delen
opis dogodkov in posamezne metodološko pomanjkljive analize pokra-
jinskih koordinacijskih podskupin.

Kljub temu lahko ugotovimo, da so bile izkušnje o oviranju vsaj delno
uporabljene v drugi fazi osamosvajanja, to je do odhoda JLA iz Slovenije.
To dokazuje tako sprejetje novih Smernic o ukrepih pripravljenosti 2. 9.
1991 kot tudi prehod celotne organizacije postavljanja protitankovskih
ovir pod okrilje OŠTO, s čimer se je poskušalo odpraviti žgoča problema
koordinacije postavljanja ovir in njihovega varovanja. 

Navsezadnje pa je potrebno opozoriti tudi na splošne izkušnje iz ob-
dobja vojne v Sloveniji, ki so se pokazale tudi pri oviranju. Prva taka
izkušnja je, da je potrebno posameznim nosilcem nacionalnega obram-
bnega sistema na nižjih ravneh namesto predpisovanja šablonskih
obrambnih načrtov dajati operativne naloge, saj so tako veliko bolj učin-
koviti. 
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85 Pri postavitvi ovir na cesti pri Prilipih je po telefonu potekalo neposredno poročanje
o trenutnih dogodkih. Povratno pa so sledili ukazi za nadaljnje ukrepanje (Bogataj,
2003, osebni intervju).
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Druga takšna izkušnja pa je, da sta v primeru izrednih razmer repub-
liška in pokrajinska koordinacija vseh vpletenih državnih organov nujni,
saj lahko veliko prispevata k usklajevanju nalog. Še več, po mnenju mno-
gih bi zato bilo obvezno vpeljati takšno koordinativno telo tudi v občine.

Alarmiranje prebivalstva zaradi nevarnosti zračnega napada

Odločitveni trenutki

Proženje alarma 30. 6. 1991 
Sprožitev alarma, ki je prebivalstvo opozoril pred nevarnostjo zračnega
napada na ozemlju celotne Slovenije, je bil prvi alarm po koncu II. sve-
tovne vojne v Sloveniji. Slovenski sistem CZ86 je že pred 28. 6. 1991 v
skladu z ukazom poveljnika RŠCZ začel zelo intenzivne priprave za upo-
rabo javnih zaklonišč, tako so aktivirali enote CZ, pristojne za oskrbo in
vzdrževanje zaklonišč, ki so nato usposobile vsa javna zaklonišča na
ozemlju Slovenije. Tako je sprožitev alarma slovenska CZ, še posebej
enota za vzdrževanje zaklonišč, pričakala pripravljena. Vsa javna zaklo-
nišča in poti do njih so bila jasno označeni, pripadniki CZ so javno
obveščali lokalno prebivalstvo, kje se nahaja njihovo zaklonišče, elek-
tronska občila so prenašala navodila za prebivalstvo, kako naj ravna v
primeru zračnih napadov in kako naj se pripravi za dolgotrajnejše biva-
nje v zakloniščih ali kleteh (Preventivni ukrepi, št. 851/62, 1991; Rajh,
2003, osebni intervju; Dolščak, 2003, osebni intervju). 

Ukaz za objavo alarma za nevarnost zračnega napada je izdal RKoS.
Tedaj je namestnik ministra za obrambo Bogataj, ki je opravljal tudi
funkcijo poveljnika RŠCZ, sprejel odločitev, da se alarm razglasi. Že od
zgodnjih jutranjih ur so namreč v RKoS prihajale informacije o dvigova-
nju in koncentraciji letal JLA v zračnem prostoru sosednje Hrvaške in v
severozahodnem delu BiH. Po posvetu znotraj RKoS je sprejel odločitev,
naj se na ozemlju celotne države razglasi znak za zračno nevarnost (Bo-
gataj, 2003, osebni intervju). Glavna dilema pri razglasitvi alarma je bila,
kako se bi nanj odzvalo prebivalstvo. Tako so odločevalci na eni strani
tehtali obveščevalne podatke, ki so opozarjali na veliko koncentracijo
letal, poleg tega je vojaški vrh JLA javno grozil z uporabo vojnega letals-
tva in slovenskim oblastem postavil ultimat, ki se je iztekel 30. 6. 1991 ob
9. uri. Le-ta je sovpadal z vzletanjem bojnih letal. JLA je v vojnih aktivno-
stih na ozemlju Slovenije že uporabila letalske sile, ki so 28. 6. 1991 bom-
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86 Uporaba pojma sistem CZ je v tem besedilu skladna z uradnim pojmovanjem v letu
1991, pri tem pa moramo upoštevati, da gre za širše razumevanje tega pojma v smi-
slu zaščite in reševanja, ki je bilo navzoče samo v tedanji slovenski CZ (op. p). 
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bardirale civilno letališče Brnik ter še posebej agresivno napadle barikadi
pred mejnim prehodom Šentilj in na prelazu Medvedjek, kjer so povzro-
čile smrtne žrtve med okoliškim prebivalstvom in vozniki tovornjakov, ki
so obtičali v kolonah pred barikadami. Na drugi strani pa niso vedeli,
kako bi se odzvalo prebivalstvo na sprožen alarm, v kolikor do napadov
ne bi prišlo. Bali so se reakcije prebivalstva, predvsem tistega dela, ki
navkljub široki in množični načelni enotnosti in podpori osamosvojitvi,
oboroženega upiranja agresorju ni podpirala. Bali so se njihovih poten-
cialov za mobiliziranje širšega javnega mnenja zoper projekt osamosvoji-
tve. Ta dilema je bila v veliki meri pogojena še z enim dejavnikom, in
sicer s prehodom družbe in državnih struktur iz stanja miru v vojno sta-
nje. Ta prehod še ni bil izveden v celoti, v vseh državnih strukturah,
predvsem pa ne v celotni družbi. Namestnik ministra za obrambo se je
odločil, da ukaže sprožiti alarm za nevarnost zračnega napada na celot-
nem ozemlju Slovenije in da širšo javnost o tem obvesti prek javnih elek-
tronskih občil. V mednarodnem tiskovnem središču je minister za infor-
miranje pozval prebivalstvo, naj se umakne v zaklonišča in bolj utrjene
dele (kleti) zgradb, hkrati s tem pa so se v Sloveniji oglasile sirene, ki so
označile začetek nevarnosti zračnega napada (Bogataj, 2003, osebni in-
tervju; Mednarodno tiskovno središče, 1991). 

Letalskih napadov k sreči ni bilo, saj so se letala vrnila na svoja izho-
diščna letališča. Zakaj so se letala vrnila, ni jasno niti danes, zelo verjetni
sta dve razlagi: prva naj bi bila intervencija predsednika Zveznega izvr-
šnega sveta, druga pa strah vojaškega vrha pred reakcijo mednarodne
skupnosti. Prebivalstvo se je na alarm odzvalo večinoma mirno in disci-
plinirano. Večina prebivalstva se je umaknila v zaklonišča ali v kleti svo-
jih domov, negativnih reakcij je bilo malo, saj se je velika večina prebi-
valstva že zavedala, da so grožnje JLA resne, predvsem pa je ozavestila
informacije, ki so prihajale iz preostalih delov bivše SFRJ, kjer je JLA za-
čela množično mobilizirati rezerviste srbske narodnosti in je izvajala pre-
mike večjih vojaških enot na ozemlju Hrvaške, BiH ter v zahodnem delu
Srbije (Bogataj, 2003, osebni intervju; Dolščak, 2003, osebni intervju;
Kundera, 1991). 

Kako prebivalstvu zagotoviti zaščitne maske?
V Sloveniji je bil leta 1991 v veljavi odlok, v skladu s katerim je bilo po-
trebno prebivalstvu omogočiti opremljanje z zaščitno opremo, med kate-
ro sodijo tudi zaščitne maske (Rajh, 2003, osebni intervju). Med agresijo
se je pojavila stvarna grožnja, da bo nasprotnik uporabil tudi nekatere
vrste orožij za množično uničenje, točneje, pričakovala se je uporaba ke-
mičnih bojnih strupov. Ta pričakovanja so bila posledica govorov, ki jih je
imel za častniški zbor JLA načelnik generalštaba Adžić, kjer je omenjal
uporabo vseh sil in sredstev za pokoritev Slovenije in njeno kapitulacijo
(Kundera, 1991; Mednarodno tiskovno središče, 1991). Zato je bila boja-
zen v sistemu CZ in preostalih državnih strukturah povsem upravičena
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ter grožnja uporabe tudi kemičnih bojnih sredstev zelo realna. Analize v
okviru RŠCZ in RKoS so pokazale, da je zaščitnih mask dovolj za pripad-
nike TO in CZ, medtem ko jih je kronično primanjkovalo za potrebe ci-
vilnega prebivalstva (Rajh, 2003, osebni intervju; Bogataj, 2003, osebni
intervju; Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju). Predvsem RŠCZ je
bilo jasno, da bi uporaba kemičnih bojnih strupov v Sloveniji, bodisi na
območju bojev bodisi namenoma v večjih mestih, ob tako nezaščitenem
prebivalstvu imelo katastrofalne posledice. V okviru RŠCZ in RKoS je
bila sprejeta odločitev o nakupu in uvozu zaščitnih mask za potrebe pre-
bivalstva Slovenije. Tako je RŠCZ sprejel odločitev, da se prek sistema
CZ oceni dejanske potrebe po zaščitnih maskah. Ocena je bila, da bi
potrebovali 400.000 zaščitnih mask, med njimi tudi zaščitne maske za
otroke (Rajh, 2003, osebni intervju; Bauman in Pupis, 2003, skupinski in-
tervju; Obvestilo zaščitne maske; 2. 7. 1991 in 4. 7. 1991). Iz tega podatka
je jasno razvidno, da so ob tedanjem razumevanju dogodkov akterji kriz-
nega upravljanja in vodenja ter prebivalstvo realno pričakovali uporabo
teh sredstev s strani JLA. Prek RKoS so pridobili ugodne ponudbe za do-
bavo zaščitnih mask iz tujine, vendar pa le-te niso bile primerne za otro-
ke. Ne glede na to so se odločili za izvedbo natančnega in strokovnega te-
stiranja teh zaščitnih mask in preverjanje, ali jih je mogoče prilagoditi za
uporabo pri otrocih. Analize in preverjanja so pokazale, da so zaščitne
maske kakovostne in ne zaostajajo za tistimi, ki so bile do tedaj v uporabi
v Sloveniji, vendar pa jih ni mogoče prilagoditi za otroke. Glede na real-
nost grožnje87 so se odločili za uvoz 180.000 zaščitnih mask, ne glede na
to da niso bile primerne za otroke, zanje so se odločili iskati druge rešitve
(Bogataj, 2003, osebni intervju; Rajh, 2003, osebni intervju). Te maske so
potem ponudili v nakup prebivalstvu, ki je v nekaj dneh pokupilo več
kot 60.000 zaščitnih mask. Tempo prodaje je upadel šele po izjavi teda-
njega ministra za obrambo, da je uporaba kemičnih bojnih strupov88 v tej
fazi malo verjetna89 (Rajh, 2003, osebni intervju; Bauman in Pupis, 2003,
skupinski intervju). Po tej izjavi se je prodaja dobesedno ustavila in
nekaj tisoč teh zaščitnih mask je ostalo neprodanih ter so kasneje pro-
padle.
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87 Da je bila grožnja realna, so kasneje potrdili tudi dogodki na Hrvaškem in BiH, kjer
naj bi po poročanju hrvaških in bosanskih virov JLA uporabljala nepoznane kemič-
ne substance, ki bi lahko bili tudi kemični bojni plini. 

88 Za ponazoritev resnosti groženj naj navedem, da je SFRJ posedovala tehnično opre-
mo za proizvodnjo kemičnega orožja. Ta oprema se je v devetdesetih letih selila na
različne lokacije v Srbiji, dokler ni bila oktobra 2003 v Srbiji pod nadzorom Organi-
zacije za prepoved kemičnega orožja uničena. Informacije o tem so dosegljive na:
<Newsletter of the Serbian and Montenegrin Ministry of Defence available at:
www.vj.yu/english/en_aktuelno/vesti/septembar2003/v0926-e.htm> (26. 10. 2003). 

89 Izjava je bila dana po sklenitvi premirja, ko je postalo jasno, da se je ES odločila ak-
tivno poseči v reševanje krize na prostoru bivše SFRJ tudi s svojo opazovalno misijo,
ki je nadzirala izvajanje določil premirja in t. i.Brionske deklaracije (Kundera, 1991). 
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Ali graditi zaklonilnike v Ljubljani ali ne?
Ena pomembnejših dilem MŠCZ in njegovega poveljnika je bila, kako
ukrepati v primeru stopnjevanja agresije. RŠCZ je podal usmeritve in
smernice, ki so OŠCZ in MŠCZ v primeru stopnjevanja agresije nalagale
izgradnjo zaklonilnikov (Odredba RKoS, št. 850/72, 1991). Te zaklonilni-
ke naj bi gradili predvsem v tistih mestih oz. delih mest, kjer je bilo po-
manjkanje zakloniščih mest ali pa zaklonišč sploh ni bilo. V primeru
Ljubljane je bilo največje takšno območje stari del mesta in pa ožje sre-
dišče mesta. Končna odločitev o izgradnji zaklonilnikov je bila v rokah
poveljnika MŠCZ. V okviru načrtov zaščite in reševanja CZ so bile že
predvidene in zelo natančno določene lokacije in oblika tovrstnih zaklo-
nilnikov; ena izmed bolj znanih lokacij je bil tudi mestni park Zvezda.
Okoli te odločitve je poveljnik MŠCZ precej okleval in tehtal vse vidike
in posledice takšne odločitve (Dolščak, 2003, osebni intervju). Na eni
strani je bil priča stopnjevanju agresije, katere sestavni del je bila tudi
vse agresivnejša in neselektivna uporaba vojnega letalstva JLA. Tako je
vojno letalstvo bombardiralo civilne objekte, kot so RTV oddajniki, ob-
streljevalo tovornjake na blokiranih cestah, kjer so prodirale oklepne ko-
lone JLA in pri tem povzročalo civilne žrtve med vozniki teh tovornjakov,
vojaška letala so preletavala glavno mesto in v nizkih preletih prebijala
zvočni zid nad samim mestnim jedrom. Navsezadnje je vojaški vrh v Beo-
gradu grozil z uporabo vseh sredstev – ne glede na žrtve –, da bi si poko-
ril Slovenijo; Ljubljana bi bila gotovo prvi cilj tovrstnih dejavnosti (Kun-
dera, 1991). Na drugi strani pa do dejanskega bombardiranja mest še ni
prišlo. Izgradnja zaklonilnikov bi bila velik in tehnično zahteven poseg v
mestno okolje, imela bi tako finančne posledice (stroški izgradnje in ško-
da, ki bi bila pri tem povzročena) kot psihološke, saj bi med prebivals-
tvom lahko prevladal občutek pretirane ogroženosti in negotovosti, če bi
videli, da mestne oblasti prekopavajo parke in ulice ter jih spreminjajo v
zaklonilnike. Seveda bi bila izgradnja zaklonilnikov tudi preventivni
ukrep, v kolikor bi se nasprotnik lotil intenzivnih in neselektivnih bom-
bardiranj mest, saj bi izgradnja zaklonilnikov zahtevala določen čas, in
vprašanje je bilo, ali bi bila sploh izvedljiva v razmerah intenzivnega
bombardiranja. Na osnovi stanja in ocene ogroženosti se je odločil, da z
izgradnjo zaklonilnikov počaka in se, v kolikor bi bilo to odločitev po-
trebno sprejeti, posvetuje z mestnimi oblastmi. Te dileme pa ne bi bilo, v
kolikor bi začel nasprotnik kakršnekoli oblike neselektivnega bombardi-
ranja kateregakoli slovenskega mesta – tedaj bi poveljnik odločitev o
izgradnji zaklonilnikov sprejel takoj in brez posvetovanj z mestnimi ob-
lastmi (Dolščak, 2003, osebni intervju).

2.5.1.4 Priprava navodila za prebivalstvo? 
Vsi načrti CZ so vključevali zaklanjanje prebivalstva in celo predvidevali
evakuacijo določenega dela mestnega prebivalstva v primeru obsežnejših
vojaških aktivnosti. Ti načrti niso bili le mrtva črka na papirju, ampak so
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bili v veliki meri že preverjeni na preteklih vajah in urjenjih. V načrtih
evakuacije je bilo jasno in dokaj podrobno predvideno, kam se bodo do-
ločeni deli mest in družine iz tega dela mesta umaknile. Vendar pa se niti
RŠCZ niti RKoS nista odločila za ta ukrep, ker razmere v Sloveniji še
niso bile zaostrene do te mere, da bi opravičevale tako radikalne ukrepe.
Bolj pomemben dejavnik so bili boji, ki so potekali v bližini območij, ki
naj bi bila, glede na načrte delovanja CZ v vojni, v primeru zunanje agre-
sije varna. Sedanji agresor je bil notranji dejavnik in območja, ki so bila
predvidena kot varna, so postala zaradi njegovih aktivnosti vojno območ-
je. Posledično je bila evakuacija na ta območja nesmiselna, saj bi bila le
premik »izpod dežja pod kap«. Kljub temu se je RŠCZ resno lotil priprav
za evakuacijo na nova varna območja na ozemlju Slovenije (Bauman in
Pupis, 2003, skupinski intervju). 

Pri zaklanjanju prebivalstva sta se pojavila dva osrednja problema: po-
manjkanje zakloniščnih mest, kar bi reševali z izgradnjo zaklonilnikov
(Odredba RKoS, št. 850/72, 1991), ter pomanjkanje navodil prebivalstvu,
kako ravnati v primeru različnih ogrožanj. Že kmalu po aktiviranju in
mobilizaciji enot in štabov CZ, predvsem enot za urejanje zaklonišč, se je
na osnovi poročil s terena, tako na ravni RŠCZ kot tudi na ravni MŠCZ in
OŠCZ, pokazala potreba po oblikovanju navodil prebivalstvu za ravnanje
ob različnih vrstah ogrožanja (zračnih napadih, uporabi RKB orožij, pou-
ličnih bojih…). K reševanju tega problema sta pristopila RŠCZ in MŠCZ,
vsak s svojim stališčem in razumevanjem problema (Rajh, 2003, osebni
intervju; Dolščak, 2003, osebni intervju). 

Tako je RŠCZ pristopil k oblikovanju obširnih in strokovnih navodil za
štabe in enote CZ. Tovrstna navodila so bila pripravljena s pomočjo čla-
nov RŠCZ, ki so pokrivali določeno področje, in zunanjih strokovnjakov.
Tako so na primer navodila za ukrepanje v primeru uporabe RKB orožij
izdelali v sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan in pristojnimi zdravstve-
nimi organi (Rajh, 2003, osebni intervju; Navodila za vedenje prebivalcev
v primeru uporabe RKB sredstev, 1991. 

S tovrstnimi sicer strokovno dobro dodelanimi navodili si MŠCZ in pa
OŠCZ niso mogli veliko pomagati pri pripravi prebivalstva in usmerjanju
njegovih aktivnosti. Zato se je poveljnik MŠCZ odločil, da v okviru
MŠCZ izdelajo krajša navodila za objavo v elektronskih občilih (lokalni
radio RGL) ter za razglašanje prek zvočnikov, megafonov in na letakih.
Ta odločitev je od MŠCZ zahtevala izjemno veliko časa in energije, ven-
dar pa so dogodki v naslednjih dneh pokazali, da so navodila uporabna,
saj je večina prebivalstva prihajala v zaklonišče organizirano in priprav-
ljena na večdnevno bivanje, brez nepotrebne panike in zmede. Podobno
kot MŠCZ so ravnali tudi preostali štabi CZ v Sloveniji (Dolščak, 2003,
osebni intervju). 
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Ali dovoliti okoliškim prebivalcem v zaklonišče MŠCZ? 
Med alarmom 30. 6. 1991 so bili člani MŠCZ soočeni z dilemo, ali bi spu-
stili v zaklonišče, ki je bilo namenjeno samo uslužbencem mestnih obla-
sti, tudi okoliško prebivalstvo. Ker so bili vsi dolgoletni uslužbenci mest-
nega upravnega organa za ljudsko obrambo in pripadniki CZ, so vedeli,
da je država dolžna na določeno število stanovanj zagotoviti javno zaklo-
nišče. V tem primeru tega ni zagotovila. Okoliških prebivalcev je bilo raz-
meroma malo, zato s prostorom ne bi bilo težav; ker bi zavrnitev lahko
imela negativne psihološke odmeve in posledice za delovanje sistema
CZ, so se odločili, da jih spustijo v zaklonišče (Dolščak, 2003, osebni
intervju). 

Prebivalstvo je bilo presenetljivo dobro opremljeno in pripravljeno za
dolgotrajnejše bivanje v zaklonišču. To je vse člane MŠCZ zelo pozitivno
presenetilo in potrdilo, da ves njihov trud na preteklih vajah in priprava
navodil prebivalstvu, kako ravnati v primeru zračne nevarnosti, nista bila
zaman. Ker zaklonišče ni imelo enote CZ za njegovo vodenje in vzdrževa-
nje, je funkcijo vodje zaklonišča prevzela članica MŠCZ. S tem so tudi
umirili napetost v zaklonišču. Posameznikom so dodelili različne naloge
in vloge iz zakloniščnega reda, s čimer so poskušali prebivalstvo tako fi-
zično kakor tudi psihično pripraviti na dolgotrajnejše bivanje v zakloniš-
ču (Dolščak, 2003, osebni intervju; Slokar, 2003, osebni intervju). 

Preventiva in neposredne priprave na vojno

Neposredne priprave na vojno so se na slovenski strani začele koncem
decembra, takoj po referendumu 23. 12. 1990, bolj intenzivne priprave
pa v januarju in februarju 1991, ki so se krepile ob koncu maja 1991.
Eden pomembnejših ukrepov je bilo formiranje RKoS, kateremu sta na-
čelovala tedanja republiška sekretarja za notranje zadeve in ljudsko
obrambo. Naloga RKoS je bila koordinacija dejavnosti državnih in nedr-
žavnih organov na vseh ravneh, razdelali so priprave na vseh področjih,
oblikovali nove smernice delovanja posameznih pomembnejših držav-
nim organov (TO, ONZ, CZ, civilna obramba…). Priprave so potekale v
vseh tedanjih republiških sekretariatih, posebej intenzivne pa so bile v
RSLO tako z vidika TO, CZ, upravnih zvez in civilne obrambe. Največja
sprememba se je zgodila z združitvijo dotlej ločenih republiških centrov
zvez in obveščanja v enoten RCO, ki je deloval v okviru RSLO (Bogataj,
2003, osebni intervju; Janša, 1992). 

Poleg tega so aktivirali 70 vizualnih opazovalnic zračnega prostora,
prenesli materialna sredstva iz drugih delov sistema v vojaški del ter na
področju upravnih zvez že v januarju začeli mobilizacijo in disperzijo
enot za zveze, ki bi v primeru potrebe podpirale delovanje RKoS na re-
zervnih lokacijah. Vsi premiki sil so se prikrivali z izvajanjem rednih vaj
ali s prikritimi izmiki na novo določene vojne lokacije, kajti ta del opera-
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cij je zahteval kar največjo tajnost in protiobveščevalno zaščito pred nas-
protnikovimi obveščevalnimi dejavnostmi. RKoS je izdajal smernice za
delovanje posameznih struktur znotraj nacionalnovarnostnega sistema,
ki so omogočale postopno, fazno prehajanje celotnega sistema in posle-
dično tudi preostalega dela države in družbe iz mirnodobnega stanja v
stanje neposredne vojne nevarnosti, dokler ni celotna država prešla v
vojno stanje. Izkazalo se je, da je prehod v sodobnih državah zelo težak
in razmeroma počasen, kar se je jasno izražalo v neenakomernosti tega
prehoda. V nekaterih delih države je šlo hitreje kot drugje90, tudi vsi
državni organi, celo tisti, ki so bili del nacionalnovarnostnega sistema,
niso bili sposobni preiti iz miru v vojno na začetku same agresije in so s
tem omogočili nasprotniku, da je presenetil del nacionalnovarnostnega
sistema91 (Bogataj, 2003, osebni intervju). 

Organi kriznega odločanja

RKoS je bil ustanovljen 18. 3. 1991. Dejansko pa je šlo za organ, ki je us-
klajeval obrambne in varnostne priprave pred agresijo in v vojni opravljal
vlogo štaba vrhovnega poveljnika; slednji je bil po ustavi kolektivni
organ – Predsedstvo RS razširjeno s predsednikom Izvršnega sveta
Skupščine RS in Skupščine RS. Pri delu pa so sodelovali tudi republiški
sekretarji za obrambo, notranje zadeve, zunanje zadeve, informiranje in
poveljnika oz. načelnika republiškega štaba za TO in CZ (Janša, 1992). 

Tako je prišlo do neke vrste zlitja vseh pomembnejših državnih orga-
nov v enoten štab. Poleg tega so bile oblikovane še pokrajinske koordinativ-
ne podskupine, ki so bile nujne zaradi dveh razlogov: prevelikega števila
občin (64), katerih dejavnosti bi bilo nemogoče učinkovito koordinirati
samo z RKoS na državni ravni, in zaradi zagotavljanja enotnega koncepta
obrambe države, saj so dotedanje pristojnosti županov na področju
obrambe prenesli na raven republike, vendar nekateri župani teh pristoj-
nosti niso bili pripravljeni v celoti prenesti na republiško raven. Tako so
bili primeri, ko so se posamezni župani in predstavniki lokalnih oblasti
sami in na svojo roko pogajali z JLA, mimo republiških organov. Pri tem
pa niso razumeli, da je zoper agresorja nujno enotno nastopiti. Zato so
tovrstne aktivnosti poskušali bolj ali manj uspešno preprečevali s pokra-
jinskimi koordinacijskimi podskupinami. Pomemben vidik, ki so ga za-
gotavljale koordinacijske podskupine, je bilo operativno-taktično usklaje-
vanje vojaških in policijskih sistemov vodenja in poveljevanja, pri
katerem so osrednjo vlogo odigrali RCO, predvsem pa PCO in MCO. Na
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90 Na Primorskem je JLA začela bojne premike in dejavnosti že dan pred uradno raz-
glasitvijo osamosvojitve.

91 Koordinacijsko podskupino ljubljanske pokrajine sta izpad tankov JLA iz Vrhnike
in prodor proti Brniku popolnoma presenetila, tako da je bilo oviranje tega premika
zgolj improvizirano. 
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ravni pokrajine in mesta Ljubljane so se oblikovale koordinacijske pod-
skupine, sestavljene iz predstavnikov TO, ONZ, CZ, civilne obrambe in
občinskih oblastnih struktur. Ti so bodisi na ravni pokrajine bodisi na
ravni mesta Ljubljana učinkovito koordinirali dejavnosti vseh struktur,
sodelujočih v obrambi (Bogataj, 2003, osebni intervju in Dolščak, 2003,
osebni intervju). 

Zanimivo je, da je RKoS – poleg zelo strateških in splošnih navodil za
podrejene organe – izdajal tudi zelo natančne in podrobne operativne
načrte dela in neposredno spremljal razvoj dogodkov ter usmerjal delo-
vanje slovenskih sil na ključnih težiščih njihovega delovanja92 (Bogataj,
2003, osebni intervju). 

V sistemu CZ je bil glavni strateški organ odločanja RŠCZ. Po svoji
naravi je bil to medresorski organ, ki so ga sestavljali: poveljnik RŠCZ;
načelnik RŠCZ, ki je bil hkrati tudi namestnik poveljnika in leta 1991 no-
silec njegovih polnih pooblastil; predstavniki različnih republiških sekre-
tariatov (za promet in zveze, za varstvo okolja in urejanje prostora, za
industrijo in gradbeništvo, za notranje zadeve, za informiranje, za ener-
getiko, za zdravstvo in socialno varstvo in za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano), republiške veterinarske uprave, Gasilske zveze Slovenije, Rde-
čega križa Slovenije, republiške sanitarne inšpekcije, Hidrometeorološ-
kega zavoda RS in Inštituta Jožef Štefan; osem operativcev, sicer usluž-
bencev RSLO sektorja za CZ. Operativci so bili v bistvu profesionalni
uslužbenci RSLO, ki so v mirnodobnem času usmerjali razvoj in dejav-
nosti slovenske CZ, zato so poznali sposobnosti in slabosti tedanjega
sistema CZ. Štab je bil aktiviran 26. 6. 1991 ob 3. uri zjutraj na zahtevo
RKoS, od tedaj dalje je RŠCZ deloval 24 ur na dan v operativni sestavi
(poveljnik, načelnik in dežurni operativec ter predstavniki pomembnej-
ših republiških sekretariatov), po potrebi pa se je – glede na razmere na
terenu ali glede na zahteve – RKoS sestajal na sejah tudi v polni sestavi
(Rajh, 2003, osebni intervju; Bauman in Pupis, 2003). 

RŠCZ je 27. 6. 1991 na ukaz poveljnika RŠCZ, ki je bil hkrati tudi na-
mestnik ministra za obrambo in član RKoS, ukazal začetek izvajanja
ukrepov pripravljenosti za aktiviranje štabov in enot CZ, zaradi neugod-
nega razvoja dogodkov pa je še isti dan ukazal izvajanje preventivnih
ukrepov (Preventivni ukrepi št. 851/62, 1991) :
– Na vseh ravneh naj se intenzivirajo priprave na zaščito in reševanje, še

posebej na področju prve medicinske pomoči, protipožarne zaščite in
reševanja iz ruševin (na terenu je to pomenilo aktiviranje in mobiliza-
cijo določenih enot CZ).
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častnik v neprestani zvezi s Koordinacijsko skupino in je sprejemal pomembnejše
odločitve ter poročal neposredno vojaškemu delu RKoS. 
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– Začnejo naj se priprave za obeleževanje objektov, namenjenih zaščiti
in reševanju oz. sanitetnih, kulturno-zgodovinskih in drugih, v skladu
z Dopolnilnim protokolom I k Ženevskim konvencijam.

– Gasilska in druga reševalna vozila naj se praviloma ne uporabljajo za
blokiranje cest.

– Postopoma naj se osposobijo vsa zaklonišča in se pripravijo za funkci-
jo zaklanjanja.

– Pripravijo naj se potrebna sredstva in enote za uničevanje neeksplodi-
ranih ubojnih sredstev.

– Preprečevati je potrebno uporabo pripadnikov CZ za izvajanje bojnih
nalog in njihovo izpostavljanje na bojnih območjih. Pripadniki CZ mo-
rajo obvezno nositi izkaznico CZ in biti seznanjeni s svojimi pravica-
mi, ki jim gredo po mednarodnem pravu.

– Čim več opreme za zaščito in reševanje naj se podeli pripadnikom CZ
po domovih in na drugih vedno dostopnih lokacijah. 

Poveljnik RŠCZ je 28. 6. 1991 poslal poseben ukaz (Preventivni ukrepi,
št. 851/63, 1991), s katerim je poudaril, naj se nujno uredijo in osposobi-
jo zaklonišča za funkcijo zaklanjanja. Skladno s tem naj bi bile aktivira-
ne tudi potrebne enote CZ, zadolžene za tovrstne naloge. Istega dne se je
na svoji prvi seji sestal pod vodstvom načelnika štaba tudi celoten RŠCZ,
kjer so ocenili stanje in sprejeli naslednje ukrepe (Usmeritve štabom za
CZ, št. 850/65, 1991):
1) Vsa navodila in smernice, ki jih je izdal RŠCZ, naj se posredujejo

OŠCZ in MŠCZ ter organom v vseh lokalnih skupnostih, ki sodelujejo
pri izvajanju ali izvajajo konkretne naloge, navedene v navodilih in
smernicah. Posamezni resorji pripravijo ustrezna navodila za javnost,
ki se jih lahko glede na razvoj situacije objavi. 

2) Vsa nadaljnja obvestila in usmeritve ter obveščanje javnosti se usklaju-
je v RŠCZ.

3) RŠCZ se bo sestajal po potrebi in v operativni sestavi glede na razvoj
dogodkov, medtem ko morajo člani zagotoviti aktivnosti svojih resor-
jev in permanentno dosegljivost. 

4) O tej in drugih smernicah in usmeritvah se obvešča tudi javnost.
5) Izvajati se začne potrebne postopke za delovanje poizvedovalne službe

Rdečega križa Slovenije. 
6) Sledi še vrsta konkretnih tehničnih ukrepov, glede opreme in statusa

pripadnikov CZ.

Tudi sicer je med vojno RŠCZ koordiniral in podpiral aktivnosti enot in
štabov CZ na terenu, izvajal prenos informacij, smernic in ukazov iz RK-
oS v nižje organe CZ ter obratno. Prenos informacij iz OŠCZ in MŠCZ v
RŠCZ in od tod v RKoS je bil zelo pomemben in neposreden. Tako pri-
dobljene informacije so se prek OŠCZ prenašale v RŠCZ in od tam k
poveljniku RŠCZ oz. RKoS. Prav v prenosu in obsegu informacij, ki jih je
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sistem CZ posredoval v RŠCZ in RKoS, sta se izkazali globoka vključe-
nost in vpetost CZ v vse strukture tedanje družbe, kar jo je izoblikovalo
kot pomemben in zanesljiv vir informacij (Rajh, 2003, osebni intervju).
MŠCZ je bil organ CZ, odgovoren za vodenje CZ na območju mesta Ljub-
ljane, in je bil tedaj sistemska posebnost, saj je vodil CZ na ravni mesta
Ljubljana ter hkrati koordiniral dejavnosti petih mestnih OŠCZ, ki so bili
sicer pri svojem delu avtonomni. Sama sestava je bila zelo podobna se-
stavi RŠCZ, deljena na operativni del (uslužbenci mestnega sekretariata
za obrambo) ter na člane, ki so pokrivali različna področja v mestnih
strukturah. 

Aktiviral se je 27. 6. 1991 v skladu z ukazom poveljnika RŠCZ in sku-
paj z MCO izvedel premik na rezervno lokacijo (Dolščak, 2003, osebni
intervju).

V primeru MŠCZ se je oblikoval neformalni organ kriznega odločanja
na ravni mesta Ljubljana. V delo tega organa je bilo vključenih več različ-
nih predstavnikov. Tako so v delu tega organa sodelovali predstavnik
MCO, poveljnik MŠCZ, predstavnik milice in predstavnica mestnih obla-
sti, ki je pokrivala področje obrambnega načrtovanja. Drugi člani MŠCZ
pa so njegove dejavnosti podpirali z dežurstvi in svetovanjem na področ-
jih, za katera so bili odgovorni. Ta skupina je združevala štiri sistemsko
ločena področja na ravni mesta Ljubljana in je sprejela večino kritičnih
odločitev. Tako so se ne enem mestu sprejemale odločitve o delovanju
sistema CZ, o ukrepih zaklanjanja in alarmiranja ter obveščanja prebi-
valstva, o optimalnem prenosu ukazov in informacij iz MŠCZ in vanj, o
ukrepih notranje varnosti in policijskega dela ter o ukrepih s področja
civilne obrambe na ravni mesta Ljubljane, kot so: oskrba prebivalstva, or-
ganiziranje odpiralnega časa trgovin, določanje, katera podjetja naj delu-
jejo in katera ne, kako naj delujejo vrtci, oskrba in priprava zaklonišč itd.
Hkrati pa so koordinirali ter podpirali aktivnosti preostalih petih OŠCZ v
Ljubljani. Govorimo lahko o odločevalski skupini, ki se je zaradi pritiska
razmer oblikovala v okviru obstoječega institucionalnega okvira, pri če-
mer gre za obliko centralizacije odločanja – v smislu koncentracije odlo-
čanja v enem organu na določeni ravni odločanja. Prednost tega pa je
gotovo bila koordinacija različnih obrambnih struktur na ravni mesta
Ljubljane (Dolščak, 2003, osebni intervju; Slokar, 2003, osebni intervju). 

Vodenje in vodeni

Značilnost vodenja v krizi leta 1991 je bilo podvajanje linij vodenja in
poveljevanja, dokaj visoka stopnja centralizacije in poseganje strateških
odločevalcev na področje operativnega odločanja, integracije različnih
državnih in nedržavnih struktur ter težnja po visoki stopnji koordinacije
vseh akterjev.

RKoS je bil osrednji organ vodenja in poveljevanja v letu 1991. Določal
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je tempo in smer priprav na krizo, koordiniral priprave na krizo in v času
krize koordiniral aktivnosti različnih akterjev in usmerjal njihove dejav-
nosti: bodisi posredno prek njihovega lastnega sistema vodenja bodisi
neposredno prek sistema centrov za obveščanje. Težil je k integraciji in
koordinaciji vojaških, policijskih in civilnih struktur, in sicer med pripra-
vami na agresijo in med njo. Te težnje so se najjasneje izražale v strukturi
RKoS, ki je že v izhodišču predvidela centralizacijo odločanja, tako je
imel vsak vladni resor v RKoS predstavnika, ki je bil nato kanal nepo-
srednega prenosa smernic ali ukazov iz RKoS v resor, iz katerega je izha-
jal član. Kot tak je bil tudi centralni organ, kjer so se tehtale in sprejema-
le strateške odločitve, ki so se nanašale bodisi na celotno Slovenijo bodisi
na popolnoma konkretne situacije, vendar pa so zaradi svojega pomena
na potek celotnih aktivnosti obrambe pred agresorjem zahtevale odloči-
tve iz RKoS. Kot centralni organ je tudi sprejel večino ukazov in smernic,
ki so bile osnova za delovanje drugih struktur nacionalnovarnostnega si-
stema. To je navadno potekalo v obliki ukazov, ki so zahtevali izvajanje
določenega ukrepa pripravljenosti, predvidenega v načrtih dela različnih
državnih struktur. Seveda pa je šlo tudi za popolnoma konkretne odloči-
tve, ki se niso izvajale na osnovi ukrepov pripravljenosti (Bogataj, 2003,
osebni intervju; Rajh, 2003, osebni intervju; Janša, 1992). 

RKoS je bil tudi informacijsko vozlišče, kjer so se stekale vse informa-
cije z vseh ravni odločanja in vseh ravni zaupnosti, a hkrati je deloval kot
filter, ki je posameznim strukturam prepuščal le toliko določenih infor-
macij, kolikor je zadostovalo za izvedbo konkretnih nalog ali usmeritev.
Zato lahko rečemo, da je bilo vodenje z vidika preostalih struktur zelo
centralizirano in da so se strateške, pa tudi nekatere operativne odločitve
sprejemale samo na ravni RKoS (Bauman in Pupis, 2003, skupinski in-
tervju; Bogataj, 2003, osebni intervju).

V sistemu CZ je bilo strateško odločanje osredotočeno v RŠCZ, ki pa
ni centraliziral odločanja do te mere kakor RKoS. RŠCZ je v primerjavi z
MŠCZ in OŠCZ deloval kot organ, ki je izdajal splošne usmeritve delova-
nja ter odločal, katere ukrepe je treba sprejeti. Tudi narava vodenja ni
bila formalna in strogo legalistična, vendar so osnovna razmerja med
samimi člani štaba in različnimi štabi v sistemu CZ vendarle spoštovali
(Rajh, 2003, osebni intervju). 

RŠCZ je bil tudi posvetovalni organ podrejenim štabom CZ, na katere-
ga so se le-ti obračali pri reševanju problemov, ki so presegali njihove
sposobnosti. V posameznih bolj kompleksnih in zahtevnih primerih so
člani RŠCZ odšli neposredno na teren in sodelovali s pristojnim štabom
CZ pri reševanju problema. RŠCZ je seveda deloval tudi kot korekcijski
organ, ki je štabe CZ, ki niso sledili usmeritvam RŠCZ, opozarjal na od-
stopanja in v skrajnem primeru tudi ukrepal zoper poveljnika določene-
ga štaba CZ. RŠCZ je pripravljal in oblikoval tudi navodila za vedenje
prebivalstva v primeru posameznih oblik ogrožanja (letalski napadi, na-
padi z RKB-orožji …) (Rajh, 2003, osebni intervju; Navodila za vedenje
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prebivalcev v primeru uporabe RKB sredstev, 1991). Ta obvestila so bila
dvojne narave. Ena različica je bila namenjena sistemu CZ in je bila bolj
strokovna in obsežna, druga pa je bila verzija bolj splošna in kratka ter
primernejša za ozaveščanje prebivalstva prek objav v elektronskih in ti-
skanih občilih. Strokovna različica, namenjena sistemu CZ, pa je bila
hkrati tudi osnova za druge štabe CZ pri izdelavi njihovih navodil za pre-
bivalstvo, ki so jih nato objavili v lokalnih občilih, jih natisnili v obliki
razglasov in letakov ter jih celo posredovali neposredno prek javnih raz-
glasov93 (Rajh, 2003, osebni intervju; Dolščak, 2003, osebni intervju). 

V samem RŠCZ je odločanje temeljilo na principu kolektivnega odlo-
čanja. Izhodišče za odločanje je bilo: 
– problem, ki so ga zaznali v okviru RŠCZ,
– o problemu je RŠCZ obvestil podrejen štab CZ, 
– RŠCZ je prejel zahtevo bodisi od poveljnika RŠCZ bodisi od RKoS

(Rajh, 2003, osebni intervju).

Prispel problem ali zahtevo je prvi sprejel načelnik RŠCZ, ki je nato reše-
vanje predal pristojnemu članu štaba. Ta je pripravil potrebno strokovno
rešitev, ki so jo na seji RŠCZ obravnavali tudi drugi člani in oblikovali
dokončno odločitev. Sklep je nato v imenu štaba podpisal poveljnik oz.
načelnik RŠCZ.94 V kolikor član RŠCZ, na čigar področje se je problem
nanašal, ni bil v štabu oz. štab ni imel seje, je moral dežurni operativec
vzpostaviti z njim stik in pridobiti njegovo mnenje o mogočih rešitvah
problema (Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju). 

Poudariti pa je potrebno, da je pri sprejemanju odločitev osrednjo
vlogo odigrala sestava RŠCZ. Poleg tega da je bil RŠCZ medresorni
organ, je bil tudi preplet strokovnjakov iz različnih resorjev in operativ-
cev ter profesionalnih uslužbencev ministrstva za obrambo. Ta preplet je
omogočal na eni strani pridobitev najboljših ekspertnih mnenj in na
drugi strani oceno realnih zmožnosti sistema CZ za uresničitev predlaga-
nih strokovnih rešitev, glede na sposobnosti in opremljenost sistema. Vsi
operativci so bili namreč dolgoletni uslužbenci RSLO sektorja za CZ, ki
niso poznali le celotnega sistema in njegove zmožnosti, ampak tudi ljudi
v sistemu, njihove sposobnosti in omejitve. Zato so lahko stvarno ocenili,
katera rešitev je izvedljiva in katera ne (Rajh, 2003, osebni intervju; Bau-
man in Pupis, 2003, skupinski intervju). 

Pomembno načelo pri delovanju sistema CZ, ki je pomembno vplivalo
na sistem vodenja in poveljevanja, je bilo vključitev vseh razpoložljivih
potencialov v reševanje problemov. V svoje delovanje so tako pogosto
vključevali tudi zunanje strokovnjake.95 Pri odločanju so veliko in po-
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membno vlogo odigrali pripravljenost CZ in pa načrti, ki so se izkazali za
zelo uporabne in realistične ter so posledično privedli do manjšega ča-
sovnega pritiska na delovanje štaba. Tako so v primerih, kjer je obstajal
načrt delovanja, sledili slednjemu in s tem sočasno preusmerjali energijo
in zmogljivosti na vprašanja in probleme, za katere načrti niso bili obli-
kovani (Rajh, 2003, osebni intervju).

MŠCZ je deloval kot posvetovalni organ poveljnika in ne kot kolektiv-
ni organ odločanja. V sistemu CZ je bil MŠCZ podrejen RŠCZ, upravno
pa mestnemu izvršnemu svetu. Vendar pa je poveljnik MŠCZ prejel od
predsednika mestnega izvršnega sveta in sekretarja mestnega upravnega
organa za ljudsko obrambo veliko pooblastil, zaradi česar je lahko večino
odločitev sprejel samostojno. Ravno obsežna pooblastila pa so poveljniku
MŠCZ omogočala, da je uspešno in učinkovito odločal ter se pri tem us-
pešno soočal z izzivi, ki so prihajali s terena; večina odločitev je bila na-
mreč odziv na razvoj dogodkov. Osnova za njihovo delo so bile smernice
in usmeritve RŠCZ, ki pa so bile zelo splošne in je bila zato konkretna re-
šitev problema v izključni pristojnosti poveljnika MŠCZ. Tudi sicer je
bilo delovanja zelo dinamično, kar je privedlo do odločanja brez pisnih
ukazov in prenosa ustnih ukazov prek sredstev zvez. Poveljnik je veli-
kokrat sprejel odločitev v trenutku in se pri tem ni imel možnosti pos-
vetovati s člani štaba, je pa v večini primerov poskušal osnutek svoje
odločitve, predvsem pa kakovost in izvedljivost le-tega preveriti s posve-
tovanjem s članom MŠCZ, ki je pokrival določeno področje, v primeru
hude časovne stiske pa vsaj z izkušenejšim sodelavcem. Ti so koncept
njegove odločitve navadno potrdili ali pa dodali določene podrobnosti, za
katere poveljnik sam ni vedel. Posledično je bila velika večina odločitev
MŠCZ popolnoma individualizirana. Pomembno vlogo pri njegovem od-
ločanju je imela tudi neformalni organ kriznega odločanja, ki mu je omo-
gočal vpogled na preostala področja obrambnega delovanja na ravni
mesta, predvsem pa zelo učinkovit in hiter prenos informacij (Dolščak,
2003, osebni intervju; Slokar, 2003, osebni intervju). 

Izredno velik vpliv na sistem vodenja in poveljevanja na vseh ravneh
in med različnimi ravnmi sta imela osebno vzajemno zaupanje in pozna-
vanje med različnimi posamezniki, vključenimi v sistem vodenja in pove-
ljevanja. Če tega elementa v sistemu vodenja in poveljevanja ne bi bilo, bi
bilo veliko odločitev neizvedenih ali vsaj težje izvedljivih,. Sam institu-
cionalni okvir ni bil najpomembnejši za izvršitev ukaza ali prenos infor-
macij, pomembnejše je bilo zaupanje. V sistemu je bilo namreč navzoče
pričakovanje, da se bo nasprotnik poskušal infiltrirati v sistem in povzro-
čati zmedo, zato je bilo edino orožje zoper tovrstno nasprotnikovo dejav-
nost poznavanje in zaupanje med člani sistema. To pa je bilo mogoče iz
enega samega razloga: dolgoleten razvoj in priprave sistema CZ in sode-
lovanje s preostalimi državnimi strukturami so privedli do medsebojnega
poznavanja in zaupanja med odgovornimi osebami znotraj sistema. Tako
so vsi poveljniki OŠCZ in MŠCZ poznali operativce v RŠCZ, ki so jih

XVOJNA V SLOVENIJIX



92

spoznali kot uslužbence RSLO, ki so bodisi izvajali inšpekcijski nadzor
bodisi so jim svetovali ali izvajali urjenja in usposabljanja. Prav tako so
slednji poznali posamezne poveljnike OŠCZ, njihove potenciale in spo-
sobnosti ter omejitve. Zaradi teh lastnosti se je v sistemu CZ, pa tudi v
celotnem nacionalnovarnostnem sistemu vzpostavila mreža zaupanja, ki
je nasprotnikova obveščevalna služba ni uspela prebiti (Rajh, 2003, oseb-
ni intervju; Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju; Dolščak, 2003,
osebni intervju; Slokar, 2003, osebni intervju). 

Zaznavanje in opredeljevanje krize

Zaznavanje in opredeljevanje krize je bilo med sogovorniki zelo podob-
no. Vsi so poudarjali, da se zavedajo zgodovinske pomembnosti in pre-
lomnosti tedanjih dogodkov, verjeli so v idejo o samostojni državi ter bili
prepričani, da je cilj vseh njihovih dejavnosti samostojna slovenska drža-
va. Govorimo lahko o nekakšnem stanju nacionalne evforije, ki jo je zaz-
nala večina prebivalstva, hkrati pa tudi člani nacionalnovarnostnega si-
stema. Na ravni družbe sta obstajala načelni konsenz in enotnost o
nujnosti osamosvojitve. To je pomembno vplivalo na posameznikovo pri-
pravljenost za sodelovanje in delo v okviru obrambnih dejavnosti. Vsi so-
govorniki so poudarjali pomen tega konsenza, saj so verjeli, da delujejo s
podporo velike večine prebivalstva in da je vse, kar počno, logično, celo
samoumevno in nesporno. Ta širok konsenz se je izražal na več ravneh,
eden pomembnejših dokazov te enotnosti je bil velik odziv na mobiliza-
cijo rezervistov v enotah TO, CZ in preostalih državnih organih. Med po-
klicnimi pripadniki CZ se je to izražalo v visoki pripravljenosti za delo in
izkazovanju tistega najboljšega, kar človek lahko v takih trenutkih poka-
že. Nihče ni spraševal, kdo bo njihovo delo plačal, kolikšno in če sploh
bo plačano nadurno delo ter vsa dežurstva, ki so jih tedaj opravljali v šta-
bih in enotah. Tako so člani RŠCZ in ostalih štabov in enot CZ zanemari-
li dobrobit svojih družin in se popolnoma posvetili delu v CZ. Zanimivo
je, da se je med sogovorniki pojavila tudi teza, da je šlo za boj »na življe-
nje in smrt«, zakaj poraz proti agresorju ne bi bil samo zlom projekta,
ampak verjetno tudi njihov osebni konec. Vendar tega sogovorniki niso
pretirano eksplicitno poudarjali, mogoče pa je bilo zaznati tovrstne deter-
ministične poglede. Seveda pa ta enotnost pogledov in razumevanje do-
godkov nista popolna. Vsekakor je bila stopnja konsenza na nižjih rav-
neh večja kot na višjih odločevalskih položajih, kar je bila logična
posledica predvsem dostopa posameznikov do različnih informacij in
pregleda nad celotnim razvojem dogodkov (Rajh, 2003, osebni intervju;
Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju; Dolščak, 2003, osebni interv-
ju; Slokar, 2003, osebni intervju). 

Tako so se strateški odločevalci jasno zavedali, da so deli družbe, ki
ideji samostojnosti in upiranja agresorju nasprotujejo, še več navzoč je
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bil tudi prikrit potencial za kolaboracijo. Te dejavnike so zaznavali stra-
teški odločevalci, medtem ko tega pri nižjih ravneh odločanja ni bilo.
Tudi glede uporabe sile z nasprotne strani in nujnosti razvijanja in pri-
prave slovenskega nacionalnovarnostnega sistema strateški odločevalci
niso dvomili. Bili pa so različni pogledi glede priprav na samo izvedbo
osamosvojitve, kar je imelo za posledico različno hitrost in uspešnost pri-
prav na različnih področjih. Tako so bile priprave republiškega sekreta-
riata za ljudsko obrambo in notranje zadeve najintenzivnejše in tudi
najuspešnejše, zelo pa je zamujal predvsem gospodarsko-finančni del
priprav.96 Ob koncu maja97 se je izoblikovalo enotno stališče, da je osa-
mosvojitev neizogibna in da bo soočenje z JLA gotovo vključevalo tudi
uporabo sile (Bogataj, 2003, osebni intervju; Janša, 1992).

Zanimivo je spoznanje, da sta v določenih pokrajinskih koordinacij-
skih podskupinah prevladovali presenetljiva percepcija in ocena, da nas-
protna, zvezna stran, ne bo uporabila sile in da ne bo dejanske potrebe
po aktiviranju in delovanju vseh struktur slovenskega nacionalnovar-
nostnega sistema. Takšno razumevanje dogodkov in iz tega izhajajoča
pričakovanja so bili krivi za neučinkovitost nekaterih struktur, predvsem
na ravni mesta Ljubljana, v prvih urah agresije, ki so veliko pripomogle k
uspehom nasprotne strani, da je lahko presenetila. Tega presenečenja
znotraj sistema CZ ni bilo, njihovi načrti in tudi pričakovanja, še posebej
v RŠCZ in MŠCZ, so bili takšni, da bo nasprotna stran uporabila silo,
niso pa vedeli, kaj vse bo ta uporaba sile vključevala. Sogovorniki so priz-
nali, da osebno niso pričakovali tolikšne brutalnosti in nasilnosti nas-
protne strani, nekaznovanega kršenja osnovnih mednarodnih konvencij
ter neproblematiziranja nasprotne strani ob uporabi nasilnih sredstev
zoper civilne objekte in civiliste. Šok je bil še toliko večji, ker so se s
številnimi častniki JLA, ki so tako silovito in brutalno delovali, pripadni-
ki RŠCZ in tudi drugih struktur osebno poznali in z njimi kar nekaj let
uspešno sodelovali. Ta brutalnost pa je po prvem šoku na člane CZ in
tudi druge strukture delovala kot motivacijski dejavnik, ki jih je na eni
strani utrdil v prepričanju, da delujejo za pravi cilj. Zato so se svojemu
delu še bolj posvetili, pri čemer so še bolj poudarjali načela humanizma
ter profesionalnosti in se popolnoma posvetili delu za druge ter skrbi in
delovanju za dobrobit prebivalcev Slovenije (Rajh, 2003, osebni intervju;
Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju; Dolščak, 2003, osebni in-
tervju). 
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96 Posledica teh zamud je bila zamenjava tedanjega republiškega sekretarja za gospo-
darstvo in finance ter kasnejša izvedba monetarne osamosvojitve. 

97 Še posebej po pekrskih dogodkih, kjer je JLA jasno izkazala svojo pripravljenost in
namero po uporabi sile. 
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Vrednotni konflikt

Po mnenju Bogataja (2003, osebni intervju) med člani RKoS ni bilo zaz-
nati posebnega konflikta vrednot, po njegovi presoji za to preprosto ni
bilo časa. Res je, da so pri svojih odločitvah upoštevali tudi njihove posle-
dice na prebivalstvo. Tudi na osebni ravni ni zaznal kakega konflikta
vrednot oz. napetosti in konflikta vlog, predvsem z vidika dvojnosti svo-
jega položaja v RKoS, kjer je deloval hkrati kot namestnik ministra in
glavni pogajalec z nasprotno stranjo ter kot poveljnik RŠCZ. Po njegovi
oceni akutni del krize in pa intenzivnost delovanja nista bila tolikšna, da
bi ne mogel usklajevati obeh vlog. Poudaril pa je, da mu je bil pri tem v
veliko pomoč načelnik RŠCZ, ki ga je pri delovanju RŠCZ zelo razbre-
menil, in da bila bi v primeru dolgotrajnejšega spopada, predvsem pa
bolj nasilnega delovanja nasprotnika, potrebna tudi fizična ločitev obeh
funkcij.

Tudi med člani RŠCZ in MŠCZ ni bilo posebnega konflikta vrednot,
saj ni bilo časa za razmišljanje o tem. Delovali so v prepričanju, da so za
svoje družine poskrbeli v največji mogoči meri in da tu ni težav. Čeprav
se je kasneje po koncu akutnega dela krize izkazalo, da je bilo to bolj ali
manj samo iluzija. Nekatere družine pripadnikov RŠCZ in MŠCZ so bile
neprestano v medsebojnem stiku, nekatere so celo živele skupaj, pred-
vsem pa so si izmenjevale informacije o tem, kaj se dogaja z njihovimi
člani v štabih. Ker člani štabov niso imeli niti časa niti komunikacijskih
sredstev, da bi bili lahko vsi redno v stiku s svojimi družinami, je tisti, ki
je klical, prenašal še sporočila drugih članov, ki jih je potem njegova dru-
žina prenašala naprej družinam ostalih članov štaba. V RŠCZ in v MŠCZ
niso dvomili o pravilnosti in upravičenosti svojega početja, problema
lojalnosti Sloveniji na račun SFRJ niso imeli. So pa poudarjali, da tudi
narava bojnih delovanj ni bila takšna, da bi jih silila k razmišljanju o pra-
vilnosti in predvsem upravičenosti. Kaj bi bilo, če bi nasprotnik začel
bombardirati mesta in bi bili njihove družine ter civilno prebivalstvo ne-
posredno ogroženi, tedaj niso razmišljali in na to vprašanje tudi danda-
nes ne znajo odgovoriti. 

Smiselno bi bilo razmisliti o obliki sistemske zaščite družin, predvsem
v primeru vojne, ko so lahko celo namerni cilj nasprotnikovih aktivnosti.
To bi preprečilo, da bi se odločevalec znašel v razmerah, ko bi nihal med
dobrobitjo prebivalcev in skrbjo za svojo družino. Pritisk na posamezne-
ga odločevalca v primeru zasutja njegove družine, kaj šele namernega
napada nasprotne strani nanjo, bi bil najverjetneje prevelik, zato se ne bi
bil več zmožen korektno in strokovno odločati. 

Pri članih RŠCZ je konflikt vrednot predstavljala tudi zgradba, v kateri
so delovali, saj je bila popolnoma neprimerna. Delovali so v zgradbi teda-
njega ministrstva za obrambo, ki je bila zastražena z oboroženimi pripad-
niki TO in ni bila pravilno in razvidno označena, kot to zahtevajo medna-
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rodne konvencije. To je bilo v nasprotju z njihovimi profesionalnimi na-
čeli, vendar pa so se s to realnostjo pač morali sprijazniti (Rajh, 2003,
osebni intervju; Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju; Dolščak,
2003,osebni intervju; Slokar, 2003, osebni intervju). 

Poveljnik MŠCZ je poudaril, da je bila njegova največja dilema oz. no-
tranji konflikt, ali je sposoben za delo poveljnika MŠCZ. Zavedal se je
odgovornosti, ki jo je nosilo to mesto, svoje mladosti in relativne neizku-
šenosti za delovanje na tako visokem mestu v sistemu CZ. Res je, da je
deloval več let v različnih strukturah in na različnih položajih v okviru
mestne CZ, toda vedno je opravljal bolj ali manj operativna dela, zdaj pa
je zasedal mesto, ki je zahtevalo sprejemanje odločitev, ki so bile strateš-
ko-operativnega značaja. Med vojno se je izkazalo, kako uporabno je
znanje, ki si ga je pridobil z delom v sistemu mestne CZ. Poudaril pa je
tudi, da je pri zahtevnejših odločitvah, če so le razmere to omogočale,
vedno rad prisluhnil mnenju svojih kolegov ter s pomočjo njihovih
mnenj oblikoval svojo odločitev (Dolščak, 2003, osebni intervju).

Stres 

V stresu so bili vsi pripadniki CZ, vendar pa se je pri različnih posamez-
nikih izražal na različne. Resda so vsi imeli izkušnje in so stres poznali že
pri soočanju z naravnimi in drugimi nesrečami, vendar pa je stres kot
posledica vojne popolnoma drugačen. Največji generator stresa je bilo
prepletanje zavesti o stiskah prebivalstva, ki so mu bili priča na terenu,
še posebej tistega na območjih bojnega delovanja, poznavanje realne
ogroženosti in dejstva, kako omejene so zmogljivosti CZ za pomoč prebi-
valstvu. Temu so pripomogle zastraševalne aktivnosti nasprotne strani,
ki je izvajala zelo grobe oblike psihološkega bojevanja, npr. grožnje z
uporabo vojnega letalstva in neselektivnega bombardiranja mest, upora-
ba kemičnih orožij in drugih vrst orožij, ki bi povzročila velika rušenja in
civilne žrtve. Temu sta se pridružili še utrujenost in neprespanost, ki sta
pri posameznih članih sprožili obrambne mehanizme. Zanimivo je, da ni
prišlo do otopelosti in malodušja, ampak do večje občutljivosti za proble-
me in težave na terenu. Je pa res, da so nekateri pod zdravniškim nadzo-
rom uporabljali tudi določene medicinske preparate za trenutno presega-
nje stresa. Večina ni kazala nobenih znamenj stresa, pri posameznikih so
se pojavljale značilnosti potravmatskega sindroma, predvsem pri tistih
članih CZ, ki so imeli med vojno več operativnih dolžnostih ali pa so bila
njihova življenja celo neposredno ogrožena. Ti so po koncu akutne krize
imeli neprijetne spomine, nervoze, napetosti in preobčutljivosti na stimu-
luse iz okolja. Nekateri so menili, da je šlo za pomanjkanje adrenalina,
na katerega so bili navajeni med krizo. 

Stres in krizne razmere so na ljudi tudi pozitivno vplivali. Tako so bili
mnogi presenečeni nad profesionalnostjo, pogumom in požrtvovalnostjo
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svojih sodelavcev, katerim v miru ne bi bilo mogoče pripisati tovrstnih
kvalitet. Seveda pa so bili tudi primeri zlomov nekaterih posameznikov,
ki niso bili kos razmeram in stresu, ki so ga te razmere povzročile. Bili so
tudi primeri, resda redki, da so posamezniki preprosto poniknili in so se
javili na svoje delovno mesto več dni po začetku krize. Drugi jih zaradi
tega niso obsojali, dejstvo so sprejeli kot eno izmed posledic vojne in
vojnih razmer (Rajh, 2003, osebni intervju; Bauman in Pupis, 2003, sku-
pinski intervju; Dolščak, 2003, osebni intervju; Slokar, 2003, osebni
intervju). 

Poleg navedenega sta bila za številne člane CZ vzroka za stres družina
in njena usoda; mnogi člani CZ so v bili v desetih dneh agresije samo
enkrat v stiku s svojo družino. 

Politično-organizacijsko sodelovanje in konflikt

Očitnega politično-organizacijskega konflikta med agresijo ni bilo, če-
prav se je v letih po osamosvojitvi med TO in Policijo zelo razvnel. Da po-
litično-organizacijskega konflikta ni bilo, je v veliki meri vplivalo obliko-
vanje visoko razvitega in dodelanega sistema koordinacije aktivnosti in
sodelovanja v okviru RKoS in v njem neposredno podrejenih pokrajin-
skih koordinacijskih podskupin. Delna izjema tega sistema je bil sistem
CZ, ki leta 1991 ni imel oblikovanih pokrajinskih štabov, zato sta bili na
eni strani oblikovanje novega telesa CZ na ravni pokrajin ter njegovo
vključevanje v delo pokrajinskih koordinacijskih skupin prezahtevni
nalogi za tedanje razmere in čas, ki je bil na voljo za izvedbo tovrstne
reorganizacije CZ. Na drugi strani je bil sistem vodenja in poveljevanja v
samem sistemu CZ zelo razdelan in preizkušen v preteklih kriznih raz-
merah ter bi ustanavljanje novega telesa lahko zmanjšalo njegovo učin-
kovitost. V okviru tedanjega RSLO so zato sprejeli odločitev, da se CZ
vključuje v aktivnosti RKoS prek poveljnika RŠCZ, ki je bil tudi sicer
član RKoS. Tako je bil poveljnik RŠCZ oseba, ki je prenašala ukaze, zah-
teve in smernice, ki so zadevale CZ, iz RKoS na RŠCZ. Slednji je posre-
dovane ukrepe nadalje razdelal in jih posredoval podrejenim organom
CZ. Na lokalni ravni pa aktivnosti CZ z ostalimi strukturami usklajevali
neposredno prek vključevanja OŠCZ v dejavnosti pristojne pokrajinske
koordinacijske podskupine (Bogataj, 2003, osebni intervju; Rajh, osebni
intervju; Sotlar, 1993). 

Krizno komuniciranje in odnosi z množičnimi občili

Krizno komuniciranje in odnosi z množičnimi občili so bili leta 1991 zelo
specifični. Temeljni sistem zvez med različnimi ravnimi oblasti in odloča-
nja je bil sistem centrov za obveščanje. Kot smo videli, je sistem deloval v
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RSLO, v okviru katerega sta se nahajala dva osrednja republiška centra:
center zvez, ki je pokrival prvenstveno upravne zveze, in center za opa-
zovanje, obveščanje in alarmiranje. Leta 1991 so oba centra združili v en
sam RCO, kateremu je bilo neposredno podrejenih deset regijskih in
mestnih centrov za obveščanje, poleg tega so imele tudi posamezne obči-
ne svoje OCO, ki so sočasno pokrivali tudi sistem upravnih zvez. Komu-
nikacijska mreža pa se je nato prek občin razpredala na raven krajevnih
skupnosti in celo posameznih organizacij. Sistem je imel v svoji sestavi
tudi enote zvez in opazovanja, ki so se v veliki meri dopolnjevale z rezer-
visti. Zato so leta 1991 že v maju izvedli mobilizacijo enot za zveze na
državni ravni za potrebe RKoS. V juniju se je izvedla še mobilizacija dela
enot za vizualno opazovanje zračnega prostora, ki so delovale v 70 vizual-
nih opazovalnicah zračnega prostora, ter vseh rezervistov, ki so delovali v
okviru RCO, MCO in OCO (Bogataj, 2003, osebni intervju; Marinko,
2003, osebni intervju).

RCO je neposredno podpiral delovanje RKoS in RŠCZ, medtem ko so
mobilizirane enote deloma dopolnjevale delo v RCO, primarno pa so ob-
likovale rezervne lokacije centrov zvez, ki bi podpirali delovanje RKoS na
rezervnih lokacijah. RCO je posredoval ukaze in smernice za delovanje v
vse RCO in MCO, ki so nato prenesli informacije na raven posameznih
občin in krajevnih skupnosti. Leta 1991 je ta sistem zelo podpiral tudi
delovanje sistema vodenja in poveljevanja za potrebe oboroženega dela
odpora. Pri svojem delu je tesno sodeloval s podjetjem Oddajniki in
zveze, s pomočjo katerega so motili in prisluškovali nasprotnikom (Boga-
taj, 2003, osebni intervju; Marinko, 2003, osebni intervju).

CZ je leta 1991 uporabljala sistem zvez, ki ga je zagotavljal RCO s
svojo mrežo, poleg tega pa je imela še svoj lasten sistem zvez, ki je teme-
ljil na radijskih postajah ter se je primarno uporabljal za nujne komuni-
kacije, kadar ni bilo časa za pripravo pisnih ukazov oz. smernic in kadar
bi bilo posredovanje ukaza prek RCO predolgotrajno, še posebej v prime-
rih, ko so se reševali problemi na terenu in uporaba javnih komunikacij-
skih sistemov oz. sistemov RCO ni bila mogoča (Rajh, 2003, osebni in-
tervju; Bauman in Pupis, 2003, osebni intervju). 

Komunikacija med strukturami kriznega upravljanja in vodenja ter
javnostjo je v letu 1991 potekala v zelo specifičnih razmerah. To je bilo
obdobje prehoda, tako množična občila kot oblastne strukture so bile
med seboj še vedno tehnično in zakonsko prepletene. Tako je imel RCO
poleg sistema zvez tudi tehnične rešitve in zakonsko podlago, ki mu je
omogočala neposredno vključevanje v program radijskih postaj. Hkrati
se je lahko neposredno vključeval v program državnega radia in je lahko
prek svojega studia prenašal obvestila in sporočila RKoS, pa tudi vseh
drugih državnih organov, med katerimi je bil tudi RŠCZ. Tako se je na-
čelnik RŠCZ pogosto vključeval neposredno v eter in posredoval pomem-
bnejše informacije, najpogosteje navodila prebivalstvu, kako ravnati ob
pojavu posameznih oblik ogrožanj. Nekatere oddaje so bile pripravljene
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tako, da so prebivalci postavljali vprašanja, na katera je načelnik RŠCZ
neposredno odgovarjal. Poleg obveščanja je bil smisel teh oddaj tudi po-
mirjanje ljudi. Sodelovanje z nacionalno TV je potekalo na podoben na-
čin. Šlo je za preplet dokumentarnih oddaj, ki so prebivalstvo opozarjale,
kako ravnati v primeru določene vrste ogrožanja, ter kontaktnih oddaj,
kjer je bodisi načelnik bodisi poveljnik RŠCZ podajal najpomembnejša
navodila za ravnanje, najpogosteje pa je odgovarjal na vprašanja prebi-
valcev. V okviru RŠCZ sta bila za stike z javnostmi in medijsko nastopa-
nje pristojna poveljnik in načelnik RŠCZ (Rajh, 2003, osebni intervju;
Bauman in Pupis, 2003, osebni intervju).

Osrednji nosilec vloge obveščanja javnosti na ravni države oz. RKoS je
bilo ministrstvo za informiranje, ki je oblikovalo »mednarodno tiskovno sre-
dišče«, v katerem je izvajalo redne tiskovne konference za vse akreditira-
ne tuje in domače novinarje. Za obveščanje domače javnosti je uporablja-
lo predvsem nacionalno RTV. Nacionalna RTV je imela posebne oddaje,
ki so posredovale informacije o stanju v državi, pripravljala razgovore z
vidnimi državnimi predstavniki, prenašala tiskovne konference v tiskov-
nem središču in predvajala različna navodila prebivalstvu. Lahko rečemo,
da je nacionalna RTV tvorno sodelovala v psihološki vojni ter predvsem
pri psihološki pripravi prebivalstva na vojno in vojna ogrožanja.

Na ravni MŠCZ je bila organizacija stikov z množičnimi občili podob-
na kot v primeru RŠCZ in RCO. MCO je imel možnost, da se je ne-
posredno vključeval v program mestnega radia RGL, prek katerega je
MŠCZ posredoval najpomembnejše informacije in navodila za prebivals-
tvo. 

V odnosih z javnostmi so bila osrednji problem, tako na ravni RŠCZ
kakor tudi na ravni MŠCZ, navodila prebivalstvu za ravnanje ob pojavu
različnih vrst ogrožanja. Načrti zaščite in reševanja so sicer predvideli iz-
delavo teh navodil, dejansko pa niso bila oblikovana. Zato so bili RŠCZ
in MŠCZ ter OŠCZ prisiljeni veliko energije in časa nameniti tej proble-
matiki (Dolščak, 2003, osebni intervju). 

Časovni učinek

Časovni pritisk je bil na vseh ravneh odločanja zelo velik. Odločitve je
bilo potrebno sprejemati v zelo kratkih časovnih obdobjih, brez možnosti
za dolgo in temeljito obdelavo informacij ter razpravljanje o odločitvi. Ve-
liko odločitev, še posebej v RKoS, so morali sprejeti posamezniki v tre-
nutku. Tempo odločanja je navadno pogojeval razvoj dogodkov na terenu
(Bogataj, 2003, osebni intervju; Rajh, 2003, osebni intervju).

Na državni ravni se je problem pretiranega časovnega pritiska na po-
sameznega odločevalca poskušalo preprečiti z jasno delitvijo dela glede
na delovna področja. Tako je vsako področje pokrival pristojen posamez-
nik iz ministrstva, ki je to problematiko pokrivalo v miru. Vendar pa na
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ta način niso bili vsi člani RKoS enakomerno obremenjeni. Najbolj obre-
menjene posameznike, predvsem iz krogov ministrstev za notranje zade-
ve in obrambo ter informiranje, so še dodatno razbremenjevali z aktivira-
njem njihovih namestnikov in dežurnih operativcev. Tako je v RKoS
poveljnika RŠCZ pogosto nadomeščal načelnik RŠCZ, medtem ko je
sprotne funkcije v RŠCZ opravljal eden izmed operativcev RŠCZ. Drug
vidik zmanjševanja časovnega pritiska je bil prenos bolj operativnih in
nestrateških odločitev na posamezne organe, podrejene RKoS; tako je
pogosto poveljnik RŠCZ problem, ki ga je sprejel RKoS, prenesel na
RŠCZ, ki je nato sprejel potrebne ukrepe in dejavnosti slovenske CZ. Po-
doben vzorec se je vzpostavil v obratni smeri, sprotno problematiko oz.
probleme, za katere so imeli oblikovane in razdelane načrte ukrepanja,
so reševali na ravni RŠCZ in jih niso prenašali na RKoS, temveč so o tem
samo obveščali poveljnika RŠCZ, ki je to informacijo posredoval RKoS.
Bolj kompleksne probleme so reševali tudi v sodelovanju z RKoS, taka
primera sta nakup zaščitnih mask za civilno prebivalstvo in grožnje z raz-
strelitvijo rezervoarjev z gorivom, kjer je šlo za usklajevanje pogajalske
taktike in vojaških ukrepov na ravni RKoS ter zaščitnih in preventivnih
ukrepov CZ na ravni OŠCZ, ki ga je podpiral RŠCZ. 

Reševanje problema sočasnega pojava dveh kriznih situacij so posku-
šali reševati, delno tudi z navedeno delitvijo dela. V okviru RŠCZ so to v
največji meri dosegali z razdeljevanjem problemov članom RŠCZ, ki so
področje, s katerega je problem izhajal, pokrivali. Tem članom so pogo-
sto svetovali preostali člani, predvsem operativni del RŠCZ. V veliko po-
moč pri preseganju tega problema je bilo skupinsko odločanje na sejah
štaba ter medsebojno svetovanje in posvetovanje med člani RŠCZ. Dolo-
čanje prioritet in razpoložljivost sredstev sta tudi pripomogla, da se je
dalo izogniti sočasnim problemom. Če je bilo zadev preveč hkrati, so se
reševanja poleg pristojnih članov RŠCZ lotili tudi operativci, ki so nase
prevzeli operativne probleme, ki bi sicer lahko obremenjevali posamezne
člane RŠCZ (Bogataj, 2003, osebni intervju; Rajh, 2003, osebni intervju;
Bauman in Pupis, 2003, skupinski intervju). 

Pridobljene izkušnje in znanja 

Pridobljene izkušnje lahko delimo na tiste, ki so bile kasneje formalizira-
ne v sodobni slovenski zakonodaji, ter tiste, ki se niso formalizirale in se
posledično tudi niso uveljavile v novem sistemu. 

Osrednji izkušnji iz leta 1991, ki sta bili formalizirani leta 1994, sta bili
radikalna reforma sistema opazovanja, obveščanje in alarmiranja ter kot
njegova integracija v enotni sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami. Centri za obveščanje so danes sestavni del sistema zaščite in
reševanja in delujejo za potrebe CZ in vseh drugih reševalnih služb v Re-
publiki Sloveniji. Tedanji sistem upravnih zvez je bil v celoti razpuščen in
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ga danes poskušajo nadomestiti z enotno državno informacijsko mrežo.
Nekdanje prostovoljne družbene dejavnosti so danes postale formalni
del enotnega sistem zaščite in reševanja. Tako so danes prostovoljne in
poklicne organizacije, npr. Gasilska zveza Slovenije, Gorska reševalna
služba, Jamarska reševalna služba, Prva nujna medicinska pomoč, se-
stavni del sistema zaščite in reševanja. Število pripadnikov CZ se je radi-
kalno zmanjšalo z nekdanjih 283.000 pod 100.000 pripadnikov. 

Bolj poudarjen je razvoj specializiranih in tehnično dobro opremljenih
enot CZ. Oblikovale so se enote za hitra posredovanja, ki lahko v kate-
remkoli delu Slovenije posredujejo v razmeroma kratkem času. Obliko-
vana je bila tudi regijska raven (Regijski štab CZ) vodenja in poveljevanja
med državno in občinsko ravnjo v okviru sistema CZ, ki sedaj pokriva
delovanje večjega števila OŠCZ v določeni administrativni pokrajini.
Preoblikovala sta se tudi položaj in vloga RŠCZ, ki ni več kolektivni
organ odločanja, ampak strokovno-posvetovalni organ poveljnika CZ RS.
Položaja poveljnika RŠCZ in načelnika RŠCZ sta opuščena. Način odlo-
čanja se je spremenil tudi v preostalih štabih in organih CZ: kolektivno
odločanje je nadomestilo popolnoma individualizirano odločanje povelj-
nika CZ. Tako odločitve sedaj sprejema poveljnik, medtem ko je štab le
strokovno-posvetovalni organ poveljnika CZ. Uveden je bil institut vodje
intervencije, ki operativno in strokovno vodi posamezno intervencijo ter
je navadno najvišji poveljnik v sistemu varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. MŠCZ je bil leta 1991 razpuščen; njegove funkcije je prev-
zel nov OŠCZ mesta Ljubljane, ki pokriva področje novooblikovane
Mestne občine Ljubljana. Funkcije načrtovanja in opremljanja enot CZ
ter izdelavo ocen ogroženosti je danes na ravni države naloga URSZR, na
lokalni ravni pa občine z njenimi strokovnimi službami, medtem ko so
izobraževanje in usposabljanje enot ter sistem obveščanja in alarmiranja
še vedno v pristojnosti državne ravni oz. URSZR. Vloga državne ravni se
je z zakonom iz leta 1994 v veliki meri zmanjšala in naloge prenesla na
lokalno raven. Celoten sistem se je v veliki meri formalno decentraliziral;
težišče se je preneslo na lokalno skupnost. To je po svoje zanimiva reši-
tev, če upoštevamo izkušnje iz leta 1991, ko so ravno zaradi preprečeva-
nja samovolje lokalnih oblasti in centralizacije obrambnih naporov usta-
novili koordinacijske podskupine.

Sprememb je bilo dejansko z novim zakonom veliko, vendar pa je nes-
porno, da le-te niso temeljile na oceni izkušenj iz leta 1991, ker te ocene
preprosto ni. Menim, da so v veliki meri nadaljevanje sprememb, ki so se
začele uvajati že ob koncu 80-tih in so se v določeni meri prilagodile novi
realnosti reforme lokalne samouprave. Strokovne spremembe, ki so pote-
kale vzporedno s tem v sistemu zaščite in reševanja, pa so bile v veliki
meri plod dela in prizadevanja posameznikov, ki so sodelovali pri spre-
membah v 80-tih in pri dogodkih leta 1991, in ne neke poglobljene stro-
kovne analize na ravni Vlade RS ali ministrstva za obrambo. Vlada RS je
v avgustu 1991 sicer ocenjevala delo vojaškega dela obrambe, medtem ko
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delo CZ in drugih ostalih struktur ni bilo ocenjeno. To jasno kaže na po-
manjkanje tradicije organizacijskega učenja v Sloveniji. Spremembe so se
začele šele v zadnjih nekaj letih. 

Strokovno nista bila ocenjena vloga in uspešnost dela sistema CZ,
upravnih zvez, RKoS in pokrajinskih koordinacijskih skupin, predvsem
ni bilo ocene, v kolikšni meri je bila centralizacija odločanja in združeva-
nja učinkovita in uspešna. Pred prehodom na indiviualizirano odločanje
v sistemu CZ niso bile opravljene analize, ali je bilo dotedanje kolektivno
odločanje v štabih CZ neučinkovito ali učinkovito, točneje, v katerih pri-
merih je bilo učinkovito in v katerih je bilo neučinkovito. Nihče se ni
posvetil analizi preobremenjenosti, vplivu stresa in podpore družinam
članov štabov CZ, kar ostaja še danes ena najšibkejših točk v sistemu
zaščite in reševanja.98 Če bi bila strokovna analiza opravljena, bi videli,
da so bili ti problemi navzoči že leta 1991, čeprav je bilo odločanje tedaj
bolj ali manj kolektivno v okviru štaba CZ.

Odnosi z javnostmi so ostali z zakonom iz leta 1994 formalno neopre-
deljeni in vloga poveljnika CZ nasproti množičnih občil ni bila definira-
na, čeprav je bila že leta 1991 jasno postavljena. Poveljnik štaba oz. načel-
nik sta bila leta 1991 edina člana bodisi RŠCZ bodisi MŠCZ ali OŠCZ, ki
sta lahko dajala izjave za množična občila. Ta izkušnja je bila v sistemu
zaščite in reševanja do leta 1998 popolnoma pozabljena in potrebne so
bile nove neprijetne izkušnje, da smo to vedenje znova pridobili. Je pa
res, da se je partnerski odnos med množičnimi občili in akterji kriznega
upravljanja in vodenja od leta 1991 do danes spremenil v konfrontacij-
skega, polnega medsebojnega nezaupanja in sumničenja,99 kar je posle-
dica družbenih sprememb, ki so sledile letu 1991. Vendar pa to ne opra-
vičuje sistema zaščite in reševanja, ker svojih pripadnikov ni uspel
prilagoditi novi družbeni stvarnosti.

V veliki meri pa sta ostali nespremenjeni lastnosti ljudi, ki sodelujejo v
sistemu zaščite in reševanja, in sta značilni tudi za tiste, ki so sodelovali v
sistemu CZ leta 1991: osebna požrtvovalnost in želja pomagati sočloveku
v stiski. 
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98 To je bilo zelo očitno ob potresu v Posočju leta 1998. 
99 Zelo očitni primeri oteženih odnosov med množičnimi občili in akterji kriznega

upravljanja in vodenja so potres v Posočju leta 1998, požar v podjetju Dar v Kopru
leta 2000 in računalniški prehod v leto 2000. 
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III.
KOSOVSKA KRIZA: ZRAČNI NAPADI ZVEZE NATO

NA ZRJ – IMPLIKACIJE ZA SLOVENIJO

Uvod – oris zgodovinskega in političnega konteksta

Območje Kosova je že dolgo predstavljalo potencialno krizno žarišče, saj
ga imajo Srbi za zibelko srbstva, Albanci, ki so vedno živeli ločeno v več
državah, pa si želijo združitve. Še leta 1939 je bilo demografsko razmerje
med Srbi in Albanci na Kosovu 40 : 60, leta 1981 pa so Albanci sestavljali
že 77,5 % prebivalstva. Po ocenah za leto 1991 je delež Albancev znašal
že 82,2 %101, kar je konflikt še dodatno zaostrovalo.

Nasilni spopadi na Kosovu, v katere je bila tako ali drugače kot del
skupne države vpletena tudi Slovenija, so izbruhnili tako rekoč vsako
desetletje po koncu 2. svetovne vojne.102 Etnični konflikt med Srbi in Al-
banci se je še posebej zaostril leta 1981. Pristojnost za rešitev problema je
takrat sicer imela federacija, vendar je iniciativa postopoma prehajala na
Srbijo, ki pa je problem skušala reševati s silo. V letu 1989 je bila avtono-
mija Kosova s spremembo srbske ustave tudi formalno odpravljena.
Strah na Kosovu živečih Srbov in Črnogorcev, da bi jih Albanci zaradi
naglega demografskega naraščanja in odseljevanja nealbanskega prebi-
valstva izrinili, je izkoriščala srbska propaganda, ki je širila zgodbe o po-
silstvih, grožnjah, izgonih in podobnem, s čemer je uradna Srbija opravi-
čevala pritisk in navsezadnje tudi nasilje na Kosovu.

Etnični konflikt se je znova zaostril v drugi polovici devetdesetih let,
ko je zaradi posredovanja Jugoslovanske armade (JA) in paravojaških for-
macij prišlo do eksodusa več tisoč beguncev v sosednje države. Konec
leta 1998 je tako velik del albanskega prebivalstva na Kosovu doživljal
humanitarno katastrofo. Ta je bila povod za vojaško posredovanje sil

100 Pri analizi sta sodelovala tudi Milan Frankovič in Bojan Pipenbaher.
101 Spomladi leta 1991 je bil v tedanji Jugoslaviji popis prebivalstva, ki pa so ga Albanci

na Kosovu bojkotirali.
102 V letih 1944–45 je Jugoslovanska armada zatrla upor Albancev, pozimi 1955/56 je

jugoslovanska Služba državne varnosti opravila akcijo »pobiranja orožja«, v kateri
so aretirali in trpinčili 30.000 ljudi, okoli 100 oseb pa so v zaporih umorili. Trinajst
let kasneje so demonstracije povzročile odstop tedanjega vodstva Kosova, izražene
pa so bile tudi zahteve po tem, da Kosovo postane avtonomna republika znotraj So-
cialistične federativne republike Jugoslavije.
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zveze Nato v Zvezni republiki Jugoslaviji (ZRJ), s čimer je kosovska kriza
dosegla svoj vrhunec.

Slovenija je bila do osamosvojitve leta 1991 – zaradi sobivanja v skup-
ni državi, svojih lastnih interesov po ohranitvi takratne zvezne ureditve
(visoka stopnja avtonomije republik in pokrajin), spoštovanja človekovih
pravic in visoke stopnje finančnih sredstev, ki jih je namenjala za manj
razvite – tesno povezana s problemom Kosova. Pri tem se je zavzemala
za nenasilno reševanje le-tega.103

Tudi po razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije je bila
Republika Slovenija (RS) povezana s kosovsko krizo, vendar bolj posred-
no. Še naprej se je zavzemala za mirno rešitev spora ter Kosovu nudila
humanitarno pomoč. Med letoma 1993 in 1998 je bila aktivno vključena
tudi v reševanje žgoče begunske problematike.

Z zaostrovanjem kosovske krize, ki je svoj vrh dosegla z vojaškim po-
sredovanjem sil zveze Nato v ZRJ, je prišlo do dogodkov, ki so predstav-
ljali neposreden vir ogrožanja nacionalne varnosti Slovenije. Zato se je
Slovenija znašla pred možnostjo nastanka krize, ki je zahtevala aktivira-
nje posameznih mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja.

Kronološki pregled

Pri proučevanju potencialne krize, ki bi lahko v Sloveniji nastala zaradi
eskalacije kosovske krize (le-ta se ni zgodila čez noč in torej v primerjavi
z naravnimi in drugimi nesrečami njenega začetka ni mogoče natančno
določiti), smo se omejili na časovni okvir vojaškega posredovanja sil
zveze Nato v ZRJ. To je čas najbolj verjetnega nastanka krize v Sloveniji
zaradi eskalacije kosovske krize oz. od začetka neposrednih letalskih na-
padov zveze Nato na ZRJ (22. 3. 1999) do uradnega sporočila zveze Nato
o koncu napadov na ZRJ (20. 6. 1999).
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103 V Sloveniji so srbske akcije na Kosovu opazovali z zaskrbljenostjo, kajti hegemoni-
stične in centralistične težnje, ki so bile njihova podlaga, so se usmerjale tudi proti
Sloveniji. Po odpravi avtonomije Kosova sta bili slovenska politika in javnost ogor-
čeni, saj je bil to enostranski poseg Srbije v ustavno ureditev zvezne države. Priza-
devanja Slovenije za mirno rešitev spora so povzročila, da je nacionalistično vodstvo
Srbije in Črne gore začelo napade nanjo, najprej verbalne, zelo hitro pa je prišlo tudi
do konkretnih akcij, še zlasti na gospodarskem področju, kjer je bilo sodelovanje v
kratkem času povsem pretrgano, slovensko premoženje pa zaplenjeno (Malešič,
1995: 648).
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Pomembnejši mednarodni politično vojaški dogodki

22. 3. 1999 Predsednik Združenih držav Amerike (ZDA) Clinton je
v svojem govoru zadnjič pozval ZRJ k podpisu medna-
rodnega mirovnega sporazuma za Kosovo, hkrati pa
tudi zadnjič napovedal vojaško posredovanje sil zveze
Nato v ZRJ.

24. 3. 1999 Zveza Nato napade ZRJ; operacija »Zavezniška moč«.
Prepoved civilnih poletov nad Jadranom.

25. 3. 1999 Vlada ZRJ prekine diplomatske odnose z Francijo, Veli-
ko Britanijo in Nemčijo.

27. 3. 1999 Začetek druge faze operacije »Zavezniška moč«.
Povečanje nasilja JA in paravojaških srbskih enot nad
Albanci in začetek množičnega bega Albancev v Make-
donijo, Albanijo in Črno goro.
Demonstracije Srbov po evropskih mestih.
Ameriški predsednik Clinton obvesti kongres o pošilja-
nju dodatnih sil v Makedonijo.

28. 3. 1999 Zveza Nato zaskrbljena zaradi izganjanja Kosovskih Al-
bancev – začela se je humanitarna katastrofa.

1. 4. 1999 Generalni sekretar zveze Nato Solana in Vrhovni po-
veljnik zavezniških sil za Evropo Clark izrazita možnost
kopenskega posredovanja.

3. 4. 1999 Prvi zračni napad na Beograd.
23. 5. 1999 Intenzivno bombardiranje energetskih objektov.
13. 5. 1999 Komisar Evropske unije (EU) Verheugen predstavi po-

budo o oblikovanju Pakta stabilnosti za JV Evropo.
3. 6. 1999 ZRJ sprejme mirovni načrt EU in Ruske federacije (RF);

umik JA in srbskih paravojaških sil s Kosova in prihod
mirovnih sil pod vodstvom Organizacije združenih na-
rodov (OZN).

10. 6. 1999 Srbska vojska in policija se začneta umikati s Kosova.
Zveza Nato preneha z zračnimi napadi.
Varnostni svet OZN določi mirovne pogoje.
Na pobudo EU se na mednarodni konferenci na mini-
strski ravni ustanovi Pakt stabilnosti za JV Evropo.

11. 6. 1999 Ruske enote iz BiH vkorakajo na Kosovo.
12. 6. 1999 Enote zveze Nato vkorakajo na Kosovo (Britanci, Fran-

cozi in Američani).
20. 6. 1999 Zveza Nato uradno objavi konec operacije »Zavezniška

moč«.

X KOSOVSKA KRIZA: ZRAČNI NAPADI ZVEZE NATO NA ZRJ – IMPLIKACIJE ZA SLOVENIJOX
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Kronologija dogodkov potencialne krize v Sloveniji

12. 3. 1999 Seja Sveta za nacionalno varnost, ki je obravnaval aktual-
na prizadevanja mednarodne skupnosti in Slovenije za
mirno rešitev krize na Kosovu ter predloge ukrepov za
preprečitev nastanka krize pri nas.

24. 3. 1999 Posvetovanje generalnega sekretarja Nata Solane in ame-
riške zunanje ministrice Albright s predsednikom Vlade
RS Drnovškom glede reševanja krize na Kosovu in posle-
dic, ki bi jih imelo vojaško posredovanje zveze Nato v ZRJ.
Novinarska konferenca predsednika Vlade RS Drnovška –
generalni sekretar zveze Nato Solana je zagotovil, da bo
zveza Nato Sloveniji kot partnerski državi ob morebitni
ogroženosti zagotovila varnost. 
Slovenija poostrila nadzor na mejah in nekaterih objektih.
Letala zveze Nato so ponoči prvič preletela ozemlje Slove-
nije.

25. 3. 1999 Delno zaprt slovenski zračni prostor in dovoljenje za pre-
lete letal zveze Nato. Zveza Nato ima tudi dovoljenje za
uporabo slovenskih letališč ob morebitnih zasilnih pri-
stankih.
Izredna seja Sveta za nacionalno varnost (udeležena tudi
predsednik RS Kučan in predsednik Državnega zbora RS
Podobnik,), ki je pristojnim ministrstvom naročil pripravo
ukrepov ob morebitnem neposrednem ogrožanju Sloveni-
je in terorističnih akcijah.
Izredna seja Državnega zbora RS (seznanitev z informaci-
jami o napadu).
Obravnava razmer na seji Vlade RS.
Okrepitev varnostnih ukrepov Policije.
Veleposlanik RS v Varnostnem svetu OZN Türk si priza-
deva za čimprejšnjo obnovo pogajanj za dosego miru in
podpisa sporazuma iz Ramboullieta.

26. 3. 1999 Ameriška ambasadorka v Sloveniji izroči pismo predsed-
nika ZDA Clintona s stališči ZDA in varnostnimi jamstvi
Sloveniji.
Ruski veleposlanik v Sloveniji preda pismo predsednika
RF Jelcina, v katerem je izrazil nestrinjanje s posegom sil
zveze Nata v ZRJ.
Predsednik Vlade RS Drnovšek je ponovil, da Vlada RS
intenzivno spremlja vojaško operacijo zveze Nato v ZRJ. 
Pristojna ministrstva so sprejela ustrezne ukrepe glede
varnosti države.
Veleposlanik RS v Varnostnem svetu OZN Türk glasuje

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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proti ruskemu osnutku resolucije Varnostnega sveta OZN
o ustavitvi letalskih napadov sil zveze Nato na ZRJ.

27. 3. 1999 Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) se je odzvalo na po-
ročila mednarodnih humanitarnih organizacij ob najno-
vejšem nasilju srbskih varnostnih sil nad civilnim prebi-
valstvom na Kosovu.

30. 3. 1999 Protestni shod Zveze srbske skupnosti v Sloveniji.
1. 4. 1999 Vlada RS je beguncem s Kosova namenila 47 milijonov to-

larjev.
Minister za zunanje zadeve Frlec je na srečanju zunanjih
ministrov ter predstavnikov več svetovnih ustanov v Pe-
tersbergu pri Bonnu izjavil, da je Slovenija pripravljena na
sprejem beguncev.

8. 4. 1999 Vlada RS je sprejela sklep, da bo predlagala Državnemu
zboru RS, da odobri povečanje števila novih beguncev, ki
jim bo Slovenija nudila začasno zatočišče, za 1.600, kar je
Državni zbor RS sprejel 14. 4 1999.

9. 4. 1999 Seja odbora za obrambo v Državne zboru RS, ki je obrav-
naval oceno varnostnih razmer po vojaškem posredovanju
sil zveze Nato v ZRJ.
Slovenska nacionalna stranka ostro protestira proti vojaš-
kemu posredovanju sil zveze Nato v ZRJ.
Predsednik Vlade RS Drnovšek ocenjuje, da lahko razme-
re na Balkanu negativno vplivajo tudi na slovensko gospo-
darstvo.

22. 4. 1999 Vlada RS je sprejela sklep, da bo Slovenija ob upoštevanju
ustreznega parlamentarnega postopka dala zvezi Nato na
razpolago tudi kopenske tranzitne poti, če se bo zavezniš-
tvo odločilo za kopenski poseg na Kosovu.

10. 6. 1999 Slovenija je v okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo ponu-
dila tri različne aktivnosti: okroglo mizo o malih in sred-
njih podjetjih, okroglo mizo o narodnostnih manjšinah in
takojšnjo razširitev aktivnosti Mednarodnega sklada za
razminiranje in pomoč žrtvam min (ITF) tudi na območje
Kosova.

Kritični odločitveni trenutki

V obdobju, ki ga zajema analiza, je mogoče prepoznati ključen odločitve-
ni trenutek, to je oblikovanje odločitev pristojnih organov Republik Slo-
venije neposredno po začetku vojaškega posredovanja sil zveze Nato v
ZRJ. Preventivno ukrepanje Slovenije za preprečitev nastanka krize je
obsegalo izvajanje ukrepov za zagotavljanje nacionalne varnosti na raz-
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ličnih področjih, vključevanje Slovenije v prizadevanja mednarodne
skupnosti za normalizacijo razmer na Kosovu in humanitarno pomoč
prebivalstvu, ki je moralo zapustiti to območje.

Glede ravnanja Slovenije v tej potencialni krizi in oblikovanja odloči-
tev pristojnih organov je sicer mogoče prepoznati še dva ključna odloči-
tvena trenutka, in sicer odločitev Vlade RS, da dovoli uporabo slovenske-
ga zračnega prostora za prelete letal držav članic zveze Nato v primeru
vojaškega posredovanja v ZRJ, ter odločitev Vlade RS, da Slovenija sode-
luje v Paktu stabilnosti za JV Evropo. Čeprav omenjenih odločitvenih
trenutkov ne bomo natančno razčlenjevali, pa bomo ocenjevali, kako je
odločitev o odobritvi preleta letal vplivala na sprejemanje drugih odloči-
tev pri nastajanju potencialne krize pri nas, hkrati pa ocenili tudi more-
bitne posledice, če se Slovenija ne bi aktivno vključila v Pakt stabilnosti
za JV Evropo.104

Sprejem odločitve o odobritvi uporabe slovenskega zračnega prostora 
za prelete vojaških letal zveze Nato

Zveza Nato je z ustno noto dne 10. 10. 1998 zaprosila Vlado RS za odobri-
tev neomejene uporabe slovenskega zračnega prostora zaradi morebitne-
ga izvajanja zračnih operacij nad ozemljem ZRJ. Vlada RS je sprejela
sklep o odobritvi uporabe zračnega prostora in z njim 11. 10. 1998 sezna-
nila zvezo Nato. 

Slovenija je bila v tem obdobju aktivna članica Partnerstva za mir in je
jasno nakazovala nacionalni interes, da se v zvezo Nato vključi kot pol-
nopravna članica. S političnega vidika torej Slovenija dejansko ni imela
alternative, saj bi zavrnitev odobritve preletov lahko upočasnila njeno
približevanje zvezi Nato. 

Sprejem odločitev pristojnih organov Republike Slovenije neposredno 
po začetku vojaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ

Slovenija je neposredno po začetku napadov sil zveze Nato v ZRJ sprejela
vrsto ukrepov v zvezi z zagotavljanjem nacionalne varnosti, zlasti na po-
dročju zagotavljanja notranje in vojaške varnosti. Na podlagi ocen obveš-
čevalnih služb in organov notranje varnosti je bilo ugotovljeno, da obsta-
ja majhna verjetnost, da bi bila slovenska notranja varnost ogrožena od
zunaj. Ocenjeno pa je bilo, da so možni konflikti med pripadniki srbske
in albanske narodnosti, ki živijo v Sloveniji.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX

104 Mednarodna skupnost je od Slovenije kot ene izmed republik nekdanje Socialistič-
ne federativne republike Jugoslavije in posledično poznavalke problemov v regiji
pričakovala aktivno udeležbo.
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Odločitve in aktivnosti Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) so bile
zato usmerjene zlasti v izvajanje preventivnih ukrepov za zavarovanje
varnosti ljudi in premoženja, preprečitev kaznivih dejanj in možnih tero-
rističnih akcij, zaščito najpomembnejših objektov in spremljanje varnost-
nih razmer predvsem z vidika možnih konfliktov med Srbi in Albanci.
Na dan začetka vojaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ je minister
za notranje zadeve Šuklje izdal odločbo o vpoklicu pomožnih policistov
za izvajanje nalog iz zakona o policiji105, ki se je nanašala na vse policij-
ske enote, ki mejijo na Madžarsko in Hrvaško. 

Že pred začetkom vojaškega posredovanja sil zveze Nato je vodstvo
Policije odredilo izvajanje temeljitega mejnega nadzora pri vstopu in iz-
stopu iz države, ki se je izvajala v koordinaciji s carinskimi organi. MNZ
je pripravilo predlog aktivnosti za preprečitev ilegalnih migracij s pou-
darkom na nastanitvi, oskrbi in šolanju prebežnikov iz ZRJ106, ki ga je
obravnaval Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve in ka-
sneje tudi Vlada RS.107 Posebnega povečanja števila ilegalnih prehodov
ali poskusov prehodov državne meje ni bilo, saj sta tako Hrvaška kot Ma-
džarska zaprli meje z ZRJ. MNZ in Policija sta tesno sodelovali z varnost-
nimi organi vseh sosednjih držav. Na podlagi informacij, pridobljenih od
madžarske policije oziroma madžarskega ministrstva za notranje zadeve,
da je možen sekundaren val beguncev in ilegalnih imigrantov po koncu
vojaškega posredovanja sil zveze Nato, sta MNZ in Policija načrtovala
ukrepe za takšen primer, zlasti z vidika okrepljenega varovanja državne
meje.

MZZ je MNZ predlagalo tudi začasno ustavitev izdajanja vizumov
državljanom ZRJ, kar je bilo hitro realizirano. Varnostno najbolj obreme-
njeni policijski upravi, Murska Sobota in Maribor, sta bili dodatno ka-
drovsko okrepljeni s policisti drugih policijskih uprav. V vseh policijskih
upravah je bila odrejena pripravljenost na domu za policiste posebne po-
licijske enote.

MNZ je preventivno okrepilo operativno in fizično varovanje diplo-
matsko-konzularnih predstavništev tujih držav, njihovih rezidenc ter
pomembnih državnih objektov, predvsem letališč, jedrskih objektov, naj-
pomembnejših gospodarskih in telekomunikacijskih objektov ter objek-
tov, kjer se zadržuje večje število državljanov in podobno.

Ker je bilo ocenjeno, da Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, in
glede na to, da je zveza Nato ob dovoljenju za prelet slovenskega zračne-
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105 Posebna policijska enota in rezervni policisti naj bi bili aktivirani na podlagi ocene
stanja varnosti ali zaznave povečanega pritiska na meje. Glede na to, da je v Slove-
niji prišlo le do verbalnih konfliktov in le v enem primeru do požiga kioska v lasti
pripadnika albanske narodnosti, ter da ni prišlo do bistvenega povečanja ilegalnih
prehodov državne meje, so bili pomožni policisti aktivirani le v manjšem obsegu.

106 Poročilo MNZ, št. 0021-3-001/41-99/01, 1. 4. 1999.
107 Zapisnik 104. seje Vlade RS, 8. 4. 1999: točka 6b.
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ga prostora zagotovila vojaško varnost, so pristojni organi ocenili, da je
na tem področju dovolj, če se izvedejo le nekateri preventivni ukrepi.

Ministrstvo za obrambo (MO) je prek Obveščevalno varnostne službe
(OVS) in Generalštaba Slovenske vojske (GŠSV) spremljalo razmere v
ZRJ. Pri tem je intenzivno sodelovalo tudi z drugimi državnimi organi, še
zlasti z MZZ in Slovensko obveščevalno varnostno agencijo (SOVA). V
okviru GŠSV je bila aktivirana operativna skupina, ki je skrbela za uskla-
jeno izvajanje aktivnosti v vseh poveljstvih in enotah Slovenske vojske
(SV). Težišče nalog je bilo usmerjeno predvsem v intenziviranje nadzora
nad vojaškimi objekti. V SV so bili preventivno izvedeni tudi nekateri
ukrepi za povišanje bojne pripravljenosti, še zlasti glede dosegljivosti
ključnih starešin, dežurstva dela operativnih skupin na različnih ravneh,
preverjanja zvez in podobno.

Zveza Nato je ob preletu letal prek slovenskega zračnega prostora do-
bila tudi dovoljenje za zasilno pristajanje letal na slovenskih letališčih.
Slovenski zračni prostor je bil v času zračnih napadov, za razliko od
nekaterih drugih držav, le delno zaprt za civilni zračni promet, in sicer
južno od črte Trst–Ljubljana–Budimpešta nad 3.600 metrov nadmorske
višine.

Na področju gospodarske varnosti posebni ukrepi sicer niso bili spre-
jeti, bilo pa je ocenjeno, da kosovska kriza kratkoročno ne bo bistveno
vplivala na gospodarsko dejavnost v Sloveniji, da pa bi se na tem področ-
ju razmere utegnile zaostrovati vzporedno s trajanjem krize.108

Z vidika varovanja okolja je Slovenija že ob odobritvi preletov letal
prek svojega ozemlja zvezi Nato postavila pogoj, da ni dovoljeno zasilno
odmetavanje oborožitve in prebijanje zvočnega zidu nad Slovenijo.109

Ocenimo lahko, da so bile odločitve večinoma sprejete na podlagi real-
nih ocen razmer tako na območju vojaškega posredovanja zveze Nato
kakor tudi v Sloveniji. Ukrepi, ki so se izvajali na podlagi teh odločitev,
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108 Prav tako so bile ocenjene posledice vojaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ na
turistično gospodarstvo. Vojaško posredovanje je namreč povzročilo osip 30–40 %
najav obiskov iz tujine ob velikonočnih praznikih. Ministrstvo za malo gospodars-
tvo in turizem (MMGT) je zato pripravilo predlog ukrepov, ki jih je 22. 4. 1999 spre-
jela Vlada RS. Kratkoročni ukrepi so se tako nanašali zlasti na okrepitev promocij-
skih aktivnosti, poenostavitev prestopa meje za državljane držav, za katere velja vi-
zumski režim, znižanje taks za plovbo po slovenskem morju, znižanje cen letalskega
goriva in letaliških taks ter podobno. MMGT je pripravilo tudi predlog ukrepov za
primer, če se vojaško posredovanje ne bi hitro končalo, ukrepi pa so se nanašali zla-
sti na oprostitev plačila davka na dodano vrednost, subvencioniranje prispevkov in
dajatev na izplačane plače in podobno. Za realizacijo teh ukrepov bi MMGT potre-
bovalo dodatna sredstva, ki pa jih v okviru proračuna ni bilo mogoče zagotoviti, zato
je Vlada RS zadolžila Ministrstvo za finance, da načrtuje prerazporeditev sredstev iz
drugih postavk za primer, če bi bilo prej navedene ukrepe potrebno uveljaviti (Spo-
ročilo za javnost o seji Vlade RS, 22. 4. 1999).

109 Kljub temu je eno letalo na območju Zasavja prebilo zvočni zid. Zveza Nato je na
zahtevo Slovenije izvedla preiskavo in sprejela potrebne ukrepe, da se to ne bi pono-
vilo.
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so bili glede na njihovo vsebino, obseg in intenzivnost ustrezni in niso
bistveno vplivali na življenje in delo prebivalcev Slovenije. Celo več, veči-
noma so se izvajali tako, da so bili za ljudi neopazni in nemoteči.

Slovenija si je na zunanjepolitičnem področju prizadevala, da se napa-
di sil zveze Nato na ZRJ čim hitreje končajo in se začne konflikt reševati
po politični poti, tako da se dolgoročno zagotovi pravična in trajna poli-
tična rešitev kosovske krize. Razlogi za to so bili zlasti politika mirnega
reševanja sporov, za katero se zavzema Slovenija, geografska bližina ob-
močja kosovske krize, dejstvo, da je bila Slovenija nekoč del Jugoslavije,
kamor je sodilo tudi Kosovo. Poleg tega pa bi lahko nadaljnje zaostrova-
nje kosovske krize še bolj ogrozilo slovenske nacionalne interese, zlasti z
vidika gospodarstva in nevarnosti, da bi Slovenija v mednarodni skupno-
sti obravnavali kot del nestabilnega območja.

Zaradi omenjene situacije je Slovenija intenzivirala mednarodno poli-
tično sodelovanje na vseh ravneh, še zlasti zato, ker se je kot nestalna
članica Varnostnega sveta OZN čutila zavezano, da prispeva svoj delež k
čimprejšnji stabilizaciji nastalih kriznih razmer na Kosovu.

Okrepila je sodelovanje z Organizacijo za varnost in sodelovanje v
Evropi (OVSE) ter bilateralno sodelovanje z vplivnimi državami v medna-
rodni skupnosti in državami na obrobju območja vojaškega posredovanja
sil zveze Nato. Posebna pozornost je bila tako namenjena Makedoniji in
Albaniji, ki bi bili ob zaostrovanju kosovske krize lahko najprej nepo-
sredno ogroženi. Slovenija je tako organe EU posebej opozarjala na težke
razmere v teh dveh državah. Dala pa je tudi nekatere konkretne predloge
ukrepov pomoči tema dvema državama v obdobju po krizi. Slovenija je
obema državama ponudila tudi politično in gospodarsko pomoč.110

Zadnji sklop odločitev in aktivnosti za preprečitev nastanka krize v
Sloveniji je povezan s humanitarno pomočjo beguncem, ki so bili prisilje-
ni zapustiti Kosovo. Načrtna politika etničnega čiščenja ZRJ oz. Srbije je
namreč povzročila množične prebege oseb različnih etičnih pripadnosti,
zlasti Albancev v Albanijo, Makedonijo in Črno goro.111

Pri tem je treba razlikovati med tisto humanitarno pomočjo, ki jo je
Slovenija ponudila beguncem na območju Makedonije, Albanije in Črne
Gore, in tisto, ki jo je zagotavljala na svojem ozemlju. Tako je Slovenija
že jeseni 1998 organizirala prvi konvoj humanitarne pomoči Albaniji kot
pomoč za oskrbo beguncem s Kosova. Vlada RS je v začetku aprila leta
1998 za pomoč beguncem v Makedoniji, Albaniji in Črni gori namenila
47 milijonov tolarjev, v maju pa še dodatnih 25 milijonov tolarjev. Spreje-
la pa je tudi sklepe, po katerih se je v izvajanje humanitarnih operaciji
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110 Vlada RS je v tem okviru sprejela sklep o povečanem uvozu kmetijskih proizvodov
iz Makedonije (Zapisnik 109. seje Vlade RS, 13. 5. 1999, točka 35d). Prav tako pa je
zadnjo letalsko linijo s Tirano ohranjalo slovensko letalsko podjetje Adria Airways
(TV SLO 1, Odmevi – magnetogram prispevka, 23. 4. 1999). 

111 Po podatkih Visokega komisariata Združenih narodov za begunce je bilo skupno
razseljenih več kot pol milijona prebivalcev Kosova.
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aktivno vključilo slovensko vojaško in civilno osebje. Tako je Slovenija
sodelovala v humanitarni operaciji, ki jo je vodila zveza Nato, v Albaniji z
bataljonsko sanitetno postajo SV, v Makedoniji pa s civilno zdravniško
ekipo. Poleg tega so različni donatorji (humanitarne organizacije in
nekatera podjetja) za begunce namenili humanitarno pomoč (živila, oble-
ke, postelje, zdravila in šotore) v skupni vrednosti okoli 120 milijonov
tolarjev. 

S tem se je Slovenija pridružila stališču večine zahodnih držav, da je
problem nastanitve in oskrbe beguncev potrebno reševati v območju
regije, to je v Makedoniji, Albaniji in Črni gori, kamor se je zateklo naj-
več beguncev. Po njihovem mnenju je bilo samo tako mogoče preprečiti
uresničitev nacionalistične politike ZRJ, ki je imela za cilj etnično očišče-
no Kosovo, in po koncu kosovske krize omogočiti naglo vrnitev begun-
cev na svoje domove. 

Slovenija pa je humanitarno pomoč ponudila tudi beguncem z območ-
ja kosovske krize na svojem ozemlju. V avgustu 1998 se je bistveno pove-
čalo število ilegalnih vstopov oseb z ogroženega območja. To se je do vo-
jaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ le še povečevalo, tako da je
bilo marca 1999 na ozemlju Slovenije že približno 2.500 oseb z območja
Kosova.

Zaradi zaostrovanja begunske problematike na obrobju območja vojaš-
kega posredovanja sil zveze Nato se je Slovenija pridružila zahodnim dr-
žavam, ki so se odločile, da bodo dodatno sprejele še določeno število be-
guncev s tega območja in jim zagotovile ustrezno zaščito v skladu s svojo
nacionalno zakonodajo. Vlada RS se je zato odločila, da aktivira zakon o
začasnem zatočišču112 in je Državnemu zboru RS predlagala, da po eno-
faznem postopku sprejme odlok o določitvi števila oseb, katerim bo Slo-
venija nudila začasno zatočišče.

Vlada RS je pri določitvi števila oseb upoštevala interese nacionalne
varnosti, javnega reda in miru ter gospodarske in druge možnosti Slove-
nije.113 Vlada RS je Državnemu zboru RS predlagala, da Slovenija zača-
sno zatočišče ponudi dodatnim 1.600 osebam, pregnanih z območja Ko-
sova. Državni zbor RS je podprl predlog Vlade RS in se zavzel, da bo to
problematiko, v primeru, če bo število beguncev večje, kot je določal
odlok, znova obravnaval in v skladu z možnostmi odločal o povečanju
števila beguncev, ki jih Slovenija lahko sprejme.
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112 Zakon o začasnem zatočišču (1997) daje osebi, ki ji je priznan status začasnega zato-
čišča, vse pravice iz naslova bivanja in oskrbe v Sloveniji za čas začasnega zatočišča
v skladu z možnostmi: pravico do zdravstvenega varstva, pravico do izobraževanja,
dela pod pogoji iz zakona, prejema človekoljubne pomoči v skladu z možnostmi in
pomoči pri uveljavljanju pravic po tem zakonu.

113 Med vojaškim posredovanjem sil zveze Nato v ZRJ je bilo v Sloveniji dejavnih še
deset zbirnih centrov, ki pa zaradi navzočnosti beguncev iz BiH niso zadoščali za
sprejem celotne kvote beguncev s Kosova, saj je bilo takrat prostih le 500 mest.
Kljub temu da bi se del beguncev nastanil pri sorodnikih, bi bilo treba poiskati nove
zmogljivosti za nastanitev.
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Pri sprejemu teh oseb je Vlada RS sprejela sklep, da je treba spoštovati
predvsem načelo združevanja družine in da je vse aktivnosti treba izvaja-
ti organizirano ter v sodelovanju z mednarodnimi organizacijami, kot so
Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR), Mednarod-
ni rdeči križ, Karitas in druge humanitarne organizacije ter Mednarodna
organizacija za migracije, ki je bila tudi zadolžena za organiziran prevoz
teh oseb v Slovenijo.

Za usklajevanje aktivnosti v zvezi s prihodom, sprejemom, nastanitvi-
jo in ureditvijo statusa začasnega zatočišča je Vlada RS določila MNZ.
Ministrstvu za finance pa je naložila, da predvidi način financiranja in
zagotovi potrebna finančna sredstva.

Sprejem odločitve o sodelovanju v Paktu stabilnosti za JV Evropo 

Že med samim potekom vojaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ so
se pojavile pobude za oblikovanje strategije stabilizacije JV Evrope.114

Vlada RS je bila do pobude skeptična, saj se je bala, da bi bila Slovenija
umeščena v krizno in nestabilno območje, zato Slovenija pri oblikovanju
osnutka listine o ustanovitvi Pakta stabilnosti ni sodelovala od samega
začetka. Zahvaljujoč uspešnemu pojasnjevanju slovenskih stališč se je
Slovenija v sklepnem besedilu dokumenta znašla na strani demokratič-
nih in stabilnih držav, ki so pripravljene sodelovati pri urejanju razmer
na tem kriznem območju.

Slovenija je na sklepni konferenci ponudila, da sodeluje v treh aktiv-
nostih v okviru Pakta stabilnosti: ena je okrogla miza o malih in srednjih
podjetjih, druga je okrogla miza o narodnostnih manjšinah in tretja je ta-
kojšnja razširitev aktivnosti ITF tudi na območje Kosova. Poleg tega je
Slovenija ocenila, da lahko aktivno pripomore tudi na področjih vzpo-
stavljanja demokratičnih institucij, gospodarske obnove in podobno.

Preventiva in priprave na krizo

Glede na proučevano krizo lahko ugotovimo, da v našem primeru dejan-
sko raziskujemo predvsem organizacijske, pravne in institucionalne
priprave na krizo, oblikovanje odločitev v zvezi s pripravami na krizo ter
oblikovanje mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja.

Kosovska kriza se je razvijala počasi. Mednarodna skupnost si je dolgo
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114 Zunanji ministri držav EU, ZDA, RF in drugih članic skupine G-8 ter devetih držav
JV Evrope s Slovenijo na čelu so se 10. 6. 1999 v Kölnu dogovorili o Paktu stabilno-
sti. Sodelovala je tudi vrsta mednarodnih finančnih ustanov, kot sta Mednarodni
monetarni sklad in Svetovna banka, ki naj bi skupaj z EU zagotovili denar za obno-
vo in gospodarski razvoj območja JV Evrope.
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prizadevala, da se kriza razreši po mirni poti, čeprav je bilo že nekaj me-
secev pred vojaško intervencijo sil zveze Nato jasno, da je na ta način ne
bo mogoče rešiti. Takšen razvoj je državnim organom Republike Sloveni-
je sicer omogočil dovolj časa za priprave na krizo pri nas, vendar pa so te
bile še vedno preveč parcialne in med posameznimi državnimi organi
premalo usklajene.

Kot že rečeno, je Vlada RS zvezi Nato odobrila prelete slovenskega
zračnega prostora. Skladno z mednarodnimi konvencijami je suverena
pravica države, da dovoli prelete tujih vojaških letal, vendar pa je takrat
veljavna zakonodaja urejala le izdajanje dovoljenj za prelete posamičnih
tujih letal, prepovedovala pa je prelete oboroženih letal. Zakonodaja
sploh ni urejala preletov večjih formacij oboroženih vojaških letal115,
Vlada RS pa je 11. 10. 1998 kljub temu zvezi Nato dovolila uporabo zrač-
nega prostora za izvajanje zračnih operacij nad ozemljem ZRJ.116 Izhaja-
joč iz tega, Vlada RS ni bila pristojna za odobritev preletov večjih forma-
cij tujih oboroženih vojaških letal, kar je Ustavno sodišče RS nedvoumno
ugotovilo v 28. točki Odločbe, ki jo je sprejelo 8. 7. 1999. Državni zbor RS
bi namreč moral, skladno s 30. točko Odločbe Ustavnega sodišča RS
(1999), z zakonom urediti primere, pogoje in postopek za sprejem tak-
šnih odločitev.

V okviru priprav na krizo pri nas so posamezna ministrstva izdelala
ocene možnega razvoja krize na področjih iz njihove pristojnosti117, ven-
dar ni bila izdelana celovita ocena na ravni države, ki bi bila interdiscipli-
narna in bi lahko vključevala tudi interakcije med različnimi oblikami
ogrožanja slovenske nacionalne varnosti. Iz teh ocen je izhajalo, da eska-
lacija kosovske krize ne bo imela neposrednih posledic na nacionalno
varnost, ocenjeno pa je bilo, da bi zaostrovanje kosovske krize lahko
imelo hujše posledice na nekaterih področjih, še zlasti na področju no-
tranje varnosti, ob njenem daljšem trajanju pa zaradi morebitnega
zmanjšanja obsega zunanjetrgovinske menjave in števila tujih turistov
tudi na področju gospodarske varnosti.

Na področju notranje varnosti so bili načrtovani ukrepi za intenzivira-
nje nadzora državne meje in varovanja ključnih infrastrukturnih in dru-
gih objektov, na področju vojaške varnosti pa za varovanje najpomem-
bnejših vojaških objektov in povišanje bojne pripravljenosti enot SV.
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115 O tej problematiki je razpravljalo Ustavno sodišče RS in v odločbi ugotovilo, da
sklep Vlade RS o odobritvi preletov ni pravni akt, ki bi ga bilo mogoče izpodbijati
pred ustavnim sodiščem, da pa je učinkoval nedvomno kot predpis. Ugotovilo je, da
bi ta sklep moral biti sprejet v obliki zakona, ki ga sprejme DZ (Odločba Ustavnega
sodišča RS št. U-I 87/9, 8. 7. 1999).

116 Sklep Vlade RS, št 803-05/98-1, 11. 10. 1998.
117 Ocene oz. ustrezne analize so bile izdelane v MZZ, MNZ in MO. Prav tako so obveš-

čevalne službe pripravile ustrezne analize s predvidevanjem možnega razvoja raz-
mer, kar je razvidno tudi iz stenograma Odbora Državnega zbora RS za obrambo, ki
je obravnaval priprave na krizo, njene posledice in dosedanje aktivnosti pristojnih
državnih organov (33. seja Odbora za obrambo Državnega zbora RS, 9. 4. 1999).
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Policija je v tem obdobju, pa tudi že veliko prej, posebno pozornost na-
menjala preprečevanju ilegalnih prehodov državne meje. Zato je poostri-
la nadzor na meji, pa tudi v notranjosti države, pri čemer je na osnovi
sporazumov o vračanju dosledno vračala ilegalne prebežnike državam, iz
katerih so prišli. Kljub temu se je število oseb, ki so ilegalno prišle v Slo-
venijo in bile nameščene v nastanitvenih zmogljivostih MNZ, nenehno
povečevalo. Tako je bilo samo v marcu, ko je bila srbska represija na Ko-
sovu najhujša, na novo nastanjenih povprečno 30 oseb na dan.118

V preventivni fazi so nekateri državni organi, npr. MZZ, MNZ, GŠSV,
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), SOVA,
OVS, načrtovali, da se ob zaostrovanju razmer oblikujejo ustrezni »ad
hoc organi« kriznega upravljanja in vodenja za pomoč organom odloča-
nja. MZZ je tako načrtovalo oblikovanje »medresorske skupine za Koso-
vo«119, MNZ pa oblikovanje posebne koordinacijske skupine Vlade RS za
usklajeno delovanje in ukrepanje v zvezi s problematiko ilegalnih imigra-
cij.120 Kljub temu krizno upravljanje in vodenje takrat v Sloveniji ni bilo
celovito urejeno, saj z izjemo posameznih področij (notranje zadeve, zaš-
čita in reševanje) krizno upravljanje in vodenje nista bila razvita; obliko-
vani niso bili niti stalni mehanizmi niti procedure kriznega upravljanja in
vodenja. Prav zato so se pogosto oblikovale »ad hoc rešitve«.

Odločevalcem so bile večinoma na voljo celovite in pravočasne infor-
macije, vendar pa niso bile vedno pravočasno analizirane. Glavni po-
manjkljivosti sta bili, da je bil pretok informacij med posameznimi držav-
nimi organi prepočasen in da na podlagi informacij niso bile izdelane
analize z ocenami in predvidevanji na strateški ravni, ki bi zajemale vsa
področja, pomembna za nacionalno varnost. 

Ključni državni organi, zadolženi za krizno reševanje, torej MZZ, MO
in MNZ ter obveščevalne službe, so v fazi priprav na krizo pri nas izdelali
ocene oziroma analize ustreznosti organizacijskih rešitev ter kadrovskih,
materialnih, finančnih in drugih virov. To velja tudi za nekatera druga
področja, še zlasti glede priprav na sprejem beguncev, kjer so državni
organi ocenili probleme v zvezi z izvajanjem nalog na tem področju.

V fazi priprav so državotvorna ministrstva preverila tudi, ali je organi-
ziranost za ravnanje v primeru nadaljnje eskalacije kosovske krize in po-
sledičnega nastanka krize pri nas ustrezna. Pri tem niso predvidela spre-
memb svoje organiziranosti in tudi niso načrtovala centralizacije oziroma
decentralizacije izvajanja nalog.

Večina organov kriznega upravljanja in vodenja ni načrtovala in tudi
ni izvedla dodatnega usposabljanje delavcev, ki so se kasneje vključili v
obvladovanje nastajajoče krize pri nas, kljub temu da stopnja usposoblje-
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118 Predlog aktivnosti in ukrepov za preprečevanje ilegalnih migracij, s poudarkom na
nastanitvi, oskrbi in šolanju prebežnikov iz ZRJ (Poročilo MNZ, št. 0021-3-001/41-
99, 1. 4. 1999).

119 Poročilo Odbora Vlade RS za državno ureditev in javne zadeve, štev. 264-01/98-4, 6.
4. 1999.
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nosti izvajalcev na področju kriznega upravljanja in vodenja na splošno
še ni bila zadostna. Izjema so tista področja, ki se z raznovrstnimi kriza-
mi pogosto srečujejo, kot so notranje zadeve, vojaška obramba, zaščita,
reševanje in pomoč, begunci ter ilegalni prebežniki in dejavnosti obveš-
čevalnih služb.

Organi odločanja

Pravna izhodišča organov odločanja

Slovenija je parlamentarna republika, njena politična ureditev temelji na
delitvi oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno, na pravni in socialni
državi ter na spoštovanju človekovih pravic.

Pristojnosti, naloge in odgovornosti posameznih državnih organov ter
področje upravljanja in vodenja nacionalnovarnostnega in obrambnega
sistema so opredeljene z Ustavo (1991), z zakoni in strateškimi dokumen-
ti. Med zakoni so najpomembnejši Zakon o obrambi (1994), Zakon o vo-
jaški dolžnosti (1991), Zakon o Vladi RS (1993), Zakon o Policiji (1998),
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (1994), od strateš-
kih dokumentov pa Resolucija o strategiji nacionalne varnosti (2001),
Obrambna strategija (2001) ter Nacionalni program varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami (2002).

Tabela 3.1: Seznam ključnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja

dr. Janez Drnovšek predsednik Vlade RS in Sveta za nacionalno varnost
dr. Janez Podobnik predsednik Državnega zbora RS
dr. Franci Demšar minister za obrambo
dr. Boris Frlec minister za zunanje zadeve
Borut Šuklje minister za notranje zadeve
Miran Bogataj poveljnik Civilne zaščite RS

Državni zbor RS ima na področju nacionalne varnosti in obrambe zlasti
zakonodajno, finančno in politično nadzorno funkcijo. Na podlagi ustave
in zakonov Državni zbor RS odloča o politiki, razvoju in drugih temeljnih
vprašanjih obrambnega in varnostnega sistema ter sistema zaščite in re-
ševanja in nadzoruje priprave ter izvajanje obrambe države.121 
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120 Predvidene so bile tudi naloge drugih državnih organov, in sicer Ministrstva za fina-
nance (zagotovitev dodatnih finančnih sredstev), Ministrstva za zdravstvo (zdravs-
tveno varstvo), Ministrstva za šolstvo in šport (zagotavljanje šolanja otrok ilegalnih
prebežnikov), Urad za priseljevanje in begunce (vključevanje nezaposlenih v nacio-
nalni program javnih del, »pomoč v zbirnih centrih«) itd. V okviru priprav so mini-
strstva ocenila možnosti za realizacijo nalog, morebitne probleme ter potrebe po do-
datnih finančnih sredstvih za realizacijo nalog. 
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Predsednik RS je vrhovni poveljnik SV. V primeru izrednega ali vojnega
stanja in v kolikor se Državni zbor RS ne more sestati, lahko na predlog
Vlade RS izdaja uredbe z zakonsko močjo, s katerimi se lahko izjemoma
in začasno omejijo posamezne pravice in svoboščine državljanov. Pred-
sednik RS mora takšne uredbe predložiti v potrditev Državnemu zboru
RS takoj, ko se ta lahko sestane. Le izjemoma in ob enakih pogojih lahko
na predlog Vlade RS odloča tudi o razglasitvi izrednega ali vojnega stanja
ter nujnih ukrepih in njihovi odpravi.122

Vlada RS ima razmeroma omejena pooblastila na področju vojaške
obrambe, saj je vrhovni poveljnik oboroženih sil predsednik RS. Vlada
RS kot izvršilna veja oblasti in najvišji organ državne uprave ima velika
pooblastila na področju notranje varnosti, varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami in civilne obrambe. Na teh področjih pa so omejena
pooblastila Državnega zbora RS in predsednika RS. Na področju nacio-
nalne varnosti in obrambe Vlada RS skrbi za enotnost in usklajenost pri-
prav, delovanja in razvoja vseh varnostnih, obrambnih in zaščitnih sil.123

Kot posvetovalni in usklajevalni organ deluje pri vladi Svet za nacionalno
varnost, ki se v vojni preoblikuje v Državni operativni štab obrambe, z
osnovno nalogo usklajevanja aktivnosti vseh delov nacionalnovarnostne-
ga sistema.

Ministrstva so odgovorna za stanje priprav in izvajanje ukrepov civilne
obrambe v skladu s svojimi pristojnostmi. Za obvladovanje krize so bila
poleg MO ključna MZZ, MNZ, OVS in nekatere vladne službe, zlasti Ge-
neralni sekretariat Vlade RS, SOVA, Urad Vlade RS za informiranje in
Urad za priseljevanje in begunce. Za učinkovito izvajanje nalog v nekate-
rih gospodarskih in negospodarskih dejavnostih so imele ob vojaškem
posredovanju sil zveze Nato v ZRJ določene naloge tudi gospodarske
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121 Na predlog Vlade RS Državni zbor RS odloča o razglasitvi izrednega ali vojnega sta-
nja ter nujnih ukrepih za njegovo odpravo, o uveljavitvi delovne in materialne dolž-
nosti v izrednem in vojnem stanju in o splošni mobilizaciji in uporabi SV v izred-
nem in vojnem stanju. Nadzor nad organizacijo, pripravami in izvajanjem obrambe
države Državni zbor RS izvaja neposredno in prek pristojnih delovnih teles. Glavno
oziroma matično delovno telo Državnega zbora RS za področje obrambe je Odbor za
obrambo, na drugih področjih nacionalnovarnostnega sistema pa delujejo še Odbor
za zunanjo politiko, Odbor za gospodarstvo, Odbor za infrastrukturo in okolje,
Odbor za finance in monetarno politiko, Komisija za nadzor nad delom varnostnih
in obveščevalnih služb ter Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ. 

122 Po Zakonu o obrambi (1994) ima predsednik RS poleg ustavnih nalog in ob enakih
pogojih pravico, da na predlog Vlade RS odloči o uporabi SV, uvedbi delovne in ma-
terialne dolžnosti ter splošni mobilizaciji v izrednem stanju. Čeprav je predsednik
RS glede na Zakon o obrambi (1994) le titularni poveljnik oboroženih sil, saj je vo-
jaško poveljevanje s podrejenimi poveljstvi, enotami in zavodi v pristojnosti načel-
nika GŠSV. 

123 Na področju obrambe Vlada RS imenuje načelnika GŠSV, usklajuje organizacijo,
priprave in vodi izvajanje vojaške in civilne obrambe države, neposredno vodi civil-
no obrambo, skrbi za izvajanje nujnih ukrepov po razglasitvi izrednega ali vojnega
stanja. Prav tako odloča o sodelovanju SV pri izvrševanju obveznosti, prevzetih v
mednarodnih organizacijah. 
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družbe in zavodi, kot so Slovenske železnice, Luka Koper, Aerodrom
Ljubljana.

Ministrstvo za obrambo ima ključno vlogo na področju vojaške obram-
be. Minister za obrambo odreja razvojne, organizacijske, tehnične in
druge ukrepe in usmeritve za SV.124 Minister za obrambo na podlagi po-
sebnega navodila obvešča predsednika RS o najpomembnejših zadevah s
področja vojaške obrambe, informacijah, ki neposredno pomembno vpli-
vajo na varnost države, povišani bojni pripravljenosti v tujih oboroženih
silah, stanju bojne pripravljenosti SV itd. MO je tudi strokovni nosilec iz-
vajanja nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter usklajuje tudi priprave na področju civilne obrambe.

Vodenje in vojaško poveljevanje SV je bilo v času vojaškega posredova-
nja sil zveze Nato na ZRJ v pristojnosti načelnika GŠSV. GŠSV je bil pri-
stojen zlasti za izvajanje vojaškega usposabljanja za oborožen boj, zago-
tavljanje bojne pripravljenosti, izvajanje vojaške obrambe ob napadu na
državo, sodelovanje pri zaščiti in reševanju po predhodni odločitvi vlade
in izvrševanje obveznosti, ki jih je država sprejela v mednarodnih organi-
zacijah. GŠSV so bila v času krize podrejena tri operativna poveljstva ter
vojaška teritorialna poveljstva. 
Ugotavljamo, da se pristojnosti in odgovornosti organov kriznega uprav-
ljanja in vodenja v predkriznih razmerah niso spreminjale. Prav tako so
bili ohranjeni predpisani in uveljavljeni postopki odločanja, tako da ni
bilo primera, da bi se od njih odstopalo s ciljem hitrejšega sprejemanja
odločitev. Osnovni razlog za to je bil, da je kriza nastajala počasi in da je
njen razvoj bilo mogoče predvideti. Akterji kriznega upravljanja in vode-
nja so zato imeli na razpolago dovolj časa za pripravo, organi odločanja
pa za sprejem odločitev.

Delovanje organov odločanja

Vlada RS Skladno s svojimi pristojnostmi je bila Vlada RS osrednji
organ odločanja o najpomembnejših vprašanjih v zvezi
z ravnanjem Slovenije ob vojaškem posredovanju sil
zveze Nato v ZRJ. 
Svet za nacionalno varnost je kot posvetovalni organ vla-
de obravnaval ključna in najbolj občutljiva vprašanja,
povezana z mednarodnimi razmerami in ravnanjem
Slovenije ob vojaškem posredovanju sil zveze Nato v
ZRJ. 

Državni zbor RS Državni zbor RS je vprašanja, povezana z vojaškim po-
sredovanjem sil zveze Nato v ZRJ, obravnaval na izredni
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124 Tako npr. določa tudi načrtovanje in opremljanje, vrsto oborožitve in druge vojaške
opreme, organizacijo materialne in zdravstvene oskrbe, programe usposabljanja.
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seji dan po začetku letalskih napadov sil zveze Nato na
ZRJ. Sprejel pa je tudi sklep o določitvi števila oseb, ki
jim bo Slovenija ponudila začasno zatočišče.
Vprašanja, povezana z vojaškim posredovanjem sil
zveze Nato v ZRJ, je obravnaval tudi Odbor za obrambo.
Ta sicer ni bil ključni organ odločanja, bil pa je o razme-
rah obveščen, večinoma naknadno. Odbor za mednarodne
odnose v obdobju, ki ga zajema ta raziskava, ni razprav-
ljal o vojaškem posredovanju sil zveze Nato v ZRJ, je pa
to problematiko obravnaval neposredno pred začetkom
letalskih napadov sil zveze Nato na ZRJ. Odbor je inten-
ziviral sodelovanje z drugimi telesi Državnega zbora RS
in okrepil bilateralne stike s parlamenti drugih držav.

Štab za civilno Na podlagi sklepa Vlade RS je bil ŠCZ RS določen za 
zaščito RS koordinatorja vseh humanitarnih dejavnostih v zvezi z 
(ŠCZ RS) vojaškim posredovanjem sil zveze Nato v ZRJ.
Ministrstvo za MO je skrbelo za vprašanja, povezana z vojaško var-
obrambo nostjo.

GŠSV v času napadov na ZRJ ni bistveno povišal bojne
pripravljenosti SV, z izjemo varovanja vojaških objek-
tov.
URSZR je operativno izvajal humanitarne aktivnosti v
zvezi z vojaškim posredovanjem sil zveze Nato v ZRJ,
prav tako pa je okrepil sodelovanje z Evroatlantskim
centrom za usklajevanje humanitarne pomoči (EADR-
CC) in UNHCR.
OVS je intenzivirala spremljanje vojaških razmer na
kriznem območju in izvajala ustrezne ukrepe za zagoto-
vitev varnosti v vojaških objektih SV.

Ministrstvo za MNZ in Policija kot njegov organ v sestavi sta izvajala 
notranje zadeve predvsem preventivne ukrepe na področju notranje var-

nosti.
Ministrstvo za MZZ je spremljalo in ocenjevalo razmere in intenzivira-
zunanje zadeve lo mednarodno sodelovanje s ciljem čimprejšnjega kon-

čanja krize in mirne rešitve spora.
Slovenska SOVA je obveščevalno spremljala in analizirala razmere 
obveščevalno na kriznem območju in v strateškem okolju Slovenije.
varnostna 
služba
Urad za Urad za priseljevanje in begunce je aktivno izvajal opera-
priseljevanje tivne naloge v zvezi z nastanitvijo beguncev, še zlasti po
in begunce tem, ko je Državni zbor RS na predlog Vlade RS aktivi-

ral Zakon o začasnem zatočišču (1997) in sprejel sklep,
da se začasno zatočišče ponudi še nadaljnjim 1.600
beguncem, pregnanim z območja Kosova.

X KOSOVSKA KRIZA: ZRAČNI NAPADI ZVEZE NATO NA ZRJ – IMPLIKACIJE ZA SLOVENIJOX
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Vodenje in vodeni

V teoriji poznamo več tipov vodenja. Pri obvladovanju potencialne krize,
ki bi lahko v Sloveniji nastala zaradi eskalacije kosovske krize, sta bila
uporabljena zlasti linijski in štabno-linijski tip vodenja. Linijski tip vode-
nja je prevladoval v državni upravi, kjer so pristojnosti centralizirane, po-
stopki sprejemanja odločitev pa praviloma predpisani. Štabno-linijski tip
vodenja je bil pretežno uporabljen v SV in v sistemu varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami. Po nekaj dneh trajanja vojaškega posredova-
nja sil zveze Nato v ZRJ pa tudi v državni upravi ne moremo več govoriti
o čistem linijskem tipu vodenja, saj so organi kriznega upravljanja in vo-
denja potrebovali podporo strokovnjakov iz različnih področij. V nekate-
rih državnih organih so se zato oblikovale ad hoc skupine strokovnjakov
kot oblika kriznega upravljanja in vodenja za podporo odločevalcem.125

To so bili pretežno neformalni akterji, njihove naloge, pristojnosti in po-
stopki ukrepanja pa pogosto niso bili dovolj jasni. Kljub temu pa so ti ak-
terji olajševali medsebojno usklajevanje nalog in aktivnosti tako v držav-
nih organih kakor pri Vladi RS. 

Pri Vladi RS ni bilo predvideno oblikovanje mehanizmov kriznega
upravljanja in vodenja, vendar so se kljub temu vzpostavili za nekatera
specifična področja, predvsem zaradi povečanih potreb po medresor-
skem usklajevanju in izvajanju nalog, npr. pri iskanju možnosti nastani-
tve beguncev s Kosova.

Tudi pravna ureditev, ki se je takrat nanašala na vodenje nacionalno-
varnostnega in obrambnega sistema, organov kriznega upravljanja in
vodenja ni opredeljevala, z izjemo Sveta za nacionalno varnost in Držav-
nega operativnega štaba obrambe ter ŠCZ RS. V času vojaškega posredo-
vanja sil zveze Nato v ZRJ in možnosti potencialnega nastanka krize pri
nas se pristojnosti organov v zvezi z upravljanjem in vodenjem niso spre-
menile; strogo so bile spoštovane pristojnosti, ki izhajajo iz predpisov.

Z vidika centraliziranosti oziroma decentraliziranosti vodenja lahko
ugotovimo, da je bilo ob vojaškem posredovanju sil zveze Nato v ZRJ vo-
denje centralizirano. Delni vzrok za centraliziranost je tudi v tem, da so
se aktivnosti v zvezi z obvladovanjem potencialne krize izvajale večino-
ma le na državni ravni. To je bil tudi eden od razlogov, da ni prihajalo do
odstopanj od predpisanih pristojnosti, odgovornosti in postopkov ter sa-
movoljnega ravnanja, saj so naloge izvajali večinoma stalno zaposleni
uradniki in drugi strokovnjaki iz državne uprave, ki to področje relativno
dobro poznajo.
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125 Pri tem so bili izjema nekateri državni organi, kjer je oblikovanje takšnih organov
kriznega upravljanja in vodenja predvideno vnaprej, vnaprej pa so načelno oprede-
ljene tudi procedure kriznega upravljanja in vodenja, kot to velja za MNZ, sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obveščevalne službe itd.
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Pri odzivu na nastajajočo krizo osebe, ki so bile vključene v organe
kriznega upravljanja in vodenja, in odločevalci zaradi zadostnega časa, ki
so ga imeli na razpolago, niso bili pod izrazitimi psihičnimi pritiski oz.
stresom.

Zaznavanje in opredeljevanje krize

V zvezi z razrešitvijo kosovske krize po mirni poti oziroma, če ne bi šlo
drugače, tudi s silo, je bilo v Sloveniji doseženo veliko soglasje tako poli-
tičnih akterjev kot tudi javnosti. Uradna politika in civilna družba sta
kosovsko krizo zaznavali že veliko pred njeno eskalacijo. Zaradi nekda-
njega sobivanja v skupni državi so ljudje in oblast v Sloveniji jasno raz-
poznali vzroke te krize in njene možne posledice.

Pomemben razlog za razumevanje je bil nedvomno v tem, da so se Slo-
venci kljub relativno veliki geografski oddaljenosti kriznega območja
dobro zavedali, da je kosovsko krizo povzročila predvsem nacionalistična
politika Srbije in njenega vodstva, ki je desetletje prej svoje interese sku-
šala s silo doseči v Sloveniji, kasneje pa tudi v drugih delih nekdanje Ju-
goslavije. 

Od naše osamosvojitve naprej kosovska kriza, zaradi relativno velike
geografske oddaljenosti, ni imela neposrednih varnostnih implikacij na
Slovenijo; kot tako so jo zaznavali na politični ravni, ravni civilne družbe
in individualni ravni. Z eskalacijo kosovske krize, ki je vrh dosegla 24. 3.
1999 z vojaškim posredovanjem sil zveze Nato v ZRJ, pa je bilo v Sloveni-
ji prek morebitnih posrednih učinkov, kot so možni konflikti med srb-
skim in albanskim prebivalstvom, ki je živelo v Sloveniji, ogrožanje no-
tranje varnosti, ekonomske posledice, povečano število beguncev in
ilegalnih prebežnikov itd., mogoče zaznati nastajanje posredne krize.

Pri opredeljevanju potencialne krize, ki bi lahko v Sloveniji nastala za-
radi eskalacije kosovske krize, pa je bilo pomembno spoznanje uradne
politike, da se varnostno jamstvo, ki ga je Generalni sekretar zveze Nato
Solana dal Sloveniji ob odobritvi preletov letal prek njenega ozemlja, na-
naša le na vojaške vidike varnosti, da pa mora Slovenija svojo nacionalno
varnost na drugih področjih, kot so gospodarstvo, notranja varnost, vars-
tvo okolja itd., zagotavljati sama.126

Raziskava javnega mnenja, ki jo je izvedel Dnevnik (26. 3. 1999) na
vzorcu 418 posameznikov le dva dni po začetku letalskih napadov sil
zveze Nato, je tako pokazala, da je 38,5 % javnosti menilo, da je zaradi
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126 Predsednik Vlade RS Drnovšek, je na predavanju študentom Fakultete za družbene
vede v Ljubljani med drugim izjavil: »Nato nam zagotavlja popolno zaščito našega
zračnega prostora. Upam le, da ne bo prišlo do terorističnih akcij, v tem primeru se
mora namreč Slovenija varovati sama …« (časnik Dnevnik, Premierov Woodstock
med študenti, 1. 4. 1999).
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spopada na Kosovu varnost Slovenije ogrožena, 52,2 % pa jih je še vedno
menilo, da ni; 9,3 % pa je bilo neodločenih. Do podobnih ugotovitev je
prišla tudi raziskava javnega mnenja DELO Stik (31. 3. 1999), v kateri se
61,6 % vprašane populacije ni počutilo ogroženo zaradi vojaške interven-
cije, 28,1 % populacije je menilo, da smo ogroženi, 10,3 % populacije pa je
bilo neodločene. Kljub relativno nizkemu splošnemu zaznavanju občut-
ka ogroženosti zaradi posredovanja sil zveze Nato v ZRJ v slovenski jav-
nosti pa je ista raziskava pokazala, da samo 28 % vprašanih dojema ko-
sovsko krizo kot notranji problem ZRJ, v katerega se druge države ne
smejo vmešavati, skoraj dve tretjini pa menita, da je Kosovo več kot samo
notranji problem ZRJ. Takšno prepričanje Slovencev je potrjevala tudi
aprilska javnomnenjska raziskava Politbarometer (4/99), v kateri je 56 %
javnosti menilo, da je Natovo bombardiranje vojaških ciljev v ZRJ prime-
ren odziv na kosovsko krizo, 27,8 % se s tem ni strinjalo, 11,9 % pa ni
imelo izoblikovanega mnenja o tem. 

Skladno z nastajanjem krize pri nas, njenim zaznavanjem in oprede-
ljevanjem so se spreminjale tudi prioritete, ki jih je Vlada RS določala po-
sameznim ministrstvom in drugim državnim organom. Na začetku vojaš-
kega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ je bilo prednostno izvajanje
preventivnih ukrepov na področju notranje in vojaške varnosti. S traja-
njem vojaških akcij pa so v ospredje stopale druge naloge, še zlasti tiste,
ki so bile povezane s sprejemom, nastanitvijo in oskrbo beguncev, in
tiste, povezane s humanitarno pomočjo ljudem, ki so se s Kosova umak-
nili v sosednje države ali regije. V sklepni fazi eskalacije krize na Kosovu
pa so prednostne postajale politične naloge za mirno reševanje krize v
ZRJ in JV Evropi nasploh.

Skladno s prioritetami je bila tudi intenzivnost izvajanja nalog posa-
meznih akterjev kriznega upravljanja in vodenja različna. V začetni fazi
vojaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ so bili najbolj aktivni organi
na področju notranje in vojaške varnosti, ob vrhuncu te krize organi, pri-
stojni za reševanje begunske in humanitarne problematike, v sklepni fazi
pa akterji zunanje politike.

Izbira prioritetnih nalog posameznih akterjev kriznega upravljanja in
vodenja v času eskalacije kosovske krize pri nas pa se je ujemala tudi z
javnim mnenjem v Sloveniji. Tako je aprila 1999 večina javnosti menila,
naj se Slovenija v prihodnje v Natove akcije primarno vključuje z različ-
nimi oblikami humanitarne pomoči za begunce in prebivalce Kosova, na
drugo mesto je postavila posredno podporo kopenskim akcijam zveze
Nato, nazadnje pa neposredno vojaško sodelovanje (Politbarometer,
4/99).
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Tabela 3.2: Kako naj se po vašem mnenju Slovenija v prihodnje vključuje
v Natove akcije? (mogoče odgovore rangirajte od 1 do 3)

odgovor/rang 1. izbira 2. izbira 3. izbira
Humanitarna pomoč 80,2 % 7,3 % 16,7 %
Posredna podpora Natu 3,7 % 80,5 % -
Neposredno vojaško sodelovanje 5,3 % 12,2 % 83,3 %
Vir: Politbarometer 4/99, IDV. 

Politično organizacijsko sodelovanje in konflikt

Slovenija je bila in je nedvomno zainteresirana, da se celotno območje
Balkana stabilizira. Poleg tega se je kot nestalna članica Varnostnega
sveta OZN in kandidatka za sprejem v Nato in EU poskušala v očeh med-
narodne skupnosti in mednarodne javnosti pokazati kot odgovoren in
verodostojen dejavnik mednarodne skupnosti.127 Med eskalacijo razmer
na Kosovu se je tako Slovenija v bilateralnih in multilateralnih stikih zav-
zemala za mirno rešitev krize na Kosovu.

Praktično vsi državni organi so intenzivirali mednarodno bilateralno
in multilateralno sodelovanje s ciljem, da se kriza na Kosovu čim prej
začne reševati s političnimi sredstvi.128

Vlada RS si je pred eskalacijo kosovske krize prizadevala dobiti pod-
poro za svoje morebitno prihodnje ravnanje pri političnih strankah, civil-
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127 Na vrhu zveze Nato v Washingtonu od 23. do 25. 4. 1999 so predsednika Vlade RS
Drnovška opozorili, da se prek slovenskega akvatorija izvaja pretovor nafte za ZRJ.
Ugotovljeno je bilo, da je Uprava za pomorstvo, ki je bila sestavni del takratnega Mi-
nistrstva za promet in zveze, res dovolila neposredni pretovor 100.000 litrov bencina
v slovenskem akvatoriju z utemeljitvijo, da prodaja nafte ZRJ takrat ni bila prepove-
dana (Dnevnik, Slovenska vlada dovolila pretovor, 28. 4. 1999). Zaradi ohranitve ug-
leda in verodostojnosti Slovenije v mednarodni skupnosti je Vlada RS sprejela sklep
o prepovedi izvoza nafte v ZRJ in zadolžila nekdanje Ministrstvo za ekonomske od-
nose in razvoj, da za uveljavitev sklepa izvede ustrezne ukrepe (Zapisnik 107. seje
Vlade RS, 29. 4. 1999: točka 35 c).

128 Mednarodno sodelovanje je bilo okrepljeno na več področjih. Pri tem so si nekatere
tuje države prizadevale, da se kot dobre poznavalke razmer v regiji seznanijo s sta-
lišči Slovenije o krizi in možnih poteh njenega razreševanja. Poleg MZZ in Odbora
Državnega zbora RS za zunanjo politiko (Dopis Oddelka za mednarodne odnose Dr-
žavnega zbora RS, 27. 11. 2001) se je mednarodno sodelovanje okrepilo zlasti na vo-
jaškem in varnostnem področju. Intenzivirana je bila izmenjava informacij med
oboroženimi silami, obveščevalnimi službami in policijami Sloveniji sosednjih in ne-
katerih drugih držav (Stenogram 33. izredne seje Državnega zbora RS, 25. 3. 1999).
Prav tako se je na področju humanitarne pomoči okrepilo sodelovanje pristojnih or-
ganov z mednarodnimi humanitarnimi organizacijami, kot sta UNHCR in EADRCC,
ter bilateralno sodelovanje z Albanijo, Makedonijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovi-
no in ZDA (Dopis URSZR št. 849-01-56/01, 9. 7. 2001). Mednarodno sodelovanje na
gospodarskem področju ni bilo bistveno okrepljeno, razen gospodarske pomoči Ma-
kedoniji v obliki povečanega uvoza nekaterih kmetijskih proizvodov (Zapisnik 109.
seje Vlade RS, 13. 5. 1999: točka 35 d).
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ni družbi in javnosti, pri čemer je zlasti izpostavljala ekspanzijsko in na-
silno politiko ZRJ in poudarjala humanitarne vidike te krize. Ko je posta-
lo jasno, da krize ne bo mogoče rešiti po mirni poti, so bila njena sporoči-
la usmerjena zlasti v poudarjanje dejstva, da se Slovenija pridružuje
akcijam mednarodne skupnosti in da je v njih po svojih močeh priprav-
ljena sodelovati. 

Vsaj v začetni fazi eskalacije kosovske krize, več mesecev pred napa-
dom zveze Nato na ZRJ, je bil odziv političnih strank na ravnanje vlade
ob kosovski krizi različen. Opaziti je bilo določen razkorak med politični-
mi silnicami v Sloveniji. Ena opcija je tako zagovarjala stališče, da celot-
na stvar ne zadeva Slovenije, ki naj se v konflikt ne vmešava preveč, ker
bi jo, po njihovem, to lahko zelo hitro znova »vrnilo« na Balkan. Druga
pa je nasprotno kritizirala Vlado RS, da je premalo aktivna pri razrešitvi
krize, pri čemer so izhajali iz dejstva, da je Slovenija kot verodostojna čla-
nica mednarodne skupnosti in dobra poznavalka problemov na Balkanu
dolžna sodelovati pri obvladovanju krize in da lahko veliko pripomore k
njeni rešitvi.

Bolj kot je kosovska kriza eskalirala in bolj ko je postajalo jasno, da je
ne bo mogoče rešiti po mirni poti, bolj sta obe opciji zbliževali svoja
stališča. Tako je ob začetku letalskih napadov sil zveze Nato na ZRJ aktiv-
nemu posegu Slovenije v kosovsko krizo v Državnemu zboru RS naspro-
tovala le Slovenska nacionalna stranka, ki pa je imela v 90-članskem par-
lamentu samo štiri poslance. 

O sklepu o odobritvi preletov slovenskega zračnega prostora je Vlada
RS sicer obvestila Odbor za zunanjo politiko Državnega zbora RS, ki se
je z odobritvijo preletov seznanil na svoji seji februarja 1999 (Dopis Od-
delka za mednarodne odnose Državnega zbora RS, 27. 11. 2001). Vlada
RS pa o sklepu ni seznanila predsednika Državnega zbora RS Podobni-
ka, tako da ta ni imel možnosti, da bi to točko uvrstil na sejo še pred za-
četkom posredovanja sil zveze Nata v ZRJ.129 Državni zbor RS je bi tako
formalno seznanjen s sklepom Vlade RS šele na 33. izredni seji Državne-
ga zbora RS dne 25. 3. 1999.130

Kljub proceduralnim zapletom pri odobritvi preletov slovenskega zrač-
nega prostora pa do večjega konflikta med posameznimi akterji kriznega
upravljanja in vodenja ni prišlo, saj je prelete letal sil zveze Nato podprla
tudi slovenska javnost. Tako je po raziskavi javnega mnenja v aprilu 
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129 Zaradi nedorečenih postopkov kriznega upravljanja in vodenja je do podobnega pri-
mera prišlo tudi v samem Državnem zboru RS ob obravnavi informacije o interven-
ciji vojaških sil Nato v ZRJ ter oceni razmer v Sloveniji v zvezi s temi dogodki, kjer
so nekateri poslanci zagovarjali stališče, da informacijo pred sejo Državnega zbora
RS obravnavajo pristojna delovna telesa, o gradivu zavzamejo stališča in oblikujejo
predloge sklepov Državnega zbora RS, in vodji poslanskih skupin, ki so zagovarjali
stališče, da to ni potrebno (Stenogram 33. seje Državnega zbora RS, 25. 3. 1999).

130 Nekateri poslanci Državnega zbora RS so na seji izrazili nezadovoljstvo, da so bili z
odobritvijo preletov seznanjeni šele potem, ko so sile zveze Nato že začele uporab-
ljati slovenski zračni prostor.
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64,7 % javnosti podpiralo ravnanje Vlade RS, ki je odprla zračni prostor
za prelete Natovih letal, 24,5 % vprašanih se s tem ni strinjalo, 10,7 % pa
jih o tem ni imelo svojega stališča (Politbarometer, 4/99). Javno mnenje
glede odprtja zračnega prostora za prelete letal Nata pri vojaškem posre-
dovanji v ZRJ pa je ostalo nespremenjeno tudi mesec dni kasneje (Polit-
barometer, 5/99). 

Nekoliko manjšo, vendar še vedno veliko podporo javnosti je Vlada
RS uživala tudi pri reševanju begunske problematike, ki je bila posledica
eskalacije kosovske krize. Tako se je po raziskavi javnega mnenja v aprilu
46,8 % vprašanih strinjalo z odločitvijo Vlade RS, da Slovenija sprejme
4.000 albanskih beguncev, 31,55 % jih je menilo, da je to preveč, 13,3 %
jih je menilo, da je to premalo, 8,3 % Slovencev pa o tej odločitvi Vlade
RS ni imelo svojega stališča (Politbarometer, 4/99). Javnost je podpirala
takšno odločitev Vlade RS tudi v maju, vendar s to razliko, da se je pod-
pora znižala na 44,1 % vprašanih, medtem ko je delež tistih, ki so menili,
da je takšno število beguncev preveliko, naraslo na 37,5 % (Politbarome-
ter, 5/99). 

V civilni družbi tako vsaj na začetku vojaškega posredovanja sil zveze
Nato ni bilo bistvenih nasprotovanj uradni politiki. Sorazmerno s traja-
njem krize pa so se kritike javnosti na račun uradne politike začele krepi-
ti.131 Na okrogli mizi »Slovenija in Balkan« je bilo med drugim rečeno:
»Slovenija bi torej morala ne samo veliko aktivneje sodelovati pri reševa-
nju krize, v tem, da nas Zahod trenutno vidi kot del tega prostora, ki je
stabilen in ki lahko prispeva k rešitvi, bi morala videti prednosti. Majhna
država, ki praktično ničesar, tudi na notranjepolitičnem področju, ne
more reševati samo z vidika svojega lastnega prostora, se mora torej bolj
ozreti na probleme, ki zadevajo širše, z vidika svetovnih razsežnosti. Če
hoče Slovenija odigrati pozitivno vlogo, se bo morala potruditi, da ne bo
imela pozitivnega ratinga samo v očeh Zahoda, ampak tudi v očeh Balka-
na. Slovenija bi tukaj morala bolj kot, recimo, na vojaškem, odigrati
vlogo na kulturnem in gospodarskem področju, predvsem v smislu vrni-
tve zaupanja prav tega pravoslavnega dela JV Evrope v skupne evropske
vrednote« (Vidmajer, 5. 6. 1999).
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131 Tako sta npr. Mirovni inštitut in Zavod za odprto družbo Slovenije dne 8. 4. 1999 or-
ganizirala okroglo mizo, na kateri je bilo med drugim rečeno: »Slovenija seveda ne
more vplivati na povzročitelje te drame, lahko pa sovplivamo na odločitev vlade, ki
je zaprla naše meje, ukinila vizume in odprla svoj zračni prostor. S tem je podprla
napad Natovih sil na ZRJ. Naša vlada sodi, da je to edina pot za rešitev humanitarne
katastrofe na Kosovu, čeprav lahko Slovenija beguncem pomaga le tako, da jih v
čim večjem številu začasno sprejme. Le odprte meje pomenijo podporo Natovim ak-
cijam. Slovenija jih je zaprla in kot članica OZN in Varnostnega sveta tudi ni vložila
protestnega pisma« (Čakš, 9. 4. 1999).
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Krizno komuniciranje in analiza poročanja množičnih občil132

V nadaljevanju bomo predstavili izsledke analize elektronskih in tiska-
nih množičnih občil, pri čemer je bil temeljni cilj ugotoviti, kakšna sporo-
čila so slovenski organi oblasti v zvezi s kosovsko krizo in njenimi impli-
kacijami na varnost Slovenije pošiljali javnosti, manj pa nas je zanimalo
samo medijsko poročanje o kosovski krizi, čeprav se tudi temu vprašanju
nismo mogli v celoti izogniti. Preučili smo obdobje med 12. marcem in
12. junijem 1999, v vzorec pa smo zajeli elektronska občila (17 poročil in
intervjujev, objavljenih na TV Slovenija, 7 na POP TV in 14 na Radiu
Slovenija) in tiskana občila (dnevniki Delo – 13 prispevkov, Večer – 8,
Dnevnik – 17 in tednik Mladina – 1 prispevek). V vzorec pa smo vključili
tudi 27 sporočil, ki jih je Vlada RS javnosti posredovala prek svojih splet-
nih strani; to pomeni, da smo skupno analizirali 104 različne prispevke,
ki so se nanašali na kosovsko krizo in z njo povezane ukrepe slovenskih
oblasti.

Rezultati kažejo, da se je s kosovsko krizo intenzivno ukvarjal celoten
politični vrh države, vključno s predsednikom RS, predsednikom Vlade
RS, zunanjim, obrambnim in notranjim ministrom ter državnimi sekre-
tarji teh ministrstev in predstavniki Državnega zbora RS, posebej njego-
vim predsednikom in Odborom za zunanjo politiko. Državni zbor RS se
je tudi sestal na izredni seji, na kateri je obravnaval kosovsko krizo in
njene možne posledice za Slovenijo.

Z dovoljenjem za prelete zračnega prostora nad državo in uporabo slo-
venskih letališč za morebitne zasilne pristanke Natovih letal je Slovenija
prevzela svoj del odgovornosti za rešitev krize. Ta ukrep je bil po mnenju
vodilnih državnikov skladen z varnostno politiko države. Vlada RS je
preučila več scenarijev vpliva krize na Slovenijo in ocenila, da neposred-
nih negativnih vplivov ni pričakovati, medtem ko bo kriza posredno ne-
gativno vplivala na celotno regijo in s tem tudi na Slovenijo. V začetku
krize je bilo nekaj sestankov Sveta za nacionalno varnost, MZZ, MNZ in
MO pa so pozorno spremljali dogajanja v ZRJ in še posebej na Kosovu.
Slovenija torej zaradi kosovske krize ni bila neposredno ogrožena, po-
sredno pa vsekakor, zato je Vlada RS sprejela ukrep okrepljenega nadzo-
ra meja, povečano varovanje določenih življenjsko pomembnih objektov
v Sloveniji in sprejela ustrezne protiteroristične ukrepe. Zanimivo je, da
so o teh ukrepih v množičnih občilih v glavnem poročali zelo abstraktno
in rutinsko. Celo nekateri poslanci v Državnega zbora RS so se pritoževa-
li, da jih je Vlada RS o različnih zunanje- in notranjepolitičnih aktivno-
stih in ukrepih Vlade RS premalo obveščala.

Le eden od analiziranih množičnih občil (Žist, 26. 3. 1999) je o ukrepih
poročal bolj podrobno: policisti bodo temeljiteje pregledovali potnike in
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132 Analizo je izdelal Marjan Malešič.
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prevoze v Slovenijo in iz nje, začasno se ustavi izdaja vizumov državlja-
nom ZRJ, poostri se nadzor nad prijavami in odjavami tujcev v Slovenijo,
poostri se nadzor državnih meja s Hrvaško in Madžarsko, ukaže se pri-
pravljenost na domu za specialno policijsko enoto, izda se odločba o vpo-
klicu pomožnih policistov, ki bi jih angažirali ob državni meji v primeru
ilegalnih migracij s Kosova, okrepi se fizično varovanje pomembnih dr-
žavnih organov, varovanih oseb in diplomatsko-konzularnih predstavni-
štev tujih držav v Sloveniji, okrepi se nadzor nad pomembnimi letališči,
jedrskimi objekti, koprskim pristaniščem, železniškimi in avtobusnimi
postajami. Tudi SV je bila v povečani bojni pripravljenosti, kar je pome-
nilo, da so bili častniki tudi v prostem času dosegljivi. Poleg teh konkret-
nih ukrepov so izjave predstavnikov Vlade RS dajale vtis, da ustrezne
službe spremljajo razmere, država pa se mednarodno posvetuje in sode-
luje. 

Kljub splošnemu naklonjenemu stališču Vlade RS do akcije med-
narodne skupnosti pa so množična občila že na samem začetku Natove
vojaške intervencije v ZRJ pod vprašaj postavili njeno legalnost in legi-
timnost. Vlada RS je prek svojega veleposlanika pri OZN dokaj nepre-
pričljivo dokazovala, da »neke vrste legitimnost« za vojaško ukrepanje
obstaja v prejšnjih resolucijah OZN o Kosovu, čeprav eksplicitne avtori-
zacije uporabe sile s strani Varnostnega sveta OZN, ki je predvidena v
Ustanovni listini OZN, ni bilo. Predsednik Vlade RS Drnovšek je javno-
sti sporočil, da si Slovenija ni želela takega razvoja dogodkov in si nika-
kor ni želela vojaške intervencije. Vendar o tem ni odločala Slovenija,
ampak zveza Nato. Kljub vsemu pa da Slovenija razume takšno odloči-
tev, ve, zakaj je do nje prišlo, in ve, da je bil manevrski prostor za odloča-
nje do skrajnosti skrčen. Na koncu je prevladalo stališče, da je o legalno-
sti vojaške intervencije v luči sprejetih resolucij Varnostnega sveta OZN
možno razpravljati, njena legitimnost pa ni vprašljiva. Slovenija je sicer
mednarodno skupnost več let opozarjala na Miloševićevo destruktivno
politiko in mogoče posledice, vendar v izjavah ob začetku Natovih zrač-
nih napadov ni bilo opaziti »triumfalnosti«, še manj privoščljivosti – ob-
žalovanje je bilo prevladujoča nit, ki je bila značilna za izjave najvišjih
predstavnikov države. Zgolj predstavnik manjše parlamentarne stranke
(Slovenska nacionalna stranka) je obsodil vojaško posredovanje zveze
Nato na ZRJ in opozoril na »grozljive ekološke posledice«, ki jih lahko
prinese vojna.

Kosovska kriza je bila tudi priložnost za Slovenijo, da znova pretehta
strateška vprašanja svoje zunanje politike, njene cilje in vrednote, na ka-
terih temelji, ter o njih doseže najprej politični, na tej podlagi pa nacio-
nalni konsenz. V tem smislu je slovenska oblast v množičnih občilih pou-
darila svojo zavezanost potencialnemu članstvu v zvezi Nato in EU, kar je
v konkretni krizi pomenilo, da država ne bo delovala samostojno, ampak
skladno s strateškimi cilji demokratične mednarodne skupnosti. Vlada
RS je menila, da zaradi več kot sedemdesetletnega skupnega življenja v
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isti državi s Srbi in drugimi jugoslovanskimi narodi razpolaga z znanjem
o tem območju, ki je lahko za zvezo Nato izjemno koristno. Slovenija si
je obetala, da bo zaradi krize na območju, zaradi Natovih interesov in v
interesu iskanja rešitve za nastali problem postala pomemben medna-
rodni dejavnik in da se bo njen strateški pomen za zvezo Nato povečal.
Del civilne družbe je menil, da slovenska oblast geopolitičnih prednosti
in poznavanja območja ni znala izrabiti v državnem interesu, ni znala ve-
denja mobilizirati in ga politično unovčiti. Tudi diplomatska ofenziva se
je začela šele po vojni v ZRJ, medtem ko je bil strah pred »vrnitvijo« na
Balkan, v kolikor bi se Vlada RS v tej krizi bolj angažirala, pretiran.

Slovenska politična elita je bila v strahu predvsem pred navalom večje-
ga števila beguncev s Kosova v Slovenijo, zato je Vlada RS državam, ki so
sprejele večje število beguncev, predvsem Makedoniji in Albaniji, ponu-
dila humanitarno pomoč in na ta način hotela zagotoviti, da bodo ti be-
gunci ostali v državah prvega zatočišča. Manjše število beguncev pa je
Slovenija sprejela na svojem ozemlju. Tak strah smo opazili tudi v drugih
evropskih državah, zato ne presenečajo zapisi o »evropskem strahu pred
begunci s Kosova« oz. o tem, da se »v vojni bolj kot bomb in strelov bojijo
samo še beguncev«. Nasprotno pa je del slovenske civilne družbe državo
pozival, naj odpre meje za begunce in jih sprejme v čim večjem številu.

Nekaj vznemirjenosti je v slovenskem političnem ustroju povzročila
tudi ideja o oblikovanju Pakta stabilnosti za JV Evropo. Slovenija je na
ideje, ki hočejo povezati prostor JV Evrope, izjemno občutljiva, saj se je
leta 1991 ob razpadu nekdanje Jugoslavije osamosvojila in si začrtala
svojo razvojno pot z jasnim ciljem vključitve v evroatlantske povezave.
Vsako vključevanje Slovenije v prostor JV Evrope je naletelo na politični
dvom in odpor. Tudi javnost je dobila občutek, da nas mednarodna skup-
nost »potiska nazaj v balkanski kotel«. Za Slovenijo je bilo pomembno,
da jo druge države v tem projektu obravnavajo kot del rešitve in ne kot
del problema, kar bi jo uvrstilo v krog držav, ki temu prostoru pomagajo
od zunaj. Predsednik Vlade RS Drnovšek je jasno povedal, da Slovenija
ne potrebuje, da bi ji kdo od zunaj prinašal stabilnost. Torej, Slovenija
kot partnerska država, ki si skupaj z drugimi razvitimi in demokratični-
mi državami prizadeva stabilizirati to območje, kar je navsezadnje v poli-
tičnem, varnostnem in ekonomskem interesu Slovenije. Pakt stabilnosti
za JV Evropo je bil na pobudo EU 10. 6. 1999 v Koelnu dejansko ustanov-
ljen, njegov cilj pa je bil zagotavljanje dolgoročnega miru in trajne stabil-
nosti na Balkanu na demokratičen način s spoštovanjem človekovih pra-
vic in uvedbo gospodarskih reform. Slovenija se je v Pakt stabilnosti za
JV Evropo aktivno vključila in ponudila vodenje treh »okroglih miz«: o
malih in srednjih podjetjih, o narodnih manjšinah in o razširitvi aktivno-
sti Mednarodnega sklada za razminiranje tudi na območje Kosova. 

Predsednik RS Kučan je že v začetni fazi vojne pozival, naj mednarod-
na skupnost po koncu vojne zavaruje legitimne interese obeh narodov na
Kosovu. Tudi v sklepni fazi vojne in v času pogajanj o sklenitvi miru je
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poudaril, da je treba begunce vrniti na njihove domove in jih zaščititi,
hkrati pa je treba zaščititi tudi pripadnike srbskega naroda, ki živijo na
Kosovu. Ožji oblastni vrh je opozarjal, da utegne imeti zveza Nato po
koncu vojne več problemov z Albanci, da položijo orožje, kot s Srbi. 

Ob prenehanju vojaške intervencije zveze Nato v ZRJ po 79 dneh, ko-
likor je trajala vojaška operacija, je bilo v slovenski politični eliti čutiti
veliko olajšanje, izraženo pa je bilo upanje, da se bodo begunci vrnili na
domove, da bodo vsi ljudje na Kosovu uživali zaščito in da se bo ZRJ de-
mokratizirala ter podredila načelom mednarodnega prava in zahtevam
mednarodne skupnosti. Obnova Kosova in vzpostavitev delujoče oblasti
pa bo zahtevala velik napor avtohtonega prebivalstva in mednarodne
skupnosti. Ob prenehanju napadov Nata na ZRJ ne gre za zmago kogar-
koli, ampak za to, katera načela bodo v prihodnje uravnavala odnose v
mednarodni skupnosti in usodo človeštva.

Časovni učinek 

Primer krize, ki je nastajala v Sloveniji zaradi eskalacije kosovske krize,
je z vidika kriznega upravljanja in vodenja specifičen, saj kriza ni nasta-
jala nepričakovano, tako kot v primeru mnogih naravnih in drugih ne-
sreč. V tem primeru je bilo krizo mogoče predvideti in se nanjo tudi pri-
praviti. Politične razmere na Balkanu so, kot že rečeno, opozarjale, da do
rešitev kosovskih razmer ne bo prišlo po mirni poti.

Zaradi te predvidljivosti so bile ustvarjene razmere za zaporednost
ukrepanja pri kriznem upravljanju in vodenju. Ukrepi državnih organov
so potekali po določenem zaporedju z nadzorovano intenzivnostjo. Tudi
sami dogodki v ZRJ so se odvijali po načrtovanih scenarijih, tako da ne
moremo govoriti o strateških presenečenjih in nenadzorovanemu izbru-
hu nasilja. Čas zato ni odigral tako pomembne vloge, kot je to praviloma
pri drugih krizah.

Odziv pristojnih državnih organov, zlasti Vlade RS in njenega Sveta za
nacionalno varnost, je bil s časovnega vidika primeren, čeprav so nekate-
ri poslanci Državnega zbora RS Vlado RS kritizirali, da se je sestala šele
drugi dan po vojaškem posredovanju sil zveze Nato v ZRJ. Glede na to da
Slovenija ni bila neposredno vojaško ogrožena, lahko takšen odziv vlade
ocenimo kot ustrezen in skladen z razmerami.

Po seji Vlade RS in Sveta za nacionalno varnost so se v obvladovanje
nastajajoče krize pri nas vključili tudi drugi akterji kriznega upravljanja
in vodenja, čeprav so mnogi od njih izvajali aktivnosti že pred tem.

S povečanjem intenzivnosti vojaškega posredovanja sil zveze Nato v
ZRJ in obsežnejšim izvajanjem preventivnih ukrepov za zagotovitev slo-
venske nacionalne varnosti se je povečevalo tudi število akterjev krizne-
ga upravljanja in vodenja v Sloveniji.
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Graf 3.1: Prikaz aktivnosti kriznega upravljanja in vodenja v RS v času
vojaškega posredovanja sil zveze Nato v ZRJ 

Kot je razvidno iz grafa 3.1, je bilo največ aktivnosti v zvezi z kriznim
upravljanjem in vodenjem v Sloveniji izvedenih v prvi tretjini vojaškega
posredovanja sil zveze Nato v ZRJ, ko je bila sprejeta več kot polovica
ukrepov in izveden pretežen del aktivnosti različnih organov kriznega
upravljanja in vodenja. Intenzivnost kriznega upravljanja in vodenja je
proti koncu vojaškega posredovanja upadla. 

Pridobljene izkušnje

Reševanje krize, ki je v Sloveniji nastajala zaradi eskalacije kosovske
krize, je z odprtjem posameznih problemov prispevalo številne nove iz-
kušnje, ki bi bile lahko osnova za razvoj celovitega sistema kriznega
upravljanja in vodenja v Sloveniji. 

Ker se krizni dogodek – eskalacija kosovske krize – ni dogodil v Slove-
niji, je bil naš sistem kriznega upravljanja in vodenja prvič dejansko so-
očen z vsemi vidiki mednarodnega sodelovanja pri reševanju krize. Rav-
nanje Vlade RS kot glavnega organa odločanja v tej krizi je bilo tako v
veliki meri pogojeno s slovenskimi zunanjepolitičnimi cilji, med katerimi
sta še posebej izstopala članstvo v EU in Nato. Zato se je znotraj sistema
kriznega upravljanja in vodenja pojavila nova potreba po odločanju, ki je
uravnotežilo pričakovanja partnerjev v tujini in domače zahteve.
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Posledično se je zaradi različnih pogledov Vlade RS, političnih strank
in javnosti na ravnanje Slovenije do kosovske krize reševanje nastajajoče
krize v Sloveniji zaradi eskalacije kosovske krize izkazalo tudi za izredno
občutljivo notranje politično vprašanje. Sistem kriznega upravljanja in
vodenja v Sloveniji je tako moral pri ravnanju s krizo, ki je nastajala zara-
di eskalacije kosovske krize, upoštevati notranje politične razmere kot
enega izmed najpomembnejših dejavnikov kriznega odločanja.

Čeprav so akterji kriznega upravljanja in vodenja pri veliki večini odlo-
čitev v zvezi s krizo, ki je v Sloveniji nastajala zaradi eskalacije kosovske
krize, imeli na razpolago dovolj časa, je ta kriza še posebej opozorila na
potrebo po oblikovanju mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja, ki
bi omogočali hitro, strokovno, usklajeno in alternativno oblikovanje
predlogov odločitev za organe kriznega upravljanja in vodenja v primeru
kompleksnih kriz, ki lahko resno prizadenejo nacionalno varnost ter vi-
talne gospodarske in druge dejavnosti Slovenije.

V tem smislu so izkušnje te krize delno vplivale na oblikovanje zave-
danja o potrebnosti razvoja mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja
na različnih ravneh, kar se je med drugim izrazilo tudi v kasneje sprejeti
Strategiji nacionalne varnosti (2001) in Obrambni strategiji (2001) ter
doktrinarnih dokumentih pa tudi v zakonih in drugih predpisih.

Razen omenjenih problemov, ki so se nastali pri reševanju te krize, pa
je naša naknadna analiza odkrila zelo žgoč problem ravnanja z doku-
menti v sistemu kriznega upravljanja in vodenja. Tako smo ugotovili, da
v konkretnem primeru nekatera ministrstva in vladne službe, zaradi pre-
velike navezave posameznih dejavnosti na konkretne ljudi in nepravilne-
ga arhiviranja dokumentov o njihovem delovanjem, niso omogočala pre-
nosa pridobljenih izkušenj. Ker je dokumentiranost preteklih izkušenj
prvi pogoj, da se lahko iz njih kaj naučimo, bo zato v prihodnje v sistemu
kriznega upravljanja in vodenja potrebno veliko pozornosti usmeriti na
pravilno ravnanje z dokumenti. Zaradi prevelike navezave posamezne
dejavnosti na konkretne ljudi pa bi bilo, ob precej intenzivni kadrovski
fluktuaciji, smiselno znotraj organov kriznega upravljanja in vodenja iz-
vajati natančen prenos del (de-briefinge) med kolegi, ki odhajajo z delov-
nega mesta ali iz organa na kolege, ki jih nadomestijo.

Sklepi

Na podlagi opravljene analize lahko sklenemo:
1) Kriza, ki je v Sloveniji nastajala zaradi eskalacije kosovske krize, z vi-

dika kriznega upravljanja in vodenja ni bila tipična kriza, saj se krizni
dogodek ni dogajal v Sloveniji. To je tudi razlog, zakaj je raziskovalna
skupina imela težave pri opredelitvi kritičnih odločitvenih trenutkov.

2) Kosovska kriza je opozorila na večrazsežnost in nujnost celostnega
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obravnavanja pojava varnosti in nacionalne varnosti. Ključni akterji
kriznega upravljanja in vodenja so varnost v začetku vojaškega posre-
dovanja sil zveze Nato v ZRJ pojmovali predvsem v njenih vojaških
razsežnostih, vendar se je izkazalo, da ima kriza, ki je v Sloveniji na-
stajala zaradi eskalacije kosovske krize, širše razsežnosti, za katere je
bilo potrebno ukrepanje tudi na drugih področjih, predvsem na po-
dročju notranje varnosti, gospodarstva in varovanja okolja.

3) Izbrana kriza, pri kateri je krizni dogodek nastajal daljše časovno ob-
dobje zunaj prostora oz. območja odgovornosti posameznih držav,
predmet preučevanja pa so implikacije tega dogodka na delovanje tret-
je države, ki na razvoj krize nima neposrednega vpliva, ni optimalna
za proučevanje z vidika uporabljenega metodološkega pristopa. 

4) Slovenija v času krize, ki je nastajala zaradi eskalacije kosovske krize,
kriznega upravljanja in vodenja še ni imela razvitega, saj je bil celoten
nacionalnovarnostni sistem, z izjemo notranje varnosti in varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, usmerjen na obvladovanje razmer v
primeru vojaškega napada na državo. Prav tako ni bil opredeljen prav-
ni okvir za oblikovanje mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja.
Organi kriznega upravljanja in vodenja so se zato oblikovali ad hoc, na
podlagi trenutnih razmer in potreb. Zato naloge, pristojnosti in odgo-
vornosti niso bile jasno opredeljene, še zlasti glede odnosa med njimi
in odločevalci. 

5) Po obravnavanih analitičnih temah pa je mogoče skleniti:
• Preventiva in priprave na krizo. Počasen razvoj kosovske krize je sicer

akterjem kriznega upravljanja in vodenja omogočil dovolj časa za
priprave, kar pa je bilo le deloma izkoriščeno, tako da so bile pripra-
ve na ravni posameznih akterjev sicer uspešne, vendar so bile pre-
malo medsebojno usklajene. Tudi to je eden od razlogov, da na ravni
celotne države ni bila izdelana celovita ocena ogrožanja nacionalne
varnosti za primer eskalacije kosovske krize.
Organi odločanja. V času nastajanja krize v Sloveniji se naloge, pri-
stojnosti in odgovornosti akterjev kriznega upravljanja in vodenja
niso spremenile in so temeljile na veljavnih pravnih predpisih. Prav
tako niso bili poenostavljeni postopki v zvezi z oblikovanjem in
sprejemanjem odločitev.
Vodenje in vodeni. Uporabljeni so bili tipi vodenja, ki so predpisani in
uveljavljeni v normalnih razmerah. Kriza pa je vendarle pokazala,
da čisti linijski tip vodenja za obvladovanje razmer ni najustreznej-
ši. Odločevalci morajo namreč pred odločitvijo imeti na razpolago
ustrezne analize in alternative z oceno njihovih posledic. Zaradi
pravne neurejenosti področja kriznega upravljanja in vodenja so bili
ti mehanizmi oblikovani skladno s potrebami, pogosto brez jasne
opredelitve nalog in razmerij do ustreznih organov kriznega uprav-
ljanja in vodenja v drugih organih in do odločevalcev.
Zaznavanje in opredeljevanje krize. Krizni dogodek je bil pravočasno
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zaznan in opredeljen tako na politični kot tudi na individualni
ravni, in to precej pred njegovim nastankom. Nastajanje krize pri
nas je narekovalo sprotno sprejemanje odločitev o prioritetnih nalo-
gah, kar je povzročilo, da so bili akterji kriznega upravljanja in vo-
denja v različnih fazah nastajanja krize vključeni z različno stopnjo
intenzivnosti. 
Politično organizacijsko sodelovanje in konflikt. Z intenziviranjem ko-
sovske krize ter s tem nastanka krize pri nas so se prej nasprotujoča
si stališča političnih strank in akterjev kriznega upravljanja in vode-
nja vedno bolj zbliževala, tako da v parlamentu pa tudi v civilni
družbi in javnosti nasploh ni bilo večjega nasprotovanja odločitvam
Vlade RS glede obvladovanja krize.
Analiza kriznega komuniciranja in poročanja množičnih občil. Slovenska
oblast je v zvezi s kosovsko krizo in njenimi možnimi implikacijami
na varnost Slovenije javnosti pošiljala pomirjujoča in uravnotežena
sporočila. S krizo se je ukvarjal celoten državni in politični vrh, us-
trezna ministrstva so spremljala razmere in sprejemala nujne ukre-
pe. Neposredne ogroženosti kosovska kriza za Slovenijo ni pred-
stavljala, možni posredni učinki zaradi velikega števila beguncev,
degradacije okolja, poslabšanih ekonomskih razmer in povečane
kriminalne dejavnosti pa so bili pričakovani in pod nadzorom. Spre-
jete ukrepe Vlade RS je mogoče strniti v okrepljen nadzor meje, va-
rovanje pomembnih osebnosti in objektov ter protiteroristično de-
javnost. V skrajnem in malo verjetnem poskusu razširitve vojaških
operacij na Slovenijo pa je zveza Nato v zameno za odprtje zračnega
prostora ponudila varnostna jamstva. Kosovska kriza je bila tudi
priložnost za Slovenijo, da utrdi svoj mednarodnopolitični položaj
in premisli strateške cilje svoje zunanje politike ter vrednote in
ideje, na katerih temelji. Zaradi svoje odločenosti, da se vključi v
evroatlantske povezave, je Slovenija v tej krizi delovala skladno s
strateškimi cilji demokratične mednarodne skupnosti. Po koncu Na-
tovih napadov na ZRJ se je Slovenija z organizacijo treh okroglih
miz v okviru Pakta stabilnosti za JV Evropo vključila v celovito reše-
vanje balkanske krize in pri tem poudarjala, da sama ne potrebuje,
da bi jo kdorkoli stabiliziral od zunaj, in da Slovenija predstavlja del
rešitve krize in ne del problema.
Časovni učinki (čas kot dejavnik krize). Ker se je kriza razvijala počasi,
akterji kriznega upravljanja in vodenja in odločevalci niso bili pod
časovnim pritiskom. To je bil tudi razlog, da osebe, ki so bile vklju-
čene v obvladovanje nastajajoče krize, niso bile pod hujšimi psihič-
nimi obremenitvami, ki so sicer za krize značilne.
Pridobljene izkušnje. Kriza, ki je v Sloveniji nastajala zaradi kosovske
krize, je kljub svoji netipičnosti pripeljala do posebnih izkušenj:
nujnost pravočasnih priprav, nujnost ustreznega dokumentiranja
dogodkov, procesov in reakcij nanje, nujnost oblikovanja širšega po-
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litičnega konsenza, ko gre za reševanje politično občutljivih kriz, ter
nujnost takojšnega povezovanja akterjev in oblikovanja sistema
kriznega upravljanja in vodenja; vse to je pripomoglo h kasnejšemu
postopnemu oblikovanju sistema kriznega upravljanja in vodenja v
Sloveniji.
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KRIZA, KI NI BILA KRIZA: 
REŠEVANJE PROBLEMA 

RAČUNALNIŠKEGA PREHODA V LETO 2000

Uvod – hrošči in opozorila

Milenijski hrošč ali problem Y2K je sedaj že zgodovina. Uspešno smo ga
rešili tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. Vprašanje, ki se ga loteva-
mo v tej analizi, ni splošna priprava na grožnje, povezane z Y2K v Slove-
niji, ampak le dogodki, povezani z objavo opozorila javnosti o morebitnih
težavah zaradi Y2K na prehodu iz leta 1999 v leto 2000. Ko je bilo opozo-
rilo pripravljeno in poslano množičnim občilom (TV, radio, časopisi), so
ga skoraj enotno napadli, češ da med ljudmi povzroča paniko. Problem je
bil resen zaradi pomembnosti opozoril v primeru nevarnosti nasploh in
zaradi vloge množičnih občil v takih situacijah. Izvorni problem Y2K je
bil navzoč po vsem svetu, zlasti pa v razvitih državah oziroma povsod
tam, kjer je bila odvisnost od računalnikov velika, bodisi nasploh bodisi
v posebnih sistemih. Objava opozorila javnosti, povezanega s prehodom
v leto 2000, je v večini držav, tudi v Sloveniji, izhajala iz: 
– prepričanja, da bodo morebitne težave bolj ali manj lokalne, čeprav

konkretnih krajev ni bilo mogoče predvideti; 
– odgovornosti Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki mora opo-

zarjati prebivalstvo o morebitnih grožnjah; 
– relativne negotovosti, nerazumevanja in tudi brezbrižnosti javnosti v

zvezi s tem, kaj se bi lahko zgodilo (razprave v javnih občilih). 

Odzivi slovenskih množičnih občil na opozorilo so bili nekoliko prese-
netljivi, čeprav so bili tudi, kot bo pokazala naša analiza, naravna posle-
dica medsebojnih odnosov med občili in URSZR na eni strani in določe-
nih pomanjkljivosti objavljenega opozorila samega na drugi. 

Splošna situacija je predstavljala značilno krizo odločanja, izhajajočo
iz skritega pogoja v zunanjem okolju, ki je povzročal zaznavo ogroženosti
pri delu odgovornih odločevalcev (Stern, 1999). Imeli smo torej razmere,
za katere so bile značilne ogroženost temeljnih vrednot, velika negoto-
vost in približujoča se nujnost. Y2K bi lahko povzročil resno krizo s kata-
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strofalnimi posledicami. Še več, posledice bi se lahko zaradi svoje narave
razširile po vseh razvitih deželah. Največja grožnja je bila časovno umeš-
čena na prehod med letoma 1999 in 2000, ta trenutek pa se je v drugi po-
lovici leta 1999 hitro približeval. Časovni pritisk je bil vedno hujši. Okno
priložnosti se je hitro zapiralo in le pravočasno in učinkovito posredova-
nje je lahko preprečilo krizo ali ublažilo njene posledice. Hkrati je bila za
takratno situacijo značilna velika negotovost, ker je bila grožnja nova in
dotlej neznana. Vse možnosti so bile odprte in celo strokovnjaki so imeli
v zvezi s tem različna, bodisi pesimistična bodisi optimistična stališča. 

V tem kontekstu je URSZR dobila nalogo, naj izda opozorilo o možno-
sti lokalnih težav, povezanih z Y2K. Splošno – mednarodno – ozadje
krize Y2K je dovolj znano in načeloma smo težave pričakovali le na lokal-
ni ravni, kar je sicer veljalo za ves svet. Pojavljala se je tudi pomisel, da je
celoten problem nastal zaradi gospodarskih interesov računalniških
družb. Tega pogleda tu ne bomo obravnavali. Morda bi na tem mestu
lahko sicer le kot kontekstualno, toda za našo analizo pomembno infor-
macijo omenili ne najboljše odnose med URSZR in množičnimi občili, pa
tudi med množičnimi občili in ministrstvom za obrambo nasploh. To je
morda eden od dejavnikov, ki je vplival na razvoj krize. 

Omenili smo že razloge, ki so pogojevali opozorila o morebitnih posle-
dicah Y2K. Kljub preprečevalnim ukrepom in pripravljenosti na nevar-
nost bi lahko prišlo vsaj do manjših nezgod ali nesreč. Opozorila ponava-
di predstavljajo zelo učinkovit ukrep pri preprečevanju ali blažitvi resnih
posledic kriz, pod pogojem seveda, da so pravočasna, ustrezno oblikova-
na in posredovana. Quarantelli (1984) meni, da je opozorilo precej več
kot linearni prenos sporočila od vira opozorila do javnosti. Predvsem
mora biti opozorilo jasno, konkretno, zaznano kot ustrezno, usmerjati
mora ljudi, kako naj ravnajo. Ker odziv na opozorilo vsebuje opredelitev
razmer, mora to povzročiti premik v zaznavi varnosti, in sicer od biti
varen k biti ogrožen, in usmerjati dejavnost ogroženih ljudi. Prvi odziv na
opozorilo je navadno zanikanje, ker ljudje krizo težko sprejmejo. Opozar-
janje prek množičnih občil, piše Quarantelli (1984), bo ljudem bolj verjet-
no zgolj nakazalo, da je nekaj narobe, na bo pa jih mobiliziralo za nepo-
sredno delovanje. Ljudje bolj zaupajo opozorilom, ki jih izdajo vladni
uslužbenci ali osebje organov kriznega upravljanja in vodenja, kot pa ti-
stim, ki jih objavijo zasebniki. V našem primeru je prišlo do navzkrižja
med uradnim opozorilom in tem, kako so ga komentirali novinarji. Spo-
ročilo sámo je bilo dvoumno in razmere nove za vsakogar. Lindell and
Perry (1987) navajata, da iz literature o nesrečah sledi, da so med preje-
mom opozorilnega sporočila in prilagojevalnim odzivom nanj značilni
trije koraki, namreč: premlevanje (potrditev sporočila in zbiranje informa-
cij), ocena osebne ogroženosti (bližina, gotovost in velikost nevarnosti) ter
ocena logistike odziva (zaščita je mogoča, načrt je na voljo, družina je sku-
paj). Upoštevati jih moramo tudi v tem primeru. Vloga občil med krizo v
Sloveniji je opozarjanje in je določena z zakonom; ponavadi pri tem ni
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bilo težav. Omeniti pa velja, da do krize, ki jo obravnavamo, torej do po-
dobnih razmer, v katerih bi bilo potrebno pripravljalno opozorilo, še ni
prišlo. 

Težave z opozorilom zaradi Y2K, kot so se pojavile v Sloveniji, je vred-
no obravnavati, saj to omogoča dodaten vpogled v proces obveščanja jav-
nosti ter na vse z njim povezane odločitve v novih in negotovih razmerah
ter v kontekstu ne najboljših odnosov med odgovornimi akterji kriznega
upravljanja in vodenja ter množičnimi občili.

Narava krize Y2K 

Da bi lahko bolje razumeli »krizo opozarjanja« v Sloveniji v decembrskih
dneh leta 1999, je morda smiselno na kratko predstaviti naravo krize
Y2K nasploh, saj je njen del tudi kriza, ki jo tukaj podrobneje obravnava-
mo.

Prehod v leto 2000 je spremljalo vprašanje o morebitnih težavah, pove-
zanih z delovanjem računalnikov in računalniških sistemov. V prvih
dneh oblikovanja računalnikov in njihovih programov so se namreč odlo-
čili, da bodo leta označevali zgolj z dvema številkama. Tako je npr. števil-
ka »99« označevala leto »1999«. Zastavilo se je vprašanje, kako bo raču-
nalnik prebral številko133 »00«, zlasti v zvezi s programi, ki so odvisni od
datuma. Problem so poimenovali »Y2K«, »problem leta 2000«, »milenijski
hrošč« itd. Obstajala je nevarnost, da bo ta navidez drobna težava pov-
zročila veliko hujše probleme, od odpovedi telekomunikacij, medicinske
opreme, nadzora in upravljanja naprav, motenj v delovanju jedrskih elek-
trarn, v kemičnih tovarnah, bančne težave itd. Računalniki sami po sebi
seveda niso nevarni, toda slabo delovanje vseh zapletenih sistemov, ki so
od njih odvisni, od jedrskih elektrarn do vlakov, medicinske opreme,
bank itd., lahko povzroči resne težave. 

Y2K predstavlja morebitno krizo tiste vrste, kakršno bi Charles Perrow
(1999) poimenoval normalne nezgode, James Reason (1997) pa organizacij-
ske nezgode.

Profesor sociologije Charles Perrow (1999) v drugi izdaji svoje vplivne
knjige Normalne nezgode meni, da bi bil Y2K lahko značilna normalna (si-
stemska) nezgoda, neizogibna v zapletenih, tesno povezanih sistemih.
Take krize so normalne zgolj zato, ker so nekako vgrajene v sistem in
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133 Možni kritični datumi so, po nekaterih virih, poleg prehoda v leto 2000 in nekaj ja-
nuarskih dni še 28. 2., 29. 2. (tudi 30. 2.), 1. 3., 10. 10., 31. 12. 2000. in 1. 1. 2001.
Tako npr. vodja informatike na slovenskih železnicah Jovanovič (Monitor, marec/
april 2000) navaja, da problem prehoda v leto 2000 ni za nami, saj se bodo še nekaj
mesecev pojavljale težave zaradi neprilagojenih programov. Pri Slovenskih železni-
cah so prepričani, da je bilo ubadanje s problemom prehoda nujno, saj drugače ne-
kateri sistemi ne bi delovali. 
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predstavljajo njegovo neločljivo značilnost, ne pa zaradi svoje pogostosti
ali pričakovanosti. Nastanek nezgod je torej pojasnil z lastnostmi siste-
ma. Tako je bila na primeru Y2K, ki sicer ni postal nezgoda, možnost
nezgode vgrajena v naše računalnike. Vpleteni bi bili lahko številni ljudje
na različnih organizacijskih ravneh (slika 4.1). To so razmeroma redki,
toda pogosto katastrofični dogodki, do katerih prihaja v sodobnih tehno-
logijah. James Reason piše o trgovini med proizvodnjo in zaščito v orga-
nizacijah. Razlikuje več vlog obrambe (Reason, 1997):
– ustvarjanje razumevanja lokalnih tveganj in zavedanja o njih;
– jasni napotki o varnem obratovanju;
– priprava preplahov in opozoril v primeru neizogibne nevarnosti;
– vzpostavljanje varnega stanja sistema v nenormalnih razmerah;
– postavljanje varnostnih ovir med grožnje in morebitne izgube;
– zadrževanje in odstranjevanje nevarnosti, če se le-te izognejo oviram;
– priprava sredstev za umik in reševanje, če preprečevanje nevarnosti ne

uspe.

Slika 4.1: Stopnje v razvoju organizacijske nezgode (po Reasonu, 1997).
Raziskovanje nezgod poteka v nasprotni smeri. Y2K predstav-
lja skriti pogoj, ki vzpostavlja pogoje za nezgodo. Obrambe so
številne, od preureditve računalnikov (npr. razširjanje datuma,
oknjenje ali inkapsulacija) do opozarjanja prebivalcev na mo-
rebitne krize. V tem prispevku obravnavamo le eno vrsto
obrambe, to je opozarjanje.

V to razvrstitev je vpletena misel o »globinskih obrambah«, o zaporednih
slojih zaščite, od katerih vsak ščiti pred morebitnim zlomom predhodne-
ga. Zaščitno funkcijo ponavadi dosežemo z mešanico »trdih« in »mehkih«
sredstev, pri čemer prva vključujejo tehnične naprave, druga pa sestave
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pravil in ljudi. Čeprav se na prvi pogled zdi, da globinske obrambe zago-
tavljajo večjo varnost, pa tudi dodatno zapletajo sistem in ga delajo bolj
nepreglednega. Nezgode lahko povzročijo dejavni neuspehi (npr. napake
in kršitve) in skriti pogoji (npr. slab načrt, neopažene okvare). Y2K (mile-
nijski hrošč) npr. predstavlja tak skriti pogoj.

Ob tem velja omeniti še Reasonovo (1997) delitev nezgod na individual-
ne in organizacijske. Organizacijske nezgode imajo mnogovrstne vzroke in
predvidevajo umik in reševanje, če nevarnosti ni mogoče zadržati.

Razvite države so v razreševanje nastalih razmer vložile veliko denarja
(stotine milijonov dolarjev, samo Dow Chemical Company npr. prek 70
milijonov dolarjev) in prizadevanj. Kot se je pokazalo, je prehod minil
brez večjih težav, čeprav pred tem tega ni nihče upal z gotovostjo napove-
dati. Obstajala pa je stvarna možnost, da ne bo tako, saj je bilo vse more-
bitne težave težko predvideti. Zadnja obrambna črta so tako ostale lokal-
ne skupnosti. Zato so v številnih državah prebivalce opozarjali na
morebitne težave (slika 4.2), saj bi se, če bi odpovedal katerikoli sistem,
lahko soočili z resnimi problemi. Posebna nevarnost je bila v dejstvu, da
je šlo za svetovni problem, ki bi lahko onemogočil mednarodno pomoč. 

Slika 4.2: Letak, ki opozarja na morebitne težave, ki lahko dolete skup-
nost zaradi Y2K. Težave lahko nastopijo na najrazličnejših po-
dročjih, od distribucije hrane, prek gospodarskih dejavnosti,
zdravstvenih storitev, gretja, oskrbe s pitno vodo, komunikacij
ipd. (Global Y2K Consortium, 1999).

Tudi ameriška zvezna agencija za zaščito pred nevarnostmi (FEMA – Fe-
deral Emergency Management Agency) in predsednikov svet za prehod
Y2K sta izdala več obvestil, v katerih pravita, da sicer ni znakov, da bo
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prišlo do večjih motenj na nacionalni ravni, da pa je vedno modro biti
pripravljen na možnost, da bo karkoli, od grdega vremena do težav z
Y2K, začasno povzročilo težave. Poudarjali so, da osebna pripravljenost
na prehod v leto 2000 ni nič drugačna od tega, kako se pripravimo na
običajne zimske viharje. Kot vedno naj bi ljudje imeli baterije za svetilke
in radijske sprejemnike, zalogo vode za tri dni, nepokvarljivo hrano, v
avtu pa vsaj pol rezervoarja bencina. Opozorili so jih še, naj poskrbijo za
račune, bančne in davčne izpiske. Direktor FEMA James Lee Witt je
pozival ljudi, naj z omenjenimi pripravami na Y2K ne čakajo do zadnje
minute. Večjih težav sicer ne bi smelo biti, pojavile pa bi se lahko lokalne
prekinitve oskrbe. Opozorilo so umestili v okvir običajne pripravljenosti
prebivalcev na kakršnokoli nesrečo in opozarjali so, da pretirani odzivi
niso potrebni. Vsakdo naj bi poskrbel za vnaprejšnje priprave in tako
preprečil poznejše težave.

Žal nimamo podrobnih podatkov o tem, kako so Američani sprejeli
omenjena opozorila. Ni znano, da bi kdorkoli poročal o pretiranih odzi-
vih ali celo o paniki. Zaradi praznovanja prihoda leta 2000 in zaradi splo-
šnega vzdušja so bili tovrstni odzivi le malo verjetni. Poziv sam, ki je bolj
opozarjal na možnost lokalnih134 težav kot pa na resno grožnjo in je to-
vrstne težave umestil med za ta letni čas običajne vremenske težave,
takih problemov tudi ni mogel povzročiti. 

MacGregor (2000) je ob analizi odzivov javnosti na Y2K v ZDA v okvi-
ru socialnega ojačanja in prilagajanja na nevarnost poročal naslednje:
bolj kot so se ljudje zavedali Y2K, manj so menili, da bi lahko zaradi tega
prišlo do resnih težav bodisi nasploh ali zanje osebno. Raziskava, ki je
preučevala odločanje ob Y2K, je pokazala, da so se proti koncu leta 1999
skrbi zaradi Y2K umirjale in celo manjšale. Avtor je tudi menil, da se za-
radi medijskega poročanja o Y2K ostrina tega problema zmanjšuje. Kljub
temu je vsaj polovica udeležencev ankete poročala o obravnavanju ka-
kega načrta za soočanje z morebitnimi motnjami, ki bi jih povzročilo
pomanjkanje vode, hrane ali gotovine. Nekaj manjši odstotek ljudi je raz-
mišljal tudi o drugačnih pripravah. Zdi se torej, da je medijska pozor-
nost, posvečena Y2K, vplivala na »prevod« njihovih skrbi v osebne zaščit-
ne ukrepe in jim tako zagotovila večji občutek, da sami nadzorujejo
zadevo, ki je tako obsežna in nedoumljiva, da je bilo žarišče njihove skrbi
usmerjeno na tisto, kar so sami lahko naredili. Očitno zmanjšanje skrbi
lahko, po MacGregorju, dejansko predstavlja ojačitev tveganja prek me-
hanizmov samozaščitnega vedenja. 
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134 Na možnost manjših, lokalno omejenih motenj je opozarjal tudi Svet Vlade RS za
informatiko, čeprav je poudarjal siceršnjo dobro pripravljenost na prehod v leto
2000. Opaziti pa je bilo pomanjkanje načrtov za obveščanje prebivalstva v zvezi s
prilagojenostjo posameznih subjektov na leto 2000 (izjema so bančništvo, jedrska
elektrarna in elektrogospodarstvo), predvsem na področju preskrbe s hrano, energi-
jo in vodo (4. poročilo Sveta Vlade RS za informatiko, 29. 11. 1999). 
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Priprave na problem Y2K v Sloveniji

Vlada RS je 8. 4. 1999 sprejela odločitev, s katero je vladni Svet za infor-
matiko (Svet) zadolžila, naj usklajuje dejavnosti, povezane s problemom
Y2K v vseh sistemih v državi, ki so v pristojnosti ministrstev. Svet je odlo-
čil, naj vladni Center za informatiko (CI) spremlja razmere in pomaga
Svetu pri usklajevanju dejavnosti. Usklajevanje je potekalo zunaj in zno-
traj države. Na osnovi MITRE (kontingenčne zahteve načrtovanja Y2K)
so bili pripravljeni načrti za obvladovanje Y2K. Priprave so se začele že
leta 1998 (modernizacija in zamenjava opreme in programov), v določe-
nih ustanovah ali podjetjih (npr. Ljubljanska banka) celo prej. Vsako mi-
nistrstvo je bilo odgovorno za svoje področje (za državne sisteme in pod-
jetja, povezana z morebitno ogroženostjo). Tako je bilo ministrstvo za
okolje odgovorno za Jedrsko centralo Krško (JEK), kemično industrijo itd.
Seveda so ministrstva le nadzirala različna podjetja, ki so v njihovi pri-
stojnosti, ta pa so se morala sama pripraviti na Y2K. Modernizacija
državnih sistemov (tako osrednjih kot v lokalnih enotah) je bila financi-
rana iz rednih proračunskih sredstev. Država je za svoje sisteme porabila
med 1 in 1.5 milijarde tolarjev. V začetku so bile vse dejavnosti slabo
usklajene in bolj ali manj občasne, pozneje pa so postale bolj sistematič-
ne. Svet135 je za vlado pripravljal redna poročila. V večino pripravljalnih
dejavnosti so bili vključeni strokovnjaki s področja informatike, politiki
pa so ostajali bolj ali manj ob strani. V tabeli 4.1 je prikazano poročilo o
stanju, ki sta ga pripravila Svet oz. CI oktobra 1999. 

Če povzamemo, sta Svet in CI zbirala informacije z različnih ministr-
stev in iz državne uprave ter pripravljala poročila in predloge. 

Poročilo Sveta (CI) z dne 29. 11. 1999 govori o bistvenih izboljšavah na
področju priprave sistemov zaradi spoprijema z Y2K. Primerjava z neod-
visnimi viri (npr. poročilo Gartnerjeve skupine, mednarodni center Y2K
za sodelovanje) je pokazala, da Slovenija vsaj glede na obravnavano po-
dročje sodi v skupino držav, ki so v pripravah na Y2K pokazale večji na-
predek. Posebna pozornost je bila posvečena JEK. Vsako ministrstvo je
bilo odgovorno za to, da organizacije, ki sodijo na njegovo področje in še
niso pripravile poročila o svojih dejavnostih, izpolnijo obveznosti. V po-
ročilu je bilo tudi omenjeno, da nekatere organizacije preveč zaupajo v
popolno uspešnost svojih ukrepov. Po novembrskem poročilu Sveta (CI)
naj bi bil december mesec končne verifikacije in obveščanja javnosti.
Zapis se konča s trditvijo, da je Slovenija na tem področju dobro priprav-
ljena in da ni pričakovati večjih težav. Možne so le lokalno omejene in
manjše motnje. Dejansko pri tako zapletenih in obsežnih sistemih z veli-
kim številom podenot vse do konca ni bilo mogoče zagotoviti, da ne bo
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nobenih težav. Vedno se lahko kaka podrobnost izmuzne nadzoru ali pa
splet okoliščin prispeva k preboju zaščit.

Tabela 4.1: Pregled informacij, povezanih z Y2K, o stanju infrastruktur
(Svet/CI, 10. 10. 1999) (85 % vseh organizacij).

PODROČJE vloženi informacijski načrti ukrepanja 
sistemi sistemi ob nezgodi

Vlada 4 4–5 DA
energija – elektrodistribucijsko omrežje 3–5 4–5 DA
energija – proizvodnja električne energije 4 4–5 DA
energija – JEK 5 4 DA
energija – distribucija naravnega plina 4–5 4–5 DA
energija – nafta in bencin 4–5 4–5 DA
transport – zrak 5 4 DA
transport – železnica 4 4 ni podatkov
transport – pomorski 4–5 4–5 DA
transport – cestni ni podatkov ni podatkov ni podatkov
telekomunikacije 4–5 4–5 ni podatkov
finance 4–5 4–5 DA
trgovina in industrija ni podatkov ni podatkov ni podatkov
oskrba z vodo 4 4 v pripravi
kanalizacija in predelava odpadkov 4–5 3–4 v pripravi
zdravje 3–5 5 DA
gasilstvo ni podatkov ni podatkov ni podatkov
pošta 3–5 3–5 DA
mestno ogrevanje 4–5 4–5 DA
1 – prepoznava problema 2 – ocena 3 – reševanje 4 – verifikacija/validacija 5 – izvedba

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Končno smo pri najpomembnejšem akterju upravljanja in vodenja obrav-
navane »krize« in pri njegovi vlogi v celotnem procesu priprave na prob-
lem Y2K. V zvezi s problemom Y2K je URSZR sprejela ukrepe za nemo-
teno delovanje na dveh področjih: 
– na področju lastnega telekomunikacijsko-informacijskega sistema ter 
– na področju preventivnih dejavnosti in obveščanja prebivalcev. 
Za te dejavnosti je URSZR odgovorna po zakonu. 

Prilagajanje telekomunikacijsko-informacijskega sistema

Prilagajanje telekomunikacijsko-informacijskega sistema (TIS) ter sistema
javnega alarmiranja v okviru celotnega sistema za zaščito in reševanje v
Republiki Sloveniji je intenzivno potekalo od marca 1999 (interni doku-
ment »Datumski prehod v leto 2000«). Posebno pozornost je URSZR na-
menila najbolj kritičnima sistemoma, to je sistemu javnega alarmiranja in
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sistemu central ISDN, prek katerih regijski centri za obveščanje sprejema-
jo klice v sili na številko 112. Omenjena sistema so, tako kot vse druge v
okviru sistema zaščite in reševanja, preskusili ter programsko in strojno
nadgradili. Za nemoteno delo na URSZR so zamenjali dva mrežna strežni-
ka in večino delovnih postaj. Zaradi kritičnosti prehoda in zavesti, da
mora sistem zaščite in reševanja delovati v vseh razmerah, so nekatere si-
steme večkrat preverjali. Od vseh proizvajalcev opreme so zahtevali izjave
o tem, da je oprema ustrezna za prehod v leto 2000.

Dejstvo, da je prehod v leto 2000 na tako širokem in informacijsko
kompleksno podprtem sistemu minil brez težav, kaže, da se je URSZR
nanj dobro pripravila. 

Preventivne dejavnosti in obveščanje

Na področju zaščite in reševanja je URSZR predvsem ocenila morebitne
vplive prehoda na nastanek nesreč in na reševanje ter sprejela ukrepe, ki
bi kar najbolj zmanjšali morebitne posledice. Zato je pripravila doku-
ment Pripravljenost na datumski prehod v leto 2000 na področju zaščite in re-
ševanja.
Dokument je bil pripravljen na podlagi naslednjih petih virov:
– sklepov seminarja The Millennium Data Change Problem and Crisis Ma-

nagement v okviru programa Partnerstvo za mir zveze NATO (Stock-
holm, 8. do 10. 3. 1999);

– drugih dejavnosti v okviru programa zveze NATO za prehod v leto
2000: plenarnega zasedanja Višjega odbora zveze NATO za civilno
krizno načrtovanje ukrepov (SCEPC) – preigravanje scenarijev reševa-
nja ob datumskem prehodu, usklajevanje priprav držav Evroatlantske-
ga partnerskega sveta (EAPC) z Evroatlantskim centrom za usklajeva-
nje humanitarnih dejavnosti (EADRCC); 

– poročil CI o pripravljenosti infrastrukturnih sistemov in informacijske
infrastrukture v zvezi s problemom prehoda v leto 2000 – posebej četr-
tega poročila z dne 29. 11. 1999;

– spremljanja priprav na datumski prehod v drugih državah;
– poizvedbe URSZR o pripravljenosti podjetij, ki v delovnem procesu

uporabljajo, skladiščijo ali prevažajo nevarne snovi (ta del industrije v
poročilu CI ni bil obdelan, saj se z njim niso ukvarjali). 

Dokument je bil s formalnim in običajnim postopkom usklajen na vseh
predpisanih ravneh:
– na 49. kolegiju direktorja URSZR, 
– na 51. ožjem kolegiju ministra za obrambo, 
– na posvetu delavcev Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in dru-

gimi nesrečami, 15. 12. 1999,
– na seji Štaba RS za Civilno zaščito 20. 12. 1999, kjer so bili navzoči
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tudi predstavnika CI in Urada vlade za informiranje ter poveljniki re-
gijskih štabov Civilne zaščite in njihovi namestniki, ki so hkrati delav-
ci na področju zaščite in reševanja v regijah.
O dokumentu so bili na seji, ki je bila 21. 12. 1999, obveščeni tudi

predstavniki Medresorske skupine za ravnanje z nevarnimi snovmi. Do-
kument je bil posredovan županom vseh občin. URSZR na dokument od
nobenega izmed naslovnikov ni prejela prav nobene pripombe ali dopol-
nila. Iz tega lahko upravičeno sklepamo, da je bil sprejemljiv ali pa nanj
niso bili dovolj pozorni ali so ga celo popolnoma prezrli.

Del tega dokumenta je URSZR prek množičnih občil in interneta
(spletne strani URSZR) posredovala prebivalcem Slovenije. To sporočilo
je bilo pripravljeno tako kot podobna sporočila v tujini.

Prebivalci so se do 3. 1. 2000 na posredovano sporočilo odzvali s klici
na številko 112 le v dveh od 13 regijskih centrov za obveščanje, in sicer
na območju Nove Gorice (67 klicev) in Maribora (18 klicev). To število je
bilo občutno nižje od npr. motilnih klicev, ki jih je bilo samo na območju
Ljubljane v zadnjem tednu leta 1999 približno 770 na dan. 

VSEBINA KLICEV: Center za obveščanje v Novi Gorici so ljudje spraše-
vali največ v zvezi z računalniki, nekaj klicev je govorilo o koncu sveta ob
prehodu v novo tisočletje, nekateri pa so bili skeptični v zvezi z izvedbo
silvestrovanja na ulicah Nove Gorice. Klicev je bilo sicer 67, vendar so ne-
kateri posamezniki klicali večkrat. 
Center za obveščanje v Mariboru so začeli klicati takoj po objavi opozorila
v informativni oddaji TV Slovenija Odmevi. Deset ljudi je takrat zanimala
predvsem resničnost oziroma resnost objavljenega sporočila in nujnost
priporočil. Nekateri so menili, da nevarnost morda preveč napihujejo.
Drugih osem klicev je prišlo pozneje in so razen prej omenjenega hoteli
pridobiti še kakšno dodatno informacijo o tem, kaj naj storijo.

V regionalnih centrih za obveščanje ter v Centru za obveščanje RS je bilo
med prehodom v novo leto dežurstvo okrepljeno. V lokalnih skupnostih
so bili člani štabov Civilne zaščite seznanjeni z morebitnimi težavami in
pripravami nanje. 

Čeprav je Svet odločil o času, ko je treba objaviti opozorilo, je bila
URSZR odgovorna za njegovo vsebino in razširjanje. Splošna javna opo-
zorila so ponavadi (v skladu z zakonom) širili prek množičnih občil, po-
sebno prek televizijskih in radijskih postaj, pa tudi prek časopisov, če je
čas to dopuščal. Dotlej med množičnimi občili in URSZR ni prihajalo do
težav, tako da so bili medijski odzivi v zvezi z Y2K za URSZR precej ne-
pričakovani. 
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Opozorilo

Poleg tehničnih priprav na različnih področjih državne uprave in na dru-
gih področjih je bilo pomembno vprašanje opozarjanje prebivalstva na
morebitne grožnje računalniških motenj in na posledice le-teh. URSZR,
odgovorna za obvladovanje morebitnih kriz, se je 29. 11. 1999 na predlog
Sveta odločila, da prebivalce obvesti o morebitnih grožnjah ter jim pripo-
roči ustrezne protiukrepe. Opozorilo je bilo pripravljeno 23. 12. 1999.
Spremljal ga je ustrezen dopis množičnim občilom. 

Slika 4.3: Dopis množičnim občilom (levo) in opozorilo za javnost
(desno), ki bi moralo biti objavljeno neokrnjeno (Vir: URSZR).

V spremnem dopisu, naslovljenem Prehod v leto 2000, je bilo omenjeno,
da je URSZR dobro pripravljena na prehod, da pa lahko pride do lokal-
nih motenj. Če bi se kaj pripetilo, bo URSZR obvestila ustrezna množič-
na občila (vsa ali le lokalna). Množična občila so tudi obvestili, da je celo-
ten dokument dostopen na spletni strani URSZR, in jih prosili za objavo
priloženega opozorila za prebivalce v skladu z zakonom. 

Pošiljatelj je hotel, da bi množična občila sporočilo objavila v neokrnje-
ni obliki136 brez komentarjev. Zato so skupaj z opozorilom poslali sprem-
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ni dopis, ki se je skliceval na določbe Zakona o javnih glasilih (1994) in
prosil za brezplačno objavo opozorila. V dopisu ni bila omenjena kon-
taktna oseba za primer, če bi bila potrebna dodatna obvestila, sam dopis
pa je bil zelo formalen. Vprašanje je tudi, ali zakon omogoča oz. zahteva
tudi dosledno upoštevanje ponujene grafične oblike ali zgolj navajanje
besedila ter ali sploh dopušča komentar in če, kdaj. Čeprav je opozorilo
večina množičnih občil objavila v integralni obliki, je bilo ponavadi nave-
deno kot dodatek v komentarju. 

Odzivi množičnih občil so bili zelo hitri in skoraj vsi po vrsti odklonil-
ni. URSZR so obtoževali pretiravanja v zvezi z grožnjo Y2K in povzroča-
nja panike. Kritike so objavljali od 24. 12. 1999 dalje. Odzivi URSZR niso
spremenili dogajanja. Drugi deli vlade URSZR niso podprli. Na srečo je
prehod v leto 2000 potekal brez težav zaradi Y2K. 

Za takratne razmere je bila značilna velika negotovost. Obstajala je
možnost grožnje temeljnim vrednotam. Če bi šlo karkoli narobe, bi na-
stopile tudi razmere velike nujnosti. Navzoče so bile torej vse sestavine
morebitne krize, toda tudi sestavine napačnega preplaha. 

Zgodovinski, institucionalni in politični kontekst krize

Medtem ko je bila morebitna kriza Y2K za človeštvo nekaj novega, neus-
pešna opozorila niso nova. Znano je, da so, če niso ustrezno pripravljena,
opozorila pogosto neuspešna zaradi človeške nagnjenosti k normalnosti. Le
v zelo posebnih primerih lahko opozorilo povzroči množično paniko
(Quarantelli, 1977; Sime, 1980), ponavadi pa jo bo ustrezno in pravoča-
sno opozorilo preprečilo. 

Razmere v Sloveniji so bile med »krizo« stabilne. Ljudje so se priprav-
ljali na božične in novoletne praznike. V časopisih in drugih množičnih
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strokovnem tolmačenju predlagatelja (Urad vlade za informiranje) pa pomeni nasled-
nje: »Sporočilo, ki naj ga na zahtevo pristojnega državnega organa ter javnih podjetij in jav-
nih zavodov objavi javno glasilo in o njem govori 8. člen zakona, je uradno sporočilo in ga iz-
dajatelj javnega medija ne sme spreminjati, če je pripravljeno v obliki, ki omogoča neposredno
objavljanje. To pomeni, da brez soglasja pristojnega državnega organa ter javnih podjetij in
javnih zavodov, ki so sporočilo dali, ni mogoče spreminjati nobenega od njegovih elementov,
saj drugi odstavek 8. člena odgovornost za vsebino informacije temu ustrezno nalaga tistemu,
ki je informacijo dal. Če bi izdajatelj sporočilo spreminjal brez soglasja, bi se lahko štelo, da
sporočila sploh ni objavil, s čimer bi zapadel pod sankcijo, ki jo predvideva 84. člen zakona.
Če pa je sporočilo posredovano v obliki, ki za neposredno objavljanje ni primerna (kar je na-
vadno posledica nujne potrebe po čimprejšnji objavi), mora izdajatelj sporočila nedvoumno
pooblastiti javno glasilo, da ga ustrezno prilagodi svojim standardom objavljanja.
Pravico do komentiranja takega sporočila je mogoče smiselno navezati na določila 10. člena
istega zakona, kjer je zapisano, da ‘javno glasilo ne sme hkrati z odgovorom oziroma po-
pravkom objaviti komentarja tega odgovora oz. popravka’. Hkratni komentar bi namreč
lahko odgovor oz. popravek (v tem primeru pa nujno sporočilo) razvrednotil in relativiziral.
Seveda pa temeljno načelo svobode izražanja in informiranja omogoča morebitne kasnejše
komentarje.«
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občilih je bilo med letom 1999 objavljenih nekaj člankov (ne zelo drama-
tičnih) o milenijskem hrošču, toda običajni ljudje se s problemom niso
resno ukvarjali. 

Glavni usklajevalec dejavnosti, povezanih z Y2K, je bil Svet, ki je nekaj
svojih zadolžitev prenesel na CI. Svet se je odločil, da bodo decembra po-
tekala zadnja preverjanja, potem pa bodo obvestili prebivalstvo. V vseh
ustanovah in organizacijah, kjer bi se lahko pojavile težave, so potekale
ustrezne dejavnosti. 

Časovni potek najpomembnejših dogodkov, povezanih z opozorilom

V tem pregledu bomo predstavili predvsem dejavnost URSZR. Razumlji-
vo je, da so bila od 24. 12. 1999 dalje dejavna tudi množična občila. Nji-
hove prejšnje dejavnosti, povezane z Y2K, so bile le občasne razprave o
pojavu. 

Nasploh lahko sledimo naslednji odločitveni verigi: tuji in domači vplivi
➔ Vlada RS ➔ Svet za informatiko ➔ CI ➔ URSZR ➔ OPOZORILO ➔ ➔
množična občila.

Splošni odločitveni okvir z odločitvenimi trenutki, odločevalci in ravn-
mi odločanja je prikazan v tabeli 4.2. 

Tabela 4.2: Splošni okvir odločanja.

ODLOČITVEN TRENUTKI ODLOČEVALCI RAVNI ODLOČANJA
približevanje leta 2000 – problem Y2K Vlada RS, Svet strateška
priprave na preprečevanje CI strateška
morebitnih težav
priprave na preprečevanje ministrstva, URSZR, podjetja strateška, operativna
morebitnih težav
priprave na opozarjanje Svet, URSZR operativna
izdaja opozorila URSZR operativna
odzivi množičnih občil uredniki, novinarji operativna
odzivi URSZR direktor, osebje operativna

Medtem ko se je Vlada RS odzivala na splošne težnje v mednarodni
skupnosti in na predloge, ki so jih glede Y2K izrazili strokovnjaki, je
hkrati delegirala odgovornost za razreševanje problema Y2K Svetu (poli-
tično telo), je poznejša veriga odločitev napredovala skladno z upravno
odgovornostjo različnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja in se
končala – glede opozorila – z URSZR. Množična občila so se na vsebino
opozorila odzvala precej agresivno, eden od razlogov za tak odziv pa je
bila njegova oblika. Povratna zveza s strani občil je bila zelo neposredna
– objavljeni komentarji o vsebini opozorila in njegovi objavi. Medijski
odziv se je na televiziji pojavil že isti dan, ko je bilo opozorilo objavljeno,
naslednje dni pa so sledili odzivi v tiskanih občilih, ki so napadala ne le
konkretno vsebino opozorila, ampak tudi zahtevo po njegovi objavi.
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Odziv URSZR je bil sorazmerno blag, defenziven in neorganiziran, saj
je druga vladna telesa niso podprla. Na različnih stopnjah spoprijemanja
s problemom Y2K so bili vpleteni različni akterji kriznega upravljanja in
vodenja, ki so sicer odgovorni za tovrstne probleme. Težava je bila v tem,
da je bila URSZR po prvih medijskih odzivih na opozorilo pri obrambi
ukrepa prepuščena sama sebi. Njen odziv ni bil popoln umik s položaja,
ampak je skušala zmanjševati težo problema Y2K. 

V kontekstu opozorila v zvezi z Y2K je bila edina skupina za krizno
upravljanje in vodenje osebje URSZR (predvsem njen direktor, njegov
namestnik in vodje oddelkov). Objaviti opozorilo je odgovornost URSZR,
določena z zakonom. Za druge vidike priprave na Y2K so bila odgovorna
različna ministrstva, usklajevalec dejavnosti pa je bil Svet. Po napadih
množičnih občil je direktor URSZR odstopil (na lastno željo), analizirali
pa so tudi dogajanje, povezano z opozorilom. Vsaj delno (glede na opo-
zorilo) se je celoten proces odvijal v skladu s politično-birokratsko logiko,
pri čemer morajo organi na nižjih ravneh opraviti določeno delo, vendar
jih, če gre kaj narobe, nihče ne podpre. 

Tabela 4.3: Pregled dejavnosti in odločitev URSZR glede datumskega
prehoda.

DEJAVNOST DATUM ODLOČANJE
formalni začetek dejavnosti na projektu marec 1999 Vlada RS →Svet →CI
»Datumski prehod 2000 – prilagoditev
računalniške in informacijske opreme«
ocena morebitnih dogodkov med datumskim 29. 11. 1999
prehodom in predlogi za ukrepe
odločitev o objavi opozorila 29. 11. 1999 Svet →URSZR
določitev delovne skupine za pripravo ukrepov 29. 11. 1999 URSZR (direktor)
priprava opozorila – prva različica 29. 11. 1999
prvi sestanek delovne skupine za pripravo ukrepov 3. 12. 1999
imenovanje novega koordinatorja (ni informatik) po 3. 12. 1999
predlog ukrepov 8. 12. 1999
popravki opozorila do 15. 12. 1999
končna različica dokumenta 15. 12. 1999
usklajevanje dokumenta v različnih organih od 15. do 

20. 12. 1999
dokument poslan županom 21. 12. 1999 URSZR
opozorilo poslano množičnim občilom 23. 12. 1999 URSZR (direktor)
odzivi na TV 23. 12. 1999 uredniki →novinarji
prve omembe v časopisih Delo in Dnevnik 24. 12. 1999 uredniki →novinarji
tiskovna konferenca CI 1. 1. 2000
odstop direktorja URSZR 1. 1. 2000 direktor 

(osebna odločitev)

Potem ko so se pojavile kritike v zvezi z opozorilom, vlada in druga vlad-
na telesa URSZR niso podprli, ampak so možnost krize celo podcenjeva-
li. V javnih nastopih so predstavniki vlade poudarjali dobro pripravlje-
nost Slovenije in podcenjevali morebitno grožnjo Y2K. 
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Med pogovorom, ki so ga raziskovalci opravili v zvezi z objektivno neu-
činkovitostjo opozorila, sta urednik in novinar časopisa Ljubljanski Dnev-
nik preprosto odgovorila, da bi opozorilo, objavljeno prek cele strani,
nedvomno povzročilo paniko. 

Precepi in vprašanja

Da lahko pride do krize Y2K, je bilo znano dolgo časa. Na žalost so bili v
ospredju le tehnični vidiki njenega preprečevanja, problem opozarjanja
javnosti pa se je med pripravami pojavil razmeroma pozno. Kritični vpra-
šanji sta bili predvsem dve:
– Ali opozoriti javnost in kako?
– Ali se odzvati na kritiko množičnih občil in kako? 
Obstajal je še dodaten problem – kako se bo javnost odzvala, če se bodo
zaradi Y2K pojavile težave. 

Direktor URSZR je sprejel ključne odločitve. Najpomembnejše vpraša-
nje je bilo, kako obvestiti (opozoriti) javnost v razmerah velike negotovo-
sti zaradi grožnje, ki do zdaj ni bila znana. Dodaten dejavnik je predstav-
ljalo dejstvo, da grožnja lahko pride tudi od zunaj (npr. v bližini Slovenije
je več jedrskih central černobilskega tipa), toda zaradi političnih (diplo-
matskih) razlogov teh groženj ni bilo priporočljivo omenjati. 

Največji problemi pri obravnavanem primeru so bili naslednji:
– opozarjanje in obveščanje v primeru velike negotovosti in izogibanje

posledicam zmotnega preplaha;
– usklajevanje različnih vladnih in drugih teles v morebitnih kriznih raz-

merah;
– vzajemna opora odgovornih organov in oseb, kadar jih kritizirajo obči-

la, in izogibanje prilagajanju javnemu mnenju, kadar delujejo skladno
s standardi in sprejetimi postopki ter v okviru dogovorjenih nalog; 

– obnova in ohranjanje dobrih odnosov z množičnimi občili;
– mednarodno sodelovanje med velikimi (morebitnimi) krizami.

Čeprav se je primer srečno končal, bi bile lahko, če bi prišlo do resnih te-
žav zaradi Y2K, posledice zelo hude. Zato je bila to za vse vpletene zgolj
lekcija, kako se zadev ne smejo lotevati. Analiza »krize« lahko ponudi
napotke za ukvarjanje s podobnimi težavami v prihodnje. 

Analiza »krize«

Za analizo smo preučili časopisne, televizijske in radijske klipinge (glej
tabeli 4.5 in 4.6) in uradne dokumente, poleg tega pa smo se pogovarjali
tudi z novinarji in uredniki časopisov Dnevnik in Delo, s prejšnjim direk-
torjem URSZR ter članom CI. Tako so se delno potrdile naše prejšnje
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ugotovitve, izhajajoče iz analize besedil (slab PR z množičnimi občili,
podcenjevanje komunikacije z javnostjo v zvezi z morebitno krizo, odsot-
nost usklajevanja in opore v zvezi z opozarjanjem pri državni upravi in
precenjevanje lastnega znanja o Y2K, pomanjkanje znanja o kolektivnem
vedenju in naravi panike na strani množičnih občil), kar je dogodke
delno na novo osvetlilo (obseg nesporazumov med občili in URSZR, ak-
terji kriznega upravljanja in vodenja, njihova vloga in interakcije med
njimi itd.). Prav tako je bilo opozarjanje jasneje vključeno v celoten pro-
ces priprave na Y2K. 

Iz objavljenega gradiva, različnih poročil in pogovorov je očitno, da je
glavni del priprav na Y2K na strani Vlade RS vseboval preverjanje in pri-
pravo vseh sistemov, odvisnih od računalnikov (promet, JEK, kemična in
druga industrija, sistemi za zaščito in reševanje itd.). Opozarjanje javno-
sti pa ni bilo v ospredju njihovega zanimanja. Zato je bila prva naloga
ustrezno opravljena, druga pa ne. Za usklajevanje vseh dejavnosti v zvezi
z Y2K je bil odgovoren vladni Svet, ki pa je brez strokovnjakov za stike z
javnostmi. 

Da je bil opozarjanju javnosti pripisan premajhen pomen, je jasno raz-
vidno iz odločitve, da se javnost obvesti šele decembra, namesto da bi
priprave na dogodek potekale daljše obdobje. Opozorilo je bilo posredo-
vano po dveh poteh, lokalnim skupnostim in množičnim občilom. 
Tako torej v zvezi z Y2K lahko govorimo o problemu opozarjanja javno-
sti. Problem Y2K je sprožil objavo opozorila, ki je povzročilo to, kar lahko
poimenujemo kot komunikacijsko krizo ali krizo v odnosih z javnostmi.
Akterji v tem kontekstu so bili: 
– Svet in CI kot glavna usklajevalca; 
– URSZR (kot del ministrstva za obrambo), odgovorna za opozarjanje

javnosti;
– lokalne skupnosti (župani), odgovorne za varnost na lokalni ravni;
– množična občila, ki so bila naprošena za objavo opozorila, vendar so

se odzvala sovražno in so podcenjevala problem. 

URSZR je tokrat prvič pripravila vnaprejšnje opozorilo na nevarnost.
Njena prejšnja sporočila o nevarnostih so bila v glavnem objavljena a po-
steriori, po dogodku ali med njegovim potekom. Kot glavni individualni
akter kriznega upravljanja in vodenja se pojavlja prejšnji direktor
URSZR, ki so ga podpirali le nekateri člani URSZR in je le delno naletel
na razumevanje pri redkih novinarjih. V ozadju imamo Vlado RS in raz-
lična ministrstva, ki so v razpravi ostajala nevtralna in niso podprla obja-
ve opozorila, čeprav je bila to skupna odločitev. Celo CI objave ni podprl
in tudi sama URSZR se je po prvih napadih delno umaknila. Po medij-
skih odzivih so predstavniki vlade in drugih vladnih organov zanikali po-
trebo po objavi opozorila. Razlog za to je bila verjetno njihova bojazen
pred diskreditacijo. 

Odločitev o objavi opozorila je bila sprejeta v skupinskem okolju, kar
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lahko vsaj delno domnevamo tudi za odzive množičnih občil, čeprav so
bile pri njih individualne možnosti odločanja večje. 

Tabela 4.4: Tok odločanja v zvezi z opozorilom.

RAVEN konec marec marec november 23. od 23. januar januar 
ODLOČANJA 20. 1999 1999 1999 december decembra 2000 2000
/ ČAS stoletja 1999 dalje
mednarodna D
Vlada RS D
Svet D D
CI D D
URSZR D D
množična občila D D

Razloge za tako »krizo« smo našli v:
– podcenjevanju pomena opozarjanja javnosti;
– neustreznem usklajevanju vladnih organov in pomanjkanju vzajemne

opore (po napadih občil so se osebe z vladne strani odzivale bolj kot
posamezniki in ne kot predstavniki različnih organov); 

– slabih odnosih z javnostmi pri URSZR in neustreznem pristopu do ob-
čil v tem primeru; 

– ne povsem ustreznem ubesedenju opozorila (ni bilo okvirjeno glede na
običajno pripravljenost za primer krize);

– splošnem prepričanju pri novinarjih o vedenju ljudi med nevarnostjo,
zlasti v njihovih zmotnih pogledih na pojavljanje panike; 

– podcenjevanju možnosti resne krize pri množičnih občilih. 

Z razčlenjevanjem krize in prepoznanih odločitvenih priložnostih smo
odkrili več stvari o: 
– ustreznosti vpletenih akterjev kriznega upravljanja in vodenja in nji-

hovi odgovornosti; 
– ustreznosti sistema opozarjanja in odločanja o opozarjanju; 
– ustreznosti usklajevanja odgovornih dejavnikov; 
– pomembnosti odnosov z javnostmi. 

Zastavi se lahko tudi vprašanje o morebitnem političnem ozadju krize. V
Sloveniji obstaja nekaj desno usmerjenih tiskanih občil, večina jih je us-
merjena sredinsko, manjša revija pa levo. Obstaja tudi državna televizija,
dve zasebni ter več lokalnih televizijskih in radijskih postaj različnih us-
meritev. Treba je povedati, da opozorilo v zvezi z Y2K ni doživelo napa-
dov na politični osnovi, ampak predvsem zato, ker URSZR v problem ni
vključila množičnih občil, ter zaradi nekaterih prejšnjih nesporazumov
med URSZR in množičnimi občili. 
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Sklep

Najbolj podpiramo mnenje, da je celoten problem nastal predvsem zara-
di podcenjevanja problema Y2K nasploh in podcenjevanja opozarjanja
javnosti posebej, pa tudi zaradi slabega usklajevanja med glavnimi akter-
ji kriznega upravljanja in vodenja v zvezi s tem vprašanjem. Problem se
je na srečo pokazal zgolj kot komunikacijska kriza in kriza odnosov z
javnostmi, saj so bili najpomembnejši računalniško odvisni sistemi pri-
pravljeni za prehod v leto 2000. Ob tem se je jasno pokazalo, da podce-
njevanje odnosov z javnostmi in pomanjkanje dobre komunikacijske
prakse lahko povzroči resne težave. 
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PRILOGA:

Tabela 4.5: Objave v tiskanih občil
OBJAVA V I R

DELO LD VEČER GOR. GLAS PRIMOR. Demo- Novi 
NOV. kracija tednik

NASLOV
Strah velike oči 24. 12. 99
Brez panike 24. 12. 99
Sodni dan 28. 12. 99
S primerno zalogo 28. 12. 99
Umestno, a napačno 28. 12. 99
razumljeno obvestilo
Baterijski vložki 28. 12. 99
ali ste pripravljeni (anketa) 28. 12. 99
Sveča odporna 28. 12. 99
na hrošča
Ne bo stradanja 28. 12. 99
Milenijski NNNP 28. 12. 99
Ni klic k preplahu 28. 12. 99
Prihaja konec leta 29. 12. 99
Informacijski sistemi 31. 12. 99
pripravljeni
Vode …. ne bo zmanjkalo 31. 12. 99
Prijazna katastrofa 31. 12. 99
BESEDILO
obvestilo brez komentarja
obvestilo v celoti 24. 12. 99 28. 12. 99 28. 12. 99
s komentarjem
obvestilo s komentarjem 24. 12. 99
samo komentar 28. 12. 99 28. 12. 99 31. 12. 99
intervju 28. 12. 99 28. 12. 99
sporočilo o dejstvu 31. 12. 99
panika odveč 24. 12. 99
neusklajenost 24. 12. 99 28. 12. 99
med drž. org.
poziv k paniki 24. 12. 99
velik odmev obvestila 28. 12. 99
nezaupanje 24. 12. 99
morebitne težave 24. 12. 99 28. 12. 99 28. 12. 99
napotki 28. 12. 99
ni spodbudno 28. 12. 99
anketa – ne jemljejo 28. 12. 99 31. 12. 99
resno možnosti težav 28. 12. 99
priporočilo – bedarija 28. 12. 99
učinki na ljudi 28. 12. 99
nepremišljene skrajnosti 28. 12. 99
strašenje 28. 12. 99
razburjenje javnosti 28. 12. 99
dramatično sporočilo 28. 12. 99
satirični spis 29. 12. 99
opozorilo prepozno 31. 12. 99
satira 4. 1. 2000 5. 1.2000 6. 1. 2000 6. 1. 2000
kritika prejšnjih napak CZ 5. 1. 2000
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Tabela 4.6: Objave na televiziji in radiu

OBJAVA V I R
TVS 1 TVS 2 POP TV RS R Triglav Studio D R Koper

obvestilo brez komentarja 23. 12. 99 23. 12. 99 
ob 17:30 ob 18:00

30. 12. 99 
ob 10:30

obvestilo v celoti 
s komentarjem
obvestilo s komentarjem 23. 12. 99 

ob 19:15
samo komentar
intervju – pogovor 23. 12. 99 3. 1. 2000 23. 12. 99  

ob 22:00 ob 20:00 ob 19:15
1. 1. 2000 
ob 19:30

sporočilo o dejstvu 1. 1. 2000 30. 12. 99  
ob 22:00 ob 17:30

sporočilo o dejstvu 1. 1. 2000 
s komentarjem ob 13:30
KOMENTAR
URZ upraviči obstoj 23. 12. 99 

ob 19:15
omalovaževanje problema 3. 1. 2000 23. 12. 99
uprava pretiravala ob 20:00 ob 19:15 
nasprotje dobra 23. 12. 99 
pripravljenost –opozorilo ob 22:00
napoved izrednega 23. 12. 99 
stanja ob 22:00
možnost praznjenja 23. 12. 99 
trgovin ob 22:00
napovedovali katastrofe, 1. 1. 2000 
ni bilo težav ob 13:30
poročilo s tiskovne 1. 1. 2000 
konference ob 13:30 in 22:00
senzacionalizem 1. 1. 2000 

ob 19:30
opravičilo za opozorilo 1. 1. 2000 

ob 19:30
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Klemen Grošelj
Uroš Svete

V.
POTRES V POSOČJU APRILA 1998

Uvod

Posočje, obmejno regijo na zahodu Slovenije, je 12. 4. 1998, na velikonoč-
no nedeljo, stresel potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici. Posočje
je območje z zelo pestro potresno zgodovino ter sodi v eno izmed potre-
sno najbolj dejavnih območij Slovenije, ki je tudi sicer potresno zelo
ogrožena država, o čemer priča podatek, da kar tretjina prebivalstva živi
na območjih, na katerih lahko pričakujemo potres s posledicami med 7.
in 9. stopnjo po lestvici MSK. Glede na državno oceno ogroženosti je
mesto Tolmin eno izmed potresno najbolj ogroženih mest v Republiki
Sloveniji (Državni načrt zaščite in reševanja ob potresu, 1996). Zadnji
večji potres pred tem, ki ga analiziramo, je bil t. i. furlanski potres, ki je
to območje prizadel leta 1976.137 Geografsko sodi Posočje v dve seizmo-
geni območji: goriško-javorniško in deloma v gorenjsko-ljubljansko seiz-
mogeno območje, ki sta bili v zadnjih sto letih potresno zelo dejavni
(Seizmološki zavod RS, 1991 v Ogroženost pred potresom). 

Zgodovinsko-politični kontekst krize

V času potresa je v Sloveniji potekal proces reforme lokalne samoupra-
ve,138 zaradi česar se je na prizadetem območju Posočja nekoč enotna ob-
čina Tolmin razcepila na tri manjše občine: Tolmin, Kobarid in Bovec.
Vse tri so nastale v t. i. prvem valu reforme, med letoma 1994 in 1998,
kar pomeni, da so občinski sveti in župani v novih občinah začeli delati
1. 1. 1995. Vzporedno s tem procesom je z uveljavitvijo Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 1994 prišlo tudi do decentra-

137 Poleg tega obstajajo zgodovinski zapisi o hudih potresih v srednjem veku in tudi v
novejši zgodovini te regije. 

138 Reforma lokalne samouprave se je začela leta 1994 z uveljavitvijo novega Zakona o
lokalni samoupravi. Vendar pa to ni bilo enkratno dejanje, ampak proces, ki se še
danes ni popolnoma končal. Tako je v letu 2002 nastala zadnja, 193. občina v RS.
Nastajanje novih občin je potekalo nekako v dveh valovih, prvi val je bil med letoma
1994 in 1998, ko je bilo ustanovljenih 147 občin. Drugi val je sledil po 8. 8. 1998 in
število občin se je povečalo na 192. 
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lizacije funkcij sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj
se je težišče pri izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami preneslo na lokalne skupnosti. 

V Posočju so bile nekoč enotne službe tolminske občine razpuščene.
Novonastale občine so morale, na osnovi ocen ogroženosti, izdelati nove
načrte za zaščito in reševanja ter jim prilagoditi vrste in velikost sil zašči-
te, reševanja in pomoči (dalje sile ZRP), v okviru katerih so glavnino
predstavljali prostovoljni gasilci in enote Civilne zaščite (dalje CZ). Obli-
kovani oziroma preoblikovani so bili štabi Civilne zaščite (dalje ŠCZ) ob-
čin Tolmin, Kobarid in Bovec, novi upravni organiziranosti občin pa je
bilo treba prilagoditi tudi popolnjevanje enot CZ. Na tem območju deluje
tudi Gorska reševalna služba (dalje GRS), ki pa je organizirana na ravni
države kot državna javna reševalna služba, sedež službe splošne nujne
medicinske pomoči za celotno regijo pa je v Tolminu139 (Krivec, 2002,
osebni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju, in Uršič, 2002, osebni in-
tervju). 

Reforma lokalne samouprave je določen del nalog naložila tudi
URSZR, ki se je bila zaradi obsega sprememb in nalog, ki so bile posledi-
ca reforme lokalne samouprave, prisiljena osredotočiti predvsem na us-
posabljanje članov novonastalih ŠCZ občin in poveljnikov CZ občin. Za-
radi razsežnosti, nastalo je namreč 147 občin, je to usposabljanje URSZR
močno obremenilo, posledica tega je bilo tudi okrnjeno usposabljanje
enot CZ. Tako da na območju, ki je bilo leta 1998 prizadeto, pred tem ni
bilo izvedenih večjih vaj CZ.140 Tudi prilagajanje starih oziroma oblikova-
nje novih občinskih načrtov zaščite in reševanja je obremenilo delovanje
URSZR, ki je izvajala nujno koordinacijo med državnimi, regijskimi in
lokalnimi načrti, pri čemer je bila najbolj obremenjena regijska raven, 
na kateri so lokalnim skupnostim v okviru teh dejavnosti tudi svetovali
(Krivec, 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju, Uršič, 2002,
osebni intervju, in Šestan, 2002, osebni intervju).

Opredelitev potresa kot krize

Potres je naravna nesreča, ki je za razliko od na primer poplav ne more-
mo napovedati in je s preventivnimi ukrepi ne moremo v celoti prepreči-
ti. Gre za obliko krize, za katero je značilna visoka stopnja presenečenja
in nepredvidljivosti, saj ga ni mogoče napovedati, ni mogoče vnaprej oce-
niti njegovega obsega, moči in škode, ki jo bo povzročil, predvidimo
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139 Soustanoviteljice te službe oziroma Zdravstvenega doma Tolmin so vse tri navedene
občine. 

140 Razloge za to lahko iščemo tudi v dejstvu, da v nekaterih občinah do leta 1998 še
niso v celoti popolnili enot in služb CZ. Izjema so bili ŠCZ občin, ki so bili večinoma
popolnjeni.
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lahko le območja, kjer se lahko pojavi. Večina ozemlja Republike Slove-
nije je opredeljena kot potresno močno ogrožena, med potresno najbolj
ogrožene dele Slovenije pa sodi tudi Posočje.141 A navkljub vsemu nave-
denemu potres vedno spremljata veliko presenečenje in negotovost, saj
udari nenadoma in nepredvidljivo, vendar kljub svoji silovitosti nepo-
sredno ne vpliva na ljudi. Do poškodb in smrtnih žrtev pride zaradi ruše-
nja zgradb, požarov, eksplozij, nenadzorovanega uhajanja nevarnih snovi
v okolje, visokih voda v primeru rušenja pregrad in jezov ter drugih spre-
memb v okolju, ki so posledica potresa.

Edina oblika preventive je strogo spoštovanje predpisov in standardov
protipotresne gradnje, ki omili posledice, samega potresa pa ne more
preprečiti ali omejiti njegovega delovanja. Strokovno urejanje prostora in
urbanistično-prostorsko načrtovanje lahko v primeru potresa olajša delo-
vanje sil ZRP, ki se pri tem soočajo s problemi, kot so: reševanje zasutih,
oskrba ranjenih in mrtvih, evakuacija in začasna namestitev prizadetih,
njihova oskrba z vodo, hrano in materialnimi sredstvi, z drugimi beseda-
mi – prizadetim morajo zagotoviti osnovne razmere za življenje. Še pose-
bej strahovit časovni pritisk je navzoč pri reševanju zasutih oseb, saj je
prvih nekaj ur po potresu za preživetje ponesrečencev odločilnega pome-
na. Ob potresu so zaradi velikega števila ranjencev lokalne bolnišnice
preobremenjene, drugim prizadetim pa je treba zagotoviti dovolj zača-
snih namestitvenih zmogljivosti in jih oskrbeti s pitno vodo ter hrano. Po-
tres pa povzroči tudi razpad javne infrastrukture: uničene ali poškodova-
ne so cestne in druge komunikacije ter komunalno-energetske mreže in
njihova nujna sanacija je tudi del nalog sil ZRP. 

Prva podatka, ki ju sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi potrebuje za učinkovito reagiranje, sta: kje je epicenter in kolikšna je
magnituda (moč) potresa. Na njuni osnovi je mogoče določiti prizadeto
območje in predvsem oceniti stopnjo njegove prizadetosti oziroma uči-
nek potresa. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko
potem pripravi uvodne ocene poškodovanosti objektov, oceni pričakova-
ne žrtve ter racionalno aktivira sile, potrebne za intervencijo (Državni na-
črt zaščite in reševanja ob potresu, 1996). 

Če hočemo dogodek iz leta 1998 definirati kot krizo s pomočjo treh
nujnih in zadostnih zaznav, navedenih v sintetični definiciji krize (grož-
nja, nuja in negotovost), vidimo, da se le-te kažejo v naslednjih prvinah: 

Grožnje temeljnim vrednotam – potres s svojim delovanjem vsaj ogrozi,
če ne popolnoma prekine zagotavljanje človekovih osnovnih bioloških in
socialnih potreb. Ob potresu leta 1998 preživetje ljudi ni bilo ogroženo,
uničene so bile predvsem njihova materialna osnova in varnost ter psiho-
socialna potreba (vrednota) po varnem domu. Družine kot osnovne druž-
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141 Potresno najbolj ogrožena mesta v Sloveniji so Ljubljana, Krško, Brežice, Idrija, Tol-
min, Ilirska Bistrica in Litija (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v Repub-
liki Sloveniji, Ljubljana 1998: 4). 
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bene celice so doživljale pritiske zaradi ločitve posameznih članov, kar je
nedvomno ogrozilo temeljne vrednote. To se je pokazalo ne le v zaznavah
prizadetih, ampak tudi odločevalcev. 

Dejavnika nuje sta bila boj s časom in slabim vremenom, za katero sta
v zgodnji pomladi (mesec april) značilna dež in sneg ter nizke temperatu-
re, tudi pod lediščem. Vremenskim pogojem se je pridružil še relativno
zgoden mrak, nekje med 16. in 17. uro, kar je omejevalo čas delovanja sil
ZRP, odločevalce pa sililo k hitremu odločanju. Vse to je skupaj oblikova-
lo jasno zaznavo nuje (časovnega pritiska), tako pri prizadetih kakor tudi
pri pripadnikih sil ZRP.

Negotovost – negotovost med prizadetimi in pri pripadnikih sil ZRP so
povzročali predvsem popotresni sunki in strah v zvezi s prihodnostjo.
Med odločevalci je bilo v ospredju vprašanje, koliko bo popotresnih sun-
kov in kako močni bodo ter koliko dodatne škode in celo žrtev lahko
povzročijo. Osrednja dilema, s katero so se soočali, je bila možnost, da bi
kateri izmed popotresnih sunkov poškodoval zgradbe, v katerih so zača-
sno namestili brezdomce, in negotovost, kaj storiti v tem primeru.

Opis potresa 1998 

Potres leta 1998 je bil po besedah očividcev šolski primer potresa (Boga-
taj, 2002, osebni intervju). Presenečenje je bilo veliko, dodatno so k temu
prispevali še prazniki. Uprava RS za geofiziko (dalje URSG)142 je delovala
v zelo omejenem obsegu, saj v osrednjem observatoriju ni bilo dežurnega
uslužbenca. Ta je dežurstvo opravljal na svojem domu, saj glede na de-
lovne načrte drugačna oblika dežurstev ni bila predvidena (Šipec, 2002,
osebni intervju). 

V takšnem spletu okoliščin je Slovenijo 12. 4. 1998 ob 12.55 stresel
močan potresni sunek, o katerem je prva poročala italijanska državna te-
levizija RAI (»Zakaj je RAI prva poročala o potresu?«, 15. 4. 1998), URSG
pa zaradi preobremenjenosti potresnih opazovalnic in izpada dela tele-
fonskega omrežja pred 14.28 ni mogla oceniti epicentra in moči potresa,
čeprav so ob 13.15 pripravili preliminarno poročilo o njegovi morebitni
lokaciji in moči. V poročilu so navajali, da je potres prizadel območje Po-
sočja in večji del Gorenjske (Šipec, 2002, osebni intervju, in Ministrstvo
za okolje in prostor RS – Uprava za geofiziko, 12. 4. 1998: 14.43). 

Dejansko žarišče potresa je bilo v od Ljubljane 75 km oddaljenem go-
ratem območju Krnskega pogorja med Bovcem in Kobaridom (Hudi vrh,
2 km JV od doline Lepene). Tu je nastala tudi največja materialna škoda,
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142 Danes deluje pod okriljem Ministrstva za okolje, prostor in energetiko v sestavi
Agencije republike Slovenije za okolje kot Urad za seizmologijo in je odgovoren za
pridobivanje podatkov, ki omogočajo aktiviranje sistem varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, predvsem ZRP.
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saj je bila lokalna intenziteta 8. stopnje po EMS. Območje, kjer je potres
presegal učinke 7. stopnje (EMS), je imelo premer 22 km. URSG je merila
moč teh potresov s sedmimi potresnimi opazovalnicami in z mednarod-
no izmenjavo podatkov. To je bil po letu 1917 najmočnejši potres z epi-
centrom v Sloveniji, sledilo mu je več kot 400 popotresnih sunkov. Naj-
močnejši je bil 6. maja 1998 in je povzročil dodatno škodo v vaseh pod
Krnom (Ušeničnik, 1999: 71–85; Gosar, Živčič, Cecić in Zupančič, 1999:
57–66; »Razmere na območju Občine Kobarid po današnjem močnem
popotresnem sunku«, 6. 5. 1998; »Poročilo o prvih zbranih informacijah
po popotresnem sunku, 6. 5. 1998«, Roš, 8. 5. 1998). 

Najhujše posledice je zaradi potresa utrpelo širše območje Bovca, Ko-
barida in Tolmina, kjer je največja materialna škoda doletela naselja
Bovec, Soča, Kal-Koritnica, Drežniške Ravne, Krn, Magozd, Lepena, Vr-
snik in Tolminske Ravne (»Poročilo o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel
severozahodno Slovenijo«, 11. 5. 1998; Ušeničnik, 1999: 75–76). 

Potres je povzročil škodo tudi v občinah Bled, Cerkno, Jesenice in Bo-
hinj, kjer je bilo lažje poškodovanih 187 objektov, na obali Bohinjskega
jezera pa je prišlo do udora, velikega 100 × 20 m. V občini Jesenice je bilo
lažje poškodovanih 180 objektov, v občini Bled pa 40 objektov (»Poročilo
o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Slovenijo«, 11. 5.
1998; Ušeničnik, 1999: 75–76). 

Na prizadetem območju Posočja je Komisija za oceno poškodovanosti
in uporabnosti stanovanjskih in drugih objektov pregledala skupaj 952
objektov, od katerih jih je 311 označila kot neprimerne za bivanje. Brez
strehe nad glavo je ostalo 710 ljudi, največ v občini Bovec (564 ljudi). 11.
5. 1998 je bila škoda ocenjena na 6,9 milijard SIT (»Poročilo o potresu, ki
je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Slovenijo«, 11. 5. 1998; Ušeničnik,
1999: 75–76). 

Vlada RS je prizadetemu območju Posočja namenila skupaj 120 milijo-
nov SIT nujne interventne finančne pomoči za zagotovitev najnujnejših
življenjskih razmer. Državni zbor pa je pozneje po hitrem postopku spre-
jel poseben zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja v Posočju
(»Poročilo o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Slovenijo«,
11. 5. 1998; Roš, 15. 4. 1998; Ušeničnik, 1999: 75–76).

Poznejše strokovne analize so pokazale, da so potresno varno grajeni
ali po potresu leta 1976 pravilno sanirani objekti preživeli potres bolj ali
manj neprizadeti. Poškodbe so nastale predvsem na starejših objektih ter
na po potresu leta 1976 nepravilno zgrajenih ali slabo saniranih objek-
tih143 (Gosar, Godec, Lapajne, Vidrih in Zupančič, 1998). 
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143 Na področju severne Primorske je bilo po ocenah URSZR med letoma 1900 in 1945
zgrajenih okoli 11.830 objektov, med letoma 1946 in 1978 19.510 objektov in med
letoma 1978 in 1991 8.970 objektov. Potresno varno so morali biti zgrajeni objekti
po letu 1962, ko je tedanja SRS sprejela prvi pravilnik o protipotresni gradnji. Tako
bi morali biti objekti, zgrajeni v obdobju 1978–1991, kakor tudi večina objektov,
zgrajenih v obdobju 1946–1978, potresno varni. Gotovo pa niso bili potresno varno
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Potres je povzročil tudi motnje v preskrbi z vodo, zato je na območjih,
kjer je bila prekinjena oskrba z vodo, Regijski štab Civilne zaščite za se-
verno Primorsko (dalje ReŠCZ) organiziral razvoz in dostavo pitne vode
(»Sklepi in priporočila Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije«. 12. 4.
1998: 17:00). Oskrba z vodo je bila prekinjena tudi zaradi slabe kakovosti
vodovodnega omrežja, predvsem na območju Bovca (Bogataj, 2002, oseb-
ni intervju; »Potres 98 – občina Bovec: Pregled delovanja ekip CZ«, 1998). 

Cestne komunikacije so bile motene na lokalni in regionalni ravni.
Tako je bila začasno zaprta cesta do vasi Čadrga in Tolminskih Raven ter
most čez Sočo v Kamnem (»Prvo poročilo o posledicah potresa«, 12. 4.
1998; »Poročilo o aktivnostih Štaba Civilne zaščite občine Kobarid v času
potresa od 12. 4. 1998 do 20. 4. 1998«, 1998; »Potres 98 – občina Bovec:
Pregled delovanja ekip CZ«, 1998). Do največje težave na področju
komunikacij je prišlo 16. 4. 1998, ko se je udrl 20-metrski pas ceste med
Kobaridom in Drežnico, kar je onemogočilo prevoz bivalnikov144 in po-
čitniških prikolic v Drežniške Ravne in Magozd, v dve izmed najhuje pri-
zadetih vasi. Cesto so uslužbenci Cestnega podjetja Nova Gorica popra-
vili že v večernih urah 16. 4. 1998, vendar so jo zaradi varnosti za promet
odprli sredi naslednjega dne (»Poročilo o delu regijskega štaba CZ za se-
verno Primorsko za dan 16. 4. 1998 do 17.00 ure«, 1998; »Poročilo o delu
Regijskega štaba CZ za severno Primorsko za dan 17. 4. 1998«, 1998; »Po-
ročilo o aktivnostih Štaba Civilne zaščite občine Kobarid v času potresa
od 12. 4. 1998 do 20. 4. 1998«, 1998). 

Telefonske povezave na območju Posočja so bile neposredno po potre-
su motene zaradi preobremenjenosti telekomunikacijske mreže s klici v
Posočje in iz njega (»Prvo poročilo o posledicah potresa«, 12. 4. 1998; Kri-
vec, 2002, osebni intervju; Uršič, 2002, osebni intervju; Sivec, 2002,
osebni intervju; Šipec, 2002, osebni intervju). 

Kronologija145

12. 4. 1998 – velikonočna nedelja. V Posočju je deževno in hladno. Dež
mestoma prehaja v sneg.

12:55 – potres 8. stopnje po evropski potresni lestvici. 
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grajeni objekti iz obdobja 1900–1946 (URSZR (1996). Državni načrt zaščite in reše-
vanje ob potresu). 

144 Bivalnik je standardna bivalna enota za najosnovnejše potrebe, ki je mobilna in do-
bavljiva v relativno kratkem roku ter se lahko opremi in uporabi glede na potrebe in
zahteve uporabnika. 

145 Viri, na katerih temelji Kronologija, so naslednji: Potres v Bovcu, http://www2.
arnes.si/ (20. 3. 2002); »Sklepi in priporočila Štaba Civilne zaščite Republike Sloveni-
je«, 12. 4. 1998: 17:00.; »Zapisnik seje Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije z
dne 23. 6. 1998«, 13. 4. 1998: 10:00; »Zapisnik seje Štaba Civilne zaščite Republike
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13:00 Aktivirajo se štabi Civilne zaščite v Kobaridu, Bovcu in Tolminu in
sprejmejo prve nujne ukrepe.

13.00 O potresu na območju Posočja poroča italijanska televizija RAI,
njeno poročanje nekje okoli 13.05 povzameta TV Slovenija in Radio
Slovenija. 

13.15 URSG poda Centru za obveščanje Republike Slovenije (dalje CORS)
začetno poročilo o potresu z epicentrom 75 km JZ od Ljubljane. 

13.00 Aktiviran je ŠCZ občine Kobarid.
14.00 Aktivira se ReŠCZ.
14.28 URSG pisno potrdi stopnjo in lokacijo potresa.
15.40 ReŠCZ prek Gasilske zveze severne Primorske aktivira vsa prosto-

voljna gasilska društva na območju severnoprimorske regije. 
17.00 ŠCZ RS se sestane na seji. 
21.30 Prizadeto območje obišče poveljnik CZ M. Bogataj in občine sever-

ne Primorske pozove, naj pomagajo po svojih zmožnostih, ter se na se-
stanku s poveljniki CZ in župani občin pogovori o nadaljnjih ukrepih.
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Slovenije z dne 23. 6. 1998«, 1998; »Zapisnik seje operativnega dela Štaba Civilne
zaščite Republike Slovenije z dne 23. 6. 1998«, 1998; »Sklepi in priporočila Štaba Ci-
vilne zaščite Republike Slovenije z dne 23. 6. 1998«, 1998; »Zapisnik seje Štaba Ci-
vilne zaščite Republike Slovenije«, 9. 6. 1998.; »Zapisnik seje Štaba Civilne zaščite
Republike Slovenije«, 8. 10. 1998.; »Poročilo potres Posočje – april 98.«, 25. 5. 1998.;
»Prvo poročilo o posledicah potresa«, 12. 4. 1998.; »Poročila in informacije o posledi-
cah in delu RŠCZ od 12. 4. 1998 do 22. 4. 1998«, 1998; »Podatki – potres v Posočju«,
20. 4. 1998.; »Podatki – potres v Posočju«, 24. 4. 1998.; »Potrebe po sredstvih v po-
tresnem območju občin Bovec, Tolmin in Kobarid«, 13. 4. 1998.; »Poročilo o delnem
pregledu stanja objektov v občini Cerkno«, 14. 4. 1998.; »Prenehanje aktivnosti ga-
silcev in pripadnikov SV preko ReŠCZ za severno Primorsko na potresnem območ-
ju«, 1998; Dnevnik »Potres Posočje april 1998«, 1998; »Zahtevki po materialu in
opremi; Potres Posočje – april 1998«, april 1998; »Sporočila za javnost – Potres Po-
sočje april 1998«, april 1998; »Zapisniki«, april 1998; »Sporočila Uprave za geofizi-
ko«, 1998; »Poročilo o aktivnostih Štaba Civilne zaščite občine Kobarid v času potre-
sa od 12. 4. 1998 do 20. 4. 1998«, 1998; »Razmere na območju občine Kobarid po da-
našnjem močnem popotresnem sunku«, 6. 5. 1998; »Potres 98 – občina Bovec: Pre-
gled delovanja ekip CZ«, 1998; »Zahtevek za koriščenje stalnih proračunskih sred-
stev za nepredvidene nesreče Potres 12. 4. 1998«, 1998; »Obvestilo o obisku koroš-
kega deželnega glavarja in župana Celovca ob predaji zabojnikov«, 1998; »Poročilo o
prvih zbranih informacijah po popotresnem sunku dne 6. 5. 1998«, 1998; »Poročilo
o prejeti in izdani opremi na dan 23. 4. 1998 do 8.30«, 1998; »Informacija o potresu,
ki je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Slovenijo«, 15. 4. 1998; »Pomoč prizadetim
ob potresu v Posočju 12. 4. 1998, izdana iz logističnega centra URSZR v Rojah«, 15.
4. 1998; »Informacija o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Slovenijo«,
16. 4. 1998; »Informacija o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Sloveni-
jo«, 20. 4. 1998; »Poročilo o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel severozahodno Slove-
nijo«, 11. 5. 1998; »Dnevni informativni bilten od 13. 4. 1998 do 24. 5. 1998«, 1998;
»Poročilo o popotresnih dejavnostih gasilskih društev Primorske«, 22. 4. 1998; »Do-
končno poročilo dejavnosti prostovoljnih gasilskih društev in poklicnih gasilskih
enot Primorske na potresnem območju gornjega Posočja«, 19. 5. 1998; »Aktivnosti
PGD in GZ gornje Posočje pri odpravi posledic Potresa«, 1998; »Stanje vodooskrbe
na področju občin Tolmin, Kobarid in Bovec«, 1998.
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13. 4. 1998 – prvi dan po potresu (ponedeljek). Sneži.
Brezdomce nameščajo v začasna bivališča in s pomočjo humanitarnih or-
ganizacij organizirajo preskrbo s hrano, predvsem s toplimi obroki, orga-
nizirajo preskrbo z vodo. ŠCZ občine Bovec se dokončno preseli v Kul-
turni dom, s čimer se komunikacija z ReŠCZ normalizira. Nadaljujejo se
sanacijsko-zaščitni ukrepi (podpiranje prizadetih objektov, odstranjeva-
nje nevarnih dimnikov, prekrivanje streh, zavarovanje objektov tako, da
ne ogrožajo mimoidočih itd). Območje obiščejo podpredsednik vlade in
opozicijska poslanca državnega zbora ter direktor URSZR in minister za
okolje in prostor, ki se sestaneta z poveljniki CZ občin Bovec, Kobarid in
Tolmin, regijskim poveljnikom CZ in predstavniki ReCO. Na tem sestan-
ku tudi določijo strategijo nameščanja brezdomcev v bivalnike in počit-
niških prikolice. 
13.00 Komisija za oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in

drugih objektov začne delo. 

14. 4. 1998 – drugi dan po potresu (torek). Sneži in dežuje.
15.00 Opuščena vojašnica Bovec je postala osrednje mesto za skladišče-

nje premoženja izseljenih oseb, URSZR pa v Kobaridu vzpostavi logi-
stični center. 

22.00 Ministrstvo za obrambo RS (dalje MORS) odobri uporabo vojašnice
Bovec in sodelovanje pripadnikov SV pri selitvi prizadetih in njihovega
premoženja ter pri njihovi začasni namestitvi. Pomoč SV se po ukazu
regijskega poveljnika dodeli ŠCZ občine Bovec. URSZR in delavci Re-
CO vzpostavijo sistem zvez. Logistični center sprejme prve začasne
nastanitvene zmogljivosti146 ter jih odpošlje v Drežniške Ravne. 
V Bovcu se odločijo za ureditev platoja za trideset bivalnikov, posa-

mezne bivalnike bodo glede na dogovorjeno strategijo namestili ob priza-
detih hišah v vaseh Kal-Koritnica, Soča in Lepena. V Drežniških Ravnah
uredijo skupni plato za šestnajst bivalnikov, namestili pa naj bi jih še v
vaseh Jezerca, Magozd in Drežnica. 

Vlada RS sprejme sklep o odobritvi finančne pomoči za zagotovitev os-
novnih življenjskih pogojev prizadetih prebivalcev in nujne sanacijske
ukrepe. Tako dobi občina Bovec 15 milijonov SIT, občina Kobarid 7 mili-
jonov SIT, občina Tolmin 3 milijone SIT, občina Bohinj 2 milijona SIT in
občina Jesenice 2 milijona SIT. 11 milijonov SIT odobrijo za delo državne
komisije za oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in dru-
gih objektov ter druge ukrepe URSZR, za nakup petdesetih bivalnikov
pa 30 milijonov SIT. 

15. 4. 1998 – tretji dan po potresu (sreda). Oblačno, brez večjih padavin.
Nadaljuje se izgradnja platoja in razporejanje počitniških prikolic ter bi-
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valnikov. Uredijo enosmerni promet skozi Bovec, poteka fizično zavaro-
vanje in podpiranje prizadetih objektov. 
Do 18.00 se na prizadetem območju v počitniških prikolice in bivalnike

namesti 140 ljudi, 164 v apartmaje in 67 v Hotel ALP, 50 ljudi pa name-
stijo pri sorodnikih. 

Območje Drežniških Raven, Kobarida, Bovca in Koritnice si ogleda pred-
sednik vlade v spremstvu ministra za okolje in prostor ter ministra za
gospodarstvo. 
21.30 – sestanek poveljnikov CZ in županov prizadetih občin s poveljni-

kom CZ RS v Tolminu. Tema pogovora so problemi v zvezi z nastani-
tvijo brezdomnih, opremljenost začasnih bivalnih zmogljivosti in fi-
nančni vidiki intervencije. V intervencijo se vključijo tudi centri za
socialno delo. 

Voda iz vodovoda v Bovcu je še vedno oporečna. 

16. 4. 1998 – četrti dan po potresu (četrtek). Oblačno, brez večjih padavin.
Nadaljuje se selitev ljudi, prav tako odstranjevanje in zavarovanje nevar-
nejših delov objektov (dimniki, strehe) ter postavljanje bivalnikov in po-
čitniških prikolic. Podor na cesti Kobarid–Drežnica onemogoči prevoz
pomoči. ŠCZ občine Kobarid se sestane in začasno uredi obvoz za inter-
vencijska in osebna vozila po makadamski cesti Magozd–Trnovo ob Soči
ter zaprosi ReŠCZ za pomoč. Po ogledu podora regijski poveljnik, povelj-
nik CZ občine Kobarid in zunanji strokovnjak geolog sklenejo, da je sa-
nacija mogoča. 

Poveljnika CZ Kobarid in Bovec se dogovorita o enotnih postopkih na-
meščanja bivalnikov, s čimer se želijo izogniti konfliktom med prizadeti-
mi in izvajalci namestitev. 

Logistični center Kobarid je do tega dne v vse tri občine posredoval
skupaj 59 bivalnikov in 36 počitniških prikolic. 

17. 4. 1998 – peti dan po potresu (petek). Deževno in oblačno.
Ob 11.00 je cesta Kobarid–Drežnica zopet prevozna, zato poveljnik CZ

Kobarid vse razpoložljive počitniške prikolice preusmeri na območje
Drežniških Raven in Magozda.

Minister za okolje in prostor izda županom Bovca, Tolmina in Kobarida
navodilo za ravnanje s poškodovanimi objekti, ReŠCZ pa izda tudi navo-
dila za gibanje ljudi na potresnem območju v Bovcu in Drežnici. 

18. 4. 1998 – šesti dan po potresu (sobota). Deževno in oblačno, megla.
Nadaljuje se odstranjevanje posledic potresa, dovažajo tudi dodatne bi-
valne zmogljivosti. Gradbinci pričnejo sanacijo in rušenje prvih objektov.
Skličejo novinarsko konferenco, na kateri predstavijo podatke o škodi in
poteku sanacije na prizadetem območju. ReŠCZ se z izvajalci dodato
posvetuje o vrsti in načinu zaščite vseh objektov, označenih z rumeno ali
rdečo piko. 
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19. 4. 1998 – sedmi dan po potresu (nedelja). Zjutraj sončno, popoldne
malo dežja.

Zabeležijo štiri popotresne sunke, najmočnejši doseže 2,3 stopnje po
evropski potresni lestvici.

Nadaljuje se odstranjevanje posledic potresa. V Bovcu se začne dobava
»opremljenih147« bivalnikov iz Avstrije. Prizadeto območje si ogledajo po-
veljnik CZ RS, direktor URSZR in državna sekretarka na ministrstvu za
obrambo. 

21. 4. 1998
ReŠCZ preneha delovati, posledično se končajo tudi dejavnosti gasilcev
in pripadnikov SV na prizadetem območju. Zgodaj zjutraj 22. 4. 1998
zadnja skupina gasilcev konča svoje delo. Do tega dne so bili gasilci na
prizadetem območju nenehno navzoči.

22.–27. 4. 1998 – drugi teden po potresu. 
Nadaljuje se odstranjevanje posledic potresa. Dovažajo dodatne bivalni-
ke. Gradbinci zaščitijo objekte pred nadaljnjim podiranjem. Začne se
tudi dokončno praznjenje objektov, predvidenih za rušenje. 

30. 4. 1998 
Preklican je ukrep, ki na področju občin Tolmin, Kobarid in Bovec zahte-
va prekuhavanje vode, izjema je bovški vodovod, na katerem poteka sa-
nacija. 

6. 5. 1998
Ob 04.53 močan popotresni sunek povzroči dodatne poškodbe in škodo
predvsem na že prizadetih objektih. Nekatere objekte je bilo treba dodat-
no izprazniti in prizadetim priskrbeti namestitev. Znova so se aktivirali
ŠCZ, še zlasti obremenjen je bil ŠCZ občine Kobarid, ki je moral evakui-
rati prebivalce v težko dostopnih vaseh pod Krnom. Ker so bile državne
rezerve izčrpane, so uprave za obrambo MORS na poziv URSZR organi-
zirale zbiralno akcijo začasnih namestitvenih kapacitet ter tako uspele
zagotoviti sedemnajst počitniških prikolic in dva bivalnika. 
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enaka ali cello slabša od tistih, ki jih je dobavljala URSZR. 
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Najpomembnejši akterji kriznega upravljanja in vodenja

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 
Uprava Republike Slovenije za geofiziko 
Center za obveščanje Republike Slovenije 
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije
Štab Civilne zaščite Republike Slovenije 
Regijski poveljnik CZ in Regijski štab Civilne zaščite za severno Primor-

sko 
Poveljnik CZ in štab Civilne zaščite občine Bovec 
Poveljnik CZ in štab Civilne zaščite občine Kobarid 
Poveljnik CZ in štab Civilne zaščite občine Tolmin 

Ključne odločitve in dileme

Kje je epicenter potresa?

Določanje lokacije potresa je leta 1998 potekalo na dveh ravneh, na lo-
kalni in državni, čeprav je bilo za uspeh intervencije osrednjega pomena
določanje epicentra in moči potresa na državni ravni. Tako je poročanje
italijanske državne televizije ob 13.00 in slovenskih množičnih občil ob
13.05, ki so povzemali italijansko državno televizijo, postavilo vprašanje,
kje je lokacija potresa. To vprašanje je begalo prebivalce Slovenije, sistem
opazovanja, obveščanja in alarmiranja ter poveljnike CZ na terenu. Zelo
groba lokacija potresa je bila severozahodna Slovenija, vendar iz prvih
poročanj ni bilo jasno, ali je do potresa prišlo v italijanski Furlaniji ali v
slovenskem Posočju oziroma severozahodni Gorenjski (Šipec, 2002,
osebni intervju; »Zakaj je RAI prva poročala o potresu?«, 15. 4. 1998.). 

URSG je imela na našem ozemlju na voljo sedem potresnih terenskih
opazovalnic, ki pa so bile zastarele in z osrednjim observatorijem na Go-
lovcu (Ljubljana) povezane prek telefonskih zvez, ki so v normalnih raz-
merah delovale kolikor toliko zanesljivo (Šipec, 2002, osebni intervju;
Gosar, Živčić, Cecić in Zupančič, 1999; Sinčić in Vidrih, 1999). 

Tedaj pa so bile razmere daleč od normalnih, saj je bila nedelja in po-
vrhu še praznik,148 še več, ko je potres stresel Slovenijo, se je dežurni
seizmolog šele odpravil v observatorij, in prvo, kar je lahko ugotovil, je
bilo to, da so se najbolj kritične potresne opazovalnice zaradi jakosti
potresa in zastarele tehnologije zaustavile ali pa so bile zaradi izpada
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148 V observatoriju na Golovcu ni bilo dežurnega seizmografa, saj njegovo dežurstvo v
samem observatoriju ni bilo predvideno, ali z drugimi besedami: država ni zagotovi-
la potrebnih finančnih sredstev (Šipec, 2002, osebni intervju).
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telefonskih zvez nedosegljive. Pri določanju lokacije in epicentra potresa
se je zato moral opreti na mednarodno izmenjavo podatkov, na podatke
iz še delujočih opazovalnic in celo na poročanja množičnih občil. V zapi-
sanem je moč iskati razloge za tako dolgo pripravo dokončnega poročila
za CORS, za kar je URSG potrebovala uro in pol (Šipec, 2002, osebni
intervju). 

V tej uri in pol je bil CORS brez osnovnih informacij, čeprav mu je
URSG ob 13.15 podala začetno poročilo o lokaciji in moči potresa, ki pa
je bilo preveč splošno in ne dovolj natančno, da bi lahko določili lokacijo
oziroma epicenter potresa; na osnovi tega poročila bi bila lokacija potre-
sa lahko nekje v severozahodni Sloveniji (Šipec, 2002, osebni intervju;
Ušeničnik, 1999). 

Tudi prva poročila ReCO niso bila ravno v pomoč CORS, še več, bila
so celo zavajajoča, ker so kazala, da je epicenter potresa na območju Go-
renjske in šele nekje okoli 14.00 je iz poročil ReCO Nova Gorica postalo
jasno, da je najhuje v zgornjem Posočju, kar je ob 14.28 potrdilo tudi po-
ročilo URSG (Šipec, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999). 

Razmere je oteževala še reakcija prebivalcev Slovenije, ki so bili o po-
tresu obveščeni prek množičnih občil in so s klici preobremenili tako
CORS, ReCO Nova Gorica, observatorij na Golovcu kakor tudi območje
Posočja. Ker nihče izmed navedenih organov ni bil pripravljen na tovrst-
no reakcijo, je to privedlo do preobremenjenosti zvez, kar je onemogoča-
lo ali vsaj oteževalo prenos podatkov v observatorij na Golovcu ter ohro-
milo tako CORS kakor tudi ReCO v Novi Gorici, ki informacij ni mogel
prenašati v CORS. Za ponazoritev razmer naj navedemo, da je bil sam
CORS zaradi množice klicev tri ure paraliziran, v Posočju pa je prišlo do
enournega izpada telefonskega omrežja (Šipec, 2002, osebni intervju).

Nastopil je informacijski vakuum in odgovorni državni organi krizne-
ga upravljanja in vodenja (ŠCZRS, poveljnik CZ RS in URSZR) niso imeli
prave predstave o dogajanju na terenu. CORS se je v tem vakuumu po-
skušal opirati na podatke, ki so mu jih posredovali ReCO, vendar so ti
poročali o potresu nekje v severozahodni Sloveniji, pri čemer so bila po-
ročila, ki so kazala na lokacijo potresa na Gorenjskem, še zlasti zavajajo-
ča. Razmere je zapletlo še dejstvo, da je ReCO v Novi Gorici, ki je pokri-
val območje Posočja, zaradi preobremenjenosti obnemel. Tako si CORS
tudi s pomočjo poročil ReCO in informacij, ki so jih posredovala množič-
na občila, predvsem tuja, ni mogel ustvariti celostne slike o lokaciji in
razsežnosti potresa (Šipec, 2002, osebni intervju). 

Medtem je italijanska državna televizija RAI ob 13.30 že poročala o po-
tresu na relaciji med Kobaridom in Bovcem in ker je poročanje temeljilo
na podatkih italijanske mreže potresnih opazovalnic v Furlaniji, je njene
navedbe zaradi pomanjkanja drugih zanesljivih virov informacij povzel
tudi CORS (Šipec, 2002, osebni intervju).

Navedene razmere in okoliščine so CORS onemogočile izvedbo tistega
dela državnega načrta obveščanja in alarmiranja, ki je predvideval obveš-

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



177

čanje državnih in posredno tudi lokalnih organov (glej Državni načrt zaš-
čite in reševanja ob potresu, 1996). Ker med drugim ni bilo podatkov o
lokaciji in moči oziroma globini potresa,149 ni bilo mogoče oceniti, kate-
ra, kakšna in kolikšna sredstva sistema varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami bodo potrebna. Zato so sile CZ na lokalni ravni aktivirali
glede na oceno razmer, ki so jo pripravili župani in poveljniki CZ. Tako
sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja svoje naloge pri obveščanju
izvajalcev nalog zaščite in reševanja na lokalni ravni ni opravil (Šipec,
2002, osebni intervju; Ušeničnik, 2002, osebni intervju; glej tudi Ušenič-
nik, 1999). 

ReCO v Novi Gorici je bil v podobnih težavah. Vedeli so za potres,
vendar niso vedeli, katere lokalne oblasti in sile ZRP naj obveščajo, ker
nista bili znani lokacija in moč potresa. Tako je bilo aktiviranje ŠCZ ob-
čin in ReŠCZ opravljeno na osnovi obveščenosti lokalnih oblasti oziroma
posameznih članov ŠCZ občin. Pri tem je pomembno vlogo odigrala poli-
cija, ki je bila s svojimi patruljami prva na terenu in je vedela, kakšne so
tam razmere. Zato je bila prav policija tista, ki je v nekaterih občinah ob-
vestila poveljnike CZ ali njihove namestnike o razmerah na tamkajšnjem
območju, temu pa je sledilo aktiviranje ŠCZ občin in drugih sil ZRP (Ši-
pec, 2002, osebni intervju; Krivec, 2002, osebni intervju; Uršič, 2002,
osebni intervju, in Sivec, 2002, osebni intervju).

Poudariti moramo, da je bil sistem opazovanja, obveščanja in alarmira-
nja v RS v danem trenutku organiziran za delovanje v normalnih in ne v
kriznih razmerah. Še posebej boleče se je to pokazalo v pomanjkanju
ljudi, saj je moral prvi udarni informacijski val150 sprejeti en človek v
CORS in eden v ReCO. Zato ni presenetljivo, da je bil sistem dobre tri
ure preobremenjen. Tudi postopki v zvezi s tem, koga in kdaj obveščati,
so bili nedodelani in pomanjkljivi. Tistega, kar je bilo v zvezi z obvešča-
njem vseeno določeno, pa uslužbenec v CORS oziroma ReCO zaradi
preobremenjenosti telefonskih zvez in pomanjkljivih podatkov ni mogel
izvajati (Šipec, 2002, osebni intervju, in Ušeničnik, 1999).

Ker sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja na lokalni in regijski
ravni ni obvestil pristojnih lokalnih organov (županov in poveljnikov CZ
občin), se je večina pripadnikov ŠCZ občin aktivirala na osnovi enega
izmed naslednjih treh dejavnikov: a) živeli so v enem izmed potresno
bolj prizadetih krajev, b) poklicali so jih s policije, ki je s svojimi patrulja-
mi na terenu že imela določen pregled nad stanjem, in c) aktivirali so se
na osnovi poročanja televizije in radia. Ker ni imel podatkov, ReCO Nova
Gorica pripadnikov ŠCZ (na občinski in regijski ravni) ni obveščal; člane
ReCO je tako o aktiviranju obvestil šele po prihodu poveljnika ReŠCZ,
zaradi česar se je ReŠCZ v celoti aktiviral ob 14.00. Tudi sicer se poveljni-
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vanosti objektov.

150 Predvsem klici prebivalstva in množičnih občil. 
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ki ŠCZ občin pri aktiviranju organov, služb in enot CZ niso opirali na in-
formacije iz ReCO. Večinoma so se poveljniki CZ občin o aktiviranju šta-
bov, organov in enot CZ posvetovali bodisi z županom občine ali njego-
vim pooblaščencem (Krivec, 2002, osebni intervju; Uršič J., 2002, osebni
intervju; Sivec, 2002, osebni intervju). 

Ker ni bilo uradnih informacij, so nekateri člani ŠCZ občin pri določa-
nju lokacije potresa pokazali veliko iznajdljivost. Poveljnik CZ občine
Kobarid je prve informacije o epicentru sprva iskal na URSG in ker pri
tem ni bil uspešen, se je obrnil po pomoč k prijateljema v Italiji in Avstri-
ji, s čimer mu je uspelo določiti makrolokacijo epicentra v Posočju. Mož-
nost, da je bil epicenter v Italiji ali Avstriji, je bila s tem izključena. Na-
tančneje pa ga je določil na osnovi poročanja italijanske državne
televizije, ki je govorila o porušenem Kobaridu. Podatek seveda ni bil
točen, a je poveljnika CZ Kobarid vendarle opozoril na možnost, da je
epicenter v njegovi občini. Ko je poročanje občil dopolnil z informacija-
mi, ki so prihajale s terena, je ugotovil, da je epicenter potresa nekje v
okolici vasi Drežnica. Iz dokumentov URSG in poročil organov sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,151 je razvidno, da je povelj-
nik CZ občine Kobarid določil epicenter potresa slabo uro pred URSG152

(Sivec, 2002, osebni intervju). 
Za potres leta 1998 lahko rečemo, da je pozna in sprva nenatančna

določitev epicentra in moči potresa pripeljala do dokajšne ohromelosti
sistema obveščanja in alarmiranja na državni in regijski ravni.153 Pravo-
časno izvajanje državnega in lokalnih načrtov obveščanja in alarmiranja
je bilo onemogočeno, zato je aktiviranje na lokalni in tudi regijski ravni
potekalo na osnovi poročanja občil, pozivov lokalne policije ali samoini-
ciative pripadnikov CZ. CORS ni mogel pripraviti nujnih obvestil za akti-
viranje pripadnikov CZ, kot je to določeno v državnem načrtu zaščite in
reševanja ob potresu. Tudi enote gasilcev, tako v samem Posočju kakor
tudi v širši severnoprimorski regiji, so se aktivirale samoiniciativno in ne
na poziv CORS oziroma ReCO. Tako lahko trdimo, da je sistem opazova-
nja, obveščanja in alarmiranja v veliki meri odpovedal. Še posebej kritič-
ne so bile razmere na relaciji URSG in CORS ter ReCO. 

V podkrepitev teh trditev bomo navedli ugotovitve, ki jih je po potresu
pripravila URSZR, pri čemer so se bomo omejili na tiste, ki zadevajo si-
stem opazovanja, obveščanja in alarmiranja (»Poročilo o potresu, ki je 12.
4. 1998 prizadel severozahodno Slovenijo«, 11. 5. 1998): 

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX

151 URSG je podala končno poročilo o lokaciji epicentra 12. 4. 1998 ob 14.28 (op. p).
152 Podatek o epicentru je bil za poveljnika CZ občine Kobarid pomemben vsaj iz treh

razlogov. Prvi je določitev najbolj prizadetih naselij v občini (sam Kobarid ni bil
hudo prizadet), drugi je oblikovanje ocene o potrebnih silah zaščite, reševanja in po-
moči za izvajanje intervencije, in tretji je racionalna usmeritev sil ZRP v najbolj pri-
zadete kraje.

153 V Sloveniji sta obe ravni v pristojnosti države, ker pokrajinske teritorialno-politične
ureditve v Republiki Sloveniji še ni. 
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– CORS je bil s strani URSG nezadostno obveščen, pisna potrditev loka-
cije in moči potresa je prispela na URSZR oziroma CORS 12. 4. 1998
šele ob 14.28;

– kadrovska zasedba državnega in regijskih CO je bila preslaba in neza-
dostna;

– nepopolni so bili tudi podatki, katere odgovorne osebe morajo CO ob-
veščati.

Kam z brezdomci in kakšna naj bodo njihova začasna bivališča?

Prvi ogledi terena so pokazali, da so številne hiše in objekti začasno ali
stalno neprimerni za bivanje. Postavilo se je vprašanje, kam s prizade-
timi prebivalci in predvsem, kakšno obliko začasne namestitve154 jim
priskrbeti. Prvi nujni namestitveni ukrepi so bili od občine do občine
različni in so jih pogojevale potrebe po začasnih namestitvah in vrsta ter
količina razpoložljivih namestitvenih zmogljivosti. Ker občine niso imele
lastnih materialnih rezerv, so ŠCZ občin sprejeli različne interventne
ukrepe za nujno začasno namestitev prizadetih prebivalcev (namestitve 
v šole, hotele, turistične objekte, sosedska pomoč …) (Krivec, 2002, oseb-
ni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju; Uršič J. in R., 2002, osebni
intervju). 

V Tolminu so bile potrebe po začasni namestitvi omejene na vas Tol-
minske Ravne, kjer objekti niso bili porušeni, vendar so bili tako poško-
dovani, da bi bilo bivanje v njih ob močnejših popotresnih sunkih nevar-
no. Zato so prizadete prvo noč preselili k sorodnikom in sosedom.
Naslednji dan pa so jih do prihoda bivalnikov naselili v počitniške apart-
maje državnega podjetja, ki kljub bližini epicentra potresa niso bili poš-
kodovani (Uršič J. in R., 2002, osebni intervju). 

V Kobaridu je bilo najhuje prizadeto območje Drežnice, še posebej
vasi Drežniške Ravne in Magozd. V Drežniških Ravnah je bilo več hiš ne-
primernih za bivanje, zaradi česar so prebivalce evakuirali. Tako so bolne
in ostarele začasno namestili v proste zmogljivosti bolnišnice v Šempetru
pri Novi Gorici, družine z majhnimi otroki pa so prenočili v vasi Drežni-
ca. Določeni posamezniki prostovoljci so se odločili, da bodo noč prespa-
li v avtomobilih, ker niso hoteli pustiti živine same. Tako je bil rešen tudi
problem varovanja poškodovanih objektov, saj sta bila v njih nepoškodo-
vana oprema in premoženje izseljenih prebivalcev (Sivec, 2002, osebni
intervju; »Poročilo o aktivnostih Štaba Civilne zaščite občine Kobarid v
času potresa od 12. 4. 1998 do 20. 4. 1998«, 1998). 
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154 Začasne namestitvene zmogljivosti so lahko šotori, bivalne prikolice in bivalniki. Bi-
valnike lahko uporabimo kot posamezne bivalne enote ali pa jih uporabimo več,
tako da skupaj oblikujejo bivalno enoto, prilagojeno potrebam uporabnikov (Ploštaj-
ner in Dalla-Valle, 1999: 245–251).
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V Bovcu so bile razmere hujše in obseg poškodb večji, zato je ŠCZ
sprejel sklep, da telovadnico OŠ Bovec preuredijo v zasilno prenočišče za
vse tiste, katerih hiše za bivanje niso bile primerne. Poleg tega pa so del
prebivalcev namestili v apartmaje v Kaninski vasi oziroma v hotela Alp
in Kanin. Nameščanje v hotela je bilo le začasen ukrep, namestitev v
apartmaje pa je bila dolgotrajnejša rešitev, pri čemer sta se v urejanje
vprašanja odškodnin lastnikom dejavno vključila URSZR in ŠCZRS155

(Krivec, 2002, osebni intervju; »Potres 98 – občina Bovec: Pregled delova-
nja ekip CZ«, 1998). 

Zvečer prvega potresnega dne so poveljniki CZ občin, regijski povelj-
nik CZ in poveljnik CZ RS na sestanku razpravljali o razmerah na terenu
in ukrepih v zvezi z začasno namestitvijo izseljenih prebivalcev (Bogataj,
2002, osebni intervju; »Sklepi in priporočila Štaba Civilne zaščite Repub-
like Slovenije«, 12. 4. 1998: 17:00). Tehtali so več možnosti in oblik name-
stitve izseljenih prebivalcev. Kot prvo so zavrnili možnost evakuacije pre-
bivalcev v dolino, saj bi s tem prizadetemu območju zadali demografski
smrtni udarec – izseljeno prebivalstvo se najbrž ne bi nikoli v celoti vrni-
lo v svoje kraje. Z vidika intervencije pa bi bila izselitev v dolino najbolj-
ša in najbolj elegantna rešitev. Zoper evakuacijo so bili najbolj odločno
občinski predstavniki (tako lokalnih oblasti kakor tudi CZ), ki so se bali,
da se bo ponovila situacija ob evakuaciji leta 1976, ko se ljudje, ki so bili
izseljeni, niso vračali v svoje obnovljene domove, in prizadeti kraji so do-
živeli demografski zlom. Prvi primer je bilo območje Breginjskega kota in
sam Breginj, kjer so leta 1976 številne prebivalce najprej začasno preselili
v dolino, vendar pa je začasnost v številnih primerih prerasla v trajno
preselitev v Tolmin ali Novo Gorico in v Breginju so ostale prazne hiše
(Ušeničnik, 1999: 80–81; Bogataj, 2002, osebni intervju; Sivec, 2002,
osebni intervju). 

Poveljnik CZ RS je poudaril še dodatne vidike, ki so govorili zoper iz-
selitev v dolino. Z evakuacijo bi se pojavil problem varovanja zapuščenih
vasi in zaselkov ter premoženja ljudi, kar bi morala izvajati policija, ven-
dar bi za to gotovo potrebovala okrepitve iz drugih delov Slovenije. Doda-
ten problem bi predstavljala živina, ki je ostala v teh naseljih, in pa dejs-
tvo, da bi selitev še dodatno okrepila stres in s tem pri prizadetih
podaljševala občutenje krize (Bogataj, 2002, osebni intervju). 

Zavrnili so tudi možnost uporabe šotorov kot ene izmed oblik začasne
namestitve prizadetih. Državna raven je nasprotovala uporabi šotorov
predvsem zaradi slabih vremenskih pogojev in pričakovane dolgotrajne
obnove, saj je bilo vsem na državni ravni jasno, da bo obnova trajala
nekaj let in bo zahtevala trajnejšo obliko začasne namestitve, kot jo po-
nuja šotor (Ušeničnik, 1999; Ušeničnik, 2002, osebni intervju; Bogataj,
2002, osebni intervju). Uporaba šotorov tudi zaradi sociološko-demograf-
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155 Šlo je predvsem za urejanje pravnih in pogodbenih odnosov med lastniki apartma-
jev in URSZR. 
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ske slike prebivalstva ni bila primerna, saj je bilo med prizadetimi veliko
starejših in družin z otroki, ki nikakor ne morejo bivati v šotoru. Pred-
vsem pa je na lokalni ravni proti uporabi šotorov govoril spomin na leto
1976 ali, kot je dejal poveljnik CZ občine Kobarid: »… takoj ko so omenili
šotore, se mi je pojavila živa slika starcev in otrok v šotorih na polju pod Koba-
ridom leta 1976.« (Sivec, 2002, osebni intervju)

Tako so sprejeli sklep, da čim več ljudi preselijo v apartmaje v Kanin-
ski vasi in predvsem v bivalnike, ki naj bi jih zagotovila URSZR. Kjer
dovoz bivalnikov ne bi bil mogoč, bi uporabili počitniške prikolice, kar bi
prišlo v poštev predvsem za odročne vasi pod Krnom. Na osnovi ocen
Komisije za oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in dru-
gih objektov so sklenili oblikovati realne potrebe po začasnih namesti-
tvenih zmogljivostih. Sprejet je bil tudi »ad hoc« sklep, da bo URSZR
formirala logistični center v Kobaridu, kjer se bo zbirala vsa logistična
podpora, namenjena Posočju (Ušeničnik, 1999: 80–81; Sivec, 2002, oseb-
ni intervju; Krivec, 2002, osebni intervju; Bogataj, 2002, osebni intervju).

Naslednja dilema je bila, kam postaviti bivalnike oziroma ali bi zgra-
dili posebne platoje zanje ali pa bi jih postavili v neposredno bližino poš-
kodovanih objektov. Oblikovala se je kompromisna rešitev, da bodo
bivalnike postavili v neposredno bližino prizadetega objekta, če bodo
varnostne razmere to dovoljevale. Kjer pa zaradi varnosti ali strukture
naselja156 to ne bi bilo mogoče, bi zgradili poseben plato. Razlogov, ki so
govorili v prid takšni odločitvi, je bilo več. Prebivalci niso hoteli zapustiti
svojih domačij, hkrati pa je obstoječa infrastruktura omogočala hiter in
preprost priklop bivalnikov na električno in komunalno omrežje. Tako
namreč ne bi oblikovali zaprtih con, ki bi jih pred poskusi tatvin in na-
daljnjim uničevanjem morala varovati policija, rešili pa bi tudi problem
oskrbe domačih živali in navezanost prebivalcev na domove, živali in
zemljo (Ušeničnik, 1999: 80–81; Ušeničnik, 2002, osebni intervju; Boga-
taj, 2002, osebni intervju; Krivec, 2002, osebni intervju; Sivec, 2002,
osebni intervju).

Vlada RS je na predlog poveljnika CZ RS sprejela sklep o zagotovitvi
70 milijonov SIT za prve najnujnejše ukrepe in opremo, med katero so
uvrstili tudi nakup bivalnikov. Skupaj so kupili petdeset bivalnikov, po-
čitniških prikolic v državnih rezervah pa je bilo za potrebe Posočja do-
volj. URSZR se je odločila za nakup neopremljenih bivalnikov, ker je bila
dobava tovrstnih bivalnikov hitrejša in ker potres objektov ni porušil, bi
bilo opremo iz poškodovanih objektov mogoče preseliti v bivalnike.
Opremljenost bivalnikov je postala jabolko spora med CZ in množičnimi
občili157 (Ušeničnik, 1999; Ušeničnik, 2002, osebni intervju; Bogataj;
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156 V Drežniških Ravnah so zgoščenost naselja in ozke ceste onemogočali postavitev
bivalnikov v bližino poškodovanih objektov (Ušeničnik, 1999).

157 Nekateri posamezniki (tudi predstavniki lokalnih oblasti) v Posočju so pričakovali
opremljene bivalnike, kot naj bi se jih proizvajalo za trg (najverjetneje je šlo za po-
čitniški bivalniki z vso notranjo opremo v skladu z željami kupca). Cilj CZ pa ni bil
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2002, osebni intervju; »Poročilo o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel seve-
rozahodno Slovenijo«, 11. 5. 1998). 

Potrebe po bivalnikih in počitniških prikolicah so ŠCZ občin posredo-
vali ReŠCZ, od tam pa so jih posredovali ŠCZRS in URSZR (glej dnevne
informativne biltene). Opremo so občine prevzemale v logističnem cen-
tru, določanje prioritet in mesto postavitve bivalnika pa sta bila v pristoj-
nosti občin in njihovih ŠCZ. Edina načelna usmeritev z državnega ravni
je bilo, priporočilo, naj zgradijo čim manj platojev in naj bivalnike, koli-
kor je to mogoče, postavijo v bližino poškodovanih objektov (Ušeničnik,
2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999; Bogataj, 2002, osebni intervju).

Večino bivalnikov so namestili po načelu, da jih je treba postaviti čim
bliže prizadetega objekta, bili pa sta dve izjemi, ki ju moramo omeniti –
Drežniške Ravne in Mala vas pri Bovcu (Ušeničnik, 1999). V Drežniških
Ravnah je bila postavitev platoja bivalnikov utemeljena z varnostnimi
zahtevami in s prostorsko ureditvijo vasi, ki izvajanja omenjenega načela
ni omogočala. Hiše v vasi so bile namreč zgrajene tesno druga ob drugi,
zato bivalnikov ni bilo mogoče postaviti v bližino poškodovanih objektov.
Poleg tega bi bivalnike, postavljene v bližino poškodovanih zgradb, lahko
ogrožalo rušenje zaradi popotresnih sunkov in tudi poznejša sanacijska
rušenja. Zato so uredili plato v bližini vasi, njegova lokacija je bila z vidi-
ka varnosti ustrezna, dostopna je bila tudi javna električna in komunalna
mreža. Poudariti moramo, da je občina na predlog poveljnika CZ Koba-
rid z lastnikom lokacije platoja sklenila najemno pogodbo, s čimer so se
izognili poznejšim sporom, ki bi se gotovo pojavili, če bi pri ureditvi pla-
toja uporabili posebna pooblastili poveljnika CZ (Sivec, 2002, osebni in-
tervju, in »Poročilo o aktivnostih Štaba Civilne zaščite občine Kobarid v
času potresa od 12. 4. 1998 do 20. 4. 1998«, 1998).

V primeru Mala vas pa so bile okoliščine bolj nejasne. V prvih dneh
po potresu so večino prebivalcev namestili v apartmaje (Kaninska vas),
hotele in telovadnico OŠ Bovec. V ŠCZ občine Bovec se je pojavila dile-
ma, kako dolgoročne in predvsem varne, z vidika popotresnih sunkov, so
namestitve v teh prostorih, saj so bila že nekaj dni po potresu izražena
pričakovanja o skorajšnji izselitvi prizadetih iz hotelov (Krivec, 2002,
osebni intervju). ŠCZ občine Bovec se je znašel pred dilemo, ali postaviti
plato bivalnikov ali ne. Argumenti za postavitev bivalnikov so bili var-
nostno-tehnične in finančne narave. Z vidika varnosti je bil glavni dejav-
nik možnost popotresnih sunkov, ki bi lahko povzročili dodatno rušenje,
predvsem objektov, v katerih so začasno namestili prizadete, zaradi česar
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čakati več mesecev na tako opremljene bivalnike, ampak prizadetim kar najhitreje
zagotoviti streho nad glavo s pomočjo standardnih bivalnih enot-bivalnikov, ki ne
vsebujejo dodatne opreme npr. pohištva, umivalnikov itd. Edini v celoti opremljeni
bivalniki so bili sanitarni bivalniki. Množična občila so zgrabila zgodbo in iz nje po-
skušala narediti afero. Zadeva je potihnila, ko so prispeli avstrijski bivalniki (pomoč
dežele Koroške). Ti so bili celo slabše opremljeni kot domači. 
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bi jih morali znova namestiti v druge namestitvene zmogljivosti. Finanč-
ni argument pa se je nanašal na neustrezno rešeno vprašanje kritja stroš-
kov namestitve v apartmajih. Tehnični razlog za gradnjo platoja je bilo
prčakovano rušenje poškodovanih objektov v naselju Mala vas, zato bi
bivalniki v neposredni bližini objektov ovirali dela (Krivec, 2002, osebni
intervju). Po posvetu poveljnika CZ in ŠCZ občine Bovec z občinsko
upravo so se odločili za ureditev platoja, na katerega so namestili bivalni-
ke, ki so jih dobili kot pomoč iz pobratene avstrijske občine Beljak. Nase-
lje so zgradili na zakupljenem zemljišču, ki je bilo predvideno kot zazi-
dalno, bilo je tudi komunalno opremljeno in bi lahko dolgoročno služilo
tudi za postavitev novogradenj vsem prizadetim iz Male vasi, če gradnja
na samem območju Male vasi ne bi bila več mogoča. Za to odločitev bi
lahko dejali, da delno temelji na izkušnjah iz leta 1976, ko so vas Breginj
porušili in v bližini porušene vasi zgradili novo naselje (Krivec, 2002,
osebni intervju; glej tudi Ušeničnik, 1999).

Na državni ravni so ta problem videli popolnoma drugače in njeni
predstavniki so zatrjevali, da so v ŠCZ občine Bovec in občinski upravi
Bovec vseskozi vedeli, kaj in koliko bo država plačala, saj so se že 15. 4.
1998 dogovorili, kako bo potekalo plačevanje faktur iz naslova interven-
cije. Tako naj bi pri gradnji tega platoja pomembno vlogo igrali lokalni
politični interesi, saj so že 15. 4. 1998 začeli podpisovati pogodbe o zača-
snem zakupu zemljišča, na katerem bodo stali bivalniki. Tudi avstrijsko
pomoč so ocenili kot nepotrebno, kar naj bi dokazovala neizrabljenost
teh zmogljivosti, saj je bilo na vrhuncu krize uporabljenih le 50 % bivalni-
kov, pa še ti ne vsi v bivalne namene. Ne glede na to pa se država ni vple-
tala v odločitve župana občine Bovec. Svetovali so mu, naj ne uredijo pla-
toja in ne sprejmejo avstrijske pomoči, vendar je bila njegova drugačna
odločitev popolnoma legalna (Ušeničnik, 2002, osebni intervju, in Boga-
taj, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999). 

Tu se še enkrat kaže velika avtonomije lokalne skupnosti in decentrali-
zacija sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ker je lokal-
na raven sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami delovala,
državna raven ni videla potrebe in osnove za poseganje, po njeni oceni je
bilo vprašanje bivalnikov in platoja v pristojnosti župana in občine
Bovec. Tudi sicer pošiljanje pomoči iz Avstrije v Slovenijo ni dobilo urad-
nega meddržavnega pomena in je ostalo na ravni sodelovanja med obči-
nama Bovec in Beljak (Bogataj, 2002, osebni intervju). Vendar je odloči-
tev sprožila dvome o tem, ali je bila postavitev platoja upravičena, in o
interesih, ki so bili v ozadju. Zato lahko utemeljeno govorimo o sumu, da
so bili pod krinko splošnega interesa lokalne skupnosti navzoči lokalni
interesi, saj je bil lastnik zemljišča, na katerem je stal plato, tudi občinski
funkcionar. Opazne so bile tudi težave pri komunikaciji med državno in
lokalno ravnjo v zvezi s plačevanjem stroškov intervencije in njihovega
obsega. Kot je razvidno iz navedenega, sta si obe ravni oblasti reševanje
tega problema dokaj različno predstavljali. 
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Kaj je s cesto Kobarid–Drežnica in kako dostaviti pomoč v Drežnico?

16. 4. 1998 je prišlo do udora ceste Drežnica–Kobarid (»Poročilo o delu
Regijskega štaba CZ za severno Primorsko za dan 16. 4. 1998 do 17.00
ure«, 1998; »Poročilo o delu Regijskega štaba CZ za severno Primorsko za
dan 17. 4. 1998 do 20.00 ure«, 1998). Na dogodek so prvi reagirali v ŠCZ
občine Kobarid, saj je bila cesta na območju njihove odgovornosti. Štab
je takoj pričel iskati obvozno pot, ki bi omogočila dovoz pomoči v Drežni-
co in Drežniške Ravne, vendar prave alternative ni bilo. Edina obvozna
pot je bila gozdna cesta Drežnica–Magozd–Trnovo ob Soči, ki pa je bila
primerna samo za prevoz interventnih in osebnih vozil. Soočeni z dejs-
tvom, da je to edina komunikacija, po kateri je mogoč prevoz nujno po-
trebnih začasnih namestitvenih zmogljivosti v Drežniške Ravne, in pa za-
radi vedenja, da sanacija presega sposobnosti ŠCZ občine Kobarid, se je
poveljnik CZ Kobarid obrnil po pomoč k zunanjim strokovnjakom
(Sivec, 2002, osebni intervju; »Poročilo o aktivnostih Štaba Civilne zašči-
te občine Kobarid v času potresa od 12. 4. 1998 do 20.4. 1998«. 1998). Ker
ni bilo dostopnih lokalnih strokovnjakov, se je po pomoč obrnil na Re-
ŠCZ, ki je k sodelovanju povabil priznanega geologa, sodelavca URSZR
(Krapež, 2002, osebni intervju; »Poročilo o delu Regijskega štaba CZ za
severno Primorsko za dan 16. 4. 1998 do 17.00 ure«, 1998). 

Udor so si skupaj ogledali poveljnik CZ Kobarid, regijski poveljnik CZ
in strokovnjak ter se na osnovi videnega odločili za sanacijo ceste z nasi-
pom. Sama sanacija ni bila pretirano zahteven gradbeni poseg, nastala pa
je dilema v zvezi z obremenitvenim testom zgrajenega nasipa, saj je bilo
nujno ugotoviti, ali bo nasip zdržal prevoz bivalnikov in počitniških pri-
kolic, še posebej ker so ga gradili v dežju, vanj vgrajeni material pa je bil
prepojen z vodo (Krapež, 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni in-
tervju). Odločitev je sprejel regijski poveljnik CZ, ki je pri tem tehtal med
dobrobitjo prizadetih prebivalcev, ki so se soočali z dolgo in mrzlo nočjo
in s temperaturami okoli ledišča, med dejstvom, da prave, uporabne alter-
native za to cesto ni, ter med življenjem voznika vozila, s katerim bi opra-
vili obremenitveni test. Odločil se je za preizkus nosilnosti nasipa, saj je
kot gradbeni inženir vedel, da ta ne bo popustil v trenutku, ampak se bo
začel sesedati postopno, tako da bo voznik imel dovolj časa za skok iz vo-
zila. Zavedal se je tveganja, vendar je ocenil, da bo tvegal vozilo, vozniko-
vo življenje pa med preizkusom ni bilo ogroženo. V intervjuju je dejal: »V
kolikor bi bilo življenje voznika ogroženo, preizkusa ne bi izvedli!« (Krapež,
2002, osebni intervju). Nasip je preizkus uspešno prestal in to je omogo-
čilo prevoz počitniških prikolic in bivalnikov prizadetim prebivalcem.

Ta odločitev je zanimiva z več vidikov, saj gre za odločitev, ki jo je na
terenu sprejela državna raven določanja.158 Poveljnik CZ občine Kobarid
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je ocenil, da razmere presegajo njegove zmožnosti. Zato se je obrnil po
pomoč k regijskemu poveljniku CZ, kot nadrejenemu organu v sistemu
CZ, kar je, v skladu z načelom postopnosti in subordinacije vodenja v
CZ, privedlo do prenosa odgovornosti in odločanja na regijskega povelj-
nika CZ. Potrdil se je pomen strokovnega znanja in izkušenj, ki jih mora
nujno imeti poveljnik (član štaba) CZ ne glede na raven odločanja, saj se
v tem primeru ne kaže samo strokovnost regijskega, ampak tudi povelj-
nika CZ občine Kobarid, ki je bil sposoben oceniti, kdaj ŠCZ ne more
sam rešiti nastalih težav. Tudi za takšno odločitev je potrebna strokovna
usposobljenost. 

Državne komisije in kaj pomenijo rdeča, rumena in zelena pika?

Na seji ŠCZRS dne 12. 4. 1998 je bil sprejet sklep o aktiviranju Državne
komisije za oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in
drugih objektov na prizadetem območju (»Sklepi in priporočila Štaba Ci-
vilne zaščite Republike Slovenije«, 12. 4. 1998: 17:00). Komisija je štela
petindvajset strokovnjakov gradbene stroke, predvsem z Zavoda za grad-
beništvo, Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, ministrstva
za obrambo in lokalnih občin. Člane komisije je na predlog poveljnika
CZ RS imenovala Vlada RS. Komisija si je morala ogledati prizadete ob-
jekte in oceniti njihovo uporabnost in primernost za bivanje in druge na-
mene. Do 15. aprila so pregledali 952 objektov, pri čemer so 641 objektov
označili kot za bivanje primerne, 311 objektov pa kot za bivanje nepri-
merne. V teh začasno ali trajno neprimernih objektih je bivalo 710 ljudi
(okoli 200 družin), od tega 564 v občini Bovec in 128 v občini Kobarid
(Ušeničnik, 1999: 78–79).

Sama sestava in delovanje komisije sta bila predvidena v načrtih zašči-
te in reševanja. Člani komisije so se izobraževali in usposabljali na osno-
vi metodologije, ki jo je za potrebe URSZR v okviru njenih znanstveno-
raziskovalnih projektov oblikovala akademska skupnost z relevantnih
področij (Ušeničnik, 2002, osebni intervju).

Delovanje komisije ni bilo nikoli sporno, sporne so bile predvsem oz-
nake, ki jih je uporabila, in poznejša sekundarna uporaba njenih ocen ter
podatkov. Formalna naloga komisije je, da takoj po aktiviranju odide na
teren in glede na metodologijo oceni in razvrsti poškodovane objekte v
tri skupine. V prvi skupini so objekti, ki so uporabni in varni za bivanje –
označili so jih z zeleno piko. Objekte, ki jih je z manjšimi gradbenimi po-
segi, predvsem s podpiranjem, mogoče še usposobiti za varno bivanje in
pri katerih bi bila sanacija ekonomsko upravičena, so označili z rumeno
oznako. Objekte, ki zaradi varnostnih razlogov niso bili primerni za biva-
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nje, pa so označili z rdečo oznako. O njihovi sanaciji in vrsti le-te bi odlo-
čali pozneje na osnovi ekonomske, urbanistične, krajinske, kulturne in
druge upravičenosti. Torej sama ocena te komisije ni neposredna osnova
za poznejšo sanacijo, ki je bila tudi sicer v pristojnosti ministrstva za oko-
lje in prostor (MOP) ter njegove komisije za oceno škode (Ušeničnik,
1999; Ušeničnik, 2002, osebni intervju).

Ker sta lokalna oblast in ZRP neustrezno obveščala lokalno prebivals-
tvo, so se prizadeti zaradi pomanjkanja informacij opirali na spoznanja,
pridobljena ob potresu leta 1976. Tedaj je rdeča oznaka pomenila novo-
gradnjo in rumena obnovo s pomočjo državnih nepovratnih sredstev,
zelena oznaka pa ni prinašala nikakršne pomoči. Zgodovinski spomin je
bil, skupaj z neobveščenostjo o nalogi komisije, vzrok za pritiske prizade-
tih na člane komisije, naj jim podelijo rdečo oznako. Ker prebivalci niso
bili obveščeni o nalogi komisije, niso vedeli, da je njeno poročilo le osno-
va za oceno dejanskih potreb po začasnih namestitvenih zmogljivostih in
da njene oznake in ocene niso bile povezane s poznejšo oceno škode. Za
neobveščenost prebivalstva so v največji meri odgovorne lokalne oblasti,
saj bi morale prebivalcem korektno pojasniti pomen oznak in nalogo ko-
misije za oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in drugih
objektov na prizadetem območju (glej Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, 1994). Del krivde za pritiske pa nosi tudi komisija
sama, saj je ignorirala opozorila nekaterih lokalnih pripadnikov CZ o
zgodovinskem ozadju teh oznak (Krivec, 2002, osebni intervju; Sivec,
2002, osebni intervju). Komisija je pripravila ustrezno dokumentirano
gradivo, ki je bilo osnova za načrtovanje potreb po začasnih namestitve-
nih zmogljivostih. To gradivo so posredovali tudi MOP, kot pomoč in
neke vrste izhodišče za delovanje njegove komisije za oceno škode. Ta je
zaradi časovne stiske, potrebno je bilo namreč sprejeti zakon, ki bi bil
osnova za začetek sanacije, svoje delo utemeljila predvsem na gradivu
komisije URSZR. Tako je gradivo komisije URSZR v veliki meri postalo
osnova za oceno škode, na kateri je temeljil zakon o popotresni obnovi in
spodbujanju razvoja v Posočju (Bogataj, 2002, osebni intervju; Ušenič-
nik, 2002, osebni intervju; »Predlog zakona o popotresni obnovi in spod-
bujanju razvoja v Posočju«, 1998; Ušeničnik, 1999: 78). 

To je pri tamkajšnjih prebivalcih vrglo slabo luč na delo državne komi-
sije za oceno poškodovanosti in uporabnosti stanovanjskih in drugih ob-
jektov na prizadetem območju. Ta izkušnja je še dodatno povečala njiho-
vo nezaupanje v delo raznih državnih komisij in v mnogočem otežila
delovanje državnih organov na prizadetem območju. Večji problem pa je
moč zaznati v dejstvu, da se bodo podobne komisije pri svojem delu v
prihodnosti soočale s še večjim nezaupanjem in pritiski lokalnega prebi-
valstva.
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Logistični center Kobarid – zakaj? 

Potres je razkril številne nove nepričakovane težave, predvsem na po-
dročju materialnih zalog, saj občine niso imele lastnih zalog materialnih
sredstev za primer naravnih in drugih nesreč. Problem je bil še posebej
žgoč pri zmogljivostih za začasno namestitev, ker so državne zaloge, ki so
obsegale vsega skupaj 21 bivalnikov, zadostovale komaj za potrebe ene
občine. Pomanjkanje bivalnikov so reševali s pozivom darovalcem in
predvsem z nakupom novih bivalnikov (Ušeničnik, 2002, osebni interv-
ju; Ušeničnik, 1999: 79–80; »Poročilo o potresu, ki je 12. 4. 1998 prizadel
severozahodno Slovenijo«, 11. 5. 1998).

Ko so rešili finančne in materialne težave, je bilo treba rešiti vprašanje
dostave teh sredstev prizadetemu prebivalstvu. Postopek posredovanja
potreb po sredstvih je bil jasen in razmeroma utečen. Občinske uprave
so podatke o potrebah prek svojih ŠCZ pošiljale na ReŠCZ, ta pa prek
ReCO na CORS v ŠCZRS, ki je potrebe prenesel v URSZR. Ni pa bilo
jasno, kako to pomoč razdeliti med prizadeto prebivalstvo. Obravnavali
so dve možnosti: prva je predvidevala pošiljanje pomoči neposredno do
posameznih občin, druga pa vmesno zbiranje vse pomoči z ozemlja RS v
državnem logističnem centru nekje na prizadetem območju (Ušeničnik,
2002, osebni intervju; Bogataj, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999: 80). 

Rešitev je, zaradi količine materialnih sredstev, ki so bila namenjena
na prizadeto območje, pokazala, da je nujno ustanoviti državni logistični
center. Izbrali so Kobarid, ki je imel primerne prostore in lokacijo za tak-
šen center, slednja mora biti namreč varna pred vplivom popotresnih
sunkov oziroma nadaljnim rušenjem objektov in lahko dostopna na
obrobju mesta ali v njegovi bližini. Center so vodili uslužbenci Uprave za
obrambo Nova Gorica, pomagali so jim pripadniki Zavoda za gasilsko in
reševalno dejavnost Sežana, ki so opravljali nadomestno civilno služenje
vojaškega roka. Center je postal osrednja točka, v kateri se je zbirala vsa
materialna in večina humanitarne pomoči. Predvsem je nase prevzel
glavnino skrbi za zagotovitev začasnih nastanitvenih zmogljivosti in dru-
gih materialnih sredstev (odeje, kritina, spalne vreče, terenska oprema
…). Pomembno je, da so v centru zagotavljali sprotno dovažanje in razde-
ljevanje materialnih sredstev, njihovo racionalno rabo, hkrati pa so uspe-
šno vodili evidenco o prejetih in razdeljenih materialnih sredstvih (Uše-
ničnik, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999: 80). 

Izkušnja z logističnim centrom je pripeljala do oblikovanja pravnih
osnov, v skladu s katerimi so logistična središča tega tipa postala obve-
zen del načrtov zaščite in reševanja. Po potresu so tako že stekli posebni
programi usposabljanja oseb, ki bodo predvidoma delale v tovrstnih sre-
diščih. 
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Priprave na krizo

Preventiva in priprave na krizo so eden najpomembnejših elementov
kriznega upravljanja, kajti usposobljenost in učinkovitost organov kriz-
nega upravljanja in vodenja je izraz dobro organiziranih priprav na krizo.
Pomen preventive upošteva tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami (glej 12. člen zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami, 1994). Prav tako je izredno pomembno, da poleg samih pri-
prav upoštevamo tudi izkušnje iz podobnih kriz v preteklosti, ki jih je
treba vključiti v priprave. Ker potresov trenutno še ne znamo napovedo-
vati z veliko verjetnostjo,159 se mora preventiva usmeriti predvsem v po-
tresno varno gradnjo in osveščanje ljudi, saj sta ta ukrepa pri zmanjševa-
nju posledic potresa (tako človeških žrtev kot materialne škode) izredno
pomembna.

Kar zadeva potres v Posočju 12. 4. 1998, lahko rečemo, da se je sama
kriza zgodila na območju, ki je v Sloveniji potresno najbolj dejavno in ga
je potres nazadnje prizadel leta 1976. Potres je torej prizadel regijo, ki je s
tovrstno nesrečo dokaj dobro seznanjena. Zato je bilo mogoče pričakova-
ti, da bodo izkušnje v zvezi z ravnanjem iz leta 1976 odgovorni prenesli
in integrirali v sam sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
točneje v ZRP. Vendar se to ni zgodilo v celoti niti na občinski niti na
regijski ravni. Tako na občinski kot regijski ravni ni bilo vaj ali pomem-
bnejšega usposabljanja pripadnikov sil ZRP, zato tudi niso preverjali
koordinacije med nivoji odločanja na medobčinski ali regijski ravni. Us-
posabljanje je potekalo le na ravni ŠCZ občin, in sicer v Izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje URSZR na Igu, kjer so usposabljali posa-
mezne štabe pa tudi posamezne člane teh štabov. Tako so vsi člani štabov
in poveljniki CZ opravili dve obliki usposabljanja: temeljno in nadaljeval-
no (Krivec, 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju; Uršič,
2002, osebni intervju; Ušeničnik, 2002, osebni intervju). V nasprotju z
lokalno in regionalno ravnjo v Posočju pa je na državni ravni leta 1996
potekala vaja Potres 96, na kateri so preverili delovanje štabov, enot in
drugih služb sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
glavnem mestu RS od državne do lokalne ravni (Ušeničnik, 2002, osebni
intervju). 

Na občinski ravni je imela vsaka občina v prizadeti regiji izdelane načr-
te za zaščito in reševanja ob potresu, vendar jih na vajah niso preverili
niti jih niso medobčinsko usklajevali. Kljub temu je v nekaterih primerih
prišlo do uspešnega sodelovanja med občinami. Na sestanku poveljnikov
CZ prizadetih občin s poveljnikom CZ RS so oblikovali temeljne smerni-
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ce za delovanje ZRP. Sestanek je sicer sklical poveljnik CZ RS v skladu s
svojo nalogo, vendar državna raven aktivnosti ZRP ni vodila neposredno.
Tako formalno kot neformalno sodelovanje na lokalni ravni in med posa-
meznimi ravnmi ter poveljniki in člani štabov je kljub dejstvu, da ni bilo
načrtov in usposabljanja za tovrstno sodelovanje obstajalo (Krivec, 2002,
osebni intervju; Uršič J., 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni interv-
ju; Bogataj, 2002, osebni intervju, in Ušeničnik, 2002, osebni intervju). 

Poseben primer pomenijo izkušnje, pridobljene v potresu 1976, in nji-
hova uporaba. V nasprotju s pričakovanji je bila uporaba izkušenj odvi-
sna izključno od posameznikov, ki so sodelovali v sistemu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, vendar jih je bilo zaradi časovne odda-
ljenosti prvega potresa izredno malo. Izkušnje iz leta 1976 sta imela tako
poveljnik CZ RS kot njegov namestnik, ki sta bila leta 1976 že dejavna
člana tedanje CZ (Bogataj, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 2002, osebni
intervju). 

Izkušnje iz leta 1976 so bile dragocene zlasti za prebivalstvo, ki je rea-
giralo mirno160 in brez pretirane panike, zato do neposrednih smrtnih žr-
tev161 ni prišlo. Posebej je bilo v tem primeru pomembno zavedanje o ne-
varnosti popotresnih sunkov, ki so bili leta 1976 močnejši od prvega
potresa in so povzročili večjo škodo. Popotresni sunki so namreč izredno
nevarni, ker lahko že poškodovano infrastrukturo popolnoma uničijo in
tako povzročijo dodatno materialno škodo in človeške žrtve. Razumljivo
je, da vseh izkušenj iz leta 1976 zaradi spremenjenih političnih in družbe-
nih razmer ni bilo mogoče prenesti v leto 1998, prav tako je Slovenija v
tistem času uvajala tudi novo organiziranost lokalne samouprave, ki je
lokalnim skupnostim na področju zaščite in reševanja dodelila nove na-
loge. Vendar pa bi morali po našem mnenju izkušnje iz leta 1976 ne glede
na vse naštete spremembe vsekakor bolj upoštevati. Tako pa je bila nji-
hova izraba popolnoma odvisna od tistih posameznikov, delujočih v si-
stemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so bili dejavni
udeleženci intervencijskih sil v letu 1976 ali so bili kako drugače vpleteni
v reševanje razmer leta 1976. 

Preventiva

Pri potresu se preventiva nanaša predvsem na potresno varno novograd-
njo in nadzor le-te ter na protipotresno okrepitev starejših objektov. Kot
se je izkazalo v praksi, je poleg ustrezne zakonodaje enako pomemben
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160 K temu je pripomogla tudi ura potresa – do njega je prišlo v zgodnjih popoldanskih
urah in prebivalci so lahko hitro reagirali. Poleg tega so bili na velikonočno nedeljo
večinoma pri svojih najbližjih, kar je še dodatno zmanjšalo psihični pritisk in vzroke
za paniko.

161 Potres je posredno terjal eno smrtno žrtev, ki je umrla zaradi srčne kapi.
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tudi nadzor oziroma njegovo izvajanje. Še posebej problematična je pra-
vilna uporaba predpisanih standardov, materialov in meril protipotresne
gradnje.

Glede na to, da je bil zadnji močnejši potres na tem področju leta
1976, je bila zelo pomembna njegova sanacija. Pri tem smo naleteli na
številna različna tako strokovna kot laična mnenja o uspešnosti protipo-
tresne gradnje po letu 1976 in o njeni vlogi v zadnjem potresu. Nekateri
strokovnjaki trdijo, da so se po zadnjem potresu pred širšo javnostjo in
oblastjo pojavile številne dileme, za katere v zakonih in predpisih ni pra-
vih rešitev. Pristojnosti in naloge posameznih organov oblasti na državni,
regionalni in lokalni ravni ter njihov odnos do občanov, prizadetih v po-
tresu, naj ne bi bile povsem jasne. Tako mnenje so izoblikovali predvsem
strokovnjaki, ki so sodelovali pri sanaciji potresa iz leta 1976 in pri iz-
gradnji sistema zaščite in reševanja v prejšnjem sistemu, pri oblikovanju
novega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa niso bili
udeleženi. Na drugi strani imamo drugačna strokovna, politična, novi-
narska in tudi laična mnenja nekaterih prizadetih, da je do materialne
škode, ki je nastala ob zadnjem potresu, prišlo prav zaradi slabe sanacije
posledic potresa iz leta 1976. Tako mnenje zastopajo tudi nekateri odgo-
vorni iz sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni
in državni ravni. Kritiki sedanje sanacije po drugi strani trdijo, da sta bila
epicentra potresa na različnih mestih, zato sta prizadela povsem druga
območja. Prav tako naj bi zadnji potres poškodoval predvsem starejše
objekte, novejši (predvsem tisti, ki so bili zgrajeni po letu 1976) pa so os-
tali nepoškodovani (Godec, Vidrih in Ribičič, 1998). Po drugi strani pa je
bilo zlasti na lokalni ravni pri sanaciji in nadzoru obnove po zadnjem po-
tresu opaziti veliko negodovanja, češ da je nadzor prestrog in da omejuje
pobudo posameznikov pri obnovi. Obnova naj bi bila tako preveč zbiro-
kratizirana, zlasti t. i. »inženiring«162 pa naj bi jo tudi precej podražil (Kri-
vec, 2002, osebni intervju; Uršič R., 2002, osebni intervju; glej Godec,
M., R. Vidrih in M. Ribičič, 1998; A. Gosar, M. Godec, J. Lapajne, R. Vi-
drih in P. Zupančič, 1998; Bubnov, 1999, in Ušeničnik, 1999). 

Ne glede na to, kaj glavni udeleženci na lokalni, regionalni in državni
ravni menijo o vzrokih za materialno škodo, lahko na podlagi analize
tako sekundarnih virov kot pogovorov z dejavnimi člani sil ZRP ugotovi-
mo, da so bila dejansko prizadeta predvsem poslopja, zgrajena pred
letom 1976, kar pa nikakor ne pomeni, da se je sanacija po tem potresu
potekala brez napak. Tako so odkrili številne primere zlorab sanacijskega
denarja, ki so ga porabili za druge namene, prav tako pa niso spoštovali
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162 Če so posamezniki hoteli obnoviti bivanjske objekte, so morali načrte zanje pridobi-
ti pri pooblaščenih projektantih. V nasprotnem primeru namreč ne bi dobili sanacij-
skega denarja. Zato se je na lokalni ravni izoblikovalo negativno mnenje o »inženi-
ringu«, češ da zapleta, podaljšuje in draži sanacijo. Na drugi strani pa je zlasti MOP
trdil, da so tako hoteli preprečiti zlorabe in napake, do katerih je prišlo pri sanaciji
potresa iz leta 1976.
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varnostnih standardov na področju novogradnje ali sanacije objektov.
Tudi obstoječa zakonodaja se je zelo slabo izvajala, prav tako so manjkali
številni podzakonski akti in predpisi. Posledica tega je skrb zbujajoče šte-
vilo resno poškodovanih objektov, ki so bili grajeni sredi osemdesetih let,
ko so ljudje očitno že pozabili na furlanski potres in pri sami gradnji niso
več toliko upoštevali protipotresnih standardov, ki seveda stroške grad-
nje povečajo (cca 5% vrednosti celotne gradnje). Prevelika pobuda posa-
meznikov pri sanaciji ter odsotnost državnega nadzora očitno tudi nista
preveč učinkoviti (glej tudi Gosar, A., M. Godec, J. Lapajne, R. Vidrih in
P. Zupančič, 1998).

Glede ocene obeh sanacij (po potresu 1976 in 1998) sta se izoblikovala
dva povsem nasprotna mnenjska tabora. Prvi je zagovarjal uspešnost in
učinkovitost sanacije po potresu 1976 in poudarjal pomen pobude lo-
kalne skupnosti, posameznikov v njej ter organiziranosti preventivnega
sistema pred potresom in sprejete preventivne zakonodaje163 (Bubnov,
1999; Krivec, 2002, osebni intervju). Na drugi strani so močno kritizirali
zadnjo sanacijo, ki naj bi bila prepočasna, preveč zbirokratizirana, hkrati
pa naj bi imela preveliko moč državna raven, ki je razpolagala s sanacij-
skim denarjem (Šestan, 2002, osebni intervju, Uršič R., 2002, osebni in-
tervju; Gosar, Godec, Lapajne, Vidrih in Zupančič, 15. 4. 1998; Roš, 27.
11. 1998). V zadnji sanaciji naj bi zmešnjavo povzročila tudi država z več
komisijami za oceno škode,164 katerih poročil lokalne skupnosti niso do-
bile, potem z zelo dolgotrajno sanacijo,165 ki še danes ni končana, ter s
prevelikim neskladjem med obljubljenim in realiziranim glede na časov-
ni in materialni vidik (Krivec, 2002, osebni intervju; Uršič R., 2002, oseb-
ni intervju). Pri zagovornikih te teze lahko sicer opazimo nedoslednost,
saj po eni strani kritizirajo preveliko centralizacijo sanacije in vlogo drža-
ve v njej, po drugi pa njeno izvedbo, češ da je preveč stihijska (premalo
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163 Tu gre predvsem za gradbene varnostne standarde na seizmičnih območjih, prav
tako pa poudarjajo, da je SR Slovenija kot prva republika v nekdanji SFRJ sprejela
zakon o seizmološki službi, ki se je pozneje preimenovala v Republiško upravo za
geofiziko. 

164 Prvo komisijo so oblikovali znotraj sistema za zaščito, reševanje in pomoč, drugo je
oblikovalo ministrstvo za okolje in prostor. Strokovnjaki so pri tem sestavljali tako
prvo komisijo Uprave za zaščito in reševanje (imenoval jo je poveljnik RŠ CZ), ki je
pregledovala primernost posameznih objektov za bivanje, kot drugo komisijo mini-
strstva za okolje in prostor, ki je ocenjevala škodo, kar je bila osnova za nadaljnjo
sanacijo in povračilo škode prizadetim. Slednja je tudi ocenila, ali bodo objekt sani-
rali ali porušili. Treba je poudariti, da je tovrstna komisija nastopila prvič in je bila
samo ena. Danes je teh komisij več, prav tako pa poteka tudi njihovo usposabljanje
na kraju samem (v Posočju).

165 Dolgo sanacijo so državni organi opravičevali s previdnostjo in temeljitostjo načrto-
vanja in izvajanja del, kar naj bi preprečilo podobne napake, kot so se zgodile leta
1976. Tedanja oblast je v želji po čim hitrejši obnovi in ob upoštevanju želja prebi-
valcev tako povsem uničila arhitektonski biser, vas Breginj, kjer starejših hiš niso
obnavljali v skladu z arhitektonskim stilom, pač pa so na hitro postavili novograd-
nje na redkih plodnih zemljiščih. Vas so tako zapisali propadu (»Lepo obnovljene
Drežnice in ruševine planšarije v Pologu«. 29. 6. 2001). 
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centralizirana), ker so jo vodili z več ministrstev.166 Zato nekateri predla-
gajo spremembe v sistemu organiziranosti na državni ravni, po katerih
naj bi URSZR kot ključni organ ZRP postala samostojna vladna služba in
tako tudi ključni državni organ, zadolžen za sanacijo. Prav tako naj bi že
v nekriznem času v okviru proračuna oblikovali poseben sklad za pomoč
prizadetim v krizi, ki v mirnodobnem času obsega predvsem naravne in
antropogene nesreče. S tem bi rešili tudi problem financiranja sanacije,
ki jo sedaj v okviru svojih proračunov zagotavljajo posamezna prizadeta
ministrstva in državni zbor s posebnim namenskim sanacijskim zako-
nom. Tako mnenje zastopajo predvsem predstavniki oblasti in ZRP na lo-
kalni in regijski ravni ter strokovnjaki, ki so sodelovali bodisi pri sanaciji
po potresu 1976 ali pri postavitvi preventivnega in sanacijskega sistema v
prejšnjem sistemu (Ušeničnik, 2002, osebni intervju; Krapež, 2002, oseb-
ni intervju; Krivec, 2002, osebni intervju; glej M. Godec, R. Vidrih in M.
Ribičič, 1998; A. Gosar, M. Godec, J. Lapajne, R. Vidrih in P. Zupančič,
1998; Bubnov, 1999, in Ušeničnik, 1999). 

Oba pristopa imata seveda marsikaj tehtnega, vendar se žal poraja ob-
čutek, da je osebni partikular interes v izoblikovanem mnenju močnejši
od objektivnih dejstev in da je osebna zaznava problema prevladujoča.
Položaj posameznika, strokovnjaka, novinarja, občinskega ali državnega
funkcionarja ali pa navadnega občana, ki je občutil posledice potresa, in
njihova vloga v intervenciji ali sanaciji sta tista, ki določata, kakšno bo
njegovo mnenje. Glede na kognitivno-institucionalni pristop, ki ga upo-
rabljamo pri analizi te krize, pa lahko rečemo, da so na sámo zaznavanje
vseh omenjenih akterjev bolj kot pripadnost ustanovi (politični ali stro-
kovni) vplivale osebna prizadetost in presoja o pomenu in uspešnosti
lastnega delovanja ter seveda tudi osebna ocena sanacije. 

Organi kriznega odločanja

Potres v Posočju leta 1998 je bila prva naravna nesreča po letu 1995, v ka-
teri so dejavno sodelovale vse ravni ZRP v Republiki Sloveniji. To je bila
tudi prva naravna nesreča takšnega obsega po reformi lokalne samou-
prave. Tako je odločanje potekalo na vseh pristojnih odločevalskih rav-
neh in v vseh organih ZRP. 

Na lokalni ravni je bil osrednji upravni organ župan občine, strokov-
no-operativni organ ZRP pa poveljnik CZ občine s svojim posvetovalnim
telesom ŠCZ občine. Leta 1998 je večina županov ali njihovih namestni-
kov oziroma pooblaščencev igrala dejavno vlogo pri delu in tudi odloča-
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166 Glavno vlogo v sanaciji ima sicer ministrstvo za okolje in prostor, vendar pa lahko
na svojih področjih delovanja sanacijo izvajajo tudi druga ministrstva. Tako naj bi
se celo dogajalo, da so bila gospodarska poslopja sanirana prej kot bivalna infra-
struktura.



193

nju poveljnikov CZ oziroma ŠCZ. Strokovna avtonomnost poveljnika CZ
in ŠCZ zaradi tega ni bila ogrožena. Prevladalo je namreč mnenje, pred-
vsem pri poveljnikih CZ, da je župan občine njihov najpomembnejši na-
drejeni, čemur je sledilo že navedeno tesno sodelovanje med župani in
poveljniki pri sprejemanju odločitev (Krivec, 2002, osebni intervju; Uršič
R., 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju). 

Na občinski ravni so kot poveljniku CZ podrejeni organi, poverjeniki
CZ prevzeli določene naloge ZRP na svojem območju. Delovanje nekate-
rih izmed njih je bilo predvideno v načrtih zaščite in reševanja, večino pa
so jih ad hoc imenovali poveljniki CZ občin.167 Poverjeniki so imeli več
nalog, ki so se močno razlikovale glede na to, v kateri občini so delovali.
V Bovcu so predvsem poverjeniki manj prizadetih krajevnih skupnosti
razbremenili člane ŠCZ občine, zlasti pri dežurstvih. V bolj oddaljenih
vaseh in zaselkih, tako v občini Bovec kot Kobarid, pa so poverjeniki CZ
izvajali vlogo izpostave ŠCZ ter poročali o stanju v vaseh, sodelovali so
pri določanju, koliko materialnih in namestitvenih sredstev potrebujejo
na posameznem območju, ter usklajevali razdeljevanje pomoči glede na
potrebe prizadetega prebivalstva v zaselku in sodelovali pri njem. V obči-
ni Bovec so sodelovali tudi pri oblikovanju in sprejemanju odločitev v ok-
viru razširjenega ŠCZ. V obeh primerih pa so bili glavni vir informacij za
ŠCZ pri oblikovanju zahtev po bivalnikih, počitniških prikolicah in mate-
rialnih sredstvih; zato so jih ŠCZ opremili s potrebnimi sredstvi za zveze,
s katerimi so lahko v realnem času poročali o stanju in potrebah. Vendar
pa niso bili pomembni samo kot vir informacij, z njihovim imenovanjem
so se hoteli ŠCZ obeh občin izogniti neželenim presenečenjem na terenu
in preprečiti, da bi jim razmere v oddaljenih zaselkih ušle iz nadzora, ter
informacijsko preobremenitev ŠCZ (Krivec, 2002, osebni intervju). 

Vsekakor so bili ŠCZ občin spiritus agens ZRP, bili so osrednji organ
oblikovanja odločitev, ki jih je formalno-pravno sprejemal pristojni po-
veljnik CZ na lokalni ravni in center, v katerega so se stekale vse infor-
macije. Vendar pa njihova sestava ni bila uniformirana in je bila v vsaki
občini drugačna, prilagojena ocenam o ogroženosti posamezne občine in
razmeram na terenu. Tak primer je ŠCZ občine Tolmin, ki med interven-
cijo ni deloval v polni sestavi. Člani štaba so se aktivirali s samosklicem,
čeprav so vsi prejeli tudi telefonski poziv policije. Ker so ocenili, da raz-
mere v Tolminu niso katastrofalne, je začel štab delovati v ožjem sestavu
poveljnika in njegovega namestnika in je bil ves čas delovanja v stiku z
županom. Enot CZ niso aktivirali, ker to ni bilo potrebno, gasilci pa so se
aktivirali sami, in sicer jih je del odšel na pomoč v Bovec, del pa je izvajal
zaščitne ukrepe (odstranjevanje poškodovanih dimnikov, prekrivanje
poškodovanih streh,…) na območju občine Tolmin (Uršič J., 2002, osebni
intervju; Uršič R., 2002, osebni intervju).
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167 O vlogi in nalogah poverjenikov CZ glej 84., 85. in 88. člen zakona o varstvu pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami, 1994, in Doktrino zaščite, reševanja in pomoči, 2002.
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Najpomembnejša odločitev je bilo oblikovanje posebne skupine grad-
benih strokovnjakov, ki naj bi ocenila razmere na območju občine. Obli-
kovanje tovrstne skupine v načrtih ZRP ni bilo predvideno, zato je bila
sestavljena iz posameznikov, ki niso sodili v sistem varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami. Na osnovi poročila te skupine so 12. 4. 1998
zvečer ocenili, da je najbolj prizadeto območje vasi Tolminske Ravne. To
je omogočilo, da so se osredotočili na reševanje problemov v tem kraju, v
samem Tolminu pa so se lotili predvsem odstranjevanja poškodovanih
dimnikov, zaščite poškodovanih streh in zavarovanja okolice poškodova-
nih objektov. Ker večjih potreb ni bilo, je v torek, 14. 4. 1998, ŠCZ občine
Tolmin prenehal delovati in je dejavnosti v zvezi s potresom prenesel na
občinsko upravo Tolmin (Uršič J., 2002, osebni intervju; Uršič R., 2002,
osebni intervju).

ŠCZ občine Kobarid je med aktivnostmi ZRP deloval v polni sestavi.
Takoj po potresu se je poveljnik CZ občine Kobarid prek sistema mobilne
telefonije o nastalih razmerah posvetoval z županom in člani štaba ter
sklenil, da se mora štab aktivirati v najkrajšem možnem času. Ob 13.00
je bil ŠCZ v celoti aktiviran in začel je delo v Gasilskem domu Kobarid
(Sivec, 2002, osebni intervju). 

Ker je bila cesta v Drežnico zaradi podora skal in kamenja neprevozna,
so z aktiviranjem gradbene mehanizacije v Drežnici zagotovili prevoz-
nost ceste Drežnica–Kobarid, kar je omogočilo, da si je ŠCZ občine Ko-
barid skupaj z županom ogledal prizadeto območje Drežnice. Tam so
ugotovili, da so razmere najhujše v Drežniških Ravnah, Magozdu in
vaseh pod Krnom. Najprej so si ogledali Drežniške Ravne, s to simbolno
potezo so želeli pomiriti prizadeto prebivalstvo, hkrati pa tudi oceniti sta-
nje. Pokazalo se je, da je dvanajst objektov neprimernih za bivanje. V eni
izmed manj poškodovanih hiš z delujočim telefonom (na tem območju si-
stem NMT ni deloval) so imeli prvo sejo ŠCZ občine Kobarid in sprejeli
so naslednje sklepe (Sivec, 2002, osebni intervju; »Poročilo o aktivnostih
Štaba Civilne zaščite občine Kobarid v času potresa od 12. 4. 1998 do 20.
4. 1998«, 1998): 
1) takoj je treba izseliti prebivalce na rob naselja, ker je grozilo, da se

bodo poškodovani objekti zrušili;
2) treba je preveriti, ali je kdo ranjen in ali so med prebivalstvom žrtve; 
3) začeti je treba iskanje prenočitvenih zmogljivosti za vse, ki so se mo-

rali zaradi poškodovanosti domov izseliti: bolne in nemočne so eva-
kuirali v bolnišnico v Šempetru, družinam z majhnimi otroki je treba
zagotoviti prenočišče v Drežnici, mlajši moški pa so se odločili, da
bodo noč preživeli v osebnih avtomobilih; 

4) odklopiti je treba električno energijo in plin na poškodovanih objek-
tih; 

5) pogovoriti se je treba s prizadetimi in jih opozoriti na možnosti popo-
tresnih sunkov;

6) zagotoviti je treba prevoznost cest na celotnem območju občine;
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7) pregledati je treba, v kakšnem stanju je živina, ugotoviti, koliko je je
poginilo in ali je vse pod nadzorom; 

8) organizirati je treba izpostavo ŠCZ občine Kobarid s poverjenikom
CZ, ki ga opremijo s sredstvi za zveze;

9) aktivirati je treba gasilska društva Kobarid, Drežnica in Breginj; 
10) postavijo se šotori v Magozdu; 
11) enota GD Kobarid začne dovažati vodo;
12) poročilo o stanju predajo ReŠCZ in zahtevajo, naj se v okolici Drežni-

ce vzpostavi učinkovit sistem zvez (NMT mobilni telefoni).

V Bovcu se je sestava ŠCZ razlikovala glede na druga dva štaba, še zlasti,
ker je bil to edini ŠCZ, ki je imel člana, odgovornega za stike z javnostmi.
ŠCZ občine Bovec se je aktiviral po telefonskih pozivih policije posamez-
nim članom ŠCZ občine Bovec, pri čemer je dodatne težave povzročala
odsotnost župana občine. Štab je bil v celoti aktiviran ob 13.00 oziroma
pet minut po glavnem potresnem sunku, kar je omogočilo, da so ob
13.30 sprejeli prve nujne ukrepe (Krivec, 2002, osebni intervju; »Potres
98 – občina Bovec: Pregled delovanja ekip CZ«, 1998): 
– aktivirali so prostovoljna gasilska društva (PGD) in enote CZ v KS

Bovec ter organizirali prihod reševalnega vozila iz Tolmina;
– sestavili so skupino za ogled razmer v Bovcu in njegovi okolici; 
– aktivirali so poverjenike CZ posameznih KS; 
– sprejeli so preventivni sklep o prekuhavanju vode; 
– izdali so zahtevo po analizi vode; 
– sprožili so postopek za zagotovitev nujnih namestitvenih zmogljivosti

v tamkajšnjih hotelih in apartmajih; 
– izvršili so prenos potreb po materialnih sredstvih in cistern z vodo na

ReŠCZ; 
– začeli so izvajati prve sanacijsko-zaščitne ukrepe na prizadetih objek-

tih in komunikacijah.

Pri izvajanju teh nalog so se oprli predvsem na gasilce in pripadnike
GRS. Aktivirali so tudi enote CZ za reševanje iz ruševin, vendar so jih
pozneje zaradi dejstva, da ni bilo zasutih, deaktivirali. Delovanje ŠCZ ob-
čine Bovec je močno ovirala poškodovanost občinske zgradbe, v kateri je
bil predviden sedež štaba, zato se je ŠCZ občine Bovec v štirinajstih dneh
delovanja dvakrat preselil, dokler ni vzpostavil sedeža v Kulturnem
domu v Bovcu, ki je hkrati postal tudi sedež občine Bovec. Selitve so pov-
zročale težave pri vzpostavitvi sistema zvez med ŠCZ občine Bovec, Re-
ŠCZ in posledično tudi ŠCZ RS, zato sta bila postavljena dva mobilna re-
petitorja in mobilni center zvez URSZR. Problem zvez v ŠCZ občine
Bovec pa so rešili tudi z vključitvijo dveh radioamaterjev, s čimer so si za-
gotovili potreben usposobljen kader za vzpostavljanje zvez.

Odločanje o pomembnejših zadevah je v ŠCZ občine Bovec potekalo v
razširjeni sestavi (poverjeniki CZ in predstavniki občinske uprave).

XPOTRES V POSOČJU APRILA 1998X



196

Obravnavali so potrebe po materialnih sredstvih in namestitvenih zmog-
ljivostih ter reševali tekoče probleme v zvezi s potekom ZRP (Krivec,
2002, osebni intervju; »Potres 98 – občina Bovec: Pregled delovanja ekip
CZ«, 1998). 

Na regijski ravni je bil osrednji organ regijski poveljnik CZ z ReŠCZ,
ki je imel sedež v Novi Gorici, vendar se je del štaba, vključno z namest-
nikom regijskega poveljnika CZ, pozneje preselil v Bovec (Ušeničnik,
2002, osebni intervju). Glede na zakonska določila je temeljna naloga Re-
ŠCZ izvajanje strokovno-operativnega vodenja sil ZRP v regiji oziroma
na območju odgovornosti, za kar je regijski štab odgovoren poveljniku
CZ RS in Vladi RS (glej Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, 1994). Aktiviral se je s samosklicem oziroma na ukaz regijskega
poveljnika CZ, ki je zaradi poročanja državnega radia o potresu odšel na
ReCO Nova Gorica in ukazal aktiviranje ReŠCZ, čeprav bi moral obveš-
čanje izvesti ReCO sam, kar pa se zaradi že navedenih razlogov ni zgodi-
lo. Po pozivu so se člani ReŠCZ v polni sestavi zbrali v prostorih Uprave
za obrambo Nova Gorica in začeli svoje delo. ReŠCZ se je pri svojem
delu ves čas bolj ali manj opiral na lastne člane, z izjemo udora ceste Ko-
barid–Drežnica, ko je regijski poveljnik CZ zaprosil za pomoč zunanjega
strokovnjaka geologa. 

Naloge, ki jih je ReŠCZ izvajal leta 1998, so bile naslednje (Krapež,
2002, osebni intervju; Poročila regijskega štaba v dneh med 12. in 22. 4.
1998):
– aktiviranje zunanjih izvajalcev v okviru intervencije (gradbena podjet-

ja, Telekom, Elektro in druga javna podjetja regijskega pomena); 
– usklajevanje dela vseh, udeleženih v ZRP, delo na terenu pa so oprav-

ljali strokovnjaki in izvajalci nalog (npr.: čiščenje cest so vodili strokov-
njaki iz podjetja, ki so ga aktivirali za izvedbo te naloge);

– koordinacija z drugimi ReŠCZ in z Gasilsko zvezo Goriške, da bi zago-
tovili zadostno število gasilcev, ki so sodelovali v intervenciji na priza-
detem območju; 

– zbiranje informacij z lokalne ravni in posredovanje le-teh na državno
raven CORS;

– zbiranje in posredovanje zahtev po nastanitvah, po pripadnikih gasil-
skih enot in po MTS glede na posamezne občine;

– odločanje na terenu, če bi prišlo do zastoja ali poziva ŠCZ občin (pri-
mer sanacije ceste Kobarid–Drežnica);

– izdaja zahteve za izdelavo pravilnika o zaščiti poškodovanih objektov,
varnem gibanju ljudi v njihovi okolici in zavarovanju okolice poškodo-
vanih objektov.

ReŠCZ je predvsem reševal problem, kje dobiti sredstva, ki so jih ŠCZ
občin zahtevali in potrebovali. Odločitve so tehtali vsaj enkrat dnevno na
skupnem sestanku, sicer pa je bilo delovanje štaba organizirano tako, da
je bil poveljnik večji del časa navzoč v štabu, člani pa so delovali na tere-
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nu, vendar so se, če je bilo treba, posvetovali s poveljnikom ali pa z drugi-
mi člani štaba168 (Krapež, 2002, osebni intervju). 

ŠCZ RS je bil obveščen in aktiviran uro in pol (ob 14.28) po prvem po-
tresnem sunku na sedežu URSZR v Ljubljani, torej potem, ko je URSG
posredovala poročilo o moči in lokaciji potresa. Poveljnik je sklical opera-
tivni sestanek štaba, o čemer je člane ŠCZ RS obvestil CORS. Sprva je
ŠCZ RS deloval v polni sestavi, pozneje pa le v operativni (poveljnik CZ
RS, njegov namestnik in nekaj članov, predvsem iz URSZR) (Bogataj,
2002, osebni intervju; Ušeničnik, 2002, osebni intervju). 

Poveljnik CZ RS je na seji ŠCZ RS 12. 4. 1998 ob 17.00 in sprejel na-
slednje sklepe (»Sklepi in priporočila Štaba Civilne zaščite Republike
Slovenije«, 12. 4. 1998: 17.00):
1) Ocenili so hidrometeorološko situacijo in se seznanili z vremensko na-

povedjo, ki je predvidevala padavine in sneg do nižin.
2) Sprejeli so poročilo ReŠCZ za severno Primorsko, ki prosi za pomoč

pri nastanitvi sto ljudi. Sklenili so, da bodo pomoč zagotovili iz držav-
nih rezerv in jo dostavili v Bovec.

3) Zagotoviti je treba 100.000 m2 PVC folije, koordinacijo prevzame
URSZR.

4) Na URSZR in ReŠCZ je treba zagotoviti neprekinjeno dežurstvo.
5) Aktivirati je treba državno Komisijo za oceno poškodovanosti in upo-

rabnosti stanovanjskih in drugih objektov.
6) URSZR mora zagotoviti stalno pripravljenost mobilnega centra zvez.
7) Poveljnik in namestnik bosta obiskala ŠCZ občine Bovec, poveljnik 12.

4. 1998, namestnik pa 13. 4. 1998.
8) V primeru izpada vodovodov je treba oskrbo z vodo zagotoviti s po-

močjo gasilcev, koordinacijo prevzame ReŠCZ. 

ŠCZ RS in poveljnik CZ RS nista neposredno posegala v delovanje sil
ZRP na lokalni ravni, ker je lokalna raven po njuni oceni delovala uspe-
šno. Zato sta se skupaj z URSZR osredotočila na zagotavljanje logistične
podpore lokalnim silam, na njihovo usklajevanje in sodelovanje z lokal-
no ravnjo, na oblikovanje smernic za delovanje in izvedbo ZRP (Bogataj,
2002, osebni intervju; Ušeničnik, 2002, osebni intervju; Ušeničnik,
1999). 

URSZR je med potresom leta 1998 zagotavljala logistično podporo in
pogoje za delo ŠCZRS in poveljnika CZ RS, na prizadetem območju pa je
izvajala logistično in materialno oskrbo bodisi iz državnih rezerv bodisi z
nakupi iz sredstev proračunske rezerve (Ušeničnik, 2002, osebni interv-
ju; Ušeničnik, 1999). 
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168 Delovanje ReŠCZ je potekalo bolj v skladu z načeli kolektivnega organa odločanja
kot pa strokovno-posvetovalnega organa regijskega poveljnika CZ. Tovrsten način
vodenja je bil značilen za slovensko CZ pred sprejetjem sedanjega krovnega Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami leta 1994. 
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Kljub začetnim pomanjkljivostim, predvsem zaradi pomanjkanja bi-
valnikov, je URSZR uspešno opravila naloge s področja materialne oskr-
be oziroma logistične podpore, delovanje sistema opazovanja, obveščanja
in alarmiranja (CORS, ReCO) pa je bilo z vidika obveščanja v začetni fazi
krize manj uspešno, poznejše dispečerske naloge in prenos zahtevkov in
obvestil med različnimi ravnmi odločanja pa je sistem opazovanja, obveš-
čanja in alarmiranja opravil uspešno. 

Vodenje in vodeni

V razpravi o načinih in tipih vodenja moramo najprej izhajati iz struktur-
nega vidika sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Kljub
temu da država, občine in druge lokalne skupnosti organizirajo varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami kot enoten in celovit sistem v drža-
vi, pa je bilo z novo lokalno samoupravo po letu 1998 uvedenih kar nekaj
sprememb, ki so bistveno decentralizirale tako organiziranje kot tudi vo-
denje posameznih enot in služb sistema varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, ki se aktivira v primeru naravnih in drugih nesreč. Kljub
temu da je sistem enoten, lahko rečemo, da ima lokalni del sistema vars-
tva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi na področju ZRP dokaj vi-
soko raven samostojnosti. To je posledica dejstva, da lokalni del sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami organizira lokalna skup-
nost (občina), regijsko in državno raven pa država (glej Zakon o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1994). 

Kljub decentralizaciji in kompleksnosti sistema varstva pred naravni-
mi in drugimi nesrečami so tako mobilizacija in aktiviranje sil kot njiho-
vo vodenje zakonsko povsem določeni. Tako o mobilizaciji CZ in drugih
sil za zaščito, reševanje in pomoč odloča vlada, o njihovem aktiviranju v
primeru naravne ali druge nesreče pa pristojni poveljnik CZ in drugi or-
gani, pristojni za vodenje, v skladu z načrti zaščite in reševanja. Sicer pa
se operativno-strokovno vodenje CZ in drugih sil za zaščito, reševanje in
pomoč organizira in izvaja kot enoten sistem, kar je izredno pomem-
bno.169 To vodenje izvajajo vodje intervencije oziroma poveljniki CZ,
štabi CZ, poverjeniki za CZ, poveljniki ali vodje enot, služb in drugih
operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč. Vodenje temelji na ob-
veznem izvrševanju odločitev organov, pristojnih za vodenje CZ, in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč. Če je treba aktivirati več enot sil
zaščite, reševanja in pomoči ali če intervencijo izvaja več enot, služb ali
drugih operativnih sestavov iz okvira sil zaščite, reševanja in pomoči ali
če je aktivirana CZ, mora biti njihovo delovanje v skladu z usmeritvami
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169 Ugotovili smo, da je v primeru intervencije v Posočju prišlo do kar nekaj primerov,
ki so bili v neskladju s to zakonsko določbo. 
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pristojnega poveljnika CZ oziroma vodje intervencije (glej Zakon o vars-
tvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 1994). 

Kljub natančnim zakonskim določbam smo zlasti iz pogovorov z akter-
ji na regijski in lokalni (občinski) ravni, ugotovili kar nekaj težav, ki so se
pojavile pri vodenju ZRP. Na občinski ravni so sicer odločali poveljniki
CZ občin, vendar pogosto skupaj s celotnim ŠCZ in ob soglasju župana
oziroma po posvetovanju z njim. Za operativno-strokovno vodenje so od-
govorni poveljniki CZ občin ter sektorski in krajevni poveljniki in štabi
CZ, ki jih imenuje župan. Poveljniki in poverjeniki CZ so za svoje delo
odgovorni nadrejenim poveljnikom CZ, sočasno pa je poveljnik CZ občin
za svoje delo odgovoren županu oziroma organu, ki ga imenuje170 (Kri-
vec, 2002, osebni intervju; Uršič, 2003, osebni intervju; Sivec, 2002,
osebni intervju; glej tudi Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, 1994). Rečemo lahko, da se je tovrstna linija vodenja in povelje-
vanja izvajala tudi v praksi in da so župani naklonjeno sprejemali stro-
kovne predloge poveljnikov CZ, vendar so v odnosu do njih ohranili
status »primus inter pares«, kar pa ni povzročilo težav v razmerju med
strokovnim in političnim vodenjem sistema. V zvezi s samim strokovnim
vodenjem je zanimivo, da so ŠCZ občin oziroma poveljniki CZ sprejema-
li odločitve glede na nastale razmere in ne na osnovi prej pripravljenih
načrtov. Zato lahko rečemo, da je šlo v tem primeru za dobršno mero im-
provizacije, posebej v prvih dneh krize. Poveljniki in štab so sprejemali
odločitve na osnovi podatkov, ki so jih prejeli s terena (glavni vir so bili
poverjeniki CZ), lastnih zaznav potresa in na podlagi osebne ocene, kaj
je za lokalno družbeno skupnost najbolje. Pri razmerju med ŠCZ občine
oziroma poveljniki CZ občine in poverjeniki za CZ je treba poudariti, da
je temeljilo na načelu subordinacije, tako da poverjeniki CZ niso samo-
stojno sprejemali odločitev, kar kaže na določeno stopnjo centralizacije v
sistemu vodenja in poveljevanja na lokalni ravni (Krivec, 2002, osebni in-
tervju; Sivec, 2002, osebni intervju). 

Dobro so delovale povezave med ŠCZ občin in regijskim štabom CZ,171

prek katerega so šli vsi zahtevki z občinske ravni, naslovljeni na državno
raven. Regijski poveljnik je skupaj s svojim štabom skrbel tudi za koordi-
nacijo med posameznimi občinami. V razmerju med državnim in občin-
skim nivojem je bila problematična, predvsem s stališča lokalnih skupno-
sti, hitrost odločanja na državni ravni, še posebej, ko se je moral ŠCZ
občine pod časovnim pritiskom odločiti, kam in kako namestiti brezdom-
ce. Največ dilem je bilo v zvezi z zagotovilom, da bo država krila stroške
uporabe apartmajev v Kaninski vasi. Ker tega zagotovila ni bilo, so se odlo-
čili za avstrijske bivalnike. Tako je »hitrost« odločanja v Ljubljani povzroči-
la dodatne stroške in za nekatere prizadete manj primerno namestitev. 
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170 Gre torej za dvojno odgovornost občinskih poveljnikov CZ, ki so na eni strani odgo-
vorni županu, na drugi pa nadrejenemu organu v sistemu CZ. 

171 Kljub začetnim težavam s sistemom zvez med ŠCZ občine Bovec in ReŠCZ (op. p.). 
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Glede vodenja in sprejemanja odločitev v ReŠCZ lahko rečemo, da je
bilo vodenje izrazito decentralizirano. Regijski poveljnik je sprejemal vse
odločitve za področje, ki se je neposredno nanašalo nanj. Sicer pa so čla-
ni štaba, ki so pokrivali vsak svoje področje, za katero so bili tudi nespor-
ni strokovnjaki, na terenu samostojno sprejemali odločitve. Tako lahko
govorimo o določeni stopnji delegiranja pooblastil poveljnika na člane
štaba. V primeru, da se niso mogli odločiti, je odločitev sprejel poveljnik,
vendar so večino odločitev sprejeli člani štaba samostojno. Glede odnosa
do hierarhično nadrejene ravni, ki je v primeru regijskega štaba državna
raven, tudi lahko rečemo, da ne gre za strogo hierarhičen odnos. Zaradi
časovnega pritiska so določene odločitve sprejemali samostojno na regij-
ski ravni, o drugih (zlasti glede mednarodnega sodelovanja, ki je v pri-
stojnosti države) pa so odločanje prepustili državni ravni. Državno raven
so tudi v primerih sprejemanja samostojnih odločitev o vsem obveščali.
Regijski štab je odigral pomembno vlogo predvsem pri koordinaciji med
občinskim in državnim nivojem (primer počitniških prikolic) (Krapež,
2002, osebni intervju). 

Operativno je delovanje štaba potekalo tako, da je prvi stik s terena
prevzel regijski poveljnik, nato pa je zadevo odstopil članu štaba, na ka-
terega delovno področje se je nanašala. Določene akcije pa je regijski po-
veljnik vodil tudi samostojno, in to v primerih, ko je strokovno poznal
področje. Štab se je sestajal najmanj enkrat dnevno, navadno zjutraj, če
pa je položaj na terenu to zahteval, se je sestajal tudi večkrat dnevno
(Krapež, 2002, osebni intervju). Tako lahko rečemo, da je delovanje Re-
ŠCZ bolj temeljilo na praksi, ki je veljala za delovanje CZ pred reformo
leta 1994, ko so večino odločitev sprejemala v okviru štaba in odločitve
še niso bile individualizirane,172 kot so v sedanjem sistemu. 

Na splošno lahko za vodenje delov sistema varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki so leta 1998 sodelovali v intervenciji, ugotovimo,
da je temeljilo na naslednjih načelih:
– na subordinaciji (zlasti med posameznimi ravnmi – državno, regijsko

in lokalno ali občinsko); pri tem moramo opozoriti, da je dostikrat
prišlo do preskakovanja posameznih ravni odločanja; tako je npr. ŠCZ
občine preskočil regijskega in svoje zahteve usmeril neposredno na
ŠCZRS;

– na timskem odločanju, ki se je zlasti uveljavilo v samih štabih tako na
regijski kot na lokalni ravni, čeprav je bila končna odločitev, vsaj v ve-
čini primerov, individualizirana v odločitvi poveljnika določenega šta-
ba, kar je bilo v skladu s formalno-pravno predvideno štabno-linijsko
zvrstjo vodenja; 
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172 Do leta 1994 so se odločitve sprejemale v imenu štaba CZ, po reformi pa je posa-
mezni poveljnik odgovoren za odločitev in jo sprejme v lastnem imenu in ne več v
imenu štaba. 
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– na principu avtoritete, ki temelji na znanju in strokovnosti in ne le na
zakonskih predpisih; strokovnost je še zlasti pomembna na regijski in
lokalni ravni, saj imata največ neposrednega stika s prizadetimi, in
zaupanje, ki ga ti izkazujejo CZ in drugim enotam ter službam in usta-
novam, mora temeljiti na strokovnosti in poznavanju problema ter re-
šitev; da bi povečali zaupanje prebivalcev v sistem, so na terenu usta-
navljali tudi izpostave ŠCZ oziroma so tam delovali poverjeniki CZ;

– na poznavanju (tudi osebnem) med člani štaba, predvsem pa na poz-
navanju pristojnosti in nalog posameznih ravni, kar je na nek način
nadomestilo pomanjkanje urjenja v obliki štabnih vaj in vaj po posa-
meznih enotah;

– na prožnem in nedogmatičnem vodenju; poveljnik in člani štaba so se
namreč odločali v skladu s trenutno presojo kriznih razmer in ne samo
v skladu s predhodnimi načrti (gre za povezavo predhodnih načrtov za
delo in improvizacije tako v odnosu do ustanove same kot do okolja).

Zaznavanje in opredeljevanje krize

Na vsako krizo lahko po t’Hartovi in Boinovi teoriji gledamo skozi dve
perspektivi: upravljalsko-vodstveno in politično. Upravljalsko-vodstvena
perspektiva vidi v intervenciji način, kako natančno in učinkovito upo-
rabljati infrastrukturo kriznega upravljanja in vodenja. Odločitve je treba
sprejemati relativno hitro in omogočati morajo usklajeno delovanje raz-
ličnih akterjev, pri tem pa se pojavljata dve nevarnosti, in sicer podcenje-
vanje problema in njegovega razvoja ter težnja po prezgodnjem preneha-
nju intervencije (t’Hart, Boin, 2000). 

Politična perspektiva v krizi vidi vzvod, ki delegitimizira bistvene prvi-
ne institucionalnega in družbenega statusa quo, v čemer lahko politična
elita zazna priložnost za samoproklamacijo in možnost za izvedbo druž-
benih reform, saj spopad med branilci družbenega statusa quo in refor-
misti pritegne pozornost javnosti (t’Hart, Boin, 2000). 

V delovanju struktur ZRP (lokalni, regijski in državni) ob potresu leta
1998 je prevladovala upravljalsko-vodstvena perspektiva. Vsi sogovorniki
so poudarjali, da je bila njihova naloga: »… čim hitreje v danih razmerah za-
gotoviti prizadetim prebivalcem osnovne življenjske razmere« (Sivec, 2002,
osebni intervju). Našo tezo o menedžerski perspektivi zaznavanja in re-
ševanja krize dodatno potrjuje tudi izjava enega izmed poveljnikov CZ:
»Racionalno smo uporabili to, kar smo imeli, in računali na to, kar smo realno
še lahko pričakovali v danih razmerah.« (Krivec, 2002, osebni intervju) Iz
tega odgovora sogovornikov je razvidno, da so na izvajanje ZRP gledali
kot na racionalno upravljanje s sredstvi in infrastrukturo kriznega uprav-
ljanja in vodenja. Izjema so bila posamezna simbolna sporočila, da priza-
deti v nesreči niso sami, da jim bo širša skupnost priskočila na pomoč, in
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obiski vidnih predstavnikov države (Ušeničnik, 1999: 82–83 in Sivec,
2002, osebni intervju). ŠCZ občin in poveljniki CZ občin so delovali v
skladu s prednostnimi nalogami: ljudje, živali, zaščita poškodovanih ob-
jektov, na katerih so hoteli preprečiti dodatno škodo, ter reševanje oseb-
nega premoženja prizadetih prebivalcev. Drugi vidiki po mnenju sogo-
vornikov niso v pristojnosti struktur ZRP (Krivec, 2002, osebni intervju;
Uršič R., 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju). Odprto pa
ostaja vprašanje, ali bi bil sistem, v primeru smrtnih žrtev in večjega ob-
sega rušenj še zmožen delovati samo v okviru upravljalsko-vodstvene lo-
gike in ali bi se tedaj v njegovo delovanje ne vpele tudi simbolne in psi-
hološke prvine.

Politična perspektiva je v omejeni obliki nastopila po koncu ZRP. So-
časno z začetkom sanacije prizadetih območij so se začela postavljati
vprašanja, ki so bistveno načenjala legitimnost dotedanjega družbenopo-
litičnega statusa quo, kar se je kazalo v določanju vizije nadaljnjega raz-
voja prizadetega območja. Območje je že pred potresom veljalo za demo-
grafsko ogroženo in v množičnih občilih ter širši politični javnosti
(poslanska vprašanja in pobude) so začeli postavljati vprašanja, kako
preprečiti demografski in socialni zlom tega območja. Osrednja dilema je
bila, ali zakon o obnovi ali zakon o obnovi in razvoju. Na koncu je bil
sprejet Zakon o popotresni obnovi in spodbujanju razvoja Posočja, ven-
dar je njegovo počasno uresničevanje (obnova se je uradno končala šele
leta 2003) te dileme le še stopnjevalo, tako da se je vprašanje razširilo ne
le na odnos države do Posočja kot demografsko ogroženega območja,
ampak do celotne državne politike v zvezi z razvojem demografsko ogro-
ženih območjih. Te dileme so se odpirale v celotnem obdobju sanacije
območja, svoje ciklične vrhove pa so dosegale ob novih naravnih nesre-
čah na demografsko ogroženih območjih173 ali ob obletnicah potresa leta
1998. 

Na lokalni ravni je na zaznavanje krize močno vplival tudi zgodovinski
spomin na furlanski potres leta 1976. Resda se vsi člani CZ, še zlasti
mlajši, niso neposredno soočili z njim, vendar je na prizadetem območju
obstajal kolektivni spomin na ta potres, še posebej na razdejanje in žrtve,
ki jih je povzročil (v Italiji okoli 200 mrtvih), in na trpljenje prizadetih.
Zato je večina sogovornikov pogosto navajala spomine na dogodke iz leta
1976, ki so pri delovanju ŠCZ občin in ReŠCZ igrali pomembno vlogo.
Delna izjema so bili mlajši člani, čeprav so tudi ti sprejeli neko kolektiv-
no percepcijo razmer iz leta 1976, saj so si jo izoblikovali ob pripovedova-
nju sorodnikov, sosedov, znancev ipd. Kolektivni spomin se je prek
vključevanja posameznikov s tega območja v lokalne strukture zaščite,
reševanja in pomoči prenesel v lokalni institucionalni okvir sistema vars-
tva pred naravnimi in drugimi nesrečami in je tako vplival na odločanje
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sko ogroženih območjih. Zelo pogosti so hudourniki, plazovi ipd. 
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posameznikov v okviru zaščite, reševanja in pomoči (Krivec, 2002, oseb-
ni intervju; Uršič R., 2002, osebni intervju; Sivec, 2002, osebni intervju). 

Konflikt vrednot

Konflikt vrednot se vedno pojavi v situaciji, v katero so vključene različ-
ne skupine z različnimi interesi. Ob potresu leta 1998 lahko govorimo o
naslednjih skupinah: prebivalcih, silah za zaščito, reševanje in pomoč ter
množičnih občilih. Med navedenimi skupinami z lastnimi interesi je na
določenih točkah prihajalo do konflikta vrednot. 

Med pripadniki ŠCZ občine Bovec in ŠCZ občine Kobarid ter prebival-
ci v teh občinah je do konflikta vrednot prišlo pri določanju prednosti,
saj so prebivalci pričakovali, da bodo njihove potrebe obravnavali kot
prednostne ne glede na to, ali so bile to tudi z vidika ŠCZ dotičnih občin.
Pri veliki večini primerov je šlo za prekrivanje streh, rušenje dimnikov
ipd. S stališča sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami to
niso nujne prioritete. Problem pa je bil obseg teh zahtev, ki jih ŠCZ obeh
občin ne bi zmogli zadovoljiti, četudi bi aktivirali vse svoje sile. Da bi se
ta konflikt umiril, so se v najbolj obremenjenih ŠCZ prilagodili in usta-
novili neke vrste podorgan, ki je reševal samo tovrstne »nujne« zahteve.
Tako so v Kobaridu odprli posebno pisarno, v kateri so beležili te zahteve
in jih nato postopno ter v okviru danih možnosti reševali. V Bovcu pa so,
čeprav ta konflikt ni bil tako intenziven in očiten, to nalogo prepustili po-
veljniku gasilcev, ki je s svojimi ljudmi sprejemal in reševal tovrstne zah-
teve. V obeh primerih je bil cilj preprečiti konflikte med CZ in prebivals-
tvom ter paralizo delovanja obeh ŠCZ, do česar bi zaradi obsega teh
zahtev gotovo prišlo (Sivec, 2002, osebni intervju; Krivec, 2002, osebni
intervju).

Drugi vidik konflikta vrednot je nastal pri članih ŠCZ. Gre za konflikt
znotraj posameznika, vpetega v sistem varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami. Številni med njimi so v okviru ŠCZ požrtvovalno delali po
dvanajst in več ur na dan, medtem ko so se njihove družine same soočale
s posledicami potresa. Še več, družine nekaterih članov ŠCZ so bile med
najbolj prizadetimi, ti pa zaradi svoje odsotnosti z doma niso vedeli, kaj
se dogaja z domačimi. To je pri prizadetih članih ŠCZ povzročilo razdvo-
jenost med vrednoto zaščite in skrbjo za lastno družino ter delom za
javno dobro. Sogovorniki so poudarjali nujnost sistemske rešitve tega
problema, ki bi vsaj delno razbremenila člane ŠCZ v tovrstnih dilemah,
saj so povzročale še dodaten stres. V ŠCZ občine Bovec so se zavedali
tega problema in so z raznimi improvizacijami skušali razbremeniti to-
vrstno obremenjene člane. Razbremenitev naj bi dosegli z rotacijmi posa-
meznikov na dolžnostih v ŠCZ, tako so bili člani določen čas na dolžno-
sti, nato pa jih je zamenjal drug pripadnik CZ. Vendar pa je to vprašljivo
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tudi zaradi preobremenjenosti, saj je večina prizadetih po dolžnostih,
opravljenih v ŠCZ, reševala še probleme svoje družine. Čas za počitek 
je bil tako izredno kratek in dolgoročno lahko to povzroči izčrpanost
(Krivec, 2002, osebni intervju; Krapež, 2002, osebni intervju; Ušeničnik,
2002, osebni intervju).

Med pripadniki sil ZRP je konflikt vrednot sprožalo tudi poročanje
množičnih občil. Člani ŠCZ občin in ReŠCZ ter poveljniki CZ so občutili
tovrsten konflikt, ki so ga po njihovem mnenju povzročila občila. Kot je
dejal eden izmed njih: »… cele dneve smo delali, po 10 in več ur dnevno, in ko
se vrneš domov, te tvoji najbližji sprašujejo, kaj si ga zopet lomil, češ da je tele-
vizija poročala, da prav nič ne naredijo prav …« (Krapež, 2002, osebni interv-
ju). Številni člani CZ so bili zaradi tega v precepu, predvsem zaradi
občutka, da njihovega dela ne cenijo dovolj, čeprav je pri marsikom
temeljilo na prostovoljnosti in veliki osebni požrtvovalnosti. Množična
občila pa so v njihovem delu velikokrat iskala senzacijo in napake, zaradi
česar so se številni pripadniki sil ZRP začeli spraševati o smiselnosti svo-
jega početja. Nastal je konflikt med posameznikovo predstavo o delu, ki
ga opravlja, in med medijsko podobo njegovega dela, ki jo je, tako so oce-
nili prizadeti, medijsko poročanje v celoti razvrednotilo ali izničilo. Meni-
mo, da je bil to konflikt vrednot, ki ne bo brez posledic za delovanje si-
stema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, še več, za nadaljnje
delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lahko po-
stane zelo nevaren dejavnik174 (Ušeničnik, 2002, osebni intervju; Krapež,
2002, osebni intervju; Krivec, 2002, osebni intervju, in Sivec, 2002, oseb-
ni intervju). 

Vloga množičnih občil175

Potres v Posočju je za daljše obdobje pritegnil veliko pozornost množič-
nih občil v Sloveniji, saj so krizo dobro pokrivala vsa nacionalna, regio-
nalna in lokalna množična občila. Javnost se je v celotnem kriznem ob-
dobju izredno zanimala za dogajanje. Ker pa pokrizna obnova še traja,
zgodba o medijski predstavitvi krize še ni v celoti končana.

Analiza vključuje 265 sporočil, objavljenih v elektronskih in tiskanih
občilih, v času od 12. do 30. 4. 1998. Vzorec sestavlja 62 prispevkov, ob-
javljenih v elektronskih občilih, in 203 prispevki, objavljeni v tiskanih
občilih. Vzorec elektronskih občil vsebuje prispevke Televizije Slovenije
(18), POP TV (6), TV Koper (1), Radia Slovenija (30) in Radia Koper (7).
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174 Na eni strani lahko pride do zmanjšanja interesa za (so)delovanje v sistemu zaščite,
reševanja in pomoči, še zlasti v strukturah, ki so po svoji naravi prostovoljne in ne
poklicne. Na drugi strani pa lahko to pripelje do omejevanja delovanja (svobode gi-
banja) občil ob naravnih in drugih nesreč in do nesodelovanja z njimi. 

175 Analizo je izdelal Marjan Malešič.
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Analiza tiskanih občil vključuje 49 člankov iz slovenskih nacionalnih in
lokalnih tednikov (Svobodna misel 1, Demokracija 4, Kmečki glas 3, 7D
2, Mag 7, Jana 1, Mladina 4, Nedelo 5, Panorama 2, Družina 1, Nedeljski
dnevnik 4, Vestnik 3, Novi tednik 2 in Gorenjski glas 9), in 154 prispev-
kov nacionalnih in lokalnih dnevnikov (Delo 48, Dnevnik 40, Večer 34,
Slovenske novice 8, Primorske novice 22 in Finance 2).

Kaj so bile najpomembnejše teme, o katerih so poročala množična ob-
čila med zaščito, reševanjem in pomočjo ter v začetku obnovitvene faze? 

1. Prva poročila množičnih občil o potresu so vsebovala veliko informacij
o razmerah na terenu – ocene o prizadetem območju, številu porušenih
hiš in kulturnih spomenikov, številu ljudi, ki so ostali brez strehe nad
glavo, in škodi, povzročeni na infrastrukturi. Obseg krize se ni zdel tako
velik, kot se je to izkazalo pozneje – prvi vtisi, ki so jih posredovala mno-
žična občila, so bili precej optimistični, pregledi stavb pa so pozneje raz-
krili, da so številne med njimi resno poškodovane in da jih bo treba poru-
šiti. Množična občila so veliko poročala o prizadeti populaciji – to so bila
zelo temeljita poročila, ki so predstavljala stisko in negotovost ljudi. Za-
četnim splošnim opisnim poročilom o potresu so sledili bolj analitični
članki o naravi katastrofe, njenih vzrokih, širših posledicah in oceni
ogroženosti v Sloveniji.

2. Dejstvo, da so italijanska množična občila o potresu poročala, preden
so to storile slovenske oblasti, je v množičnih občilih povzročilo številne
kritike. Italijanske oblasti so po potresu leta 1976176 v bližini slovenske
meje razvile sodobno digitalno mrežo opazovalnih postaj, slovenske pa
so imele na voljo samo nekaj zastarelih opazovalnih postaj, ki so delovale
na osnovi telefonskega klica osebe, zaposlene v državni službi. Nepo-
trebno je razlagati, da je bil telekomunikacijski sistem takoj po potresu
preobremenjen. V tistem času je bilo po vsej Sloveniji sedem opazoval-
nih postaj, primerno število postaj, ki bi pokrile celotno območje države,
pa bi bilo od petindvajset do trideset. Italijanska uprava za civilno zaščito
in njihova množična občila so dobila informacijo o potresu v desetih mi-
nutah, slovenske oblasti pa so potrebovale več kot uro, da so pridobile
nekatere osnovne podatke o potresu in da so o njem obvestile javnost.
Problem obveščanja o potresu pa je imel tudi mednarodno dimenzijo, saj
je Ljubljana posredovala informacije o potresu na Dunaj, hkrati pa o tem
ni obvestila regionalnih centrov na jugu Avstrije. Ti namreč zaradi dejs-
tva, da bi bila lahko v primeru nesreče v jedrski elektrarni prizadeta tudi
južna Avstrija, hočejo dobiti pravočasne informacije, če bi na območju
Krškega, kjer obratuje jedrska elektrarna, prišlo do potresa.177
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176 Epicenter potresa je bil v Italiji, blizu slovenske meje, in je prizadel tudi območje Po-
sočja.

177 Ali je bila jedrska elektrarna v Krškem zgrajena v skladu s protipotresnimi gradbe-
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Množična občila so odkrila, da Uprava RS za geofiziko po 16. uri nima
dežurnega (sobote, ob nedeljah in praznikih pa po 11. uri), čeprav deluje-
jo »na klic«. Oseba »na klic« potrebuje pol ure, da pride na inštitut, in pol
ure, da analizira podatke. Tako bi celo v primeru, če bi imeli več opazo-
valnih postaj in bi bili podatki o potresu posredovani takoj, še vedno po-
trebovali eno uro, da bi o tem obvestili odgovorne v ZRP in javnost.

3. Prvi politik, ki je obiskal prizadeto območje, je bil dan po potresu
predsednik Državnega zbora RS. Občila so bila precej kritična do dela
vlade, saj je ta imela prvi krizni sestanek šele dva dni po dogodku. Vlada
bi se morala odzvati hitreje in dati prizadetim ljudem vedeti, da v nesreči
niso ostali sami. Predsednik vlade bi lahko obiskal krizno območje prej
in ne šele sredi drugega tedna po potresu. Tovornjaki in enota Slovenske
vojske so prišli na območje 48 ur po tem, ko je kriza nastala, kar je bila
nekoliko počasna reakcija bodisi civilnih oblasti, ki se odločajo o aktivi-
ranju oboroženih sil v primeru naravnih nesreč, bodisi vojaških oblasti,
ki so sicer obljubile pomoč istega dne, ko je prišlo do potresa. Množična
občila so dejavnosti enot za zaščito in reševanje na terenu zelo hvalila,
širši sistem kriznega upravljanja in vodenja pa so zelo kritizirala. Očitno
so nekateri novinarji, ki so živeli na prizadetem območju, na krizo in
tiste, ki so se z njo ukvarjali, reagirali precej čustveno.

Šolske oblasti nekaj dni niso stopile v stik z osnovnimi šolami na pri-
zadetem območju, kar je sprožilo številne kritike v množičnih občilih in
javnosti. Ministrstvo za šolstvo in šport je v zvezi s tem objavilo razlago, v
kateri so zagotavljali, da je bil stik z lokalnimi oblastmi vzpostavljen dva
dni po nesreči, in sicer zato, da bi ugotovili, kakšna je škoda na šolskih
objektih. Z birokratskega vidika se je torej zdelo, da je bilo vse narejeno
prav, dejansko pa nihče z ministrstva ni govoril z ravnatelji, učitelji in
učenci v šolah na prizadetem območju. Tako je eden izmed šolskih rav-
nateljev, da bi pritegnil vsaj nekaj pozornosti, pet dni po tem, ko je prišlo
do potresa, sam poklical ministrstvo.
Pisma bralcev različnih časopisov so bila zelo kritična (izbor pisem je se-
veda del uredniške politike) do državnih oblasti, odgovornih za krizno
upravljanje in vodenje. Pisma so prav tako izražala mnenje o majhni soli-
darnosti med tistimi državljani (začenši s poslanci in državni uradniki),
ki so imeli visoke dohodke in bi bili lahko bolj radodarni od navadnih
ljudi, katerih možnosti, da pomagajo, so bile omejene. Vseeno pa so bral-
ci menili, da so slednji bolj velikodušni od prvih. Nekateri bralci so opo-
zorili tudi na politizacijo krize in solidarnosti. Ena od političnih strank je
namreč odprla svoj bančni račun in spodbujala ljudi, naj nanj nakazujejo
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nimi standardi ali ne, je nenehna tema pogovorov med deželno vlado avstrijske Ko-
roške in vlado Slovenije. Slovenska oblast trdi, da so pri gradnji elektrarne te stan-
darde spoštovali, in to potrjuje z analizo neodvisne mednarodne komisije, katere re-
zultatom pa koroška vlada nasprotuje.
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sredstva. Časopis Demokracija, ki izhaja iz istega političnega okolja, je
namigoval, da lahko solidarnostna sredstva »zavijejo« v levo, da bi torej
lahko bila pomoč izkoriščena ideološko in politično. Drugi bralci pa
zopet niso zaupali v učinkovitost sistema solidarnosti in so hoteli poma-
gati neposredno prizadetim družinam.

4. Množična občila so objavljala veliko statističnih podatkov, ki so opiso-
vali obseg krize in prizadevanja za njeno obvladovanje. Zahtevala so
hitro in učinkovito pomoč prizadetim in kritizirala počasnost oblasti. Po
drugi strani pa niso spodbujala organov kriznega upravljanja in vodenja,
da sprejmejo kratkoročne odločitve v zvezi z obnovitveno fazo. Ravno
nasprotno, predlagala so dolgoročno obnovo območja s trdnimi razvojni-
mi programi. V tem smislu so se občila ukvarjala tudi z nekaterimi viso-
ko strokovnimi vprašanji, kot npr., kako ohraniti etnološko dediščino ob-
močja in kako različnim (predvsem tujim) zbirateljem preprečiti nakupe
predmetov velike etnološke vrednosti.

5. Splošna ocena je bila, da so bili ljudje (posebej na prizadetem območ-
ju), čeprav je izčrpna informacija odločilna in predstavlja osnovo za
obnašanje organov kriznega upravljanja in vodenja ter prizadetih ljudi,
precej slabo obveščeni o konkretnih in praktičnih zadevah. Takšna ugo-
tovitev je sprožila delno reorganizacijo množičnih občil. Lokalni studio
Radia Slovenija je pričel na frekvencah drugega programa nacionalnega
radia oddajati iz Bovca. Dnevnik je izdal posebno številko, ki je govorila
samo o potresu. Množična občila so izvajala kampanje za zbiranje denar-
ja za prizadeto območje in odkrito je treba priznati, da je njihovo poroča-
nje spodbudilo ljudi k solidarnosti – nekaj dni po potresu so z jasnim
sporočilom, da je pomembna človekoljubnost, pričeli v Posočje prihajati
denar in materialna sredstva.

6. Takojšna pomoč vlade prizadetemu območju ni bila dovolj izdatna –
zdelo se je, da so državne finančne rezerve, namenjene za izredne prime-
re, precej majhne. Po drugi strani pa se je vlada odločila, da pripravi te-
meljit in drag načrt obnove prizadetega območja, ki je temeljil na izkuš-
njah obnove po potresu leta 1976. Zadnji potres (1998) je namreč razkril
številne napake, storjene med prejšnjo obnovo. Vse zgradbe, ki so bile ta-
krat strokovno obnovljene, niso utrpele nikakršne škode, druge pa so se
porušile. To je povzročilo nekaj nasprotovanja in napetosti med vlado in
ljudmi, ki so živeli v Posočju – prizadeti prebivalci so zahtevali takojšno
rešitev svojih problemov, vlada pa je dajala prednost srednjeročni in te-
meljiti obnovi območja z nekaterimi dolgoročnimi razvojnimi pobudami.
Štirinajst dni po potresu so množična občila obvestila javnost o prenosu
odgovornosti z ministrstva za obrambo (z Uprave RS za zaščito in reševa-
nje), ki je bilo odgovorno za zaščito, reševanje in pomoč, na ministrstvo
za okolje in prostor, ki je postalo odgovorno za dolgoročno obnovo priza-
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detega območja. Vlada se je odločila sprejeti Interventni zakon za Posoč-
je, s čimer bi zagotovili znatno pomoč pri ekonomski obnovi območja.
Prve ocene, ki jih je vlada navajala o trajanju obnovitvene faze, to je, da
bo obnova končana v dveh letih, so se izkazale za preveč optimistične,
saj pet let po potresu obnova še vedno traja.

7. Solidarnost je bila ena izmed ključnih besed v skorajda vseh medijskih
sporočilih o prizadetem območju. Številna sporočila so opozarjala, da se
je glede na politične in ekonomske reforme, ki so se zgodile v Sloveniji v
začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, kontekst solidarnosti spre-
menil. Kljub temu pa je del medijskih sporočil pogosto prikazoval osebne
izkušnje prizadetih ljudi, njihove negotove usode in bedo. Cilj takšne
uredniške politike po vsej verjetnosti ni bil samo preprosto poročati,
ampak sprožiti tudi sočutje pri ljudeh in jih spodbuditi, naj pomagajo žr-
tvam. Takšnim sporočilom so zato pogosto sledile številke bančnih raču-
nov, na katerih se je zbirala finančna pomoč za prizadeto območje.

Poslanci državnega zbora so se odločili, da svojo dnevno plačo podari-
jo prizadetim: človekoljubna gesta, ki pa so jo množična občila zelo kriti-
zirala kot čisto demagogijo. Člani državnega sveta pa so se odločili, da
podarijo 10 odstotkov svojih sejnin. Vlada je za prvo pomoč prizadetemu
območju zagotovila 70 milijonov SIT. Ta znesek je zaradi dejstva, da je
bila celotna škoda ocenjena na več kot 3 milijarde SIT, obveljal za izredno
majhnega. Občila so objavila primerjavo s populističnim priokusom, saj
so to pomoč primerjali z 80 milijoni SIT, ki jih je državni zbor namenil za
obnovo parlamentarne kuhinje. Tudi banke so obtožili, da izvajajo »pre-
računljivo solidarnost« – najprej so namreč dale simbolično finančno po-
moč prizadetemu območju, nato pa so ponudile »ugodna« posojila posa-
meznikom, ki so ostali brez strehe nad glavo. Pri tem so bile obrestne
mere višje, kot so jih v nacionalni stanovanjski shemi ponudili vsem po-
tencialnim strankam mesec dni pred tem. Nekatera podjetja so obtožili,
da humanitarno pomoč zlorabljajo kot medijsko oglaševanje. Ministrstvo
za obrambo so zato, ker prizadetim ljudem ni hotelo dati na voljo svojih
počitniških zmogljivosti na območju potresa, kritizirali zaradi nehuma-
nosti, birokratskega in ciničnega obnašanja. Kljub dejstvu da je bil za iz-
gradnjo teh stanovanj porabljen denar davkoplačevalcev, je ministrstvo
samo dvema družinama dovolilo, da se nastanita v njihovih objektih,
preostale pa so kot »rezervo« pustili prazne. Pri tem moramo poudariti še
to, da so bili nekateri posamezniki in podjetja veliko bolj radodarni in so
prizadetim za več mesecev zastonj ponudili svoja stanovanja.
Množična občila so poročala tudi o mednarodni solidarnosti, saj so vse
sosednje, pa tudi nekatere druge države, Sloveniji takoj ponudile pomoč.
Ponujena pomoč ni bila vedno v skladu s potrebami, zato je država obli-
kovala seznam nujnih stvari. Množična občila so bila kritična tudi do
dejstva, da so državne oblasti včasih preveč zapletale postopke in tako
zavlačevale proces pridobivanja pomoči iz tujine.
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V primeru potresa v Posočju smo lahko bili, upoštevajoč darovalce, obli-
ke in vrste pomoči, priče veliki solidarnosti. Pomoč je prihajala od med-
narodne skupnosti, državni oblastni organi so ponudili pomoč prizadete-
mu območju, podjetja in banke so pomagali prizadetim posameznikom,
prebivalci Slovenije so pomagali prizadetim, prizadeti in njihovi sorodni-
ki so pokazali solidarnost drug drugemu, in končno, državna oblast je
uvedla poseben »solidarnostni davek«, ki so ga plačali vsi zaposleni in
upokojeni državljani Slovenije. Javnost ga je sprejela kot prisilno solidar-
nost, še zlasti zaradi tega, ker so številni posamezniki prizadetim poma-
gali že pred obravnavo in sprejetjem »solidarnostega davka« v državnem
zboru.

Kot zanimivost moramo omeniti, da so posamezniki, podjetja in usta-
nove prizadetim ponudili predvsem finančno in materialno pomoč, psi-
hološko pomoč pa so zanemarili, čeprav bi žrtve potresa včasih potrebo-
vale samo obisk, simbolično pomoč ali prijateljski pogovor.

8. V številnih sporočilih množičnih občil sta bila samo dva strokovnjaka
s področja geofizike na voljo za znanstveno razlago pojava. Sporočila so
posredovala zgodovinski pregled potresov, ki so se zgodili v Sloveniji, in
potrjevala, da je bil obravnavani (1998) najmočnejši potres z epicentrom
v Sloveniji po 2. svetovni vojni. Opozarjala so tudi, da se potresov ne dá
napovedati in da je edina učinkovita zaščita protipotresna gradnja stavb.

9. Primerjava s preteklimi izkušnjami je bila zelo zanimiva tema – sklad-
no z mnenjem množičnih občil se je zdelo, da je v preteklosti vse šlo veli-
ko bolj gladko kot tokrat: leta 1976 so ljudje prejeli več pomoči kot leta
1998, vojska je pomagala ljudem že prvi dan, bilo je veliko moralne pod-
pore iz vseh delov države. Do potresa leta 1976 je prišlo v socialistični Ju-
goslaviji, kjer je bila solidarnost, čeprav včasih zlorabljena na škodo pri-
zadetih ljudi, zelo pomembna. Ljudje so pričakovali, da bo Slovenija kot
mlada država pokazala več solidarnosti do svojih ljudi v kriznih razme-
rah, kot je to storila prejšnja država. Pričakovali so, da bo bolj organizira-
na in da bo hitro zagotovila pomoč, kjerkoli bo to potrebno. Nekatera
sporočila občil omenjajo, da v primeru potresa ni bilo tako – zdi se, da so
se najvišji organi kriznega upravljanja in vodenja na lokalni, regionalni
in državni ravni bolj ukvarjali s svojo »medijsko promocijo« kot pa s
samim kriznim upravljanjem in vodenjem. Po mnenju istih poročevalcev
so, namesto da bi obiskovali prizadete, še posebej tiste v oddaljenih
vaseh, raje v barih in kavarnah dajali intervjuje množičnim občilom. V
teh izjavah je sicer zaznati določeno pretiravanje, vendar pa to po drugi
strani kaže na problem uravnavanja med kriznim komuniciranjem ter
dejavnostmi zaščite in reševanja. Komunikacijske dejavnosti kot pomem-
ben del kriznega upravljanja in vodenja namreč ne smejo prevladati nad
dejavnostmi zaščite, reševanja in pomoči. 

Iz zgodovinske perspektive se je zdelo, da je vsem potresom (celo 
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tistim iz časa avstro-ogrskega cesarstva) sledilo izredno učinkovito krizno
upravljanje in vodenje. Kljub temu so nekatera občila opozorila, da leta
1976 na področju kriznega upravljanja in vodenja razmere le niso bile
tako briljantne in da se napake, do kakršnih je prihajalo takrat, ne smejo
ponoviti. Še posebej pri tedanji obnovitveni fazi je namreč prišlo do šte-
vilnih pomanjkljivosti, kot so pomanjkanje gradbenega materiala, zane-
marjanje kulturnega pomena starih stavb, vasi in mest ter prevlada krat-
koročnega vidika kriznega upravljanja in vodenja. 

10. Relativno majhna napaka Uprave RS za zaščito in reševanje je pov-
zročila, da so bili ljudje na terenu razočarani, množična občila pa besna.
Gre za primer, ko bivalne enote, ki so jih priskrbeli ljudem brez strehe
nad glavo, niso bile opremljene. V njih ni bilo dovolj prostora za nastani-
tev, niso imele ogrevanja in niti enega kosa pohištva. Oblasti so menile,
da bodo ljudje, kljub temu da so bile nastanitvene enote majhne (15 kva-
dratnih metrov), za opremljanje lahko uporabili dele svojega kuhinjskega
pohištva in spalnic. Uradno opravičilo pri tem pa je bilo, da bi bilo za
opremljanje vseh nastanitvenih enot potrebnih še nekaj tednov in da bi
to početverilo stroške.
Elektronska občila so teme naslavljala podobno in v njih poročala o istih
dejstvih, ki so jih izdajale oblasti, kot tiskana občila. Zaradi svoje narave
so elektronska občila, zlasti radio, prva poročala o potresu. Takoj so obja-
vila vsa odločilna dejstva o njem in pripravila intervjuje s prizadetimi in s
predstavniki lokalne oblasti. Prvi so opisovali svoje nesrečne razmere,
drugi pa so poročali o prvih korakih kriznega upravljanja in vodenja, ki
so jih organi civilne zaščite in lokalne oblasti naredili zato, da bi zagoto-
vili življenjske razmere na prizadetem območju. Elektronska občila so,
podobno kot smo prikazali v analizi tiskanih občil, opazila vse probleme
v zvezi s kriznim upravljanjem in vodenjem. Vendar pa so objavila več in-
tervjujev z izvajalci in manj temeljitih analiz o potresu kot tiskana občila.
Elektronska občila so se v prvih dneh po potresu osredotočila bolj na
dejstva in številke. Pozneje pa so začela kritizirati delovanje kriznega
upravljanja in vodenja s temami, kot so: obveščanje o potresu je prišlo z
zakasnitvijo; pomoč je bila prepočasna, nezadostna in neprimerna; po-
stopki za pridobivanje pomoči so bili preveč zapleteni; nekatere napake
iz potresa 1976 so se ponovile, nekatere začetne obljube vladnih pred-
stavnikov niso bile izpolnjene.

Krizno komuniciranje 

Največje težave, ki smo jih zaznali na področju kriznega komuniciranja
in odnosov z množičnimi občili, so:
– problematika odnosov z množičnimi občili predvsem na občinski in
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regijski pa tudi državni ravni kot posledica tega, da ne obstaja enotna
strokovna strategija kriznega komuniciranja; 

– premajhno zavedanje o pomenu množičnih občil v času krize – med
intervencijo in tudi med sanacijo – kot ključnega elementa pri zagotav-
ljanju javne podpore sprejetim odločitvam in delovanju sistema vars-
tva pred naravnimi in drugimi nesrečami nasploh; 

– vloga CORS v okviru URSZR ter ReCO v Novi Gorici, ki naj bi v skla-
du z zakonom aktivirala sile za zaščito, reševanje in pomoč na državni,
regijski in lokalni ravni;

– vloga in delovanje URSG kot strokovne službe, ki ima ključno vlogo
pri opazovanju potresne dejavnosti ter pri strokovni obdelavi podat-
kov; URSG je tista, ki bi morala o potresu obvestil CORS, Slovensko
tiskovno agencijo (STA), ki skrbi za obveščanje množičnih občil, ter
Urad Vlade RS za informiranje, ki o potresu obvesti vodilne osebe v si-
stemu državne uprave. 

Odnosi z javnostmi, interni komunikacijski sistem, vloga centrov za ob-
veščanje in služb, ki jih morajo oskrbovati s ključnimi podatki, ter infor-
miranje lokalne in širše populacije, so bili leta 1998 najbolj kritično po-
dročje v delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
točneje dela, ki je tedaj izvajal ZRP. 

Odnosi z javnostmi

Za odnose z množičnimi občili je bilo značilno, da sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami ni uporabljal enotnega metodološkega
in strokovnega pristopa. ŠCZ RS je javnost obveščal prek Urada Vlade
RS za informiranje, na regijski in lokalni ravni pa so bili odnosi z javnost-
mi povsem prepuščeni preudarnosti poveljnikov in ŠCZ. ŠCZ RS je sicer
regijskim in lokalnim ravnem posredoval splošne usmeritve, po katerih
bi morali imeti v štabu osebo, pristojno za odnose z javnostmi. Re ŠCZ so
jih tako imeli, na lokalni ravni pa je bilo od župana odvisno, koga bo
imenoval v štab, pri čemer naj bi osrednjo vlogo zavzemala ocena ogrože-
nosti občine. Tako je imel le ŠCZ občine Bovec člana, pristojnega za od-
nose z javnostmi. Seveda ne gre pričakovati, da bo imela vsaka občina
posebnega člana ŠCZ za odnose z javnostmi178, vsekakor pa bi morali na
vseh ravneh spoštovati nekatere osnovne prijeme v odnosu do novinar-
jev, medijskih hiš, politične države in prebivalstva nasploh. V vsakem
primeru so na državni ravni v odnosu do množičnih občil in novinarjev
ravnali bolj strokovno kot na regijski in lokalni ravni, kjer so v občilih vi-
deli predvsem sovražnike in so se do njih tako tudi obnašali. Ta so na-
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mreč po načelu »slaba novica je dobra novica« in zaradi komercialnih po-
treb medijev izpostavljali predvsem probleme. Na regijski in lokalni pa
tudi na državni ravni so tovrstno pisanje množičnih občil označili kot
»aferaško« in se z njimi sploh niso hoteli več pogovarjati, kar je v krizi
najslabši možni položaj, v katerem se lahko znajde vsak sistem, tudi tisti
za zaščito, reševanje in pomoč. Namesto da bi občila dobili na svojo
stran, so jih popolnoma odvrnili od svojih resničnih dosežkov, zato so se
vedno bolj usmerjala zgolj k težavam in zapletom.

V ŠCZ občine Bovec so sicer imeli člana, pristojnega za informiranje
(za odnose z javnostmi – PR), vendar pa so izjave množičnim občilom
lahko dajali tudi drugi člani štaba. Tako so množična občila zlorabljala
določene informacije, prav tako pa so bile izjave med seboj nepovezane
ali celo nasprotujoče si. Ena izmed večjih napak je bilo tudi to, da dela
novinarjev niso usmerjali oziroma da niso izoblikovali t. i. novinarskih
poolov. Tako so se novinarji lahko prosto gibali na prizadetem območju,
kar je zlasti na nižjih ravneh, kjer ljudje nimajo izkušenj z množičnimi
občili, lahko zelo problematično. Še več: novinarji so v določenih prime-
rih imeli celo neposreden vpogled v odločanje v ŠCZ občine. Opazimo
torej lahko, da stroke za odnose z javnostmi niso dovolj upoštevali ali da
so jo premalo uporabljali. Glede na to, da so občila in zlasti nekateri no-
vinarji nagnjeni k senzacionalističnemu poročanju in da ne preverjajo in-
formacij, so »uspešno« rušili ugled in avtoriteto CZ179. Zato so pozneje,
ob krizi zaradi plazu v Logu pod Mangartom, odnose z javnostmi zastavi-
li na povsem drugačnih, strokovnih temeljih. Kljub temu ne moremo
reči, da se je zaupanje lokalnega prebivalstva v sistem varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami oziroma strukture ZRP leta 1998 bistveno
zmanjšalo, se pa je, vsaj v širši slovenski javnosti, dokaj omajalo. 

Interni sistem komuniciranja

Sistem zvez je predstavljal eno največjih težav kriznega komuniciranja. K
temu moramo dodati še preobremenitev stacionarne telefonije in takrat
še slabo pokritost območja s signalom mobilne telefonije. Težave so reše-
vali na dva načina: s postavitvijo mobilnega repetitorja so povezali pover-
jenike in štabe CZ, prebivalce pa je obveščal VAL 202, ki je prek oddajni-
ka Kanin oddajal lokalne novice. Poleg radia so prebivalce obveščali tudi
s plakati in prek lokalne kabelske televizije v Bovcu (Krivec, 2002, osebni
intervju; Sivec 2002, osebni intervju; Šestan, 2002, osebni intervju; Uše-
ničnik, 1999).

Čeprav so se največji problemi v sistemu komunikacij odvijali na regij-
ski in lokalni ravni, pa je glede na delitev pristojnosti v zvezi s sistemom
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami med državo in lokalno
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skupnostjo, po katerem je država med drugim pristojna tudi za organizi-
ranje sistema zvez, za težave z zvezami gotovo soodgovorna državna
raven oziroma URSZR. Glede samega komunikacijskega sistema lahko
rečemo, da je bila največja težava neavtonomnost komunikacijskega si-
stema na lokalni in regijski ravni, kjer so kot glavno sredstvo uporabljali
mobilno telefonijo NMT, pa še to sprva prek zasebnih aparatov.180 Ta se
je takoj po potresu sesul in do njene vnovične vzpostavitve ter postavitve
mobilnega repetitorja je bil sistem v resnih težavah. Zaščita in reševanje
imata sicer svoj avtonomni sistem ZARE, ki pokriva 98 % ozemlja Repub-
like Slovenije. Največji problem je bilo gotovo izredno veliko število upo-
rabnikov181, predvsem pa neizkušenost in slaba tehnična izurjenost upo-
rabnikov na nižjih nivojih (Šestan, 2002, osebni intervju). Na področju
izobraževanja in usposabljanja bi prav gotovo morali storiti več, saj so bili
predvsem gasilci izurjeni za rabo starejšega komunikacijskega sistema,
ki je deloval na spodnjem frekvenčnem spektru. Na področju izobraževa-
nja in usposabljanja je bilo torej storjenega premalo, za to pa je pristojna
tudi država.182 Glede na dostopne podatke pa je bila tudi postavitev mo-
bilnega repetitorja zagotovljena razmeroma pozno183. 

Internacionalizacija krize 

Vključevanje mednarodnih akterjev v dejavnosti sil ZRP pravno-formal-
no poteka na državni ravni, se pravi v ŠCZ RS, pri poveljniku CZ RS in
na URSZR, usklajuje pa ga ministrstvo za zunanje zadeve. Osnova za so-
delovanje so v večini primerov mednarodni sporazumi. V našem primeru
pa je prišlo do fenomena, da se je pomoč iz sosednje Italije aktivirala na
lokalni ravni, zunaj predvidenih pravnih okvirov. Kako?

V Bovec je že uro po potresu prispelo nekaj vozil in celo helikopter ita-
lijanske Civilne zaščite. Glede na razpoložljive podatke so prišli brez po-
ziva ŠCZ občine Bovec ali katerega drugega organa v sistemu varstva
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181 Na lokalni ravni so to predvsem gasilci.
182 Za zadnja tri leta lahko sicer rečemo, da sistem ZARE deluje dobro, kajti Uprava za

zaščito in reševanje je več pozornosti posvetila tudi izobraževanju in usposabljanju.
183 Ali je bila že v Bovcu uporabljena enota za zveze iz državnih sil za hitro posredova-

nje? Glede na podatke s terena, da so pri zvezah v Bovcu pomagali radioamaterji, bi
to težko rekli. 
Enota za zveze je bila ustanovljena znotraj državnih sil za hitre intervencije v okviru
zaščite in reševanja in ima na voljo posebna vozila z mobilnimi repetitorji in tudi sa-
telitsko komunikacijsko povezavo. Ta enota tako v primeru nesreč zagotavlja komu-
nikacije tam, kjer klasični sistemi ne delujejo ali kjer so bile zveze prekinjene. Enoto
sestavljajo strokovnjaki za zveze in Civilna zaščita jo vpokliče in aktivira pri vseh
večjih vajah.
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pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nastala je situacija, v kateri ŠCZ
občine Bovec ni vedel, kaj početi z njimi. Ker formalno-pravno niso bili
pristojni odločati in oblikovati sodelovanja z mednarodnimi akterji, so se
v skladu z določili zakona obrnili na ReŠCZ, ki je zadevo predal na
ŠCZRS oziroma poveljniku CZ RS, ki sta pristojna za mednarodno sode-
lovanje. Slednja sta ocenila, da pomoč iz tujine glede na obseg naravne
nesreče ni potrebna, ter ŠCZ občine Bovec izdala navodila, naj se sose-
dom zahvalijo za ponujeno pomoč. Vendar so naknadno zaradi dobroso-
sedskih odnosov sklenili, da bodo italijansko Civilno zaščito prek urad-
nih kanalov vključili v odstranjevanje ruševin v Bovcu. Pri delovanju
pripadnikov italijanske CZ je treba upoštevati, da so bili pod močnim vti-
som poročanja italijanske državne televizije in da je bil njihov glavni
motiv predvsem solidarnost in pripadnost idejam CZ (Krivec, 2002, oseb-
ni intervju; Bogataj, 2002, osebni intervju; Ušeničnik, 1999: 80; Ušenič-
nik, 2002, osebni intervju).

Tuje materialne pomoči je bilo deležno le mesto Bovec, ki je pobrateno
z avstrijskim mestom Beljak, zato je pomoč ponudila tudi avstrijska zvez-
na dežela Koroška. Vendar sta se o tej pomoči dogovorila in jo organizira-
la župana Bovca in Beljaka. Dogovorila sta se za pomoč pri postavitvi
vrtca in bivalniškega naselja »avstrijska vas« v Bovcu. Kljub nasprotova-
nju državne ravni so plato uredili in nanj postavili trideset bivalnikov.
Navkljub zapletom okoli njihove postavitve so ti bivalniki odigrali po-
membno sekundarno vlogo pri odnosu množičnih občil do sistema vars-
tva pred naravnimi in drugimi nesrečami in še zlasti do pripadnikov sil
ZRP. S prihodom avstrijskih bivalnikov je zamrla javna polemika o
opremljenosti bivalnikov, saj so bili avstrijski bivalniki slabše opremljeni
kot slovenski (Krivec, 2002, osebni intervju; Bogataj, 2002, osebni interv-
ju; Ušeničnik, 2002, osebni intervju). 

Pridobljene izkušnje in znanja

Potres iz leta 1998 nas je opozoril na to, da je celovito usposabljanje in
urjenje enot, služb in organov zaščite, reševanja in pomoči, ne glede na
raven in območje njihovega delovanja, nujno. Tako bi morali na potresno
ogroženih območjih intenzivirati usposabljanje in preverjanje usposob-
ljenosti vseh sil zaščite, reševanja in pomoči. Prav tako je treba spozna-
nja, pridobljena na vajah in v dejanskih intervencijah, nujno sistemsko
vključevati v načrte zaščite, reševanja in pomoči. Če se na vajah pojavijo
napake ali nejasnosti v sistemu, si je treba nujno prizadevati, da bi napa-
ke ali nejasnosti odpravili. Pomembno je izvajati in preverjati medseboj-
no koordinacijo med posameznimi enotami, organi in službami sil zašči-
te, reševanja in pomoči v okviru iste intervencije. Tako bi preverili
možnost udejanjanja in razumevanja zakonskih določil o pristojnostih,
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upravljanju in vodenju v okviru sistema varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami in znotraj sil ter med silami ZRP. 

V okviru preventive je na področju potresno varne gradnje treba večjo
pozornost posvetiti ne le sprejemanju zakonodaje in standardov, ampak
predvsem spoštovanju teh standardov in zakonskih določil pri novograd-
njah in tudi pri obnovi starejših objektov. Kakor je pokazal potres leta
1998, so ravno starejše, statično neokrepljene zgradbe ob potresu najbolj
ranljive.

Pri sanaciji je smiselno razmisliti, do katere stopnje poškodb mora so-
delovati pooblaščeni in usposobljeni izvajalec obnove. Določiti je treba,
kaj lahko državljan na svojem objektu sanira sam in kakšna je oblika
strokovnega nadzora. Administrativne postopke pri pridobivanju doku-
mentacije in sam potek sanacije bi bilo treba poenostaviti in predvsem
poceniti.

»Dvojna« odgovornost poveljnikov CZ občin mora biti jasneje in na-
tančneje opredeljena. Tovrstna ureditev namreč lahko privede do vpleta-
nja županov v strokovno-operativne dejavnosti poveljnika CZ občine.
Nejasnosti lahko povzročijo tudi dileme, komu je v dani situaciji podre-
jen poveljnik CZ občine, županu ali nadrejenemu poveljniku v okviru
CZ. Opredeliti je treba, kdo je komu nadrejeni poveljnik v okviru CZ,
ker štabno-linijska zvrst vodenja in načelo enostarešinstva ter izpolnjeva-
nja ukazov nujno zahtevata jasnost in nedvoumnost linij vodenja in po-
veljevanja. Poveljnik CZ ali vodja intervencije si ne sme beliti glave s tem,
koga in kdaj naj posluša. Zakonsko je treba opredeliti, pod kakšnimi po-
goji in kdaj vodenje intervencije na lokalni ravni prevzame država in
kakšne so tedaj pristojnosti posameznih akterjev. In predvsem, kaj je z
odnosom poveljnik CZ–župan ter kakšen je potem odnos regijskega po-
veljnika CZ do župana.

Vloga, predvsem pa razumevanje zakonske opredelitve vodje interven-
cije, je nejasna, predvsem z vidika, kdo in kdaj je nekdo vodja intervenci-
je in koliko vodij intervencije je lahko dejavnih med eno intervencijo ozi-
roma nesrečo. Člani organov CZ to vlogo razumejo zelo različno in
neenotno. Dosedanja ureditev in razumevanje zakonskih določil je vsaj v
času potresa, poveljnike CZ silila k temu, da so večino odločitev, najver-
jetneje zaradi bremena odgovornosti, sprejemali skupaj z župani in člani
štaba, čeprav je odločitev formalno-pravno sprejel odgovorni poveljnik
CZ. To je najverjetneje tudi razlog, da med izvajanjem ZRP niso uradno
določili vodjo oziroma vodij intervencije. Glede na to, da je nesreča priza-
dela več občin, bi morala biti vloga državnih organov ZRP pri upravljanju
in koordiniranju aktivnosti tekom sanacije posledic potresa večja in ne v
tolikšni meri prepuščena poveljnikom CZ občin, županom in članom
ŠCZ občin. Navedeno kaže na določene slabosti pri izobraževanju in us-
posabljanju v članov sil ZRP, v tem primeru predvsem ŠCZ in poveljni-
kov CZ. 

Zanimiva je tudi ugotovitev, da se je pri nekaterih organih v okviru
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sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem v okviru
sil ZRP, pojavlja neenotno poimenovanje organov. Tako se namesto po-
veljnika CZ še vedno pojavljajo poveljniki štabov. V uradnih poročilih in
dokumentih se pojavlja tudi neenotno naslavljanje dokumentov.184 Še
bolj problematično pa je, da dokumente podpisujejo štabi in ne pristojni
poveljnik, kar delno onemogoča individualizacijo odločanja in odgo-
vornosti za sprejete ukrepe. Menimo, da sta poenotena poimenovanje
organov v uradnih dokumentih in način naslavljanja teh dokumentov
nujna in bi morala biti sestavni del postopkovnikov za delo ŠCZ in po-
veljnikov CZ. 

Glede na dejstvo, da je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Sloveniji decentralizirano in je njegovo težišče na lokalni skupnosti, je
treba nujno oceniti, do katere mere je decentralizacija smiselna in kdaj
postane nesmiselna oziroma neuporabna. Kajti pretirana in nejasna
decentralizacija lahko, podobno kakor pretirana centralizacija, ohromi
odločanje ali celo pripelje do sesutja in zloma sistema. Pri tem imamo v
mislih predvsem naravne in druge nesreče večjega obsega (morebiten po-
tres v Ljubljani oziroma nesreča v Jedrski elektrarni Krško).

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja je treba kadrovsko okre-
piti. Nujno je določiti postopke, kako bi CORS in tudi pristojne ReCO v
primeru krize kadrovsko okrepili, da bodo lahko uspešno in učinkovito
izvajali z načrti zaščite, reševanja in pomoči predvidene postopke. URSG
oziroma Urad za seizmologijo RS morata posredovati potrebne podatke o
epicentru potresa v najkrajšem možnem času, vsekakor pa v rokih, ki so
predvideni z državnim načrtom zaščite in reševanja v primeru potresa,
sicer je tak načrt težko izvedljiv. Da bi dosegli ta cilj, mora pristojno mi-
nistrstvo zagotoviti finančna in tudi druga materialna sredstva, ki bodo v
osrednjem observatoriju Urada za seizmologijo omogočala neprekinjeno
dežurstvo, saj je glede na visoko stopnjo in geografsko obsežnost potre-
sne ogroženosti Slovenije to nujno. Pravočasna in kakovostna informaci-
ja je gotovo temelj za učinkovito delovanje celotnega sistema varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v primeru potresa.

Večjo pozornost je treba posvetiti odnosom z javnostmi in množičnimi
občili. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami mora zagoto-
viti pogoje za delo množičnih občil v primeru naravne ali druge nesreče
in jim omogočiti čim bolj nemoteno delovanje, če varnostne in druge raz-
mere na terenu to dovoljujejo. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami si mora pri odnosih z javnostmi prizadevati za zagotavljanje
javne podpore za svoje delovanje. To pa lahko doseže le z dobrim in ko-
rektnim sodelovanjem z množičnimi občili, ki morajo biti zavezniki in ne
sovražniki sistema na vseh ravneh delovanja. 

Obveščanje lokalnega prebivalstva je bilo v obravnavani krizi neza-
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dostno in je povzročilo nepotrebno nezadovoljstvo in frustracije med pri-
zadetimi ter pritiske prebivalstva na različne državne komisije. Nujno bo
izboljšati načine obveščanja lokalnega prebivalstva o dejavnostih in ukre-
pih sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s čimer se bo
mogoče izogniti neželenim in nepotrebnim konfliktom. Nemara bi bilo
dobro premisliti o večji vključitvi nacionalnih občil v to dejavnost.

V sistemu zvez (ZARE) je treba težišče z razvoja omrežja prenesti na
izobraževanje uporabnikov in razmeram primerno dimenzioniranje siste-
ma, saj je tehnično dober sistem zvez brez izurjenih in usposobljenih
uporabnikov ter danih razmerah neprimerno dimenzioniran sistem neu-
poraben.

Psihološkim in simbolnim dejavnikom v okviru delovanja sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bo treba posvečati večjo
pozornost, tako na ravni odnosa pripadnikov sil ZRP do prizadetih kakor
tudi na ravni samih pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoči. Simbol-
no-psihološki vidik v procesu kriznega upravljanja in vodenja do priza-
detih je bil v primeru potresa leta 1998 večinoma zanemarjen. Nekatere
dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter
državnih organov med intervencijo in sanacijo so občutek krize pri priza-
detih podaljševale in krepile, namesto da bi ga skrajševale in blažile.
Simbolni vidiki kriznega upravljanja in vodenja lahko močno prispevajo
predvsem k občutku, da je spoprijemanje s krizo uspešno. 

Ob obravnavani krizi, in tudi sicer v sistemu, je bilo premalo pozorno-
sti posvečene pokriznemu obdobju, ki je prav tako pomembno kakor
samo krizno obdobje. Kriza se namreč lahko na tej točki konča ali spod-
budi celo nastanek novih kriz (socialnih, demografskih, zdravstvenih …)
ali pa se občutek trenutne krize podaljšuje.

Pri članih sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in še
zlasti pri pripadnikih sil ZRP je treba začeti sistematično preverjati
sposobnosti soočanja s težavami pod stresom in delovanja v ekstremnih
pogojih (utrujenost, preobremenjenost, pomanjkanje počitka, časovni
pritisk …). Večjo pozornost je treba posvetiti tudi socialnim vidikom de-
lovanja pripadnikov sil ZRP. Soočanje z dilemami, kakšna je npr. usoda
njihovih družin, ne sme biti samo stvar njih samih, ampak mora biti to
rešeno sistemsko. Obstajati mora določena oblika podpore družinam v
primerih, ko so njihovi svojci aktivirani kot pripadniki zaščite, reševanja
in pomoči. Tudi vprašanje postravmatskega okrevanja za pripadnike CZ
ni rešeno, čeprav bi moralo biti. 

Četudi v intervenciji leta 1998 ni bilo posebnih oblik politično-organi-
zacijskega konflikta, to še ne pomeni, da je to področje idealno rešeno in
da problemov ni. Ena od dilem, ki se je tu rahlo nakazala, je integracija
sil ZRP v celovit sistem.185 Tudi nejasna razmerja med akterji v okviru
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sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami bi lahko pripeljala
do politično-organizacijskega konflikta. Pri nadaljnjih strukturnih ukre-
pih v okviru kriznega upravljanja in vodenja bo treba temu vprašanju
posvetiti veliko več pozornosti kot doslej. Posledice pretiranega politič-
no-organizacijskega konflikta so lahko za sistem uničujoče.

Potres je še enkrat opozoril na pomen državnih in občinskih material-
nih zalog za primer naravne ali druge nesreče. Pomanjkanje zalog ali to,
da sploh ne obstajajo, je povzročilo dodatno obremenitev za sistem ZRP,
pa tudi dodatno finančno obremenitev med sanacijo.

Navkljub navedenim težavam lahko sklenemo, da je bilo delovanje si-
stema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob potresu v Posočju
leta 1998 učinkovito. Če pogledamo na intervencijo z upravljalsko-vods-
tvene perspektive, je bilo celo zelo učinkovito. Izkazalo se je, da se sistem
zelo lahko prilagodi razmeram na terenu. Eden od dokazov je ustanovi-
tev logističnega centra in poznejša vključitev tovrstnih centrov v načrte
zaščite in reševanja. Vendar se moramo zavedati, da je ta lastnost, ki je
ob potresu leta 1998 pripeljala do uspeha, lahko v drugačnih okoliščinah
tudi vzrok za neuspeh. Preverjanje te trditve pa je naloga izobraževanja
in usposabljanja v okviru sistema. Še enkrat se je izkazala požrtvovalnost
in solidarnost vseh vključenih v sistem varstva pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, ki so z velikim osebnim žrtvovanjem in zavzetostjo ter
iznajdljivostjo, kljub določenim pomanjkljivostim, pripomogli k temu, da
je sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ob potresu v Po-
sočju leta 1998 uspešno deloval. 
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VI.
POPLAVE NOVEMBRA 1998

Uvod

Voda predstavlja v človekovi zgodovini hkrati vir življenja in vir ogroža-
nja. Človeške naselbine so nastajale vzdolž rek, ki so poleg vode kot te-
meljnega vira za življenje ponujale tudi zaščito pred sovražnimi ljudstvi.
Vendar pa lahko identificiramo tri vrste ogrožanja v zvezi z vodo (Kovače-
vić, 1998: 55):
– ogrožanje vode (voda kot objekt ogrožanja),
– ogrožanje s strani vode (voda kot vir ali subjekt ogrožanja) in
– ogrožanje zaradi pomanjkanja vode.

Predmet naše analize je ogrožanje s strani vode v obliki poplav, ki so bile v
začetku novembra 1998 v Sloveniji. Poplava je naravni pojav, ki ga povzro-
či predvsem velika količina dežja, snega ali pa kombinacija obeh povzroči-
teljev. K nastajanju poplav in njihovi resnosti dodatno prispevajo tudi
drugi dejavniki, kot so naklon terena, pretočna sposobnost rečnih strug in
drugih vodnih kanalov, izhlapevanje vode, razporeditev človeških naselbin
in komunikacijskih sistemov, erozija, zemeljski plazovi ipd. Poplave razu-
memo kot naravne nesreče ravno zato, ker ogrožajo človeška življenja, last-
nino in infrastrukturo. Novembrske poplave leta 1998 so bile dokaj kom-
pleksna naravna nesreča, in sicer zaradi soobstoja velikih količin padavin
in velikih neviht, ki so po vsej Sloveniji povzročile nastanek poplav in hu-
dournikov, ki so v nadaljevanju ogrožali človeška življenja, povzročali ško-
do na objektih, cestah, železniških, električnih, telefonskih plinskih in
vodnih povezavah, škodo na poljih, onesnaženje vode, nesreče z razlitim
gorivom in drugimi nevarnimi snovmi itd. Poplave so zaradi ogrožanja, ki
jih je spremljalo, ter zaradi negotovosti in nujnosti takojšnjega ukrepanja
povzročile nastanek kriznih razmer na številnih območjih v Sloveniji.

Kontekstualizacija krize in predstavitev njenih značilnosti

Slovensko ozemlje je bilo v svoji zgodovini nenehno izpostavljeno ogro-
žajočim poplavam. Zgodovinski zapisi omenjajo velike poplave leta 1901,
1910, 1923, 1925, 1926, 1933, 1954, 1972, 1990 in 1998. Geografski polo-
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žaj Slovenije na jugovzhodnem robu Alp in severu Sredozemskega morja
prispeva k živahnemu vodnemu in padavinskemu režimu. Na področju
Slovenije se prepletajo trije različni podnebni tipi (kontinentalno, sredo-
zemsko in alpsko podnebje), kar povzroča vremenske nestabilnosti.
Zračni tokovi pod vplivom zahodnih in jugozahodnih vetrov iz Sredo-
zemlja stalno trkajo v višje predele Slovenije, kar povzroča kondenzacijo
in posledično velike količine padavin. Do majhnih poplav tako v Sloveni-
ji prihaja vsako leto, večinoma spomladi in jeseni zaradi velikih količin
padavin.

Po podatkih Hidrološkega prognostičnega centra pri Hidrometeorološ-
kem inštitutu Republike Slovenije (HMZ v nadaljevanju)186 in Centra za
obveščanje Republike Slovenije (CORS v nadaljevanju) so leta 1998 reke,
potoki in morje 88-krat prestopili bregove. Po srednje velikih poplavah
od 14. do 15. 7. 1998 v osrednji in vzhodni Sloveniji (Dravinja, Paka, Sava
v srednjem toku, Savinja, Voglajna), poplavah 5. in od 12. do 14. 9. 1998
(Kolpa, Krka, Dravinja, Ljubljanica in Sotla), poplavah od 5. do 10. in od
18. do 21. 10. 1998 so se začele novembrske poplave, ki so trajale od 4. do
6. novembra 1998 in so predstavljale najhujšo poplavno katastrofo po po-
plavi iz leta 1990 (zaradi povzročene škode) in po poplavi iz leta 1992 (za-
radi poplavne pogostnosti). Poplave iz leta 1998 lahko skupaj s potresom,
ki je bil aprila istega leta, štejemo za najhujši naravni nesreči v tem letu
in tudi v drugi polovici devetdesetih let v Sloveniji.

Omenjena zaporedna narava poplav je v letu 1998 povzročila kumula-
tivni učinek povečevanja poplav glede na povečevanje padavin in posle-
dično nezmožnost zemeljske površine za absorpcijo velike količine vode
v kratkem času. Zaradi tega so strokovnjaki iz Uprave Republike Sloveni-
je za zaščito in reševanje (URSZR v nadaljevanju) in HMZ ugotavljali, da
je bila velikost oktobrskih in novembrskih poplav povezana tudi z zaradi
prejšnjih poplav zelo namočeno prstjo (Šipec et al., 1999: 21; Dolinar,
1999: 158). Do kumulativnega učinka je na nekaterih mestih prišlo tudi
zaradi prepočasnega procesa sanacije in obnove po predhodnih poplavah
istega leta. Eden izmed značilnih pokazateljev tega je nenehno ponavlja-
nje škode s strani vode na istih objektih (Klabus, 1999: 173).

Že 3. novembra 1998 je visoka plima povzročila poplavljanje morja v
Kopru. Močne padavine so se začele v zahodni in osrednji Sloveniji ter se
potem razširile na druge dele države. V zahodnem slovenskem gorskem
svetu je 4. in 5. 11. 1998 padlo med 200 do 300 litrov padavin, v osrednji
Sloveniji več kot 100 litrov padavin in celo v Prekmurju ter vzhodni Slo-
veniji je bilo okoli 70 litrov padavin na kvadratni meter (glej sliko 6.1).

Najprej so začele poplavljati reke v zahodni in osrednji Sloveniji (vode,
ki izvirajo v Julijskih Alpah, Trnovskem gozdu in Nanosu), potem pa še
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186 HMZ je prenehal obstajati s sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Za-
kona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (2001). Danes dejavnosti
HMZ izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje. V tem prispevku uporabljamo
staro poimenovanje iz leta 1998.
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številne druge v vzhodnem in južnem delu države (Vipava, Idrijca, Kolpa,
Ljubljanica, Borovniščica, Kamniška Bistrica, Poljanska in Selška Sora,
Sora, Savinja, Dreta, Bolska, Paka, Voglajna, Hudinja, Dravinja, Mislinja,
Sava, in Gradaščica). Na nekaterih območjih je 5. novembra zjutraj zače-
lo celo snežiti. Vse vode so 6. novembra začele postopno usihati.

Slika 6.1: Količina padavin 4. in 5. 11. 1998 v milimetrih (Polajnar, 1999).

Slika 6.2: Povratne dobe največjih pretokov nekaterih rek 
med 4. in 6. 11. 1998.
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Na območju zahodne Štajerske (območje Celja in okolice), na katero
smo se osredotočili v analizi, so poplavljale vse večje reke (Savinja,
Dreta, Bolska, Ložnica, Voglajna, Hudinja itd.). To je bilo v določenem
smislu presenetljivo, saj je leta 1990 poplavljala zgolj Savinja, leta 1994
pa samo reke iz severnega in vzhodnega dela (Hudinja in Voglajna). Naj-
večje poplave so bile ravno na sotočjih rek in hudournikov, kjer so se ve-
like količine vode združevale v novo destruktivno vodno moč. Takšna
področja so v regijski prestolnici (Celje) na sotočju Savinje, Hudinje in
Voglajne, v Nazarjah na sotočju Savinje in Drete in pa tudi pod Zidanim
Mostom na sotočju Savinje in Save. Celje in Laško sta doživela posledice,
podobne tistim iz zadnjih poplav leta 1990. Večji deli obeh mest so bili
pod vodo, poleg tega pa se je pojavilo več motenj pri preskrbi z električno
energijo in pri telefonskih povezavah. Cestne povezave z drugimi mesti
so bile skoraj popolnoma prekinjene in zelo poškodovane.

V dokaj velikem številu primerov poplave niso nastale zaradi površin-
ske poplavne vode, ampak zaradi podzemne oziroma talne vode in pa
vode, ki je prodrla skozi nedokončane ali nezaščitene kanalizacijske si-
steme (npr. v samem Celju). Podtalnica je bila zaradi akumulirane vode v
prsti po veliki količini padavin v prejšnjih mesecih že tako ali tako viso-
ka. Obstoječi kanalizacijski sistem je v bistvu igral vlogo dodatnega po-
plavnega vodotoka za podtalno vodo. Tako je bilo ogroženih kar nekaj
sicer poplavno neogroženih krajev (Praprotnik, 2001, osebni intervju).

Po izračunih za regijo so se sprožili 703 zemeljski plazovi, 16 hiš je bilo
resno poškodovanih, 35 mostov porušenih ali resno poškodovanih. 81
cestnih povezav je bilo prekinjenih in glavne prometne povezave med
Ljubljano in Celjem so bile pretrgane. Novembrske poplave so terjale
tudi dve smrtni žrtvi. V Celju starejši občan ni preživel kapi med reševa-
njem premoženja, moški v Velenju pa je padel v bližnji potok ter utonil. 

Novembrske poplave leta 1998 so predstavljale kompleksno naravno
nesrečo, predvsem zaradi soobstoja velikih količin padavin in močnih ne-
viht, ki so povzročile nastanek poplav in hudournikov po vsej Sloveniji.
Te vode so ogrožale človeška življenja, povzročale so škodo na objektih,
cestah, železniških, električnih, telefonskih, plinskih in vodnih poveza-
vah, škodo na poljih, onesnaženje vode, nesreče z razlitim gorivom in
drugimi nevarnimi snovmi, celo prometne nesreče itd. Pristojne oblasti
niso identificirale izbruha infekcijskih bolezni. Vendar pa so poplave v
vsakem primeru predstavljale grožnjo, povzročale so negotovost ter zah-
tevale nujno in takojšnje ukrepanje lokalnih, regijskih in tudi državnih
oblasti. Vse to so značilne predpostavke kriznih razmer. Ob novembr-
skih poplavah so na dan zopet prišli določeni razlogi za nastajanje po-
plav, ki so bili ugotovljeni v Študiji o poplavah v letu 1998 v zahodni Šta-
jerski (glej Vodna ujma 1998 na vodnem območju Savinje in Sotle, 1998):
hudourniški značaj reke Savinje,187 gosta poseljenost številnih dolin ob
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187 V času neviht imajo nekateri pritoki reke Savinje celo več kot 100-krat več vode kot
ponavadi.
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rečnih strugah in na poplavnih območjih,188 hitrejše odtekanje površin-
skih voda zaradi nastajanja novih infrastrukturnih objektov in izsekava-
nja,189 sprememba klimatskih razmer, odmetavanje različnega materiala
in smeti v rečne struge ali ob nje, uradna ukinitev vodnogospodarskih
dejavnosti do leta 1998, premajhna količina virov za vodnogospodarske
dejavnosti itd.190 Iz omenjenega je razvidno, da gre predvsem za razloge
družbenosistemske narave.

Vsaka naravna nesreča povzroča neposredno in posredno škodo (An-
željc, Burja, Muck, Zupančič, 1995: 151).191 Takoj po koncu poplav so
bile aktivirane številne lokalne komisije in tudi nacionalna komisija za
oceno škode ob poplavah. Prva ocena celotne škode septembrskih, okto-
brskih in novembrskih poplav je bila 44 milijard SIT (200 milijonov
evrov). Škoda, ki jo je verificirala nacionalna komisija za oceno škode, je
bila 32 milijard SIT (145 milijonov evrov), pri čemer je bilo škode, povzro-
čene na državni infrastrukturi, za 12 milijard SIT, za 8,3 milijarde SIT
škode je bilo na lokalni ravni, za 5 milijard SIT na področju drobnega
gospodarstva, za 7 milijard SIT škode pa so povzročili zemeljski plazovi
(Vodni ujmi jeseni 1998 v Sloveniji in smernice za varstvene in varnostne
ukrepe, 1998: 16). 
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188 V Sloveniji sta od druge polovice osemdesetih let očitna procesa intenziviranja pose-
ljevanja in zmanjševanja pomena discipline vodnega gospodarstva.

189 Travniki in gozdovi zadržijo vsaj 9/10 vode, na izsekanih urbaniziranih področjih pa
to ni mogoče.

190 Strokovnjaki za vodno gospodarstvo ugotavljajo, da je večina vodnih tokov v Slove-
niji hudourniškega značaja, kar povzroča visoka nihanja v vodnem pretoku in višini
vode ter tudi številne erozijske probleme. Po njihovi oceni je okoli 37 odstotkov ce-
lotne dolžine slovenskih vodotokov (približno 31.000 km) ekstremno hudourniškega
značaja. Približno 35 odstotkov ozemlja Slovenije pa je izpostavljeno nevarnosti hu-
dournikov (Vodni ujmi jeseni 1998 v Sloveniji in smernice za varstvene in varnostne
ukrepe, 1998: 3–6). Naslednji problem je v tem, da je slovensko vodno gospodarstvo
v devetdesetih letih prejšnjega stoletja prejemalo premalo finančnih virov. Podatki
kažejo, da so finančni viri za vodno gospodarstvo od leta 1990 dalje vztrajno upadali.
V letu 1990 je bilo za vodno gospodarstvo namenjenih skupaj 5.841.646 SIT, kar pa
se je zmanjšalo na 2 milijona v naslednjem letu in nadalje nihalo med dvema in tremi
milijoni do leta 1999 (ibidem: 10). Problem v devetdesetih letih je bil tudi v tem, da je
država šele nekaj mesecev pred poplavami, ki jih ta študija obravnava, uvedla polo-
žaj državnega sekretarja za vode na ministrstvu za okolje in prostor, kar kaže na
predhodno podrejeni položaj vodnega gospodarstva v primerjavi z drugimi sorodni-
mi disciplinami. Naslednji širši problem je bila očitna nezmožnost sprejeti tako po-
trebnega zakona o vodah, ki bi lahko samo izboljšal razmere na vodnogospodarskem
področju. Prav tako pa lahko ugotovimo, da je v Sloveniji poplavna škoda veliko več-
ja zaradi naseljevanja poplavnih področij. Na področju Krškega je tako kar šestin-
šestdeset naselij od sto petdesetih zgrajenih na robu običajnih poplav in štiriinštiri-
deset naselij na robu visokih poplav. Naselja na področju Savinje in njenih pritokov
na Celjskem predstavljajo 15 odstotkov celotnega poplavnega področja v regiji.

191 Neposredna škoda je vrednost uničenih ali prizadetih objektov, kmetijskih površin,
infrastrukture, stroškov obrambnih ukrepov in evakuacij, zdravstvene oskrbe ipd.
Posredna škoda pa se nanaša na dolgoročne posledice poplave, ki jih ne moremo
določiti takoj po poplavi. V to vrsto škode uvrščamo tudi negativne učinke na pod-
jetništvo.
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Kronologija nekaterih ključnih dogodkov

3. 11. 1998
Močne padavine so se začele v zahodnih delih Slovenije. Po podatkih
HMZ je na tem območju padlo med 50 in 100 litrov padavin na kvadratni
meter. Zaradi visoke plime je morje v Kopru začelo poplavljati.

4. 11. 1998
Zgodaj zjutraj pošlje HMZ opozorilo URSZR o možnosti intenziviranja
padavin in posledični možnosti poplavljanja čez dan. In zgodilo se je
prav to. Najprej se je situacija s poplavljajočim morjem še poslabšala.
Nato so se močne padavine iz zahodne Slovenije razširile na celotno dr-
žavo. V zahodnem gorskem svetu je padlo nekje med 200 in 300 litrov
padavin na kvadratni meter, v osrednji Sloveniji prek 100 litrov in celo v
Prekmurju je padlo okrog 70 litrov dežja na kvadratni meter. Padavine so
povzročile poplavljanje številnih rek, potokov in hudournikov najprej v
zahodni in osrednji Sloveniji, potem pa še v vzhodnem in južnem delu
države. Čez dan je gladina omenjenih vodnih tokov vidno naraščala.
Regijski center za obveščanje (ReCO v nadaljevanju) iz Celja je do 11.40
poslal opozorilo glede nevarnosti poplav vsem občinam in izpostavam za
obrambo na Celjskem. Vzpostavljeno je bilo tudi stalno dežurstvo v regij-
ski upravi za obrambo in v izpostavah za obrambo. NIVO Celje je bil kot
vodnogospodarska družba aktiviran ob 10.30. Tega dne je bila aktivirana
tudi večina občinskih štabov civilne zaščite in gasilskih enot. Klet bolni-
šnice v Celju je bila poplavljena.

5. 11. 1998
Prekinitev električne energije med 3.03 in 5.00 zjutraj v centru Celja je
Radiu Celje onemogočila delo, kar je pomenilo izpad pomembnega regij-
skega sredstva za obveščanje javnosti. Voda je vdrla v kletne prostore Re-
CO Celje in ogrožala električne in komunikacijske sisteme.
Izdano je bilo opozorilo o možnosti onesnaženja pitne vode in o potrebi
prekuhavanja vode. Poveljstvom in enotam Slovenske vojske je bil izdan
ukaz o pripravljenosti za pomoč pri zaščitnih in reševalnih dejavnostih.
Slovenska vlada je razpravljala o poplavah na svoji redni seji. URSZR je o
poplavah v Sloveniji poslala obvestilo Centru za obveščanje Republike
Hrvaške. Hrvaške oblasti so bile natančno obveščene o višini reke Save,
ki bi pozneje lahko poplavljala tudi na Hrvaškem. Zvečer je potekala
izredna seja Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije, na kateri so bili
sprejeti ključni ukrepi v zvezi s kriznim upravljanjem in vodenjem na na-
cionalni ravni. V okolici Celja se je pojavil majhen potres oziroma trese-
nje tal neznanega izvora, kar je zahtevalo izdelavo strokovne ocene.
V nekaterih delih Slovenije je začelo snežiti.
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6. 11. 1998
Vse vode so se postopno začele zniževati. Slovenska vojska je priskočila
na pomoč pri delu nekaterih občinskih štabov Civilne zaščite na Celj-
skem. Pomembni politiki so začeli obiskovati omenjeno regijo, ki so jo
poplave najbolj prizadele.

Pomembni in težki odločitveni trenutki

Odgovorni so ob novembrskih poplavah veliko odločitev sprejeli povsem
rutinsko, v skladu z načrti zaščite in reševanja v primeru poplav. Prva od-
ločitev vsakega akterja je sledila 4. novembra takoj po sprejemu opozori-
la o možnosti poplav. NIVO Celje je opozorilo o možnosti poplav denimo
sprejel ob 11.30. Ob 13.00 je podjetje sprejelo odločitev, da bodo zaprli
štiri vodne pregrade in tako zmanjšali višino vode ter da bodo okrepili
nekatere nasipe, ki varujejo naseljena področja. Ti dve odločitvi sta bili
za omenjeno podjetje bolj ali manj rutinski. Vendarle pa lahko identifici-
ramo nekaj težkih, ključnih in poučnih odločitvenih trenutkov, s kateri-
mi so se soočali akterji kriznega upravljanja in vodenja ob novembrskih
poplavah. Prikazuje jih naslednja tabela.

Tabela 6.1: Težki odločitveni trenutki v primeru poplav novembra 1998.

Odločitveni trenutek Odločitvena raven Odločevalci
Pridobiti informacije o višini vode od »zgoraj« ali »spodaj«? operativna majhne skupine
Kako se soočati z zahtevami krize ob kadrovsko in tehnično operativna majhne skupine
nezadostnih zmogljivostih?
Kako naj prizadeti organ kriznega upravljanja in vodenja operativna majhne skupine
pomaga prizadetim?
Ali naj vojska pomaga pri zaščiti in reševanju? strateška/operativna majhne skupine
Ali je zaradi omejenih virov potrebna prioritizacija reševalnih operativna majhne skupine
in zaščitnih dejavnosti?
Kdaj končati črpanje vode? operativna majhne skupine
Kam spustiti načrpano vodo? operativna posameznik
Rešiti naselje ali uničiti cesto? operativna majhne skupine
Kako pridobiti finančna sredstva za popoplavno obnovo? strateška majhne skupine

Pridobiti informacije o višini vode od »zgoraj« ali »spodaj«?

Zaradi velikega časovnega pritiska in potrebe po natančnih informacijah
o višini voda so bili za nekatere lokalne akterje kriznega upravljanja in
vodenja na Celjskem običajni medresorski kanali za izmenjavo informa-
cij o višini voda prepočasni. Tako so se nekateri med njimi soočali z odlo-
čitveno dilemo, ali čakati na informacije po ustaljenih poteh ali aktivno
zbirati podatke o višini vode na terenu. Podatki HMZ o višini voda so
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prihajali na celjsko regijsko raven približno eno uro po njihovem teren-
skem odčitanju, kar pa je predvsem za izvajanje preventivnih ukrepov
prepozno (Naglič, 2001, osebni intervju; Praprotnik, 2001, osebni interv-
ju). Poplavni val od Nazarij do Celja (približno 31 kilometrov razdalje)
potuje denimo okrog tri ure, pri čemer je bila ena ura že izgubljena samo
zaradi prenosa podatkov od merilnih postaj do ReCO v regiji. Tudi infor-
macije, ki jih je o višini voda na Teletekstu (stran 147) objavljal HMZ, so
prihajale s približno enourno zamudo.

Ta problem postane še bolj očiten v primeru vodotokov hudourniškega
značaja. Iz tega razloga se je ReCO v zahodni Štajerski zanašal bolj na
pravočasne in kvalitativno boljše informacije svojih zaposlenih (npr.
eden od zaposlenih je živel v Mozirju in je ReCO obveščal o višini Savi-
nje) in vodnogospodarskega podjetja NIVO Celje, ki je razmere spremlja-
lo na samem terenu. Tudi številni prebivalci so ReCO obveščali o višini
voda, v nekaterih primerih pa je osebje iz samega ReCO klicalo ljudi na
terenu, da bi dobili informacije o poplavah. Jedro problema je bilo torej v
tem, da ReCO ni imel neposrednega dostopa do avtomatskih vodomer-
nih postaj, razen tiste v Laškem, ki pa zaradi lokacije na robu regije za
napoved vodne situacije v sami regiji ni bila preveč zanimiva. Tudi Štab
Civilne zaščite v Laškem je v času poplav vzdrževal neposreden stik s
podjetjem NIVO Celje, da bi pridobil točne in pravočasne podatke o viši-
nah relevantnih voda.

Ko pa so sami štabi pridobili želene informacije o višini voda, se je po-
javila naslednja težava. Indikatorji višine voda (H1, H2 in H3) v nekate-
rih primerih očitno niso bili več umerjeni, saj niso ustrezali razmeram na
terenu. To je pomenilo, da so bile nekatere ocene poplavne ogroženosti
zastarele oziroma da niso bile popravljene. 

Kako se soočati z zahtevami krize ob kadrovsko 
in tehnično nezadostnih zmogljivostih?

Novembrske poplave leta 1998 so opozorile na nekatere kadrovske in
tehnične težave ter pomanjkljivosti, predvsem na regijski ravni varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami v zahodni Štajerski. Tedaj delujoči
sistem je lahko normalno funkcioniral predvsem v nekriznem času, ko
njegovo maksimalno aktiviranje ni bilo potrebno, težave pa so se pojavile
v času same krize, ko so obremenitve bistveno narasle. Tudi same re-
gijske oblasti so v analizi delovanja ob novembrskih poplavah opozorile
na dejstvo pomanjkanja ljudi za izpolnjevanje lastnih nalog, kot so
spremljanje radijskih postaj za koristne informacije, ki so jih ljudje
posredovali medijem ali pa priskrbeli sami novinarji (ReCO ni posedoval
niti enega samega radia), spremljanje prometne situacije, priprava gradiv
za medije ipd. (Analiza delovanja regijskega in občinskih sistemov zaš-
čite in reševanja ob poplavah novembra 1998, 1998). Regijski informativ-
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ni bilten je izšel šele 7. 11. 1998, kar je tudi odraz omenjenega kadrovske-
ga pomanjkanja. V času, ko je bila situacija najbolj kritična (skupaj dan
in pol), so bili aktivirani vsi uslužbenci ReCO. Eden od operaterjev je
delal v centru več kot dvanajst ur (od 18. ure 4. 11. 1998 do 13. ure na-
slednjega dne). Informacijski input (npr. telefonski klici in druga sporoči-
la) v ReCO se ni avtomatsko shranjeval na računalnik, ampak je bilo
treba ročno vnašati vsak dogodek ravno v času, ko je bil center izpostav-
ljen pravemu bombardiranju z informacijami o poplavnih dogodkih. To
je bilo zelo težko izvedljivo, v določenih trenutkih celo nemogoče. Zato
so operaterji ročno vnašali zapise o dogodkih in reakcijah ReCO nekaj
dni po nesreči.

Omenjene tehnične pomanjkljivosti so regijskemu centru onemogoča-
le, da bi množičnim občilom posredoval povsem celovite informacije o
poplavi in o reagiranju nanjo. ReCO tudi ni mogel zagotoviti primerne
podpore Regijskemu štabu Civilne zaščite, saj njuna računalnika med
seboj nista bila povezana, kar bi omogočilo, da štab »vidi« tisto, kar so v
ReCO v določenem trenutku vnesli v računalnik. V najbolj kritičnih tre-
nutkih so trije operaterji ReCO odgovarjali na telefonske klice, ki so pri-
hajali po devetih vstopnih linijah. Nekateri ljudje, ki so čakali na zvezo,
so očitno mislili, da nihče ne odgovarja in ne sprejema njihovih klicev v
nesreči. Pozneje so nekateri prizadeti zagrozili s tožbami oblastem zaradi
nedelovanja v nesreči. To pa se ni nanašalo samo na odgovarjanje na
klice, ampak tudi na počasno prihajanje pomoči na kraj nesreče.

V takšni situaciji so se regijske oblasti zavestno odločile za improviza-
cijsko izvajanje lastnih primarnih nalog na račun sekundarnih nalog, kot
je denimo primerno procesiranje podatkov. Regijski predstavniki v tem
smislu priznavajo, da povečane operativne zahteve v krizi, pomanjkanje
ljudi in tehnične pomanjkljivosti preprečujejo zadovoljivo procesiranje
podatkov v skladu s strokovnimi merili in otežujejo doseganje odličnosti
pri delovanju sistema na tej ravni (Naglič, 2001, osebni intervju; Žele,
2001, osebni intervju; Slak, 2001, osebni intervju).

Novembrske poplave so jasno opozorile na dejstvo, da so kadrovski in
tehnični pogoji v ReCO Celje primerni predvsem za reševanje krajših po-
plavnih nesreč. V primeru podaljšanih in večjih poplav pa bi morali akti-
virati tudi območne centre za obveščanje. Zakon o varstvu pred naravni-
mi in drugimi nesrečami (1994: čl. 54) predvideva njihovo aktiviranje v
primeru naravnih in drugih nesreč ter vojne. V obravnavanem primeru bi
njihovo aktiviranje razbremenilo ReCO in posledično prispevalo k njego-
vi učinkovitosti. Vendar se takšni centri niso mogli (in se še vedno ne
morejo) aktivirati zaradi neobstoječe formacije in alokacije tehnične
opreme, kar pa ni v skladu z določilom v omenjenem zakonu. Ta težava
prispeva tudi k temu, da se je ReCO nesorazmerno veliko ukvarjal s
problemi lokalne skupnosti zgolj na svojem območju (občina Celje),
manjšo pozornost pa so namenili drugim lokalnim skupnostim. Zato so
nekateri predstavniki institucij s področja zaščite in reševanja v občini
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Laško, ki je bilo zaradi poplav tudi zelo ogroženo, ugotavljali, da so bili v
poplavah praktično odrezani od sveta in od pomoči ravno zaradi preobre-
menitve ReCO Celje (Križnik, 2001, osebni intervju; Špiler, 2001, osebni
intervju; Franetič, 2001, osebni intervju). Problem je nastal tudi zato, ker
občine, na katere je država prenesla največ obveznosti, področju zaščite
in reševanja ne namenjajo dovolj pozornosti. Nekatere občine v regiji
imajo namreč na tem področju zgolj delno zaposlene delavce (t. i. »hi-
bridno osebje«), ki sicer delujejo tudi na drugih področjih (Praprotnik,
2001, osebni intervju).

Problemi z nezadostno opremljenostjo so bili identificirani tudi v Po-
ročilu o poplavah GZS (1998). Poleg tega pa številna pregledana poročila
o gasilskih intervencijah kažejo nenormalno visoko škodo na opremi,
kar kaže vsaj na neprimernost njihove opreme. Med poplavami so se po-
javile tudi težave s komunikacijsko opremo gasilcev (npr. s postajami
tipa Makson). Marsikatero gasilsko društvo (pa tudi drugi akterji) je in-
tenzivno uporabljalo mobilne telefone (kot dodatno komunikacijsko
sredstvo) kot še nikoli poprej.

Kako naj prizadeti organ kriznega upravljanja 
in vodenja pomaga prizadetim?

Če so organi kriznega upravljanja in vodenja poplavljeni oziroma če so
tudi sami žrtve poplav, potem je njihova operativna moč sorazmerno
manj uporabna ali pa celo neuporabna. V novembrskih poplavah so mo-
rale nekatere ustanove svojo primarno dejavnost omejiti samo zato, da bi
najprej izvedle lastno reševanje. Izpostavilo se je torej vprašanje, kako
naj žrtev pomaga žrtvi.

Klet ReCO Celje je bila poplavljena, in prav tam so bile nameščene
ključne tehnične povezave in tudi rezervni generator. Operater ReCO je
situacijo preveril 4. 11. 1998 ob 22.15 in takrat v kleti ni bilo vode. Ob
petih zjutraj pa so ugotovili, da je voda začela pritekati v klet. Voda ni
vdirala skozi luknje v zidu, ki še vedno niso bile zamašene, podobno kot
leta 1990, temveč skozi vrata zasilnega izhoda in pozneje skozi ventilacij-
sko odprtino rezervnega generatorja. Operater, ki je bližajočo se nesrečo
odkril, je poklical okrepitve (operaterje iz naslednje izmene), da bi sku-
paj obvladali problem. Dokler niso ob 7.00 zjutraj prišli gasilci in začeli
črpati vode, so jo sami nosili iz kleti. Po odhodu gasilcev so trije delavci v
ReCO odgovarjali na klice 112, eden pa je črpal vodo iz kleti s črpalko, ki
so jo pustili gasilci (situacija 5. 11. 1998 zjutraj). Črpanje vode iz kleti se
je končalo istega dne ob 16.00. ReCO je pozneje zaprosil URSZR za dve
vodni črpalki in 45 metrov cevi, da v podobnih primerih ne bi bili odvi-
sni od gasilcev, ki jih tako ali tako potrebujejo na drugih lokacijah.

Glede na poročilo ReCO in osebni intervju (Predlog za odpravo po-
manjkljivosti v ReCO Celje, ki so ugotovljene ob zadnji poplavi, 1999;
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Naglič, 2001, osebni intervju) bi bil ReCO odrezan od glavne in rezervne
elektrike, če bi se voda v kleti dvignila samo še za deset centimetrov, kar
na kratko pomeni, da bi podsistem varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami izgubil komunikacijski del regijske ravni zaščite in reševanja.
Zgolj zaradi izjemnega truda zaposlenih je center lahko še naprej delo-
val. Ta trud pa je povratno ob že naštetih težavah tudi vplival na centrov
output in možnosti odličnega delovanja.

Izpad električne energije 5. 11. 1998 zjutraj med 3.03 in 5.00 je Radiu
Celje onemogočil delovanje in obveščanje javnosti o poplavah in kriznem
upravljanju ter vodenju, prav radio pa v takšnih razmerah opravlja eno
najpomembnejših medijskih nalog. Radio bi moral imeti rezervni genera-
tor, ki pa je bil v času poplave, iz zaenkrat neznanega razloga, na drugi
lokaciji. Zaradi informacijske zatemnitve je ReCO sprejel veliko klicev
prebivalcev, ki so spraševali, zakaj radio ne dela, zakaj so bile aktivirane
alarmne sirene ipd. Celjski radio ni deloval celi dve uri in v tem času re-
gijske informacijske zatemnitve je ReCO vsa medijska sporočila preu-
smeril na nacionalni radijski program VAL 202 (Gerkeš, 2001, osebni in-
tervju). 

Tudi bolnišnica v Celju je bila poplavljena. ReCO je 4. 11. 1998 ob
22.50 opozoril bolnišnico o možnostih poplav. Ob 23.56 je bila klet bolni-
šnice že poplavljena. Težava je bila zopet v tem, da so bili skoraj vsi teh-
nični sistemi v kleti ali pa so bili z njimi povezani. Bolnišnica je tako os-
tala brez telefonskih zvez, elektrike, dvigala niso več delovala, vodstvo je
bilo prisiljeno izklopiti glavno klimatsko napravo, vakuumske naprave
niso mogle delovati, logistika bolnišnice je bila motena, prišlo je do izliva
nevarnih snovi itd. V četrtek zjutraj je bolnišnica zaprosila ReCO za fizič-
no pomoč pri odstranjevanju opreme in pacientov iz kleti. ReCO so tudi
zaprosili, naj množična občila obvesti, da se ljudje lahko obrnejo na
bolnišnico za pomoč samo v nujnih primerih. Vse drugačne obiske so v
bolnišnici med poplavami namreč zavračali. Tudi pacientov ni bilo dovo-
ljeno obiskovati, s čimer so hoteli preprečiti možnost za nastanek infek-
cijskih bolezni. Šele 9. 11. 1998 je bolnišnica spet začela normalno delo-
vati (Kragelj, 2001, osebni intervju). 

Poplavljeni so bili tudi Elektro Celje (5. 11. 1998 ob 19.45), OKC Celje,
skladišče Civilne zaščite v Celju, nekatera gasilska društva (še zlasti to
velja za gasilski društvi Zagrad-Pečovnik in Škofja vas) in skladišče Slo-
venske vojske.

Ali naj vojska pomaga pri zaščiti in reševanju?

Člen 14 Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in člen
37 Zakona o obrambi predvidevata možnost uporabe Slovenske vojske in
obrambnih sredstev za zaščito, reševanje in pomoč v primeru, da civilne
sile in sredstva ne zadoščajo in da vojska ni potrebna za izvajanje drugih
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obrambnih nalog. Slovenska vojska je bila ob poplavah najprej aktivirana
5. 11. 1998 za zaščito in reševanje na (lastnih) vojaških objektih (npr. od-
stranjevanje vozil, dokumentov, različne vojaške opreme in orožja, črpa-
nje vode iz kleti ipd.). Isti dan je načelnik Generalštaba izdal Ukaz za pri-
pravljenost poveljstev in enot Slovenske vojske za izvajanje zaščite in
reševanja (1998), s katerim je bila mišljena pripravljenost za delovanje na
civilnem področju in ne v vojaških objektih. Ob 15.37 je 15. letalska
brigada poklicala ReCO v Celju z vprašanjem, ali potrebujejo vojaški he-
likopter za zaščito in reševanje v regiji. Brigada je dobila odgovor, da vo-
jaška pomoč v tistem trenutku ni potrebna. Po drugi strani pa je poplav-
ljena celjska bolnišnica neposredno zaprosila vojsko za pomoč, vendar so
jim zaradi pravnih omejitev svetovali, naj se najprej obrnejo na ReCO. 6.
11. 1998 je bil izdan ukaz za sodelovanje Slovenske vojske pri zaščiti in
reševanju zunaj vojašnic. To se je seveda zgodilo potem, ko je sodelo-
vanje Slovenske vojske pri zaščiti in reševanju ob poplavah odobril Štab
Civilne zaščite Republike Slovenije.

Vojska je svojo pomoč, vključno s čolni in helikopterji, znova ponudi-
la. ReCO Celje je obvestil vse štabe Civilne zaščite (23 štabov) v regiji o
možnosti, da lahko zahtevajo pomoč vojske. V primeru, da zaprosijo za
vojaško pomoč, so jo morali konkretizirati glede na čas, lokacijo, število
vojakov in naravo dela. Vendar je večina štabov Civilne zaščite odgovori-
la, da dodatne vojaške pomoči ne potrebujejo. Zanjo so se odločili le pri-
stojni iz Celja in Laškega, kjer je med 6. in 10. 11. 1998 skupaj sodelovalo
okrog 300 vojakov. Vojaške enote so v tem času opravile sedemnajst in-
tervencij v Celju in osemnajst intervencij v Laškem (glej Poročilo o aktiv-
nostih SV pri odpravljanju posledic poplave, 1998; Dražnik, 2001, osebni
intervju). V Celju so enote Slovenske vojske intervenirale na Liscah,
Skalni kleti, v bolnišnici, v centru, domu upokojencev, Biroopremi, na
Kettejevi ulici, v zaklonišču Dolgo polje, skladišču RK itd. V Laškem pa
so intervenirale v občinski stavbi, zdravilišču, kulturnem centru, pivovar-
ni, na Trubarjevem nabrežju, v naselju Otok – Hum, na Rimski cesti,
Zdraviliški cesti, Celjski cesti, v zdraviliškem parku, pri podvozu, v kra-
jevni skupnosti Marije Gradec itd.

Nekateri prebivalci in novinarji so kritizirali pozno aktiviranje Sloven-
ske vojske, o čemer so kar nekajkrat pisali tudi v množičnih občilih.
Predvsem 5. 11. 1998 so ljudje glasno spraševali, kje je Slovenska vojska,
da bi jim pomagala. Ko je vojska dan pozneje vendarle prišla na teren, so
nekatere vojake in njihove nadrejene celo ozmerjali zaradi nedejavnosti v
minulih dneh. Glede na nekatere vire (TV Slovenija – Dnevnik, 6. 11.
1998) je bila Slovenska vojska v Celju pripravljena posredovati tudi prej,
če bi to zahtevale regijske ali lokalne oblasti. Problem pa je bil v tem, da
za posredovanje ni bilo ne zahteve od zunaj in ne ukaza od znotraj. Ven-
darle je Regijski štab Civilne zaščite v svojem poročilu ugotovil, da so
prebivalci aktiviranje in delovanje enot Slovenske vojske povsem podpi-
rali in odobravali (glej Poročilo o odpravljanju posledic poplav, 1998). V
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tem kontekstu je tudi predsednik države izrazil mnenje, da si mora Slo-
venska vojska tolikšno povpraševanje po vojaški pomoči šteti v čast.
Ugotovil je tudi, da se ljudje očitno počutijo varnejše, če je v nesreči z
njimi tudi vojska (TV Slovenija – Dnevnik, 6. 11. 1998).

Slovenska vojska je v svojem popoplavnem poročilu pohvalila Štab Ci-
vilne zaščite v Laškem za odlično koordinacijo dela. Civilno-vojaške
ekipe (gasilci, Komunalno podjetje Laško in vojaške enote) so čistile
javne in druge objekte v Laškem (Poročilo o aktivnostih Slovenske vojske
pri odpravljanju posledic poplav, 1998). Kakovostno sodelovanje vojske
in civilne zaščite so pohvalile tudi oblasti v Laškem (Križnik, 2001, oseb-
ni intervju). Po drugi strani pa je po vojaškem poročilu prišlo do težav v
Celju, kjer so bile vojaške enote trikrat aktivirane zaman (skladišče pod-
jetja ERA in dvakrat Skalna klet). Zahtevana pomoč ob prihodu vojakov
ni bila potrebna ali pa jim je noč preprečila, da bi začeli delati.

Slovenska vojska je v sodelovanju pri zaščiti, reševanju in pomoči za-
gotovila fizično silo brez orodja, zato je bilo po hierarhični strukturi Civil-
ne zaščite enotam treba zagotoviti orodje (npr. lopate). Oba štaba Civilne
zaščite, ki sta uporabljala enote Slovenske vojske, sta morala zagotoviti
vodje intervencij, ki so usklajevali delo civilnih in vojaških elementov na
terenu. Vendar je bil stranski učinek vključitve vojske v Celju po besedah
enega od gasilskih poveljnikov ravno v tem, da so nekateri vodje inter-
vencije kar končali svoje delo, misleč, da bo vojska opravila vse potreb-
no. V vsakem primeru pa je bilo očitno, da vojska ni izurjena za tako
delo in da je treba zagotoviti ustrezne metode, ki bodo omogočile njeno
učinkovito vključevanje v tekoče zaščitne in reševalne dejavnosti (Spe-
van, 2001, osebni intervju).

MORS je v sklopu pomoči pri zaščiti in reševanju ponudil tudi dva
večja objekta (Sofijin dvorec in Rimske toplice) za nastanitev štirih dru-
žin. Vendar je bilo treba prvi objekt pred naselitvijo še prenoviti. 

Odločitvena dilema v zvezi z vključitvijo Slovenske vojske v zaščito in
reševanje se je torej izpostavljala predvsem pristojnim za zaščito in reše-
vanje na lokalni ravni, ki so večinoma odgovorili, da je ne potrebujejo.
Pričakovanja javnosti, ki so prišla do izraza v občilih, pa so bila očitno
malce drugačna.

Ali je zaradi omejenih virov potrebna prioritizacija reševalnih 
in zaščitnih dejavnosti?

Glede na Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (1994)
ima vsak prebivalec pravico do zaščite v primeru naravne ali druge ne-
sreče, torej tudi v primeru poplave. Nekateri prebivalci celjske regije pa
so ugotavljali, da ni bilo tako, saj gasilci, ki so jih poklicali, na kraj nesre-
če niso vedno prišli ob pričakovanem času. Celjski ReCO je tako sprejel
tudi nekaj klicev jeznih ljudi, ki so, kot so menili, morali čakati bistveno
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predolgo (Dnevnik dela v ReCO Celje, 1998).192 Omejeni kadrovski in
tehnični viri pri gasilcih so očitno zahtevali odločitev za prednostno reše-
vanje, česar pa prizadeti niso vedno pozitivno sprejeli. To še zlasti velja
za lastnike zasebnih objektov, pred katerimi so imeli prednost javni ob-
jekti. Pri črpanju vode iz poplavljenih objektov v Celju so po poročanju
Radia Slovenija (Danes do trinajstih, 1998) imeli prednost bolnišnica,
šole, vrtci, SDK, banka, sodišče, pošta itd. Po drugih medijskih virih (Pla-
vajoči dan na Celjskem, 1998, TV Slovenija – Obzornik, 1998, TV Slove-
nija – Dnevnik, 1998) so številni ljudje v Celju spraševali, »kje so gasilci«
ali »kje je vojska« ipd.

Kdaj končati črpanje vode?

Gasilske enote iz Celja in tudi od drugod so se nenehno soočale s situaci-
jami, ki so zahtevale odločitev, ali še naprej črpati vodo iz že poplavljenih
objektov ali črpanje prekiniti, kar bi omogočilo delo na drugih mestih
(Sertočnik, 2001, osebni intervju). To je odločitvena dilema, če razume-
mo logiko gasilcev, da so poplavljeni objekti, kamor prodira voda hitreje,
kot jo je mogoče izčrpati, že izgubljeni in da je v tem primeru bolj potreb-
no delovati na manj poplavljenih objektih. Na tej točki lahko ugotovimo,
da opisana logika dejansko izraža človekovo nemoč glede poplav, ko en-
krat že pride do njih. Seveda pa opisana logika ne velja za javne objekte s
prioriteto, kot sta bila denimo celjsko sodišče in bolnišnica. V teh dveh
primerih je bila sprejeta odločitev, da se črpanje vode nadaljuje, saj bi to
omogočilo vzdrževanje določene ravni vode. Na sodišču so tako prepre-
čevali uničenje pomembnih sodnih spisov in dokumentov, v bolnišnici
Celje pa določenih tehničnih sistemov, ki so bili v kleti. V bolnišnici ga-
silcem ni uspelo obdržati želene ravni vode in v dogovoru z vodstvom
bolnišnice so sprejeli odločitev, da prenehajo črpati. In nekateri prebival-
ci ter opazovalci so to spet označili kot nedejavnost gasilcev.193

Kam spustiti načrpano onesnaženo vodo?

Nekatere gasilske enote so se soočile s situacijo, ko so jim drugi vpleteni
»preprečili« črpanje vode iz poplavljenih objektov. To velja predvsem za
onesnaženo vodo. Inšpektor, ki je bil navzoč v celjski bolnišnici, načrpa-
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192 Podobno se je zgodilo tudi v primeru rušenja Bolidenskega jezu v Španiji, ko so se
kmetje pritoževali in obtoževali oblasti, da zanemarjajo njihove potrebe in pravice
(glej Ullberg, 2001: 45), in v primeru spomladanskih poplav v Latviji leta 1998 (glej
Lamberte, 2000: 300).

193 Gasilci, ki so v poplavi leta 1990 črpali vodo iz bolnišnice, so zrak v objektu onesna-
žili s CO2. Zato so gasilci novembra 1998 vodo iz bolnišnice črpali s posebnimi elek-
tričnimi črpalkami, kar ni povzročalo nobenega onesnaženja objekta, kjer je higiena
praktično na prvem mestu.
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ne vode ni dovolil izpustiti v kanalizacijski sistem. Ta sistem tedaj sicer
ni bil poln, vendar bi lahko morebitno poplavljanje skozi cevi kanalizacij-
skega sistema povzročilo vnovično nenadzorovano širjenje onesnažene
vode. Gasilci so ugotavljali, da v tistih trenutkih niso imeli časa za čišče-
nje vode, zato so jo po inšpektorjevem odhodu vseeno spustili kar v ka-
nalizacijski sistem. 

Podoben problem se je pojavil tudi pri črpanju onesnažene vode iz že-
lezarne Štore. Železniška družba je nasprotovala izpustu vode v potok ob
železnici, da ne bi preveč razmočili in razmehčali tal okrog tirov. Zato so
načrpano vodo spustili v reko Voglajno.

Rešiti naselje ali uničiti cesto?

Poplavna voda je ogrožala tudi naselje Babno v bližini Celja. Nekatere
hiše v naselju so bile že poplavljene, za druge pa so pričakovali, da še
bodo. Na lokaciji je bila intervencijska enota prostovoljnega gasilskega
društva, ki ni imela radijskega sistema za komuniciranje s centralo.194

Vodja gasilske intervencije je opazil, da nekoliko višje ležeča cesta prepre-
čuje izliv poplavne vode po nenaseljenem delu polja oziroma da zajezuje
vodo, ki poplavlja naseljeni del polja. Zato se je odločil za uničenje dela
omenjene ceste, s čimer je poplavno vodo usmeril na nepoplavljeni in ne-
naseljeni del polja. Če se to ne bi zgodilo, bi bila materialna škoda v nase-
lju precej večja kot sicer. Vendar je bil omenjeni posameznik zaradi tega
izpostavljen kritiki inšpektorjev, ki so iskali krivca za to dejanje. Problem
naj bi bil v tem, da izvršilni subjekt ni vložil vloge na občino nekaj dni
prej. V vsakem primeru naj bi uporabil pravno in administrativno nedefi-
nirano in neprimerno sredstvo za doseganje svojih ciljev. To je nedvomno
situacija, ki jo lahko razumemo kot primer konflikta vrednot.

Kako pridobiti finančna sredstva za popoplavno obnovo?

Pričakovanja občin glede državne pomoči so po tretji poplavi leta 1998
bistveno narasla. Občinske in državne proračunske postavke za pomoč
ob naravnih in drugih nesrečah so bile po treh zaporednih poplavah
dokaj majhne. Občine so zato pritiskale na državo, da bi dobile finančna
sredstva za obnovo. Država je v tej težavni dilemi imela nekaj možnosti: 
– prerazporeditev finančnih virov znotraj državnega proračuna;
– povečanje davkov, to je uvedba »poplavnine« kot obveznega poplavne-

ga davka za vse davkoplačevalce;
– pridobiti denarno posojilo.
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194 Pomanjkanje radijskih komunikacijskih sistemov je bila kritična pomanjkljivost v
delovanju gasilskih enot v zahodni Štajerski.
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Ideja o uvedbi poplavnega davka se je izoblikovala na podlagi izkušenj
ob uvedbi »posočnine«, tj. potresnega davka, ki so ga uvedli istega leta.
Zaradi zelo negativnega odziva javnosti in množičnih občil v zvezi z
uvedbo poplavnine se je vlada odločila za sprejem intervencijskega zako-
na za prerazporeditev finančnih virov znotraj državnega proračuna. Par-
lament je zakon sprejel decembra 1998, drugi intervencijski zakon pa
maja 1999. Ugotovimo lahko tudi, da je finančna pomoč za obnovo po
poplavah prihajala izredno počasi.

Krizna pripravljenost

HMZ obvešča CORS o stopnji padavin in višini voda, kar je olajšano tudi
s povezavo računalniških mrež obeh ustanov. CORS pa je odgovoren za
obveščanje nacionalnih oblasti in javnosti o možnosti za izbruh nesreče.
V ta namen deluje po vsej Sloveniji tudi trinajst regijskih centrov za ob-
veščanje (ReCO), ki so neposredno zadolženi za alarmiranje prebivalstva,
obveščanje občil in oblastnih organov v svoji regiji.195

Za čim hitrejše zaznavanje grožnje poplavljanja je pomembno natanč-
no predvidevanje in opazovanje (monitoring) padavin in nivojev ter pre-
tokov rek. HMZ je v času pred in med poplavami ter po njih stalno opa-
zoval in napovedoval vreme s pomočjo radarjev, satelitov in numeričnega
modeliranja. Količino padavin so vsak dan merili na 290 lokacijah. Hi-
drološko opazovanje pa so izvajali z 52 vodomernimi postajami, od kate-
rih jih je bilo 14 avtomatskih196 (Načrt zaščite in reševanja ob poplavah
na območju Slovenije, 1999: 36). Hidrološka prognostična služba HMZ je
izvajala stalno opazovanje višine, volumna in temperatur rek v Sloveniji
in s pomočjo aplikacij numeričnega modeliranja predvidevala možnosti
poplavljanja. V primeru preseženih višin vode v strugah je služba začela
izredno opazovanje in obveščanje nacionalnih oblasti.197 Problem vodne-
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195 Naloge teh centrov so predvsem:
– zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov o nevarnostih in nesrečah;
– obveščanje organov in vodilnih ljudi, pristojnih za vodenje zaščite, reševanja in

pomoči;
– obveščanje in aktiviranje izvajalcev zaščite, reševanja in pomoči;
– usklajevanje dejavnosti za zaščito, reševanje in pomoč ob nesrečah;
– obveščanje in alarmiranje prebivalcev ob nevarnostih;
– posredovanje navodil prebivalcem o ravnanju ob nesrečah;
– zagotavljanje informacijske, komunikacijske ter druge logistične pomoči orga-

nom vodenja in strokovnim službam, ki sodelujejo pri zaščiti in reševanju ob ne-
srečah (Šestan, 1997: 161).

196 Avtomatske vodomerne postaje so neposredno povezane z računalniškim omrežjem
HMZ in CORS.

197 Opazovane višine voda so neposredno povezane s takojšnjimi ukrepi (Načrt zaščite
in reševanja ob poplavah na območju Slovenije, 1999: 37):



241

ga opazovanja v Sloveniji, ki se je pojavil tudi ob poplavah leta 1998, je
bil v pomanjkanju vodomernih postaj na manjših rekah in oteženo opa-
zovanje na hudourniških vodah (Vodni ujmi jeseni 1998 v Sloveniji in
smernice za varstvene in varnostne ukrepe, 1998: 12).

Velike padavine in tudi poplave so bile novembra 1998 predvidene.
HMZ je bil nenehno v stiku s CORS in je sporočal podatke glede veliko-
sti in razporeditve padavin ter višine voda. Tako je HMZ 4. novembra
zjutraj na CORS po telefaksu poslal sporočilo z informacijami o visoki
plimi morja, napoved zelo slabega vremena z veliko padavinami in opo-
zorilom pred možnostmi poplavljanja (glej Napoved razvoja vremena in
opozorilo, 1998). V tem sporočilu je bilo ugotovljeno, da se bodo padavi-
ne po vsej Sloveniji okrepile, obstajala pa je celo možnost, da bo v gorah
snežilo. Ugotovljen je bil tudi porast rek po vsej Sloveniji z napovedjo na-
daljnjega poslabševanja stanja. Tega dne je HMZ poslal še nekaj opozoril
(ob 8.20, 14.00, 18.00, 20.00), ki so vsebovala podatke o trenutnih višinah
in pretokih rek v Sloveniji.198 Obvestila HMZ z dne 5. novembra (00.00,
04.00, 05.00 itd.) pa so že identificirala postopno umirjanje padavin čez
dan, kar je privedlo tudi k zmanjševanju poplavljanja v vzhodni in za-
hodni Sloveniji, ne pa tudi v osrednji Sloveniji, kjer sta se višini Save in
Savinje še povečevali. Zato je bilo izdano še dodatno opozorilo zaradi
možnosti nadaljnjega poplavljanja teh dveh rek.

Večina sporočil, ki jih je HMZ posredoval URSZR, je bila posredovana
naprej na vseh trinajst regijskih uprav za obrambo. V sredo, 4. 11. 1998
zjutraj, je URSZR vsem upravam za obrambo poslala posebno opozorilo
v zvezi z veliko verjetnostjo poplavljanja rek, potokov in morja ter posle-
dično zemeljskih plazov. Sporočilo je vsebovalo tudi navodila za ukrepa-
nje uprav za obrambo, izpostav za obrambo in občin.199 Županom občin
so priporočili, naj spremljajo situacijo, zagotovijo primerno stopnjo pri-
pravljenosti občinskih štabov Civilne zaščite in drugih sil zaščite, reševa-
nja in pomoči ob nesrečah in pravočasno obveščajo ogroženo prebivals-
tvo. Obveščeni so bili tudi, da morajo o ukrepih pisno ali ustno poročati
svojim (regijskim) centrom za obveščanje. Regijske uprave za obrambo so
bile zadolžene za zagotovitev pripravljenosti osebja in za kadrovsko pod-
poro regijskim centrom za obveščanje (Opozorilo URSZR, 1998).

ReCO Celje je prejel omenjeno opozorilo v sredo ob 10.42. Opozorilo
so takoj (v času od 10.46 do 11.41) poslali naprej osmim izpostavam za
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H1(Q1) vodostaj je povišan – ni dejavnosti
H2(Q2) stalno spremljanje razmer
H3(Q3) stanje pripravljenosti za ukrepanje
H4(Q4) ukrepanje
H5(Q5) katastrofalne poplave

198 Vsa opozorila so bila poslana CORS in tudi državnemu sekretarju za vode na mini-
strstvu za okolje in prostor.

199 Zadnja regijska uprava za obrambo je dobila to sporočilo oziroma opozorilo v sredo
ob 11.27.
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obrambo, relevantnim organizacijam, kot so NIVO Celje, ZPV Celje, PGE
Velenje, PGD Steklarna Rogaška Slatina, OKC Celje (ob 11.19), in triind-
vajsetim občinam.

Pri pošiljanju in sprejemanju tovrstnih opozoril o poplavljanju je bis-
tveno, da jih odgovorni na lokalnih ravneh sprejmejo pravočasno. Iz na-
slednje tabele je razvidno, da je povprečni časovni interval med točkami
merjenja vodostaja in regijskimi upravami za obrambo znašal 1 uro in 19
minut.

Tabela 6.2: Časovni interval od točke merjenja vodostaja do regijskih 
odgovornih oblastnih organov.

Status rek ob: Sporočilo, ki ga je HMZ Sporočilo, poslano  Časovni interval (od 
poslal URSZR regijskim upravam vodomerne postaje do

za obrambo200 regijskih oblasti) (v urah)
4.11. 1998 ob 14.00 14.59 15.23 1.23
4. 11. 1998 ob 18.00 18.43 19.10 1.10
4. 11. 1998 ob 20.00 20.53 21.22 1.22
5. 11. 1998 ob 4.00 4.54 5.29 1.29
5. 11. 1998 ob 5.00 5.37 6.08 1.08
Povprečni časovni interval 1.19

Nekateri predstavniki občinskih štabov Civilne zaščite so povprečni ča-
sovni interval iz tabele (1 ura in 19 minut) ocenili kot prevelik za pravoča-
sno izvrševanje preventivnih in tudi reševalnih ukrepov na lokalni ravni.
Poplavni val od Nazarij do Celja (približno 31 kilometrov razdalje) potuje
okrog tri ure, pri čemer je ena ura že izgubljena samo za prenos podat-
kov od merilnih postaj do ReCO v regiji. Ta problem postane še bolj oči-
ten v primeru hudourniških vodotokov. Iz tega razloga se je ReCO v za-
hodni Štajerski zanašal bolj na na pravočasnejše in kvalitativno boljše
informacije s strani ljudi, ki so bili na terenu in so neposredno poročali o
situaciji.

Septembra 1998, torej pred novembrskimi poplavami, so na URSZR
pripravili Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Slovenije.
Vlada ga je potrdila aprila 1999, kar pomeni, da načrt v času novembr-
skih poplav uradno še ni veljal. V zahodni Štajerski so ravno v času po-
plav pripravljali regijski načrt za zaščito in reševanja v primeru poplav.
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200 Na tem mestu je uporabljen podatek o času uspešnega prenosa sporočila vsem tri-
najstim regijskim upravam za obrambo, kar pomeni, da so nekatere uprave sporoči-
lo prejele še prej.
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Organi kriznega upravljanja in vodenja ter njihove dejavnosti

Krizno upravljanje in vodenje na regijski ravni (zahodna Štajerska) 
s pripadajočimi lokalnimi ravnmi

Vseh triindvajset občin na Celjskem je 16. 10. 1995 od regijskih uprav za
obrambo in izpostav za obrambo prejelo verzijo ocene poplavnega ogro-
žanja in vzorčne usmeritve za obveščanje ter aktiviranje sil zaščite, reše-
vanja in pomoči. Po sprejemu regijskih ocen ogrožanja bi morale občine
izdelati svoje ocene poplavnega ogrožanja in sprejeti ustrezne usmeritve
za dejavnosti ob naravnih nesrečah. Uresničevanje tega navodila je bilo
po določenih informacijah v nekaterih primerih nezadovoljivo. Kljub
temu pa so na osnovi predhodnih izkušenj s poplavami pravočasno akti-
virali štabe Civilne zaščite v vseh triindvajsetih občinah v regiji. NIVO
Celje je bil kot specializirana vodnogospodarska družba aktiviran že pred
vsemi štabi, torej takoj po tem, ko so 4. 11. 1998 ob 11.30 prejeli opozori-
lo. Po drugi strani pa lokalni centri za obveščanje v nobeni od občin niso
bili aktivirani zaradi neobstoječe kadrovske in finančne formacije.201

ReCO Celje je po sprejemu opozorila od CORS 4. 11. 1998 uvedel
okrepljeno stalno dežurstvo in pripravljenost na domu. Vseskozi je ob-
veščal CORS o dogodkih v regiji, sam CORS pa je v 36 urah poplav 175-
krat aktiviral izvajalce zaščite in reševanja in občilom 266-krat poslal po-
datke o nivojih voda, prizadetih komunikacijah, zaščitno-reševalnih
dejavnostih ipd. V kontekstu koordiniranja zaščitno-reševalnih dejavno-
sti v regiji je zanimivo dejstvo, da je bil Regijski štab Civilne zaščite akti-
viran le delno in da se ni sestal na nobenem sestanku.
Ključni akterji zaščite in reševanja v regiji in na lokalnih ravneh so bile
gasilske enote in vodnogospodarska družba NIVO Celje. Gasilska druš-
tva in enote so bili aktivirani v večini občin v regiji. Njihove dejavnosti
lahko razdelimo na tri ključna delovna področja:
– reševanje, prevoz in oskrbovanje prizadetih ljudi,
– črpanje vode iz kleti, zgradb in drugih objektov in 
– črpanje razlitih naftnih derivatov.

Večji del zaščitnih in reševalnih dejavnosti v regiji je bil izveden z občin-
skimi, medobčinskimi in regijskimi viri. Glede na načelo postopnosti
uporabe sil in sredstev pri zaščiti in reševanju morajo občine najprej izra-
biti lastne sile in sredstva, šele potem lahko zaprosijo za pomoč druge
občine ali državo (Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami,
1994: čl. 14; Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Slovenije,
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201 V zvezi s tem obstaja ideja, da bi bilo finančno in operativno manj učinkovito vzpo-
staviti lokalne centre za obveščanje kot pa okrepiti RECO Celje z dodatnimi kadri in
ustrezno spremeniti delo (Analiza delovanja regijskega in občinskih sistemov zašči-
te in reševanja ob poplavah novembra 1998).
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1999). Občine so v poplavah le izjemoma zaprosile za pomoč druge obči-
ne in državo, za pomoč Slovenske vojske pa sta zaprosili samo občini
Celje in Laško. 

V občini Celje je bil štab Civilne zaščite aktiviran 4. 11. 1998 ob 23.30,
ko je začel delovati v skladu z načrtom zaščite in reševanja v primeru po-
plav. Sestavljalo ga je sedem članov in tri osebe iz podporne enote. Štab
za obrambo pred poplavami pri NIVO Celje je bil aktiviran že ob 20.00,
ko je začel izvajati preventivne ukrepe v zvezi z morebitnim poplavlja-
njem v Celju. Poplavo jim je uspelo le za nekaj časa zadržati. Mesto je
bilo v glavnem poplavljeno in večina komunikacij z drugimi mesti je bila
prekinjenih ali zaprtih.

Glavne dejavnosti štaba so bile usmerjene na najbolj kritična območja:
bolnišnica Celje, Agencija za plačilni promet, dom upokojencev, Lisce,
Skalna klet, Železarna Štore in kompleks Toper. Dejavnosti so vključeva-
le aktiviranje in koordiniranje gasilskih enot (sodelovalo je več kot 1100
gasilcev), reševanje na vodi, označevanje in zapiranje cest, nastanitev pri-
zadetih ljudi, organiziranje dodatne pomoči v drugih občinah, organizira-
nje razdeljevanja pitne vode, zagotavljanje hrane in goriva za reševalno
osebje, obveščanje množičnih občil in nacionalnih oblastnih organov, or-
ganiziranje vojaške pomoči (v Celju je pomagalo 182 vojakov), strokovno
ocenjevanje potresa, o čemer bo beseda tekla pozneje, zbiranje in razde-
ljevanje temeljnih gradiv, potrebnih za delo komisij za ocenjevanje škode
itd. (Predhodno poročilo o aktivnostih ob poplavi, 1998).
Ključni identificirani problemi pri izvajanju zaščite in reševanja v občini
Celje so bili naslednji:
– na zalogi je bilo premalo ustreznih črpalk za nečisto vodo,
– na zalogi je bilo premalo čolnov,
– kadrov s področja zaščite in reševanja v okviru občine in same Civilne

zaščite je bilo premalo,
– delovni pogoji Štaba Civilne zaščite in njegove podporne enote so bili

neustrezni,
– pokazala se je potreba po primernem skladišču opreme Civilne zaš-

čite,
– pomoč države, razen v obliki sodelovanja Slovenske vojske, je bila pre-

majhna.

Celjski organi zaščite in reševanja so poleg tega ugotovili tudi, da bo
treba izboljšati odnose z občili, prebivalce pa bolje seznaniti z zaščito in
reševanjem. V Poročilu o odpravljanju posledic poplav (1998) Regijskega
štaba Civilne zaščite zahodne Štajerske je bilo tudi ugotovljeno, da po-
verjeniki Civilne zaščite na številnih krajih niso opravili nalog, ki bi jih
po pričakovanju morali.

Poplavna škoda v Celju je bila velika tudi zaradi presenetljivih poplav
skozi kanalizacijski sistem in zaradi talnih voda, ki so vdrle v številne
kleti. Škoda je bila večja tam, kjer vodnogospodarske dejavnosti pred po-
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plavo niso bile končane ali pa so bile neprimerne, predvsem zaradi fi-
nančne podhranjenosti vodnogospodarske dejavnosti v Sloveniji. Preven-
tivne intervencije odgovornih družb (PUV Celje, PUH, NIVO Celje) niso
ustavile poplavljanja, ampak so le delno zmanjšale njegove posledice. 

5. 11. 1998 ob 19.04 je prišlo do šibkega potresa na področju Celja (Za-
grad-Pečovnik) z magnitudo 1,1 po Richterjevi lestvici ali 4 po evropski
lestvici. Ob 19.05 je ReCO dobil veliko zaskrbljenih klicev prebivalcev za-
radi tresenja tal, čudnih eksplozij ali bobnenja v tleh. ReCO je o tem ob-
vestil CORS in celjski občinski Štab Civilne zaščite, ki je zadevo preveril
na terenu. Po tridesetih minutah je CORS regijskemu centru že poslal
poročilo Seizmološkega inštituta o omenjenem potresu. Zadevo je profe-
sionalno ocenil strokovnjak – geolog, ki je potresno področje obiskal 6.
novembra. Geolog je zavrnil prvotno idejo, da je bobnenje v tleh posledi-
ca drsenja tal v zapuščenih rudniških luknjah globoko pod površino.
Poleg tega je tudi izključil povezavo bobnenja s poplavo (Poročilo po og-
ledu in pripravi ocene dogodkov v Pečovniku, 1998). Problem je bil v
tem, da so ljudje v svojih pričevanjih omenjali več manjših potresov, eks-
plozij oziroma bobnenj (ob 16.55, 17.45, 17.55, 18.15, 18.50, 19.10, 20.00
in naslednji dan večkrat med 2.50 in 18.30), seizmograf na Kozjanskem
pa je zaznal samo en potres, in sicer ob 19.04 prvega dne. Glede na te iz-
ključujoče se podatke je ostal ta problem delno nepojasnjen.

V občini Laško so 4. 11. 1998 Štab Civilne zaščite aktivirali ob 20.30,
ko je začel delovati po načrtu zaščite in reševanja. Sámo Laško je bilo
skoraj v celoti poplavljeno. Odprta je ostala samo ena komunikacijska
povezava z drugimi mesti. Nastali so prometni zamaški, vozne razmere
pa je oteževal tudi sneg.

Štab Civilne zaščite v občini Laško se je vsak dan zbral na kriznem za-
sedanju. »Krizni štab«, kot so ga imenovali, je sestankoval v razširjeni se-
stavi (župan mesta, Center za socialno delo, Gasilska zveza Laško, Ko-
munala Laško, Rdeči križ Laško itd.). Takšna mešana sestava je na
sestankih ustvarila plodno podlago za učinkovito usklajevanje vseh de-
javnosti na terenu. 

Ena izmed temeljnih negativnih izkušenj iz poplav leta 1990 je bila v
tem, da so bile številne toksične snovi uskladiščene na poplavno ogrože-
nih področjih (Anželjc, Burja, Muck & Zupančič, 1995: 154). Ta problem
se je ponovil tudi leta 1998, ko je bilo prijavljenih veliko primerov razlite-
ga goriva. Pogosto je poplavna voda s svojim pritiskom povzročila izlitje
nevarnih snovi iz rezervoarjev, v bližini Laškega pa se je prevrnila tudi ci-
sterna z gorivom, kar je povzročilo iztekanje nevarne snovi. Samo na
Celjskem je bilo prijavljenih 18 intervencij v zvezi z nevarnimi snovmi,
vprašanje pa je, koliko manjših razlitij sploh ni bilo prijavljenih. 

Vsi občinski štabi Civilne zaščite razen tistega v Laškem so bili razpuš-
čeni 9. novembra. Pred tem so o koncu dejavnosti poročali na regijsko
raven. Tako se je končala faza neposredne zaščite in reševanja.
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Krizno upravljanje in vodenje na nacionalni ravni

Ključni nacionalni organi so se sestali šele drugi dan nesreče, to je 5. 11.
1998. 

Ob 19.30 se je sestal Štab Civilne zaščite Republike Slovenije na izred-
ni seji. Pohvalil je aktiviranje in delovanje podsistema varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami ter zaščito, reševanje in pomoč ocenil kot pra-
vočasne, organizirane in učinkovite. Štab je sprejel nekaj ključnih
odločitev (Zapisnik izredne seje Štaba Civilne zaščite RS, 1998):
– v CORS so okrepili nočno dežurstvo med 5. in 6. novembrom;
– v URSZR so zagotovili nočno dežurstvo med 5. in 6. novembrom;
– odločili so, da glavni sanitarni inšpektor zagotovi usklajena navodila

in opozorila ogroženemu prebivalstvu glede prekuhavanja vode ter do-
loči nujne ukrepe za stabilno epidemiološko situacijo, vključno s sana-
cijo razmer v splošni bolnišnici Celje;

– odločili so, da URSZR opozori glavnega inšpektorja za varstvo okolja
na problem izpusta naftnih derivatov na vseh poplavljenih območjih;

– odobrili so uporabo Slovenske vojske od 6. novembra dalje glede na
potrebe in razmere po posameznih območjih;

– odločili so, da bo URSZR v sodelovanju s 15. letalsko brigado organizi-
rala snemanje prizadetih območij;

– vse regijske štabe so opozorili na možnost večjih zemeljskih plazov,
usadov in zdrsov v naslednjih dneh; 

– pooblastili so URSZR, naj za Vlado RS pripravi zahtevek za odobritev
najnujnejših sredstev, s katerimi bi pokrili stroške intervencij med 5.
in 7. novembrom;

– vsa ministrstva in regijske štabe Civilne zaščite so prek CORS opozori-
li, da morajo večino nujnih ukrepov opraviti do 9. novembra, do takrat
je bila vremenska napoved namreč še dobra.

Načelnik Generalštaba Slovenske vojske je izdal ukaz o pripravljenosti
vseh vojaških enot za zaščito in reševanje ob poplavah na ozemlju Sloveni-
je. Ukaz je bil poslan poveljnikom vseh treh operativnih poveljstev. V drugi
točki ukaza je bilo še posebej poudarjeno, da bodo izdali poseben ukaz za
sámo aktiviranje enot in poveljstev za zaščito in reševanje (Ukaz za priprav-
ljenost poveljstev in enot SV za izvajanje zaščite in reševanja, 1998).

Ministrstvo za zdravje (glavni zdravstveni inšpektor) je izdalo javno ob-
vestilo o onesnaženju voda v Sloveniji. Prebivalstvu so v njem svetovali,
naj vodo kakih 20 minut prekuhavajo ali pa kupujejo ustekleničeno vodo.
Obvestilo so poslali množičnim občilom in CORS, ki ga je poslal naprej
na vse regijske centre za obveščanje (Obvestilo za javnost, 1998).202
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Slovenska vlada je o poplavah razpravljala na treh novembrskih sejah
(5., 12. in 19. 11. 1998). Razpravljali so predvsem o oceni škode, delova-
nju nacionalne in občinskih komisij za oceno škode in pripravi interven-
cijskega zakona, s katerim bi zagotovili sredstva za odpravo posledic po-
plav, ki so v septembru, oktobru in novembru prizadele Slovenijo
(Sporočila za javnost s seje Vlade RS, 1998: 8. 10., 29. 10., 5. 11., 12. 11.,
19. 11.).

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Intervencijski zakon o za-
gotovitvi sredstev za odpravo posledic poplav na 29. izredni seji, ki je tra-
jala od 25. 11. do 11. 12. 1998.

Predsednik Republike Slovenije je 6. 11. 1998 skupaj s poveljnikom Ci-
vilne zaščite in direktorjem URSZR obiskal poplavljena področja na Celj-
skem. Predsednik državnega zbora je regijo obiskal 7. 11. 1998, ministr-
ski predsednik pa 8. 11. 1998. O teh simboličnih obiskih so lokalna in
državna elektronska in tiskana občila na široko poročala. 

Medijski vidiki kriznega upravljanja in vodenja

Krizno komuniciranje z množičnimi občili

V skladu z načelom javnosti morajo lokalni in državni organi (nacionalna
in regijska komponenta) obveščati javnost o nevarnosti naravnih nesreč
in o preventivnih ter reševalnih ukrepih (Načrt zaščite in reševanja ob
poplavah na območju Slovenije, 1999; Zakon o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami, 1994: čl. 11). Analiza uradne dokumentacije in medij-
skih zapisov je pokazala, da je bila javnost na lokalni, regijski in državni
ravni stalno in pravočasno informirana. URSZR je v času krize izdajala
dnevni informativni bilten, ReCO Celje pa je 7. 11. 1998 izdal Regijski in-
formativni bilten (1998).

ReCO Celje se je 4. 11. 1998 ob 20.40 z Radiom Celje dogovoril o pra-
vočasnem in stalnem obveščanju javnosti o stopnji ogrožanja in stanju v
regiji. Radio Celje je zagotovil neposreden prenos številnih javljanj s tere-
na, v katerih so poročali o kriznih razmerah. To je delovalo odlično, razen
v primeru, ko je 5. 11. 1998 radiu zgodaj zjutraj zmanjkalo elektrike.
Poleg tega je zaradi poplav odpovedalo nekaj radijskih oddajnikov. Tako
je denimo izpad radijskega oddajnika Malič odrezal Laško od regijskega
radia.

V času poplav so se pojavili nekateri primeri dvojnosti medijskega
kriznega komuniciranja. Različni akterji so občilom namreč posredovali
različne informacije o isti zadevi. Informacija o ravnanju z vodo v času
poplav je tako prišla z državne na regijsko raven šele drugi dan krize, kar
pa je bilo v določenem smislu prepozno (Analiza delovanja regijskega in
občinskih sistemov zaščite in reševanja ob poplavah novembra 1998,
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1998). Občina Podčetrtek je denimo v svojem poročilu ugotavljala, da so
bili domačini obveščeni o možnosti onesnaženja in nujnosti prekuhava-
nja vode, še preden je odgovorna inšpekcija odločila o tem. Tudi Radio
Celje je že 5. 11. 1998 obvestil ljudi o težavah z vodo in o tem, da jo je
treba prekuhavati, in sicer na podlagi informacije Javnega komunalnega
podjetja Žalec. Na skupinskem intervjuju različnih akterjev ob novembr-
skih poplavah je bilo omenjenih še več takšnih primerov. V Laškem je
Štab Civilne zaščite razglasil, da je na lokalni ravni za občila kompetent-
na samo njihova informacija. Tako so hoteli preprečiti dvojnost pri medij-
ski komunikaciji in morebitno zmedo (Križnik, 2001, osebni intervju).

Poročanje množičnih občil203

O novembrskih poplavah so tiskana in elektronska množična občila po-
ročala na vidnih mestih in ob vidnih terminih. V vzorec naše analize smo
uvrstili 148 prispevkov množičnih občil, od teh je bilo 60 klipingov elek-
tronskih občil (TV Slovenija – 24, POP TV – 10, Radio Slovenija – 17 in
regionalne radijske postaje – 9) in 88 člankov iz tiskanih občil. Od teh je
bilo 59 člankov iz dnevnikov (Delo – 20, Primorske novice – 3, Večer –
21, Slovenske novice – 6, Dnevnik – 8 in Finance – 1), 29 člankov pa iz
tednikov (7D – 3, Kmečki glas – 1, Gorenjski glas – 3, Novi tednik – 14,
Demokracija – 1, Tednik – 2, Panorama – 2, Mag – 1, Jana – 1 in Dolenj-
ski list – 1). S pomočjo analizirane vsebine medijskih sporočil je mogoče
izpostaviti naslednje značilne teme in posebne načine njihove obravnave:
1) Analiza medijskih zapisov o poplavi je pokazala, da so množična obči-

la posredno opozarjala oblasti na nedokončano vodnogospodarsko ob-
novo po predhodnih poplavah. Nekateri ukrepi so bili zapostavljeni,
čeprav ne bi zahtevali veliko dela ali pa ne bi stali veliko. Reke, potoki
in hudourniki niso bili pravilno vzdrževani. Vodnogospodarska sesta-
vina pri urejanju okolja ni prišla dovolj do izraza, poleg tega pa nekate-
ri gozdovi in gozdne ceste niso bili urejeni tako, da bi zmanjševali
možnost poplav. Bolj zapletene in drage ukrepe bi morala sprejemati
vodnogospodarska stroka, ki pa se zaradi nenehnega zmanjševanja
proračuna v devetdesetih letih – leta 1996 je prejela 6- do 7-krat manj
denarja kot leta 1990 – sooča s kroničnim pomanjkanjem (finančnih)
virov. Načelo preprečevanja v vodnogospodarski stroki ne velja več, saj
deluje po načelu: »Rešuj problem tedaj, ko nastane, in tam, kjer nasta-
ne.«
Vlada je za vodnogospodarske dejavnosti namerno in zavestno name-
njala manj denarja in tako sprejela vlogo »gasilca« v primeru nesreč.
Ko pa je do nesreč prišlo, je bilo na voljo veliko manj denarja, kot bi
bilo potrebno. Vlada se bolj posveča obvladovanju posledic nesreč kot
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pa njihovim vzrokom. Pri tem je pomembno poudariti, da vlada vztra-
ja pri tej politiki, kljub temu da so analize po poplavni nesreči vedno
pokazale, da so poplave povzročile več škode, kot bi stala primerna
preventivna intervencija v okolje pred poplavo. Poplave iz leta 1998
niso prizadele tistih območij, ki so bila po predhodnih poplavah pre-
ventivno pravilno urejena.
Občila so bila zelo kritična do takšnega pristopa, ki se je osredotočal
na obvladovanje posledic poplav in zanemarjal preventivo, čeprav so
bili vzorci poplav oblastem popolnoma jasni. Tudi strokovnjaki, ki so
nastopili v množičnih občilih, so opozorili, da je vodnemu gospodars-
tvu namenjenega premalo denarja, poleg tega pa so menili, da v bližnji
prihodnosti Slovenija ne bo imela primerne zaščite pred poplavami.

2) V Sloveniji se pojavlja veliko neskladnosti pri prostorskem načrtova-
nju in urbanizaciji nasploh. Politika naseljevanja je napačna, saj se
ljudje kljub opozorilom naseljujejo vedno bliže rek, na poplavnih ob-
močjih pa gradijo tudi podjetja. Gozdove izsekavajo na neprimeren
način, ki spodbuja hitro odtekanje vode. Zaradi privatizacije so neka-
tere gozdne ceste premalo vzdrževane ali pa sploh niso, zanemarjeno
je urejanje hudournikov, urejanje okolja je prispevalo k odstranitvi
rastlinja, ki zadržuje vodo in onemogoča hitro širjenje vodnih tokov
itd. Nesrečo iz novembra 1998 lahko razumemo kot maščevanje nara-
ve za nepravilna človekova dejanja.

3) Nekateri politiki, ki so obiskali poplavljena območja, so obljubljali ve-
liko državno pomoč pri spopadanju s posledicami krize. Obljubljali so,
da bo pomoč hitra in zadostna, čeprav je bilo v državnem proračunu
za naravne nesreče namenjenega le malo denarja, postopki za njegovo
pridobitev pa so bili zapleteni in dolgotrajni. To je v javnem izražanju
in poudarjanju skrbi za ljudi običajen ritual, ki pa premalo upošteva
materialne vidike kriznega upravljanja in vodenja. V tistih trenutkih je
bilo najpomembneje to, da se ljudje v nesreči ne bi počutili sami.

4) Množična občila so poročala, da je sistem zaščite in reševanja med po-
plavami deloval učinkovito, vendar prizadeti ljudje včasih niso upošte-
vali navodil oblasti, kar izpostavlja vprašanji, koliko državljani zaupajo
oblastem in kolikšna je varnostna kultura v družbi nasploh. Vendar so
bili na nekaterih območjih ljudje zaradi negativnih izkušenj iz leta
1990, ko so se pojavile poplave podobnega obsega, na nesrečo priprav-
ljeni. Sistem zagotavljanja informacij za javnost je bil zelo dejaven, saj
je prišel do številnih podatkov, na drugi strani pa so imele nekatere re-
ševalne ekipe na terenu premalo informacij, čeprav je to osnova za
učinkovito krizno odločanje. Reševalne ekipe so imele veliko proble-
mov pri določanju vrstnega reda pri izvajanju reševalnih nalog, vendar
je videti, da so se glede na okoliščine kar racionalno odločale. Politiki
in državni uradniki, ki so obiskali območje nesreče, so zelo pozitivno
ocenjevali vlogo, ki so jo odigrali posamezni deli sistema zaščite in re-
ševanja (še posebej gasilci). Pozitivno so ocenili solidarnost med ljud-
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mi in njihovo pripravljenost, da sodelujejo tudi pri obnovitvenih dejav-
nostih po nesreči.

5) Pogubne posledice poplav so bile javnosti jasno in celovito predstavlje-
ne. Množična občila so ponudila neuradno oceno škode, še preden so
bile oblikovane uradne komisije za oceno škode. V medijski oceni ško-
de poplav je bilo veliko pretiravanja, s čimer so nekateri hoteli pouda-
riti resnost situacije in hitro pridobiti državno pomoč. Končna uradna
ocena škode je bila 10- do 20-krat višja od finančne pomoči, ki so jo za-
gotovile država in lokalne skupnosti. Pomoč tudi ni bila zagotovljena
takoj, ampak nekaj mesecev po nesreči. Najprej so jo ponudili obči-
nam in šele potem običajnim ljudem, ki so torej morali čakati še dlje.

6) Množična občila so bila dokaj objektivna glede ocenjevanja vloge raz-
ličnih akterjev pri obravnavanem kriznem upravljanju in vodenju. Si-
stem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je deloval po svojih
zmogljivostih, pri čemer je bil zelo učinkovit. Reševalni delavci, med
katerimi so bili še zlasti izpostavljeni gasilci, so delali trdo in brez pra-
vega počitka. Vendar pa nekateri prebivalci na prizadetih območjih z
odzivom sistema niso bili zadovoljni. Po njihovem sta bili besedi
humanost in pomoč le prazni frazi. Kritizirali so tudi vojsko. Nekateri
prebivalci na ogroženih območjih so pričakovali, da jim bo vojska po-
magala, vendar so vojaki ostali v vojašnicah, ker jih civilne oblasti niso
poklicale na pomoč. Tako je prišlo do paradoksa: vojska bi predvsem
zaradi svoje navzočnosti na območju nesreče lahko pomagala, vendar
do tega sprva ni prišlo. Šele po umiritvi razmer so jo pozvali na pomoč
pri čiščenju in pozneje pri obnovi po poplavah. To je bilo po mnenju
prizadetih ljudi prepozno, vendar pa niso neposredno kritizirali voj-
ske, saj pravica za mobiliziranje vojske pri zaščiti in reševanju sodi na
področje civilnih oblasti. Ko pa je prišlo do neposredne vključitve voj-
ske v zaščito in reševanje, so hoteli imeti vojaški poveljniki konkretne
zahteve in naloge, da bi jih sploh lahko učinkovito izpolnjevali. Poleg
funkcionalne razsežnosti je pri tem pomembna tudi simbolna vred-
nost vojaške navzočnosti na kraju nesreče, saj se tako ljudje počutijo
veliko varnejše. 

7) Tema, ki so jo občila pogosto obravnavala, je tudi koncept solidarnosti.
Slovenija je imela do leta 1994 Zakon o solidarnosti, ki je vse zaposle-
ne obvezoval, da vsako leto prispevajo enodnevni zaslužek v solidar-
nostne namene. Velik del tako zbranega denarja je bil porabljen ob ne-
srečah. Leta 1994 je zakon prenehal veljati, sprejet pa je bil Zakon o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je zadolžil državo in
občine, da oblikujejo proračunsko rezervo, ki bi jo uporabili v primeru
nesreč (0,5–2 odstotka občinskega proračuna). Občine so v tem kon-
tekstu odgovorne za obnovo, pri tem pa jim lahko pomaga država.
Vendar pa je praksa pokazala, da odgovorna ministrstva nimajo pri-
mernih proračunskih rezerv, da bi občinam pri tem lahko bistveno
finančno pomagala. 
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Ugotovimo lahko, da ni prišlo zgolj do zoženja koncepta solidarnosti,
ampak tudi do zoženja širšega konteksta, v katerem se solidarnost
uresničuje. Slovenska družba namreč prestaja celovito tranzicijo iz so-
cialističnega v kapitalistični sistem, kar na ravni vrednot zmanjšuje
pomen načela solidarnosti in povečuje načelo individualizma. Čeprav
je Slovenija znana po visoki stopnji socialnih transferjev, pa naša druž-
ba vendarle ni več toliko strukturirana na osnovi koncepta solidarnosti
med različnimi socialnimi in socialnoekonomskimi skupinami. Struk-
tura vrednot v današnji slovenski družbi je postala drugačna, saj se
občutek odgovornosti za širše socialne zadeve zmanjšuje na račun in-
dividualnih in družinskih problemov. 

V primeru poplav se je vlada znašla v kočljivem položaju. Nekaj mese-
cev pred tem je bil v Sloveniji potres (12. 4. 1998), pri čemer je vlada
uvedla poseben davek za zbiranje določenega deleža prihodka vsakega
davkoplačevalca. To je med ljudmi, ki so bili prepričani, da mora drža-
va pomagati iz proračunskih rezerv, sami pa bodo pomagali po svojih
zmožnostih, spodbudilo številne kritike. V primeru poplav si ministr-
ski predsednik tako ni drznil predlagati enakega postopka, kar pa je
po drugi strani povzročilo negativne reakcije pomoči potrebnih ljudi,
ki so takoj obtožili vlado, da za žrtve potresa in poplav uporablja dvoja
merila. Državljani so bili tako po njihovem mnenju razdeljeni na dve
ustavno in pravno neenaki kategoriji. Vlada sama se je ujela v past
lastne nedosledne politike. V tem primeru je bil očiten tudi vpliv poli-
tike na krizno odločanje, saj so bližajoče se lokalne volitve prispevale
k temu, da so politiki na različnih ravneh dajali številne nerealne ob-
ljube. 

8) Z obravnavano zadevo je povezana tudi zavarovalniška politika. Težiš-
če odgovornosti za kritje škode ob nesreči se je od družbe premaknilo
k posamezniku, organizaciji ali podjetju. Najboljši način za zago-
tovitev sredstev po nesreči je postalo zavarovanje premoženja. Iz medi-
jskih poročil je razvidno, da so prizadeti ljudje pričakovali solidar-
nostno pomoč drugih prebivalcev, lokalnih skupnosti in države.
Zavarovalniških podjetij niso pogosto omenjali, saj veliko ljudi svojega
premoženja sploh ni imelo zavarovanega. Številni prebivalci s prizade-
tih območij so se kar zanašali na prej omenjene potencialne vire po-
moči, kot da bi bili samoumevni, kar pomeni, da se še niso prilagodili
novemu »sistemu«, v katerem individualna odgovornost za svojo last-
nino prevladuje nad kolektivno. 

9) Občila so veliko prispevala k iskanju »grešnega kozla«. Lokalne skup-
nosti so hotele za posledice poplav okriviti državo, ta pa je krivdo
pripisovala lokalnim skupnostim. V mestu Ljubljana je mestni svet
sprejel dokument, v katerem je še pred poplavami zaradi državne ne-
dejavnosti na področju vodnega gospodarstva zavrnil odgovornost za
morebitne poplave. Državni predstavnik pa je na drugi strani celotno
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situacijo predstavil drugače: mestni svet naj bi zavrnil načrt prostorske
ureditve, s katerim bi lahko uresničili predlagane vodnogospodarske
ukrepe. Državnih ukrepov pa brez načrtov prostorske ureditve sploh
ni mogoče izvajati. Podobna zgodba se je ponovila tudi na številnih
drugih prizadetih območjih, kjer so vsi ključni akterji kriznega uprav-
ljanja in vodenja odgovornost prelagali drug na drugega. To se pokaza-
lo tudi v občilih, ki so objavljala članke z naslovi, kot je npr. »Za popla-
ve je kriva država« (glej Delo, 12. 11. 1998).

10) Po poplavah se je začel običajen pokrizni ritual s številnimi konferen-
cami, sestanki, strokovnimi obiski prizadetih območij, podeljevanjem
nagrad tistim, ki so učinkovito delovali v krizi, itd. Nastalo je veliko
analiz poplav, v katerih so najrazličnejši strokovnjaki s področij vod-
nega gospodarstva, geografije, geologije, gozdarstva itd. krivili državo
in občine za vzroke in posledice nesreče. Opaziti pa ni bilo nobene sa-
mokritike strokovne javnosti, kljub možnostim, da bi nekatere ustano-
ve lahko pri preprečevanju poplav naredile več že v okviru obstoječega
pravnega reda in kljub sicer omejenim sredstvom. 

Temeljni nauki in sklepi

Ključne nauke in sklepe v zvezi s kriznim upravljanjem in vodenjem ob
poplavah novembra 1998 predstavljamo v naslednjih točkah:
1) Novembrske poplave leta 1998 so predstavljale kompleksno naravno

nesrečo, in sicer zaradi soobstoja velikih količin padavin in velikih ne-
viht, ki so povzročile nastanek poplav in hudournikov po vsej Sloveni-
ji. Zaradi tega so bila ogrožena človeška življenja, nastala je škoda na
objektih, cestah, železniških, električnih, telefonskih plinskih in vod-
nih povezavah, škoda na poljih, prišlo je do onesnaženja vode, nesreč
z razlitim gorivom in drugimi nevarnimi snovmi, prometnih nesreč
itd. Kumulativni učinek številnih zaporednih poplav v letu 1998 je po-
stopno pripeljal do nastanka najhujše poplave od leta 1990 pa vse do
današnjih dni. Z geografskega vidika so bile novembrske poplave raz-
širjene po celotni Sloveniji, do največjih poplav pa je prihajalo na so-
točjih rek in hudournikov, kjer so se poplavne vodne sile združile v
novo destruktivno poplavno moč (npr. v Celju na sotočju Savinje, Hu-
dinje in Voglajne, v Nazarjah na sotočju Savinje in Drete, pod Zidanim
Mostom na sotočju Save in Savinje itd.).
V tej krizi so prišli do izraza tudi nekateri elementi presenečanja, kot
so poplavljanje talne vode skozi nedokončane ali nezaščitene kanaliza-
cijske sisteme na poplavno neogroženih območjih, sneženje v nižinah
na Celjskem in majhen potres v času poplav. Pretežno hudourniški
značaj slovenskih vodnih tokov je še dodatno zapletel proces predvi-
devanja količine vode in hitrosti nastajanja poplav.
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2) Primer novembrskih poplav je izpostavil kar nekaj širših sistemskih
vzrokov, ki jih noben sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami v fazi izvajanja zaščite in reševanja ne more popraviti in odpravi-
ti. K povečanju poplavne škode so prispevali dejavniki, kot so: prema-
lo finančnih virov za slovensko vodno gospodarstvo, nezaključena
sanacija škode iz prejšnjih poplav in to, da občine in država niso upo-
števale mnenj in nasvetov vodnogospodarskih strokovnjakov, še zlasti
pri prostorskem načrtovanju. Med značilne primere včasih paradok-
salnega usmerjanja in vodenja slovenske družbe sodijo številni nespre-
jemljivi posegi v okolje v obliki gradnje novih naselij in cest na poplav-
nih ali erozijskih območjih. Kakršenkoli in še tako razvit sistem
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ne more nadomestiti za-
mujenega v preventivni fazi. Zato tudi pravočasna napoved padavin in
poplav HMZ, pravočasno obveščanje odgovornih nacionalnih (CORS),
regijskih (ReCO) in lokalnih (občine) oblasti, pravočasno obveščanje
prebivalstva in izvedba neposrednih preventivnih del vodnogospodar-
skih družb niso mogli preprečiti katastrofalnih posledic poplav.

3) Štab Civilne zaščite Republike Slovenije se je sestal drugi dan nesreče,
ko je šele postalo jasno, da je treba sprejeti nekatere ključne odločitve
tudi na tej ravni. Na Celjskem so bili aktivirani štabi Civilne zaščite v
vseh triindvajsetih občinah. Večji del kriznega upravljanja in vodenja
je potekal na občinskih, medobčinskih ali regijskih ravneh, vendar je
bilo treba aktivirati tudi nacionalno raven, vključno s Slovensko voj-
sko, ki je sodelovala v najbolj prizadetih občinah. Obiski ključnih poli-
tikov na prizadetih območjih so pri samem kriznem upravljanju in vo-
denju odigrali pomembno simbolno vlogo, kar so vidno poudarila tudi
občila. Najbolj odmeven je bil obisk predsednika Republike Slovenije.

4) V kriznih razmerah so bile predvidene medresorske poti obveščanja o
vodnih višinah in pretokih s stališča obvladovanja lokalnih razmer
prepočasne. Na Celjskem je bilo opaziti oblikovanje nekakšne nove
informacijske mreže, kot je značilno za številne krizne situacije, ki je
hitreje kot HMZ iz neposredne bližine poplavljenih območij prenašala
informacije o višini in pretoku voda ter o škodi. Razloge za to gre iska-
ti v težavnosti nadziranja hudourniških voda v Sloveniji, v nezadost-
nem številu avtomatskih vodomernih postaj, posrednem dostopu do
teh postaj ipd. 

5) Novembrske poplave so opozorile na težavnost obvladovanja kriznih
razmer v razmerah kadrovskega in tehničnega pomanjkanja. ReCO
Celje je bil preobremenjen, tako da je svoje primarne naloge izvajal na
račun sekundarnih, ki bi jih moral v krizi prav tako izvajati. Tudi na
sami operativni ravni so bile reševalne in zaščitne dejavnosti zaradi
omejenih virov prioritizirane, česar pa številni lastniki zasebnih objek-
tov niso sprejeli naklonjeno, posledično pa tudi množična občila ne.
Prednost so imeli ključni javni infrastrukturni objekti. Tovrstne težave
bi bilo mogoče rešiti z večjim vključevanjem državnih sil za zaščito in
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reševanje, s še večjo medobčinsko in medregijsko pomočjo ali z večjim
sodelovanjem Slovenske vojske.

6) V poplavah je prišlo tudi do dejanske prizadetosti nekaterih organov
kriznega upravljanja in vodenja. To pomeni, da so bile nekatere ključ-
ne ustanove na regijski in lokalni ravni poplavljene (ReCO Celje, Splo-
šna bolnišnica Celje, Radio Celje, OKC Celje, Elektro Celje, skladišče
Slovenske vojske, objekti nekaterih gasilskih društev itd.). Očitno je,
da bodo morale te ustanove nekaj več časa posvetiti načrtovanju samo-
zaščitnega delovanja in pripravam nanj tudi v primeru poplav.

7) Aktiviranje Slovenske vojske pri zaščiti, reševanju in pomoči se je iz-
kazalo kot nekoliko problematično. Prišlo je do položaja, ko je vojska
sama hotela sodelovati, javnost je to prav tako hotela, civilni organi lo-
kalnih oblasti pa v skladu z legitimno lastno presojo tega niso zahteva-
li, čeprav je kmalu zatem prišlo do kritike občil v zvezi z nezadostno
dejavnostjo akterjev zaščite in reševanja. Končno aktiviranje Sloven-
ske vojske je pokazalo, da lahko učinkovito prispeva k zaščiti in reše-
vanju, vendar bo na tem področju treba še izpopolniti civilno-vojaško
usklajenost, tako v fazi načrtovanja kot tudi neposrednega izvajanja
sprejetih odločitev. Izpostavil se je tudi problem opremljenosti vojske
za izvajanje zaščitno-reševalnih nalog.

8) Novembrske poplave so opozorile tudi na probleme usklajenosti med
nekaterimi akterji. Še zlasti je bilo to opazno pri težavah na relaciji
med raznimi inšpekcijami in akterji kriznega upravljanja in vodenja.
Gasilci, ki so črpali onesnaženo vodo iz ključnih infrastrukturnih ob-
jektov, so bili izpostavljeni inšpekcijski prepovedi vlivanja onesnažene
vode v kanalizacijski sistem, ki bi pozneje lahko tudi poplavljal. Tudi
gasilci, ki so z uničenjem ceste rešili naselje v bližini Celja, so bili poz-
neje izpostavljeni inšpekcijskim pritiskom zaradi uporabe pravno in
administrativno neprimernih metod za doseganje ciljev. Takšne situa-
cije nedvomno kažejo na konflikt vrednot med različnimi akterji. 

9) Vloga množičnih občil v krizi je bila dvojna. Na eni strani so bila mno-
žična občila sredstvo obveščanja o krizi, na drugi strani pa so nadzoro-
vala krizno upravljanje in vodenje. Vzorec medijskega poročanja o po-
plavah novembra 1998 je bil naslednji:
– vzroki nesreče,
– zaščitne in reševalne dejavnosti,
– ocena škode,
– dejavnosti v zvezi z obnovo,
– iskanje krivcev za poplavo in usmerjanje krivde v zvezi s tem.

Na splošno lahko rečemo, da so občila na lokalni, regijski in nacionalni
ravni prebivalstvo pravočasno obveščala o poplavljanju. Poročila o obi-
skih pomembnih politikov na prizadetih področjih so bila pogosta in ce-
lovita. V množičnih občilih se je pojavilo le malo neodvisnih strokovnja-
kov, ki so objavili svojo analizo dogodkov. V medijskem prostoru se je
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pojavilo tudi kar nekaj neskladnosti pri podatkih o velikosti škode ter o
državnih in lokalnih kriznih dejavnostih. To jasno opozarja na še večjo
potrebo po usklajevanju informacijske dejavnosti v kriznem upravljanju
in vodenju.

VIRI
Anželjc, D., D. Burja, P. Muck in B. Zupančič. (1995). Poplavna ogroženost Slo-

venije. Ujma 9.
Dolinar, M. (1999). Obilne padavine ob poplavah jeseni leta 1998. Ujma 13.
Dražnik, L., 3. operativno poveljstvo Slovenske vojske, osebni intervju, 30. 5.

2001, Celje.
Državni zbor RS. (2001). Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in

delovnem področju ministrstev. Ljubljana: Uradni list RS, št. 30/01.
Državni zbor RS. (1994). Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Ljubljana: Uradni list RS, št. 64/94.
Franetič, J., svetovalec za zaščito in reševanje v občini Laško, osebni intervju, 14.

11. 2001, Celje.
Gasilska zveza Slovenije. (17. 12. 1998). Poročilo o poplavah. Ljubljana.
Generalštab SV. (5. 11. 1998). Ukaz za pripravljenost poveljstev in enot SV za izvaja-

nje zaščite in reševanja. Ljubljana.
Gerkeš, N., urednica na Radiu Celje, osebni intervju, 14. 11. 2001, Celje.
Hidrometeorološki zavod RS, MOP. (4.11. 1998). Napoved razvoja vremena in opo-

zorilo. Ljubljana.
Horvat, A. in J. Papež. (1999). Vodna ujma na hudourniških območjih jeseni

1998. Ujma 13.
Horvat, A. (1995). Urejanje hudourniških in erozijskih območij. Ujma 9.
Inštitut za varovanje zdravja. (5. 11. 1998). Obvestilo za javnost. Ljubljana.
Inštitut za varovanje zdravja. (5. 11. 1998). Obvestilo za javnost – preklic. Ljub-

ljana.
Klabus, A. (1999). Poškodbe cest zaradi visokih voda hudournikov. Ujma 13.
Kovačević, F. (1998). Hrvatske vode i sigurnost. Zagreb: DEFIMI.
Kragelj, D., namestnik direktorja javne bolnišnice Celje, osebni intervju, 14. 11.

2001, Celje.
Križnik, J., poveljnik Štaba Civilne zaščite v Laškem, osebni intervju, 14. 11.

2001, Celje.
Lamberte, R. (2000) »The Spring Floods of 1998.« V Crisis Management in a Transi-

tional Society: The Latvian Experience, uredila E. Stern in D. Hansen, str.
297–335. Stockholm: CRISMART.

Lednik, A. 11. 11. 1998. »Plavajoči dan na Celjskem«. Tednik 7D. 
Mestna občina Celje. (6. 11. 1998). Poročilo po ogledu in pripravi ocene dogodkov v

Pečovniku. Celje.

XPOPLAVE NOVEMBRA 1998X



256

Mestna občina Celje. (17. 11. 1998). Predhodno poročilo o aktivnostih ob poplavi.
Celje.

Naglič, D., svetovalec na Upravi za obrambo Celje, osebni intervju, 30. 5. 2001,
Celje.

Podjetje za urejanje hudournikov. (1998). Vodni ujmi jeseni 1998 v Sloveniji in
smernice za varstvene in varnostne ukrepe, študijska naloga. Ljubljana.

Polajnar, J. (1998). Visoke vode v Sloveniji leta 1998. Ujma 13.
Poveljstvo 82. brigade SV. (15. 11. 1998). Poročilo o aktivnostih SV pri odpravljanju

posledic poplav. Celje.
Praprotnik, D., namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite v občini Celje, osebni

intervju, 30. 5. 2001, Celje.
Radio Slovenija. 6. 11. 1998. Danes do trinajstih.
ReCO Celje. (4.–6.11. 1998). Dnevnik dela v ReCO Celje. Celje. 
ReCO Celje. (7. 11. 1998). Regijski informativni bilten. Celje.
ReCO Celje. (26. 1. 1999). Predlog za odpravo pomanjkljivosti v ReCO Celje, ki so

ugotovljene ob zadnji poplavi. Celje.
Regijski štab CZ zahodne Štajerske. (9. 11. 1998). Poročilo o odpravljanju posledic

poplav. Celje. 
Sertočnik V., poveljnik Gasilske zveze Celje, osebni intervju, 14. 11. 2001, Celje.
Slak, I., operater v ReCO Celje, osebni intervju, 14. 11. 2001, Celje.
Spevan, J., poveljnik poklicne gasilske enote v Celju, osebni intervju, 14. 11.

2001, Celje.
Stern, E. (1999) Crisis Decisionmaking: A Cognitive Institutional Approach, Stock-

holm: University of Stockholm, Department of Political Science.
Šestan, S. (1997). Novosti na področju opazovanja, obveščanja in alarmiranja.

Ujma 11.
Šipec, S. (1999). Poplave in zemeljski plazovi jeseni leta 1998. Ujma 13.
Šipec, S. (1999). Pregled naravnih in drugih nesreč v Sloveniji leta 1998. Ujma

13.
Šipec, S. in sod. (1999). Naravne in druge nesreče v RS v letu 1998. Ljubljana: Urad

RS za zaščito in reševanje.
Špiler, V., poveljnik Gasilske zveze Laško, osebni intervju, 14. 11. 2001, Celje.
Štab Civilne zaščite. (5. 11. 1998). Zapisnik izredne seje Štaba Civilne zaščite. Ljub-

ljana.
TV Slovenija 1. 6. 11. 1998. Dnevnik.
TV Slovenija 1. 5. 11. 1998. Obzornik.
UO Celje. (1. 12. 1998). Analiza delovanja regijskega in občinskih sistemov zaščite in

reševanja ob poplavah novembra. Celje.
Ullberg, S. (2001). Environmental Crisis in Spain: The Boliden Dam Rupture. Stock-

holm: CRISMART.
Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Celje. (1998). Vodna ujma 1998 na vodnem

območju Savinje in Sotle. Celje.
Uprava RS za zaščito in reševanje. (4. 11. 1998). Opozorilo. Ljubljana.
Urada Vade RS za informiranje. (1998 in 1999). Kliping medijskih zapisov (tiskana

občila, TV in radio) o poplavah v Sloveniji. Ljubljana.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



257

Urad Vlade RS za informiranje. (8. in 29. 10., 5., 12. in 19. 11. 1998). Sporočila za
javnost s seje vlade RS. Ljubljana.

Urad Vlade RS za informiranje. (25. 2. 1999). Sporočilo za javnost s seje vlade RS.
Ljubljana.

Vlada RS. (1999). Načrt zaščite in reševanja ob poplavah na območju Slovenije. Ljub-
ljana.

Žele, D., namestnik poveljnika Štaba Civilne zaščite v zahodni Štajerski, osebni
intervju, 14. 11. 2001, Celje.

XPOPLAVE NOVEMBRA 1998X





259

Grega Repovš 
Marko Polič 

Renata Kranjčec

VII.
POŽAR V GORENJU V VELENJU 

SEPTEMBRA 2000

Uvod

Nedelja, 3. 9. 2000, se je začela kot povsem običajen dan – prebivalci Ve-
lenja in zaposleni v Gorenju, mednarodno uspešnem proizvajalcu gospo-
dinjskih aparatov, so v družinskem krogu počivali in se pripravljali na
prihajajoč delovni teden. Ob 17. uri in 27 minut pa se je vse spremenilo:
eden od delavcev je opazil prve znake požara v obratu za galvanizacijo.
Že čez nekaj minut se je z ognjem spopadla tovarniška gasilska enota. V
naslednjih 17 minutah je na prizorišče prispelo 269 gasilcev s 24 vozili,
pozneje pa so se jim pridružili še drugi, tako da se je s požarom, ki je do-
lino Pake zavil v črn dim, pritegnil stotine gledalcev, zaustavil promet v
mestu in prišel v večerna poročila na nacionalni televiziji, spopadalo sku-
paj 419 gasilcev s 63 vozili. Do noči so požar lokalizirali in sosednji obrati
so ostali nepoškodovani, vendar je Galvana, ki je za proizvodnjo bistve-
nega pomena, pogorela do tal.

Požar v Gorenju predstavlja primer kompleksnega kriznega upravlja-
nja in vodenja, ki je zahtevalo sprejem vrste pomembnih odločitev, s ka-
terimi so zagotovili preživetje in dolgoročen uspeh podjetja, ki ga je pri-
zadela nesreča. Gorenje se je v tej težki preizkušnji odrezalo odlično.
Namen pričujočega prispevka je analizirati krizno upravljanje in vodenje
v primeru požara v Gorenju in njegove posledice, da bi tako dobili globlji
vpogled v procese in kontekst odločanja pri kriznem upravljanju in vode-
nju.

Pojem krize

Pri preučevanju kriz moramo jasno ločevati med objektivnimi dogodki in
okoliščinami na eni strani in pomenom za udeležence na drugi: »Če se na
dogodek nihče ne odzove in nihče ne zazna nevarnosti ali izrednih razmer, ne
moremo govoriti o krizi.« (Ullberg, 2001: 10). Dogodke praviloma zaznava-
mo kot krizne, če so pod vprašaj postavljene pomembne vrednote, če je
za ukrepanje na voljo omejen čas in če so okoliščine izrazito negotove.
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Da bi pokazali, da je požar v Gorenju moč plodno analizirati s kognitiv-
no-institucionalnim pristopom, je smiselno najprej pregledati temeljne
dejavnike, ki opredeljujejo obravnavano krizo.

V požaru so bile ogrožene pomembne vrednote. Gorenje je ena od naj-
večjih in najuspešnejših slovenskih tovarn. Uspelo mu je preživeti raz-
kroj jugoslovanskega trga in večino proizvodnje preusmeriti na zahtevne
evropske trge, s čimer je postalo eden največjih slovenskih izvoznikov in
bistven dejavnik za zagotavljanje zaposlenosti v regiji. Požar ni ogrozil le
lastnine podjetja in ekosistema v povezavi z bližnjo reko Pako, pač pa je
pod vprašaj postavil uspešnost in dolgoročno preživetje celotne tovarne,
s čimer je neposredno ali posredno ogrozil zelo veliko delovnih mest. Za-
radi svojega finančnega in materialnega pomena predstavlja Gorenje
tudi pomemben simbol uspeha in vir samozaupanja za regijo in celotno
slovensko družbo v tranziciji, ki si skuša zagotoviti mesto v Evropi.

Časa za ukrepanje je bilo malo. Bil pa je bistvenega pomena tako z vi-
dika takojšnjega gašenja požara kot z vidika poznejšega spoprijemanja z
izgubo galvanizacijskega obrata. Požar se je širil zelo hitro in že po nekaj
minutah se je začela podirati streha. Že v začetni fazi požara je postalo
jasno, da so ogrožene tudi sosednje zgradbe in obrati (med njimi popol-
noma nova proizvodna hala). Gasilci so morali posredovati hitro in od-
ločno, da so zaščitili ogroženo lastnino, zmanjšali škodo in rešili tovarno
kot celoto.

Vendar pa nujnost delovanja ni bila omejena na gašenje požara. Če-
prav je bilo podjetje za primer požara zavarovano, ni bilo zavarovano za
izpad proizvodnje, ki ga požar lahko povzroči. Ker gre za ključno fazo v
proizvodnem postopku, je bilo galvanizacijo treba obnoviti ali nadome-
stiti čim hitreje, da bi zagotovili kontinuiteto proizvodnje ter s tem pravo-
časno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kar je bilo za Gorenjenujno,
če je hotelo ohraniti ustrezen položaj na tržišču.

Galvanizacijski obrat je bil ključnega pomena za skoraj vse proizvodne
programe v podjetju. Če dalj časa ne bi mogel delovati, bi to pomenilo
hude zaostanke v prozvodnji, kar bi ogrozilo obstoj tovarne na izjemno
tekmovalnem tržišču. Gorenje velik del svoje proizvodnje proda pod bla-
govnimi znamkami drugih evropskih podjetij, zato bi kratkotrajno po-
manjkanje lastnih izdelkov v trgovinah pomenilo zgolj začasno izgubo
tržnega deleža, nezmožnost izpolniti pogodbene obveznosti do poslovnih
partnerjev pa bi pomenila hude finančne kazni in izgubo prihodnjih na-
ročil, saj bi se partnerji preusmerili k drugim dobaviteljem. Tako bi pre-
kinitev proizvodnje spodkopala položaj, ki si ga je Gorenje ustvarjalo
vrsto let, ter zamajala temelje prihodnjega poslovanja. Zahteva po čim hi-
trejši zagotovitvi neprekinjene dobave galvaniziranih izdelkov je bila zato
več kot nujna.

Okoliščine so bile izrazito negotove. Vsak požar je sam po sebi ne-
predvidljiv. Do požara v Gorenju je prišlo na izrazito nenavadnem kraju
in povsem presenetljivo. Hitro širjenje požara in podrtje strehe obrata sta
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bila prav tako nenavadna in nepričakovana pojava. Sosednji obrati in
enote so na Galvano mejili s skupnim zidom, za katerim je divjal požar.
Nihče ni mogel vedeti, ali bodo napori gasilcev preprečili širjenje požara.
V eni od sosednjih zgradb je bila tudi čistilna naprava, ki je zagotavljala
čiščenje odplak iz tovarne. Med požarom so jo uporabili za čiščenje vode,
ki so jo uporabili za gašenje. Če bi požar zajel čistilno napravo, bi voda
odtekala v reko Pako neprečiščena, kar bi lahko povzročilo ekološko ka-
tastrofo. Požar je povzročil tudi ogromne oblake dima, ki so prekrili ce-
lotno dolino in jih je bilo mogoče videti kilometre daleč. Dokler ni bila
opravljena strokovna ocena, ni bilo znano, ali dim vsebuje strupene
snovi in ali tako predstavlja grožnjo za zdravje prebivalcev Velenja. To-
varna stoji nad rudnikom lignita, zato je obstajala tudi nevarnost, da se
bo dim razširil v rudniške jaške. Gašenje požara je bilo tako povezano s
številnimi negotovostmi in lotiti se ga je bilo treba skrajno hitro.

Drugi vir negotovosti je pomenilo spoprijemanje z izgubo galvanizacij-
skega obrata. V bližini ni bilo na voljo dovolj zmogljivih istovrstnih obra-
tov, ki bi lahko pokrili potrebe Gorenja. Ni bilo jasno, ali bo vodstvo
lahko zagotovilo zadostno dobavo galvaniziranih delov za potrebe proi-
zvodnje v tovarni in kako bo to storilo. Prav tako ni bilo jasno, kakšen bo
odziv dobaviteljev in pogodbenih partnerjev. Bodo zaupali v sposobnost
Gorenja, da prebrodi krizo in izpolni svoje obveznosti, ali se bodo obrnili
drugam? Podjetje je bilo hkrati sredi priprav na vstop na borzo in vpraša-
nje je bilo, kako bo katastrofa vplivala na kotacijo njegovih delnic. Jim bo
cena naglo padla in bo morda celo prišlo do prevzema? Prav tako ni bilo
moč predvideti odziva javnosti in tega, kako bo odziv vplival na dobro
ime in podobo, ki si ju je ustvarilo Gorenje. Vodstvo se je tako moralo
soočiti s skrajno negotovimi razmerami, ki so ogrozile uspešnost in celo
obstoj podjetja.

Izzivi so bili torej številni, kompleksni in raznoliki. Kriza je za preuče-
vanje še posebej zanimiva, ker lahko opazujemo dva različna vidika, dva
različna niza reakcij, ki ju je sprožil isti dogodek. Na eni strani imamo ga-
šenje požara, torej reakcijo javne službe, katere delovanje določa splošna
zakonodaja, na drugi strani pa imamo prizadevanja za nadaljevanje proi-
zvodnje in skrb za nadaljnjo uspešnost podjetja, torej reakcijo zasebnega
podjetja, prepuščenega lastnim sredstvom in zmožnostim spoprijemanja
z negotovo situacijo. Razlike med akterji kriznega upravljanja in vodenja
– njihovimi značilnostmi, položaji, pooblastili in organizacijskimi okvirji
– skupaj z značilnostmi problemov samih ponujajo zanimive možnosti za
primerjave in spoznanja s področja kriznega upravljanja in vodenja.

Kot analiza kriznega upravljanja in vodenja v zasebnem podjetju in ne
v javni ali nacionalni ustanovi predstavlja požar v Gorenju odstopanje od
običajnih okvirov obravnave kriznega upravljanja in vodenja v Evropi s
kognitivno-institucionalnega vidika. Lahko bi rekli, da gre za drugačen
»tip dogodka« kot pri analizah, na katerih naj bi temeljil razvoj teorije
(Hansen, 2003), kar bi lahko pomenilo, da ne prispeva ustrezno k razvoju
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teorije o slovenskem kriznem upravljanju in vodenju, ki mu je sicer pos-
večeno pričujoče raziskovalno poročilo. Po drugi strani pa se naša analiza
sklada z usmeritvijo, ki razširja krog obravnavanih dogodkov v raziska-
vah kriznega upravljanja in vodenja, kjer se težišče pomika od vojaško
naravnane obravnave nacionalnih kriz k najrazličnejšim krizam, ki priza-
denejo manjše enote oziroma skupnosti (Hansen, 2003). Če pristajamo
na tezo, da krizno upravljanje in vodenje bistveno določajo kulturni,
družbeni in organizacijski dejavniki, lahko s pogledom zunaj javnega
sektorja opazimo specifične določilnice kriznega upravljanja in vodenja,
ki bi sicer zaradi sistematičnega učinka izbora obravnavanih kriznih
primerov lahko ostale skrite. Kot pri vsakem raziskovanju nam šele spre-
minjanje vrednosti spremenljivk sistema namreč omogoči, da ocenimo
njihov vpliv in pomen. Menimo, da širjenje predmeta preučevanja na
krizno upravljanje in vodenje v zasebnem sektorju razkriva raznolike
možnosti, ponuja nove podatke o dejavnikih in izboljšuje možnosti uče-
nja pri kriznem upravljanju in vodenju.

Kontekst krize

Da bi lahko pravilno razumeli odločitve vpletenih akterjev kriznega
upravljanja in vodenja, jih moramo postaviti v ustrezen kontekst. V pri-
meru požara v Gorenju in njegovih posledic gre za dva konteksta: struk-
turo in organizacijo gasilcev ter zgodovino in vodstvo podjetja. Prvi kon-
tekst podrobno predstavlja prejšnje poglavje, zato se bomo tu
osredotočili na podjetje Gorenje.

Gorenje – zgodovina in razvoj

To, kar je danes eno največjih podjetij v Sloveniji, se je začelo leta 1950
kot nacionalizirana zasebna kovaška delavnica v majhni vasi Gorenje
(Rojc, 2000 a). Novoustanovljeni obrat je proizvajal poljedeljsko opremo
in opravljal kovaška, mehanična in ključavničarska dela. Njegov razvoj je
bil tesno povezan z navdušenjem in sposobnostmi delavcev in vodstva.
Že leta 1954 je obrat prerasel v pomembno industrijsko podjetje.

Proizvodnja v Gorenju je bila vedno izjemno prilagodljiva in že v časih
najtršega socialističnega gospodarskega planiranja se je Gorenje obnašalo
kot pravi tržni subjekt. V letih 1958 in 1959 so težišče proizvodnje začeli s
poljedelske opreme preusmerjati na kuhinjske aparate in tovrstna narav-
nanost prevladuje še danes. Povečano povpraševanje in rast podjetja sta
leta 1960 terjala preselitev v bližnje mesto Velenje, kjer je tovarna še da-
nes. Kmalu so zgradili nove tovarniške hale ter pričeli proizvodnjo plinskih
in električnih štedilnikov. Gorenje je sodelovalo s partnerji v Italiji (Gibo,
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Rex, Zanussi) in leta 1965 začelo izdelovati pralne stroje. Kot eno najuspe-
šnejših podjetij v bivši Jugoslaviji je že v obdobju 1967–68, ko je bila to ve-
lika izjema, začelo razvijati razvojno strategijo. Logistika rastočega podjetja
je s povečevanjem števila kooperantov postajala vse bolj kompleksna,
hkrati s tem pa so se širili tudi proizvodni programi, ki so vključevali gos-
podinjske aparate in pohištvo, elektroniko (televizijo in elektroakustiko),
poljedelsko mehanizacijo, motorje in agregate ter montažne hiše. 

Gorenje se je uspešno prilagodilo spremembam in izzivom sedemdese-
tih let – hitro spreminjajočim se pogojem poslovajna, naftni krizi in pose-
gom politike v gospodarstvo – in je celo osnovalo svoje podjetje v Münch-
nu v Nemčiji. Rast je bila stalna: leta 1973 je podjetje zaposlovalo 11.000
ljudi, leta 1975 pa že 18.000, kar je za slovenske razmere ogromna številka.
Zaradi vmešavanja politike in države v poslovanje je Gorenje leta 1983
prišlo na rob bankrota, vendar ga je rešilo uspešno krizno upravljanje in
vodenje, ki je temeljilo na decentralizaciji in racionalizaciji proizvodnje.
Rezultati reorganizacije so bili večja prilagodljivost in boljša odzivnost po-
slovnih podsistemov, večja kakovost proizvodnje, tehnološka posodobitev
in aktivacija ustvarjalnih potencialov v podjetju. Znotraj podjetja so obli-
kovali številne podsisteme z manjšimi, izrazito prilagodljivimi enotami, ki
so se lahko učinkovito in samostojno odzivale na okoliščine. Uspešna pre-
nova podjetja je utrdila pomen timskega dela, sodelovanja z raziskovalni-
mi ustanovami, prilagodljivosti in odprtosti za spremembe, skrbi za zapo-
slene ter druge odlike uspešnih podjetij. Leta 1989 je bil sprejet projekt
internacionalizacije in razvoja sodobne korporacije, sposobne tekmovati
na mednarodnem tržišču, kar se je ob dogodkih, ki so sledili, tj. ob razpa-
du Jugoslavije, izkazalo kot ključnega pomena.

Gorenje je – tako kot večino podjetij v Sloveniji – razpad Jugoslavije
hudo prizadel in obdobje tranzicije je bilo težavno. Okoli 40 % proizvod-
nje so namreč prodali na jugoslovanskem trgu, slovenski trg pa je pred-
stavljal le okoli 5 % prodaje. Zaradi dobro organizirane mednarodne
prodajne mreže, homogenosti kolektiva delavcev in uspešnega menedž-
menta je podjetje preživelo navkljub padcu prodaje, presežku zaposlenih
in globalni recesiji. V letih 1991 do 1993 se je iz socialističnega samou-
pravnega podjetja brez hujših pretresov spremenilo v močno delniško
družbo.

Zgodovina Gorenja je zgodovina prilagodljivega podjetja z uspešnim
kriznim upravljanjem in vodenjem kot pomembnim delom identitete,
organizacijskega znanja in kulture podjetja.

Položaj v času požara

V času požara je bilo Gorenje eno največjih in najuspešnejših podjetij v
Sloveniji – četrto na seznamu tristotih največjih podjetij v državi. Bilo je
drugi največji izvoznik, pri čemer so izvozili 93 % proizvodnje in imeli 4-
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odstotni delež na evropskem tržišču gospodinjskih aparatov. Pogoreli
obrat je povzročil za okoli 4 milijarde SIT neposredne škode, temu zne-
sku pa je treba dodati še plače za 206 zaposlenih, stroške za alternativno
dobavo materiala in posledice zmanjšanja proizvodnje v drugih obratih.

Nekaj besed moramo nameniti tudi politični situaciji v Sloveniji v
času, ko je v Gorenju prišlo do požara. Bilo je volilno leto, mesec in pol
pred parlamentarnimi volitvami. Nekaj mesecev pred požarom je prišlo
do spremembe vladne koalicije in zamenjave vlade. Vladajočo koalicijo
LDS in SLS pod vodstvom dr. Janeza Drnovška je zamenjala koalicija
SDS, SKD in SLS na čelu z dr. Andrejem Bajukom. Nova vlada se je po-
čutila negotovo in je bila deležna številnih kritik javnih občil, predvsem
časopisja. Hkrati je pred požarom Gorenje postalo lastnik znatnega dele-
ža delnic vodilnega slovenskega dnevnika Delo.

Obrat Galvana

Obrat Galvana se je razprostiral na površini okoli 5400 m2, obkrožen z
drugimi proizvodnimi obrati na jugozahodnem delu zemljišča tovarne.
Na severni strani je novo proizvodno dvorano hladilne tehnike od Galva-
ne ločeval le osem metrov širok koridor, objekta pa sta imela skupno
strešno konstrukcijo. Na vzhodni strani je bila druga proizvodna dvorana
s prizidkom, na zahodni strani pa je bila nameščena čistilna naprava za
celotno tovarno. Ob južnem zidu pogorele Galvane je bila transformator-
ska postaja s štirimi transformatorji in manjšim laboratorijem. V nad-
stropju nad transformatorsko postajo in laboratorijem so bile pisarne.
Galvanizacijski obrat je imel jekleno konstrukcijo. Stene so bile zgrajene
iz betonskih blokov, streho pa so pokrivale trapezoidne pocinkane kovin-
ske plošče, nekaj izolacijskega materiala in običajna črna streha, zalita s
katranom in prekrita s peskom. Streha je bila pohodna. Na vzhodni in
zahodni strani Galvane sta bila požarna zidova, ki sta preprečevala širje-
nje požara na sosednje zgradbe. Požara sicer niso pričakovali, zato po-
slopje ni bilo opremljeno s samodejnimi gasilnimi aparati ali kako drugo
aktivno protipožarno opremo. Galvana je imela veljavno dovoljenje za
obratovanje.

V času, ko je izbruhnil požar, so redno delovno dolžnost opravljali trije
izmed osemnajstih poklicnih gasilcev v gasilski enoti Gorenja.
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Pregled dogodkov

Prva faza: Požar

3. 9. 2000
17:27 – požar opazita dva delavca na poti mimo tovarne.
17:29 – gasilci iz Gorenja takoj začnejo gasiti požar.
17:31 – po obvestilu, da nekje ob Velenjskem jezeru gori, Gasilska briga-

da (GB) Velenje zaprosi Center za obveščanje (CO) Celje za tihi alarm
operativne enote. Ko jih dežurni gasilec iz GB Gorenje obvesti, da gori
tovarniška hala, sprožijo zvočni alarm GB Velenje. Hkrati pošljejo na
prizorišče požara dve cisterni, vozilo z lestvijo in vozilo za prevoz mož.
Gasilci prispejo celo še pred alarmom, saj se dim jasno vidi po celotni
dolini.

17:35 – prva vozila in gasilci iz bližnjih gasilskih brigad začno prihajati na
prizorišče.

17:44 – na prizorišče prispe poveljnik gasilske enote v Gorenju Martin Pe-
čečnik in pregleda položaj.

17:50 – požar se je že razširil skozi streho ter po celotnem obratu za galva-
nizacijo; vstop v obrat ni mogoč. Na prizorišču je 296 gasilcev, kar je
za omejitev požara dovolj. Poveljnik GB Velenje Jože Drobež prispe na
prizorišče in se sestane z Martinom Pečečnikom. Oba poveljnika po-
drobno pregledata položaj. Odločita se, da se bo gašenje osredotočilo
na zaščito in rešitev drugih proizvodnih obratov, ki jih požar še ni
zajel, in se dogovorita, da bosta intervencijo vodila skupaj. Poveljnik
Drobež je zadolžen za zunanje enote, poveljnik Pečečnik pa nadzoruje
dogajanje znotraj obratov, ki jih požar ni zajel. Velenjsko policijo za-
prosijo, naj vzdržuje varnostno območje okoli prizorišča, saj se je v bli-
žini zbralo veliko novinarjev in mimoidočih opazovalcev.

17:57 – gasilske brigade iz bližnje okolice (Žalec, Mislinjska dolina, Celje
in Vojnik-Dobrna) ponudijo pomoč. Njihovo ponudbo preučijo in za-
prosijo za cisterne z ekipami po treh gasilcev. Prispe jih devetnajst. CO
Celje povpraša, ali je potrebna dodatna pomoč, a zanjo ne zaprosijo.

18:00 – dežurni v Rudniku Velenje pokliče GB Velenje in jo obvesti, da
bodo po potrebi aktivirali rudniške reševalce zaradi nevarnosti, da bi
kontaminirani zrak vstopil v rudnik. Povpraša tudi po morebitnih ško-
dljivih učinkih dima. Slovenska vojska ponudi pomoč helikopterja.

18:02 – CO Celje znova ponudi pomoč, a zanjo ni potrebe.
18:09 – dežurni v GB Velenje obvesti CO Celje, da obstaja potencialna ne-

varnost zaradi dima. CO Celje pripravi sporočilo za javnost, ki ga od-
dajo po lokalnem radiu.

18:32–18:34 – GB Velenje zaprosi za pomoč GB Celje in Žalec. Helikopter
je v zraku in na poti proti Gorenju.

18:45 – GB Velenje obvesti Rudnik Velenje, da ni nevarnosti za onesnaže-
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nje zraka v rudniku s strupenimi plini. Iz rudnika sporočijo, da so nji-
hovi reševalci pripravljeni, če bi bilo treba ukrepati.

18:5 –18:59 – na prizorišče se napotita GB Velika Pirečica in Šempeter.
19:07 – prispe helikopter.
19:16 – GB Gorenje poroča CO Celje, da je požar omejen, da ekološki ser-

visi delujejo in da dim ni nevaren. G. Zupančič z Državnega inšpekto-
rata za požarno varnost zaprosi CO Celje za poročilo o požaru.

19:24 – prvi poskus uporabe helikopterja za pogasitev požara v osred-
njem delu Galvane. Helikopter opravi skupno osem poletov, vendar je
učinek minimalen.

20:30 – vodje gasilskih enot poročajo o stanju požara in se odločijo za umik.
21:15 – vodje gasilskih enot se zadnjič posvetujejo in se odločijo glede po-

žarne straže. Straže sestavlja po pet mož iz vsake od treh gasilskih bri-
gad. Gasilska vozila, vozilo s priklopno lestvijo in oprema GB Gorenje
ostanejo na voljo straži.

4. 9. 2000 
0:03 – GB Velenje poroča Centru za obveščanje Celje.
0:40 – G. Drobež, poveljnik GB Velenje, pokliče CO Celje in mu poroča.
1.00 – menjava požarne straže.
7:30 – menjava požarne straže; vozilo s priklopno lestvijo se vrne v GB

Velenje.
13:00 – menjava požarne straže.
19:00 – GB Velenje preneha s požarno stražo, GB Gorenje pa z njo nada-

ljuje.

Druga faza: Nadomestna proizvodnja in reševanje tekočih problemov

3. 9. 2000
19:30 – sestane se vodstvo podjetja, da bi določilo skupino za krizno

upravljanje in vodenje. Po pregledu dejstev se odločijo, da je najpo-
membnejša naloga tima zagotoviti nemoteno dostavo izdelkov v skla-
du z obstoječimi pogodbami. Tim naj se sestaja po potrebi, njegovi čla-
ni pa morajo biti vseskozi dosegljivi. V naslednjih osemindvajsetih
dneh se skupina za krizno upravljanje in vodenje, ki vključuje celotno
upravo podjetja, vse direktorje in osebje za stike z javnostmi, sestane
štirinajstkrat.
V naslednjih dneh se vodstvo posveti iskanju možnosti za nadaljeva-
nje proizvodnje z začasnimi rešitvami. Največji problem je najti proste
zmogljivosti za galvanizacijo. Ker so tovrstne zmogljivosti v Sloveniji
omejene, iščejo rešitve tudi v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Rešitev
najdejo v povezavi z več slovenskimi podjetji, italijanskim dobavite-
ljem in z uporabo alternativnih postopkov, avstrijsko podjetje pa pr-
votno ponudbo pomoči umakne.
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Potem ko ocenijo motnje v dobavi izdelkov, vodstvo naveže neposred-
ne stike s kupci. Obvestijo jih o nastalem položaju ter jih seznanijo s
predvidenimi posledicami za dinamiko dobav. Zaradi pomanjkanja dolo-
čenih komponent kupci sprejmejo vrsto prehodnih rešitev pri izdelavi
aparatov.

Tako zaposleni kot poslovni partnerji podpirajo podjetje in so mu pri-
pravljeni pomagati pri ohranjanju konkurenčnega položaja. Vodstvo in
zaposleni se dogovorijo za dva neplačana solidarnostna delovna dneva.
Zaradi posledic požara dvesto šest delavcev iz Galvane ostane brez dela,
prav tako tudi štirideset delavcev iz obrata za proizvodnjo grelcev, katere-
ga obratovanje brez galvanizacije ni smiselno. Za večino najdejo rešitev s
prerazporeditvijo znotraj Gorenja in zunaj njega.

4. 9. 2000
Dan po požaru vodstvo prek ministrstva za gospodarstvo obvesti Vlado
RS o požaru in njegovih posledicah, ki bodo podjetju preprečile doseči
predvidene rezultate. Vodstvo podjetja vidi štiri načine, kako bi jim vlada
lahko pomagala (Stanič, 2000):
– oprostitev plačevanja stroškov za dobavljeno energijo podjetjem v dr-

žavni lasti;
– oprostitev plačevanja davka na dohodek;
– subvencija za pripravo programa izgradnje nove Galvane, ki bi stroške

krila prek zavarovalnine;
– postopki za odpis nekaterih obveznosti do drugih ustanov v Sloveniji

in do njihovih dobaviteljev.
Vodstvo pričakuje, da bo vlada pomagala pri ohranitvi delovnih mest in
pripravi programa za izgradnjo novega galvanizacijskega obrata. Druga
možna oblika pomoči bi bile lahko kapitalske investicije. Pristojni mini-
ster na obisku v Gorenju ponudi vladno pomoč v znesku 610 milijonov
SIT.

9. 9. 2000
Minister za gospodarstvo novinarjem pojasni, da je vlada prvotni predlog
njegovega ministrstva na svoji seji dopolnila.

15. 9. 2000
Na seji ministrstva za gospodarstvo obravnavajo možnosti državne po-
moči. Prvotno ponujeni znesek znižajo in pogojijo s spremembo lastniš-
ke strukture podjetja ter odprodajo kratkoročnih finančnih investicij
podjetja. Vlada svojo odločitev utemelji z direktivami Evropske unije, ob-
čila pa izpostavijo nedavni Gorenjev nakup delnic dnevnika Delo. Gore-
nje zavrne ponudbo vlade za reševanje krize in ne prejme nobene držav-
ne pomoči.
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Tretja faza: Rekonstrukcija obrata

7. 9. 2000
Prvi sestanek projektne skupine za nov galvanizacijski obrat. Skupina se
odloči, da bodo probleme reševali s timskim delom ter odločitve spreje-
mali s soglasjem (Rojc, 2000 b). Odločijo se, da bo novi obrat narejen po
vzorcu starega, ki je dobro deloval in so ga večkrat posodobili. Za razpra-
vo o morebitnih dilemah in za reševanje spremljajočih problemov obliku-
jejo dva tima, enega za novi kovinskopredelovalni obrat in enega za gal-
vanizacijski obrat in čistilno napravo.

13. 9. 2000
Projektna skupina se sestane drugič. Obravnavajo prostorska in tehno-
loška vprašanja v zvezi z izgradnjo novega obrata. Novi obrat naj ne bi le
nadomestil izgubljenih zmogljivosti, ampak bi podjetju tudi zagotovil
nov razvojni zagon. Glede na prostor, ki ga imajo na voljo, naravo tehno-
loških procesov in logističnih zahtev obravnavajo tudi dodatne dobrobiti,
ki bi jih prinesel novi obrat. V okviru razprave o rekonstrukciji Galvane
obravnavajo vrsto razvojnih načrtov in vprašanj.

16. 9. 2000
Projektna skupina se sestane tretjič. Predstavijo možne rešitve (minimal-
ne in maksimalne), izberejo najboljšo in potrdijo njeno izvedbo.

23. 3. 2001
Odprtje novega obrata hladilne tehnike in novega galvanizacijskega
obrata. Stroški investicije so 43 milijonov DEM. Projekt rekonstrukcije je
končan in začne se redna proizvodnja. Leto 2001 se za skupino Gorenje
konča zelo uspešno (Gorenje, 2001) s 3,2 miljarde SIT neto prihodka od
prodaje, kar je 13 % nad predvidevanji. S tem je že dosežena raven pri-
hodka, predvidena za leto 2003.

Ključni odločitveni trenutki

Prvi del: Požar

Lahko rešimo Galvano?
Potem ko sta oba poveljnika – Martin Pečečnik iz GB Gorenje in Jože
Drobež iz GB Velenje – prišla na prizorišče in pregledala stanje, se je bilo
treba odločiti za strategijo gašenja. Ključno vprašanje je bilo, kam usme-
riti prizadevanja gasilcev in kakšne cilje si zastaviti. Pregled je pokazal,
da se bo streha Galvane vsak hip sesula in da vstop v stavbo ni mogoč.
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Če bi poskušali pogasiti požar, ki je divjal v stavbi, bi to zahtevalo nadč-
loveške napore in gasilce bi izpostavilo velikemu tveganju, izid pa bi bil
negotov. Zato sta se poveljnika odločila, da ne bodo tratili časa in moči z
reševanjem Galvane, kar bi gasilce po nepotrebnem izpostavljalo dodatni
nevarnosti, pač pa se bodo raje v celoti posvetili obrambi sosednjih enot
in obratov pred požarom. Odločitev je utrdil kratek osebni pogovor med
poveljnikom GB Gorenje in generalnim direktorjem podjetja. Slednji je
po poročilu gasilskega poveljnika kratko odgovoril: »Samo poskrbite za
našo novo tovarno.« (Debenjak, Pečečnik in Rojc, 2002, osebni intervju)

Kako organizirati poveljevanje?
Glede na navade in predpise je poveljevanje na prizorišču požara dome-
na lokalnega poveljnika, tj. poveljnika GB, ki je pristojna za kraj požara.
Po kratkem posvetu sta se Martin Pečečnik, poveljnik GB Gorenje, ki je
bila pristojna za kraj požara, in Jože Drobež, poveljnik GB Velenje, odlo-
čila, da si odgovornost razdelita glede na svoje znanje, izkušnje in oseb-
nostne lastnosti. Ker je Pečečnik podrobno poznal enote, obrate in drugo
infrastrukturo na območju tovarne, je prevzel nadzor nad gasilskimi de-
javnostmi v sosednjih stavbah ter na strehi Galvane. Drobež, ki je imel
več osebnih stikov z drugimi poveljniki gasilskih enot iz okolice ter več
izkušenj z organizacijo in postopki Gasilske zveze Slovenije, pa je prev-
zel organizacijo, usklajevanje in nadzor gasilcev iz večjega števila gasil-
skih brigad, ki so prispele na prizorišče požara, kakor tudi vodenje odno-
sov z drugimi organizacijami. Delitev vodstvenih nalog in odgovornosti
je bila jasno definirana in oba poveljnika sta jo ves čas intervencije spo-
štovala.

Je dim nevaren?
Ena glavnih značilnosti požara je bila že od vsega začetka ogromna koli-
čina dima, ki je prekril dolino in širšo okolico opozarjal na požar. Ker ke-
mična sestava materialov, ki so bili izpostavljeni požaru, ni bila širše
znana in bi lahko predstavljala nevarnost, je dežurni v GB Gorenje obve-
stil CO Celje, ki je po lokalnem radiu objavil opozorilo javnosti. Vsebino
opozorila so na radijski postaji nekoliko spremenilli, prebivalce pa so
opozorili, naj zaprejo okna ter naj se ne izpostavljajo dimu. Po podrob-
nem pregledu vnetega materiala sta poveljnik intervencije in vodja eko-
loške enote pozneje ugotovila, da dim ne vsebuje strupenih ali kako dru-
gače nevarnih snovi. To so sporočili radiu, ki je posredoval obvestilo, da
dim ni nevaren.

Bi lahko pomagal helikopter?
Ena od zamisli, kako za gašenje požara uporabiti vsa razpoložljiva sreds-
tva, je bil predlog, da bi vključili helikoptersko enoto Slovenske vojske.
Helikopter rutinsko uporabljajo pri številnih gozdnih požarih po Sloveni-
ji, pred požarom v Gorenju pa ga niso še nikoli uporabili v urbanem ali
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industrijskem okolju. Na voljo tako ni bilo nobenih izkušenj oziroma po-
datkov o tem, kako bo narava požara vplivala na zmožnost krmiljenja he-
likopterja ter kakšen učinek bo imel padec vode z višine na zgradbe. 
Zamisel o pomoči helikopterja se je porodila v neformalnem pogovoru
enega od gasilcev z bratom, zaposlenim v helikopterski enoti. V premi-
slek so jo posredovali gasilskima poveljnikoma, ki sta bila glede helikop-
terjevega učinka sicer skeptična, vendar sta bila pripravljena preizkusiti
to možnost. Pozneje sta za to, da sta sprejela ponujeno pomoč, navedla
tri razloge: prvič, hotela sta uporabiti vse razpoložljive možnosti za gaše-
nje in ohranitev preostalih delov tovarne ter se hkrati izogniti morebit-
nim poznejšim očitkom, da nista poskusila vsega; drugič, zanimalo ju je
preizkusiti uporabnost helikopterja v takšnih situacijah; in tretjič, v po-
nudbi pomoči sta videla priložnost za razvoj sodelovanja, ki bi lahko bilo
koristno tudi kdaj v prihodnje.
Poseg helikopterja ni prinesel nobenih prednosti, vendar tudi negativnih
stranskih učinkov ni bilo. Zaradi močnega vzgona vročega zraka, ki ga je
povzročal požar, ga je bilo težko upravljati, zaradi gostega dima pa je bilo
treba vodo spuščati z velike višine. Oboje je zelo otežilo natančno usmer-
janje vode proti cilju. Ob vsakem spustu vode s helikopterja je bilo treba
vse gasilce umakniti s ciljnega področja, kar je bilo težko izvedljivo in ča-
sovno potratno. Po osmih poskusih so uporabo helikopterja razglasili za
neproduktivno in jo opustili.

Čistilna naprava mora delovati
Pri vsakem požaru nastane vrsta kemičnih stranskih produktov, ki so
lahko – posebej pri industrijskih požarih – toksični in za okolje predstav-
ljajo resno grožnjo. Gorenje je imelo čistilno napravo, ki je zagotavljala
izpust čiste vode iz proizvodnih obratov v reko Pako. Ker je imela čistilna
naprava skupen zid z Galvano, je bila v času požara neposredno ogrože-
na. Poveljnika sta se izrecno odločila, da je treba vložiti vse naprave v
zaščito čistilne naprave, zagotoviti njeno nemoteno delovanje in tudi to,
da je treba vso odpadno vodo s področja požara pred izpustom v Pako
očistiti. Ves čas požara so zid med objektoma hladili z vodo, da bi prepre-
čili širjenje požara na čistilno napravo. Vodo iz Pake so redno testirali, pri
čemer niso zaznali nobenega onesnaženja.

Kako izkazati hvaležnost gasilcem?
Odziv prostovoljnih gasilcev in gasilskih brigad iz bližnje in daljne okoli-
ce ter njihova predanost sta bila neverjetna. Da bi se gasilcem zahvalilo
za pomoč ter da bi promoviralo dobre odnose med Gorenjem, gasilskimi
enotami in lokalno skupnostjo, se je vodstvo podjetja odločilo svojo hva-
ležnost izraziti na različne načine, npr. s prigrizki in osvežilnimi pijačami
za gasilce med intervencijo ter tako, da je vsako vozilo prizorišče požara
zapustilo s polnim rezervoarjem goriva.
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Drugi del: Neposredne skrbi

Kako se spoprijeti s krizo?
Ko je prejel sporočilo, da je v Gorenju izbruhnil požar, je generalni direk-
tor Jože Stanič takoj odšel v podjetje in pregledal položaj. Njegov prvi
ukrep je bil, da je takoj sklical upravo podjetja, ki je oblikovala skupino
za krizno upravljanje in vodenje. Skupina se je prvič sešla dve uri po iz-
bruhu požara. V naslednjem mesecu dni se je skupina v povprečju sesta-
jala vsak drugi dan in vsi njeni člani so morali biti dosegljivi 24 ur na
dan.

V nasprotju s precej samostojnim vodenjem posameznih oddelkov v
okviru Gorenja so krizno upravljanje in vodenje centralizirali, da bi pove-
čali operativnost in omogočili sprotno usklajevanje prizadevanj posamez-
nih oddelkov z razvojem položaja. Najpomembnejša naloga skupine je
bila zagotoviti neprekinjeno dobavo izdelkov in izpolnjevanje pogodbe-
nih obveznosti. V ta namen je skupina sprejemala kratkoročne in dolgo-
ročne poslovne, taktične in operativne odločitve.

Kako nadaljevati proizvodnjo?
Zaradi kritičnega pomena galvanizacijskega procesa za praktično vse
proizvodne linije je bila najpomembnejša naloga akterjev kriznega
upravljanja in vodenja zagotoviti neprekinjeno proizvodnjo kljub izgubi
Galvane. Tej nalogi se je posvetilo celotno vodstvo podjetja, pri čemer sta
bila najbolj izpostavljena oddelek nabave in njegov vodja. Ker v bližini ni
bilo primernih galvanizacijskih zmogljivosti, problema ni bilo mogoče re-
šiti z enim samim ukrepom. Galvanizacijo so zagotovili v kooperaciji z
več manjšimi regionalnimi obrati, kar je zahtevalo intenzivno usklajeva-
nje. Iskali so nadomestne galvanizacijske obrate, poleg tega pa so obrav-
navali in implementirali še vrsto drugih rešitev, npr. plastificiranje dolo-
čenih delov namesto kromiranja, za kar se je bilo treba dogovoriti s
strankami. Položaj je zahteval usklajevanje številnih sočasnih dejavnosti
in sprejemanje vrste med seboj povezanih odločitev. Razpršitev galvani-
zacijske dejavnosti na različne lokacije zunaj tovarne je zahtevala pose-
bej skrbno načrtovanje. Predlagane spremembe izdelkov je bilo treba
oceniti z vidika tehnične izvedljivosti, standardov kakovosti in zahtev
strank. 

Ali sprejeti pogoje vlade za pomoč?
Po požaru je vodstvo Gorenja pričakovalo določeno pomoč države oziro-
ma Vlade RS, zlasti zaradi izgubljenih delovnih mest in za izgradnjo no-
vega obrata. Med obiskom ministra za gospodarstvo v Gorenju je vodstvo
podjetja predstavilo različne možnosti pomoči, kot so kapitalske investi-
cije, oprostitve plačil energije in/ali davkov, subvencije za rekonstrukcijo
in odpis določenih dolgov (Stanič, 2000), minister pa je obljubil pomoč v

XPOŽAR V GORENJU V VELENJU SEPTEMBRA 2000X



272

višini 610 milijonov SIT. V naslednjih dneh je vlada svojo ponudbo spre-
menila in jo pogojila z dezinvestiranjem podjetja glede kratkoročnih in-
vesticij. Večji del teh investicij so predstavljale delnice največjega sloven-
skega dnevnika Delo. Nadzorni odbor Gorenja je pogoje ocenil kot
nesprejemljive in predlog vlade zavrnil. Gorenje tako od vlade ni prejelo
nobene pomoči in se je pri spoprijemanju s posledicami požara oprlo
zgolj na lastne sile ter na podporo poslovnih partnerjev.

Kaj storiti z delavci, ki so ostali brez dela?
Uničenje Galvane je pomenilo, da je dvesto devetdeset zaposlenih čez noč
ostalo brez dela. Vodstvo podjetja se je moralo odločiti, kaj storiti z njimi.
Ena možnost je bila odpustitev delavcev, saj je vlada zagotovila, da jim bo
našla nova delovna mesta, vendar se je vodstvo kategorično odločilo, da
zaradi požara ne bodo nikogar odpustili. Odločitev je predstavljala izraz
lojalnosti do delavcev in hkrati dokaz sposobnosti, da premagajo krizo.

V času, ko so načrtovali in gradili nov galvanizacijski obrat, so delavce
prerazporedili na sezonsko pogojena opravila. Pozneje so se nekateri od
njih vrnili na delo v galvanizacijski obrat, drugi pa so ostali na novih de-
lovnih mestih drugod v tovarni.

Naj gredo delnice podjetja na borzo ali ne?
Le tri dni pred izbruhom požara je vodstvo v skladu s poslovnim načrtom
pričelo postopek za uvrstitev delnic podjetja na Ljubljansko borzo vred-
nostnih papirjev. Po požaru so morali v Gorenju sprejeti pomembno od-
ločitev, ali naj postopek nadaljujejo navkljub vsem težavam ali naj ga za-
držijo ali pa morda celo povsem ustavijo. Nadaljevanje postopka bi lahko
privedlo do slabega, podcenjenega izhodiščnega položaja delnic podjetja
na borzi, njegova zaustavitev pa bi lahko pomenila upočasnitev razvojnih
načrtov, kar bi v javnosti morda zaznali kot nezmožnost spoprijemanja s
krizo. 

Vodstvo se je odločilo, da bo postopek nadaljevalo, kar je bil znak zau-
panja v lastne zmožnosti za reševanje krize. Postopek so izpeljali tekoče
in le z majhno upočasnitvijo. Končno odločitev so sprejeli konec septem-
bra, ko so imeli na voljo vse potrebne podatke in so bili obeti videti
dobri. Ob predstavitvi prospekta za borzo ob koncu leta so borzne
posrednike in predstavnike ljubljanske borze pozvali k sodelovanju ter
dogodek izkoristili za prikaz uspešnega spoprijemanja s krizo, iz katere
je Gorenje prišlo še močnejše in še bolj konkurenčno.

Tretji del: Izgradnja novega obrata 

Kako načrtovati prihodnost?
Medtem ko je vodstvo dejavno iskalo kratkoročen način za zagotovitev
neprekinjene proizvodnje, je bilo treba poiskati tudi dolgoročno rešitev
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za izgubljeno Galvano, da bi lahko sčasoma normalizirali poslovanje in si
tudi v prihodnje zagotovili konkurenčnost. Da bi zbrali potrebne infor-
macije, ocenili možnosti in predlagali možne rešitve, so oblikovali dve
delovni skupini: prvo, ki je pripravljala predlog za nov kovinskopredelo-
valni obrat, in drugo, ki je pripravlajla predlog za nov galvanizacijski
obrat in čistilno napravo. Obe skupini sta zavzeto delali ter pripravili in
ocenili različne predloge. Končno odločitev je sprejela vodstvena ekipa
podjetja na čelu z generalnim direktorjem Jožetom Staničem.

Kje in kakšen obrat zgraditi? 
Od trenutka, ko je postalo jasno, da je galvanizacijski obrat zaradi požara
izgubljen, nihče ni dvomil v to, da je dolgoročna rešitev prav izgradnja
novega obrata. Pomembno pa je, da se vodstvo ni lotilo le obnove starega
obrata, pač pa je v nesreči videlo priložnost, da bi zasnovali nov obrat, ki
bo omogočal razvoj podjetja v prihodnje in uresničitev dolgoročnih načr-
tov. 

Delovni skupini sta se soočili s številnimi in raznolikimi vprašanji:
Kakšni so proizvodni načrti za prihodnost? Katere dele naj proizvajajo
sami in katere naj kupujejo od kooperantov? Bo novi galvanizacijski
obrat delal samo za Gorenje ali tudi za potrebe prostega tržišča? Je nek-
danja lokacija primerna ali bi bilo obrat bolje postaviti kje drugje? Je
stara čistilna naprava ustrezna ali je treba zgraditi novo? Ali načrtovati ši-
ritev proizvodnje ali se sprijazniti s počasnejšo rastjo in se bolj posvetiti
kakovosti in stabilizaciji obstoječe proizvodnje?

Končna odločitev je bila, da bodo zgradili nov obrat na mestu starega
ter ga razširili v smeri proti jugu. Novi obrat naj bi vključeval novo čistil-
no napravo, oddelek za kromiranje in proizvodnjo mehanskih kompo-
nent, imel pa bi tudi vzdrževalne delavnice in prostore za druge sprem-
ljajoče dejavnosti (garderoba, sanitarije, laboratoriji, poslovni servis).
Zmogljivost obrata naj bi ustrezala razvojnim načrtom Gorenja glede ko-
ličine, kakovosti in izbora proizvodnje. Odločili so se, da bo novi obrat
opremljen z najnovejšo tehnologijo ter da bo ustrezal okoljskim standar-
dom in priporočilom.

Organi odločanja

V nadaljevanju bomo skušali analizirati in primerjati obe ravni kriznega
upravljanja in vodenja v Gorenju: gašenje požara in spoprijemanje pod-
jetja z izgubo galvanizacijskega obrata.

Na gasilski ravni je bila enota odločanja oblikovana potem, ko sta oba
poveljnika – Martin Pečečnik iz GB Gorenje in Jože Drobež iz GB Velenje
– prišla na prizorišče požara in pregledala stanje. Zaradi razlik v speciali-
ziranih znanjih in izkušnjah sta se odločila, da si bosta razdelila vlogi in
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gašenje vodila skupaj. Najpomembnejše odločitve sta sprejemala skupaj,
operativne pa vsak posamezno v skladu s svojimi zadolžitvami.

Vse odločitve je v času gašenja požara sprejela ista skupina, brez nav-
pičnih ali vodoravnih prenosov poveljstva. Vodenje, odločanje in obrav-
navanje informacij sta tako opravila akterja na kraju dogajanja. V poznej-
ši evalvaciji je poveljnik GaZS izrazil mnenje, da bi morali biti v
intervencijo dejavneje vključeni tudi drugi, še zlasti Regionalni center za
obveščanje (poročilo GaZS).

Ključna oseba pri odločanju podjetja o spoprijemanju s posledicami
požara je bil generalni direktor Jože Stanič (Debenjak, Pečečnik in Rojc,
2002, osebni intervju). Stanič je sklical in vodil skupino za krizno uprav-
ljanje in vodenje že dve uri po začetku požara. Vloge in odgovornosti za
posamezne naloge so razdelili najprimernejšim posameznikom, o najpo-
membnejših odločitvah pa je razpravljala celotna skupina, potrjeval pa
jih je generalni direktor. Oblikovali so dve dodatni delovni skupini, ki
naj bi pospešili odločanje o obnovi tovarne, vendar je bila njuna vloga
zgolj svetovalne in informacijsko-tehnične narave.

Odločenost vodstva, da bo sámo vodilo reševanje krize, moramo razu-
meti tudi ob poznavanju odnosov z Vlado RS in njenim predlogom za po-
moč. Odločitev, da zavrnejo pomoč, ki jo je ponudila Vlada RS, je Gore-
nju omogočila, da se izogne političnim vplivom pri reševanju krize in da
obdrži samostojnost pri odločanju.

Pristop vodstva je temeljil na centralizaciji vodenja in odločanja. V obi-
čajnih razmerah, ko je razvoj krize moč predvideti, lahko posamezni ak-
terji kriznega upravljanja in vodenja ter odločanja delujejo samostojno, v
okviru vnaprej začrtanih meja, in sami iščejo najboljše poti za uresniče-
vanje tekočih nalog. V izrednih razmerah, ko običajna struktura razpade,
pa lahko le centralizirano vodenje s centraliziranim zbiranjem in predela-
vo relevantnih informacij ter centralizirano koordinacijo dejavnosti zago-
tovi učinkovito delovanje celote.

Temeljni sklep, do katerega nas je pripeljalo uspešno krizno upravlja-
nje in vodenje v primeru požara v Gorenju, je, da se je s posameznimi
elementi krize najbolje spoprijemati na ravni, ki je čim bliže problemom
samim, vendar je od njih hkrati dovolj oddaljena, da omogoča jasen pre-
gled nad dogajanjem. Vsak morebiten prenos odločanja navzgor ali navz-
dol lahko označimo kot ne najboljši, saj vodi bodisi do politizacije in
izgube uvida v problem (prenos navzgor) bodisi do drobnjakarstva, neu-
činkovitega pretoka informacij in izgube koordinacije (prenos navzdol)
pri kriznem upravljanju in vodenju. Kot kažejo sorodni primeri (npr.
Sombri, 2001), pride do prenosa odgovornosti z najustreznejše ravni
navzgor ali navzdol takrat, ko glavni akterji niso sposobni ali pa niso pri-
pravljeni izvajati upravljanja in vodenja v kriznih razmerah.

Na obeh ravneh analize kriznega upravljanja in vodenja moramo upo-
števati tudi osebnostne dejavnike posameznikov. Volja, odločnost in spo-
sobnost generalnega direktorja so bistveno oblikovale sprejete odločitve.
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Hkrati pa so osebna znanstva obema gasilskima poveljnikoma omogočila
učinkovito delitev vodenja, odločanja in nadzorovanja prizadevanj gasil-
cev v boju s požarom.

Uokvirjanje problema

Bistveni element pri reševanju problemov, prepoznavanju strategij in
možnosti ter sprejemanju končnih odločitev je način, na katerega prob-
lem opredelimo in zaznavamo. V nasprotju s počasi razvijajočimi se, »po-
tuhnjenimi« krizami je požar v Gorenju akterje soočil z zelo jasno prob-
lemsko situacijo. Toda kljub na videz dobro strukturirani situaciji je bil
uspeh kriznega upravljanja in vodenja odvisen od ustrezne opredelitve
problema.
Na področju gašenja požara je bilo osrednje vprašanje pri uokvirjanju
problema določiti namen in obseg gasilske intervencije. Čeprav imajo ga-
silci v splošnem vedno enako nalogo, tj. pogasiti požar, pa je jasna opre-
delitev problema in ciljev zaradi razporejanja sredstev in učinkovitosti
dela nujno potrebna. Med gašenjem je prišlo do dveh pomembnih spoz-
nanj in opredelitev: najprej so ugotovili, da temeljna naloga ni le pogasiti
požar v galvanizacijskem obratu, pač pa preprečiti širjenje požara na so-
sednje stavbe; druga ključna ugotovitev je bila, da ogrožena čistilna na-
prava predstavlja edino zaščito pred onesnaženjem reke Pake.

Če si pobliže ogledamo odziv vodstva na požar, vidimo, da dolgoročni
problem ni bila sama izguba Galvane, pač pa vloga Galvane v celotnem
proizvodnem procesu in izpolnjevanje obstoječih pogodb, obveznosti in
poslovnih načrtov. Ker so problem opredelili širše in ne zgolj kot zame-
njavo pogorelega obrata, so si odprli pot do vrste alternativnih rešitev, si-
tuacijo pa so iz katastrofe spremenili v dolgoročen razvojni izziv. Končni
cilj ni bila zgolj nadomestitev nekdanjega obrata, pač pa razvoj zmoglji-
vosti, ki bodo ustrezale tako tekočim potrebam kot prihodnjim razvojnim
ciljem.

Uokvirjanje problema v marsičem odslikava osrednje vrednote in
miselni okvir akterjev kriznega upravljanja in vodenja. V odločitvah ak-
terjev kriznega upravljanja in vodenja lahko prepoznamo visoko raven
ekološke osveščenosti pri gasilcih ter samozaupanje in usmerjenost v
dolgoročne razvojne cilje pri vodstvu podjetja Gorenje.

Ko analiziramo, kako so glavni akterji kriznega upravljanja in vodenja
uokvirili problem, se je zanimivo vprašati, kdo je še zaznal požar v Gore-
nju kot problem in se nanj odzval. Tako dobimo vpogled v razmere v Go-
renju, na zainteresirane subjekte in splošen odnos do krize.

Med tistimi, ki so se na požar prostovoljno odzvali, je treba na prvem
mestu omeniti številne prostovoljne gasilce, ki so se javili svojim enotam
še pred neposrednim pozivom oziroma alarmom. Prostovoljne gasilske
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enote so na prizorišče prišle brez eksplicitnega povabila ali zahteve.
Glavni razlog za tak odziv so vrednote gasilcev, deloma pa ga lahko pripi-
šemo tudi pomenu, ki ga ima Gorenje za lokalno skupnost.

Na požar in uničenje galvanizacijskega obrata v Gorenju so se odzvali
tudi številne druge organizacije in posamezniki, ki so ponudili pomoč.
Med bolj zanimive primere sodi zapornik, nekdanji delavec Gorenja, ki
je pisal vodstvu podjetja in ga obvestil, da bi galvanizacijsko delo lahko
deloma opravljali v zaporniški delavnici, kjer so na voljo potrebno orodje
in naprave (Debenjak, Pečečnik in Rojc, 2002, osebni intervju). In nena-
zadnje je vodstvu Gorenja že na dan požara telefoniral minister za gospo-
darstvo, ki je Gorenje obiskal naslednji dan, ocenil škodo ter se pogovar-
jal o morebitnih oblikah vladne pomoči, zato lahko med zaineteresirane
subjekte prištejemo tudi državo oziroma Vlado RS.

Številne ponudbe za pomoč in izraze solidarnosti lahko na eni strani
pojasnimo s tem, da je Gorenje močno podjetje, na katero je ponosna vsa
Slovenija in ki je predano lokalni skupnosti, po drugi strani pa z dolgo
tradicijo solidarnosti, ki smo jo gojili v nekdanji Socialistični republiki
Sloveniji.

Simbolna dejanja

V primeru požara v Gorenju lahko prepoznamo vrsto simbolnih dejanj.
Nekatera med njimi predstavljajo zgolj nujne posledice nujnih odločitev,
nekatera pa so bila najbrž zavestno storjena s simbolnim namenom. Naj-
več simbolnih dejanj lahko pripišemo vodstvu, ki je podpiralo obstoječo
identiteto podjetja in krepilo njegovo pozitivno podobo na notranjem po-
dročju, pri poslovnih partnerjih in v javnosti. Dejanja vodstva so posre-
dovala sporočilo o močnem in neodvisnem podjetju, ki se zanaša na last-
ne vire, ter o ekološko naravnanem in socialno odgovornem podjetju, ki
se lahko uspešno spoprime s krizami in iz njih pride še močnejše.

Med najbolj odmevna simbolna dejanja sodijo odločitve, da bodo po-
skrbeli za vse delavce, ki so ostali brez dela, da bodo nadaljevali vstop
podjetja na borzo ter da bodo zavrnili pomoč pod pogoji, ki jih je postavi-
la Vlada RS. Manj javno odmevna, a nič manj pomembna gesta je bila
zahvala gasilcem, s katero so učinkovito izrazili hvaležnost podjetja za
njihovo delo in ki je utrdila dobre odnose z lokalno skupnostjo.

Odločitev, da bodo poskrbeli za vse presežne delavce, je govorila o pre-
danosti in lojalnosti vodstva do zaposlenih in do lokalne skupnosti. Mirno
lahko ocenimo, da je imela močan vpliv na pozitivno vzdušje v podjetju,
saj je zagotovila občutek varnosti in optimizma ter poglobila identifikaci-
jo zaposlenih s podjetjem. Odločitev delavcev, da se strinjajo z dvema ne-
plačanima solidarnostnima delovnima dnevoma lahko vsaj deloma ozna-
čimo kot pozitiven odziv na simbolno dejanje vodstva podjetja.
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Odločitev, da bodo nadaljevali postopek za vstop podjetja na borzo, je
imela dvojen simbolni pomen. Najprej je pomenila notranji izraz preda-
nosti in motiviranosti vodstva za uspešno rešitev krize, hkrati pa je
poslovni javnosti prenesla pomembno sporočilo o zaupanju vodstva v
sposobnost podjetja, da se uspešno spoprime s krizo. Lahko si predstav-
ljamo, da je imela odločitev pozitiven vpliv na zaupanje poslovnih part-
nerjev v vodstvo Gorenja in je pomagala skleniti potrebne dogovore s
strankami in kooperanti. Odločitev je bila pozneje poplačana z dejan-
skim vstopom Gorenja na borzo, ko je uspešno soočenje s krizo postalo
idealna priložnost za vodstvo, da pokaže odlike podjetja.

Odločitev vodstva, da zavrne ponujeno vladno pomoč, je imela prav
tako močan simbolni učinek. Po eni strani je javnosti prikazala Gorenje
kot podjetje v težavah, ki ga vlada izsiljuje in mu odteguje nujno pomoč,
s čimer je sprožila občutke solidarnosti. Po drugi strani pa je utrdila po-
dobo Gorenja kot močnega in samozavestnega podjetja, ki lahko obvlada
hude težave. Enako kot je Gorenju ta odločitev koristila, je Vlado RS po-
stavila v neprijeten položaj, ki ga lahko razberemo iz niza časopisnih
člankov z naslovi, kakršen je npr. »Gorenje v težavah, vlada se spreneve-
da; Lažni rešitelji ranjenega velikana« (Repovž, 30. 9. 2000). Vlada RS in
še zlasti minister za gospodarstvo sta skušala popraviti posledice negativ-
ne publicitete, ki sta je bila deležna. Minister je tako generalnemu direk-
torju Gorenja poslal odprto pismo, v katerem ga je pozval, naj sprejme
ponujeno pomoč zaradi delavcev, ki jih je nesreča najbolj prizadela
(Dnevnik, 11. 10. 2000).

Analize lahko sklenemo z ugotovitvijo, da so odločitve vodstva znatno
pripomogle k širjenju podobe o Gorenju kot močni, sposobni in zaupanja
vredni organizaciji, ki lahko premaguje krize. Pozitivna podoba, ki se je
izoblikovala v interni, poslovni in splošni javnosti, je podjetju pomagalu
pri spoprijemanju s krizo. Kot potrjuje analiza sorodnih primerov (Han-
sén, 2003), je promocija samozavestne in močne podobe pomembno orod-
je za zagotavljanje pozitivnega odziva in sodelovanja množičnih občil in
javnosti. Pri tem je pomembno, da taka podoba ni neosnovana in prena-
pihnjena, ker bi sicer javnost podjetju odtegnila pomoč in bi se v primeru
neuspeha celo zgražala. Zgodba o požaru v Gorenju se je končala uspešno,
o čemer pričajo laskavi naslovi člankov, npr. »Iz pepela so se dvignili moč-
nejši« (Piano, 24. 3. 2001), ki so spremljali odprtje novega obrata.

Pridobljene izkušnje

Požar v Gorenju je prinesel dragocene izkušnje in pomagal prepoznati
številne odlike in slabosti gasilske organizacije in podjetja Gorenje. Pose-
bej zanimivo je, kako sta obe organizaciji uporabili pridobljene informa-
cije in zakaj je pri tem med njima prišlo do razlik.
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Glede gasilstva so pomembna spoznanja vsaj tri. Prvič, delitev vods-
tvene vloge je bila za organiziranje in usklajevanje prizadevanj gasilcev
učinkovita. Kot poudarja inšpektor iz Inšpektorata za požarno varnost,
Bogomir Zupančič, ki je ocenjeval intervencijo, je bila delitev vodstvene
vloge med obema poveljnikoma v nasprotju s predpisi in standardnimi
postopki (Gasilska zveza Slovenije, 2000), torej je pomenila novo izkuš-
njo pri organizaciji gašenja. Drugič, helikopter so prvič uporabili za gaše-
nje v urbanem oziroma industrijskem okolju, kar se je izkazalo za neu-
činkovito. Tretjič, množica lokalnih prostovoljnih gasilskih enot je prišla
na prizorišče, ne da bi preverile, ali je njihova navzočnost potrebna. To-
vrstna pobuda je sicer dobrodošla, vendar se je treba vprašati, kaj bi se
zgodilo, če bi v tem času prišlo do požara v katerem od krajev, ki so ostali
brez protipožarne obrambe.

Ob vsem naštetem pa nimamo na voljo oprijemljivih dokazov za to, da
bodo pridobljene izkušnje dejansko našle pot v predpise in postopke.
Čeprav je bila opravljena evalvacija gasilske intervencije, se zdi, da je bil
njen namen predvsem ugotoviti, kaj so vpleteni glede na obstoječe pred-
pise naredili prav in kaj narobe, vprašanju, kako bi pridobljene izkušnje
lahko uporabili za izboljšanje predpisov, pa ni bila namenjena posebna
pozornost. Pridobljeno znanje je tako ostalo omejeno na raven vpletenih
posameznikov in zdi se, da bo le malo tega znanja našlo pot v proces or-
ganizacijskega učenja.

V podjetju Gorenje je požar v Galvani sprožil temeljito revizijo požar-
ne varnosti v celotni tovarni, sprejeli so vrsto ukrepov za izboljšanje po-
žarne varnosti in protipožarne zaščite. Prvi ukrep je bilo povečanje števi-
la dežurnih gasilcev, saj novi predpis določa, da morajo biti v vsakem
trenutku na dolžnosti vsaj štirje gasilci.

Drugi ukrep je temeljil na dejstvu, da je do požara prišlo v obratu, ki
ga nikoli niso imeli za požarno tveganega, ter da je ogrozil tudi druge
dele tovarne. Imenovali so poseben odbor, ki je dobil nalogo oceniti
raven požarne ogroženosti tovarne in prepoznati kritične točke, na kate-
rih so investicije v požarno varnost najbolj nujne. Na osnovi njegovega
poročila so namestili požarne javljalnike v vse stavbe, začeli so nameščati
samodejne gasilne aparate in uvedli temeljit sistem požarnega javljanja v
vse nove zgradbe. Sprejete odločitve so pomenile precejšnjo investicijo,
vendar so ocenili, da so nujne. Pomembno vzpodbudo je pri tem pomeni-
la tudi manjša zavarovalnina zaradi vgradnje samodejnih pršilcev.

Tretji ukrep so uvedli zaradi suma, da je do požara prišlo zaradi nepri-
mernega in nenadzorovanega dela zunanjih pogodbenih partnerjev v gal-
vanizacijskem obratu. Zato so dostop zunanjim osebam v tovarno močno
omejili in poostrili varnostne ukrepe. Sedaj je praktično nemogoče, da bi
posamezniki od zunaj vstopili na ozemlje tovarne, ne da bi se o tem prej
dogovorili in brez organiziranega spremstva.

Kot vidimo, je med obema udeleženima organizacijama prišlo do veli-
kih razlik v organizacijskem učenju. Te razlike je smiselno analizirati na
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podlagi védenja o procesih organizacijskega učenja, pri čemer bomo iz-
hajali iz dela Dekkerja in Hanséna (2003).

Proces organizacijskega učenja lahko razdelimo v dve fazi in štiri kora-
ke. Prva faza je povezana s kognitivno dimenzijo izbiranja in predelova-
nja informacij in oblikovanja naukov za prihodnost. Prvi korak v kogni-
tivni fazi je proizvodnja informacij. Nanaša se na zbiranje vseh relevantnih
podatkov, ki lahko koristijo pri razlagi dejstev in razumevanju, kaj se je
dejansko zgodilo. Zdi se, da sta obe organizaciji zbrali obsežne informa-
cije. Gasilci so pripravili poglobljeno analizo razvoja požara in svojih
ukrepov (Pečečnik in Drobež, 2000; Gasilska zveza Slovenije, 2000), Go-
renje pa je zbralo in skrbno pregledalo vse razpoložljive podatke o do-
godkih pred izbruhom požara (Debenjak, Pečečnik in Rojc, 2002, osebni
intervju). Do razlike med organizacijama je prišlo pri drugem koraku –
pri interpretaciji informacij. Če se hoče organizacija učiti, je treba podatke
in poročila pretvoriti v konkretne nauke, ki se jih dá v organizacijske
strukture in vedenja vgraditi v obliki razlag, ki pomagajo, ko nastanejo
težave, in ponujajo možnosti za njihovo razreševanje. Interpretacija infor-
macij se lahko osredotoči na različne vidike situacije in različne ravni
kriznega upravljanja in vodenja. V primeru gasilske organizacije je bila
analiza usmerjena predvsem na vzroke za širjenje požara in na ocenjeva-
nje delovanja posameznikov. Čeprav sistem kot celota ni deloval tako,
kot bi moral, so kot neustrezna ocenili dejanja posameznikov, ne pa zna-
čilnosti sistema. Zanikanje možnosti, da je s sistemom kaj narobe, in pri-
pisovanje krivde posameznikom onemogoča pozitivno organizacijsko
učenje in spremembe.

Na drugi strani pa se je Gorenje zbiranja in analize podatkov lotilo z
jasnim namenom – odkriti morebitne napake v sistemu in predlagati pri-
merne korekcijske ukrepe. Usmeritev na strukturne napake sistema na-
mesto v pripisovanje individualne krivde je pristojnemu odboru omogo-
čila, da je predlagal ukrepe, ki bodo zagotovili dolgoročno izboljšanje
požarne varnosti.

Druga faza organizacijskega učenja je vedenjska faza, pri kateri pride
do strukturnih prilagoditev, ki odsevajo pridobljeno znanje (Simon,
1969). Vedenjsko fazo lahko razdelimo na razširjanje in vgrajevanje zna-
nja (Crossan, Lane in White, 1999). Razširjanje znanja se nanaša na nači-
ne, s katerimi zagotovimo, da novo znanje pride do članov organizacije.
Pogosta sredstva za to so bilteni, tečaji ali interni seminarji. Da bi pridob-
ljeno znanje tudi dejansko uporabili, pa mora priti do institucionalizacije
znanja, pri kateri je treba nauke vključiti v formalna pravila, uradne po-
stopke in informacijske sisteme organizacije. Pri Gasilski zvezi Slovenije
lahko opazimo omejeno razširjanje znanja v obliki objavljenih poročil o
požaru, vendar pa ni nobenih sledi o institucionalizaciji učenja. V Gore-
nju pa so priporočila, ki jih je pripravil odbor, vključili tako v razvojne
načrte kot v stroga formalna pravila in uradne postopke, s čimer so dose-
gli najvišjo obliko organizacijskega učenja.

XPOŽAR V GORENJU V VELENJU SEPTEMBRA 2000X
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Sklenemo lahko, da primerjava gasilske organizacije in podjetja poka-
že velike razlike v pristopu, ciljih in rezultatih procesa organizacijskega
učenja. Ob tem se moramo vprašati, kaj je vzrok za te razlike. Možnih
razlag je veliko. Najprej lahko izpostavimo inherentno konzervativno na-
ravo velikih javnih organizacij v primerjavi s prilagodljivostjo sodobnega
poslovanja. Upoštevati moramo tudi razlike v strukturi obeh organizacij.
Gorenje ima tako kot večina sodobnih podjetij precej plosko strukturo,
ki je za uvajanje sprememb mnogo bolj primerna od izrazite hierarhije
Gasilske zveze. Tretjič, v Gorenju so bili upravljalci krize hkrati tudi obli-
kovalci politike, zato so pridobljene izkušnje toliko laže vključili v orga-
nizacijske spremembe. Četrti in morda najpomembnejši razlog pa je, da
je bil požar za podjetje in njegovo vodstvo izrazito nepričakovan in po-
tencialno uničujoč dogodek in zato zelo močan vir motivacije za spre-
membe in učenje, gasilci pa se s požari soočajo vsak dan in zanje ne
predstavljajo neposredne grožnje. Če upoštevamo, da so intervencijo v
splošnem ocenili kot uspešno, lahko razumemo, da v Gasilski zvezi Slo-
venije ni bilo pripravljenosti za učenje.

Pogled na razlike v organizacijkem učenju med vpletenima organizaci-
jama nas pripelje do vprašanja, kako spodbujati učinkovito organizacij-
sko učenje. Menimo, da je pravi odgovor uvedba pravil in postopkov, ki
presegajo obstoječe okvire ter zagotavljajo boljšo uporabo razpoložljivih
informacij in vgradnjo spoznanj, pridobljenih ob krizah, v sistem. Morali
bi uveljaviti redne analize intervencij in jih usmeriti na delovanje sistema
ne pa zgolj na dejanja posameznikov. Analize bi se morale usmeriti na
razkrivanje morebitnih napak v sistemu in predlagati ukrepe za njihovo
odpravljanje. Treba pa je tudi razvijati nove načine razširjanja znanja ter
gojiti sposobnost, kako pridobljeno znanje vključiti v načrte in postopke
ukrepanja.

Sklep

Čeprav je bilo krizno upravljanje in vodenje gasilcev in vodstva podjetja
Gorenje usmerjeno na različne vidike krize in je potekalo v različnih
okoliščinah ter v različnem kontekstu, nam lahko medsebojna primer-
java organizacij ponudi dragocen vpogled v situacijo. Poleg sklepov,
predstavljenih v posameznih poglavjih analize, bi radi izpostavili še eno
pomembno opažanje. Številne odločitve, ki so po našem mnenju po-
membno pripomogle k uspehu kriznega upravljanja in vodenja, so bile
rezultat individualne iznajdljivosti in podjetnosti, ki je pripeljala do
novih in učinkovitih načinov spoprijemanja s situacijo. Zato lahko skle-
nemo, da je treba več pozornosti in prostora nameniti pobudam in iznaj-
dljivosti akterjev kriznega upravljanja in vodenja, namesto da poskuša-
mo razvijati postopke in predpise za vse možne dogodke ter vztrajati pri
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njihovem slepem izpolnjevanju. Akterji kriznega upravljanja in vodenja
imajo največ podatkov in položaj najbolje razumejo, zato lahko dejav-
nosti najbolje prilagodijo trenutnim zahtevam. Seveda pa morajo spre-
membe, ki bi pripomogle k večji fleksibilnosti postopkov in predpisov,
spremljati boljše usposabljanje, izmenjava izkušenj ter vaje v reševanju
problemov.
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VIII.
POŽAR V PODJETJU DAR d.o.o. V KOPRU 

SEPTEMBRA 2000

Uvod

V Kopru, industrijskem, gospodarskem, upravnem in kulturnem središ-
ču obalne regije, je 8. 9. 2000 v 10.206 m2 velikem skladiščno-proizvod-
nem objektu podjetja Dar d. o. o. izbruhnil požar. Bil je prvi obsežnejši
industrijski požar v regiji po več kot desetih letih in je zato še posebej pri-
tegnil našo raziskovalno pozornost. Po ocenah gasilcev je požar izbruhnil
okoli 15.30, čeprav je Regijski center za obveščanje (dalje ReCO) prvo ob-
vestilo o požaru prejel ob 15.44. Reakcija gasilcev Gasilske brigade (GB)
Koper je bila takojšna in ob 15.47 je bila prva enota že na prizorišču po-
žara. Navkljub intenzivnemu gašenju in hitri reakciji gasilcev je bilo v
požaru uničenih 6.785 m≤ skladišča in večji del zalog, ki so bile v skla-
diščnem delu objekta. Šlo je predvsem za hitro gorljive dekorativne ma-
teriale (papir, slama, suho cvetje …) in barve ter lepila, ki so jih uporab-
ljali v proizvodnji podjetja Dar (Maršič, 2000/2001: 351–354). 

Zaradi razvite industrije, posebnih podnebnih razmer (sušna poletna ob-
dobja) in intenzivnega prometa (tako po cesti kot po železniških tirih) je to
območje požarno zelo ogroženo. Dolgoletno povprečje intervencij GB Ko-
per je več kot 550 letno (Koprivec, 2003, osebni intervju; Maršič, 1999: 351).

Tri obalne občine (Koper, Izola in Piran) so ustanovile skupno poklic-
no GB Koper, ki ji aktivno pomagajo tudi prostovoljna gasilska društva iz
regije. Ključni razlog za ustanovitev poklicne GB Koper je velika požarna
ogroženost in relativno malo prostovoljnih gasilskih društev v regiji, ki
ne zadostujejo za učinkovito delovanje pri tako velikem številu interven-
cij (Koprivec, 2003, osebni intervju).

Politični in zgodovinski kontekst krize

Najbolj daljnosežen zgodovinski dogodek v regiji, ki je imel velik vpliv
na delovanje sistema kriznega upravljanja in vodenja, je bila italijanska
okupacija pred 2. svetovno vojno in med njo. 
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V času italijanske vladavine, predvsem v obdobju fašističnega režima,
so bila vsa slovenska prostovoljna gibanja in organizacije strogo prepove-
dani in nasilno zatirani. Ena izmed prepovedanih organizacij so bila tudi
prostovoljna gasilska društva, ki so bila nekdaj središče kulturnega in
tudi siceršnjega družabnega življenja. Posledice tega so vidne še danes,
predvsem v manjšem številu in pomenu prostovoljnih gasilskih društev v
regiji kot drugod. 

K podpovprečno razviti strukturi prostovoljnega gasilstva v regiji pris-
peva tudi dejstvo, da se večina prostovoljnih gasilcev ne ukvarja s kme-
tijstvom in so v glavnem zaposleni.204 Med desetimi gasilskimi društvi je
tako prostovoljno gasilsko društvo Pobegi-Čežarji, ki ga večinoma sestav-
ljajo kmetovalci, ki jih narava njihovega dela časovno ne omejuje, edino,
pri katerem je odzivni čas relativno kratek in ni pogojen z obdobjem
dneva. Ostala PGD imajo dobre odzivne čase samo v popoldanskih urah
(Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger,
2003, osebni intervju). 

Specifičnosti prostovoljnega gasilstva v regiji in njen hitri industrijski
ter urbani razvoj so bili razlogi za ustanovitev Javnega zavoda gasilska
brigada Koper (dalje GB Koper). Ustanoviteljice GB Koper, in s tem tudi
edini finančni in kadrovski vir v regiji, so tri obalne občine Koper, Izola
in Piran. Financiranje GB Koper je bilo vse od konca osemdesetih let
prejšnjega stoletja pa tja do leta 2000 podvrženo ostrim varčevalnim
ukrepom v treh občinah ustanoviteljicah, kar je vsako leto dejansko po-
menilo manj proračunskih sredstev, namenjenih GB Koper. Posledica
tega je bilo zmanjšanje števila zaposlenih v GB Koper, ki je s petinšestde-
set v letu 1980 padlo na manj kot petdeset v letu 2000, od tega je bilo
samo šestintrideset poklicnih gasilcev, pa tudi v zastarelosti, izrabljenosti
in neuporabnosti njihove opreme (Koprivec, 2003, osebni intervju; Mar-
šič, 2000/2001: 354; Umer, 9. 9. 2000; Menih-Mihelčič, 13. 9. 2000). 

Industrijski požar v podjetju Dar leta 2000 predstavlja prelomen dogo-
dek v celotni obalni regiji, ki je močno odmeval v lokalni javnosti in še
posebej med pristojnimi organi treh obalnih občin. Opozoril je na veliko
požarno ogroženost in ranljivost, ne samo mesta Koper, ampak celotne
obalne regije, ter spodbudil lokalne oblasti k oblikovanju in sprejetju
»Programa modernizacije in razvoja GB Koper do leta 2006« in sistemski
ureditvi Javne gasilske službe (JGS). Ta program predvideva povečanje
števila zaposlenih poklicnih gasilcev v brigadi na skupaj dvainštirideset
in obsežno modernizacijo gasilske opreme. Pri tem pa ni nepomembno
poudariti, da so se s sprejetjem tega programa občine ustanoviteljice za-
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204 Zanimanje za prostovoljno gasilstvo se zmanjšuje, kar predvsem velja za urbana ob-
močja Slovenije. Ključni problem prostovoljnih gasilskih društev je poleg premajh-
nega interesa v določenih regijah tudi predolg odzivni čas teh enot, kar je posledica
dejstva, da je večina prostovoljnih gasilcev zaposlenih. Zaradi tega so se nekatere lo-
kalne skupnosti pristopile k oblikovanju prostovoljnih gasildkih društev s poklic-
nim jedrom. 
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vezale, da bodo zagotavljale večja finančna sredstva za potrebe GB
Koper. Kljub pozitivnim spremembam pa sta nadaljnji razvoj in oprem-
ljanje GB Koper še vedno preveč odvisna od volje in razumevanja aktual-
nega vodstva občin in ne od dolgoročnega načrtovanja, kar GB Koper
postavlja v dokaj negotov položaj (Koprivec, 2003, osebni intervju; Lore-
dan, 2003, osebni intervju). 

Navkljub navedenim ukrepom ostaja skupno število gasilcev, tako
poklicnih kakor prostovoljnih, v regiji še naprej majhno, zlasti če upošte-
vamo veliko požarno ogroženost. Potreba po rešitvi tega problema je
vedno večja205 in ena izmed možnosti bi bila ustanovitev posebnega re-
gijskega gasilskega centra po zgledu Zavoda za gasilno in reševalno služ-
bo v Sežani.206

Požar kot kriza

Požar v podjetju Dar je primer hitro razvijajoče se krize (ang.: fast bur-
ning crisis), ki nenadoma izbruhne, se hitro razvija in ravno tako hitro
konča (t’Hart in Boin, 2000). Požar v obalni regiji je kriza, ki bi jo morale
lokalne oblasti, glede na veliko požarno ogroženost celotne obalne regije,
pričakovati kot nekaj vsakdanjega, zato jih izbruh požara ne bi smel pre-
senetiti. Vendar je bil požar v podjetju Dar za lokalne oblasti vseeno pre-
cejšnje presenečenje, saj je bil to prvi večji industrijski požar po skoraj
desetih letih. GB Koper oziroma akterji kriznega upravljanja in vodenja
pa so tovrsten požar pričakovali in so se nanj v okviru danih možnosti
tudi pripravljali. Požar je izbruhnil in ogrozil enega najbolj naseljenih
predelov mesta Koper, proizvodno zgradbo so namreč obkrožali stano-
vanjski objekti, v njeni neposredni soseščini pa sta še trgovina in vzgoj-
no-varstveni zavod. Glede na navedeno sta bili verjetnost in možnost, da
se bo ogenj razširil na neposredno okolico gorečega objekta, zelo veliki
(Analiza intervencije, 2000; Koprivec, 2003, osebni intervju). 

Ta kriza pa je imela tudi omejene potenciale, da bi se razvila v krizo z
dolgotrajnimi posledicami (ang.: long shadow crisis) (tžHart in Boin,
2000), pri čemer izstopa predvsem nejasna vloga lastnika podjetja, saj je
s svojimi izjavami o pozni reakciji in neuspešni intervenciji GB, ki jih je
posredoval občilom, poskušal sprožiti proces iskanja grešnega kozla, po-
sledica tega pa bi bilo podaljšanje percepcije krize tudi v obdobje po
koncu njenega akutnega dela (po neposrednem gašenju požara). Seveda
pa so bile lahko te izjave, če se je lastnik podjetja zavedal svoje odgovor-
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205 Dodatno jo bo povečala še izgradnja avtoceste in drugega tira železniške proge proti
notranjosti, kar bo povečalo količine prevoženega blaga, predvsem nevarnih in
lahko vnetljivih snovi. 

206 Zaradi podobnih razmer, točneje zaradi velike požarne ogroženosti in majhnega šte-
vila gasilcev na območju Krasa, je država ustanovila regijski gasilski center.
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nosti, samo poskus prikrivanja pravih vzrokov za požar in njegovo veliko
intenzivnost. Vzroke za požar lahko iščemo v nezadostnih in pomanjklji-
vih preventivnih požarno-varnostnih ukrepih v podjetju Dar in sami
proizvodni zgradbi, pa tudi v poznem obveščanju Regijskega centra za
obveščanje in nenatančnih ter nekakovostnih informacijah, ki so jih pri-
padniki GB Koper dobili tako od lastnika podjetja kakor tudi od zaposle-
nih.207 Ne glede na namene lastnika podjetja je njegove izjave izničilo
učinkovito in prepričljivo ter aktivno medijsko delovanje direktorja Ga-
silske brigade Koper, ki je s predstavitvijo argumentov preprečil medij-
ske napade na dejavnosti GB Koper v zvezi s tem požarom (Koprivec,
2003, osebni intervju; Tanackovič, 9. 9. 2000; Šik, 9. 9. 2000). 

Dogodek, ki ga raziskujemo, se popolnoma sklada s Sternovo definici-
jo krize (Stern, 2000: 8), saj so akterji kriznega upravljanja in vodenja, pa
tudi občila in lokalna javnost, požar zaznavali kot grožnjo osnovnim
vrednotam, občutili so visoko raven nuje in negotovosti pri reševanju iz-
zivov, ki jih je izpostavil požar. Posebej veliki sta bili percepciji nuje in
negotovosti pri okoliškem prebivalstvu in gasilcih, ki so se najbolje zave-
dali velike možnosti, da bi se ogenj razširil na okoliške zgradbe (Šik, 9. 9.
2000; Tanackovič, 9. 9. 2000; Umer, 9. 9. 2000). 

Kronologija dogodkov208

8. 9. 2000
15.44 – ženska iz soseščine podjetja Dar pokliče Regijski center za obveš-

čanje, ki veže klic dežurnemu gasilcu v GB Koper.
15.45 – GB Koper sprejme klic in dobi osnovne informacije o požaru.
15.47 – prva intervencijska enota, sestavljena iz štirih gasilcev GB Koper,

prispe na prizorišče požara. Na poti do prizorišča je vodja izmene zara-
di količine dima, ki se je valil iz objekta, zahteval okrepitve. Po priho-
du h gorečemu objektu je vodja izmene209 vzpostavil stik z lastnikom
podjetja Dar. Na podlagi pridobljenih informacij se je odločil, da bodo
svojo dejavnost osredotočili na vzhodni del skladišča, s čimer bi pre-
prečili širitev ognja na negoreči del objekta in v bližnjo okolico, prido-
bili dodatne informacije in vzpostavili nadzor nad ognjem. 
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207 Te navedbe potrjujejo tudi ugotovitve Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki so navedene v članku D. Maršiča (2000/2001) v reviji Ujma,
št. 14–15: 353. 

208 Kronologija temelji na naslednjih dokumentih in virih: Analiza intervencije, 2000;
Maršič, 1999: 351–354; Prijava intervencije št. 483/200; Poročilo o intervenciji ob po-
žaru ali eksploziji in osebni intervjuji s pomembnimi akterji kriznega upravljanja in
vodenja. 

209 Vodja izmene je uradni položaj znotraj organizacijske strukture gasilske brigade in
ga ne smemo zamenjevati z vlogo vodje intervencije.
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15.57 – druga enota treh gasilcev iz GB Koper prispe na prizorišče poža-
ra. Vodja preventive v GB Koper prevzame vodenje intervencije. 

16.05 – tretja enota štirih gasilcev iz GB Koper prispe na prizorišče. Z
njimi je tudi vodja operative v GB Koper, ki prevzame vodenje inter-
vencije.

16.10 – enota prostovoljne industrijske gasilske brigade Luke Koper (trije
gasilci) prispe na prizorišče.

Med 16.12 in 16.55 na prizorišče požara prihajajo gasilci lokalnih prosto-
voljnih gasilskih društev, skupaj štiriintrideset gasilcev, in sicer iz Po-
begi-Čežarjev (osem gasilcev), Dekanov (devet gasilcev), Hrvatinov
(šest gasilcev), Krkavč (osem gasilcev) in Izole (trije gasilci). Ob 16.30
je GB Koper poslala dodatno enoto sedmih gasilcev (skupaj je v inter-
venciji sodelovalo sto deset gasilcev).

16.52 – požar je pod nadzorom in lokaliziran.
18.30 – vodja intervencije obvesti ReCO, da je požar pogašen. Organizira-

jo požarno stražo, ki opravlja svoje delo do 18.30 naslednjega dne.

Odločitveni trenutki

Kje je cisterna z acetilenom?

Vprašanje o obstoju cisterne z eksplozivnim acetilenom v objektu je bila
osrednja dilema, s katero so se soočali vsi sodelujoči v intervenciji. Pri
njej gre dejansko za vprašanje zanesljivosti virov informacij in informacij
ter za njihov vpliv na proces odločanja. 

Ko je vodja izmene, tedaj vodja intervencije, prispel na prizorišče, je v
skladu z uveljavljeno prakso vzpostavil stik s predstavnikom podjetja, v
tem primeru z njegovim lastnikom (Panger, 2002, osebni intervju; Mar-
šič, 2000/2001: 351). Ta je dejal, da je v osrednjem delu gorečega skladiš-
ča, kjer je bil ogenj najmočnejši, cisterna z acetilenom. Informacija je v
trenutku spremenila sprejemanje požara, saj se je vodja intervencije za-
vedal nevarnosti, ki jo cisterna predstavlja tako za neposredno okolico
objekta kakor tudi za gasilce. Ne glede na pogovor z lastnikom se je odlo-
čil za notranji pregled skladišča, s katerim je ugotovil, kaj gori, in pred-
vsem, kje v objektu. Vzporedno s tem pa je organiziral posebno gašenje,
da bi zaščitil negoreči zahodni del skladišča.210 Na osnovi zmožnosti in
lastnih izkušenj se je odločil za istočasno gašenje znotraj in zunaj objekta
(Panger, 2003, osebni intervju; Analiza intervencije, 2000). 

Psihološki pritisk na gasilce oziroma stres je bil velikanski; iskanje
neznanega je potekalo v ognju, dimu, ob manjših eksplozijah in detona-
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210 Po koncu intervencije se je izkazalo, da je bila ravno v tem delu skladišča najdrago-
cenejša oprema v lasti podjetja Dar. 
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cijah posod s sintetičnimi barvami in drugimi kemikalijami, pri čemer bi
vsaka izmed njih lahko pomenila začetek eksplozije acetilena (Panger,
2002, osebni intervju; Šavron, 2003, osebni intervju). Če uporabim bese-
de vodje intervencije:211 »Delo znotraj gorečega objekta je že samo po sebi do-
volj težko, zavedanje, da je v objektu tudi cisterna, polna acetilena, pa je naredi-
lo situacijo še bolj stresno in nepredvidljivo.« (Panger, 2003, osebni intervju) 

V tem času so se pooblastila vodje intervencije prenesla z vodje izme-
ne na vodjo preventive. S prihodom novih gasilskih enot so se dejavnosti
gasilcev začele tudi na vzhodnem delu objekta in v njem. Vodja izmene,
ki je zdaj deloval kot vodja zahodnega sektorja, je nadaljeval iskanje ci-
sterne z acetilenom. Po dvajsetih minutah iskanja sta vodja sektorja in
vodja intervencije prišla do sklepa, da v objektu ni cisterne z acetilenom.
Ocenila sta, da jo je lastnik najverjetneje zamenjal cisterno z butan-pro-
panom zunaj objekta ali s cisterno kurilnega olja, ki so jo našli v delu ob-
jekta, kjer je najmočneje gorelo. Ocena je temeljila na informacijah, ki so
jih gasilci zbrali z notranjim preiskovanjem, in na dejstvu, da je v osred-
njem delu objekta močno gorelo več kot pol ure in če bi bila tam cisterna
z acetilenom, bi že eksplodirala (Loredan, 2003, osebni intervju; Panger,
2003, osebni intervju; Analiza intervencije, 2000). 

Razvidno je, da so lastnikove informacije samo delno vplivale na pro-
ces odločanja, čeprav njihov vpliv, predvsem na percepcijo požara, ni bil
zanemarljiv. Niso pa imele odločilnega vpliva, ker jim vodja izmene ni v
celoti zaupal in je deloval na podlagi veljavne gasilske taktike, lastnih iz-
kušenj in sil, ki so mu bile na voljo. Če bi deloval samo na osnovi lastni-
kovih informacij, bi bile posledice požara hujše in obsežnejše. Kot ključ-
na za uspeh intervencije se je izkazala odločitev, da branijo zahodni del
objekta, hkrati pa preiskujejo celoten objekta. 

Kako zagotoviti zanesljivo oskrbo z vodo?

Ena pomembnejših dilem preučevanega primera je bil padajoči pritisk
vode v javnem vodovodnem omrežju. Javna vodovodna mreža je bila na
začetku intervencije glavni vir vodooskrbe za vse gasilske enote, čeprav
so bile gasilske enote delno tudi samozadostne. Gasilske enote so omeje-
ne količine vode in predvsem kemičnih gasilnih sredstev pripeljale s
seboj v cisternah, ker pa te nikakor niso zadostovale za gašenje požara, je
bilo črpanje vode iz javnega vodovodnega omrežja edina racionalna alter-
nativa (Panger, 2003, osebni intervju; Maršič, 2000/2001; Analiza inter-
vencije, 2000).

Zaradi večjega števila sodelujočih in povečane porabe vode se je začel
pojavljati problem padajočega pritiska v vodovodnem omrežju. Vodja
intervencije je bil prisiljen poiskati alternativne vire oskrbe z vodo, pri
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211 Tedaj je to vlogo opravljal vodja izmene v GB Koper. 
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čemer se je sprva obrnil na dežurnega v javnem podjetju Rižanski vodo-
vod in zahteval dvig pritiska v vodovodnem omrežju na območju inter-
vencije. Slednji je nemudoma dvignil pritisk in tako za potrebe interven-
cije zagotovil zadostne količine vode, hkrati pa je opozoril na zastarelost
in dotrajanost vodovodnega omrežja na območju intervencije, kar bi
lahko ob povečanem pritisku pripeljalo do pokanja cevi in prekinitve os-
krbe z vodo. Povečanje pritiska v javnem vodovodnem omrežju ni celost-
no rešilo problema oskrbe z vodo. Poiskati je bilo treba nove rešitve in
ena izmed njih je bila oskrba s cisternami javnega podjetja Komunala
Koper. Težave pa so nastopile zaradi pozne popoldanske ure, ko je večina
delavcev komunalnega podjetja delo že končala. Zato bi jih bilo treba
znova priklicati na delo, to pa bi zahtevalo veliko časa, ki ga vodja inter-
vencije ni imel na voljo. Kljub temu je od komunale zahteval, naj kar naj-
hitreje priskrbijo čim več cistern. Za oskrbo gasilskih enot jim je okoli
pete ure uspelo pripeljati dve cisterni. S tem pa stabilna in zanesljiva os-
krba z vodo še vedno ni bila zagotovljena. Glede na vse navedeno je
moral vodja intervencije začeti iskati, pogojno rečeno, bolj nekonvencio-
nalne vire oskrbe z vodo, pri čemer je njegovo pozornost pritegnil kanal z
morsko vodo v bližini gorečega objekta. Potem ko si je kanal ogledal, se
je odločil, da bo ta vir vode uporabil, ker je bil glede na vse okoliščine v
danem trenutku najzanesljivejši. Da bi bilo črpanje vode iz kanala sploh
mogoče, je bilo glede na omejeno razpoložljivo gasilsko tehniko in opre-
mo treba eno izmed napadnih gasilskih linij opustiti in jo preusmeriti v
črpanje vode. Pri tem se je vodja intervencije zavedal, da je opustitev ene
napadne linije manjše zlo, kot pa če bi brez vode ostale vse gasilske na-
padne linije. Vedel pa je tudi, da lahko v primeru potrebe, torej če preo-
stale napadne linije ne bi obvladale požara, aktivira še dodatne gasilske
enote, ki so čakale v pripravljenosti, in z njimi nadomesti linijo, ki jo je
preusmeril v črpanje morske vode iz kanala (Koprivec, 2003, osebni in-
tervju; Analiza intervencije, 2000).

Na srečo se med intervencijo oskrba iz javnega vodovodnega omrežja
ni prekinila, čeprav so se na omrežju pojavile okvare, ki pa niso povzroči-
le prekinitve oskrbe z vodo.212 Po prihodu dveh cistern Komunale Koper
in po črpanju vode iz kanala je vodji intervencije uspelo zagotoviti nemo-
teno in zanesljivo vodooskrbo gasilskih enot. 

Kako odgovoriti na medijska poročanja?

Za lastnika podjetja bi lahko trdili, da je v celotni zgodbi odigral zelo
dvoumno vlogo. Že njegova prva dejanja po prihodu gasilcev močno
podpirajo to tezo. Gasilci in vodja intervencije so kmalu spoznali, da so
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212 Da je bila okvara dokaj obsežna, priča tudi dejstvo, da so celotno omrežje na tem
območju kmalu po dogodku v celoti zamenljali (Koprivec, 2003, osebni intervju). 
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lastnik podjetja in zaposleni zelo nezanesljiv vir informacij, zaradi česar
se je vodja intervencije odločil, da bo informacije, ki jih bo dobil od njih,
natančneje preveril. Vendar pa to lastnika ni prepričalo in je še naprej
skušal usmerjati delovanje gasilcev. Pokazalo se je, da ne pozna razmer v
gorečem objektu in da je glede gasilske taktike in dela popoln laik.213

Prav v tem je mogoče iskati razloge za njegovo nezadovoljstvo z delom
gasilcev, mogoče pa je tudi, kot že rečeno, da se je že tedaj zavedal lastne
odgovornosti za izbruh požara in slabe protipožarne opremljenosti pod-
jetja, ki je z delovanjem gasilcev postajala vse bolj očitna (Koprivec,
2003, osebni intervju; Maršič, 2000/2001: 352). 

Dejstvo je, da je lastnik, ne glede na svoje vzgibe, takoj po prihodu
množičnih občil na prizorišče požara izjavil, da so gasilci prišli prepozno
in da je bil potek intervencije popolnoma neučinkovit (Maršič, 2000/
2001: 352). Še več, trdil je, da je prva enota GB Koper po prejemu obve-
stila potrebovala več kot pol ure, da je prispela na kraj požara (Koprivec,
2003, osebni intervju). 

Ker so bile obtožbe zelo resne in težke in ker so jih predvajali na lokal-
nem radiu, pozneje pa so jih povzela tudi druga elektronska občila, se je
direktor Gasilske brigade odločil, da jih bo argumentirano zanikal, saj so
resno ogrožale kredibilnost in javno podobo gasilske brigade. Tako je
prevzel vlogo predstavnika za stike z javnostmi GB Koper in že na prizo-
rišču požara dal za elektronska občila izjavo, v kateri je zanikal navedbe
lastnika podjetja. Vodstvo GB je naslednji dan pripravilo posebno obve-
stilo množičnim občilom o dogodku, direktor gasilske brigade pa je bil
občilom, tako elektronskim kakor tudi tiskanim, na voljo za dodatna po-
jasnila o dogodku, predvsem v zvezi s časom, ko so bili obveščeni o poža-
ru, z ravnanjem GB in pomanjkljivimi protipožarnimi ukrepi v objektu
(Maršič, 1999; Umer, 9. 9. 2000; Tanackovič, 9. 9. 2000; Šik, 9. 9. 2000). 

Nekaj dni214 po požaru so sklicali tiskovno konferenco, na kateri so
ocenili intervencijo, začetne rezultate preiskave o vzrokih požara in hkra-
ti izkoristili pozornost občil za predstavitev težav, s katerimi se pri svo-
jem delu srečuje gasilska brigada (Koprivec, 2003, osebni intervju;
Menih-Mihalič, 13. 9. 2000). 

Uspeh direktorjevega medijskega delovanja je bil opazen v poročanju
tiskanih občil, ki so za razliko od prvih poročanj elektronskih prikazala
bolj uravnoteženo sliko dogodkov, še zlasti potem, ko so rezultati prei-
skav pokazali, da so bile izjave direktorja gasilske brigade med samo in-
tervencijo in neposredno po njej resnične. Tako se je kritična ost občil
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213 Lastnik je poskušal usmerjati gasilce h gašenju največjega plamena, ni pa razumel,
da naloga gasilcev ni reševati tistega, kar je že pogorelo, ampak rešiti tisto, kar je še
nepoškodovano, in preprečiti širjenje požara na druge dele objekta in njegovo oko-
lico. 

214 Konferenca je bila nekaj dni pozneje, saj je požar izbruhnil v četrtek popoldan in v
petek še ni bilo rezultatov preiskave o vzrokih požara. Zato so konferenco sklicali v
ponedeljek. 
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usmerila v nezadostne in pomanjkljive preventivne ukrepe v podjetju in
ne na delovanje gasilcev. Z uspešnim delovanjem med intervencijo v pri-
meru Dar so gasilci uspeli pridobiti širšo lokalno javno in politično pod-
poro, katere rezultat je bilo sprejetje že omenjenega programa razvoja in
modernizacije Gasilske brigade Koper do leta 2006 in oblikovanje načrta
javne gasilske službe v občini Koper. 

Načrtovanje, pripravljenost in preventiva

Vprašanje zagotavljanja zadostnih človeških virov je ena izmed prednost-
nih nalog GB Koper.215 Da bi zagotovila potrebne človeške vire, poteka v
GB Koper osnovno in tudi specializirano usposabljanje za lastne potrebe
in potrebe prostovoljnih gasilskih društev. Vsak poklicni gasilec mora
opraviti zahtevno usposabljanje, vsak začetnik pa mora pred tem opraviti
še pripravništvo v GB Koper. To lahko traja od šest do dvanajst mesecev.
Usposabljanje je odvisno od tega, kdaj kandidat pripravnik opravi osnov-
no usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (ICZR)
na Igu. Z uspešno opravljenim osnovnim usposabljanjem gasilec pridobi
najnižji naziv in položaj v sistemu, to je gasilec tehnični reševalec. Konec
temeljnega usposabljanja ne pomeni, da sta izobraževanje in urjenje ga-
silca končani. Prav nasprotno, dopolnilna in nadaljnja usposabljanja ter
izobraževalni programi vse leto potekajo v okviru GB Koper in zunaj nje.
Vodijo jih inštruktorji GB Koper ali zunanji izvajalci. Ker jim delno ali v
celoti pokriva stroške šolanja, GB Koper vzpodbuja posamezne pripadni-
ke k nadaljnjemu izobraževanju in pridobitvi višje izobrazbe. Preplet izo-
brazbe, usposobljenosti in posameznikovih izkušenj je namreč osnova za
napredovanje vsakega poklicnega gasilca v okviru GB Koper (Koprivec,
2003, osebni intervju; Zakon o gasilstvu, 1993). 

Za razliko od usposabljanja poklicnih gasilcev, prostovoljni gasilci pri-
dobijo temeljna gasilska znanja na dvotedenskih tečajih, ki jih organizira
Gasilska zveza Slovenije, dodatna specializirana znanja pa pridobijo v
sodelovanju z GB Koper ali ICZR (Koprivec, 2003, osebni intervju). 

Na izobraževalni ravni brigada in ICZR sodelujeta pri zagotavljanju iz-
kušenih inštruktorjev za različne izobraževalne module, tako za poklicne
kakor tudi za prostovoljne gasilce. GB Koper organizira posebne semi-
narje, katerih namen je okrepiti posameznikova specialna znanja. Če bri-
gada ne more zagotoviti inštruktorja strokovnjaka za določeno področje
(kot npr. za ravnanje z nevarnimi snovmi), ga zagotovi ICZR, ki nato pri-
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215 Danes je pomanjkanje človeških in finančnih virov eden najbolj žgočih problemov
GB Koper in gasilstva v treh obalnih občinah (Koper, Izola, Piran) nasploh. Pred-
vsem finančna sredstva so, kljub trenutnim pozitivnim spremembam, še vedno
dokaj omejena in z njimi ni mogoče zagotavljati zadostne požarne varnosti glede na
veliko požarno ogroženost regije (Koprivec, 2003, osebni intervju; Šik, 9. 9. 2000).
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pravi seminar bodisi v prostorih ICZR bodisi v prostorih GB Koper ali
prostovoljnega gasilskega društva (Koprivec, 2003, osebni intervju). 

Sodelovanje med poklicnimi in prostovoljnimi gasilci postaja vedno
pomembnejše zaradi spreminjajoče se narave in razsežnosti požarov. GB
Koper se zaveda prednosti obojestranskega sodelovanja na področju pri-
pravljenosti na krizo, ki pa mora biti tesno in učinkovito. Pa vendar to so-
delovanje ni bilo vedno najboljše.216 Sodelovanje med prostovoljnimi ga-
silskimi društvi in GB Koper zagotavljajo predvsem s skupnimi rednimi
letnimi vajami na ravni regije.217 Vsa prostovoljna gasilska društva pa iz-
vajajo tudi lastne vaje in osvežitvene tečaje, s pomočjo katerih ohranjajo
pripravljenost na zadostni ravni (Koprivec, 2003, osebni intervju). 

GB Koper je s prostovoljnimi gasilskimi društvi vzpostavila nekatere
rutinske postopke, ki jih uporabljajo v primeru krize. Notranja pravila in
postopki GB Koper, ki so usklajeni z nacionalnim zakonom o gasilstvu,
zagotavljajo, da je odnos s prostovoljnimi gasilskimi društvi jasno dolo-
čen. V okviru teh pravil so določena tudi pravila subordinacije in odgo-
vornosti. Tako mesto vodje intervencije vedno prevzame po činu in polo-
žaju najvišji pripadnik GB Koper. Razvili so tudi prakso, da sta ob vsaki
večji intervenciji GB Koper poleg poklicne interventne enote GB Koper v
stanju pripravljenosti tudi dve prostovoljni gasilski društvi. Vendar je pri
sodelovanju med GB Koper in prostovoljnimi gasilskimi društvi pomem-
ben omejevalni dejavnik odzivni čas teh društev, ki je v vseh primerih
dokaj dolg, poleg tega se društva med seboj močno razlikujejo. Te razlike
in dolgi odzivni časi so posledica dejstva, da je večina članov prostovolj-
nih gasilskih društev zaposlenih, zato ne morejo prosto razpolagati s svo-
jim časom (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni in-
tervju).

V primeru požara v podjetju Dar moramo omeniti, da je izbruhnil v
popoldanskih urah, ko je večina prostovoljnih gasilcev že končala svoje
delovne obveznosti, kar jim je omogočilo, da so se odzvali relativno hitro.
Če bi požar izbruhnil dopoldan, bi bil odziv prostovoljnih gasilcev ned-
vomno slabši in predvsem časovno daljši. Glede odzivnih časov je pona-
vadi izjema, in tudi v primeru podjetja Dar je bilo tako, prostovoljno ga-
silsko društvo Pobegi-Čežarji. To lahko pripišemo dejstvu, da je večina
članov tega društva kmetovalcev, kar jim omogoča bolj svobodno razpo-
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216 Za ponazoritev odnosov pred požarom v podjetju Dar naj navedemo naslednji pri-
mer: GB Koper je potem, ko je od prostovoljnih gasilskih društev prejela določene
pobude po tesnejšem sodelovanju, pozvala člane vseh desetih obalnih društev k bolj
intenzivni izmenjavi izkušenj, s čimer bi izboljšali njihove gasilske zmogljivosti. Od-
zvalo se je samo prostovoljno gasilsko društvo Pobegi-Čežarji, ki danes redno sode-
luje v stalnem usposabljanju s poklicnimi gasilci. Tudi sicer navedeno društvo velja
za najboljše prostovoljno gasilsko društvo v obalni regiji (Koprivec, 2003, osebni
intervju).

217 Ena izmed takšnih vaj v letu 2002 se je pozneje pokazala kot zelo koristna, saj je
prav v objektu, v katerem je potekala (Tomos), konec leta 2002 izbruhnil velik
požar. 
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laganje s časom in posledično tudi hitrejši in relativno bolj stalen odziv
ob alarmiranju. V GB Koper ocenjujejo kot uspeh, če se na njihov poziv
odzove 50 do 60 prostovoljnih gasilcev iz različnih društev (Koprivec,
2003, osebni intervju).

Kar zadeva požarno varnost v regiji, se tudi tu narava in razsežnosti ter
vzroki požarov nenehno spreminjajo, kar odgovorni v GB Koper pripisu-
jejo predvsem zmanjšanju splošnega zavedanja na področju požarne var-
nosti. Kot dokaz navajajo podatke, da so v obdobju med letoma 1979 in
1990 na območju odgovornosti GB Koper izbruhnili trije večji industrij-
ski požari, po letu 1999 pa se isto območje sooči z vsaj enim večjim to-
vrstnim požarom letno.218 Vzroke za to je mogoče najti tudi v dejstvu, da
kljub strožjim in sodobnejšim požarno-varstvenim predpisom številna,
predvsem manjša zasebna podjetja požarni varnosti ne namenjajo dovolj
pozornosti in predvsem finančnih sredstev. Najbolj problematična so
podjetja, ki se ukvarjajo s požarno nevarnimi proizvodnimi procesi v za-
starelih objektih, ki nimajo zadostnih protipožarnih mehanizmov. Tak
primer je bilo tudi podjetje Dar, v katerem je proizvodnja potekala v po-
polnoma neprimernem objektu, kjer ni bilo osnovnih protipožarnih me-
hanizmov, kot so npr. delujoči vodni hidranti, protipožarni zidovi in po-
dobno (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju;
Panger, 2003, osebni intervju; Maršič, 1999). Tako lahko rečemo, da na
ravni podjetja ni bilo nobene predkrizne pripravljenosti, kar je bilo mo-
goče pozneje zaznati v konfliktnih izjavah tako lastnika kot zaposlenih.
Pomanjkljiva protipožarna opremljenost tovrstnih podjetij pa je posledi-
ca pomanjkljivega nadzora nad izvajanjem predpisov in nezadostnega
sodelovanja med različnimi pristojnimi ustanovami na področju varstva
pred požarom. Kako bi si sicer lahko razlagali dejstvo, da je imelo obrav-
navano podjetje kljub vsem navedenim pomanjkljivostim vsa potrebna
dovoljenja in sklenjenih več zavarovalnih polic pri večih zavarovalnicah. 

Organi odločanja

V skladu s slovensko zakonodajo o gasilstvu je edino vodja intervencije
pooblaščen za sprejemanje odločitev, ki zadevajo potek intervencije, ven-
dar pa opredelitev, glede na naša spoznanja, dopušča pojav nekaterih lo-
kalnih različic oziroma prilagoditev glede vodenja intervencije (Zakon o
gasilstvu, 1993). Prva v tej analizi zaznana lokalna posebnost je prenaša-
nje pooblastil vodje intervencije z ene osebe na drugo. Druga lokalna
posebnost je vzpostavitev neuradne strukture vodenja in poveljevanja,
sestavljene iz različnih poveljnikov GB Koper219. 
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Tovrstne prakse so se razvile na podlagi dolgoletnih izkušenj in števil-
nih intervencij ter se posledično uveljavile v strukturi in praksi vodenja
in poveljevanja v GB Koper. Tako je v vsaki intervenciji GB Koper prvi
vodja intervencije vedno vodja izmene oziroma enote, ki prva prispe na
prizorišče dogodka. Če razmere zahtevajo dodatne sile, dežurni alarmira
vodjo preventive in vodjo operacij v GB Koper. Prvi izmed njiju, ki prispe
na prizorišče, prevzame vlogo vodje intervencije. V primeru požara v
podjetju Dar je vodja preventive prevzel dolžnost vodje intervencije od
vodje intervencijske enote (vodja izmene), dolžnost vodje intervencije pa
je predal vodji operative v trenutku, ko je ta prispel na prizorišče požara.
Če vodja operative ne bi prispel na prizorišče požara, bi vlogo vodje inter-
vencije še naprej opravljal vodja preventive (Koprivec, 2003, osebni in-
tervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger, 2003, osebni intervju;
Maršič, 2000/2001: 352). 

Vse ključne odločitve, ki jih mora sprejemati vodja intervencije v času
krize, se sprejemajo v skladu z dogovorjenimi postopki. V tem primeru je
tako vodja intervencije odločitve sprejemal skupaj s sektorskima povelj-
nikoma in so temeljile na njunih poročilih o uporabljenih silah, opremi
in sprejetih ukrepih. S tem se je oblikoval neformalni organ odločanja, v
katerem so sodelovali vodja operative kot vodja intervencije ter vodja
preventive in vodja izmene kot sektorska poveljnika, ki sta poveljevala
gasilskim operacijam na vzhodnem in zahodnem delu objekta. Vodja
operative pa je tako poveljeval gasilskim dejavnostim na južnem delu ob-
jekta in hkrati opravljal naloge vodje intervencije. Vloga vodje intervenci-
je je bila bolj strateška, saj je podpiral tako dejavnosti obeh sektorskih
poveljnikov, kakor tudi nadziral potek celotne intervencije. Vodja inter-
vencije je na primer sprejel odločitev, da evakuirajo220 bližnji vrtec in iz-
dajo opozorilo za javnost. Skrbel pa je tudi za povezavo med enotami na
prizorišču požara, podpornimi enotami GB Koper in drugimi struktu-
rami sistema kriznega upravljanja in vodenja, ki so bile vključene v in-
tervencijo. Na splošno je bil odgovoren za nemoten in učinkovit potek
intervencije, odločitve bolj operativne narave pa je sprejemal skupaj z
sektorskima poveljnikoma (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan,
2003, osebni intervju; Panger, 2003, osebni intervju). 

Tovrstno vodenje intervencije je ob velikem industrijskem požaru
nujno, saj je vloga vodje intervencije v tem primeru, glede na nepredvi-
dljivo naravo ognja, preveč zahtevna naloga, da bi jo opravljal en sam člo-
vek. Opisana praksa se je dokazala kot zelo učinkovita, še zlasti v prime-
rih, ko požar zahteva istočasno gašenje iz več smeri. Vprašanje, ki se pri
tem poraja, pa je, kako uporabna je ta struktura glede na širok spekter
intervencij, v katerih sodeluje GB Koper. Nedvomno je ta praksa uporab-
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219 Zakon o gasilstvu takšno možnost dopušča, a je nikjer jasno ne opredeljuje (glej
zakon o gasilstvu 40. in 41 člen). 

220 V času, ko so sprejeli to odločitev, je bil to bolj previdnostni ukrep, kajti evakuacijo
so samoiniciativno izvedle že vzgojiteljice v vrtcu. 
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na v intervencijah v obalni regiji, kjer je število prostovoljnih gasilskih
društev omejeno na deset. Ne vemo pa, kako učinkovita in uporabna bi
bila v razmerah, ko bi v intervenciji sodelovale gasilske enote iz drugih
delov Slovenije221.

Vodenje

Vodenje intervencije ob požaru v podjetju Dar je bilo v številnih pogledih
posebno. Razmere niso pripeljale do aktiviranja struktur Civilne zaščite
oziroma drugih sil zaščite, reševanja in pomoči, zato so celotno interven-
cijo vodile in nadzorovale odločevalske strukture GB Koper.222 Čeprav
zakon določa, da je za vodenje intervencije odgovoren samo en vodja, so
v tem primeru intervencijo vodili vodja intervencije (naloge vodje inter-
vencije so zaporedno izvajali trije poveljniki GB Koper) in neformalna
odločevalska skupina. 

Prvi vodja intervencije je bil vodja interventne enote oz. vodja izmene,
ki je vzpostavil stik z lastnikom podjetja in sprejel že opisane ukrepe. S
prihodom vodje preventive in kasneje vodje operative sta se izvedla dva
zaporedna prenosa pooblastil vodje intervencije, in sicer iz vodje izmene
na vodjo preventive in nekaj minut kasneje iz vodje preventive na vodjo
operative. Obe navedeni vodji sta po prenosu pooblastil vodje intervenci-
je postala sektorska poveljnika. Tako je vodja izmene vodil dejavnosti na
zahodnem sektorju in vodja preventive na vzhodnem sektorju. Prenos
pooblastil vodje intervencije je vedno spremljalo poročilo prejšnega vodje
intervencije novemu vodji, ki je vsebovalo podatke o uporabljenih silah
in sredstvih ter o naravi dotedaj sprejetih ukrepov. Vsak vodja intervenci-
je je usmerjal in koordiniral delovanje novoprispelih gasilskih enot in
hkrati neposredno vodil dejavnosti na enem izmed sektorjev požarišča.
Glavni cilj aktivnosti vseh vodij intervencije je bilo preprečiti širjenja
ognja na bližne zgradbe, zagotoviti nadzor nad ognjem in njegovo ugasi-
tev. Seveda pa se je vsak izmed njih spopadal s specifičnimi problemi.
Tako se je vodja izmene osredotočil na iskanje cisterne z acetilenom in
obrambo negorečega dela skladišča, medtem ko je vodja preventive je
krepil obstoječo taktično postavitev in razvijal nove postavitve, osredoto-
čil pa se je na preprečevanje širitve ognja na okoliška drevesa, ki bi lahko
ogenj prenesla še na bližnji vrtec. Vodja operative je nadaljeval koordina-
cijo dejavnosti, okrepil je obstoječo taktično ureditev z dodatnimi silami
in opremo, predvsem pa se je soočal s problemom, kako sodelujočim
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221 Tu gre predvsem za problem organizacijskega sodelovanja in konflikta. 
222 Čeprav bi lahko glede na zakonske določbe (Zakon o gasilstvu, 1993: 40. člen) inter-

vencijo vodil tudi navzoči poveljnik Obalne GZ oziroma bi lahko v vodenju inter-
vencije bolj dejavno sodelovali tudi poveljniki PGD. 
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enotam zagotoviti zanesljivo oskrbo z vodo (Koprivec, 2003, osebni in-
tervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger, 2003, osebni intervju). 

Učinkovitost opisanega vodenja je tudi posledica dejstva, da se skup-
no število poklicnih in prostovoljnih gasilcev na območju GB Koper gib-
lje med sto in sto petdeset. Na skupnih usposabljanjih, izobraževanju in
vajah se je razvila tudi skupna organizacijska kultura. Odločevalci se
med seboj dobro poznajo, saj so sodelovali že v številnih življenjsko ne-
varnih situacijah. Dobro vedo, česa je kdo sposoben, predvsem pa, koli-
ko je sposoben prenesti. Tudi prostovoljni gasilci so na skupnih vajah in
seminarjih, ki jih večinoma vodijo inštruktorji iz brigade, dobro seznani-
jo z načinom dela in vodenja v GB Koper. 

Drugo pomembno pravilo, ki se nanaša na vodenje intervencij, je, da
mora biti vodja intervencije iz GB Koper. Spoštovali so ga tudi pri gaše-
nju požara v podjetju Dar, kjer so bili prostovoljni gasilci podrejeni vodji
intervencije, ki je izhajal vodstvene hierarhije GB Koper. Vodenje inter-
vencije ob požaru v podjetju Dar je potekalo na dveh ravneh: na taktični
in pol-strateški. Sektorska poveljnika sta sprejemala odločitve na taktični
ravni, vodja intervencije pa je sprejemal odločitve operativno-strateške
narave, tako da je nadziral in vodil celotno intervencijo ter bil vez med
gasilskimi enotami, ki so sodelovale pri gašenju, in drugimi strukturami
kriznega upravljanja in vodenja, kot so: ReCO, poveljnik Civilne zaščite
občine Koper in podporne strukture v GB Koper. Sprejemal je odločitve
o vpoklicu dodatnih sil, ki jih je razporedil tam, kjer so bile najbolj po-
trebne, in bil odgovoren za učinkovit potek intervencije ter reševanje
problemov, ki so se spremljali gašenje. Poskrbel je tudi za opozarjanje
prebivalstva o nevarnih plinih itd. Pri odločanju sta mu bila v veliko po-
moč oba sektorska poveljnika, ki sta poročala o stanju v svojih sektorjih
in mu svetovala ter se z njim tudi posvetovala o taktiki gašenja, potreb-
nih okrepitvah in dodatni opremi (Koprivec, 2003, osebni intervju; Lore-
dan, 2003, osebni intervju; Panger, 2003, osebni intervju).

Sektorski poveljniki so bili odgovorni za pravilno rabo dogovorjenih
taktik gašenja, sil in opreme. Vodja intervencije jim je povsem zaupal,
zato so imeli veliko avtonomijo odločanja na tej ravni. 

Res pa je, da je k uspešnosti tovrstnega vodenja veliko pripomogla vi-
soka stopnja formalizacije postopkov in taktike v delovanju gasilskih
enot, tako da ni bilo potrebe po daljših diskusijah o načinih delovanja
oziroma vodenja in poveljevanja, saj ima vsak poveljnik oziroma vodja na
voljo določen nabor gasilskih taktik in postopkov, ki jih nato uporabi pri
gašenju določenega požara.223
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223 V gasilskem vodenju obstajata dve zlati pravili, ki se glasita: »Obvezno je vstopiti v go-
reč objekt in ugotoviti kaj je vir ognja.« in »V primeru, da so bile sprejete pomanjkljive odlo-
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rati, ampak jih je potrebno samo dopolniti s čim manjšim naporom in silami, da se zagotovi
nemoten potek intervencije.« (Koprivec, 2003, osebni intervju).
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Tisto, kar za vodjo intervencije predstavlja izziv, je, da ob določenem
požaru uporabi pravilno taktiko, pri čemer igrajo ključno vlogo sile in
sredstva, ki jih ima na voljo, ter kakovost razpoložljivih informacij, izva-
janje dogovorjenih odločitev pa mora biti čim bolj poenoteno in formali-
zirano (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju;
Panger, 2003, osebni intervju).

Zaznavanje krize

Vprašanje zaznavanja krize je bilo v našem primeru dejansko vprašanje
zanesljivosti informacij. Ključno vprašanje za gasilce in odločevalce je
bilo, katere in kakšne snovi gorijo znotraj objekta. Informacija, ki jo je
vodja intervencije dobil od lastnika podjetja, je nakazovala, da je lahko
znotraj objekta, v osrednjem delu skladišča, cisterna, polna visoko gorlji-
vega acetilena. Ta informacija je za gasilce odprla popolnoma novo di-
menzijo, saj bi eksplozija cisterne lahko ogrozila bližnji vrtec, trgovino in
same gasilce. Evakuacija okolice bi bila v primeru, da bi bila informacija
točna, nujna in brezpogojna. Vodja intervencije je glede na intenzivnost
ognja podvomil v njeno točnost in je kljub velikemu osebnemu tveganju
in tveganju življenj svojih podrejenih sledil načelom gasilske taktike ter
enega izmed svojih mož poslal v notranjost gorečega objekta. Pri tem so
odkrili, da so vodni hidranti znotraj objekta suhi in dodobra prekriti z
gorečimi snovmi ter brez povezave z vodnim omrežjem. Ogled je tudi
razkril, da v njem ni cisterne z acetilenom, ampak da intenziven ogenj iz-
vira iz goreče cisterne kurilnega olja. Gasilcem niti lastnik niti zaposleni
v podjetju Dar niso posredovali informacije o cisterni kurilnega olja in
slabem stanju hidrantov. Na osnovi tako pridobljenih podatkov so vodja
intervencije in sektorski poveljniki prišli do sklepov, da v objektu ni ci-
sterne z eksplozivnim acetilenom. To je v celoti spremenilo samo spreje-
manje požara in omogočilo uporabo nekaterih gasilskih taktik, okrepitev
določenih napadnih mest in olajšalo gašenje ter delovanje gasilskih enot. 

Konflikt vrednot in uravnavanje stresa

Čeprav gasilci v GB Koper popolnoma zaupajo svojim nadrejenim, se je
zaradi netočnih podatkov in zato, ker jih je bilo premalo, raven stresa
nedvomno povečala, saj so nadrejeni odločitve sprejemali na osnovi in-
formacij, ki so jih imeli na voljo. Odsotnost preverjenih in trdnih infor-
macij poveča raven stresa in vpliva na konflikt vrednot, kar se še najbolj
kaže v izražanju dvomov v odločitve, predvsem tiste, ki so jih sprejeli na-
drejeni.
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Če je informacij premalo, je lahko to po eni strani posledica nezmož-
nosti prizadetih udeležencev, da zagotovijo primerne informacije, po
drugi strani pa posledica nezmožnosti gasilcev, da zagotovijo, procesirajo
in razlikujejo pomembne informacije od nepomembnih. Zadnje pred-
stavlja bistvo kognitivno-institucionalne analize krize, ki leži v priznanju
človekovih zmožnosti, da pridobi in procesira prejete informacije. Stres
gasilcev na terenu se je povečal, ko je lastnik podjetja posredoval podat-
ke o cisterni z acetilenom. Dodatno so stres pri gasilcih, ki so vstopili v
goreč objekt, povečevale še detonacije znotraj objekta. Časovna stiska je
ravno tako prispevala k stresu, saj so gasilci po eni strani skušali omejiti
ogenj, po drugi pa v čim krajšem času ugotoviti, kje je cisterna z acetile-
nom. 

Ugotovitev, da acetilena ni v objektu, je raven stresa zmanjšala do toč-
ke, ko uspešno delovanje gasilcev ni bilo več ogroženo. Ne glede na to,
da nihče ni bil ranjen, so odgovorni in gasilci v GB Koper izrazili potrebo
in željo po bolj kohezivni povezavi med GB Koper in nujno prvo po-
močjo. 

Dolgoročno ima stres lahko nedvomno posledice za psihično zdravje
gasilcev, sčasoma in s povečevanjem števila intervencij, v katerih je posa-
mezni gasilec sodeloval, lahko pride do »kopičenja« stresa. Ti dejavniki
lahko, če jih ne obravnavamo pravilno in strokovno, povzročajo hude psi-
hične težave. Celotna izmena v GB Koper danes trpi zaradi zdravstvenih
težav, ki izvirajo iz stresa (visok krvni tlak, razne oblike strahov itd.). Do-
daten dejavnik, ki vpliva predvsem na zmožnosti soočanja s stresom, je
povprečna starost gasilcev, ki je v GB Koper dokaj visoka in neprimerna.
Vodstvo GB Koper se je začelo zavedati težav in psiholoških učinkov stre-
sa, zato so, da bi se uspešneje soočali s stresom in njegovimi posledica-
mi, k sodelovanju povabili poklicno psihološko službo (Koprivec, 2003,
osebni intervju).

Posebnih manifestacij konflikta vrednot pri gasilcih sicer v primeru, ki
ga obravnavamo, ni bilo moč zaznati, vendar pa bi lahko nekatere posku-
se lastnika podjetja, da bi vplival na način gašenja, opredelili kot konflikt
vrednot. Vse njegove tovrstne poskuse so gasilci odločno zavrnili, saj
lastnik ni imel gasilskih izkušenj. Težave in vrednote, ki so posledica
vsakdanjega življenja, imajo negativen učinek na delovno sposobnost
vsakega posameznika in jih je, glede na izjave gasilcev, najbolje ob odho-
du na delo pustiti doma in se v službi osredotočiti na delo (Koprivec,
2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger, 2003,
osebni intervju). Izvrševanje ukazov mora biti profesionalno in brez dvo-
mov v njihovo upravičenost. Konflikt vrednot med gasilci pa je vseeno
navzoč v obeh skupinah, pri tistih, ki odločitve sprejemajo, in tistih, ki
jih izvršujejo. Odločevalci se morajo zavestno odločiti, koga bodo poslali
v nevarno situacijo, in tovrstne odločitve povzročajo tako stres kakor
tudi konflikt vrednot, ne glede na gasilske taktike in postopke. To je raz-
vidno iz dejstva, da so te odločitve predmet kritičnih pregledov in pre-
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mislekov odločevalcev, zato da bi ugotovili tudi najmanjšo malenkost, ki
bi jo lahko spregledali in ki bi lahko vplivala na končni izid odločitev
(Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger,
2003, osebni intervju). 

Poveljniki v GB Koper sprejmejo odločitev o nalogah in o tem, kdo jih
bo opravil, na osnovi lastnosti in sposobnosti gasilcev ter tudi na podlagi
hierarhije in notranjih pravil (Koprivec, 2003, osebni intervju). 

Konflikt vrednot je pri izvrševalcih odločitev, tj. gasilcih, navzoč z vi-
dika zaupanja in dvoma v pravilnost odločitve. Poraja se lahko dvom, ali
so bili, preden je bila odločitev sprejeta, upoštevani vsi možni vidiki in
dejstva. Čeprav gasilci v GB zaupajo svojim nadrejenim in ne bi smeli
dvomiti v sprejete odločitve, to še ne pomeni, da se v njihovi notranjosti
ne poraja konflikt vrednot. Kot so povedali sogovorniki, gasilci ne pre-
mišljujejo o življenju in smrti, ko vstopajo v goreči objekt, kljub temu pa
čas med aktiviranjem in prihodom na prizorišče intervencije dovoljuje
tudi tovrstno razmišljanje (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan,
2003, osebni intervju, in Panger, 2003, osebni intervju).

Organizacijski konflikt in sodelovanje

Organizacijski konflikt in sodelovanje se v primeru požara v podjetju
Dar nanašata na sodelovanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci na
eni strani in na sodelovanje med strukturami v sistemu kriznega uprav-
ljanja in vodenja in drugimi organizacijami na drugi. 

Organizacijsko sodelovanje med prostovoljnimi in poklicnimi gasilski-
mi enotami je bilo vzpostavljeno že pred požarom v podjetju Dar, sooča
pa se z nekaterimi problemi, opisanimi v poglavju o pripravljenosti in
preventivi. Med GB Koper in prostovoljnim industrijskim gasilskim druš-
tvom Luka Koper obstaja posebna oblika sodelovanja, saj slednje sodelu-
je pri vseh večjih in industrijskih požarih na območju, ker ima na voljo
opremo, potrebno za tovrstne intervencije. 

Sodelovanje med vsemi vključenimi strukturami je bilo kljub dolgim
odzivnim časom večine prostovoljnih gasilskih društev zadovoljivo.224

Daljši odzivni časi niso predstavljali večje težave, ker so poveljniki v GB
Koper zaradi skupnih vaj, ki so osnova za uspešno medsebojno sodelova-
nje, dobro seznanjeni z zmogljivostmi prostovoljnih gasilskih društev.

Drugi vidik institucionalnega sodelovanja predstavlja odnos med
strukturami v sistemu kriznega upravljanja in vodenja in organizacijami
zunaj sistema, v tem primeru na ravni Obalne regije. Ob požaru v podjet-
ju Dar sta bili vključeni dve zunanji organizaciji: Rižanski vodovod in
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Komunala Koper. Obe javni podjetji, tako Rižanski vodovod kakor tudi
Komunala Koper, sta pomagali gasilcem pri zagotavljanju stabilne in za-
nesljive oskrbe z vodo, kar smo podrobneje analizirali v poglavju o odlo-
čitvenih trenutkih. 

Analizirani primer dobro ponazarja probleme, ki nastajajo pri sodelo-
vanju med javnimi podjetji in strukturami kriznega upravljanja in vode-
nja. Uspešno in učinkovito sodelovanje med obema strukturama mora
nujno temeljiti na natančnih in jasno pripravljenih načrtih, ki predvide-
vajo tovrstno sodelovanje. Če bi bil ta pogoj izpolnjen, bi vodja interven-
cije vedel, da je vodovodni sistem na območju podjetja Dar dotrajan in bi
lahko že prej začel iskati alternativne vire za oskrbo z vodo. Enako lahko
rečemo za Komunalo Koper, ki bi jo, če bi bilo njeno sodelovanje v tovrst-
nih intervencijah jasno opredeljeno, moral ReCO o požaru obvestiti hkra-
ti kot GB Koper. To bi podjetju omogočilo, da skliče zaposlene in zagoto-
vi potrebne zmogljivosti za prevoz vode. 

Krizno komuniciranje in vloga množičnih občil

Vsi gasilci, ki so sodelovali v intervenciji, so med seboj komunicirali prek
sistema ZARE, slovenskega nacionalnega sistema za krizno komunicira-
nje, ki ga uporabljajo Civilna zaščita in gasilci. Vsi gasilci v GB Koper so
zaradi predhodnih seminarjev dobro usposobljeni za ravnanje s tem si-
stemom komuniciranja (Koprivec, 2003, osebni intervju). 

GB Koper je prejela klic v sili o požaru v podjetju Dar prek ReCO, kar
je standardni postopek. Vsi klici v sili prek številke 112 gredo na ReCO
in od tod v pristojno enoto ali organizacijo. Izkušnje so pokazale, da je
intervencija lahko veliko bolj učinkovita, če klic v sili, ki zadeva GB
Koper, neposredno vežejo dežurnemu v GB Koper, ki nato zbere vse po-
trebne informacije, saj so tako veliko bolj podrobne in točne (Koprivec,
2003, osebni intervju; Maršič, 2000/2001: 351). 

Terminologija, ki jo gasilci uporabljajo za medsebojno komuniciranje v
času intervencije, je standardizirana in natančna (Koprivec, 2003, osebni
intervju). 

Vsak pripadnik GB Koper je opremljen z osebno mobilno komunika-
cijsko napravo,225 ki je vključena v enoten komunikacijski sistem kriz-
nega upravljanja in vodenja, poleg tega je v vsakem vozilu GB Koper
vgrajena podobna mobilna komunikacijska naprava. Za alarmiranje in
obveščanje gasilcev uporabljajo pozivnike in mobilne telefone in postop-
ki so v celoti standardizirani. V primeru, ki je predmet naše raziskave,
nekateri gasilci na prizorišču požara niso imeli osebnih mobilnih komu-
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nikacijskih naprav, saj so jih pozabili na postaji. To med intervencijo ni
povzročalo težav, saj je bilo območje intervencije dokaj majhno in so se
gasilci lahko sporazumevali verbalno ali prek komunikacijskih naprav v
vozilih. Vendar bi to lahko povzročilo resne težave, če verbalna komuni-
kacija ne bi bila mogoča. V GB Koper so problem pozabljanja delov oseb-
ne opreme rešili tako, da je sestavni del opreme postala torbica, ki vsebu-
je vse nujne načrte, sredstvo za zveze in osebno opremo (Koprivec, 2003,
osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger, 2003, osebni in-
tervju). 

Pomemben vidik kriznega komuniciranja v tem primeru predstavlja
tudi komunikacija s strukturami zunaj sistema kriznega upravljanja in
vodenja, z zaposlenimi v podjetju Dar, z lastnikom podjetja in tudi z
množičnimi občili. 

Komunikacija z zaposlenimi in lastnikom je bila dokaj problematična.
Posamezne informacije, ki so jih gasilci dobili od lastnika in zaposlenih v
podjetju Dar, so se pozneje pokazale kot napačne ali zavajajoče. Gasilci
so bili tako npr. obveščeni o bazenu s 300 kubičnimi metri vode, ki naj bi
bil v objektu in bi ga lahko uporabili za gašenje ognja. Vendar se je poz-
neje izkazalo, da je bazen ne samo prazen, ampak je tudi močno gorel,
ker je bil prekrit s škatlami, ki so segale do samega stropa objekta. Prvot-
no so v bazenu nameravali zbirati odpadne vode iz avtopralnice, kajti
objekt, v katerem je poslovalo podjetje Dar, je bil zgrajen kot garaža avto-
busnega podjetja Slavnik. Podobno zavajajoče so bile informacije o sta-
nju notranjega sistema hidrantov v objektu, saj so zaposleni trdili, da vsi
vodni hidranti delujejo. Ko pa se je gasilcem uspelo skozi dim in ogenj
prebiti do njih, so ugotovili, da sploh niso bili priključeni na vodovodno
omrežje in so bili suhi. Tudi informacije o tem, kje se hidranti nahajajo,
so bile napačne, saj se je pokazalo, da hidrantov tam, kjer so zaposleni
trdili, da so, sploh ni. To je samo dokaz več, da zaposleni v podjetju Dar
niso imeli niti osnovnega znanja o požarni varnosti v objektu, kar bi mo-
ralo biti glede na to, da so delali z gorljivimi materiali, nujno (Koprivec,
2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger, 2003,
osebni intervju; Tanackovič, 9. 9. 2000; Šik, 9. 9. 2000). 

Informacije so bile ne samo napačne, nekaterih ključnih informacij za-
posleni gasilcem sploh niso posredovali. Gasilci niso vedeli, katere snovi
znotraj objekta so gorele in kaj lahko sploh pričakujejo, ko bodo vstopili
v goreči objekt. Prav tako niso bili obveščeni, da je v objektu rezervoar z
800 litri kurilnega olja. Vprašanje je, ali niso gasilcem tega namerno pri-
krili (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju;
Panger, 2003, osebni intervju).

Lastnik podjetja Dar je bil kot vir informacij nezanesljiv, izkazalo se je
celo, da je moteč dejavnik. Poskušal je vplivati na odločitve vodje inter-
vencije o tehniki gašenja. Množičnim občilom je dal izjavo, da so gasilci
prispeli na prizorišče požara prepozno in da so največji krivci za to, da se
je požar tako razširil, prav oni, ter da je bila celotna dejavnost gasilcev
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neučinkovita. Proces odločanja in procesiranje razpoložljivih informacij
sta bila zaradi lastnika nedvomno otežena. Zato so se gasilci opirali samo
na preverjene podatke, ki so jih večinoma dobili z ogledom požara (Ko-
privec, 2003, osebni intervju; Loredan, 2003, osebni intervju; Panger,
2003, osebni intervju; Maršič, 2000/2001; Tanackovič, 9. 9. 2000; Šik, 9.
9. 2000; Umer, 9. 9. 2000). 

Požar v podjetju Dar je bil prvi večji požar v Kopru in okolici po več kot
desetih letih, zato je razumljivo, da je pritegnil pozornost občil in javnosti.
O njem so poročali vsi trije slovenski dnevniki (Delo, Dnevnik, Večer), lo-
kalni časopisi (Primorske novice) in tudi lokalne ter državne radijske in te-
levizijske postaje. Predvsem lokalne radijske postaje so se vključile tudi v
obveščanje prebivalcev o nevarnostih, ki so bile posledica požara.

Prva informacija vpletenih v intervencijo, posredovana množičnim ob-
čilom in javnosti, je bila izjava lastnika podjetja o delu gasilcev in njiho-
vem poznem odzivu. Njegove navedbe je direktor GB Koper pozneje, še
v času trajanja intervencije, zanikal na lokalni televizijski in radijski po-
staji. Samo medijsko poročanje ni vplivalo na odločanje in delo gasilcev,
kajti ti so za obtožbe izvedeli šele po koncu intervencije. Na to je reagira-
lo vodstvo GB Koper, ki je zaradi zavajajočih informacij, ki so krožile v
javnosti v dneh po intervenciji, organiziralo tiskovno konferenco, na ka-
teri je predstavilo resnična dejstva in zanikalo vse navedene obtožbe. Od-
nosi z množičnimi občili se zdijo precej problematični, saj gasilci menijo,
da občila v njihovem delu iščejo predvsem senzacijo in nepravilnosti. To
pa je pogosto vir razočaranj, kajti gasilci tvegajo svoja življenja, da poma-
gajo, in táko medijsko poročanje sprejemajo kot neke vrste zlonamer-
nost, ki temelji na neutemeljenih obtožbah. Zato je organiziranje tiskov-
ne konference takoj po intervenciji ali naslednji dan postalo praksa, ki
temelji ravno na izkušnjah, pridobljenih ob intervenciji v podjetju Dar. 

Časovni učinek

Prva interventna enota je prispela na prizorišče tri minute za tem, ko je
prejela klic prek Regijskega centra za obveščanje. Medtem ko so se gasil-
ci približevali gorečemu objektu, so opazili velik dim in močan ogenj, na
osnovi česar je bilo mogoče sklepati, da je bil klic prepozen oziroma da
so bili prepozno obveščeni. Po grobih izračunih naj bi gorelo že vsaj dvaj-
set minut, preden so gasilci prejeli prvi klic. Dejstvo, da je bil v objektu
rezervoar s kurilnim oljem, pojasnjuje, zakaj je osrednji del objekta
pogorel tako hitro. Nedvomno so zaposleni v podjetju Dar najprej sami
poskušali pogasiti ogenj, šele pozneje, ko situacije niso mogli več nad-
zorovati, so poklicali gasilce (Koprivec, 2003, osebni intervju; Loredan,
2003, osebni intervju; Panger, 2003, osebni intervju; Maršič, 2000/2001;
Šik, 9. 9. 2000). 
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Čas je odigral odločilno vlogo pri reševanju drugih delov objekta in pri
preprečevanju širitve ognja na bližnji vrtec, šolo in trgovino. Med inter-
vencijo je bilo mogoče zaznati osrednjo kritično točko v trenutku, ko je
ogenj zajel drevesa ob južnem delu objekta, zato je obstajala realna ne-
varnost, da se ogenj razširi na vrtec (Koprivec, 2003, osebni intervju).
Gasilcem je s takojšnjo in učinkovito akcijo uspelo preprečiti večjo kata-
strofo. Ključni dokaz njihove učinkovitosti pa je trajanje intervencije, saj
je bil požar pod nadzorom v uri in pol, popolnoma pogašen pa dve uri po
prihodu prve interventne enote. 

Pridobljene izkušnje

Predkrizna pripravljenost in skupne gasilske vaje so se tudi v tem prime-
ru pokazale kot pomemben dejavnik, ki zagotavlja uspeh vseh kriznih
dejavnosti. Skupne gasilske vaje so se potrdile kot zanesljiv vir informa-
cij za nadaljnje intervencije, saj so odločevalci ravno na osnovi teh vaj
dobro poznali zmogljivosti in pomanjkljivosti vseh sodelujočih gasilskih
enot. Vse v intervenciji sodelujoče strukture iz sistema kriznega upravlja-
nja in vodenja so bile dobro seznanjenje s prakso in postopki, uporablje-
nimi v intervenciji. Ostaja vprašanje, kako uspešna bi bila ta intervencija
v primeru, če bi v njej sodelovale številne enote iz različnih delov Slove-
nije, ki ne bi dovolj poznale prakse in postopkov GB Koper in drugih ga-
silskih enot v obalni regiji. Požar je razkril, da so zmogljivosti GB Koper v
opremi in številu zaposlenih gasilcev nezadostne, kar je imelo tudi pozi-
tivne učinke, saj so občine ustanoviteljice sprejele program razvoja GB
Koper.

Požar je tudi spodbudil vprašanje sodelovanja med različnimi državni-
mi in lokalnimi agencijami, odgovornimi za požarno varnost. Te agencije
bi morale kar najtesneje sodelovati pri spodbujanju gospodarskega raz-
voja v regiji in pri tem zagotavljati najvišjo stopnjo požarne varnosti.
Podjetje Dar je očiten primer za to, kako vprašanja gospodarskega razvo-
ja ne smemo reševati na račun požarne varnosti. 

Še enkrat se je pokazalo, da je razumevanje vloge vodje intervencije,
predvsem kdo je in v kakšnih okoliščinah vodja intervencije nejasna in
ne dovolj natančno opredeljena. Posledica česar je oblikovanje neformal-
nih odločevalskih enot in lokalnih praks znotraj obstoječega pravno-for-
malnega okvira.

Razumevanje nalog in funkcij (Zakon o gasilstvu, 1993) vodje inter-
vencije bi morali poenotiti na ravni države oziroma sistema ZRP ali pa
vsaj v gasilstvu s čimer bi se izognili subjektivnim interpretacijam, ki bi
lahko v določenih primerih predstavljale težave pri vodenju bodočih in-
tervencij. Pri tem ne bilo smotrno zanemariti nekaterih lokalnih modifi-
kacij, ki bi bile lahko uporabne tudi pri nacionalnem dopolnjevanju ali
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vsaj pojasnjevanju nalog in funkcij vodje intervencije. Lokalna modifika-
cija in razumevanje vloge vodje intervencije sta imeli v našem primeru
pozitivne učinke, pa vendar bi lahko povzročali težave. Tako se je poka-
zalo, da so notranja pravila vodenja intervencije v GB Koper jasno razde-
lana in, da so jih na operativni ravni spoštovala tudi sodelujoča PGD, kar
pa ne moremo trditi za pristojno GZ226. 

Na splošno morajo biti vse strukture, sodelujoče v intervenciji, sestav-
ni del širših načrtov zaščite in reševanja ter se morajo dobro zavedati iz
tega izhajajočih nalog in obveznosti. Samo tako je mogoče doseči boljše
organizacijsko sodelovanje in se izogniti omejevalnim organizacijskim
konfliktom in nejasnostim. 

Zasebna in javna podjetja, ki imajo opremo, uporabno tudi v sistemu
kriznega upravljanja in vodenja, morajo biti vključena v načrte delovanja
in biti seznanjena z nalogami in obveznostmi v sistemu kriznega uprav-
ljanja in vodenja.

Osrednji problem kriznega upravljanja in vodenja ostaja vprašanje za-
nesljivih informacij. Zaznavanje krize in raven stresa sta bila tesno pove-
zana s pomanjkanjem zanesljivih informacij, in ena osrednjih izkušenj,
ki jih je GB Koper pridobila v tem primeru, je, da zaposleni in lastniki
niso zanesljiv vir informacij, zato se morajo gasilci osredotočiti na prido-
bivanje informacij s pomočjo razpoložljivih gasilskih taktik in tehnik. 

Sodelovanje med GB Koper in ReCO je uspešno in temelji na dolgolet-
nih izkušnjah. Namen tega sodelovanja je z vsemi sredstvi, ki so na voljo,
vzpostaviti najbolj učinkovit postopek obveščanja v nujnih primerih.

Uravnavanje stresa mora postati in postaja pomemben sestavni del
vsakodnevne skrbi za gasilce v GB Koper. V GB Koper so zato začeli raz-
vijati posebne postopke za reševanje problemov, ki so posledica stresa.
Pomemben dejavnik pri zmanjševanju stresa, kot ga zaznavajo gasilci, je
v strokovnosti njih samih in tudi njihovih nadrejenih ter v medsebojnem
zaupanju, ki se vzpostavi med usposabljanjem in sodelovanjem v različ-
nih intervencijah. 

Strokovnost in zaupanje ostajata temeljna pogoja za izvrševanje uka-
zov in s tem tudi za uspešno intervencijo. Vprašanje časa pri gašenju
požarov je predvsem vprašanje odzivnih časov. Odzivni čas GB Koper je
zadovoljiv, pri prostovoljnih gasilskih društvih pa je bolj problematičen,
saj je odvisen je od tega, kdaj izbruhne požar. Največje probleme lahko
pričakujemo v dopoldanskih urah, ko je večina prostovoljnih gasilcev na
svojih delovnih mestih. 
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226 Da je razumevanje funkcije in nalog vodje intervencije dokaj nejasna, je razvidno
tudi iz konfliktnih podatkov, ki so na voljo v uradni dokumentaciji. Tako Maršič in
sogovorniki v intervjujih kot vodjo intervencije opredeljujejo vodjo operative v GB
Koper in pojasnjujejo tudi prenos pooblastil vodje intervencije. Če pa pogledamo
uradno analizo intervencije, ki jo je pripravila regijska GZ, je kot vodja intervencije
naveden regijski poveljnik GZ (Maršič, 2000/2001: 352; Analiza intervencije, 2000). 



305

Odnosi med množičnimi občili in strukturami kriznega upravljanja in
vodenja so bolj ali manj napeti. Interesi množičnih občil in akterjev kriz-
nega upravljanja in vodenja so različni in iskanje skupne srednje poti je
več kot nujno. Odnos GB Koper do občil je zelo formalen in omejen zgolj
na tiskovne konference po intervenciji. Potreba po splošni in načelni
strategiji odnosov z javnostmi na ravni celotnega sistema varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami se je za uspešno izvajanje intervencij v
prihodnje pokazala kot ključna. 
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Julij Jeraj

IX.
EKSPLOZIJA PLINA V STANOVANJSKEM BLOKU 

V MARIBORU MARCA 1999

Uvod 

Hladno nedeljsko jutro 14. marca 1999. Na Ferkovi ulici 15 v Mariboru
pride ob 9.38 do eksplozije v desetnadstropni stavbi z 88 stanovanji in s
193 stanovalci. Eksplozija je iz stavbe pometala okenske okvirje, vrata,
oblačila in druge osebne stvari. Glavna jeklenica enega od dvigal je po-
pustila in dvigalo je zgrmelo v klet; električna, plinska, telefonska, vodo-
vodna napeljava so bile poškodovane ali uničene. Tudi na sosednjih stav-
bah so popokala okenska stekla. Avtomobili, parkirani v bližini, so bili
poškodovani, ljudje so iz poškodovane in sosednjih stavb drli na prosto…
Več ljudi je bilo poškodovanih, ena oseba je umrla.

Opredelitev nesreče kot krize 

V primeru eksplozije plina v stanovanjskem bloku v Mariboru smo iden-
tificirali naslednje značilnosti, ki, v skladu z v projektu uporabljeno razi-
skovalno metodo in definicijo krize, dogodek označujejo kot krizo:
– ogrožene so bile pomembne vrednote v nesrečo vpletenih (življenje

stanovalcev, njihova lastnina, bivališče, osnovne življenjske potrebšči-
ne; kredibilnost in profesionalni ugled vodij, menedžerjev in politi-
kov);

– čas za sprejemanje odločitev in izvajanje dejavnosti je bil omejen, od-
ločevalci, izvajalci in prizadeti ljudje so bili pod časovnim pritiskom
(nujno je bilo pogasiti požar, zagotoviti začasno prebivališče, prepreči-
ti dostop v objekt, ugotoviti stopnjo poškodovanosti, obnoviti stanova-
nja);

– okoliščine so bile negotove, nejasne (v začetku ni bilo jasno, kaj je
povzročilo eksplozijo, ali bo prišlo do novih eksplozij, koliko je mrtvih
in koliko poškodovanih, je v objektu ostal še kdo, so poškodbe objekta
takšne, da življenje v njem ne bo več mogoče in ga bo treba porušiti,
kako dolgo bo trajala obnova).
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Tudi velika medijska pozornost je prispevala svoje k razumevanju te ne-
sreče kot krize. Številna poročila o dogodku s sugestibilnimi naslovi član-
kov so vzpodbujala pozornost splošne in strokovne javnosti v Mariboru
in drugje po Sloveniji. Naslovi so govorili (glej poglavja 9.6, 9.8 in 9.12) o
katastrofi, članki so dogodek prav tako opisovali kot katastrofo in tako
pri udeleženih in v javnosti vzpodbujali dojemanje nesreče kot krize.

Okoliščine

V letih med 1990 in 2000 je v Sloveniji prišlo do precejšnjih sprememb.
Osamosvojitev, oblikovanje nove države, njenih ustanov, predpisov so
vplivali tudi na področje zaščite, reševanja in pomoči. Vplivi so prišli do
izraza tako na državni kot na ravni lokalnih skupnosti. 

Veliko sprememb je nastalo v predpisih, ki urejajo zaščito, reševanje
in pomoč. Največ jih je leta 1994 prinesel Zakon o varstvu pred naravni-
mi in drugimi nesrečami, ki je temeljno odgovornost za zaščito, reševanje
in pomoč na lokalni ravni dal lokalnim skupnostim in za to županom na-
ložil največ odgovornosti.

Na drugi strani pa je v letu 1995 prišlo do spremembe zakonodaje o lo-
kalni samoupravi, spremenili so se število občin (njihovo število se je z
nekaj več kot 60 povečalo na 192), njihovo ozemlje in število prebivalstva
(najmanjše s 500 in največja občina z 272.000 prebivalci), pa tudi njihove
pristojnostih. Ta čas je prinesel tudi selitve uradnikov, ki so bili prej za-
posleni v občinah, v druge, nove občine ali v državne organe. Vse to je
delno vplivalo tudi na organizacijo in delovanje zaščite, reševanja in po-
moči.

Do leta 1999, ko je prišlo do obravnavane eksplozije, bi občine že mo-
rale vzpostaviti in utrditi svoje sisteme zaščite, reševanja in pomoči. Tako
bi bilo pričakovati, da eksplozija plina ne bi smela predstavljati večjega
problema, vsaj v fazi reševanja ne, v poznejšem dogajanju pa bi se uteg-
nile pojaviti določene težave.

Za sistem zaščite, reševanja in pomoči Mestne občine Maribor (MOM)
je odgovoren župan, ki se je odločil ustanoviti mestno službo za zaščito
in reševanje. Za operativno vodenje zaščite, reševanja in pomoči je ime-
noval poveljnika Civilne zaščite (CZ), ki je hkrati tudi predstojnik službe
za zaščito in reševanje. Kot je razvidno iz načrtov za zaščito in reševanje,
je sistem zaščite, reševanja in pomoči sestavljen iz javne gasilske službe,
mestnih javnih služb, pogodbenih prostovoljnih organizacij in društev,
pogodbenih podjetij, enot in služb CZ, javnih služb v državni pristojnosti
(s področja sociale) in enega oddelka mestne uprave.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



309

Akterji kriznega upravljanja in vodenja 

Posledice eksplozije plina so zahtevale sodelovanje vrste različnih služb,
za katere so pristojne različne ravni državne oblasti in občina. Pri tem pa
službe sodijo tudi v različne resorne pristojnosti. Akterji kriznega uprav-
ljanja in vodenja ob eksploziji plina so navedeni v tabeli 9.1. Obvladovanje
nesreče, tako samo reševanje kot tudi poznejše dejavnosti (zagotovitev os-
novnih življenjskih pogojev in obnova), je bilo torej kompleksno. Glavni
poudarek, ki je bil v začetku na službah, ki jih imenujemo prvi posredo-
valci ali službe z modrimi lučmi (gasilci, policija, nujna medicinska po-
moč), je sčasoma prešel na občinske javne službe, občinsko upravo in poz-
neje na četrtno skupnost. Krizno upravljanje in vodenje je bilo skorajda
ves čas, včasih bolj in drugič spet manj razvidno, v rokah poveljnika CZ
MOM ali pa so od njega prihajale vsaj pobude. Pri dejavnostih je sodelova-
lo precej vodij, odločevalcev (gasilski vodnik, poveljnik gasilske brigade,
župan, različni odbori sestavljeni ad hoc, svet četrtne skupnosti ipd.), ki so
sprejeli pomembne odločitve, pa vendar se zdi, da je bil poveljnik CZ pri
obvladovanju obravnavane nesreče najpomembnejši odločevalec.

Vrstni red dogodkov 

Datum in čas Dejavnost, dogodek
petek, 12. 3. 1999 • gospo Žele odpeljejo v dom za starejše občane z

njenim in s soglasjem njenega moža; v napotitev je
bil vključen Center za socialno delo Maribor

nedelja, 14. 3. 1999 • osemdesetletni gospod Jože Žele prereže gumijasto
cev plinske napeljave v svojem stanovanju

9.28 • eksplozija plina
• gasilci slišijo eksplozijo in vidijo dim, Gasilska bri-

gada MOM se odpelje na kraj nesreče
9.29 • Gasilska brigada MOM pride na kraj dogodka, ki

je čez cesto, nasproti gasilske postaje
• gašenje, Gasilska brigada MOM
• reševanje, Gasilska brigada MOM
• evakuacija iz objekta, Gasilska brigada MOM
• Zdravstveni dom Maribor – služba nujne medicin-

ske pomoči je obveščena o nesreči, obvesti jo Regij-
ski center za obveščanje Maribor (ReCO MB)

• obveščena so tri prostovoljna gasilska društva
Javne gasilske službe MOM

• obveščen je poveljnik Gasilske brigade MOM, ki je
tudi poveljnik javne gasilske službe MOM
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9.32 • na kraj eksplozije pride policija
• obveščen je vodja službe za zaščito in reševanje

MOM, ki je hkrati poveljnik CZ MOM
• Zdravstveni dom Maribor – služba nujne medicin-

ske pomoči pride na kraj eksplozije 
9.37 • prostovoljna gasilska društva prispejo na kraj eks-

plozije
• obveščeno je podjetje za distribucijo električne

energije Elektro Maribor
• obveščena je Plinarna Maribor

9.50 • poveljnik Gasilske brigade MOM, ki je tudi povelj-
nik javne gasilske službe MOM, pride na prizorišče
eksplozije

• Certus – avtobusni promet Maribor je obveščen o
eksploziji; zaprosijo jih za avtobus, v katerega bi
zasilno namestili prizadete prebivalce

• vodja službe za zaščito in reševanje MOM, ki je
hkrati poveljnik CZ MOM, pride na kraj eksplozije

• obveščeno je podjetje, ki upravlja prizadeto zgrad-
bo – Staninvest

• o nesreči je obveščena direktorica Centra za social-
no delo Maribor; center zaprosijo za pomoč

• na kraj eksplozije pridejo delavci dežurne službe
Elektra Maribor

• na kraj eksplozije pridejo delavci dežurne službe
Plinarne Maribor

• avtobus Certusa pride na kraj eksplozije
• aktiviran je namestnik poveljnika CZ MOM
• aktivirana je služba za podporo CZ
• na kraj nesreče pride upravnik stavbe iz Staninve-

sta
• na kraj nesreče pride predstavnik Centra za social-

no delo Maribor
• o eksploziji obvestijo župana
• župan pride na kraj eksplozije, spregovori s priza-

detimi stanovalci, jih pomiri, pohvali reševalce in
pripravi improvizirano tiskovno konferenco

• Snaga Maribor – čiščenje prizorišča eksplozije
• AMZS – PE Maribor – odvoz poškodovanih vozil

16.00 • konča se policijska preiskava na prizorišču, povelj-
nik CZ MOM stanovalcem dovoli vstopiti v objekt
in vzeti iz njega osebne stvari 

• razglašena je prepoved vstopa v objekt, objekt je
razglašen za nevarnega za bivanje, dokler rezultati
statične analize ne bodo dokazali nasprotnega
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• CZ MOM evakuiranim prebivalcem zagotovi zasil-
no bivališče v Izobraževalnem centru za zaščito in
reševanje MOM (šest družin – devetnajst oseb,
drugi najdejo zatočišče pri sorodnikih, prijateljih)

• iskanje grešnega kozla: nekateri krivijo Center za
socialno delo Maribor, češ da niso bili dovolj pozor-
ni in niso preventivno ukrepali glede na možno psi-
hološko travmo pokojnega gospoda Želeta zaradi
odhoda njegove žene v dom za starejše občane, zla-
sti zato, ker je sam odhod v dom odklonil in tudi ni
hotel sprejeti ponujene pomoči na domu

ponedeljek, 
15. 3. 1999 • prvi sestanek mestnega ad hoc odbora

• tiskovna konferenca v mestni hiši; center za social-
no delo je zavrnil očitke na svoj račun in pojasnil
situacijo

• v četrtni skupnosti so ustanovili informacijski cen-
ter

• Staninvest – podjetje, ki upravlja stavbo – je skupaj
z zavarovalnicami organiziral ocenjevanje škode in
oceno statične ustreznosti objekta ter prva popra-
vila 

• objekt je razglašen za statično varnega
• center za socialno delo odpre bančni račun, na ka-

terem se zbira prostovoljna finančna pomoč
• prvi stanovalci se lahko vrnejo v svoja stanovanja
• za tiste, ki se v stanovanja še ne morejo vrniti,

MOM priskrbi začasna stanovanja
sreda, 17. 3. 1999 • drugi sestanek mestnega ad hoc odbora 

• tiskovna konferenca v mestni hiši
• v četrtni skupnosti je ustanovljen odbor za razdeli-

tev humanitarne pomoči in za usklajevanje obnove
26. 3. 1999 • informacijski center v četrtni skupnosti preneha

delovati
• razen stanovalcev osmih najbolj poškodovanih sta-

novanj se vsi drugi vrnejo v svoja stanovanja
• tistim, ki se še vedno ne morejo vrniti v stanovanja

ali najti začasnega bivališče pri sorodnikih, MOM
najame stanovanja in plača stanarino

18. 5. 1999 • odbor četrtne skupnosti pripravi sklepno poročilo 
o razdelitvi finančne pomoči in o usklajevanju 
obnove

XEKSPLOZIJA PLINA V STANOVANJSKEM BLOKU V MARIBORU MARCA 1999X



312

Odločitveni trenutki

V procesu obvladovanja nesreče so bili odločevalci – tisti, ki so spreje-
mali pomembne odločitve ali bi jih morali sprejemati, izpostavljeni več
trenutkom, ko so se spraševali (ali pa bi se vsaj lahko): »Kaj pa sedaj? 
Kaj je treba zdaj narediti?«. Ne glede na to, ali se odločevalec teh trenut-
kov jasno zaveda ali ne, ali so ti trenutki potopljeni v tok dogodkov ali 
pa so jasno razvidni, v toku dogodkov obstajajo kritične točke, ko je
odločevalec nek problem (impetus) zaznal (ali pa bi bilo dobro, da bi 
ga zaznal, pa ga ni) in je zavestno, nezavedno, z razmislekom ali na pod-
lagi rutine sprejel odločitev, da je treba nekaj narediti ali ne. To so pre-
lomni trenutki v razvoju dogodkov, ki dejansko spremenijo ali bi lahko
spremenili dogajanje, ga potisnili v novo smer ali ga pustili teči tako, kot
že teče. V kriznem upravljanju in vodenju ob eksploziji plina so trenutki
za prelomne odločitve nekako latentne narave. Glede na, vsaj na površi-
ni, umirjen tok obvladovanja nesreče težko najdemo jasno razvidne
problematične trenutke, ki bi klicali po odločitvi. Kar nekaj težav smo
namreč imeli s tem, da smo našli te odločitvene trenutke. Pomagati smo
si morali z drugimi primeri, najti podobnosti in šele potem smo ugotovili,
da so bili pomembni prelomni odločitveni trenutki v kriznem uprav-
ljanju in vodenju ob eksploziji plina v stanovanjskem bloku v Mariboru
naslednji:
1) Eksplozija! Ali bodo prvi posredovalci zmogli obvladati nastalo nesre-

čo in če ne, kdo še lahko pomaga?
2) Prizadete prebivalce je treba pomiriti in predstavnikom množičnih ob-

čil na kraju eksplozije dati informacije.
3) Prebivalci se ne morejo vrniti v svoja stanovanja, okolico stanovanjske-

ga bloka je treba očistiti in usposobiti za normalno uporabo.
4) Zagotoviti je treba obnovo.

Eksplozija! 
Ali bodo prvi posredovalci zmogli rešiti nastalo nesrečo 

in če ne, kdo še lahko pomaga?

Petek, 12. 3. 1999. Gospo Žele so, z njenim in moževim soglasjem, odpe-
ljali v dom za starejše občane. Gospa zaradi starosti ni mogla več skrbeti
zase. Njen mož, tudi starejši gospod, doma ni mogel poskrbeti zanjo.
Dolgo in srečno sta živela skupaj, zato sta bila žalostna, ker nista mogla
več ostati skupaj. Osemdesetletni Jože Žele namreč ni hotel v dom za sta-
rejše občane. Prav tako je tudi zavrnil ponudbo Centra za socialno delo
za pomoč na domu. 

Nedelja, 14. 3. 1999. Gospod Žele prereže gumijasto cev plinske nape-
ljave v svojem stanovanju. Plin se širi po njem in prek jaškov z napeljava-
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mi po drugih delih stanovanjskega bloka. Plin ne vsebuje strupenega og-
ljikovega monoksida, pač pa gre za čisti metan z energijo 33,5 MJ na ku-
bični meter in je zelo eksploziven.

Ob 9.28 uri je prišlo do eksplozije. Gasilci gasilske brigade MOM so
pred gasilsko postajo preizkušali opremo. Slišali so močno eksplozijo, ki
je, kot so domnevali, prišla iz stolpnice prek ceste. Posledic niso mogli vi-
deti, ker je bilo prizorišče na nasprotni strani stolpnice, vendar pa se je
takoj začel dvigovati dim.

Vodja izmene – gasilski vodnik je prevzel pobudo in odredil takojšen
izvoz. Gasilci so bili na prizorišču takoj po eksploziji. Policija je prišla le
malo za njimi. Gasilci so imeli pri dostopu do objekta težave zaradi avto-
mobilov, parkiranih na intervencijski poti, in drugih ovir. Sledili so gaše-
nje, reševanje in evakuacija prebivalcev.

Eno prvih vprašanj vsakega poveljujočega na kraju nesreče, ne glede
na to, za katero službo gre, je tudi: »Ali bom s to ekipo in opremo zmogel
rešiti nalogo, ki je pred mano?« Če si odgovori z »ne!«,227 je naslednje
vprašanje, kdo drug (organizacija, ekipa, posameznik …) lahko še poma-
ga rešiti probleme in nevarnosti. Prvi odločitveni trenutek, prva prilož-
nost za odločitev je torej bila, ali je ekipa poklicnih gasilcev na kraju ne-
sreče dovolj močna, da bo rešila probleme, ali bodo morali poklicati
pomoč. Dodatno se lahko ta odločitveni trenutek za gasilskega vodnika
zaplete ob vprašanju, ali gasilci zadostujejo za obvladovanje te nesreče ali
pa bo treba pritegniti več različnih služb.

Gasilski vodnik se je v obravnavanem primeru odločil, da je na mestu
nesreče potrebna služba nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma
Maribor, zato je prek ReCO MB zahteval njihovo pomoč.

Odločil je tudi, da potrebuje pomoč prostovoljnih gasilskih enot, zato
je prek ReCO MB aktiviral tri prostovoljna gasilska društva. 

Dispečer v Gasilski brigadi MOM je o nesreči obvestil poveljnika bri-
gade. Prav tako je obvestil poveljnika CZ MOM. V času obravnavane ne-
sreče kriterijev, kdaj naj dispečer gasilske brigade obvesti poveljnika CZ
MOM, še ni bilo v načrtih za zaščito in reševanje oziroma v dispečerjevih
postopkih. Njegova odločitev je torej temeljila na oceni razmer in njegovi
lastni pobudi.

Gasilski vodnik je zahteval tudi navzočnost dežurnega intervencijske-
ga osebja Elektra Maribor in Plinarne Maribor. Za to, da jih obvestijo, je
pooblastil ReCO MB. Njegova odločitev je temeljila na oceni situacije in
njen namen je bil zagotoviti varno reševanje. 

Odločitve, ki sta jih sprejela gasilski vodnik in dispečer gasilske briga-
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de, so bile del vsakodnevne prakse in lastne iznajdljivosti in niso bile del
zapisanih postopkov ali načrtov in rednih usposabljanj. 

Ker je bilo jutro precej hladno, se je gasilski vodnik odločil, da potre-
buje ogrevan avtobus, v katerega bi namestili evakuirane ljudi. To zahte-
vo je posredoval ReCO MB, ki jo je prenesel avtobusnemu prevoznemu
podjetju Certus. Podjetje se je nanjo odzvalo in poslalo avtobus. Tudi ta
odločitev je temeljila na oceni razmer, saj ideja ni bila del takrat obstoje-
čih načrtov za zaščito in reševanje.

Ko je na prizorišče eksplozije (približno ob 9.50) prišel poveljnik Gasil-
ske brigade Maribor, je on prevzel poveljevanje pri gašenju in reševanju.

Stanovanjski blok, desetnadstropna stolpnica z 88 stanovanji in 193
stanovalci, je utrpel precejšnje poškodbe, kar so v celoti ugotovili šele
pozneje. Eksplozija je uničila devet stanovanj, hudo jih je poškodovala
petinšestdeset in le štirinajst stanovanj je ostalo brez poškodb. Veliko
vozil v bližini stavbe je bilo poškodovanih zaradi padajočih predmetov in
stekla. Takoj po eksploziji je izbruhnil požar. Ena oseba je umrla, pet jih
je bilo poškodovanih, ena od njih huje, vendar ni bila v življenjski nevar-
nosti. Močno so bile poškodovane ali uničene vse napeljave (elektrika,
plin, voda, kanalizacija, telefon, ogrevanje), pretrgala se je tudi nosilna
jeklenica enega od obeh dvigal, tako da je kabina treščila v klet.

Poveljnik CZ je na kraj eksplozije prišel kmalu za poveljnikom Gasil-
ske brigade Maribor in prevzel usklajevanje obvladovanja nesreče. Zah-
teval je sodelovanje podjetja, ki upravlja poškodovani objekt (Stanin-
vest), Javnega podjetja Snaga, Centra za socialno delo, AMZS – PE
Maribor in njegove vlečne službe. Aktiviral je svojega namestnika, da bi
mu pomagal na kraju eksplozije, in hišnika v Izobraževalnem centru za
zaščito in reševanje MOM, da bi center pripravil za namestitev stanoval-
cev. 

Prizadete prebivalce je treba pomiriti in predstavnikom množičnih 
občil na kraju eksplozije dati informacije.

Po informacijah poveljnika CZ MOM so bili prizadeti prebivalci pod
močnim stresom, napeti, prestrašeni, negotovi. Ta napetost se je izražala
tudi v odnosu do reševalcev, saj so bili v tistem trenutku na prizorišču
eksplozije le reševalci tisti, ki so prebivalcem predstavljali neko oblast,
ustanovo, na katero se je bilo moč obrniti. Reševalci pa se z njimi niso
mogli ukvarjati toliko, kolikor bi si ljudje želeli in kolikor bi potrebovali,
saj so imeli drugo delo. Napetost je torej začela naraščati. Reševalci, po-
sebej vodje, so začeli čutiti, da so se znašli med kladivom in nakovalom
reševanja in usklajevanja dela različnih služb in ukvarjanja s prizadetimi
ljudmi. K temu občutku so dodatno prispevali še novinarji, ki so prišli na
kraj eksplozije, postavljali so vprašanja in iskali odgovore. Poveljnik CZ
MOM je prepoznal potrebo obojih, prizadetih in reševalcev (in, konec
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koncev, svojo lastno potrebo), in odločil se je, da bo o nesreči obvestil
župana MOM in mu priporočil, naj pride na kraj eksplozije. Hotel je
namreč doseči, da bi župan pomiril ljudi, zadovoljil občila in odvrnil pri-
tisk na reševalce ter jim tako omogočil, da se osredotočijo na reševanje in
pomoč.

Župan je hitro prišel in, kot je povedal poveljnik CZ MOM, uspešno
komuniciral z množičnimi občili, obljubil je pomoč MOM prizadetim lju-
dem in pohvalil reševalce. Pripravil je tudi improvizirano tiskovno konfe-
renco na kraju eksplozije – to je bila tudi prva tiskovna konferenca v
zvezi z obravnavano krizo.

To, da je na kraj eksplozije prišel najvišji politik MOM, je imelo močan
simbolni pomen. Ljudje so se zbrali okrog njega, in ko jim je spregovoril,
se je napetost začela vidno sproščati, nam je povedal poveljnik CZ MOM.
Župan je s svojo navzočnostjo prizadetim ljudem, novinarjem in reševal-
cem pokazal, da mestni oblasti ni vseeno zanje, da bo sprejela odgovor-
nost za pomoč, kar je MOM tudi v resnici storila. Tokrat je poveljnik CZ
MOM prvič zaprosil župana, naj pride na kraj eksplozije. Možnost, da bi
ga zaprosili za prihod na kraj eksplozije, da bi tam imel tiskovno konfe-
renco ipd., pred tem ni bila pripravljena ali usklajena z županom niti ni
bila del načrtov za zaščito in reševanje. 

Ta odločitev poveljnika CZ MOM je, na nek način, razumljiva: župan
seveda je najvišji neposredno izvoljeni politik v občini, zato mora biti ob-
veščen o večjih nesrečah oziroma kriznih dogodkih v občini in pokazati
skrb za svoje volivce. Vendar pa je v takšni odločitvi skrita tudi past.
Vsak župan nima dobrega občutka in znanja za neposreden stik z jav-
nostjo, kar lahko pride še bolj do izraza v stresnih pogojih krize. Pod vti-
som razmer bi lahko župan ljudem obljubljal nekaj, česar pozneje ne bi
mogel izpolniti (kar se dejansko velikokrat dogaja) in bi tako pripravil tla
za poznejši konflikt. Kaj bi se zgodilo, če župan ne bi tako dobro opravil
svoje vloge? Namesto da je bil vzpodbuden in zaščitniški do svojih reše-
valcev, bi se lahko začel vtikati v njihovo delo, lahko bi jim začel ukazo-
vati ali jih kritizirati. Prav to je velikokrat težko premagljiva želja oseb na
visokih položajih, še zlasti če niso izkušene, usposobljene in pripravljene
na krizne razmere. Kako se odločiti, kdaj je nesreča oziroma kriza »do-
volj velika«, da je treba pozvati župana, naj pride na kraj dogajanja? Kje
je meja med županovim pozitivnim simboličnim dejanjem in »turistič-
nim obiskovanjem nesreč« (angleški izraz za to je »VIP disaster tourist«)?
In na koncu: kaj bi se zgodilo, če župan ne bi prišel na kraj eksplozije (če
ga ne bi bilo v mestu, če bi gostil pomembno delegacijo …)? Kaj bi povelj-
nik CZ storil v tem primeru?
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Prebivalci se ne morejo vrniti v svoja stanovanja, okolico stanovanjskega
bloka je treba očistiti in usposobiti za normalno uporabo.

Po koncu faze reševanja je bila prva prednostna naloga namestitev ljudi
brez stanovanja. Prebivalci so se v hladnem vremenu zbrali pred stavbo.
Ostali so brez strehe nad glavo. Avtobus – idejo zanj je dal gasilski vod-
nik – je bila prva rešitev. Pozneje je poveljnik CZ MOM odločil, da je
treba za sprejem evakuiranih oseb pripraviti sobe v Izobraževalnem cen-
tru za zaščito in reševanje MOM ter jim zagotoviti oskrbo s hrano. Nalo-
go je opravila služba za podporo CZ, ki jo je aktiviral poveljnik CZ
MOM. Devetnajst oseb je uporabilo to možnost nastanitve, drugi pa so
našli bivališče pri sorodnikih, prijateljih ali pa so poiskali druge primer-
ne rešitve.

Srečna okoliščina je, da ima MOM svoj izobraževalni center za zaščito
in reševanje v Pekrah in ga je v takih primerih mogoče uporabiti kot cen-
ter za zasilno namestitev. Poleg tega v centru stalno prebiva tudi hišnik
in torej lahko zelo hitro pripravi vse potrebno za namestitev. Le telefon-
ski poziv poveljnika CZ MOM hišniku centra je bil dovolj, da je sprožil
celotno logistiko in tako poskrbel za osnovne potrebe ljudi. To v drugih
občinah po Sloveniji najbrž ne bi bilo mogoče in problem namestitve in
oskrbe bi morali reševati drugače. Največkrat navedena možnost v načr-
tih za zaščito in reševanje so v takih primerih objekti osnovnih šol ali
športni objekti, ki so v lasti in pristojnosti občin, ponavadi imajo kuhinjo
ali vsaj delilnico hrane, jedilnico in prostore za osnovno higieno. Praksa
pa kaže, da največkrat uporabijo kar hotelske ali druge turistične zmog-
ljivosti. Stroške nato pokrije občina. Če torej v MOM ne bi bilo omenje-
nih srečnih okoliščin, bi moral poveljnik CZ najti drugačno rešitev, po
možnosti vnaprej načrtovano. Če MOM ne bi imela možnosti, ki jih tre-
nutno ima, potem bi se poveljnik CZ soočil vsaj z nekaterimi od nasled-
njih problemov in dilem:
– ali naj občina poskrbi za ljudi ali naj ljudje sami najdejo rešitve;
– če občina za namestitev ljudi ne bi poskrbela tako, kakor v danih raz-

merah prizadeti ljudje in javnost od nje pričakujejo (ne glede na real-
nost pričakovanj), kakšen bi bil odziv javnosti in posledice tega odziva
za poveljnika CZ, reševalne službe, politike; kakšna bi bila županova
reakcija do ravnanja poveljnika CZ in reševalnih služb, h kakšnemu
iskanju grešnega kozla bi to vodilo;

– če se občina odloči, da bo poskrbela za ljudi, se postavi vprašanje, kak-
šno pomoč naj zagotovi in komu ter kako dolgo naj ta pomoč traja;

– kam namestiti ljudi;
– koliko časa (ur, dni) zahteva postopek za pridobitev odobritve, s kate-

ro je mogoče izkoristiti sredstva občinskega proračuna oziroma prora-
čunskih rezerv, koliko časa in ljudi zahteva postopek, koliko časa je
torej potrebnega, da se odobrena sredstva lahko začnejo izkoriščati
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(postopki za izdajo naročilnice so v večjih administrativnih sistemih
lahko dolgi tudi dva tedna);

– če občina zagotovi pomoč v nesreči prizadetim ljudem, kakšen standard
za zagotavljanje pomoči ob naslednjih nesrečah oziroma krizah si je s
tem postavila, kakšno raven pričakovanj pri ljudeh je s tem vzpodbudila.

Druga prednostna naloga v tistem trenutku je bilo čiščenje okolice poš-
kodovanega objekta in odvoz poškodovanih vozil. To so skupaj organizi-
rali Stanivest (upravnik stavbe), Snaga, AMZS – PE Maribor, pod usklaje-
valno taktirko poveljnika CZ MOM. 

Navedene dejavnosti je v glavnem organizirala in plačala MOM. Obči-
na je pomagala ljudem pri odvozu njihovih avtomobilov in čiščenju za-
sebnega zemljišča. Poveljnik CZ bi se lahko odločil, da se s tem ne bo uk-
varjal, in bi prebivalce prepustil njihovi lastni pobudi, saj je šlo za
njihovo lastnino, za katero so dolžni skrbeti.

Zagotoviti je treba obnovo.

Zvečer prvega dne, ko so se razmere že malo umirile (stavba je bila praz-
na, varovana, za prebivalce je bilo poskrbljeno), je poveljnik CZ MOM
napisal županu svoje predloge za nadaljevanje dejavnosti. Predlagal je
ustanovitev ad hoc odbora predstavnikov različnih služb, ki se bodo
ukvarjale z obnovo objekta in pomočjo ljudem (podžupan kot vodja sku-
pine, člani pa naj bi bili še direktor mestne uprave, poveljnik CZ, pred-
stavnik četrtne skupnosti, v kateri stavba stoji, center za socialno delo,
mestna stanovanjska služba, upravnik stavbe, zavarovalnica, policija). Ta
skupina naj bi se dogovorila o potrebnih ukrepih za čim hitrejšo obnovo
in nadzorovala napredovanje obnove. Namen tega predloga je bil, da se v
eno skupno telo vključijo vsi, ki lahko kaj storijo za hitro rešitev proble-
mov. Tako bi se oblikovalo mesto za usklajevanje, zagotovljeno bi bilo
medsebojno usklajeno delovanje ter pristojnost ene avtoritete – župana
(ne glede na njegove resnične pravne pristojnosti nad njimi). Drugi pred-
log je bil, da se pri četrtni skupnosti ustanovi informacijski center za sta-
novalce, v katerem naj bi delovali predstavnik upravnika stavbe, center
za socialno delo, svet četrtne skupnosti in zavarovalnica. Tretji predlog
pa je bil, naj župan sprejme sklep o finančni pomoči MOM za prebivalce,
prizadete v eksploziji. 

V skladu s priporočili, ki mu jih je dal poveljnik CZ MOM, je župan
odločil, da podžupan skliče sestanek usklajevalnega odbora. Na njem so
določili naloge posameznih služb in se odločili za ustanovitev informacij-
skega centra v prostorih četrtne skupnosti Tabor. Določili so prednostne
naloge: ugotoviti konstrukcijsko varnost objekta in najti finančne vire za
obnovo. Župan pa je tudi izdal sklep o tem, da bo MOM finančno poma-
gala prizadetim prebivalcem.
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Po prvem sestanku mestnega usklajevalnega odbora so imeli njegovi
člani tiskovno konferenco, na kateri so javnost skupaj in usklajeno obve-
stili o tem, kaj je bilo narejenega in kaj bo še treba narediti.

Ustanovitev informacijskega centra za prizadete prebivalce v tistem
času ni bila predvidena v načrtih za zaščito in reševanje MOM. Idejo
zanjo je dal poveljnik CZ MOM. Naloge centra je opravljala četrtna skup-
nost Tabor. Na enem mestu so zbirali informacije o pomoči, napredova-
nju obnove in druge novice, ki so bile pomembne za prizadete prebival-
ce. Najpomembnejše informacije so bile prizadetim ljudem na voljo na
enem mestu, ki je bilo tudi blizu kraja eksplozije. Poveljnik CZ MOM je
tudi pojasnil, da takšna rešitev ni bila namenjena izključno zadovoljitvi
potreb prebivalcev, pač pa tudi potreb mestne oblasti. Tako so tok ljudi
(ki bi utegnili biti tudi nezadovoljni) preusmerili stran od glavne občin-
ske administrativne stavbe v objekt in pisarno četrtne skupnosti na drugi
konec mesta. Dosegli so, da glavni mestni administrativni objekt – sim-
bolični center občinske oblasti – ni bil preobremenjen zgolj z enim
dogodkom in je lahko nemoteno opravljal redne naloge. Prav na ta način
so obvladovanje kriznega dogodka začeli spuščati (downscaling proces,
downplaying) od najvišje ravni (župan) na nižje (podžupan in usklaje-
valni odbor), operativne in administrativne ravni (četrtna skupnost in iz-
vajalci), s čimer so dosegli ustrezno razmerje med upravljanjem in vode-
njem kriznega dogodka na najvišji še potrebni ravni (podžupan in
usklajevani odbor) in izvajanjem na najnižji še mogoči ravni. Informacij-
ski center je pri tem in pri usklajevanju prihajajočih informacij in posre-
dovanju le-teh navzven opravil zelo pomembno nalogo.

Center za socialno delo, svet četrtne skupnosti in tamkajšnja organiza-
cija Rdečega križa so pričeli veliko humanitarno akcijo, da bi pridobili fi-
nančna in materialna sredstva za prizadete prebivalce. S tem so hoteli za-
gotoviti dodatna sredstva, ki bi poleg zavarovalnine (večina stanovanj je
bila zavarovanih)omogočila hitro obnovo in vrnitev stanovalcev v objekt.

Zadnje od usklajevalnih teles je bil Odbor za dodelitev sredstev in vo-
denje drugih dejavnosti ob eksploziji v Ferkovi ulici 15, ki je bil ustanov-
ljen pri svetu četrtne skupnosti, v njem pa je sodelovala tudi predstavni-
ca stanovalcev. Odbor je odločal o tem, komu, kaj in koliko humanitarne
pomoči dodeliti posamezni družini.

Dejavnosti so bile tako uspešne, da so bila vsa stanovanja, razen
osmih najbolj prizadetih, usposobljena do 26. marca. Družinam, ki se še
niso mogle vrniti v svoja stanovanja, je MOM za nekaj mesecev najela
stanovanja (glej 9.6). 
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Pripravljenost na nesrečo, ukrepi za preprečitev in ukrepi 
za zmanjšanje njenih posledic 

Posledic, kakršne je na stanovanjskem bloku v Mariboru pustila eksplo-
zija plina, v Sloveniji nismo izkusili prvič. Zelo poškodovane stavbe so
lahko, in so tudi že bile, posledica eksplozije plina iz plinske jeklenke,
potresa, požara ali delne porušitve objekta zaradi napačnih gradbenih
posegov v objekt. Ne glede na vzrok posledice takšnih nesreč zahtevajo
gašenje, reševanje, nujno medicinsko pomoč, včasih celo gradbeno-teh-
nično reševanje, preiskavo, obnovo. Posledice uničenih ali zelo poškodo-
vanih stanovanjskih objektov so vedno prizadeti ljudje, brezdomstvo, te-
lesne poškodbe ali celo smrt, ruševine. Nastane potreba po začasni in
tudi bolj trajni namestitvi ljudi.

Soočiti se takšnimi posledicami in poskrbeti za ljudi je zahtevna nalo-
ga. Pri tem mora (ali bi vsaj moralo) sodelovati veliko različnih služb. So-
delovanje in usklajevanje med njimi pa je v takšnem primeru bistvenega
pomena za to, da vse poteka uspešno. Težko je pričakovati, da bo sodelo-
vanje in usklajevanje delovalo, da bo uspešno, če pred nesrečo ni bilo
skupnih priprav, usklajevanj in vaj. Občina mora pripraviti, župan pa
sprejeti načrte za zaščito in reševanje, ki zagotavljajo preprečevanje,
zmanjševanje posledic, reševanje in zagotovitev osnovnih življenjskih
pogojev. V skladu z zakonodajo228 imajo občine pomembno, težko, ob-
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228 Uredba o načrtovanju, ki je bila v veljavi v času eksplozije plina, je bila sprejeta v
letu 1993. Uredba, ki velja sedaj (2004), pa je bila sprejeta v letu 2002 in opisuje
namen načrtov zaščite in reševanja. »Načrt zaščite in reševanja je razčlenjena zami-
sel zaščite, reševanja in pomoči ob naravni ali drugi nesreči (v nadaljnjem besedilu:
nesreča). Z načrtom se določijo pristojnosti in naloge izvajalcev načrta pri zagotav-
ljanju zaščite, reševanja in pomoči. Načrti zaščite in reševanja temeljijo na ocenah
ogroženosti in predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz teh ocen, ter
razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.« Sedemintrideseti
člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami opredeljuje pristojnosti
občine. »Občina ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na svo-
jem območju. V občinski pristojnosti je:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevar-

nostih;
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje v skladu z enotnim sistemom

alarmiranja;
– zagotavljanje zvez za potrebe zaščite, reševanja in pomoči v skladu z enotnim si-

stemom zvez;
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov;
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja;
– organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite;
– 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;
– izvajanje programov usposabljanja občinskega pomena;
– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči na območju občine;
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sežno in zapleteno nalogo, da organizirajo učinkovito zaščito, reševanje
in pomoč na svojem območju. Na voljo nam je bilo Navodilo o ukrepanju
ob nesreči MOM, ki je nastalo septembra 2000. Po besedah poveljnika
CZ MOM se to navodilo ne razlikuje bistveno od navodila, ki je veljalo v
času nesreče. Vsebuje najprej splošna pravila o tem, kaj je treba storiti v
primeru nesreč in katera služba izvaja določene naloge, v nadaljevanju
pa so opisani postopki, ki morajo biti opravljeni ob posamezni nesreči.
Eksplozije plina v stanovanjskem objektu ta dokument ne navaja in ne
obravnavana posebej. Ne glede na to pa je iz postopkov ob drugih nesre-
čah razvidno, kaj je treba storiti in kdo mora to storiti. Primerjava med
službami, ki so sodelovale pri obvladovanju obravnavane nesreče, in tisti-
mi službami, ki so navedene v omenjenem navodilu, razkrije, da so v na-
vodilu omenjene skoraj vse službe, ki so v nesreči tudi dejansko sodelo-
vale. Med tistimi, ki v navodilu niso navedene, pa so pri obvladovanju
nesreče vseeno sodelovale, so na eni strani policija, zasebno podjetje za
varovanje, Stanovanjski sklad MOM in AMZS – PE Maribor. Na drugi
strani pa med v navodilu navedenimi ni tistih teles, ki so bila ustanovlje-
na med reševanjem ali so zrasla iz potreb kriznega upravljanja in vode-
nja: mestni ad hoc usklajevalni odbor, informacijski center, ad hoc odbor
četrtne skupnosti za dodelitev sredstev in vodenje ostalih aktivnosti ob
eksploziji plina.

Menimo, da golo omenjanje različnih organizacij v načrtih ni dovolj.
Najmanj, kar je potrebno, je to, da organizacije vedo, da so v načrtu ome-
njene, da vedo, kaj se od njih pričakuje. S seznama prejemnikov navodila
je razvidno, da je bilo dostavljeno devetim organizacijam. Vendar to niso
vse organizacije, ki so v njem omenjene. Idealno bi bilo, če navodilo ne bi
bilo zgolj napisano in nato razdeljeno vsem omenjenim, pač pa da bi vsi,
ki so za obvladovanje nesreče pomembni, pri nastanku navodila sodelo-
vali in delovanje po navodilih posamezno in skupaj tudi vadili. Če ni
tako, nam to prinese vsaj dve nevarnosti. Prva je, da tisti, ki niso vključe-
ni v priprave, dokumenta oziroma načrta zaščite in reševanja ne jemljejo
kot »svojega«, ampak kot nekaj, kar jim je vsiljeno od zunaj. Tako tudi
dejavnosti, ki bi jih morali opraviti, ne bi opravili na najboljši mogoč na-
čin, ampak po liniji najmanjšega odpora ali pa bi se temu celo izogibali.
Druga nevarnost pa je ta, da brez medsebojnega sodelovanja pri pripra-
vah ni mogoče dobiti dobrega vpogleda v sposobnosti drugih, v njihovo
organizacijo, postopke, organizacijsko kulturo ipd.; brez takšnih infor-
macij pa je težko razviti dober načrt za zaščito in reševanje. Poveljniku
CZ MOM se skupne priprave ne zdijo tako zelo pomembne, kot se zdijo
nam (mnenje, izraženo v intervjuju). Meni, da so službe, navedene v na-
vodilu, občinske ali državne javne službe in da jih že samo to dejstvo ob-
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– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, reševanje in pomoč s sosednji-
mi občinami;

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.«



321

vezuje, da izvajajo naloge s svojega področja tudi v okoliščinah nesreče
in da vedo, kako in kaj je ob tem treba narediti. Poleg tega poveljnik CZ
MOM pozna (oziroma je v tistem času poznal) različne službe in ljudi, ki
jih vodijo (so jih vodili); razlog je v njegovem prejšnjem (civilna obramba)
in sedanjem položaju v upravi, saj s temi ljudmi pogosto prihaja v stik.
Poznavanje pomembnih oseb in poznavanje načina delovanja različnih
služb je pravzaprav del načrtovanja, pomemben del, pa čeprav je bolj ne-
formalne narave. Takšno poznavanje je treba načrtno razvijati v različnih
službah in med njimi. Neformalno in osebno sodelovanje je seveda zelo
koristno, vendar je pri tem vedno mogoče, da ni vključeno v delovanje
organizacije, pač pa ostaja odvisno od posameznikov, od njihove razpo-
ložljivosti, od tega, kako prihajajo in odhajajo iz organizacije. 

Zaznavanje problemov in oblikovanje predstave 
oziroma stališča o dogajanju

Prvi odločevalec na mestu eksplozije, gasilski vodnik Gasilske brigade
Maribor, je situacijo ocenil kot zelo resno. Njegove zahteve (posredovane
prek radijskih zvez) po dodatnih gasilskih silah (pomoč treh prostovolj-
nih gasilskih društev), njegov opis situacije dispečerju v gasilski brigadi
in dejstvo, da so gasilci slišali eksplozijo, videli dim in veliko stolpnico, v
kateri se je vse to dogajalo, vse to je pri dispečerju spodbudilo prepriča-
nje, da gre za veliko in resno zadevo in da je zato treba nemudoma obve-
stiti poveljnika gasilske brigade in poveljnika CZ MOM. Zdi se, da je bila
ocena oziroma predstava o nesreči kot veliki, hudi in pomembni pri odlo-
čevalcih navzoča od samega začetka. Prav tako se zdi, da je ta ocena po-
membno vplivala na vse poznejše dejavnosti vseh sodelujočih v vseh
fazah kriznega upravljanja in vodenja. Vsi so nesrečo ocenili podobno in
celotna zadeva se je zdela vsem zelo resna. To je eden od razlogov, zakaj
so eksplozijo plina ves čas obravnavali zelo pozorno, celo z veliko občut-
ljivostjo. Naslovi v ponedeljkovih časnikih razkrivajo, da ni bilo zelo tež-
ko doumeti težavnosti razmer: »Maribor je doživel največjo eksplozijo po
drugi svetovni vojni – plin je povzročil razdejanje«, »Smrt, rane in razde-
janje v peklenski stolpnici« ipd. Pomen dogodka in posledic so vsi sode-
lujoči torej ocenili podobno, kar je prispevalo k enotni percepciji, k skup-
nemu razumevanju nesreče kot velike in pomembne.

Na trditev »to ni moj problem (oziroma problem moje organizacije)«,
ki jo sicer pogosto slišimo, tokrat nismo naleteli. Vsi sodelujoči so si iz
vsega srca prizadevali, da bi za uspešno rešitev problemov naredili vse,
kar je mogoče. Edina izjema je bil Stanovanjski sklad MOM, ki ni poskr-
bel za nadomestna stanovanja kljub dogovoru na mestnem usklajeval-
nem odboru. Razloga za to ne poznamo. Zanimivo je, kako so ta problem
rešili. Pobudo je prevzel poveljnik CZ MOM, uporabil svoja znanstva in
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poznavanje mesta in našel stanovanja, ki jih je bilo mogoče najeti. Z
upravnikom prizadetega objekta (Staninvest) se je dogovoril, da je stano-
vanja najel upravnik, jih dodelil prizadetim prebivalcem, stroške najema
pa je povrnila MOM.

Sodelujoči so si zastavili preprost skupen cilj, ki so mu vsi sledili: po-
magati prizadetim ljudem, kolikor se najbolj da. Pobudo v teh prizadeva-
njih za celovit pristop k obvladovanju krize je prevzela MOM. Njeni viso-
ki predstavniki in organi (župan, poveljnik CZ, mestni usklajevalni
odbor s podžupanom na čelu, svet četrtne skupnosti) so prevzeli odgo-
vornost in nalogo, da bodo ves čas, od začetka reševanja do končane ob-
nove in opremljanja stanovanj, stali ljudem ob strani in jim pomagali. Za-
konska obveznost občine je, da poskrbi za gašenje, reševanje in zagotovi
osnovne pogoje za življenje (zasilna namestitev, hrana, obleka), in tu se
zakonske obveznosti občine tudi končajo. MOM bi svoje dejavnosti
lahko končala takrat, ko je ljudem zagotovila zasilno prebivališče v izo-
braževalnem centru za zaščito in reševanje. Vendar se niso držali zgolj
pravnih okvirjev (kaj občina mora storiti), ampak so v središče postavili
prizadete ljudi in njihove potrebe. Prav prizadeti ljudje, njihovi problemi
in potrebe so postali osnovno izhodišče za zaznavanje problemov, za ob-
likovanja stališča oziroma prepričanja o tem, kar se dogaja, in za reševa-
nje problemov.

Organi odločanja 

Vodja enote je osnovni, individualni odločevalec na mestu nesreče. Začet-
ne pomembne odločitve je sprejel gasilski vodnik gasilske brigade MOM.
Prav on se je odločil za takojšen izvoz (ni čakal na obvestilo ReCO MB) in
zahteval dodatno gasilsko pomoč. Odločitve, ki jih je sprejel, so bile veči-
noma del njegovega vsakodnevnega rutinskega dela, vendar jih je sprejel
in izvedel zelo odgovorno in z velikim občutkom za problematiko. Z od-
ločitvijo o uporabi avtobusa za namestitev ljudi na kraju eksplozije je po-
kazal tudi iznajdljivost in iniciativnost. To so bile prve v nizu odločitev, ki
so vodile k takemu kriznemu upravljanju in vodenju, pri katerem so za
prizadete ljudi (skoraj) vsi storili vse, kar je bilo mogoče (in več, kot je
bila njihova pravna obveznost).

Večje nesreče (po fizičnem obsegu, zapletenosti posledic ali glede na
večje število sodelujočih služb) zahtevajo veliko več usklajevanja delova-
nja različnih služb kot manjše nesreče. Včasih je potrebno usklajevanje
tudi na več ravneh. V takih primerih zakonodaja predvideva vzpostavitev
funkcije vodje intervencije. Praviloma je vodja intervencije posameznik, ki
ga imenuje poveljnik CZ zaradi usklajevanja na določenem mestu nesre-
če. V našem primeru je poveljnik CZ opravljal tako vlogo vodje interven-
cije kot tudi svojo primarno vlogo. Tudi to je mogoče in izkazalo se je, da
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je takšna rešitev v primeru, ki ga obravnavamo, delovala, vendar le zato,
ker je poveljnik CZ zmogel opravljati obe vlogi. Velikost nesreče, virov, ki
jih je imel poveljnik CZ na voljo, njegove osebnostne značilnosti in druge
okoliščine so to omogočale. 

Poveljnik CZ občine je posameznik, ki ga župan imenuje za upravljanje
in vodenje zaščite, reševanja in pomoči v občini v skladu z občinskimi
pristojnostmi. V našem primeru je poveljnik CZ MOM hkrati tudi visok
uradnik MOM, saj vodi mestno službo za zaščito in reševanje. Poveljnik
CZ MOM je, kot smo omenili, na mestu nesreče odigral več vlog. Odloči-
tev, da obvesti župana in ga zaprosi, naj pride na kraj eksplozije, sodi k
njegovi vlogi poveljnika CZ MOM, tako kot sodi k tej vlogi odločitev,
katere službe aktivirati ali zaprositi za pomoč. Usklajevanje na kraju eks-
plozije in izdelava poročila o intervenciji pa bi bila naloga vodje interven-
cije. Ko so bile reševalne dejavnosti zvečer končane, je poveljnik CZ
zopet prevzel svojo osnovno vlogo poveljnika CZ (ali morda vodje mest-
ne službe za zaščito in reševanje) in županu predlagal, kako nadaljevati
krizno upravljanje in vodenje (glej 9.4.4).
Župan je najvišji neposredno izvoljeni politik v občini, ki ima kot posa-
meznik pristojnost in odgovornost odločati o izvajanju občinskih politik.
Pri odločanju o politikah pa je odvisen od odločitev občinskega sveta.

Župan MOM je sprejel predloge občinskega poveljnika CZ, sklical se-
stanek in imenoval podžupana za predsedujočega usklajevalnemu odbo-
ru. Tako se je izločil iz neposrednega poseganja v krizno upravljanje in
vodenje. 

Odbor za dodelitev sredstev in vodenje ostalih aktivnosti ob nesreči v Ferko-
vi 15 je ustanovil Svet četrtne skupnosti Tabor, v kateri se je nesreča zgo-
dila. Naloga odbora je bila, da zagotovi pregledno in pravično razdelitev
humanitarne pomoči (materiala in denarja). Imel je težko nalogo, vendar
se zdi, da jo je dobro opravil, saj niti v uradnih dokumentih niti v občilih
nismo megli najti nobenih pritožb na njegovo delo. 

Po zbranih podatkih je moč sklepati, da je večji del najpomembnejših
odločitev sprejel ali pa predlagal poveljnik CZ MOM. Pomembna je tudi
ugotovitev, da so sodelujoči njegove predloge in odločitve spoštovali in
upoštevali. 

Politično-administrativno eskalacija/
deeskalacija obvladovanja krize

Le nekaj minut je minilo od dogodka in že se je obravnavana nesreča od
običajnega dogodka za reševalne službe razrasla do relativno visoke
ravni v občinski administraciji, ko je bil obveščen poveljnik CZ – vodja
mestne službe za zaščito in reševanje. Ustvaril si je mnenje, da gre za
pomembno nesrečo in da je njegova navzočnost na mestu eksplozije
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potrebna. Obvladovanje nesreče se je tako povzpelo po administrativni
lestvici do vodje občinske službe oziroma poveljnika CZ občine. Začel je
aktivirati različne službe in jih prositi za pomoč, kar je zagotovilo učinko-
vito in neprekinjeno reševanje. V določenem trenutku pa je občutil, da je
preobremenjen z odnosi z javnostmi (prizadetimi ljudmi, novinarji). Tega
se je zavedel in se odločil, da bo o nesreči obvestil župana in ga zaprosil,
naj pride na kraj eksplozije. Župani velikih občin ponavadi ne hodijo na
mesta nesreč, razen če gre za res velike in pomembne nesreče ali druge
krize. Po besedah poveljnika CZ MOM je županov prihod zmanjšal na-
petost, ki se je začela pojavljati v odnosih med prebivalci, reševalci in no-
vinarji. Tako se je v reševanje krize vključil politični vrh občine. Če bi
prišlo do nadaljnjega politično-administrativnega razširjanja pri obvlado-
vanju krize, bi to vključevalo ministrstva in vlado. 

Trenutek, ko lahko zaznamo prvi znak deeskaliranja, je prišel dan po
eksploziji, ko je župan za predsedujočega mestnemu odboru za usklaje-
vanje imenoval podžupana in ni sam prevzel te vloge.

Potem je proces deeskalacije še napredoval. Nadaljnje obvladovanje
krize je bilo v rokah četrtne skupnosti, ki je bila odgovorna za usklajeva-
nje določenih dejavnosti, ter v rokah posameznih služb, ki so jim bile do-
deljene različne naloge.

Od tega trenutka pa do konca dejavnosti so imeli mestni organi nad-
zorno vlogo. Pomembno je ugotoviti, da proces politično-administrativne
eskalacije in deeskalacije ni bil vsiljen od zunaj (na primer s strani občil,
ki bi zahtevala, naj se vključi župan, minister ipd.). Mogoče je sicer, da je
tak proces nenačrten, da se dogaja brez racionalnega zavedanja sodelujo-
čih, vendar je v našem primeru šlo za načrtno usmerjan proces, ki so ga
vodili odločevalci iz MOM in so ga tudi v celoti obvladovali. Dogajanje so
usmerjali sami in ne obratno, tok dogodkov ni usmerjal njih.

Konflikt vrednot

Vrednote, ki so bile ogrožene na začetku, so bile tiste najosnovnejše, in
njihova ogroženost je bila jasno vidna: življenje, varnost, bivališče, lastni-
na. Šlo je za ogroženost vrednot prizadetih prebivalcev. Želja po varova-
nju in zagotavljanju teh vrednost je bila skupna tako reševalcem kot sta-
novalcem in tudi občinskim oblastem. Za te vrednote in za ljudi je bilo
poskrbljeno še bolj, ko to zahtevajo zakonske obveznosti. 

Tu pa se skriva možnost za konflikt vrednot. Če bi se mestne oblasti
držale le svojih zakonskih obveznosti in bi pustile, da bi ljudje sami po-
skrbeli za svojo lastnino (očistili okolico stavbe, odstranili poškodovana
vozila, obnovili stanovanja, sami poiskali najemna stanovanja in plačali
najemnino), brez pomoči občine, bi nastala plodna tla za razvoj konflikta
vrednot. Nasprotujoče si vrednote bi bile na eni strani pomoč pomoči
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potrebnim in na drugi občinsko upoštevanje zakonskih norm – davko-
plačevalskega denarja v tem primeru ne bi uporabili za pomoč, ki je
zunaj zakonskih obveznosti občine. Upoštevanje stroškov občinskega
proračuna pri sprejemanju odločitev ob tej krizi očitno ni bilo pomem-
ben dejavnik, najpomembnejše merilo je bila čim ustreznejša pomoč lju-
dem. Naslednje vprašanje, na katero sicer nismo iskali odgovora, je, kaj
bi se zgodilo, če bi bili stroški večji, če bi bolj obremenili občinski prora-
čun. Tudi do manifestnega konflikta med zagotavljanjem stanovanj za
prizadete in za tiste, ki čakajo na dodelitev stanovanja za socialno ogro-
žene, ni prišlo. 

V načinu kriznega upravljanja in vodenja lahko obravnavani primer
pomeni še en morebiten vzorec za prihodnje konflikte vrednot. Po tem
primeru bi lahko v prihodnje potekalo ravnanje oziroma ocenjevanje rav-
nanja pri pomoči ljudem. Če prizadeti ljudje (in seveda novinarji) v pri-
hodnje ne bodo zadovoljni z zagotovljeno pomočjo, se bodo lahko sklice-
vali na ta primer, ko je bilo za ljudi zelo dobro poskrbljeno. Občinske
oblasti bodo le težko (finančne in organizacijske težave) zagotovile enak
standard ukrepanja, če bo šlo za veliko število manjših primerov ali za
posamezno nesrečo, ki bo imela precej večji obseg.

Naslednja potencialna nevarnost bi lahko grozila drugim občinam v
Sloveniji, ki nimajo takšnih možnosti kot velika MOM. Pojavljala bi se
lahko takale razmišljanja: če je MOM za svoje ljudi tako dobro poskrbela,
potem mora tudi naša občina tako poskrbeti za nas.

Dodamo lahko še eno dimenzijo: široko zastavljena pomoč ljudi ne
vzpodbuja, da sprejmejo poglavitni del odgovornost zase in zase poskrbi-
jo predvsem sami (zavarovanje, prihranki), ampak se zanašajo predvsem
na pomoč skupnosti (kot je bilo v socialističnem sistemu).

Politični in institucionalni konflikt in sodelovanje

Identificirali smo več značilnosti, ki bi potencialno lahko pripeljale do
problemov pri sodelovanju in usklajevanju, čeprav se težave niso poja-
vile:
– vključenih je bilo veliko organizacij;
– organizacije so bile med seboj različne v več pogledih;
– za vse organizacije, ki so sodelovale, zakonodaja ne predvideva, da

morajo sodelovati;
– vse organizacije, ki so sodelovale, niso bile predvidene v občinskih na-

črtih zaščite in reševanja;
– občinske oblasti morajo nesreče razumevati širše, celoviteje, kot je to

značilno za državne oblasti in kot predvideva državna v zakonodaja na
področju zaščite, reševanja in pomoči.
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Ustanove, ki so sodelovale pri razrešitvi obravnavane krize, so bile števil-
ne in raznovrstne v več pomenih: bile so javne in zasebne, vladne in ne-
vladne, občinske in državne, poklicne in prostovoljne. 

Institucionalno okolje je v primeru nesreč v Sloveniji precej komplek-
sno, še zlasti, ko nesreča preseže zmožnosti prvih posredovalcev (gasilci,
policija, zdravstveni reševalci). Že v primeru prvih posredovalcev zadeva
ni preprosta: policija je v državni pristojnosti, služba nujne medicinske
pomoči je del zdravstvenega doma, ki je deloma v občinski pristojnosti,
pri čemer je občina odgovorna predvsem za objekt in imenovanje direk-
torja (drugo je domena državnih standardov in financiranja zdravstvenih
zavarovalnic). Gasilska služba, njena organizacija in financiranje, je v
pristojnosti občin. Gasilska služba je lahko (kot je to primer v Mariboru
in drugih večjih mestih) sestavljena iz poklicne enote, ki je organizirana
kot občinski javni zavod, in prostovoljnih gasilskih društev. Slednja
imajo z občino pogodbo o financiranju in izvajanju javne gasilske službe
na določenem območju občine. Pri običajnih nesrečah ni posebne potre-
be po usklajevanju dejavnosti med temi službami ali znotraj njih. Potreba
po usklajevanju naraste, kakor hitro je dogodek večji in posledice bolj
kompleksne, nujna pa postane, ko je v delovanje vključenih več organi-
zacij. V idealnem primeru bi bilo sodelovanje in usklajevanje institucio-
nalizirano in vključeno že v same priprave na nesreče. V procesu priprav
je mogoče razrešiti pomembna vprašanja o pristojnostih, odgovornostih,
sposobnostih, opremi, finančnih sposobnostih, o tem, kdo bo glavni od-
govorni, kako bosta potekali sodelovanje in medsebojno usklajevanje.
Odgovore na ta vprašanja je vedno treba poiskati in dobro je, če so pred
nesrečo znani vsem sodelujočim, da vprašanj ni treba reševati med ne-
srečo samo. Sodelujoče organizacije bi morale imeti tudi skupen pogled
na to, kaj obsega proces obvladovanja nesreče.

V obravnavani krizi se obvladovanje nesreče ni končalo z gašenjem,
reševanjem in zagotavljanjem osnovnih življenjskih pogojev. To na ravni
občine skorajda tudi ni mogoče. Mogoče pa je na državni ravni, kjer se za
Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter poveljnika CZ Re-
publike Slovenije obvladovanje nesreče res lahko konča na določeni toč-
ki (zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev). Od te točke naprej pa
svoje naloge prevzamejo druge državne ustanove, druga ministrstva, ki
se ukvarjajo s posameznimi vidiki zadeve, ki jo tako razčlenijo po posa-
meznih vladnih resorjih. Če se parcialni pristop ne bi obnesel, bi morala
vlada bodisi ustanoviti usklajevalno skupino ali pa imenovati vodilno in
sodelujoče organizacije (ministrstva, agencije ipd.)

Segmentni, parcialni pristop v občini skorajda ni mogoč, še zlasti ne v
manjših občinah. Občinske oblasti namreč delujejo bliže ljudem, so ves
čas na očeh občanov; uslužbenci, imenovani funkcionarji in izvoljeni po-
litiki so sosedje, prijatelji, sorodniki, znanci svojih občanov in tako bolj
del osnovne socialne mreže kot pa predstavniki ustanov. Tako ljudje od
občinskih oblasti pričakujejo, da se bodo s problemi ukvarjale bolj celovi-
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to, in nočejo, da bi jih občinske oblasti obravnavale kot skupek posamez-
nih problemov, od katerih vsak sodi v pristojnost druge ustanove. Po
drugi strani pa ljudje niti ne razlikujejo različnih občinskih oddelkov in
služb v nasprotju z državno ravnjo, kjer je razlikovanje med ministrstvi
bolj jasno, posamezna ministrstva imajo jasnejši javni profil. Stališče
ljudi kot »to je v pristojnosti občine« posameznim oddelkom in službam
v občinski administraciji otežuje odgovor v smislu »naš oddelek je svoje
naredil in s tem končal svoje delo«. Dokler problem nekega občana ali
skupine občanov ni rešen v celoti, gre še vedno za odgovornost in pristoj-
nost iste občinske administracije in istega župana. Občinske oblasti so
torej prisiljene širše razumevati kaj vse obvladovanje nesreče obsega.

Čeprav so bili pri obvladovanju posledic eksplozije plina v stolpnici v
Mariboru navzoči pogoji za nastanek konfliktov, rivalstva, kritiziranja,
tekmovanja, izogibanja odgovornosti, obtoževanja, nesodelovanja, odkla-
njanja usklajevanja dejavnosti znotraj sodelujočih organizacij, ustanov,
organov, skupin in posameznikov in med njimi, do problemov ni prišlo.
Vsi sodelujoči so se skupaj osredotočili na dobrobit prizadetih ljudi, in to
je verjetno eden od razlogov, da do znotraj- in medinstitucionalnih težav
ni prišlo. Takšen odnos je podpiralo tudi medijsko poročanje. Množična
občila so pozorno spremljala celotno dogajanje. Njihovo obvladovanju
nesreče naklonjeno poročanje je še utrjevalo že obstoječe dobro sodelo-
vanje vseh sodelujočih in tako preprečevalo, da bi se njihovo obnašanje
spremenilo.

Krizno upravljanje in vodenje je v veliki meri, neposredno ali posred-
no, izvajal poveljnik CZ MOM. Njegove prejšnje izkušnje so obsegale
tudi delo na področju civilne obrambe v Mariboru. To mu je omogočilo,
da je poznal delovanje javnih in drugih pomembnejših podjetjih ter od-
govorne v njih. Kot poveljnik CZ pa je bil v stalnem stiku tudi z reševal-
nimi službami, njegovo dolgotrajno delovanje v upravnih organih pa je
prispevalo k poznavanju organizacije, ljudi in procesov v občinski in dr-
žavni administraciji. Osebna znanstva in dobri odnosi med sodelujočimi
so bili tudi eden od dejavnikov, ki je pozitivno prispeval k uspešnemu
kriznemu upravljanju in vodenju. Omembe vredno je, da so poveljniku
CZ MOM kot osnova za njegovo delovanje služile predvsem osebne iz-
kušnje in ne institucionaliziran prenos znanja, veščin in izkušenj. To je
razumljivo in zaskrbljujoče. Razumljivo zato, ker v Sloveniji ni uveljavlje-
nega procesa permanentnega pridobivanja (in preverjanja) posebnih
znanj, veščin in izkušenj za tiste, ki poklicno delujejo na področju zašči-
te, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni. Obstoje pa usposab-
ljanja za poveljnike, štabe, enote in službe CZ, vendar se ustreznost
usposabljanj za dejansko delo v praksi ne preverja, niti niso izdelani pri-
ročniki in drugi pripomočki za delo poveljnikov, štabov, enot in službe
CZ. Zaskrbljujoče pa je, da v tem trenutku ni indicev, ki bi kazali na to,
da obstoji namen take razmere spremeniti.

Zgodnja vključitev župana v reševanje krize je prav tako pozitivno
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vplivala na izogibanje medinstitucionalnim nesporazumom in prispevala
k dobremu sodelovanju. V vsakem pogledu je prav župan prva in najpo-
membnejša, vsekakor pa najbolj pristojna in odgovorna oseba na območ-
ju občine. Še zlasti ko govorimo o velikih občinah, z velikim proračunom
in priljubljenimi župani. Županova dejavna vloga je bila jasen znak ne le
prizadetim ljudem in občilom, pač pa tudi sodelujočim organizacijam. Ko
je župan prišel na kraj nesreče in ko je sklical mestni usklajevalni odbor,
je dal jasno vedeti, da želi, da bi se nesreča razrešila v dobrobit ljudi, pri
tem pa morajo biti vključeni vsi, ki lahko k razrešitvi prispevajo, in to
brez medsebojnega rivalstva.

Dodaten dejavnik, ki je prispeval k uspešnemu kriznemu upravljanju
in vodenju, preventivi pred spori in vzpodbujanju sodelovanja, je bilo ši-
roko vključevanje vseh pomembnih sodelujočih v času obnove v oba us-
klajevalna odbora in v informacijski center. Tako bi se težko zgodilo, da
bi bil kdorkoli od sodelujočih dejansko izključen iz usklajevanja, spreje-
manja odločitev in toka informacij ali pa da bi se čutil izključenega. Poli-
tika vključevanja vseh tudi ni dopustila priložnosti za izogibanje nalo-
gam in odgovornostim, manjši pa sta bili tudi možnosti kritiziranja od
zunaj in pripisovanja krivde. Dodatno je to prispevalo k občutku, da so
vsi sodelujoči v istem vozu in da ga morajo vleči skupaj, če hočejo biti us-
pešni.

Simbolna dejanja

Poveljnik gasilske brigade, še zlasti pa poveljnik CZ MOM, ponavadi
nista navzoča na kraju eksplozije, razen če to ne zahteva resnost razmer.
Dejstvo, da sta tokrat oba prišla na kraj eksplozije plina, je nesrečo sim-
bolno takoj označilo za pomembno, hudo krizo. Njune navzočnosti ljudje
ponavadi ne zaznajo, je pa jasen znak za sodelujoče službe in za tiste, ki
jih oba poveljnika pokličeta na pomoč, da gre za zelo resno zadevo. Tudi
novinarji so vse bolj pozorni na to, kako visoko v hierarhiji je oseba, ki
vodi intervencijo, in to jemljejo kot znak resnosti razmer.

Najbolj pozornost vzbujajoče simbolno dejanje je bil seveda županov
obisk na kraju eksplozije. S tem, da je prišel na kraj eksplozije in se sre-
čal s prizadetimi ljudmi, novinarji in reševalci, je pokazal, da občinski
oblasti, ki jo predstavlja, ni vseeno, kaj se z ljudmi dogaja, in da bo obči-
na prevzela odgovornost za hitro obnovo, kar je tudi storila. Ljudem je
njegov prihod veliko pomenil. Vendar samo to ne bi bilo dovolj, če na-
daljnje krizno upravljanje in vodenje ne bi obrodilo pričakovanih sadov. 

Naslednje županovo pomembno simbolno dejanje je bilo, da se je
hitro izključil iz neposredne vpletenosti v reševanje krize. Za vodjo mest-
nega usklajevalnega odbora je imenoval podžupana. To je bil znak, da so
zadeve pod kontrolo in da se lahko reševanje odvija brez župana, ki je že
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prepoznal pomembnost krize. Vzpostavilo se je tudi ravnotežje med priz-
navanjem, da je kriza pomembna, in tem, da ji ne pripisujejo razsežnosti
katastrofe.

Velika humanitarna akcija, ki se je začela dan po eksploziji, je bila v
moralno podporo v nesreči prizadetim. Njeno sporočilo je bilo jasno:
niste sami, pomagali vam bomo.

Odbor za dodelitev sredstev in vodenje ostalih aktivnosti ob krizi pri
četrtni skupnosti je tudi imel svojo simbolno dodano vrednost. Donirani
denar, ugodnosti in material so razdelili v skladu z merili, ki so jih določi-
li v sodelovanju s predstavniki donatorjev in stanovalcev. Sestava odbora
in njegovo pregledno delovanje sta v simbolnem smislu sporočala, da je
razdelitev pomoči poštena. Dokaz je tudi to, da pritožb in sporov ni bilo.

Krizno komuniciranje in odnosi z množičnimi občili

Eden od vidikov kriznega komuniciranja je tehnični in predpostavlja
dobro organiziran, dovolj dimenzioniran in dobro delujoč sistem zvez in
osebje, ki je usposobljeno za njegovo učinkovito uporabo. Ta vidik je po-
navadi bolj pomemben pri samem reševanju in zadeva reševalne službe.
Obravnavana nesreča ni bila taka, da bi bila tehnična sredstva zvez pod
hudim pritiskom ter izpostavljena okvaram in preobremenitvam. V fazi
reševanja so bila za vzdrževanje zveze najpomembnejša sredstva mobilni
telefoni in radijske postaje.

Drugi vidik je posedovanje, obdelava in posredovanje operativnih
informacij. Znotraj tega je pomembno vprašanje, kako je predvideno šir-
jenje števila in ravni služb, ki morajo ukrepati. To je lahko kritična, pre-
lomna točka za nadaljnji razvoj dogodkov. Če je predvideno, kdo prevza-
me odgovornost za vključevanje dodatnih služb v reševanje, če je ta
oseba v pravem trenutku na voljo, če je to vnaprej načrtovan proces, ki so
ga preizkusili tudi na vajah, potem ima ta širši odgovor na krizo mož-
nost, da postane organiziran proces. Ugotovili smo, da se je to v našem
primeru res zgodilo. Gasilci so tisti, ki morajo spodbuditi proces poveče-
vanja sil in služb za reševanje. Pravilno so ocenili situacijo, vedeli so, da
morajo obvestiti poveljnika CZ MOM, imeli so na voljo ustrezna sredstva
in informacije za obveščanje. Poveljnik CZ MOM je bil v tistem trenutku
dosegljiv. Potem ko je prišel na kraj eksplozije, je pričel klicati na pomoč
različne, predvsem javne službe. Pri tem si je pomagal z ReCO MB.
Zopet so bili za te dejavnosti na voljo tehnična sredstva, potrebne infor-
macije in prej dogovorjeni postopki. Na kraju eksplozije je bil v središču
informacijskega toka, med približno trinajstimi različnimi službami, po-
veljnik CZ MOM, ki mu je pomagal njegov namestnik. Informacijski tok
ju ni preplavil.

Faza obnove ima v primerjavi z reševanjem nekoliko drugačne značil-
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nosti in ponavadi zahteva sodelovanje drugih služb in organizacij. Spre-
memba iz faze zaščite, reševanja in pomoči v obnovo mora, kolikor je le
mogoče, potekati gladko. V Sloveniji je bilo, razen povsod navzoče fraze,
da »potem ko je reševanje končano, redne službe prevzamejo svoje obi-
čajne dolžnosti in izvajajo svoje pristojnosti«, le malo storjenega za to, da
bi bil ta prehod lažji. Vsi odgovorni še niso povsem sprejeli spoznanja, da
mora biti tudi ta proces usklajen, načrten in načrtovan, da je zanj potreb-
na vaja in da k njemu sodi ustrezen sistem komuniciranja. V Mariboru so
do teh spoznanj očitno že prišli. Mestni odbor za usklajevanje, ki ga je na
predlog poveljnika CZ MOM ustanovil župan, je postal kraj za izmenjavo
informacij. Tako so vse sodelujoče službe vedele, kakšne so razmere, kaj
so prednostne naloge, kaj je že bilo narejenega in kaj je še treba storiti.
Informacijski center je bil osrednja točka, kjer so prebivalci lahko dobili
ustrezne informacije o obnovi. V odboru za dodelitev sredstev in vodenje
ostalih aktivnosti ob krizi so zbirali in obdelovali podatke o pridobljeni
pomoči in potrebah, tu so odločali, kdo bo dobil pomoč in kakšna bo, ob-
veščali so o dani pomoči. V sklepnem poročilu je odbor poudaril, da niso
imeli na voljo podatkov o pomoči, ki so jo posameznikom dali Karitas in
podjetja, v katerih so bili prizadeti zaposleni, vendar se zdi, da to ni ne-
gativno vplivalo na njegovo delo. Menimo, da pomoči, ki so jo svojim za-
poslenim dala podjetja, morda res ni bilo treba prijavljati odboru, pomoč,
ki jo je dala Karitas, pa je bila prav take narave kot pomoč Rdečega križa,
zato bi bilo bolje, da bi odbor dobil podatke o njej. Vendar glede tega ni
bilo zaslediti nobenih nesporazumov.

Tretji vidik so komunikacije z javnostjo in delo z množičnimi občili.
Tok informacij bi lahko opredelili kot tok informacij od institucij nepo-
sredno k ljudem, od institucij k občilom in od občil do splošne javnosti.
Pomembno vprašanje je, ali ustanove uspejo prenesti svoje sporočilo do
ciljne javnosti (neposredno ali prek množičnih občil), ali sploh imajo
kakšno sporočilo in kako poročanje množičnih občil in odziv ljudi po-
vratno vplivata na dejavnost ustanov.

Neposreden tok informacij med organi oblasti in prizadetimi prebival-
ci se je hitro vzpostavil. Župan je prišel na kraj eksplozije in se pogovar-
jal z ljudmi, prišli so tudi zaposleni iz centra za socialno delo in začeli da-
jati informacije ljudem. To so bila zelo hitra aktivna komunikacijska
ravnanja, ki niso dopustila informacijskih zastojev in nejasnosti ter niso
puščala prostora za nesporazume. Takšen tok informacij in tempo infor-
miranja so oblasti ohranile, saj so hitro vzpostavili informacijski center
za prebivalce. Informacije so ljudem tako lahko posredovali neposredno,
najprej tistim, ki so jih zadevale, in šele nato splošni javnosti. Pomembno
je bilo, da so prizadeti informacije, ki so zadevale njih, dobili prej, pre-
den so jih lahko prebrali ali slišali v občilih, pa še takoj so lahko dobili
ustrezna pojasnila. Tako se je tudi zmanjšala možnost za različne špeku-
lacije. Tesna povezanost med oblastmi in prebivalci pri posredovanju in-
formacij ni bila vnaprej načrtovana. Tak model komuniciranja pa bi bilo
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težko uporabiti, kadar bi šlo za nesreče na večjem območju ali kadar bi
bilo prizadetih več prebivalcev.

Novinarji so prišli na kraj eksplozije kmalu po dogodku. Informacije
so začeli zbirati od vseh na kraju eksplozije razpoložljivih virov. Veliko so
se pogovarjali s prebivalci stolpnice in skušali dobiti podatke od navzo-
čih uradnih oseb. Novinarji Večera so na primer v prvem članku citirali
izjave poveljnika gasilske brigade, predstavnika upravljavca zgradbe, po-
licije, centra za socialno delo, poveljnika CZ, predstavnika plinarne,
predstavnika ReCO MB, bolnišnice. Informacije, ki so jih dali intervju-
vanci, niso bile nasprotujoče si, vendar pa pred tem tudi niso bile med
seboj usklajene. Poveljnik gasilske brigade je izpostavil problem ovir na
intervencijski poti (avtomobili, cvetlična korita …) in nedelujoč hidrant.
Občila so njegovo izjavo pograbila, zadevo so raziskovala še v dveh član-
kih, nato pa je vse skupaj zamrlo. Občila so pograbila tudi obtožbe proti
centru za socialno delo, češ da niso preprečili samomora gospoda Želeta.
Novinarji so zadevo preverili pri centrih za socialno delo, objavili so poja-
snila in se s tem niso več ukvarjali. Povzetek tega, kar se je zgodilo, in, še
pomembneje, napoved tega, kar bodo storile oblasti, je predstavil župan
na improvizirani tiskovni konferenci na kraju eksplozije. To dejanje, če-
prav ad hoc, je pomenilo prvi poskus organiziranega dela z množičnimi
občili. Množičnim občilom so v nadaljevanju posredovali informacije, ki
so jih uskladili na mestnem usklajevalnem odboru, posredovali pa so jih
na tiskovnih konferencah po sejah odbora.

Časopisni članki so se osredotočili na opisovanje razmer, na uničujoč
vpliv eksplozije, na to, kako prizadeti so bili stanovalci in kako jim pri-
stojni pomagajo. Občila niso na vsak način skušala najti grešnega kozla
za nesrečo niti niso poskušala na vsak način izbrskati morebitnih napak
odgovornih. Tudi pokojnega gospoda Želeta niso obtoževala, bolj so izra-
žala sočutje do njega.

Po 18. 3. 1999 niso občila nikoli več poročala o tej krizi. Izpodrinil jo je
nov dogodek: 25. marca 1999 je NATO pričel letalske napade na Srbijo
(ZRJ).

Pridobljene izkušnje

Učenje na podlagi izkušenj iz preteklih kriz je, vsaj za nas praktike, glav-
ni razlog zanimanja za raziskovanje in raziskave. Poudariti pa moramo,
da se vse lekcije in izkušnje, ki jih je mogoče ugotoviti z analizami, ne ka-
žejo tudi v spremenjeni praksi, delovanju, načrtovanju, usposabljanju,
ravnanju posameznikov in organizacij. Zato posebej govorimo o tem,
česa vse bi se bilo iz krize mogoče naučiti, in o tem, kaj smo se dejansko
naučili. Lekcije, ki bi se jih lahko naučili, pa se jih nismo, čakajo nasled-
njo krizo, naslednje napačno ravnanje, da bi se jih končno naučili. Pona-
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vadi tudi ni dovolj, da se lekcije nauči posameznik, ampak jo je treba v
procesu usposabljanja deliti z vsemi v organizaciji.

Če upoštevamo izjavo poveljnika CZ MOM, da ni razlike med sedanji-
mi načrti za zaščito in reševanje (iz leta 2000) in načrti iz časa nesreče, bi
lahko dejali, da je bila priložnost za učenje v organizaciji zamujena.

Ne glede na to lahko opazimo nekaj lekcij, ki so se jih pristojni v
obravnavanem primeru naučili. Župan se je naučil, da pojavljanje na
kriznem mestu prinaša publiciteto in dobro javno podobo – postal je bolj
pogost obiskovalec tam, kjer pride do krize. Druga lekcija je prispevala k
spoznanju, da je za lažje izvajanje usklajevanja potrebna dodatna opre-
ma – zato so nabavili hitro napihljiv šotor, v katerem poteka operativno
usklajevanje na prizorišču. Vanj se lahko vodje služb umaknejo ter brez
navzočnosti javnosti razpravljajo o težavah in v mirnejšem okolju spreje-
majo odločitve. Šotor pa je lahko namenjen tudi za trenutno namestitev
prizadetih ljudi na kriznem mestu, vanj se lahko umaknejo pred opazo-
valci in množičnimi občili.

Druge lekcije, omenjene v tej analizi, še čakajo na to, da jih bodo od-
govorni prepoznali in, če jih bodo ocenili kot relevantne, jih bodo, vsaj
upamo, tudi implementirali.

Sklepi

Na začetku smo omenili, da je krizno upravljanje in vodenje v primeru
eksplozije plina v stolpnici v Mariboru primer uspešnega kriznega uprav-
ljanja in vodenja ter izvedbe na vseh ravneh in v vseh pogledih. Tako je,
menimo, tudi bilo. Najpomembnejše vprašanje je seveda, zakaj je bilo
vse skupaj tako uspešno in ali ta uspešnost pomeni, da bo krizno uprav-
ljanje in vodenje v Mariboru tudi vnaprej odlično. Za to seveda obstajajo
dobre možnosti, sicer tudi obravnavano krizno upravljanje in vodenje ne
bi bilo uspešno. Da bi bili o dobrih obetih za prihodnost bolj prepričani,
bi morali zaznati, da sta bila način in organizacija kriznega upravljanja in
vodenja ob eksploziji vnaprej pripravljena, načrtovana, med sodelujočimi
usklajena, v zvezi s tem so potekale ustrezne vaje. V vseh podrobnostih
ni bilo tako. Nekatere rešitve niso bile institucionalizirane, pač pa so te-
meljile na osebnostnih značilnostih akterjev kriznega upravljanja in vo-
denja, njihovih izkušnjah, znanju, trenutnih idejah in zdravi pameti.
Enako velja za ad hoc usklajevalne in informacijske rešitve (dvoje uskla-
jevalnih odborov in informacijski center). Takšno, neinstitucionalizirano,
je bilo v veliki meri tudi stanje v času, ko smo pripravljali to analizo. Po-
membno in upravičeno vprašanje, o katerem bi morali razmišljati, je, kaj
bi se zgodilo, če bi bili akterji kriznega upravljanja in vodenja drugi ljud-
je, če ti, ki so odločali, ne bi bili dosegljivi. Naslednje vprašanje bi moralo
biti, kaj bi se zgodilo, če bi imela kriza večje posledice. Bi se mestne obla-
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sti še vedno lahko uspešno soočile z njo? Kaj bi se zgodilo, če bi razmere
prinesle najslabšo možno kombinacijo vseh vprašanj?

Analiza je pokazala, kako pomembno je, da si o situaciji izoblikujemo
mnenje, sliko. Nesreča je veljala za hudo in pomembno že od samega za-
četka in enako mnenje, enako sliko o nesreči so si ustvarili vsi sodelujoči.
Rezultat enotnega dojemanja nesreče je bil ta, da so za njeno reševanje
namenili veliko virov in da je bila deležna pozornosti administrativnega
in političnega vrha občine. Če bi prvi pomemben akter kriznega upravlja-
nja in vodenja na kraju eksplozije razmere že na samem začetku ocenil
kot takšne, da jih lahko obvladajo zgolj intervencijske službe na kriznem
mestu, bi se proces politično-administrativne eskalacije obvladovanja
krize začel pozneje, ne bi bil tako proaktiven in po vsej verjetnosti bi ga
spodbudila občila. Akterji kriznega upravljanja in vodenja so tudi v poz-
nejšem toku dogodkov uspešno oblikovali predstave o krizi. Tudi proces
deeskalacije pri vodenju obnove, od župana na raven četrtne skupnosti,
je prinesel dobre rezultate.

Eksplozija je pokazala, da je določilo, ki v dokumentih MOM zahteva,
da mora biti poveljnik CZ MOM obveščen o vsakem primeru, pri kate-
rem je poleg poklicne gasilske brigade aktivirano več kot določeno števi-
lo prostovoljnih gasilskih enot, ustrezno. 

Vsi akterji kriznega upravljanja in vodenja so imeli skupno sliko, pred-
stavo o tem, kaj se je zgodilo in kaj je pri obvladovanju nesreče treba sto-
riti, kar je prispevalo k dobremu sodelovanju in usklajevanju in prepreče-
valo rivalstvo med številnimi sodelujočimi organizacijami. Vključevanje
velikega števila akterjev v usklajevalne odbore je prav tako prispevalo k
dobremu kriznemu upravljanju in vodenju.

Tudi proaktivnost akterjev kriznega upravljanja in vodenja, in ne le
ustrezna in enotna slika o krizi ter ustrezno eskaliranje in deeskaliranje
obvladovanja nesreče na politično-administrativni lestvici, je igrala bis-
tveno vlogo. Akterji kriznega upravljanja in vodenja so imeli ves čas sami
pobudo in nadzor nad dogajanjem, in ne množična občila ne dogodki jih
niso prisilili v odločitve in dejavnosti.

Najbolj pobud poln akter kriznega upravljanja in vodenja je bil povelj-
nik CZ MOM, vodja službe za zaščito in reševanje MOM, ki je sprejel ali
predlagal pomembne odločitve. Izkazal se je za vplivnega, močnega, upo-
števanega voditelja z velikim znanjem, osebnimi zvezami, občutkom za si-
tuacijo, pokazal se je kot vodja, za katerega se zdi, da ima vse rešitve že
pripravljene v rokavu. Učinkovito je uravnaval delovanje številnih sodelu-
jočih ustanov, služb in organov. V obravnavanem primeru se je izkazalo,
da so njegove lastnosti prispevale k dobremu kriznemu upravljanju in vo-
denju. Ostaja pa vtis, da je bilo obravnavano krizno upravljanje in vode-
nje zelo odvisno od ene osebe in ne toliko vnaprej organiziran, priprav-
ljen in institucionaliziran proces. Če je reševanje kriznih razmer preveč
odvisno od ene funkcije, še zlasti pa zgolj od ene osebe na eni funkciji,
lahko to ob večjih krizah ali ob odsotnosti takšne osebe postane nevarno.
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Menimo, da dejstvo, da je uspešno delovanje poveljnika CZ MOM te-
meljilo predvsem na njegovih osebnih izkušnjah, kaže na to, da v Slove-
niji ni izrazito institucionaliziranega prenosa znanja, veščin in izkušenj,
oziroma ni uveljavljenega procesa permanentnega pridobivanja (in pre-
verjanja) posebnih znanj, veščin in izkušenj za tiste, ki poklicno delujejo
na področju zaščite, reševanja in pomoči na lokalni in državni ravni.
Kaže pa verjetno tudi na to, da ni priročnikov in drugih pripomočkov za
delo poveljnikov, štabov, enot in služb Civilne zaščite.

Obravnavano krizno upravljanje in vodenje postavlja »nevaren« prvi
primer predvsem zaradi ravni, na kateri so prizadetim prebivalcem zago-
tovili pomoč. Če ljudje, prizadeti v prihodnjih nesrečah, ne bodo zado-
voljni s pomočjo, ki jo bodo dobili, se bodo lahko sklicevali na primer
pomoči ljudem ob tej eksploziji. Občinska oblast se bo tako lahko srečala
s finančnimi in organizacijskimi problemi pri zagotavljanju enake ravni
pomoči, če bo prišlo do več manjših kriz ali do krize, v kateri bo število
pomoči potrebnih večje. Ta primer bi lahko predstavljal pritisk na manj
bogate slovenske občine, ki take pomoči ne morejo zagotavljati. In na
koncu: če je pomoči veliko, to ljudi ne vzpodbuja k temu, da bi sami
prevzeli več odgovornosti zase in svojo lastnino; ne morejo se namreč,
tako kot v socialističnem sistemu, zanašati predvsem na pomoč občine in
države. 

Simbolna dejanja so pri kriznem upravljanju in vodenju igrala po-
membno vlogo. Pričela so se, ko sta na kraj eksplozije prišli dve najpo-
membnejši osebnosti s področja reševanja v MOM: poveljnik gasilske
brigade in poveljnik CZ (kar je pomenilo, da gre za veliko krizo). Za jav-
nost zelo vidno simbolno dejanje je bil županov obisk na kraju eksplozije
ter njegov pomirjujoči učinek (to je zelo huda kriza, pristojni se zanjo za-
nimajo, so zaskrbljeni in bodo pomagali). Nadaljnja simbolna sporočila
so bila javnosti načrtno poslana prek procesa deeskalacije ukvarjanja z
obnovo na raven četrtne skupnosti (vse je pod nadzorom, zadeve se
lahko odvijajo po običajnih poteh) in prek vključitve predstavnika priza-
detih stanovalcev v odbor za dodelitev sredstev in vodenje ostalih aktiv-
nosti (pomoč bo razdeljena pošteno).

Vodenje informacijskega procesa je bilo uspešno z več vidikov. Prvo
uradno informacijo je dal župan na improvizirani tiskovni konferenci na
kraju eksplozije. Redne tiskovne konference so bile glavni vir posredova-
nja informacij množičnim občilom, ki so informacije le redko iskala tudi
drugod. Med akterji obnove je izmenjava informacij potekala na sestan-
kih mestnega usklajevalnega odbora, prizadetim prebivalcem pa je infor-
macije posredoval informacijski center pri četrtni skupnosti.

Posebej zanimivo je, da se je župan iz tega primera naučil, da lahko
pojavljanje na kriznem kraju prinese publiciteto in dobro javno podobo –
tako se pogosteje odloča za to, da bo obiskal prizorišča kriz. Vendar se v
tem lahko skriva tudi past. Če je zelo dobro poskrbljeno za ljudi enkrat,
potem bodo vsi, ki se bodo znašli v podobni situaciji, pričakovali vsaj
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enako raven storitve; če se župan pojavi na več kriznih prizoriščih, potem
vsi pričakujejo, da se bo pojavil tudi takrat, ko se bodo v podobni situaci-
ji znašli sami, ne glede na to, kako objektivno pomembna in težka je. Če
bi nadaljeval tako prakso, bi župan (njegov ugled, rating) lahko postal
odvisen od reševalnih služb in njihovega dela, ki mora seveda potekati
brez napak (ne glede na to, ali gre za občinske ali druge službe, saj se žu-
pan skupaj z njimi prikaže na kraju krize). Če delo reševalcev brez napak
in to, da se župan pojavi na kraju nesreče, postane standard, potem bo
prišlo do hudih kritik, kadar temu standardu ne bo zadoščeno. Rekli bi
lahko, da bi se župan v takem primeru »prenaučil«. Reševalne službe pa
bi iz take situacije lahko potegnile večji delež proračunskih sredstev za
svojo dejavnost (za dobro delo potrebujemo več denarja). Tudi tu se
lahko skriva past: takoj, ko bi reševalne službe naredile napako, ki bi
prišla v javnost in bi jo kritizirali (in do napak neizogibno prihaja), bi re-
ševalna služba, zlasti pa njeno vodstvo, lahko za javnost postala grešni
kozel, za župana pa žrtveno jagnje. 

Pomembno je zapisati, da bi se iz obravnavanega kriznega upravljanja
in vodenja dalo veliko naučiti. Vsaj zelo pozitivne izkušnje z ad hoc us-
klajevalnima odboroma in informacijskim centrom bi v procesu načrto-
vanja zaščite, reševanja in pomoči veljalo institucionalizirati. S postavlja-
njem dodatnih vprašanj tipa »kaj bi bilo, če bi bile razmere nekoliko
drugačne« bi bilo mogoče primer te krize uporabiti kot orodje za premi-
slek o ustreznosti obstoječih načrtov za zaščito in reševanje kjerkoli v
Sloveniji in tudi kot orodje za njihov razvoj.
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Priloga

Tabela 9.1: Seznam akterjev kriznega upravljanja in vodenja.

naziv pristojnost
Regijski center za obveščanje Maribor (ReCO MB) državna
Gasilska služba mesta Maribor; Javni zavod za zaščitno in požarno Mestna občina Maribor
reševanje Maribor, prostovoljna gasilska društva
vodnik izmene v poklicni gasilski postaji Mestna občina Maribor
poveljnik gasilske službe mestne občine Maribor Mestna občina Maribor
Služba nujne medicinske pomoči Mestna občina Maribor
UNZ Maribor državna
Elektro Maribor državna
Plinarna Maribor Mestna občina Maribor
Staninvest Maribor zasebna
Center za socialno delo Maribor državna
CERTUS Maribor Mestna občina Maribor
JGP Snaga Mestna občina Maribor
AMZS – PE Maribor zasebna
Mestna občina Maribor, Mestna uprava, Služba za zaščito in reševanje – Mestna občina Maribor
vodja službe in poveljnik CZ Maribor
župan Mestne občine Maribor, g. Boris Sovič Mestna občina Maribor
podžupan Mestne občine Maribor, g. Jože Protner Mestna občina Maribor
ad hoc koordinacija
Svet Mestne četrti Tabor Mestna občina Maribor,

četrtna skupnost
Zavarovalnica Maribor zasebna
Informativna služba za prizadete stanovalce na sedežu Mestne četrti Tabor ad hoc, četrtna skupnost 
(predstavniki Staninvesta, Centra za socialno delo, Mestne četrti Tabor, 
Zavarovalnice Maribor, Mestne občine Maribor, Občinske organizacije 
Rdečega križa Maribor, stanovalcev) 
Odbor za dodelitev sredstev in vodenje ostalih aktivnosti ob nesreči v ad hoc, četrtna skupnost
Ferkovi 15 (odbor je imenoval Svet Mestne četrti Tabor) (predstavniki 
Centra za socialno delo (predsednica odbora Jelka Babič), Mestne 
četrti Tabor (podpredsednica – tajnica Mestne četrti Tabor Mira Furek), 
predstavnica Mestne občine Maribor (Ilonka Černej), predstavnik 
Občinske organizacije Rdečega križa Maribor (Srečko Kovačič), 
predstavnica stanovalcev (Olga Pavalec); k sodelovanju povabljena 
predstavnica Karitasa (G. Maček) 
množična občila: zasebna/državna
dnevniki: Delo, Dnevnik, Večer
TV postaje: TV Slovenija, POP TV
radio: Radio Maribor
Stanovanjski sklad Maribor Mestna občina Maribor
Varnost zasebna
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Robert Kus
X.

PORUŠITEV KOLIZEJA V LJUBLJANI 
MARCA 1995

Uvod

Že star pregovor pravi, da »nesreča nikoli ne počiva«, navadno se zgodi
ravno takrat, ko to najmanj pričakujemo. Vedno pa nas seveda tako ali
drugače prizadene. Nesreča pušča psihološke, socialne, ekonomske in
druge posledice. In glede na njen obseg, intenzivnost in posledice ji pos-
večamo različno pozornost. 

Porušitev Kolizeja je zanimiva zaradi zgoraj navedenega in je, kljub lo-
kalnemu obsegu in pomenu, dobila širše razsežnosti in pokazala na
probleme, ki se ne tičejo le Ljubljane, ampak celotne države in celotnega
sistema zaščite in reševanja. Porušitev je povzročila smrtne žrtve med
stanovalci (umrle so tri osebe), začasno nastanitev je potrebovalo sto sta-
novalcev (prvo noč), trajnejšo nastanitev pa trideset stanovalcev, reševa-
nje je trajalo trideset ur. Nastali so problemi, ker seznami stanovalcev
niso bili popolni in jih je bilo težko hitro dobiti, obstajalo je nesoglasje
med upravnikom stavbe in stanovalci, izvajalec adaptacije ni upošteval
veljavne zakonodaje na področju gradbeništva. Pri obnovi stavbe so se
pokazali tudi problemi v zvezi z nedokončanim postopkom denacionali-
zacije.

Kolizej se je zrušil v začetku leta 1995, ko je stopil v veljavo Zakon o
lokalni samoupravi in ko se je v Sloveniji oblikoval nov sistem lokalne
samouprave. Na območju nekdanjih občin, kot družbenopolitičnih skup-
nosti, so nastale nove. Ponekod so se občine združile v eno, drugod pa je
na območju nekdanje občine nastalo več novih. Oblikovali so se novi or-
gani lokalne oblasti ali pa so stari dobili nove naloge in nova pooblastila,
nove volitve so »prinesle« nove ljudi. Drugačna vloga občin in nova raz-
delitev nalog oziroma pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi je
od uslužbencev zahtevala nove pristope pri reševanju nalog, poznati pa
so morali tudi drugačno vlogo novih lokalnih skupnosti. 

Če dogodek opredelimo z vidika Sternove (1999) opredelitve krize,
lahko rečemo, da je porušitev Kolizeja povzročila ogroženost temeljnih
vrednot (normalni pogoji življenja, dostopnost do temeljnih dobrin-vode,
hrane, strehe nad glavo, socialne in zdravstvene varnosti), nujnost (ome-
jen čas za oblikovanje politike in sprejemanje odločitev) in negotovost.
Nesreča je zahtevala od odgovornih hitre odločitve, nosilce odločanja je
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postavila pod velik stres in jih prisilila, da sprejemajo odločitve v negoto-
vih razmerah, v razmerah nove organiziranosti, še neoblikovanih organi-
zacijskih struktur lokalne samouprave, v razmerah nepopolne seznanitve
z razmerami v skupnosti, dogodki so prehitevali eden drugega (napr. za-
gotovitev alternativnih stanovanj in pomanjkljive informacije o dejan-
skem položaju stanovalcev Kolizeja). Kriza se je kazala tudi v dejanskih
razmerah, ki so zahtevale hitro nastanitev okoli 100 stanovalcev, v omeje-
nih finančnih in stanovanjskih zmožnostih občine, ob pričetem in še ne-
dokončanem denacionalizacijskem procesu in tako zahtevala od odloče-
valcev drugačno obnašanje kot pa v vsakdanjih razmerah.

Umestitev krize v čas in prostor

Gost siv dim v središču Ljubljane je 13. 3. 1995 ob 15.20 napovedal, da je
prišlo do nesreče. Tisti trenutek se je delno porušila znana zgradba »Koli-
zej«, ki stoji na vogalu Gosposvetske ulice in Tivolske ceste, z druge stra-
ni pa meji na Župančičevo ulico. Zgradba leži pod ravnjo omenjenih ulic,
dostop do nje je bil in je še vedno mogoč le po dovozni poti s severne
strani poslopja ter z vzhodne po ozkih stopnicah. Dovozna pot pelje
skozi hodnik, ki je delno obokan in širok le dobra dva metra ter speljan
na južno stran objekta, kjer je tudi večina vhodov v poslovne prostore
(Kus in Lavrač, 1996).

Objekt je bil zgrajen leta 1846 kot stavba, ki naj bi, skupaj z dvojčica-
ma na Dunaju in v Gradcu, služila razvedrilu, športu in umetnosti.
Nekoč je bila to konjušnica in zatočišče vojakov, pozneje kavarna z
ogromno plesno dvorano, danes pa so za debelimi zidovi stanovanja in
poslovni prostori. Dimenzije objekta so velike. Od gradbenih materialov
prevladujeta opeka in les. Majhen del stavbe je imel solidno opremljena
stanovanja in napeljave, v večjem delu pa so bile bivalne razmere zelo
slabe (Nećak, 1995). 

Objekt se je porušil v srednjem delu zaradi nestrokovne adaptacije
prostorov v pritličju. Zrušile so se vse notranje stene in oboki iz opeke.
Zidovje se je v stikih na vogalih odtrgalo in prevrnilo. Strešna konstruk-
cija, ki je delno obvisela na zgornji etaži neporušenega dela poslopja, je
prebila leseno stropno konstrukcijo in se ponekod globoko zagozdila v
ruševine, ki so nastale v kleti. Tloris ruševin je znašal 15 m × 8 m, njihov
vrh pa je segal več kot štiri metre visoko. Dostop do ruševine je bil ote-
žen in je onemogočal uporabo večje gradbene mehanizacije (Kus in La-
vrač, 1996). Kljub temu da je bilo neposredno porušenih le šest stano-
vanj, so začetne ocene napovedovale potrebo po evakuaciji okoli sto
ljudi, saj je bila zgradba že prej v slabem stanju in nihče ni mogel na
hitro oceniti poškodb, ki jih je povzročilo rušenje. Zato so ustrezne služ-
be že za prvo noč začele postopke za nastanitev prebivalcev, ki so ostali
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brez strehe nad glavo. Že na začetku so se pojavile težave s pridobiva-
njem podatkov o skupnem številu stanovalcev in hkrati tudi podatkov o
številu stanovalcev, ki so se jim stanovanja porušila. Upravnika zgradbe
in hišnika ni bilo mogoče najti vse do naslednjega dne. Stanovalce so ob-
vestili, naj se zberejo v bližnji osnovni šoli, kjer so zanje pripravili tople
napitke in hrano. Predstavniki Rdečega križa so pričeli popisovati stano-
valce, ki so potrebovali streho nad glavo. Ob tem so pomagali tudi pred-
stavniki centra za socialno delo (Kus, 1995). Podatkov, s pomočjo katerih
bi preverjali upravičenost ljudi/družin do nastanitve, ni bilo na voljo
(pozneje se je pokazalo, da veliko ljudi, ki so se javili, sploh ni prebivalo
v Kolizeju). 

Odgovorni mestne uprave za stanovanjska vprašanja so se odločili, da
bodo ljudi nastanili na dveh lokacijah (dom Gradisa in Hotel Tivoli). Prvi
večer so zagotovili nastanitev triinosemdesetim ljudem, sto enega pa so
popisali, osemnajst jih je prespalo pri znancih (Kus, 1995).

Naslednji dan (14. 3. 1995) sta si stavbo ogledala inšpektorja Republiš-
kega inšpektorata za gradbeništvo, ki sta dejala, da uradnega zapisnika še
ne bo kmalu (Kus in Lavrač, 1996). To pa je pomenilo, da je bilo treba poi-
skati druge strokovnjake gradbene stroke, ki bi lahko hitro izdelali oceno
o ustreznosti objekta za bivanje. Bila bi v pomoč pri oceni števila ogrože-
nih stanovalcev in bi pripomogla k pripravam na začasno nastanitev. Prav
tako so upravni enoti posredovali seznam popisanih stanovalcev zaradi
preverjanja njihovega statusa. Popoldne so zagotovili še dodatne stano-
vanjske enote (osem) najbolj ogroženim (po podatki Centra za socialno
delo Ljubljana Center), drugim pa so ponudili možnost, da prenočijo v te-
lovadnici osnovne šole, vendar je nihče ni sprejel. Štiriindvajset stanoval-
cev je na svojo odgovornost hotelo prespati v zgradbi (Kus, 1995b).

15. 3. 1995 Republiški inšpektorat za gradbeništvo so znova zaprosili,
da oceni statično sposobnost stavbe. Na tej osnovi bi lahko opravili mo-
rebitno nadaljnjo evakuacijo stanovalcev. Ocena je bila narejena do 18.
ure in je vsebovala predlog, da se izselijo vsi stanovalci stavbe (Ministrs-
tvo za okolje in prostor, 1995). Tako se je pričel dolgotrajen proces zago-
tavljanja stanovanj in pregovarjanj, kdo jih mora zagotoviti, saj je bil ob-
jekt vrnjen lastniku – izvršena je bila denacionalizacija. 

Hkrati so ta večer spet obveščali ljudi o tem, da se lahko nastanijo v te-
lovadnici osnovne šole, vendar ljudje tega niso želeli. Številni med njimi
se sploh niso hoteli izseliti, drugi pa so zahtevali takojšnjo trajnejšo reši-
tev stanovanjskega problema (Kus, 1995, 1995b). Sledili so protesti stano-
valcev in pritiski množičnih občil, ki so že v času reševalne akcije objav-
ljala nasprotujoče si informacije (problem posredovanja informacij
občilom s strani vodilnih odgovornih).

Pozneje so se pojavljale številne dileme, kaj z objektom storiti (ali ga
porušiti in na tem mestu zgraditi nov poslovno-stanovanjski kompleks
ali pa ga obnoviti). Vendar pa se ni nič spremenilo. Objekt stoji še danes
in v njem še vedno prebivajo ljudje.
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Prav tako je bilo neposredno po nesreči veliko polemik o vzrokih za po-
rušitev in o (ne)moči državnih organov nad izvajalci raznih gradbenih adap-
tacij oziroma o tem, da je zakonodaja ustrezna, nadzor pa neučinkovit. 

Reševalna akcija je trajala trideset ur, vanjo je bilo vključenih 180 reše-
valcev. Posledice porušitve: trije mrtvi in štirje ranjeni, velika gmotna
škoda (Kus in Lavrač, 1996).

Del Kolizeja se je porušil v »neprimernem« času. 1. 1. 1995 je stopil v
veljavo Zakon o lokalni samoupravi, ki je poleg teritorialnih sprememb
prinesel tudi spremembe v pooblastilih oziroma v vlogi lokalnih skup-
nosti. 

S tem zakonom je na območju petih ljubljanskih občin, Ljubljana Cen-
ter, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Moste – Polje, Ljubljana Vič in Ljublja-
na Šiška, nastala enotna Mesta občina Ljubljana (30.42 % ozemlja nave-
denih občin in 82.26 % vseh prebivalcev) ter osem primestnih občin229

(Statistični urad RS, 2001).
Pred tem so navedene občine ustanovile Mesto Ljubljana kot koordi-

nativno tvorbo, na katero so prenesle posamezne naloge, nekaj tudi s po-
dročja obrambe in zaščite230. Tako je takrat Mesto Ljubljana imelo svoj
Sekretariat za obrambo, ki je za vseh pet občin opravljal naloge vojaških
zadev (nabor, napotitve na služenje vojaškega roka, vodenje vojaške evi-
dence), usklajeval je naloge na področju civilne obrambe (predvsem je
skrbel za obrambne načrte javnih zavodov mestnega pomena) in na po-
dročju Civilne zaščite. Mesto je imelo Mestni štab za Civilno zaščito
(MŠCZ) in enoti mestnega pomena – vod za RBK zaščito in Združeni
odred Civilne zaščite, ki sta pomenila nadgradnjo ali dopolnitev občin-
skih enot Civilne zaščite. Na področju gasilstva je bil Javni zavod gasilska
brigada Ljubljana v mestni pristojnosti, za prostovoljna gasilska društva
pa so bile pristojne občine. Na mestni ravni so vodili tudi evidenco zaklo-
nišč in skrbeli za vzdrževanje in izgradnjo javnih zaklonišč. Na ravni
mesta je bila Mestna organizacija Rdečega križa, centri za socialno delo
pa so bili organizirani po posameznih občinah. Podobno je bilo tudi z
društvi, ki so bila pomembna za področje zaščite in reševanja (občinska
raven), ter gospodarskimi organizacijami.

Z Zakonom o lokalni samoupravi so se med drugim spremenili nazivi
in pooblastila posameznih organov lokalnih skupnosti, hkrati pa so jim
odvzeli določene naloge, ki so jih prenesli na državo. V Mestni občini
Ljubljana (MOL) je bil to čas oblikovanja zasnov nove mestne uprave, ki
je takrat imela župana, posamezne oddelke, predvsem pa pooblaščence
za posamezna področja231. Uslužbenci MOL še niso dojeli sprememb si-
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na dve: Dobrova – Polhov Gradec in Horjul.
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stema, saj so do takrat imeli večja pooblastila. Marsikomu ni bila jasna
razdelitev med nalogami lokalne skupnosti in nalogami državne uprave.
To je bil čas reorganizacije in premeščanja uslužbencev nekdanjih občin-
skih upravnih organov za obrambo v upravne organe ministrstva za
obrambo, lokalne skupnosti pa v tem času niso imele ustreznih kadrov,
ki bi opravljali naloge, za katere so lokalne skupnosti pristojne na po-
dročju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Marsikateri župan
je to področje tudi podcenjeval oziroma se zanj sploh ni zanimal, čeprav
je Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami temeljne naloge
na tem področju prepustil lokalnim skupnostim in županom.

Da bi bila zadeva še bolj zapletena, je 1. 1. 1995 iz nekdanjih petih
ljubljanskih občin nastala enotna MOL. S tem se je združilo tudi delova-
nje vseh petih občin na področju varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami (VNDN).232 Vendar pa zaradi zgoraj navedenega ni bila zagotov-
ljena strokovna kontinuiteta, saj so se številni uslužbenci, ki so delali na
tem področju, zaposlili drugod. Tudi do uradnih prevzemov načrtov za
zaščito in reševanje in reševalne opreme iz posameznih občin še ni priš-
lo. Obstajali so seznami te opreme, ki pa niso bili usklajeni z dejanskim
stanjem. Načrti za zaščito in reševanje in evidence pripadnikov CZ niso
izražali realnega stanja (opremljenost, številčnost, usposobljenost, infor-
miranost …ipd.). Nastopil je tudi problem delitvene bilance,233 pojavili so
se primeri prenosov reševalne opreme na novo ustanovljene občine po
načelu »kdor prvi pride, prvi dobi«.

Res je, da je na začetku leta 1995 ministrstvo za obrambo z župani
sklenilo pogodbe, da bodo v prehodnem obdobju enega leta njihovi us-
lužbenci zanje opravljali administrativna dela s področja VNDN, vendar
ti niso imeli nikakršnih pooblastil. Zelo težko so prišli do županov, še
manj pa so imeli možnosti, da bi jih seznanili z njihovimi nalogami in po-
trebami po pripravi novih načrtov za zaščito in reševanje.

Za čas, ko je prišlo do obravnavane nesreče, lahko ugotovimo, da še ni
bila sklenjena pogodba med ministrstvom za obrambo in MOL, seznami
opreme niti dejanski obstoj in usposobljenost reševalnih enot, ki so teri-
torialno prešle v novo občino, niso bili preverjeni. V MOL prav tako niso
bili v skladu z zakonom o VNDN ustanovljeni organi kriznega upravlja-
nja in vodenja, seveda pa tudi ni bilo uslužbencev, ki bi to področje v
mestni upravi MOL pokrivali. Tudi mestna uprava MOL še ni bila obliko-
vana na vseh področjih, za katera je to predvidel zakon o lokalni samou-
pravi, tako da za določene naloge iz tega zakona ni bilo izvajalcev. Župan
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232 Do takrat je Mesto Ljubljana opravljalo koordinativne naloge tudi na tem področju –
imelo je svoj MŠCZ, skupne enote CZ, ki so nadgrajevale občinske enote CZ, skrbe-
lo je za skupno evidenco pripadnikov CZ v vseh petih ljubljanskih občinah (glej
shemo 10.1: Sistem zaščite in reševanja – lokalna raven – po načrtih ter shemo 10.2:
Shema lokalne organiziranosti). V primeru nesreč je bil MŠCZ nadrejen vsem petim
občinskim štabom CZ.

233 Delitvena bilanca se je razrešila v letu 2001.



344

ni bil seznanjen s svojo odgovornostjo in nalogami s področja VNDN,
prav tako pa še niso bile organizirane ustrezne službe, ki bi mu lahko v
primerih kriznih razmer pomagale.

Hkrati lahko ugotovimo, da na tem področju v štirih letih pred nesre-
čo, ki jo analiziramo (1991–1995), ni bilo večjih nesreč, ki bi zahtevale ak-
tiviranje in delovanje različnih ravni uprav in reševalnih služb. Zato tudi
takratni organi kriznega upravljanja in vodenja niso imeli veliko izkušenj
za delovanje ob takšnih nesrečah.

Glavni akterji234 kriznega upravljanja in vodenja

V razreševanje krize se vključujejo različni organi in organizacije. Čim
večja je, tem več jih je vključenih v njeno razreševanje, tako v vertikal-
nem kot tudi v horizontalnem smislu. 

Ko analiziramo, kdo so bili udeleženci, kakšne so bile njihove naloge,
kako so sodelovali, kako je potekalo komuniciranje med njimi, lahko
ugotovimo velikost in težavnost (zapletenost) krize oziroma ali določeno
nesrečo razumemo kot krizo ali pa le kot dogodek. 

Ob nesreči, ki jo obravnavamo, so sodelovali naslednji organi na dr-
žavni in lokalni ravni in so pri tem opravili naslednje naloge235:

Državna raven

– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje:
• zagotavljanje strokovne pomoči,
• zagotavljanje materialnih sredstev,
• aktiviranje državne enote reševalnih psov.

– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za obrambo Ljubljana:
• zagotavljanje strokovne pomoči.

– Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za obrambo Ljubljana, Regijski
center za obveščanje:
• prenos informacij med nosilci reševalne akcije.

– Ministrstvo za notranje zadeve RS, Operativno-komunikacijski center:
• prenos informacij znotraj sistema notranjih zadev in do posameznih

ustanov.
– Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policijska uprava Ljubljana: 

• koordinacija dela služb notranjih zadev,
• naloge kriminalistične službe.
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mar, 1995; Kus, 1995.
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– Ministrstvo za notranje zadeve RS, Policijska uprava Ljubljana, Policij-
ska postaja Center:
• skrb za javni red in mir

•• zavarovanje območja,
•• zavarovanje najdenih stvari.

– Ministrstvo za okolje in prostor RS, Inšpektorat RS za okolje in pro-
stor, Območna enota Ljubljana:
• inšpekcijski ogled gradbenih posegov pred porušitvijo,
• inšpekcijski ogled porušene stavbe.

– Ministrstvo za delo in socialne zadeve RS, Center za socialno delo
Ljubljana Center:
• pomoč pri določanju socialnega položaja in pri pripravah prednost-

nih seznamov za nastanitev,
• denarna pomoč.

– Poveljnik CZ Republike Slovenije:
• spremljanje reševanja.

– Klinični center Ljubljana, Reševalna postaja:
• nujna medicinska pomoč in prevoz v bolnišnico.

Lokalna – občinska raven (MOL)

– Župan:
• pravna odgovornost za področje varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
• predstavljanje najvišje politične osebnosti občine in dejanske obla-

sti.
– Načelniki oddelkov mestne uprave oziroma pooblaščenci župana za

posamezna področja:
• koordinacija posameznih služb v mestni upravi in povezava s po-

veljnikom MŠCZ.
– Mestni štab za CZ – poveljnik in namestnik poveljnika:

• koordinacija reševalne akcije – neposrednega reševanja in zagotav-
ljanja nastanitve prizadetega prebivalstva,

• povezava z županom in direktorjem MU MOL.
– Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana:

• opravljanje reševalnih nalog.
– Javne gospodarske službe (Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, Javno

podjetje Snaga, Javno podjetje Žale):
• opravljanje reševalnih in sanacijskih nalog (zagotavljanje lahke

gradbene mehanizacije).
– Enote CZ (enota za hitre reševalne intervencije, tehnično-reševalne

enote):
• opravljanje nalog reševanja.

– Gospodarske organizacije (Gradbeno podjetje Bežigrad, Litostroj, SCT):
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• opravljanje nalog reševanja.
– Mestna organizacija Rdečega križa:

• pomoč pri zagotavljanju nastanitve prizadetega prebivalstva.
– Svetovalci:

• svetovanje pri zaščitnih ukrepih ob reševalni akciji in izdelavi ocene
o poškodovanosti objekta.

Kronologija236

13. 3. 1995
15.26 – iz OKC237 obvestijo Gasilsko brigado Ljubljana (GB), da se iz

zgradbe na Gosposvetski 13 »nekaj kadi«. 
15.30 – gasilci GB prispejo na kraj nesreče in ugotovijo, da prostor ni za-

kajen zaradi dima ali požara, temveč zaradi prahu, ki se je dvignil, ker
se je del stavbe porušil. Vodja intervencije je zahteval dodatno pomoč
v moštvu in tehniki, saj so intervencijo pričeli izvajati pod predpostav-
ko požara. 

15.30 – na mesto nesreče prispejo reševalci Reševalne postaje Ljubljana
in pripadniki policije.

15.35 – gasilci o dogodku obvestijo Regijski center za obveščanje (ReCO)
in prek njega se prične obveščanje odgovornih na področju zaščite in
reševanja (poveljnika in načelnika MŠCZ, vršilca dolžnosti načelnika
Uprave za obrambo Ljubljana ter načelnika Regijskega štaba za CZ,
pozneje pa županovega pooblaščenca za področje obrambe in zaščite
in župana MOL). 

15.40 – na kraj nesreče prispe zahtevana pomoč iz GB.
15.45 – na kraj nesreče prispejo vodniki reševalnih psov Enote CZ za

hitre reševalne intervencije, ki so se po naključju znašli v bližini. Ob-
vestijo še druge vodnike reševalnih psov.

16.00 – OKC o dogodku obvesti ReCO.
16.00 – ReCO pokliče poveljnika in načelnika MŠCZ.
16.05 – ReCO obvesti poveljnika MŠCZ.
16.10 – v. d. načelnika Uprave za obrambo pokliče ReCO in pove, da je

prevzel vodenje aktivnosti sklica ter organizacijo reševanja.
16.17 – načelnik MŠCZ se javi ReCO. 
16.20 – na kraj nesreče prispe poveljnik MŠCZ, ki tam ostane do 24.00. 
16.20 – začne se aktiviranje pripadnikov CZ (člani MŠCZ, tehnično-reše-

valne enote CZ).
16.30 – vpokliče se še druga izmena gasilcev GB.
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237 Operativno-komunikacijski center ministrstva za notranje zadeve.
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16.30 – najdejo mrtvo stanovalko (I).
17.30 – območje nesreče si ogleda župan MOL.
16.50 – najdejo ranjeno žensko (ob 17.34 jo prepeljejo v bolnišnico).
17.50 – izkopljejo mrtvo stanovalko (ki so jo našli ob 16.30).
19.00 – obveščajo stanovalce, naj se zberejo v telovadnici bližnje osnovne

šole; začetek popisovanja stanovalcev, ki potrebujejo nastanitev, zago-
tavljanje prehrane za stanovalce.

19.13 – vse aktivirane enote CZ prispejo na kraj nesreče:
– del enote za hitre Reševalne intervencije – 30 pripadnikov (tehnič-

no-reševalni vod, ekipa geofonistov, ekipa vodnikov reševalnih
psov, ekipa za oskrbo);

– tehnično-reševalna enota Gradbenega podjetja Bežigrad – 2 oddelka
s 17 pripadniki;

– tehnično-reševalna enota SCT – 2 oddelka s 15 pripadniki.
19.30 – na kraj dogodka prispejo pripadniki Mobilne enote reševalnih

psov Kinološke zveze Slovenije.
20.00 – začetek nastanitve stanovalcev v dom Gradis, Hotel Tivoli (83

oseb); nastanitev je bila končana do 23.00.
20.00 – ruševina je toliko »odprta«, da je mogoče strojno odstranjevanje

ruševin.
22.00 – začetek odstranjevanja visečega dela ostrešja (končano približno

ob 23.00).

14. 3. 1995
1.49 – najdejo mrtvo stanovalko (II) (izkopljejo jo ob 2.11).
7.00 – zamenjava pripadnikov CZ.
7.30 – prispe dodatna mehanizacija.
Dopoldan – stavbo si ogledata inšpektorja Republiška inšpektorata za

gradbeništvo, ki sta dejala, da uradnega zapisnika še ne bo v kratkem.
15.00 – izkopljejo mrtvega stanovalca (III).
16.00 – zamenjava pripadnikov CZ.
18.00 – začetek zapiranja dostopov v objekt. 
Do večera – nastanitev preostalih stanovalcev v dom Gradis (v 8 stano-

vanjskih enot).
21.00 – konec reševanja.

15. 3. 1995
Republiški inšpektorat za gradbeništvo znova zaprosijo, da opravi oceno
statične sposobnosti stavbe, na temelju katere bi lahko potekala morebit-
na nadaljnja evakuacija stanovalcev (ocena je pripravljena do 18.00 ure).
10.00 – sestanek predstavnikov MOL s stanovalci v zvezi z zagotovitvijo

nadomestnih stanovanj.

XPORUŠITEV KOLIZEJA V LJUBLJANI MARCA 1995X



348

Odločitveni trenutki

V uvodu omenjena in v tej nalogi uporabljena metodologija zahteva od
raziskovalca, da analizira dogodke oziroma ukrepe z vidika odločanja
(kakšne so bile odločitve, v kakšnih okoliščinah so bile sprejete, kakšne
so bile njihove posledice).

V času nesreče je bilo treba sprejeti mnogo odločitev, ki so tako ali
drugače vplivale na razreševanje krize. Tukaj bi izpostavili naslednje tri:

Okoliščine za odločitev Odločitev/neodločitev Odločevalec/-ci
1. informacija o porušitvi Poveljnik gre na kraj nesreče in prevzame vlogo poveljnik MŠ CZ
Kolizeja in pomanjkanje vodje intervencije.
dodatnih informacij
2. sama nesreča zahteva Poleg reševalnih enot in posameznih članov MŠ CZ manjša skupina 
že na začetku sočasno se aktivirajo tudi uslužbenci Oddelka za zaščito ljudi
opravljanje več nalog in reševanje Uprave za obrambo Ljubljana MORS, 

ne pa člani MŠ CZ, ki ta področja pokrivajo.
3. tok dogajanj in Ne organizirajo posebnega mesta za usklajeno poveljnik MŠ CZ
vključitev v vodenje komuniciranje z javnostmi.
intervencije

Pomanjkanje dodatnih informacij

Po obvestilu Regijskega centra za obveščanje o nesreči se je poveljnik
MŠCZ odločil, da pohiti na kraj dogodka in ne na mesto, kjer se sestaja
MŠCZ. Tam je ostal do 24.00 ure in je opravljal naloge vodje intervencije
(Kobal, 1995), kar pa ni bilo v skladu z načrti za zaščito in reševanje in ne
z veljavnim načelom vodenja. Takrat veljavno načelo vodenja je predvide-
valo, da poveljnik MŠCZ s svojim štabom opravlja naloge koordinatorja
reševalnih služb in drugih ustanov, ki se tako ali drugače vključujejo v
ukrepanja ob nesreči (Mesto Ljubljana 1995). V tem času je poveljnik
hkrati opravljal tudi naloge osebe za stike z množičnimi občili – dajal je
intervjuje. To je vplivalo na samo koordinacijo med reševalnimi služba-
mi, med reševalnimi službami in upravno ravnjo lokalne skupnosti ter
med MŠCZ in Regijskim štabom za CZ oziroma Republiškim štabom za
CZ, saj poveljnik zaradi vodenja intervencije (naloge vodje intervencije)
in nalog, ki so se v zvezi s tem pojavljale, ni mogel ustrezno izvajati nalog
poveljnika MŠCZ (Gasilska brigada Ljubljana, 1995). Podobno je bilo
tudi z namestnikom poveljnika, ki je neposredno usklajeval naloge v
zvezi z nastanitvijo prizadetega prebivalstva (Kus, 1995, 1995b). Na loka-
ciji štaba pa so ostali uslužbenci Oddelka za zaščito in reševanje Uprave
za obrambo. Sicer je iz poročila posameznih služb in iz pogovorov razvid-
no, da so odgovorni poskušali vpoklicati tudi posamezne člane MŠCZ (za
stike z javnostmi in za tehnično reševanje), vendar jih ni bilo v Ljubljani.
Bili so službeno odsotni (Kobal, 1995; Kus, 1995; Kus in Lavrač, 1996). 
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Zahteva po sočasno opravljenih nalogah

Sama nesreča je že na začetku zahtevala sočasno opravljanje nalog, zato
se je namestnik poveljnika, ki je bil hkrati tudi načelnik Oddelka za zaš-
čito in reševanje Uprave za obrambo Ljubljana, odločil, da pokliče na po-
moč svoje uslužbence in nekaj članov MŠCZ. Teh ni bilo, zato so naloge
koordinacije (naloge štaba) opravljali le uslužbenci omenjenega oddelka
(Kus, 1995). Nekateri so v prejšnji organizaciji opravljali naloge načelni-
kov občinskih štabov petih ljubljanskih občin. Vendar pa lahko ugotovi-
mo, da štab kot celota sploh ni deloval.238 Tok dogajanj je poveljnika in
njegovega namestnika nekako »zanesel« v opravljanje operativnih in ne
koordinativnih nalog (Kobal, 1995; Kus, 1995).

(Ne)komuniciranje z javnostmi

Med reševanjem je naraščal interes medijev za dogajanje na mestu nesre-
če. Novinarji so bili na mestu nesreče, hodili med reševalci in od njih pri-
dobivali informacije. Posledica »prostega sprehajanja« novinarjev med
reševalci in znotraj območja reševanja so bila nekajkrat nasprotujoče si
informacije, saj reševalci niso imeli vseh informacij o sprejetih ukrepih in
odločitvah. Primer tega je bilo t. i. pomanjkanje zaščitnih sredstev (roka-
vic, respiratorjev). Novinarji so poudarjali pomanjkanje tega, v resnici pa
so le ta sredstva že bila na poti iz skladišč na mesto dogodka (Bonča,
1995,1995a; Jerman, 1995, 1995a). 

V tem času župan MOL ni imel svojega predstavnika za odnose z jav-
nostmi, za to zadolženi član MŠCZ pa je bil na službeni poti in tako ni bil
prisoten.

V zvezi z nesrečo odgovorni v MOL niso sklicali nobene klasične novi-
narske konference. Izjave o dogodku in dogajanjih so dajali posamezniki.
Ob nesreči niso vzpostavili enotnega kraja, kjer bi bile na volje informa-
cije oziroma za to niso zadolžili nikogar. To je vplivalo na dajanje bolj ali
manj »posrečenih« izjav, ki so jih nekateri novinarji uporabili v senzacio-
nalistične namene. Vendar o tem več pozneje. 
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238 Res pa je tudi, da formalno sploh ni obstajal, saj so bili vsi člani MŠCZ imenovani še
v času pred reorganizacijo, imenovanje v skladu z zakonom o VNDN pa še ni bilo
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vega poveljnika CZ in štaba CZ MOL opravljajo nalogo le-teh.
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Preventiva in priprave na krizo

Kot smo že omenili, je bil to čas prehoda v nov sistem lokalne samoupra-
ve, ki je prinesel velike spremembe, tako na teritorialno-organizacijskem,
še bolj pa na vsebinskem področju. Do velikih sprememb je prišlo tudi
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, saj so se nalo-
ge z nastankom enotne MOL združile, lokalna skupnost (MOL) pa si z
njenim nastankom (1. 1. 1995) ni zagotovila kadrovskih virov za obliko-
vanje in uresničevanje sistema zaščite in reševanja. Iz shem 10.1, 10.2 in
10.4 je razvidno, da so bile pred reorganizacijo lokalne samouprave nalo-
ge zaščite in reševanja porazdeljene med mestom in ljubljanskimi obči-
nami. Tudi priprave za zmanjševanje nesreč so bile ločene. Obstajala je
koordinacija, ki pa ni bila preveč učinkovita. Vsakdo je »urejal svoj vrt«,
mesto je skrbelo za vsa zaklonišča in imelo posamezne enote CZ, katerih
namen bi bil pomagati posameznim ljubljanskim občinam v primeru ne-
sreč. Zadnjih pet let (1989–1994) ni bilo skupnih vaj, na katerih bi uskla-
jevali delo organov kriznega upravljanja in vodenja in postopke vključe-
vanja posameznih reševalnih služb. Na drugi strani pa so po posameznih
ljubljanskih občinah potekala usposabljanja CZ, v skladu s takrat veljav-
nimi programi. Tudi občinski štabi CZ so se redno srečevali in obravna-
vali žgoče občinske probleme. Kupovali so reševalno opremo, vendar z
vidika celotnega področja (mesto in ljubljanske občine) neusklajeno, po
različnih prioritetah posameznih občin. 

Jasno je, da ob nastanku MOL ni bilo mogoče poenotiti vsega naen-
krat. V tem kratkem času tudi ni bilo posebnih priprav. Uslužbenci Od-
delka za zaščito in reševanje Uprave za obrambo so morali skrbeti za
osem novo nastalih občin in začetek leta so namenili pripravam osnut-
kov načrtov za zaščito in reševanje, imeli so tudi prve sestanke s posa-
meznimi župani. Večina med njimi se sploh ni zavedala nalog s področja
VNDN oziroma so imeli v začetku tega leta (1995) obilico dela z oblikova-
njem uprave, z osnovnimi sredstvi za delo ipd. Tako nobeden od župa-
nov temu področju ni namenil pozornosti, kar pomeni, da v tem času ni
bilo posebnih priprav in ukrepov za zmanjševanje posledic morebitnih
naravnih in drugih nesreč (Sodržnik, 2001 intervju). 

Organi odločanja in vodenje

Osebe in skupine, ki so sprejemale odločitve, so bile naslednje: župan,
pooblaščenci župana za posamezna področja, poveljnik MŠ CZ, načelnik
MŠ CZ, poveljstvo enote za hitre reševalne intervencije in inšpekcijske
službe.

Ključne odločitve so v začetku sprejemali posamezni županovi po-
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oblaščenci, na kraju reševanja pa poveljnik MŠCZ v sodelovanju z vodji
posameznih reševalnih enot. 
Ključne točke odločanja so bile:
– koordiniranje različnih služb na območju reševanja;
– kako se lotiti reševanja (dilema glede uporabe težke mehanizacije, pre-

pričevanja o nosilcu zavarovanja objekta ipd.);
– kako zagotoviti nastanitev za stanovalce (problemi pri pridobitvi sez-

nama stanovalcev in določanju vrstnega reda njihove nastanitve (traj-
nejše), problem zadostnega števila nadomestnih stanovanj);

– komunikacija z množičnimi občili (ni bilo usmerjene ali usklajene,
enotne komunikacije, zato so si novinarji pomagali na različne načine
in tako mnogokrat prišli do subjektivnih informacij, ki so jih posploše-
vali, prav tako se je pokazala želja po senzacionalizmu nekaterih občil);

– mnenje o ustreznosti stavbe za bivanje (problemi z lastnino in zagotav-
ljanjem nadomestnih stanovanj, pojavilo se je vprašanje, kdo je tisti, ki
mora nadomestna stanovanja zagotoviti – lastnik ali lokalna skup-
nost);

– mnogokrat so se v faze odločanja poskušali vključiti razni državni or-
gani (predvsem MORS in Republiški štab CZ), čeprav niso imeli nika-
kršnih pooblastil oziroma za to ni bilo potrebe; tako je nesreča prido-
bivala pomen, čeprav je realno šlo le za nesrečo lokalnega obsega. 

Zaznavanje in opredeljevanje krize

Odgovor na krizo se je začel kot »navadna intervencija«, ki pa se je z ob-
segom nesreče prevesila v resen problem, saj je bilo treba ljudem zagoto-
viti nastanitev in izvajati koordinacijo med različnimi ravnmi kriznega
upravljanja in vodenja, ki so bile v tem času v reorganizaciji ali pa so
pravkar nastale.

Župan je neposredno po nesreči obiskal kraj dogajanja in organe
kriznega upravljanja in vodenja. 14. 3. 1995 zjutraj se je sestal s svojimi
ožjimi sodelavci (pooblaščenci za posamezna področja: stanovanjskega
gospodarstva, urbanizma, socialnega varstva, obrambe in zaščite). Na se-
stanku so poudarili, da je najpomembneje zagotoviti stanovanja (dolgo-
ročnejše rešitve), govorili so o statusu stavbe (njenem lastništvu), o vpra-
šanju, kaj storiti s samo stavbo, zagotovitvi socialne pomoči stanovalcem
itd. (Rupel, 1995). Drugače pa so naloge opravljali pooblaščenec župana
za obrambo in zaščito, uslužbenci MU za stanovanjsko gospodarstvo in
uslužbenci MORS, Uprave za obrambo Ljubljana. Razen njih nihče ni
imel posebnih znanj iz kriznega upravljanja in vodenja, pa tudi uslužben-
ci MORS niso imeli pretiranih izkušenj v dejanskih reševanjih (izjema je
bila osamosvojitvena vojna, ki pa je zahtevala drugačna usklajevanja in
postopke).

XPORUŠITEV KOLIZEJA V LJUBLJANI MARCA 1995X



352

Z omenjeno problematiko se je seznanil tudi Mestni svet, ki je v zvezi
s to problematiko sprejel štiri sklepe:
– začasna nastanitev stanovalcev v dom VO-KA, 
– mestna uprava MOL naj pripravi predloge, s katerimi bo mogoče traj-

neje rešiti vprašanje nastanitve,
– pri financiranju reševanja te problematike naj sodeluje tudi država, 
– mestna uprava MOL pa naj pripravi seznam vseh ogroženih objektov v

MOL in ukrepe za njihovo sanacijo (Mestna občina Ljubljana, 1995).

Politično-organizacijsko sodelovanje in konflikti

V skladu z že takrat veljavnim Zakonom o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (1994) je bil župan pristojen in odgovoren za to po-
dročje, pa tudi Zakon o lokalni samoupravi (1993) je dal občinam pristoj-
nosti na tem področju. Tako mora, ko pride do nesreče, občina (lokalna
skupnost) s svojimi organiziranimi reševalnimi enotami pričeti reševanje.
Če župan ugotovi, da občina nima dovolj virov (kadrovskih, finančnih,
reševalne opreme itd.), zaprosi za pomoč Upravo za obrambo ministrstva
za obrambo ali pa občinski poveljnik CZ zaprosi za pomoč regijskega po-
veljnika CZ. Če gre za večjo nesrečo, se v reševanje vključi Uprava RS za
zaščito in reševanje (Ministrstva za obrambo RS) in poveljnik CZ Repub-
like Slovenije (CZ RS) ter državne reševalne enote.

Če analiziramo postopek reševanja obravnavanega dogodka, lahko
ugotovimo, da so že približno eno uro po nesreči prišli na kraj dogodka
predstavniki Republiškega štaba za CZ pa tudi predstavniki regijskega
štaba CZ ne glede na to, da jih tisti trenutek nihče ni zaprosil za pomoč
(Ministrstvo za obrambo, 1995b). 

To lahko razumemo kot posledico obdobja prehoda na nov sistem,
zato še ni bila razvita lokalna organiziranost na tem področju, hkrati pa
tudi kot posledico dejstva, da so ti štabi v Ljubljani in da so zaradi bližine
in medijske odmevnosti kar neposredno prišli na kraj nesreče. Iz doku-
mentov je razvidno, da so komunikacije (poročanje) potekale na relaciji
MŠCZ– Regijski štab CZ in razen sklepnega poročila po nesreči med Re-
publiškim štabom CZ in MŠCZ ni bilo pisnega komuniciranja (Kobal,
1995; Ministrstvo za obrambo, 1995, 1995b). Med obema štaboma pa so
potekali telefonski pogovori, v katerih so »pritiskali« na MŠCZ, naj pos-
peši reševanje, ker poteka prepočasi, in tako na nek način kritizirali nji-
hov način dela. »Kontrola« se je kazala tudi v tem, da je bil večino časa
na kraju reševanja navzoč eden izmed uslužbencev Uprave RS za zaščito
in reševanje, ki je poročal poveljniku CZ RS. 

Hitro po nesreči so si kraj dogodka ogledali ministra za notranje zade-
ve in za okolje in prostor ter njuni sodelavci. To potrjuje, da je bila nesre-
ča medijsko odmevna.
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Nekateri udeleženci ugotavljajo, da je nastal problem s koordinacijo, ko
so se v delo vključili odgovorni MŠCZ. Dokler so bili na ruševinah le gasil-
ci, reševalci in policija, je koordinacija potekala utečeno, saj je bilo do ta-
krat že veliko tovrstnih sodelovanj. Do vključevanja struktur CZ pa se je v
realnosti prišlo zelo redko. Po prihodu MŠCZ ni bilo povsem jasno, kdo
vodi celotno intervencijo (Gasilska brigada Ljubljana, 1995). Prihajajoče
enote CZ se niso podredile vodji intervencije GB, po drugi strani pa tudi
poveljnik MŠCZ ni v celoti prevzel koordinacije vseh reševalnih služb ozi-
roma je bila ta posamezna in ne skupna, kot jo poznamo iz teorije vodenja
intervencij. To pomeni, da ni bilo skupnih sestankov, ni bilo dogovarjanj
med vsemi vodji hkrati, ni bilo vzpostavljeno poveljniško mesto (mesto
vodje intervencije), vodje intervencije niso izrecno določili …ipd.

Vodjem reševanja se je zdelo ravnanje inšpekcijskih služb prepočasno,
saj so morali precej dolgo (okoli 30 ur) čakati na mnenje o statični ustrez-
nosti zgradbe za nadaljnje bivanje. Reševalci so tudi menili, da bi bilo
treba še bolje kontrolirati vstop na območje reševanja, saj so se mnogi
(predstavniki množičnih občil ter druge nepovabljene osebe) lahko ne-
moteno sprehajali ob ruševinah (Gasilska brigada Ljubljana, 1995; Kus,
1995).

Na koncu je prišlo tudi do problema, ko so posamezne službe mestne
uprave zahtevale še nadaljnje delovanje MŠCZ pri razreševanju proble-
matike, kljub temu da se je faza reševanja končala in se je začela faza sa-
nacije in zagotavljanja dolgoročnejših rešitev nastanitve stanovalcev in
dolgoročnejše reševanje usode same stavbe (Kus, 1995). Če analiziramo
nesreče zadnjih let, lahko ugotovimo, da se je tudi v številnih drugih pri-
merih pojavil enak problem kot v tem primeru. Že prej se je pojavil prob-
lem razmejitve postopkov reševanja od postopkov zagotavljanja sanacije
(faza, ko enote in službe CZ prenehajo delo in ga nadaljujejo redne služ-
be, na primer ministrstvo za okolje in prostor, oddelki za stanovanjsko
gradnjo, za gospodarjenje z zemljišči ali gospodarjenje z nepremičninami
v lokalnih skupnostih …itd.). Podobno je bilo v primeru zemeljskega
plazu nad Ajdovščino (nad Lokavcem), kjer je prišlo do konflikta med
občino Ajdovščina in ministrstvom za okolje in prostor v zvezi z razmeji-
tvijo teh faz. Ko se končajo ukrepi zaščite in reševanja, ki jih mora finan-
cirati občina, mora država zagotoviti finančna sredstva za sanacijo.

Sicer pa ob reševanju Kolizeja ni prišlo do konfliktnih situacij, o kate-
rih bi poročali v dokumentih in sklepnih analizah.

Krizno komuniciranje in odnosi z množičnimi občili

Komunikacija med posameznimi ravnmi je potekala skladno z načrti za
zaščito in reševanje in z veljavno prakso. Pri tem so večinoma uporabljali
brezžične zveze, med upravnimi organi pa žične. Mobilna telefonija še ni
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bila razvita. Glede na izjave udeležencev tudi ni bilo zelo tesne povezave
med tistimi, ki so neposredno vodili reševanje, in organi odločanja – žu-
panom in njegovimi pooblaščenci. Menim, da je bila to posledica časa, v
katerem je nesreča nastala (oblikovanje mestne uprave MOL), in tega,
ker so najvišji predstavniki občine slabo poznali področje zaščite in reše-
vanja. Hkrati pa nobeden od pooblaščencev ni imel izkušenj z dejanski-
mi nesrečami, pa tudi njihove naloge v primerih nesreč niso bile določe-
ne. Pooblaščenec za področje obrambe in zaščite je bil hkrati tudi vodja
Izpostave Ljubljana, Uprave za obrambo Ljubljana v sklopu Ministrstva
za obrambo RS in je edini od pooblaščencev poznal to področje.

Komuniciranje z množičnimi občili je bilo, tudi po opravljenih anali-
zah pristojnih služb, najbolj kritična in slabo opravljena naloga. Res je,
da župan takrat še ni imel službe za komuniciranje z občili in da člana
MŠCZ, zadolženega za stike z množičnimi občili, ni bilo (Kus in Lavrač.
1996). Množičnim občilom je bil omogočeno skoraj neomejeno gibanje
po območju reševanja, kar je vplivalo na dokaj nasprotujoča si poročila
oziroma na enostransko poročanje, saj tudi reševalci niso imeli vseh in-
formacij o sprejetih in izvedenih ukrepih. Tako so takoj na začetku poro-
čali o pomanjkanju zaščitnih sredstev za pripadnike reševalnih enot, de-
jansko pa so bila ta v skladiščih in so bila v času poročanja na poti do
območja reševanja (Bonča, 1995, 1995a; Jerman 1995, 1995a) Občila pa
so povzela del pogovora poveljnika MŠCZ s predstavnikom Uprave za
zaščito in reševanje in ga spremenila v senzacionalistično napoved poro-
čanja z območja nesreče (Jerman, 1995, 1995a).

Ugotovimo lahko, da komuniciranje z množičnimi občili ni bilo uskla-
jeno, zato so si novinarji pomagali na različne načine in tako mnogokrat
prišli do enostranskih informacij, ki so jih predstavljali kot splošno ve-
ljavne.

Pridobljene izkušnje oziroma znanje

Smiselnost preučevanja posameznih nesreč, ki so povzročile krizo, je v
tem, da pridemo do spoznanj o razmerah, ki se v krizah pojavijo, do ve-
denja, kako ob njih ukrepamo in kako čim prej omogočimo normalno
delovanje sistemov in normalno življenje ljudi. Najbolje se je učiti na na-
pakah drugih, ob tem pa si prizadevati, da jih sami v podobnih primerih
ne bi ponavljali. 
Preučitev tega primera nam je omogočila naslednja spoznanja:
1) Pomembno je določiti vodjo intervencije; določiti je treba vlogo poveljnika

MŠCZ ter njegovega štaba CZ. Nesreča je zahtevala, da se opravi veliko
različnih nalog oziroma veliko različnih vlog (na primer: vodenje inter-
vencije, skrb za namestitev prebivalcev, usklajevanje dela različnih
ustanov, komuniciranje z občili). Poveljnik MŠCZ je veliko teh vlog
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opravil sam (opravljal je naloge vodje intervencije, hkrati je tudi sam
dajal izjave novinarjem, poskušal je usklajevati delo drugih služb), kar
ni bilo v skladu z dotedanjo prakso, ko je imel poveljnik MŠCZ s svo-
jim štabom koordinacijsko vlogo, vodenje intervencij pa je bilo v rokah
vodje intervencije GB Ljubljana. Ob nesrečah, ki zahtevajo hkratno
opravljanje več nalog in reševanje mnogih problemov, kar pomeni, da
za to ni dovolj posameznik, ampak usklajena ekipa ljudi, je nujna deli-
tev dela, koordinacija in medsebojno informiranje. Dobro je, da so te
naloge v naprej opredeljene ter, da se ljudje za opravljanje teh nalog
usposobijo, svoja znanja in veščine pa vsaj enkrat letno preverjajo na 
t. i. štabnih vajah. To pa pozitivno vpliva na oblikovanje »teama« (spoz-
navanje, uigranost, zaupanje v posameznikove sposobnosti,…itd.).

2) Iz tega se lahko naučimo, da nesreča takšnega obsega v glavnem mestu
povzroči velik odziv, tako različnih občil kot tudi služb. To pomeni potrebo
po opravljanju številnih nalog, ki imajo določene nosilce (posamezni-
ki, službe). Naloge in njihovi nosilci morajo biti opredeljeni v načrtih
za zaščito in reševanje, tako na državni kot na lokalni ravni. Da pa se
načrti zaščite in reševanja lahko izvajajo, je treba imeti za to ustrezno
usposobljene in opremljene izvajalce različnih nalog. Izvajalci nalog
morajo biti z načrti seznanjeni, smiselna so njihova skupna usposab-
ljanja. 
Ob pregledu načrtov za zaščito in reševanje Mesta Ljubljane in petih
ljubljanskih občin lahko ugotovimo, da vsega tega niso vsebovali
(Mesto Ljubljana, 1995). Prav tako v zadnjih petih letih pred nesrečo
(1990–1995) ni bilo skupnih usposabljanj in vaj različnih služb. Načrt
za zaščito in reševanje MOL, ki je bil sprejet leta 2002, pa te rešitve že
uvaja239 (Mestna občina Ljubljana, 2001). To je prvi načrt, ki so ga s
podpisom potrdili vsi odgovorni različnih služb na državni in lokalni
ravni, ki ob tovrstnem reševanju sodelujejo (županja MOL, direktor
Policijske uprave Ljubljana, direktor Kliničnega centra Ljubljana, di-
rektor Zdravstvenega doma Ljubljana). Načrt predvideva tudi uspo-
sabljanja posameznih služb in skupne vaje. Prva vaja, v kateri so
preizkusili posamezne postopke iz tega načrta, je bila leta 2002. 
Ob pregledu programa usposabljanj v Centru za ZR (državna raven),
lahko ugotovimo, da obsegajo usposabljanja poveljnikov CZ in njiho-
vih štabov CZ, prav tako vodij intervencij (Ministrstvo za obrambo,
2000, 2002, 2002a, 2002b, 2002c, 2003, 2003a). Programi predvidevajo
igranje vlog v skladu z lokalnimi načrti zaščite in reševanja. Ni pa pro-
gramov za usposabljanja, v katerih bi skupaj sodelovale vse odgovorne
službe, ki se ob dejanskih intervencijah na kraju nesreče v resnici sre-
čujejo (policija, gasilci, nujna medicinska pomoč, reševalci reševalne
postaje in druge reševalne službe). Sicer pa sodelovanje med njimi
preverjajo na vsakoletni osrednji državni vaji. Analize teh vaj kažejo,
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da je bilo pri izvedbah največ problemov ravno pri medsebojnem us-
klajevanju različnih reševalnih služb, zbiranju in prenosu informacij,
prenosu povelj in obveščanju prebivalstva, kar pomeni, da usposablja-
nja v preteklosti niso bila uspešna ali pa jih je bilo premalo. To pa tudi
pomeni, da bi bilo treba programe usposabljanj na državni ravni glede
na rezultate analize vaj ustrezno spreminjati. Če primerjamo posamez-
ne razpisane programe usposabljanj iz let 2002 in 2003, lahko ugotovi-
mo, da se niso spremenili (Ministrstvo za obrambo, 2002, 2003).

3) Pomembna je usklajenost radijskih frekvenc in radijskih postaj za komunici-
ranje med reševalnimi službami različnih ravni. Neenotnost radijskih frek-
venc med reševalnimi službami je bila eden izmed večjih problemov
reševanja (Kobal, 1995; Ministrstvo za obrambo, 1995). Po letu 1995 se
je v RS oblikoval enoten komunikacijski sistem zaščite in reševanja, t.
i.ZARE, ki vključuje sistem uporabe stotih kanalnih radijskih postaj in
je podprt s prek štiridesetimi repetitorji po vsem ozemlju države. V ta
sistem so vključene enote CZ, prostovoljne organizacije, ki se ukvarja-
jo z zaščito in reševanjem, ter gasilske enote, vanj pa niso vključeni
pripadniki policije, reševalci reševalnih postaj in dežurne službe jav-
nih podjetij. Če analiziramo vaje zadnjih let, lahko ugotovimo, da se
znotraj sistema ZARE pojavljajo problemi (Majcen and Klemenc, 1998;
Krajič Tomič, 1999; Opačič, 1999; Božič, 2000; Simič, 2000; Šink,
2000). Na določenih območjih je radijski signal šibak. Problemi so tudi
zaradi (ne)usposobljenosti uporabnikov tega sistema (nepoznavanje
temeljnega kodeksa radijskega komuniciranja), ki pa jih je mogoče od-
praviti z usposabljanji. 
Programi za usposabljanje to tematiko sicer vsebujejo, vzroki za
(ne)usposobljenost so torej lahko v tem, da je morda premalo časa na-
menjenega praktičnemu delu, morda pa tudi v tem, da posamezniki
svoje znanje premalokrat obnovijo. Vsekakor je to naloga ustanovite-
ljev enot oziroma tistih, ki so odgovorni za usposabljanje teh enot ozi-
roma služb, dopolnitev programov pa je naloga Uprave RS za zaščito
in reševanje.

4) (Ne)pravilni postopki dajanja informacij množičnim občilom. Ker ni bilo
organiziranih tiskovnih konferenc oziroma skupnih sporočil za jav-
nost, so novinarji iskali informacije pri reševalcih, vodjih enot, župa-
novih pooblaščencih itd. Tako so naleteli na različne informacije, ki
med seboj niso bile vedno usklajene. Hkrati pa je bil pritisk občil za
vodje enot obremenjujoč, saj se niso mogli v celoti osredotočiti na re-
ševanje in pomoč.
Ob intervjujih z odgovornimi v MOL smo ugotovili, da se ti zavedajo
pomena odnosov z javnostmi (Colarič, 2002 intervju; Brezovar, 2003
intervju). Eden izmed kazalcev tega je povečanje zaposlenih v službi
za odnose z javnostmi v mestni upravi. Prav tako pa je vodja te službe
član štaba CZ MOL. Načrti za zaščito in reševanje v MOL vsebujejo
navodilo o obveščanju javnosti (Mestna občina Ljubljana, 2001). Če pri
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tem analiziramo še programe dopolnilnih usposabljanj sil za zaščito,
reševanje in pomoč v MOL (tiste, ki jih država še ni predpisala) in
izvedena usposabljanja, lahko ugotovimo, da so vanje vključene tudi
naloge, ki se nanašajo na odnose z javnostmi (kdo, kdaj, kako). 

5) Komunikacija s prizadetimi ljudmi; komuniciranje s stanovalci v času
nesreče oziroma reševanja je pomembna naloga. Ponavadi komuniciranje
poteka prek upraviteljev stavb oziroma njihovih pooblaščencev. V tem
primeru pa upravnika stavbe ni bilo mogoče najti, zato je komunicira-
nje s stanovalci je potekalo neposredno. Stanovalci so se najprej zbrali
v telovadnici bližnje osnovne šole, kjer so jih obvestili o dogajanju,
pozneje pa so jih obveščali neposredno od stanovanja do stanovanja,
kar je zahtevalo veliko časa. Določenih podatkov ni bilo mogoče dobiti
takoj, ker upravnik ni bil dosegljiv, zato so jih iskali prek upravne
enote, kar pa je zahtevalo še dodaten čas (Kus in Lavrač, 1996).
Ob pregledu načrtov za zaščito in reševanje v MOL lahko ugotovimo,
da temeljijo na domnevi, da je upravnik znan in dosegljiv. Smiselno bi
bilo, da bi situacije, do kakršne je prišlo v obravnavanem primeru, v
načrtih prav tako predvideli.

Sklep

Z vidika obsega prizadetega območja in števila prizadetih ljudi porušitev
Kolizeja ni bila velika kriza. Če pa upoštevamo definicijo krize, lahko re-
čemo, da je povzročila ogroženost temeljnih vrednot (normalni pogoji
življenja, dostopnost do temeljnih dobrin – vode, hrane, strehe nad
glavo, socialne in zdravstvene varnosti), zanjo sta bili značilni nujnost
(omejen čas za oblikovanje politike in sprejemanje odločitev) in negoto-
vost. Kriza je od odgovornih zahtevala hitre odločitve, nosilce odločanja
je postavila pod velik stres in jih prisilila, da sprejemajo odločitve v nego-
tovih razmerah, v razmerah nove organiziranosti še neoblikovanih orga-
nizacijskih struktur lokalne samouprave, v razmerah, ko niso bili povsem
seznanjeni s stanjem v skupnosti. Dogodki so prehitevali drug drugega,
posebej tisti v zvezi z zagotovitvijo alternativnih stanovanj, ki jih je bilo
zaradi pomanjkljivih informacij o dejanskem položaju stanovalcev Koli-
zeja še teže zagotoviti. Kriza se je kazala tudi v dejanskih razmerah, ki so
zahtevale hitro nastanitev okoli sto stanovalcev, v omejenih finančnih in
stanovanjskih zmožnostih občine, ob pričetem in še nedokončanem de-
nacionalizacijskem procesu. Tako je od odločevalcev zahtevala drugačno
obnašanje kot v vsakdanjih razmerah.

Reševanje ob porušitvi se je začelo kot »navadna intervencija«, ki se je
zaradi obsega nesreče prevesila v resen problem, saj je bilo treba ljudem
zagotoviti nastanitev, usklajevati različne ravni upravljanja, ki so bile v
tem času v reorganizaciji ali pa so pravkar nastale.
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Noben pristojen štab se ni sestal v polni sestavi, večino njihovih nalog
pa so opravile strokovne službe lokalne samouprave in ministrstev. Iz
tega je razvidno, da bi bilo v prihodnje smotrno, če bi v načrtih za zaščito
in reševanje v prvih fazah nesreče in ob manjših in srednjih nesrečah dali
večjo vlogo strokovnim službam za zaščito in reševanje, v primeru večjih
nesreč pa bi te službe okrepili strokovnjaki s specifičnih področij (statiki,
kemiki, gradbeniki, geologi, hidrologi ipd.), kar sicer lahko pomeni obli-
kovanje kriznega štaba (za naše razmere štaba CZ). Dogodki kažejo na
nujnost vnovičnega definiranja vloge poveljnikov CZ in štabov CZ.

Komuniciranje z množičnimi občili je bilo tudi po opravljenih analizah
pristojnih služb najbolj kritična in slabo opravljena naloga. Res je, da
župan takrat še ni imel službe za komuniciranje z množičnimi občili in
da član MŠCZ, zadolžen za stike z mediji, ni bil navzoč na prizorišču
nesreče. Predstavniki občil so se lahko skoraj neomejeno gibali po
območju reševanja, kar je vplivalo na dokaj nasprotujoče si poročanje
oziroma tudi na enostransko poročanje, saj reševalci niso imeli vseh
informacij o sprejetih in izvedenih ukrepih. Ugotovimo lahko, da komu-
niciranje z množičnimi občili ni bilo usklajeno, zato so si novinarji poma-
gali na različne načine in tako mnogokrat prišli do nepopolnih informa-
cij, ki so jih predstavljali kot splošno veljavne, prav tako se je v nekaterih
občilih pokazala želja po senzacionalizmu. Kriza je opozorila na to, da so
pripravljeni in usklajeni ukrepi na področju stikov z javnostmi zelo po-
memben segment reševanja.

Reševanje je pokazalo, da je treba v programe usposabljanja organov
vodenja in enot CZ vključiti več vsebin s področja vodenja enot, usklaje-
vanja dela, štabnega dela, uporabe sredstev za zveze in organizirati več
skupnih vaj različnih struktur sistema zaščite in reševanja, da bi izboljša-
li poznavanje med njimi in njihovo sodelovanje ter usklajenost v posa-
meznih reševalnih postopkih.
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Vladimir Prebilič 
Milena Dobnik Jeraj 

XI.
RAZLITJE NAFTE V ORTNEKU OKTOBRA 1998

Uvod

Ortnek je majhno naselje v ozki dolini, približno 40 km jugovzhodno od
Ljubljane. Leži ob pomembnih prometnicah – ob železniški progi in ma-
gistralni cesti, ki povezujejo glavno mesto Republike Slovenije z mestom
Kočevje. Zdaj ima naselje 50 prebivalcev. 

14. 10. 1998 je bil hladen in miren večer. Ko so se prebivalci Ortneka
odpravljali k nočnemu počitku, so delavci podjetja S-Trade začeli priprav-
ljati opremo za prečrpavanje nafte iz skladišča v tovornjak s cisterno. Že
v jutranjih urah je bilo treba dostaviti nafto na vse bencinske črpalke v
ribniško-kočevski regiji. Ob 21. uri in 30 minut so delavci zagnali močno
črpalno napravo in prečrpavanje se je začelo. Po približno 15 minutah so
delavci zapustili mesto prečrpavanja in odšli na večerno kavo, namesto
da bi neprestano nadzorovali postopek prečrpavanja. Ob 22. uri in 10
minut je eden izmed delavcev zaslišal nenavaden pok. Odšel je na mesto
prečrpavanja, kjer je ugotovil, da je počilo ohišje črpalke. Nafta je brizga-
la iz črpalke pod visokim tlakom. Ob tem prizoru je delavec poklical še
druge delavce in ti so takoj prišli na mesto nesreče. Delovodja se je le s
težavo približal črpalki in jo po hudih naporih tudi izključil. Zgolj nekaj
minut delovanja poškodovane črpalke je bilo dovolj, da je iztekla razme-
roma velika količina nafte – več kot 1000 litrov. 

Tako se je začela ena izmed največjih »naftnih« nesreč v Republiki Slo-
veniji. Specifična lega skladišča, oddaljenost večjih mest in s tem po-
membnih služb za zaščito in reševanje ter sprejemanje nekaterih napač-
nih odločitev pri izvajanju intervencije in sanacije so bili razlogi, da je
nesreča v Ortneku postala bistveno bolj nevarna in obsežna, kot se je
predvidevalo ob samem razlitju. Pokazala je številne pomanjkljivosti pri
ukrepanju ob nesrečah z nevarnimi snovmi v Republiki Sloveniji (RS). 

Cilj in namen analize

Preučevanje okoljskih vprašanj in nesreč s posledicami v okolju je po-
membno in nujno. Potrebno je izpostaviti številne težave, ki se nanašajo
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na ravnanje z nevarnimi snovmi. Koncentracija in s tem toksičnost se pri
slednjih nenehno povečujeta. »Danes je proizvodnja nevarnih substanc v
različnih kemičnih tehnologijah vedno večja. Vsakodnevno življenje pa
zahteva vedno nove in (praviloma) bolj nevarne substance, ki jih je treba
skladiščiti in transportirati« (Luževič, 1997: 199–225).240 Ker lahko Slove-
nijo zaradi njene lege pojmujemo kot tranzitno državo, so omenjene de-
javnosti, ki spremljajo obstoj nevarnih snovi, toliko bolj navzoče. Razme-
roma hiter prehod Slovenije iz dela federacije v samostojno državo,
bistveno povečanje prometa prek ozemlja nove države ter hiter industrij-
ski razvoj so že leta 1992 izpostavili številne pomanjkljivosti predvsem v
primeru intervencij ob nesrečah z nevarnimi snovmi. »V nekaterih pogle-
dih nezadostna zakonodajna podlaga, preslab nadzor nad količino, vrsta-
mi, koncentracijo in lokacijo nevarnih snovi v Republiki Sloveniji omo-
gočajo pojav in neprimerne reakcije v primeru intervencij ob tovrstnih
nesrečah« (Lobnik, 1996: 79). 

Temu kratkemu uvodu sledi razprava o konceptu krize s posebnim
poudarkom na okoljskih nesrečah. Posebna pozornost je namenjena slo-
venskim definicijam in percepcijam okoljskih nesreč ter zakonodaji, ki
se nanaša na ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Študija nesreče
v Ortneku je podkrepljena z geografsko in hidrogeološko analizo lege
skladišča, ki se je izkazala za bistveno pri intervenciji in sanaciji. Sledi
kronološka predstavitev ključnih dogodkov pri poteku intervencije in sa-
nacije. Prav geografske značilnosti so analizo primera smiselno razdelile
v dva dela. Zaradi specifik je prva faza označena za akutno, sledila pa je
druga faza, ki je imela več sanacijskih značilnosti. Medtem ko so bile in-
tervencijske aktivnosti prve faze usmerjene predvsem v preprečitev one-
snaženja, je druga poskušala zagotoviti čim manjši negativni vpliv na živ-
ljenjske razmere lokalnih prebivalcev. Pri tem je posebno pozornost
namenjena tistim trenutkom, ko so morale biti sprejete pomembne odlo-
čitve in so kot takšne imele neposreden vpliv na celoten razvoj ukrepanja
ob nesreči. »Definiranje teh trenutkov je osrednja značilnost pri uporabi
spoznavno-intitucionalnega pristopa raziskovanja kriznih razmer. S tem
zagotovimo kvalitetno raziskovanje ter omogočimo medsebojno nepo-
sredno primerljivost različnih raziskovalnih primerov kriznega odloča-
nja« (Sundelius, Stern in Bynander, 1997: 136–137). Celotno analizo skle-
neta določanje in analiziranje štirih najbolj pomembnih osrednjih
vidikov primera. Avtor večjega dela študije je Vladimir Prebilič, Milena
Dobnik Jeraj je pripravila poglavje o kriznem komuniciranju.
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Viri

Študija temelji na različnih virih, ki jih lahko razdelimo v tri temeljne
skupine. Prvo predstavljajo zakonske podlage, ki se nanašajo na varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, posebej na nafto in naftne deriva-
te. Pri tem so zajeti vsi vidiki ravnanja z nafto in njenimi derivati, pred-
vsem pa je osvetljena odgovornost v primeru razlitja in s tem povezanega
onesnaženja v RS. Zaradi že omenjenih značilnosti je uporaba geomorfo-
loških in hidrogeoloških analiz oprta na dognanja in rezultate Inštituta
za raziskovanje Krasa v Postojni. V drugi skupini so vsa poročila, izjave
in pisma, ki so jih napisali in posredovali različni strokovni in odločeval-
ski organi. Prav ti dokumenti so bili ključni za čim bolj natančno rekon-
strukcijo nesreče in dogodkov, ki so sledili, ter zvez in razmerij med raz-
ličnimi odločevalskimi skupinami. Tretjo skupino virov predstavljajo
članki, objavljeni v dnevnem časopisju, revijah, javna obvestila, televizij-
ska poročila in vse druge informacije, ki so jih objavila množična občila.
Za dodatno osvetlitev nekaterih dogodkov služijo intervjuji z nekaterimi
ključnimi osebami pri vodenju intervencije in sanacije. 

Uporaba različnih virov zagotavlja in povečuje kritičnost ter omejuje
mogoče anomalije pri študiji. Posebej natančno je bila opravljena primer-
java različnih (po nastanku) dokumentov, ki opisujejo isti dogodek. To-
vrstna primerjava je tudi potrditev, da vsebinskih in pomenskih razlik v
poročanju ni bilo. Sicer so različne pristojne službe in organi, ki so sode-
lovali pri ukrepanju ob nesreči, različno poudarjali posamezne značilno-
sti, to pa ni spreminjalo pomena informacije o dogodku, o katerem so po-
ročali. 

Nesreča in kriza 

Ker je bistvo analize ekološka kriza, ki je posledica neke nesreče oziroma
nenadzorovanega dogodka, je treba najprej jasno utemeljiti pomen
pojma, ki je v veljavi v RS. Vlada Republike Slovenije je objavila nasled-
njo definicijo: »Nesreče z nevarnimi snovmi so dogodki, ko pri ravnanju
z nevarnimi snovmi (v primeru transporta, v industrijski proizvodnji,
skladiščenju in procesu pretovarjanja) ni mogoče več zagotoviti nadzora
in nevarne substance nenadzorovano vstopajo v okolje.« (Varstvo pred
nesrečami s kemikalijami, 1999: 3–6) 

V pričujoči študiji je ekološka kriza »zgolj« posledica ekološke nesre-
če. Vendar: ali je ekološka kriza kaj drugačnega? Katere so tiste glavne
značilnosti in razlike med ekološkimi in vsemi preostalimi krizami? 

Pri definiranju ekološke krize je poseben pomen namenjen vlogi in
dojemanju kriznih razmer. Le-ta je zelo odvisna od socialnega in kultur-
nega družbenega okolja. »V RS se število nesreč z nevarnimi snovmi kon-
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stantno povečuje.« (Zaščita pred nevarnimi snovmi, 1999: 7) Glej tabelo
11.1. Kljub temu ostaja zaskrbljenost tako civilne družbe kot tudi uradnih
političnih elit v Sloveniji na dokaj nizki ravni tudi potem, ko se ekološke
nesreče zgodijo. Sorazmerno velike težave na področju gospodarstva so
vplivale na številne odločitve slovenskih vlad, ki so zasledovale čim višjo
gospodarsko rast tudi za ceno neprimerne okoljske politike. Danes na
okoljske nepravilnosti opozarjajo med seboj sprte strani, ki zaradi neus-
klajenosti ne dosežejo svojega namena – kakovostnih razprav in neneh-
nega opozarjanja uradne slovenske politike na pomanjkljivo ravnanje z
okoljem. Presenetljivo je, da se v Sloveniji ni spontano oblikovala civilna
iniciativa, ki bi prevzela vlogo t. i.zelenih strank. Tako številni primeri
onesnaževanja okolja ostajajo neobjavljeni oziroma jih opravičujejo z
gospodarsko dirko, s katero naj bi Slovenija dosegla standard razvitih za-
hodnoevropskih držav. Kakovost bivanja prebivalcev v Sloveniji je zato
do določene mere žrtvovana za večji gospodarski razvoj in ohranjanje
sorazmerno nizke stopnje brezposelnosti, ki ostaja eden izmed najbolj
pomembnih ciljev vseh slovenskih vlad. 

Tabela 11.1: Nesreče z nevarnimi snovmi v Republiki Sloveniji v obdobju
1995–1999

LETO 1995 1996 1997 1998 1999
Število vseh nesreč z nevarnimi snovmi 44 44 34 62 359
Število prometnih nesreč z nevarnimi snovmi 3 10 8 7 141
Vir: Zaščita pred nesrečami z nevarnimi snovmi, Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, 1999: 8.

Lega naselja Ortnek

RS je bila do leta 1991 eden izmed šestih republik SFRJ. Po koncu II. sve-
tovne vojne je bil vzpostavljen nov nacionalnoobrambni sistem. Jedro si-
stema je bila Jugoslovanska ljudska armada (JLA), ki je predstavljala
zvezne oborožene sile. Enote JLA so bile stacionirane v vojašnicah, zgra-
dile pa so tudi številne skladiščne objekte. Zvezna vlada v Beogradu se je
zavzemala za čim bolj disperzno razporeditev svojih enot. Med vojašnica-
mi v Sloveniji je bila tudi vojašnica v Ribnici, približno 45 km južno od
Ljubljane. Ker nafte in drugih derivatov vojska ni smela skladiščiti v pro-
storih vojašnice, kjer so se nahajale tudi enote, so za potrebe te vojašnice
zgradili poseben skladiščni kompleks okoli 5 km severno – v Ortneku.
Pri izbiri te lokacije so upoštevali lego kraja neposredno ob železniški
progi, ki gre skozi samo naselje. Skladišče je bilo dograjeno konec petde-
setih let, vendar natančnih podatkov o kakovosti gradnje ni mogoče pri-
dobiti, saj so bili vsi načrti gradnje in drugi gradbeni dokumenti v rokah
JLA. Leta 1991, ko je RS postala samostojna država in so vojaki JLA za-
puščali njeno ozemlje, so bili omenjeni dokumenti deloma uničeni, nekaj
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pa so jih odpeljali v druge predele Jugoslavije. Po odhodu JLA se je slo-
venska vlada odločila, da uporabi omenjena skladišča za nadaljnje skla-
diščenje nafte in njenih derivatov. Nadzor nad skladiščem je dobil Zavod
RS za blagovne rezerve. Prav ta zavod je dodelil koncesijo zasebnem pod-
jetju S-Trade, ki je skladišče uporabilo za skladiščenje in prečrpavanje
nafte in njenih derivatov (Mate, 2001, osebni intervju). S tem se je odgo-
vornost za vse oblike dela s temi snovmi prenesla na omenjeno podjetje.
Pri predstavitvi lokacije skladišča je treba dodatno opozoriti, da omenje-
no območje sega med visoke kraške planote dinarsko-kraške Slovenije.
»Znanstveniki in raziskovalci vedno znova opozarjajo, da je zaradi svojih
morfoloških in geoloških specifik kraški svet popolnoma neprimeren za
skladiščenje tako nafte, njenih derivatov kot drugih nevarnih snovi.«
(Lobnik, 1996: 13) Prav te, samo za kraški svet značilne posebnosti, bodo
v nadaljevanju še dodatno predstavljene, saj so bistveno vplivale na ce-
lotni potek intervencije in sanacije ter predvsem na razsežnosti v začetku
sicer »manjše« nesreče. 

Geografske značilnosti obravnavanega območja

Za kraški svet so značilne specifične geološke oblike, ki so se razvile na
karbonatnih kamninah. Na takšnem območju ni stalnih površinskih
voda, najdemo pa ponikalnice, kraške jame, obsežne podzemne preho-
de, pa tudi izvire.

Kraški svet zavzema več kot 45 % slovenskega ozemlja. Prevladujoči
kamnini na tem območju sta prepustni apnenec in dolomit. Poglavitna
značilnost apnenčastega območja je presihajoč rečni sistem. Na kraškem
površju ne najdemo površinskih voda, z izjemo kraškega polja z nepre-
pustnimi sedimenti. Na stiku s karbonatnimi kamninami na robu kraš-
kega polja te vode poniknejo in se dalje pretakajo kot podzemni tokovi.
Nekateri tokovi na svoji poti večkrat ponikajo in se vračajo na površje v
obliki kraških izvirov. Ravno zato je to območje še v primeru onesnaže-
nja posebej ranljivo. Onesnaženost površinske vode se kmalu razširi na
celoten vodni sistem. Prepustne karbonatne kamnine omogočajo nepo-
sredno odtekanje deževnice v notranjost, kjer se zbirajo ogromne količi-
ne vode. Padavinska voda dodatno raztaplja apnenec in tako še povečuje
možnosti za odtekanje vode v kraško notranjost. Tako je podzemno vo-
dovje v neposrednem stiku s površinskimi vodami. To ogroža zaloge
pitne vode, saj ravno kraški izviri predstavljajo osnovni vir pitne vode za
prebivalce kraškega območja, kar predstavlja 50 % celotnega prebivalstva
Republike Slovenije. Zato je proučevanje podzemnih virov izjemnega po-
mena. Določiti je treba smer in hitrost podzemnih tokov. Raziskave so
pokazale, da podzemne vode v Sloveniji tečejo v različne smeri. Hitrost
in potek podzemnih tokov sta večinoma odvisna od količine in intenziv-
nosti padavin. Povprečna hitrost podzemnih tokov je približno 80 m/h.
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Ta hitrost je neprimerno nižja v sušnih obdobjih. V takšnih primerih se
lahko škodljive snovi odlagajo zelo dolgo, čeprav v manjših količinah.
Najpogosteje prihaja do onesnaženja zaradi prometnih nesreč in izteka-
nja nevarnih snovi. Med vzroki onesnaženja prednjači razlitje nafte. Iz-
kazalo se je, da je v takih primerih najučinkovitejša preventiva. V prime-
rih razlitja so razlite snovi poniknile v približno 10–15 minutah. Tanka
plast prsti se ni izkazala kot dovolj učinkovit filter in nemogoče je bilo
ustaviti proces ponikanja. Naknadno izboljšanje razmer prav tako ni bilo
mogoče, saj je padavinska voda nenadzorovano razširila razlito snov po
podzemnih kanalih. Ravno zato je preventiva tako pomembna. Skladišča
nevarnih snovi, cestne povezave in območja, kamor se te snovi prevaža,
bi morala biti nepropustna, da bi preprečila pronicanje nevarnih snovi v
primeru nesreče (Novak, 1985: 1–2).

Kraško podzemno vodovje torej potrebuje zaščito zaradi treh glavnih
razlogov:
– podzemno vodovje predstavlja osnovni vir pitne vode za prebivalce

kraških območij,
– kraško podzemno vodovje je še posebej občutljivo v primeru onesna-

ženja,
– uspešno gospodarjenje s podzemnimi vodami zahteva zaščito pred

onesnaženjem (Janež, 1997: 333–334).

Opredelitev razlitja nafte in njenih posledic kot krize

Teoretičnemu uvodu sledi razlaga, zakaj študija tega konkretnega prime-
ra ni samo zanimiva, ampak tudi nujno potrebna. Preprečiti nesrečo je
nujno potrebno, a nikoli zadosti. »Še tako strokovno izdelan načrt in vo-
denje različnih vsakodnevnih dejavnosti z nevarnimi snovmi ne moreta
preprečiti občasnih spodrsljajev in nesreč.« (Sundelius, 1998: 214)

Prvi dejavnik, ki dogodek opredeljuje kot krizo, je (po metodologiji,
uporabljeni v raziskovanem primeru) ogrožanje pomembnih človeških vred-
not. V primeru razlitja nafte v Ortneku je onesnaženje ogrožalo pomem-
bne vrednote, nevarnost širšega onesnaženja je bila velika. Nafta, ki je
stekla v manjši potok Zvezda, je ogrozila življenje potoka. Več kot 1000
litrov razlite nafte je v nekaj urah ogrozilo tudi reko Tržiščico. Onesnaže-
nje je pomorilo vse ribe na tem območju, nekatere ptice pa so ga morale
zapustiti. Še večja škoda je bila povzročena kraškemu okolju na točki po-
nikanja reke Tržiščice, saj je saniranje kraškega okolja zaradi velike ran-
ljivosti zelo zapleten proces, ki poteka več let, v nekaterih primerih celo
desetletja. Povzročeno škodo je zaradi težkega dostopa tudi nemogoče
neposredno oceniti. Poleg tega škoda ni bila povzročena zgolj v nepo-
sredni okolici. Posledice so čutili tudi v sosednji – Dolenjski regiji241. Le-
ta je bila odvisna od izvira pitne vode, ki ga predstavljajo vode iz reke
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Tržiščice. Po nesreči v Ortneku je ostalo brez edinega vira pitne vode več
kot 1000 ljudi in 4000 glav živine. Vse lokalne gasilske enote so začele
razdeljevati pitno vodo ogroženim gospodinjstvom. Za to nalogo so upo-
rabili vse razpoložljive in primerne cisterne. Onesnažena so bila tudi
polja, kar je onemogočilo nadaljevanje kmetovanja. Migracija onesnaže-
nja je prisilila vse prizadete občine tako v medsebojno sodelovanje kot
tudi sodelovanje s pristojnimi državnimi ustanovami in enotami za zašči-
to in reševanje na terenu. Nesreča je uničila ugled podjetja S-Trade in je
neposredno vplivala na njegovo nadaljnje poslovanje. Zato je podjetje
poizkušalo samo obvladati situacijo in ni prijavilo nesreče. 

Drugi pomemben dejavnik, ki določa krizo, je razpoložljiv čas pri spre-
jemanju in izvajanju odločitev. Presenečenje je tisti dejavnik, ki pravilo-
ma spremlja tehnološke nesreče; navzoč je bil tudi v tem analiziranem
primeru. Prvi so ukrepali zaposleni v podjetju S-Trade. Poskušali so pre-
prečiti širjenje informacij o nesreči, namesto da bi obvestili pristojne us-
tanove. V začetni fazi bi ustrezno ukrepanje lahko preprečilo širjenje ozi-
roma migracijo onesnaženja. To bi zmanjšalo škodo v okolju, znižalo
stroške intervencije in sanacija okolja. 

Negotovost v kriznih razmerah je tretje merilo pri definiranju krize. V
prvi – akutni fazi ni bilo popolnoma jasno, kaj se je pravzaprav zgodilo
in koliko nafte je izteklo. Najbolj pomemben podatek, ki takrat še ni bil
na voljo, se je nanašal na čas, ki je bil potreben, da bi onesnaženje dose-
glo vir pitne vode v sosednji regiji. Pristojni organi na kraju razlitja so
pričakovali najhujše, zato so pravočasno obvestili ustrezne ustanove v so-
sednji regiji. Čeprav so se intervencijske skupine trudile preprečiti migra-
cijo večjih količin nafte, ni nihče vedel, kdaj bo onesnaženje doseglo vir
pitne vode. Tudi v drugi fazi se je negotovost nadaljevala, ker ni bilo
jasno, kako bo potekalo nadalnje ukrepanje in kdo ga bo koordiniral,
prav tako pa ni bilo jasnih zagotovil, kdo bo financiral tako obsežno in-
tervencijo. 

Pregled ključnih dogodkov

Zaradi kompleksnosti obravnavanega primera in zaradi migracije one-
snaženja v sosednjo regijo je kriza razdeljena v dve fazi. Nesreča se je
zgodila 13. 10. 1998, nato pa se je onesnaženje razširilo tudi v sosednjo
regijo. Prelomni trenutek je bil 16. 10. 1998, ko je onesnaženje doseglo
točko, kjer reka Tržiščica ponika. To je neposredno ogrozilo sosednje ob-
čine Ivančno Gorico in Grosuplje in vplivalo na potek intervencije. 
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241 Regija se v besedilu uporablja v pomenu ene od trinajstih regij, ki so oblikovane na
podlagi geografskih značilnosti z namenom, da se zagotovi čim bolj učinkovito varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami na celotnem območju Slovenije. V vsaki od regij
je izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje z regijskim centrom za obveščanje. 
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Akutna faza: 13.–16. 10. 1998

13. 10. 1998 ob 22.00 se je zgodila nesreča v skladišču nafte v Ortneku,
kar je povzročilo takojšnje izlitje nafte v bližnji potok Zvezda. Zaposle-
ni v podjetju S-Trade, ki je upravljalo s skladiščem, nesreče niso prija-
vili. 

14. 10. 1998 ob 10.42 je bilo o nesreči obveščeno Prostovoljno gasilsko
društvo Ribnica.242 Ob 11.00 so gasilci že bili na kraju nesreče in so
nemudoma začeli intervencijo. 

14. 10. 1998 ob 12.20 so na kraj nesreče prišle okrepitve – gasilci Gasilske
brigade Ljubljana in strokovnjaki vodnogospodarskega podjetja Hi-
drotehnik Ljubljana. 

14. 10. 1998 ob 12.40 je gasilcem zmanjkalo pivnikov zaradi prevelikih ko-
ličin nafte v potoku. Vse intervencijske skupine, še posebej gasilci, so
delali v treh izmenah. Dogovorili so se za 24-urni nadzor oz. spremlja-
nje situacije. Onesnaženje se je razširilo v sosednjo regijo – v občini
Ivančno Gorico in Grosuplje. Predvideno je bilo, da bo onesnaženje
doseglo vir pitne vode v sosednji regiji v 69 urah. 

15. 10. 1998 je bila ustanovljeno delovna skupina občin Grosuplje in
Ivančna Gorica. Pripravljena je bila ocena možnega onesnaženja vira
pitne vode. 

Sanacijska faza: 16. 10.–16. 11. 1998 

16. 10. 1998 je bil organiziran 24-urni nadzor s pomočjo posebnih naprav
za zgodnje odkrivanje navzočnosti naftnega onesnaženja. 

21. 10. 1998 ob 11.20 so odkrili navzočnost nafte v zajetju Globočec. S tem
je bil onesnažen vir pitne vode za občino Ivančna Gorica in za približ-
no polovico občine Grosuplje. Skoraj vsi prebivalci in njihova živina
so bili brez oskrbe s pitno vodo. 

Od 21. 10. 1998 so občinski štabi CZ s pomočjo gasilskih društev zagotav-
ljali nadaljnjo oskrbo s pitno vodo. 

22. 10. 1998 je bila organizirana posebna »ad hoc« koordinacijska skupi-
na (AHKS) v Ljubljani, ki je odtlej usmerjala in usklajevala zaščitne in
sanacijske dejavnosti. 

23. 10. 1998 ob 9.00 so kemijski strokovnjaki Univerze v Ljubljani in Insti-
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242 Že pred samo nesrečo je bilo Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica v skupini 43 ga-
silskih enot, ki so z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaš-
čito, reševanje in pomoč (Ur. list RS, št. 22/99 z dne 2. 4. 1999) in njenimi dopolni-
tvami določene za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi; za izvajanje te dejav-
nosti jim država namenja dodatna finančna sredstva. Vendar zaradi omejenih sred-
stev državnega proračuna PGD Ribnica glede na pridobljeni status ni bilo ustrezno
opremljeno (Mate, 2001, osebni intervju). 
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tuta Jožef Stefan znova izmerili navzočnost nafte v vodi zajetja Glo-
bočec. 

16. 11. 1998 je bil vir pitne vode saniran in pripravljen za vnovično upora-
bo. Istega dne je bila AHKS razpuščena. S tem se je intervencija tudi
končala. 

S tem pa se ni končala sanacija. Po odstranitvi onesnaženja se je moral
spremeniti sam sistem izkoriščanja vira pitne vode. Z okoljskega vidika
se bo sanacija z onesnaženjem prizadetega kraškega sveta nadaljevala še
naslednjih nekaj let. Prav zato strokovnjaki nenehno opozarjajo na izred-
no visoko stopnjo ranljivosti kraškega okolja in nizko samoočiščevalno
sposobnost ter posledično neprimernost za kakršnokoli navzočnost ne-
varnih snovi na kraških območjih. 

Prelomni odločitveni trenutki

Zaradi kompleksnosti nesreče je bilo v intervencijo vključenih veliko raz-
ličnih akterjev na različnih ravneh (državni, regijski in občinski). Nesreča
je namreč prizadela več občin in regij. Hkrati je migracija onesnaženja
vse prisilila v sodelovanje. Pristojni posamezniki in organi (odločevalci)
so se srečevali s pomanjkljivimi informacijami in hudim časovnih priti-
skom. V teh razmerah sprejete odločitve so velikokrat omejile nadaljnje
korake in možnosti. Izkušnje in raziskave so dokazale, da poleg tega na
sprejemanje odločitev vplivajo še pritiski množičnih občil, javno mnenje,
logistika, komunikacije in nekateri gospodarsko-družbeni dejavniki (Ull-
berg, 2001: 26). Te vplive v sicer zmanjšanem obsegu srečamo tudi v pri-
čujoči študiji. 

Poškodba črpalke

Nesreča v skladišču nafte v Ortneku se je zgodila 13. 10. 1998 okoli 22.
ure. Takrat so delavci podjetja S-Trade prečrpavali nafto iz skladišča v to-
vornjak cisterno. Celotni sistem prečrpavanja je bil sestavljen iz močne
črpalke in cevi. Ko se je postopek začel, so delavci zapustili mesto prečr-
pavanja, tako da se je le-ta nadaljeval brez neposrednega nadzora. Takrat
je ohišje črpalke popustilo, to pa je omogočilo odtekanje nafte. Eden od
delavcev je slišal pok in se vrnil ter hitro poklical še druge delavce, ven-
dar zaradi visokega tlaka, pod katerim poteka prečrpavanje, niso uspeli
izključiti črpalke in preprečiti nadaljnjega delovanja. Črpalko je izključil
šele delovodja in takopreprečil nadaljnje iztekanje nafte. Kljub temu je v
sicer kratkem času izteklo okoli 1000 litrov nafte. Iztekala je v podzemni
separator oziroma lovilec olja. Z drugo črpalko so nato nafto prečrpavali
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nazaj v rezervoar. Vendar je bilo dno separatorja poškodovano, kar je
omogočalo neposreden odtok nafte v potok Zvezda. Delovodja je kmalu
odkril razpoke na dnu separatorja in delavci so jih poskušali zamašiti
tudi s svojimi oblačili (Poročilo o naravni nesreči v občini Ribnica, 1998).
Delavci so kljub naporom opazili naftne madeže na vodi v potoku Zvez-
da. V tem trenutku bi moral delovodja nesrečo prijaviti (Zakon o vodah v
RS in Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami), vendar
tega ni storil. Delavci so nato začeli samostojno izvajati intervencijo ozi-
roma ukrepe, s katerimi so poskušali odstraniti naftne madeže z vodne
površine potoka. Vendar za učinkovito izvajanje tovrstnih postopkov
niso imeli niti primerne opreme, niti je ni bilo zadosti, niti niso bili us-
trezno usposobljeni. Ker jim nafte iz potoka Zvezda ni uspelo odstraniti,
se je onesnaženje preneslo v reko Tržiščica, katere pritok je Zvezda. De-
lovodja je omenjeno nesrečo videl kot manjše razlitje oziroma nesrečo, ki
naj, po njegovem mnenju, ne bi bistveno vplivala na okolje. Tovrstno zaz-
navanje nesreče je bilo posledica delovodjeve ocene, da je iztekla razme-
roma majhna količina nafte, in je temeljilo na nepoznavanju posledic
naftnega onesnaževanja. Prav tako se delovodja ni niti zavedal možnosti
migracije onesnaženja. 

Nafta onesnaži potok Zvezda 

Naslednje jutro, ob 4. uri, so prebivalci Ortneka zaznali vonj po nafti,
vendar tega nikomur niso sporočili. Ob 7.55 je prebivalec o navzočnosti
nafte v potoku obvestil Inšpektorat RS za okolje in prostor v Ljubljani,
kjer so mu zagotovili, da bo prizadeto območje v najkrajšem možnem
času obiskal njihov inšpektor, ki ima urad v Kočevju. Lokalni inšpektor
je bil sicer obveščen, vendar se je že na podlagi opisa dogodkov odločil,
da dogodek ni tako pomemben in si je nameraval mesto nesreče ogledati
pozneje. Sprejeta odločitev o razmeroma poznem ogledu je bistveno vpli-
vala na vso nadaljnjo intervencijo, saj tako pristojne ustanove za zaščito
in reševanje še niso bile alarmirane. Ob 10.42 je obvestilo o naftnem raz-
litju sprejel operativno-komunikacijski center Ministrstva za notranje za-
deve. Ta je nemudoma obvestil Regijski center za obveščanje (ReCO)
Ljubljana. ReCo Ljubljana je obvestil poveljnika Prostovoljnega gasilske-
ga društva (PGD) Ribnica, slednji pa je obvestil občinskega poveljnika
Civilne zaščite v Ribnici. Skupaj s še dvema gasilcema so se odločili za
ogled mesta nesreče. Ob 11.00 uri so dosegli mesto nesreče in pri pregle-
du opazili naftne madeže tako na potoku Zvezda kot v reki Tržiščici.
Ocena občinskega poveljnika Civilne zaščite je bila, da je onesnaženje
veliko in je treba takoj ukrepati in aktivirati tudi dodatne enote za zaščito
in reševanje. ReCO je zato obvestil VPG Hidrotehnik in Gasilsko brigado
v Ljubljani, ki sta usposobljena za izvajanje intervencije v primeru nesreč
z nevarnimi snovmi. Pripadniki PGD Ribnica so začeli izvajati prve ukre-
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pe. Poveljnik PGD Ribnica se je zavedal svojih omejitev: za preprečitev
širjenja onesnaženja mu je primanjkovalo tako ljudi kot sredstev. Na
podlagi izkušenj se je odločil za improvizacijo in uporabo vseh virov, ki
bi jih bilo mogoče uporabiti pri odstranjevanju nafte iz potoka Zvezda in
reke Tržiščica ter s tem preprečili migracijo onesaženja. V ta namen so
postavili pet pregrad po vsej dolžini obeh vodotokov ter začeli z zbira-
njem naftnih madežev. S pomočjo posebnih pivnikov so gasilci začeli od-
stranjevati nafto z vodne površine. Zaradi velike količine nafte je ob
12.40 gasilcem zmanjkalo pivnikov, zato je vodja intervencije prosil
Gasilsko brigado Ljubljana, da so dostavili dodatne količine sredstev za
odstranjevanje nafte iz vode. Da bi zagotovili kontinuiteto pri izvajanju
intervencije, so bili gasilci organizirani v tri izmene. Prva, ki jo je sestav-
ljalo osem gasilcev, je delovala od 11.15 do 15.00, druga z devetimi od
15.00 do 22.00 in tretja od 22.00 do 6.00. Prvi in drugi izmeni gasilcev so
pomagali še delavci in eksperti (šest dodatnih mož) VPG Hidrotehnik.
Samo prvi dan intervencije so odstranili prek 1000 litrov naftne suspen-
zije, vendar je nafta kljub temu še naprej prekrivala vodne površine obeh
vodotokov (Kronološko poročilo o izrednem dogodku izlitja naftnih deri-
vatov, 1998). Analiza sprejemanja odločitev vodje intervencije je pokaza-
la, da so te preprečile nadaljnje onesnaževanje oziroma iztekanje nafte iz
skladišča ter v veliki meri zmanjšale količino onesnaženja, ki se je razši-
rilo v sosednjo regijo. 

Intervencijske skupine niso bile kos nesreči

Štab Civilne zaščite za Ljubljansko regijo je bil o nesreči obveščen že
takoj ob začetku intervencije. Na izrednem sestanku so se sestali povelj-
nik in njegov namestnik ter poseben svetovalec za intervencije v primeru
nesreč, ki so posledica radioktivnega, biološkega in kemičnega onesna-
ženja okolja. Prvi sestanek je bil 15. 10. 1998 ob 15.00. Ob tem se je odlo-
čevalski proces prenesel z ravni občinskega poveljnika Civilne zaščite, ki
je do tega trenutka poveljeval in nadziral intervencijo, na regijsko raven.
Prednostna naloga Štaba Civilne zaščite za Ljubljansko regijo je bila obli-
kovati celovit pristop, ki bo temeljil na aktiviranju vseh razpoložljivih
virov za izvajanje intervencije ter koordinaciji vseh služb in ustanov. V ta
namen je bil v intervencijo vključen tudi mobilni ekološki laboratorij In-
stituta Jožef Stefan, ki je na mesto razlitja prispel 16. 10. 1998 ob 10. uri.
Opravili so meritve onesnaženja ter izdelali časovne ocene kontaminacij-
ske dobe sosednje regije. V 69 urah naj bi onesnažena voda po podzem-
skem pretakanju dosegla vir pitne vode v sosednji regiji. To bi povzročilo
prenehanje obratovanja zajetja Globočec, ki je s pitno vodo oskrbovalo
celotno občino Ivančna Gorica in velik del občine Grosuplje. Vendar se je
časovna napoved izkazala za preveč optimistično, saj so padavine v času
nesreče neposredno povečale pretok obeh vodotokov, kar se je izrazilo
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tudi na hitrejšem podzemskem pretakanju voda (Kronološko poročilo o
izrednem dogodku izlitja naftnih derivatov, 1998). Zaradi specifičnega
znanja je poveljnik PGD Ribnica aktiviral tudi Ribiško društvo Ribnica,
ki je sodelovalo pri izdelavi ocene o povzročeni škodi na flori in favni
obeh vodotokov. Pri tem so analize pokazale, da favna ni utrpela velike
škode, ocenjevanja poškodb specifične kraške flore pa v kratkem času ni
bilo mogoče izvesti (Poročilo o naravni nesreči v občini Ribnica, 1998).
Vključitev Štaba CZ za Ljubljansko regijo v krizo se je izkazala kot pozi-
tivna, saj je omogočila uspešno in kakovostno sodelovanje med vsemi in-
tervencijskimi skupinami. To je bil zelo pomemben dejavnik pri nadalje-
vanju postopka odločanja ter začetku ukrepanja v sosednji regiji, potem
ko je kljub naporom onesnaženje doseglo zajetje pitne vode Globočec. 

Migriranje onesnaženja – migriranje krize? 

Ker nesreča ni bila prijavljena v začetnih trenutkih, se je kljub naporom
vseh intervencijskih skupin onesnaženje razširilo z mesta nesreče. Anali-
ze dogodkov so pokazale, da je približno 60 % razlite nafte migriralo v so-
sednjo regijo. 15. 10. 1998 je bila ustanovljena posebna delovna skupina,
v kateri so bili predstavniki obeh v tistem trenutku že potencialno ogro-
ženih občin (Ivančna Gorica in Grosuplje). Občinska poveljnika CZ sta
predstavila nekatere rešitve, če bi naftna suspenzija onesnažila zajetje
pitne vode Globočec. Prva je bila, da se črpanje pitne vode ne preneha
vse do trenutka, ko bodo analize dejansko pokazale navzočnost nafte.
Na tej podlagi je bila oblikovana skupina, ki je s pomočjo naprav organi-
zirala nepretrgano nadzorovanje kakovosti pitne vode (Zapisnik sestan-
ka delovne skupine Grosuplje, 1998). Naslednji dan, 16. 10. 1998, je de-
lovna skupina začela zbirati informacije o tem, koliko cistern, ki bi jih
lahko uporabili za distribucijo pitne vode v primeru zaprtja zajetja Glo-
bočec, imata občini na voljo. Zbrani podatki so pokazali na pomanjkanje
cistern oziroma nezmožnost zadostne oskrbe s pitno vodo. Zato je občin-
ska gasilska zveza Ivančna Gorica pripravila natančen načrt za dostavo
pitne vode z razpoložljivimi sredstvi. Pri tem so navezali stike tudi s so-
sednjimi gasilskimi zvezami. Za pripravo teh načrtov je poveljnik CZ
Ribnica poslal poročilo o količini razlite nafte v nesreči ter oceno o količi-
ni »migrirane« nafte. Po prejetju omenjenega poročila se je sodelovanje
med občinskimi štabi CZ še povečalo, saj je bilo povsem jasno, da zgolj z
razpoložljivimi viri občin Ivančna Gorica in Grosuplje ne bodo uspeli sa-
mostojno zagotoviti oskrbe s pitno vodo. O dogodku je bil prek Regijske-
ga centra za obveščanje Ljubljana obveščen tudi Regijski center za obveš-
čanje Novo mesto. Sodelovanje je z medobčinske ravni preraslo na
medregijsko, vključila sta se Štab CZ za Ljubljansko regijo in Štab CZ za
Dolenjsko regijo. 

Ker so bile ocene po potrebnih količinah pitne vode zelo visoke in jim
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ni bilo mogoče (kljub sodelovanju različnih gasilskih zvez) zadostiti, so
pripadniki PGD Ivančna Gorica pripravili začasen rezervoar kot nekak-
šno vodno bazo, od koder so pripravili načrte za oskrbo posameznih gos-
podinjstev. Štab CZ za Dolenjsko regijo je pripravil poseben načrt, če bi
onesnaženje prizadelo tudi največjo dolenjsko reko Krko (Zapisnik raz-
širjene seje občinskega štaba CZ Grosuplje, 1998). Že na prvih sestankih
skupin, ki so se pripravljale na zagotavljanje vode prebivalcem, je razpra-
va tekla o financiranju tako obsežne akcije. Najbolj pomembno je bilo za-
gotoviti vsaj nujno potrebna sredstva za plačilo gasilskim društvom, saj
so se že pred tem srečevala s pomanjkanjem denarja. Kljub temu da je
bilo plačilo zagotovljeno razmeroma pozno, ko je bila intervencija že
končana, to v nobenem pogledu ni zmanjševalo zavzetosti gasilcev. 

Tabela 11.2: Premik ravni odločanja v krizi na primeru študije Ortnek

Trenutek odločanja Odločevalec/ci Stopnja odločanja
Poškodba črpalke Posamezniki Operativna 
Nafta onesnaži potok Zvezda Posamezniki in manjša skupina Operativna
Izvajalci intervencije niso bili kos krizi Posamezniki in manjša skupina Operativna
Migriranje onesnaženja – Posamezniki in manjša skupina Operativna in strateška
migriranje krize?
Pitna voda je onesnažena Manjša skupina Operativna in strateška
Simbolična ali učinkovita sanacija Manjša skupina Strateška 

Pitna voda je onesnažena – sistem vodne oskrbe preneha delovati

Opazovalna skupina, ki je nadzorovala kakovost pitne vode, je 21. 10.
1998 ob 11.20 sporočila, da je vodno zajetje Globočec onesnaženo z
nafto. Takoj nato so prenehali črpati pitno vodo za vodooskrbni sistem
Ivančna Gorica in Grosuplje; prebivalci omenjenih območij so tako ostali
brez pitne vode. Istega dne je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) skli-
calo poseben sestanek, kjer so oblikovali »ad hoc« koordinacijsko skupi-
no (AHKS), ki jo je vodil predstavnik MOP. 22. 10. 1998 je bil prvi sesta-
nek AHKS v Ljubljani (Preliminarna informacija o izvajanju intervencije,
1998). MOP je pomembno vplival na samo sestavo in nadzoroval delo
skupine. Štab CZ za Dolenjsko regijo je pripravljal novelirana poročila na
osnovi zbranih informacij. Prednostna naloga AHKS je bilo nadzorova-
nje izvajanja intervencije, pri čemer je bilo treba zagotoviti maksimalno
sodelovanje vseh skupin na terenu, ter organiziranje sanacije, ki naj bi
bila tako kakovostna in predvsem hitra rešitev za vnovično delovanje vo-
dooskrbnega sistema v prizadetih občinah. Z oblikovanjem in začetkom
formalnega delovanja je AHKS postal koordinacijski organ celotne inter-
vencije, ki so mu bili posredno podrejene vse intervencijske skupine in
drugi izvajalci intervencije. AHKS je pripravljal tudi dnevna poročila
Vladi RS. Pri pripravi sanacije je AHKS k sodelovanju povabil tudi stro-
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kovnjake za dekontaminacijo v primeru naftnih razlitij. Na tej točki je
prišlo do sodelovanja tudi med MOP in Ministrstvom za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano, ki je strokovnjakom ponudilo na razpolago njihove
podatke o zemljišču ter svojo infrastrukturo (Zabeležka prvega sestanka
strokovne koordinacije, 1998). 

Že v zgodnjih jutranjih urah 22. 10. 1998 je občinski štab CZ Ivančna
Gorica ob sodelovanju z občinsko gasilsko zvezo začel razdeljevanje
pitne vode. Vse razpoložljive cisterne so začele voziti vodo v začasni
vodni zbiralnik Grintovec. Gasilci so organizirali 24-urni nadzor nad tem
rezervoarjem. Pri tovrstni oskrbi s pitno vodo so sodelovali pripadniki
gasilskih zvez Ivančna Gorica (šest cistern), Grosuplje (ena cisterna) in
Novo mesto (šest cistern). Posebno oviro do začasnega vodnega zbiralni-
ka je predstavljala cesta, po kateri je potekal prevoz, saj je bila zgrajena
za bistveno manjše obremenitve. Med intervencijo je cesta prenašala
obremenitve štiriinštiridesetih cistern na dan, po njej so prepeljali več
kot 220 m3 vode (Zapisnik 4. izredne seje občinskega štaba CZ, 1998).
23. 10. 1998 je AHKS zaprosil za pomoč tudi strokovnjake za dekontami-
nacijo. Opravili so meritve onesnaženosti in preiskali teren. Prve ugotovi-
tve, ki so jih strokovnjaki pripravili v poročilu AHKS, so bile: za odstrani-
tev naftnega onesnaženja bo potrebnih približno dvanajst dni, medtem
ko bo zajetje pitne vode pripravljeno za vnovično izkoriščanje v 21 dneh.
Na podlagi tega poročila so bili gasilci obveščeni o nadaljevanju njihovih
aktivnosti, kar je povečevalo stroške (Zapisnik, sestavljen na Javnem ko-
munalnem podjetju Grosuplje, 1998). 

Prva poročila o stroških intervencije so presegla pričakovanja AHKS,
ki še ni začel izplačevati dospelih računov. 26. 10. 1998 je bil na šestem
sestanku intervencijske skupine v občini Ivančna Gorica sprejet sklep, ki
je omejil število cistern za polovico, ker občina preprosto ni razpolagala s
sredstvi za nadaljnje ukrepanje v predvidenem obsegu. Zato je bila pobu-
da intervencijske skupine Ivančna Gorica, da bi AHKS poiskal cenejšo
rešitev predvsem z vidika prekomernega obremenjevanja občinskega
proračuna. Ta stališča je predstavil župan Ivančne Gorice, ki se je tudi
udeležil zasedanja AHKS (Zapisnik šeste izredne seje občinskega štaba
CZ Ivančna Gorica, 1998). AHKS je odgovornost pri udeležbi pripisal Ko-
munalnemu podjetju Grosuplje, ki je odgovorno za vzdrževanje občinske
infrastrukture. Z njimi naj bi si stroške in obveznosti do občanov razdeli-
li občinska gasilska zveza Ivančna Gorica (Zabeležka drugega sestanka
strokovne koordinacije, 1998). Vendar s tem financiranje aktivnosti v ob-
čini Ivančna Gorica ni bilo rešeno, kar pa ni imelo negativnih posledic na
izvajanje intervencije. Vlada RS je plačilo stroškov intervencije zagotovi-
la šele čez nekaj mesecev. 

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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Simbolična ali učinkovita sanacija? 

Na tretjem sestanku AHKS, ki je bil 27. 10. 1998, so predstavili tri načrte
nadaljnjega oskrbovanja z vodo: 
– Vodna oskrba bi ostala na že obstoječi rešitvi – dostava pitne vode s

pomočjo cistern, ki je dokaj draga, predvsem pa ni dokončna rešitev.
– Druga možnost je priporočala gradnjo impoviziranega vodnooskrbne-

ga sistema, ki ga je bilo mogoče pripraviti za delovanje v približno 14
dneh. Stroški tovrstne rešitve so bili ocenjeni na okoli 43 milijonov to-
larjev.

– Tretjo možnost je predstavljala sanacija onesnaženega zajetja v čim
krajšem možnem času (v približno enem tednu) s prahom aktivnega
oglja. Stroški te sanacije so bili ocenjeni na okoli 1,3 milijona tolarjev. 

Na osnovi teh informacij se je AHKS odločil za najcenejšo možnost, ven-
dar se je izkazala za neprimerno (Zabeležka tretjega sestanka strokovne
koordinacije, 1998). 29. 10. 1998, ko je bila sanacija skoraj povsem konča-
na, je prišlo do okvare na sistemu. To je oskrbo s pitno vodo močno ogro-
zilo, saj je bila dobava vode nemogoča tudi do tistih gospodinjstev, ki so
pridobivala pitno vodo iz drugih, neoporečnih zajetij. Občina Ivančna
Gorica je bila tedaj prisiljena prositi za pomoč vse sosednje občine, ki so
imele cisterne za distribucijo pitne vode (Zapisnik sedme izredne seje
štaba CZ Ivančna Gorica, 1998). Okvara na vodooskrbnem omrežju sicer
ni bila neposredna posledica onesnaženja zajetja Globočec, zato AHKS
tudi ni ponudil nikakršne pomoči. Občina Ivančna Gorica se je s to teža-
vo morala spopasti sama. 

2. 11. 1998 je strokovna inšpekcija znova natančno izmerila navzočnost
nafte v vodi. Le-ta ni več presegala zakonskih normativov, zato je inšpek-
cija izdala pozitivno mnjenje. Na osnovi tega poročila je AHKS spet do-
volil priključitev zajetja pitne vode Globočec na vodoskrbni sistem.
Hkrati je bila vodooskrba s pomočjo cistern takoj opuščena. Istega dne
so bili občani obveščeni, da je pitna voda neoporečna. Vsi preventivni
ukrepi so bili opuščeni, varčevanje z vodo ni bilo več potrebno. Ostanek
vode v začasnem rezervoarju so prav tako uporabili za dodatno dobavo v
vodoskrbni sistem (Zabeležka sedmega sestanka strokovne koordinacije,
1998). S tem je prizadeto območje ostalo brez vodnih rezerv; cisterne pa
območja še niso smele zapustiti, saj je še vedno obstajala možnost, da jih
po treba vnovič uporabiti za prevoz vode. 

5. 11. 1998 je bil sklican osmi sestanek AHKS. Razlog je bilo poročilo
krasoslovnih strokovnjakov, ki so opozorili na možnost vnovičnega one-
snaženja zajetja pitne vode Globočec v primeru obsežnega deževja.
Nafta se je namreč pri podzemnem pretakanju akumulirala na sicer
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manj dostopnih podzemskih prehodih. Zato je bil organiziran celodnevni
nadzor nad kakovostjo pitne vode v samem zajetju, občinski poveljnik
CZ Ivančna Gorica pa je znova pripravil vse razpoložljive cisterne za pri-
mer vnovičnega onesnaženja (Zabeležka osmega sestanka koordinacije,
1998). Istega dne je začelo močno deževati in raven gladine podzemskih
voda se je nenehoma dvigovala. Naslednjega dne, 7. 11. 1998, je bil skli-
can sestanek občinskega štaba CZ Ivančna Gorica, ker je nadzorna ekipa
pri zajetju pitne vode Globočec beležila nenehno povečevanje navzočno-
sti naftne suspenzije. 7. 11. 1998 so bile presežene vse zakonske omejitve
in pitna voda je znova postala oporečna. S tem je bila oskrba s pitno vodo
iz zajetja Globočec pretrgana. Župan občine Ivančna Gorica je bil spet
prisiljen, da za oskrbo občanov s pitno vodo poskrbi s cisternami. Občin-
ski poveljnik CZ Ribnica je o dogodku obvestil AHKS (Zapisnik osme
izredne seje občinskega štaba CZ Ivančna Gorica, 1998). Na sestanku
AHKS 9. 11. 1998 so se člani strinjali, da se zajetje pitne vode Globočec
takoj in temeljito dekontaminira. Vlada RS je odobrila dodatna sredstva
za oblikovanje nove ekspertne skupine in ta je začela sanirati zajetje. Že
10. 11. 1998 je bilo zajetje znova priključeno na vodooskrbni sistem in os-
krba s cisternami je bila spet preklicana. Vse delovne skupine so začele
pripravljati poročila in stroškovne sheme opravljenega dela (Zabeležka
desetega sestanka koordinacije, 1998). Vse do 16. 11. 1998 je bil vzdrže-
van nenehen nadzor nad kakovostjo pitne vode v zajetju Globočec. Tega
dne so strokovne analize pokazale, da je možnost vnovičnega onesnaže-
nja minimalna (Zabeležka enajstega sestanka koordinacije, 1998). Na tej
podlagi je bil sklep zadnjega sestanka AHKS 26. 11. 1998, da AHKS pre-
neha delovati, saj je intervencija končana. Nedorečeno področje so osta-
jali stroški intervencije, ki so znašali po dospelih poročilih vseh sodelujo-
čih intervencijskih skupin približno 80 milijonov tolarjev. V naslednjih
nekaj mesecih je na predlog MOP Vlada RS ta denar tudi zagotovila. 

Intervencijske skupine in drugi akterji 

O nesreči je bil najprej obveščen Operativno-komunikacijski center Ljub-
ljana Ministrstva za notranje zadeve in ta je obvestilo o nesreči poslal Re-
gijskemu centru za obveščanje Ljubljana. Slednji je aktiviral sile za zašči-
to in reševanje in obvestil druge ustanove: Inšpektorat za okolje in
prostor v Ljubljani, Center za obveščanje RS, Regijski center za obvešča-
nje Novo mesto, Komunalno podjetje Grosuplje, Zdravstveni inšpektora-
ti RS, Upravo za obrambo Ljubljana – izpostavo Ribnica, poveljnika in
namestnika Civilne zaščite Ljubljanske regije, poveljnika in namestnika
Civilne zaščite Dolenjske regije in Inštitut za varovanje zdravja Ljubljana. 
Intervencijske skupine, ki so izvajale intervencijo tako na samem kraju
nesreče kot tudi poznejšo sanacijo, so bile: prostovoljna gasilska društva
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iz občin Ribnica, Ivančna Gorica in Novo mesto ter Gasilska brigada
Ljubljana. Po razlitju nafte je vodenje intervencije prevzel štab Civilne
zaščite za Ljubljansko regijo (z občinskima štaboma CZ Ribnica in Ivanč-
na Gorica) v sodelovanju s štabom Civilne zaščite za Dolenjsko regijo (z
občinskim štabom CZ Grosupulje). Proces čiščenja naftnih madežev je
bilo zaupan VPG Hidrotehnik. Med akterje intervencije ne moremo šteti
podjetja S-Trade.

Najbolj otežujoča okoliščina ob nesreči v Ortneku je bila migriranje
onesnaženja. Težko je oblikovati enovit sistem vodenja intervencije.
Predvsem na začetku, ko je bila nesreča skoraj popolno presenečenje, so
prve intervencijske skupine uporabile »ad hoc« pristop, tako pri svojem
oblikovanju kot pri področjih dela in pri medsebojnem sodelovanju. Ne-
katere značilnosti intervencijskih skupin so: 
– Število in raznovrstnost intervencijskih skupin v primeru Ortnek sta

se neprestana spreminjala.
– Zaslediti je mogoče stalno izboljševanje izvajanja zaščite in reševanja,

predvsem na terenu.243

– Če prištejemo med intervencijske skupine tudi inšpekcijske službe in
kemijske strokovnjake, je intervencijo zgolj na območju nesreče izva-
jalo šest skupin.

Ko je onesnaženje kljub naporom vseh doseglo zajetje pitne vode Globo-
čec v sosednji regiji, se je število intervencijskih skupin še povečalo: 
– Aktivirana sta bila poveljnika CZ občin Ivančna Gorica in Grosuplje s

štaboma. Gasilci obeh občinskih gasilskih zvez so predvsem dovažali
pitno vodo s cisternami. 

– Regijskemu štabu CZ Ljubljanske regije se je pridružil v intervenciji še
regijski štab CZ za Dolenjsko regijo, medtem ko je bilo v Ljubljani us-
tanovljeno koordinacijsko telo AHKS, ki ga je oblikoval MOP. 

– Pri dekontaminiranju zajetja pitne vode Globočec so sodelovali tudi
kemijski strokovnjaki Instituta Jožef Stefan. Končno število različnih
intervencijskih skupin v drugi fazi je devet. 
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243 Sicer je zelo težko ovrednotiti kakovost zaščitnih in reševalnih dejavnosti. Zakaj?
Predvsem terensko delo je sestavljeno iz dveh osnovnih komponent. Prvo predstav-
lja pripravljenost oziroma motivacija posameznih pripadnikov intervencijskih sku-
pin. Prav ta motivacija je zelo pomembna in je povezana z drugo, ki jo predstavljata
količina in kakovost intervencijske infrastrukture. V primeru Ortnek je bila motiva-
cija na izredno visoki ravni, kar za opremo ne moremo trditi. Poleg tega so bila mno-
žična občila, pa tudi lokalni prebivalci dokaj kritični do dela, ki so ga opravile inter-
vencijske skupine. Vendar je analiza dela, ki je bilo časovno in finančno omejeno,
poleg tega pa izvajalci niso imeli ne primerne ne zadostne opreme, pokazala, da v
danih razmerah dela bolj kakovostno ni bilo mogoče opraviti. 
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Odločevalske skupine in vodenje

Teorija in praksa sta v neštetih primerih dokazali, da je pri intervenciji
nujno čim hitreje imenovati vodjo, ki bo sprejel najbolj nujne odločitve in
zagotavljal koordinacijo. Pri tem je treba zagotoviti vodjo intervencije na
terenu in koordinatorja kot strateškega odločevalca. Oba položaja sta se-
veda v veliki meri nehvaležna, saj je treba pri tem upoštevati veliko mero
odgovornosti v primerih, ko nesreče zahtevajo tudi žrtve. Zato se na
omenjena položaja ne imenujejo prostovoljci, temveč usposobljeni stro-
kovnjaki, ki bodo za svoje delo imeli tudi ustrezno pravno podlago. Prav
to je bilo osnovno vodilo slovenske vlade, ko je bil podpisan Dogovor o
medsebojnem sodelovanju na področju zaščite in reševanja ter odpravlja-
nja posledic nesreč s nevarnimi snovmi (Ministrstvo za obrambo, št.
856–688/95, 3. 7. 1996:).244 V dogovoru so določili devet najbolj osnovnih
področij sodelovanja: obveščanje in alarmiranje, informacijska in komu-
nikacijska medsebojna podpora, vodenje in izvajanje, sodelovanje pri
preventivnih dejavnostih, inšpekcijsko nadzorstvo, usposabljanje, finan-
ciranje in poročanje. K dogovoru so pristopila naslednja ministrstva:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za notranje
zadeve, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za promet in
komunikacije ter Ministrstvo za kmetijstvo. Dogovor je predstavljal velik
napredek pri doseganju čim bolj operativnega sodelovanja na najvišji,
medministrski ravni v državi na področju nesreč z nevarnimi snovmi.
Kljub temu pa Dogovor ni povsem jasno določal delovnih področij v pri-
meru intervencije, še bolj pomembna pomanjkljivost pa je bilo nejasno
definiranje odgovornosti. Posledično je bil oviran proces vodenja in odlo-
čanja245, kar je bil sicer temeljni razlog za podpis Dogovora.246
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244 Pozneje je MOP od Dogovora o medsebojnem sodelovanju pri zaščiti in reševanju
ter odpravljanju posledic nesreč z nevarnimi snovmi odstopil (Dopis št. 014–6/01,
20. 12. 2001). 

245 Dogovor ni povsem jasno opredeljeval, kdo je vodja reševalne intervencije v prime-
ru nesreče z nevarnimi snovmi. 12. člen sicer ponuja dve možnosti: vodenje inter-
vencije na mestu nesreče lahko prevzame tako gasilski poveljnik kot tudi predstav-
nik druge intervencijske skupine javne službe (Dogovor o medsebojnem sodelova-
nju pri zaščiti in reševanju ter odpravljanju posledic nesreč z nevarnimi snovmi
(1996), Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, št. 856–688/95, 3. 7. 1996). V
primeru naftnega onesnaženja v Ortneku sta bila na mestu nesreče oba navedena,
vendar nobeden ni bila pripravljen sprejeti vodenja intervencije. Zato so intervencij-
ske skupine začele samostojno izvajati tiste ukrepe, za katere so predvidevale, da so
najbolj potrebni. Intervencija je v v prvih korakih največkrat podobna »ad hoc« reše-
vanju kriz. Doseženi rezultati tovrstnega dela zato niso bili povsem optimalni. V
skladu s 14. členom Dogovora pa naj bi intervencijo v primeru nesreč z nevarnimi
snovmi vodil poveljnik občinskega štaba CZ.

246 13. člen Dogovora je intervencijo razdelil v dve fazi. Prvo skupino predstavlja inter-
vencija oziroma aktivnosti na mestu nesreče, drugo fazo pa vse tiste aktivnosti, ki se
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Prvi dan po izlitju po razlitju nafte ni bila sprejeta nobena formalna
odločitev247. Zgolj delovodja podjetja S-Trade je sprejel odločitev, da ne-
sreče ne prijavi pristojnim organom. Prav ta sicer neformalna odločitev je
bistveno vplivala na celoten potek intervencije, saj se je manevrski pro-
stor za sprejemanje vseh nadaljnjih odločitev bistveno zmanjšal oziroma
so bile s prvo odločitvijo pogojene vse druge. 

Prve formalne odločitve v začetni oziroma akutni fazi so bile sprejete
na popolnoma operativni ravni in so bile usmerjene predvsem v prepre-
čevanje nadaljnjega odtoka nafte in poskusov širjenja onesnaženja v
sosednjo regijo. Na mesto nesreče je prvo prispelo PGD Ribnica in njen
poveljnik je vodil njihovo delo. Slednji je v nadaljevanju intervencije tudi
sprejemal večino odločitev na terenu, ni pa bil formalni vodja intervenci-
je. Sprejete odločitve so temeljile na največkrat omejenih informacijah in
priporočilih intervencijskih skupin. Zato lahko pri odločanju na tej ravni
zaznamo dokaj velik in neposreden vpliv gasilcev in drugih tehničnih de-
lavcev na terenu. Ko je bila nevarnost nadaljnjega iztekanja nafte omeje-
na, so bili odpravljanje posledic onesnaženja ter nadaljnje omejevanje
migriranja onesnaženja postopoma preneseni na skupino okoljskih stro-
kovnjakov, ki so sedaj postali najpomembnejši neformalni dejavnik vpli-
vanja pri nadaljevanju intervencije. Čeprav je intervencija v prvi fazi – na
mestu nesreče– temeljila na medsebojnem sodelovanju, je analiza poka-
zala nekatere razlike med odločevalcem in intervencijskimi skupinami.
Gasilci so vzpostavili povsem jasno strukturo vodenja in poveljevanja ter
učinkovito izvajali odločitve svojih poveljnikov. To je bilo zelo pomem-
bno, ker je bilo treba intervencijo vsaj v začetni fazi izvajati izjemno
hitro. 

Celotno nesrečo so zaznamovali tudi t. i. teritorialni dejavniki. Pri tem
je mišljena predvsem administrativna razdelitev območja, ki se je znašlo
v krizi. Naselje Ortnek ter s tem mesto nesreče sta v občini Ribnica, zato
je ukrepanje ob nesrečah v pristojnosti občine Ribnica, zajetje pitne vode
Globočec pa se nahaja v občini Ivančna Gorica, s čimer je tudi ukrepanje
v pristojnosti občine Ivančna Gorica. Na regijski ravni je treba upoštevati
še razmejitev med ljubljansko regijo s sedežem v Ljubljani in dolenjsko
regijo s sedežem v Novem mestu. Pri izvajanju intervencije sicer sodelo-
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nanašajo na sanacijo oziroma zmanjševanje in končno odstranitev posledic nesreče
z nevarnimi snovmi. Pri tem predstavlja sodelovanje med omenjenima fazama tisti
morda najpomembnejši manjkajoči člen, saj sta za aktivnosti obeh skupin odgovor-
ni različni ustanovi. Faza sanacije tako sodi v pristojnost MOP. (V primeru Ortnek
je bilo ključno vprašanje, kdaj se konča intervencija in kdaj se začne sanacija, ki naj
bi jo vodila poveljnik CZ oziroma predstavnik MOP. Dodatno ni bilo določeno, kdo
je tisti, ki odloča, kdaj se konča ena in nadaljuje druga faza. Prav v primeru Ortnek
je bila odločitev sprejeta povsem po načelu »ad hoc«. 

247 Za formalne odločitve pojmujem tiste, ki so jih sprejemali sodelujoči v intervenciji. Za
neformalne pa sem označil tiste, ki so jih sprejemali laiki oziroma tisti, ki sicer niso ne-
posredno sodelovali v intervenciji ter zato tudi niso bili primerno usposobljeni. 
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vanje ni bilo v nobenem pogledu omejeno, so pa bila nekatera nerešena
vprašanja, ki so vsaj posredno vplivala predvsem na medsebojne odnose
intervencijskih skupin. Med njimi je najbolj izstopalo vprašanje financi-
ranja. Da bi premostili tovrstne težave, je MOP sorazmerno hitro – potem
ko je postalo jasno, da bo migriranje onesnaženja prizadelo bistveno več-
ji teritorij in večje število prebivalstva – ustanovil centralni organ za koor-
diniranje, katerega prednostne naloge so bile upravljanje in odločanje o
izvajanju intervencije v drugi fazi. Sestavljali so jo številni strokovnjaki
in predstavniki prizadetih lokalnih skupnosti ter intervencijskih skupin.
S tem korakom se je neposredno povečala tudi centralizacija, s čimer so
zagotovili predvsem bolj pregledno vodenje intervencije ter jasno struk-
turo odločanja. Izvajanje in sprejemanje odločitev je potekalo v AHKS.
Kljub nekaterim nasprotovanjem centralizaciji je bilo doseženo strinjanje
s tovrstnim delom, predvsem zaradi financiranja, katerega breme je prev-
zel MOP. 

Sodelovanje strokovnjakov 

Ekološke nesreče zahtevajo sodelovanje različnih strokovnjakov. Odloče-
valci v procesu odločanja upoštevajo strokovna mnenja ter si s tem zago-
tavljajo dodatno stopnjo legitimnosti, saj je tovrstna odločitev sprejeta na
osnovi t. i.»objektivnega znanja«, ki v precejšnji meri zmanjšuje navzoč-
nost številnih subjektivnih dejavnikov (Sundelius, Stern in Bynander,
1997: 198–199). Lahko pa se vloga strokovnjakov, ki zagotavljajo najbolj
pomembne informacije za nadaljnje odločanje, spremeni in postanejo
tudi de facto odločevalci sami in prevzamejo pomembno aktivno vlogo
(Ullberg, 2000: 41). 

Raziskovalni rezultati primera Ortnek so izpostavili dve skupini stro-
kovnjakov. Prvo so predstavljali gasilci, štab CZ občine Ribnica in delavci
podjetja S-Trade. Zanje je značilno angažiranje v prvi fazi ter sorazmerno
nevplivanje na sam proces odločanja. Zato lahko trdimo, da so bili pred-
vsem izvajalci intervencijskih dejavnosti. Jasen odločevalski mehanizem
pa, kot je bilo že predstavljeno, v prvi fazi ni bil oblikovan. Povsem dru-
gačna vloga strokovnjakov je bila v drugi skupini248, ki je svoje delo
opravljala predvsem v drugi fazi, potem ko je onesnaženje doseglo zajet-
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248 Druga skupina strokovnjakov je bila iz naslednjih ustanov: VPG Hidrotehnik, Hi-
droinženiring in Institut Jožef Stefan. Medtem ko so prvo skupino predstavljali stro-
kovnjaki za fizično odstranjevanje naftne suspenzije z vodne gladine, so bili v drugi
predvsem visoko usposobljeni strokovnjaki (večina doktorji znanosti), ki so priprav-
ljali različne opcije za naftno dekontaminacijo, sanacijo in dolgoročne rešitve za
vodno oskrbo občin Ivančna Gorica in Grosuplje. Posebno nalogo so imeli pri tem
strokovnjaki Instituta Jožef Stefan, ki so organizirali sistem nadzorovanja in alarmi-
ranja v primeru onesnaženja zajetja pitne vode Globočec. 
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je pitne vode Globočec v sosednji regiji. Ta skupina je imela velik posre-
den in neposreden vpliv na odločevalce oziroma na AHKS. V nekaterih
primerih lahko celo zasledimo poskuse vsiljevanja svojih odločitev, ki so
sicer temeljile na ugotovitvah izvedenih raziskav. Prelomno točko je
predstavljal kolaps improviziranega načrta pri sanaciji vodnega zajetja.
Prav v tem primeru so strokovnjaki pripravili tri možne načrte sanacije s
pripadajočimi stroški kot tudi velikimi posledicami. Upoštevajoč vsa ta
dejstva so strokovnjaki predlagali kot najboljšo sicer najdražjo različico
sprejemljivega načrta, ki pa ga v končni fazi AHKS ni sprejel, temveč se
je odločil za najcenejšo in v veliki meri tvegano rešitev, ki se je izkazala
za povsem neprimerno. Od tega trenutka dalje je AHKS tesno sodeloval
s strokovnjaki, katerih vpliv na sprejemanje odločitev se je še dodatno
okrepil. 

Zaznavanje nesreče

Povsem jasno je, da začetno dojemanje kriznega dogodka in s tem pove-
zanih težav odločujoče vpliva na obravnavanje in s tem organiziranje in-
tervencije ter nadaljnjo sanacijo (Stern, 1999). Značilnosti krize, kot so
časovni pritisk, negotovost in grožnja pomembnih vrednot, velikokrat vo-
dijo v prehitro in zato subjektivno odločanje (Ullberg, 2000: 42). Hkrati je
povsem pričakovano, da različni subjekti, ki sodelujejo v intervenciji in
nato sanaciji krize, dojemajo krizo različno. Neusklajenost in nepregled-
nost pri izvajanju intervencije največkrat neposredno vplivata na posto-
pek odločanja in izvajanje odločitev na terenu. V raziskovanem primeru
so različni subjekti povsem različno videli in dojemali pomen naftnega
razlitja ter posledično vplivali na sprejemanje odločitev, če jih niso spre-
jeli sami. 

Delavcem podjetja S-Trade, predvsem delovodji, se je zdela nesreča
nepomemben dogodek oziroma dogodek, ki ga bodo lahko obvladali
sami, brez zunanje pomoči. Največja skrb delovodje neposredno po raz-
litju nafte je bila velika možnost kaznovanja, saj podjetje ni upoštevalo
zahtev inšpekcijskih služb in je kršilo zakonske določbe, ki se nanašajo
na ravnanje z nevarnimi snovmi. To pa bi lahko vodilo v prepoved nadalj-
njega obratovanja. Zato pristojne službe niso bile obveščene prav v naj-
bolj kritičnem – začetnem trenutku. To bi omogočilo, da bi se nadaljnje
odtekanje nafte učinkovito zaustavilo, s tem pa bi se preprečilo tako ob-
sežno onesnaženje zajetja pitne vode Globočec. 

Tudi prebivalci Ortneka onesnaženja z nafto niso prepoznali kot velike
in neposredne grožnje njihovemu okolju; to je bil razlog, da so nesrečo
razmeroma pozno prijavili pristojnim ustanovam. Vendar se je dojema-
nje nesreče bistveno spremenilo, ko so prebivalci Ribnice izvedeli, da bo
onesnaženje bistveno prizadelo tako njihovo okolje kot celo sosednje
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regije. Zaradi pomanjkanja informacij se je predvidevala možnost one-
snaženja pitne vode za vso ribniško dolino. V tem trenutku so prebivalci
videli isto nesrečo kot veliko katastrofo. Marsikdo je zapustil delovno
mesto predčasno in vzel svojega otroka iz vrtca (Mate, 2001, osebni in-
tervju). Prebivalci naselja Ribnica so nesrečo v Ortneku dojeli povsem
drugače, kot je to veljalo za lokalne prebivalce. 

Tudi prvi odzivi tako podjetja Hidrotehnik kot Gasilske brigade Ljub-
ljana niso bili primerni zaradi pomanjkanja verodostojnih informacij s te-
rena. Zaradi tega je bilo opreme in in usposobljenih delavcev premalo za
učinkovito odstranjevanje nafte iz potoka Tržiščica. Razlog za to lahko
iščemo v razmeroma majhni količini razlite nafte (okoli 1000 litrov) ter
nezavedanju, da se lahko onesnaži sosednja regija. Povzamemo lahko, da
sama nesreča in razlitje nafte v sosednji potok Zvezda v prvi oziroma
akutni fazi nista bila sprejeta kot nesreča večjih razsežnosti. Zato so bile
odločitve, ki so se nanašale predvsem na nadaljnje preprečevanje one-
snaženja in postopek sanacije okoljske škode, največkrat sprejete po pri-
stopu »ad hoc« ter kot takšne niso predstavljale najboljših rešitev. 

Ko je onesnaženje na reki Tržiščici doseglo mesto ponikanja, je posta-
lo jasno, da se bo obseg nesreče predvsem teritorialno bistveno povečal.
Sledilo je revidiranje okvirov dojemanja nesreče, saj so jo označili kot
večjo. Oblikovali so »ad hoc« koordinacijsko skupino, ki je že na začetku
svojega delovanja predvidela stroške, ki naj bi bistveno vplivali na držav-
ni proračun, saj je bilo treba zagotoviti sredstva za preprečitev širitve
onesnaženja in zagotovitve minimalnih potreb po pitni vodi v prizadeti
regiji. Podobno so nesrečo v Ortneku ter dejstvo, da je ogroženo zajetje
pitne vode Globočec, ki jim predstavlja tudi edini vir, dojeli prebivalci
občin Ivančna Gorica in Grosuplje. Občinske oblasti so nesrečo videle
kot veliko nevarnost oziroma grožnjo njihovim občanom ter veliko obre-
menitev za občinski proračun. Kljub jasni grožnji okolju so nesrečo v
Ortneku kot tudi celotne krizne razmere, ki so sledile, prepoznali kot ne-
posredno nevarnost izjemno ranljivemu kraškemu okolju in pripadajo-
čim ekosistemom zgolj krasoslovci. Slednji so edini negativne vplive na
okolje označili kot dolgoročne. Zavedali so se posledic naftnega onesna-
ženja na kraških območjih in nizke samoočiščevalne stopnje kraškega
sveta. Številna njihova predvidevanja so se pokazala za pravilna že med
intervencijo in nato sanacijo. Celotno zaznavo krize, tako na mestu ne-
sreče v naselju Ortnek kot tudi pri vseh drugih sodelujočih v drugi fazi,
je določal predvsem finančni in ne okoljski vidik. Zato je vodilo minimal-
nih stroškov pri izvajanju intervencije in nato sanacije sicer omogočilo
vnovično izkoriščanje vodnega zajetja, posledic za okolje pa ne interven-
cija ne sanacija nista popolnoma odstranili. 

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX
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Krizno komuniciranje 

Krizno komuniciranje je kompleksna dejavnost, ki obsega obveščanje
pristojnih o nastanku in razvoju nesreče oz. kriznega dogodka, komuni-
ciranje med odločevalci in intervencijskimi skupinami (organi in služba-
mi, ustanovami, posamezniki), komuniciranje z ogroženimi oziroma pri-
zadetimi prebivalci ter komuniciranje z množičnimi občili.

V primeru razlitja naftnih derivatov v Ortneku so obravnavani ti vidiki
kriznega komuniciranja: obveščanje pristojnih organov in služb o nesre-
či, obveščanje prebivalcev na prizadetem območju ter komuniciranje z
množičnimi občili in njihovo zaznavanje nesreče oz. kriznega dogodka.
Komuniciranja med intervencijskimi skupinami in drugimi akterji, na
tem mestu ne bomo obravnavali, ker je tematika njihovega (so)delovanja
predstavljena pod točko 11.7. 

Obveščanje pristojnih o nesreči

Slovenska zakonodaja določa, da je treba o naravnih in drugih nesrečah
ter posebej o nesrečah z nevarnimi snovmi obvestiti pristojne ustano-
ve.249 V primeru Ortnek podjetje S-Trade, najemnik skladišča z naftnimi
derivati, ni sledilo zakonskim določilom in o nesreči ni obvestilo pristoj-
nega Regijskega centra za obveščanje (ReCO) Ljubljana. Nasprotno, in-
formacijo so celo zadrževali, vendar po njihovih besedah to ni bilo name-
noma, ampak » si enostavno niso predstavljali, da se je olje razlilo v
tolikšnem obsegu« (Pahulje, 19. 10. 1998). Direktorica podjetja je še 15.
10. 1998 zjutraj zagotovila, da bodo situacijo obvladali sami. Upravnik
podjetja pa je celo izjavil, da »če bi vedel, da se lahko zgodi kaj takega, ne
bi nikoli sprejel takšne službe« (Pahulje, 19. 10. 1998). Napačna presoja
oz. ocena obsega in posledic nesreče je ena od značilnosti, ki se lahko po-
javi. To se je zgodilo tudi v primeru Ortnek in povzročilo zamudo pri us-
treznem odzivu na nesrečo.

Prvo obvestilo o nesreči oz. sporočilo, da so na potoku Tržiščica blizu
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249 V skladu s 1. členom Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveš-
čanja in alarmiranja (Uradni list RS, št. 45/97) mora vsakdo, ki opazi, zve ali povzro-
či nevarnost, naravno ali drugo nesrečo ter drug pojav oziroma dogodek, pomemben
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, o tem takoj obvestiti pristojni cen-
ter za obveščanje na telefonsko številko 112 za klic v sili. V istem členu uredba dolo-
ča tudi, da morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije glede na dejav-
nost, ki jo opravljajo, posredovati podatke o nevarnostih nesreč z nevarnimi snovmi
ter drugih pojavih v delovnem procesu, ki lahko povzročijo nesrečo z nevarnimi
snovmi oziroma ekološko nesrečo. Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in re-
ševanja iz leta 2000 (Uradni list RS, št. 3/2002, 17/2002) to področje še natančneje
ureja. V 8. členu uredbe je določeno, da je sestavni del načrta zaščite in reševanja ob
nesrečah z nevarnimi snovmi, ki ga morajo izdelati organizacije, tudi organizacija in
izvedba opazovanja, obveščanja in alarmiranja. 
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skladišča naftnih derivatov naftni madeži, je tako Inšpektoratu RS za
okolje in prostor – inšpekcijski pisarni Kočevje 14. 10. 1998 ob 7.55 po-
sredovala krajevna enota Zavoda za gozdove RS, ki jo je o tem obvestil
krajan. V okolici skladišča se je namreč širil močan vonj po nafti. Bilo je
že skoraj deset ur po nesreči. Inšpektor za okolje in prostor je telefoniral
v podjetje in se pozanimal o morebitni nesreči, a je na podlagi tam pri-
dobljenih podatkov presodil, da ni treba niti da bi si takoj ogledal kraj
niti da bi obvestil druge službe in organe (Fajfar in Dolenc, 16. 10. 1998;
Pahulje, 19. 10. 1998). Znova se je pojavil element napačne presoje oziro-
ma nezadostnih informacij, ki lahko odločilno usmerijo potek krize. Za-
radi zavajajočih informacij podjetja S-Trade in inšpektorjeve napačne
presoje se je ukrepanje zakasnilo še za nadaljnji dve uri. 

Drugo obvestilo o madežih na potoku je čez dobri dve uri sporočil poli-
cijski postaji Ribnica predsednik Ribiške družine Ribnica. Informacijo so
poslali v operativno-komunikacijski center Uprave za notranje zadeve
Ljubljana, ki je nato ob 10.42, že več kot 12 ur po nesreči, obvestil Regij-
ski center za obveščanje Ljubljana. Vidimo, da je k zamudi pripomoglo
več dejavnikov. Prvi je napačna ocena tako delavcev kot direktorja pod-
jetja in inšpektorja za okolje, ki si je kraj izlitja sicer nameraval ogledati
pozneje in opraviti reden ogled terena. Drugi dejavnik je, da prebivalci
niso poznali številke 112 za klic v sili in vloge regijskega centra za obveš-
čanje, zato so o nesreči obvestili druge ustanove. Tako je bilo potrebno
kar nekaj časa, da je informacija prišla do pristojnih. 

Ko je ReCO Ljubljana prejel informacijo o nesreči, je v skladu z načr-
tom250 aktiviral sile za zaščito in reševanje oziroma predvidene enote za
ukrepanje ob nesreči z nevarno snovjo na tem območju (gasilsko enoto,
vodnogospodarsko podjetje); intervencija se je tako začela šele dvanajst
ur po nesreči. 

ReCO Ljubljana je obvestil tudi pristojne organe Civilne zaščite, inš-
pekcijske in druge službe ter sosednjo Dolenjsko regijo, vendar ne vseh in
tudi ne po vrstnem redu, določenem z navedenim načrtom. O nesreči
niso bili takoj obveščeni niti prebivalci, kar je povzročilo nekaj negodova-
nja, niti občil. Prav tako je bil čas obveščanja zelo dolg, skupaj pet ur in 15
minut (Kronološko poročilo o izrednem dogodku izlitja naftnih derivatov,
19. 11. 1998). Predpostavljamo lahko, da je operativec v centru sledil zah-
tevam s terena in ni uspel obveščati hitreje in po ustreznem vrstnem redu.

Za obveščanje organov in služb na državni ravni o nesrečah je pristo-
jen Center za obveščanje Republike Slovenije. Ob nesreči v Ortneku je o
stanju na območju nesreče obveščal vsa ministrstva in pristojne službe,
sprotno so bili obveščeni tudi najvišji državni predstavniki: predsednik
republike, predsednik vlade, predsednika državnega zbora in predsed-
nik državnega sveta.

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX

250 Načrt obveščanja ob nesreči z nevarno snovjo, Uprava Republike Slovenije za zašči-
to in reševanje, 1998.
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Komuniciranje z ogroženimi prebivalci 

Naslednji pomemben element kriznega komuniciranja je zagotavljanje
ustreznih informacij prebivalcem na ogroženem oz. prizadetem območju.
Slovenska zakonodaja določa, da morajo biti ogroženi prebivalci obveš-
čeni o nesreči.251

Ko se je zgodila nesreča, podjetje S-Trade kot prvi odgovorni ni o nesre-
či obvestilo nikogar: ne centra za obveščanje, ne prebivalcev in ne mno-
žičnih občil. Kaže, da je bila, potem ko so se začeli zavedati razsežnosti
nesreče, njihova edina strategija, da se izognejo vsakršnemu komunicira-
nju z zunanjim svetom. Uprava RS za zaščito in reševanjeje prvo informa-
cijo o nesreči javnosti posredovala šele nekaj ur po začetku intervencije.
Medtem so prebivalci na območju nesreče sami ugotovili, da se je nekaj
zgodilo, bali so se posledic, hkrati pa so se jezili, ker jih nihče ni obvestil:
ne lokalni in ne državni organi (Gavranič, 12. 6. 2001). Množična občila
so se prav tako pritoževala zaradi poznih prvih uradnih informacij.

Zamudo pri informiranju javnosti bi lahko pojasnili vsaj z dvema ele-
mentoma. Prvi je ta, da so bile prve informacije skope, nenatančne,
obseg nesreče ni bil jasen, zaznati je bilo negotovost zaradi morebitnih
hudih posledic. Uprava RS za zaščito in reševanje je želela dobiti zaneslji-
ve informacije in jih posredovati na način, ki ne bi povzročil pretiranega
vznemirjenja.252 Za to je bil seveda potreben čas, toda občila niso pri-
pravljena čakati. Informacije so tako pridobili s pomočjo neformalnih
virov, ki pa so bili v škodo upravi, saj so množična občila pozno ukrepa-
nje predstavila kot napako v sistemu obveščanja (Fajfar, Dolenc, 15. 10.
1998). Izkušnje kažejo, da bi bilo množičnim občilom dobro posredovati
vsaj osnovne uradne informacije, preden bi lahko sestavili svojo zgodbo.
Drugi element pa je, da uprava v preteklosti ni imela preveč dobrih izku-
šenj z občili, zato je bila negotova, kako posredovati informacije, čeprav
je v primeru Ortnek uprava delovala ustrezno. (To se ni izboljšalo niti po
nesreči, kar potrjuje tudi poznejši primer »leta 2000 oz. milenijskega
hrošča«.253) Kot lahko vidimo, so množična občila v prvih odzivih kritizi-
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251 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS 64/94) v 11.
členu določa, da so podatki o nevarnostih ter o dejavnostih državnih organov, lokal-
nih skupnosti in drugih izvajalcev nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesreča-
mi javni ter da morata država in lokalna skupnost zagotoviti, da je prebivalstvo na
območju, ki ga je prizadela naravna ali druga nesreča, obveščeno o nevarnostih. V
38. členu zakon določa, da morajo gospodarske družbe, zavodi in druge organizaci-
je, ki v delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali skladiščijo nevarne
snovi, nafto in njene derivate ter energetske pline in opravljajo dejavnost ali uprav-
ljajo s sredstvi za delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nesreče, zagotoviti
obveščanje in alarmiranje delavcev in okoliškega prebivalstva o nevarnostih. 

252 Avtorica tega poglavja je bila v času nesreče članice kolegija direktorja Uprave RS za
zaščito in reševanje in je neposredno spremljala odziv na nesrečo.

253 Decembra 1999 je URSZR prek množičnih občil pozval prebivalce, naj se pripravijo
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rali javne ustanove, predvsem Upravo RS za zaščito in reševanje in polici-
jo ter inšpekcijske službe (Fajfar, Dolenc, 16. 10. 1998), s svojim priti-
skom pa želeli predvsem doseči hitrejše ukrepanje. 

V naslednjih dneh sta za obveščanje prebivalcev skrbela regijska cen-
tra za obveščanje Ljubljana in Novo mesto na podlagi sporočil, ki sta jih
prejela od pristojnih služb in organov (npr. Komunalno podjetje Grosup-
lje, Urad glavnega zdravstvenega inšpektorja, Inštitut za varovanje zdrav-
ja RS). Obveščanje je potekalo predvsem prek nacionalnih radijskih po-
staj (Prvi program Radia Slovenija in Val 202) in lokalnih radijskih postaj
(Radio Krka, Radio Max, Radio Sraka, Studio D, Zeleni val Grosuplje;
tudi regionalna televizija Novo mesto). Obvestila so vsebovala pozive
prebivalcem, naj varčujejo s pitno vodo, informacije o oskrbi s pitno
vodo, o zaprtju in odprtju vodnega zajetja ipd. Prebivalci so lahko našli
podatke o nesreči, njenih posledicah, opozorilu, navodilih tudi v dnev-
nem informativnem biltenu Centra za obveščanje RS, ki so ga prejemala
vsa občila (televizija, teletekst, radijske postaje, časopis). ReCO Ljubljana
leta 1998 svojih dnevnih informativnih biltenov še ni pošiljal množičnim
občilom, ker je bilo obveščanje lokalnih sredstev obveščanja natančno
urejeno šele z navodilom za delo v centrih za obveščanje leta 2000 (Raja-
kovič, 7. 6. 2001); prejemale pa so ga vse občine v prizadetih regijah. Ne-
katere občine so obveščale o nesreči v lokalnih časnikih in radijskih po-
stajah. Za obveščenost prebivalcev je skrbela tudi Služba za odnose z
javnostjo Ministrstva za okolje in prostor; med drugim je odprla tudi po-
sebno telefonsko številko, na kateri so bile na voljo informacije o nesreči
in njenih posledicah. 

AHKS, ki jo je vodil predstavnik Ministrstva za okolje, ni niti sprejela
nobenih priporočil za komuniciranje s prizadetimi prebivalci niti imeno-
vala odgovorne osebe za stike z množičnimi občili in prek njih s prebival-
ci. Te naloge je opravljala zgoraj navedena služba za stike z javnostjo ter
centri za obveščanje.

Nekateri prebivalci, predvsem v Suhi krajini, so se pritoževali, da ni-
majo dovolj informacij o oskrbi s pitno vodo (Mirtič, 29. 10. 1998). Dejs-
tvo je, da so obvestila objavile lokalne radijske postaje, informacije so
bile tudi na teletekstu, vseh prebivalcev pa vendarle niso dosegla v za-
dostni meri. Pretok informacij je v ruralnem okolju Suhe krajine potekal
tudi v neformalnih stikih (npr. v trgovini). Morda bi veljalo uporabiti še
kakšen krajevno običajen način obveščanja, npr. plakate z obvestili na
javnih mestih. Najbrž pa vseh prebivalcev nikoli ni mogoče zadostno in-
formirati. 
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V povezavi s tem se je pojavil zanimiv element bližnjih lokalnih voli-
tev. Poštni nabiralniki so bili polni predvolilnih letakov s kandidati, hkra-
ti pa prebivalci niso dobili nobenega pisnega obvestila o oskrbi s pitno
vodo (Mirtič, 29. 10. 1998). To dejstvo nas vodi do zanimivega opažanja,
povezanega s tem, kako krizni dogodek lahko sprejmejo različni akterji
in kaj simbolna politična gesta lahko pomeni ob nesreči. Očitno je, da je
nemotena oskrba s pitno vodo bistvenega pomena za normalno življenje,
da je ena temeljnih človeških vrednot. Ta vrednota je bila v nekaterih
vaseh v Suhi krajini ogrožena. Toda voditelji v občinah niso videli nobe-
ne potrebe, da bi ljudem zagotovili, da si bodo kot legitimno izvoljeni
predstavniki prizadevali za temeljne vrednote skupnosti. 

Komuniciranje z množičnimi občili 

Pri kriznem komuniciranju z množičnimi občili sta pomembna vsaj dva
vidika: zagotavljanje uradnih informacij občilom s strani pristojnih ter
poročanje množičnih občil oz. medijska konstrukcija dogodkov. Verodo-
stojnost uradnih informacij in njihova zadostna količina zmanjšujeta
možnosti za interpretacijo, ki bi se bistveno razlikovala od resničnega
stanja.

Zakonodaja o komuniciranju z množičnimi občili ob naravnih in dru-
gih nesrečah določa, da morajo javna občila objaviti nujna obvestila v
zvezi z nesrečo.254 Zakonodaja je na tem področju precej široka (posebej
ob nesrečah z nevarnimi snovmi), saj navaja precejšnje število organov,
ki lahko obveščajo javnost o nesreči.255. To se je pokazalo tudi v primeru
Ortnek, saj je vsaka služba – vsaj na začetku – sama komunicirala z
množičnimi občili oz. javnostjo. 

Prvo obvestilo o nesreči bi moral občilom poslati regijski oz. državni
center za obveščanje, vendar jih ta kljub vnaprej pripravljenim postop-
kom ni (uspel) obvestiti. Tako so novinarji prvo informacijo dobili po ne-
formalnih poteh (od občanov, znancev, posameznih reševalcev) (Gavra-
nič, 12. 6. 2001). 

Dan po nesreči, 15. oktobra 1998, je Ministrstvo za okolje in prostor
pripravilo tiskovno konferenco, kjer je predstavilo prve ugotovitve o ne-
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254 Po 55. členu zakona morajo nacionalne in lokalne televizijske ter radijske postaje na
zahtevo vlade, župana, pristojnega poveljnika Civilne zaščite ali organa, pristojnega
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, objaviti pozive, razglase in druga
nujna sporočila v zvezi z nevarnostmi naravnih in drugih nesreč. Objava pozivov,
razglasov ter drugih sporočil ima prednost v vseh sredstvih javnega obveščanja.

255 Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri zaščiti in reševanju ter odpravljanju posle-
dic nesreč z nevarnimi snovmi (MORS, št. 856-688/95, 3. 7. 1996) določa, da javnost
obveščajo o nevarnostih oz. nesrečah z nevarnimi snovmi in njihovih posledicah cen-
tri za obveščanje, poveljniki civilne zaščite, organi za notranje zadeve, območne izpo-
stave Uprave za varstvo narave Ministrstva za okolje in prostor ter inšpekcijski orga-
ni v skladu s svojimi pristojnostmi oziroma po predhodnem medsebojnem dogovoru.
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sreči. Ministrstvo za notranje zadeve je istega dne sklicalo svojo tiskovno
konferenco, Uprava RS za zaščito in reševanje pa je pisno demantiralo
napačne navedbe v poročanju množičnih občil (Možgan, 16. 10. 1998). V
naslednjih dneh je za obveščanje občil skrbela Služba za odnose z jav-
nostmi Ministrstva za okolje in prostor. Pripravljala je razna poročila, ob-
vestila, tiskovne konference in zagotavljala informacije za odprti telefon
na temo nesreče v Ortneku. Obveščanje množičnih občil je potekalo tudi
prek Centra za obveščanje Republike Slovenije in regijskih centrov (pred-
vsem obvestil, ki so se nanašala na prizadete prebivalce). AHKS se z
vprašanji odnosov z občili ni neposredno ukvarjala. 

O nesreči so poročali vsi glavni slovenski dnevniki (Delo, Dnevnik, Ve-
čer), regionalni tednik (Dolenjski glas) in glasilo občine Ribnica Rešeto.
Nacionalne radijske in televizijske postaje so prav tako poročale o nesre-
či. Glede na slovensko medijsko strukturo je bil dogodek dobro pokrit
(tudi na prvih straneh časnikov). Opazimo pa lahko dva vrha v poročanju
o nesreči. 

Prvi je bil dan po nesreči, 15. 10. 1998. Novico so časopisi objavili z ve-
likimi naslovi, npr. »O iztekanju nafte so molčali več kot deset ur« (Faj-
far, Dolenc, 15. 10. 1998), »Usodna napaka na črpalki« (Glavonjić, 15. 10.
1998) ipd. Ocenimo lahko, da so občila o dogodku poročala korektno,
vendar precej kritično. V prvih dneh po nesreč so bili kritični do sistema
obveščanja, ki naj ne bi deloval, saj se je ukrepanje začelo šele 12 ur po
izlitju nafte; pri tem so posebej izpostavili neodgovorno ravnanje podjet-
ja S-Trade. Poudarjali so velike razsežnosti te ekološke nesreče za narav-
no – kraško okolje, ki lahko ima neslutene posledice; grajali pa so tudi
pristojne lokalne organe, ker niso prek lokalnih množičnih občil opozori-
li na nevarnost ekološke nesreče. Poseben komentar v Delu (Fajfar, 16.
10. 1998) je kritično presodil več vidikov nesreče: nedodelanost in neupo-
števanje zakonodaje na področju ravnanja z nevarnimi snovmi (nepri-
mernost lokacije skladišča z nevarnimi snovmi na kraškem ozemlju), nei-
zvajanje zakonodaje s področja varstva pred nesrečami (podjetje S-Trade
npr. ni imelo ne usposobljenih ljudi za ukrepanje ob tovrstni nesreči, ne
ustrezne opreme, ne pripravljenih postopkov za ukrepanje), pomanjkljiv
inšpekcijski nadzor in tudi neustrezna opremljenost Civilne zaščite.

Drugi vrh v poročanju občil se je pojavil, ko se je 16. 10. 1998 pokaza-
lo, da je posledica nesreče onesnaženje pitne vode: »V kraška tla izteklo
tisoč litrov nafte« (Fajfar, Dolenc, 16. 10. 1998), »Ekološka katastrofa«
(Glavonjić, 23. 10. 1998), »Tisoči odvisni od dovoza vode« (Bartelj, 29. 10.
1998). Množična občila so znova vzela pod drobnogled že prej omenjene
teme, posebej neustrezno zgrajeno in opremljeno skladišče, dodatna
problematika pa je bila oskrba s pitno vodo, tudi s pomočjo cistern, in
vprašanja glede trajnosti in obsega onesnaženja.

Medijski pritisk se je tako osredotočil na tri stvari: na neodgovorno
ravnanje podjetja S-Trade, neizvajanje zakonodaje na področju ravnanja
z nevarnimi snovmi ter zagotavljanje pitne vode za prizadete prebivalce
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in sanacijo okolja. Kaže, da občila v odnosu do podjetja niso dosegla dru-
gega kot to, da se je le-to zavilo v molk in ni dajalo nobenih informacij.
Javne ustanove so kritike vzele bolj resno in poskušale narediti vse, da bi
posledice nesreče čim prej sanirali. Na to lahko sklepamo iz dejstva, da
so se v množičnih občilih pojavile tudi ključne osebe: minister za okolje
in prostor, glavni republiški inšpektor za okolje in nekateri župani. 

Zanimivo je, da so občila že po osamosvojitveni vojni opozarjala, da je
lokacija skladišča neprimerna. Na možnost nesreče je tri leta pred dejan-
sko nesrečo opozarjalo tudi Slovensko ekološko gibanje, toda nič ni bilo
narejeno, da bi preprečili morebitno nesrečo (Dorniž, 22. 10. 1998). Tudi
v podjetju so vedeli, da skladišče predstavlja veliko nevarnost za okolje
in da za ukrepanje niso ne usposobljeni in ne opremljeni (Fajfar, 16. 10.
1998). Očitno je, da opozoril niti podjetje, niti pristojne inšpekcijske služ-
be, niti politiki niso vzeli resno. Moč množičnih občil je bila premajhna,
kot kaže, pa zadeva tudi ni bila dovolj visoko na političnem dnevnem
redu.

Sklep

Študija, ki je poskušala čim natančneje analizirati nesrečo ter predvsem
krizno upravljanje in vodenje v primeru razlitja nafte v skladišču Ortnek,
temelji na spoznavno-institucionalnem pristopu. Namen študije je bil
predstaviti dogodke kolikor mogoče podrobno od začetka nesreče, 13.
10. 1998, do 17. 11. istega leta, ko je AHKS sprejel odločitev, da se inter-
vencija zaključi in je krize konec. Tovrstna predstavitev dogodkov je raz-
krila postopek odločanja, vodenja in financiranja tako intervencije kot
tudi sanacije. S tematskim pristopom, pri čemer je bilo mogoče definirati
in analizirati intervencijske skupine, postopek odločanja in vodenja,
vlogo strokovnjakov in kriznega komuniciranja, smo poskušali čim bolj
razdelati sicer dokaj kompleksno krizo raziskovanega primera Ortnek.
Analiza primera temelji na številnih pisnih dokumentih (predvsem zapi-
sniki zasedanj AHKS in intervencijskih skupin) in intervjujih z nekateri-
mi ključnimi osebami, ki so sodelovale bodisi pri postopkih odločanja
bodisi pri intervenciji oziroma sanaciji na terenu. 

Zakaj je do takšnih razsežnosti nesreče v skladišču nafte v Ortneku
sploh prišlo? Občina Ribnica se je sicer zavedala potencialne nevarnosti,
ki jo je predstavljalo skladišče v Ortneku, vendar vpogleda v kakovost in
vzdrževanje skladišča ni imela. Številne pomanjkljivosti v podjetju so
bile znane šele po sami nesreči. Pri tem je treba upoštevati še, da so ak-
terji nesrečo zelo različno zaznavali. Podjetje S-Trade oziroma zaposleni
so videli nesrečo kot skoraj nepomembno, zato je tudi niso prijavili. Ta
odločitev je v veliki meri vplivala na nadaljnje organiziranje intervencije
in sanacije. Neposredno je odločitev vplivala na začetek ukrepanja ter
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bistveno zmanjšala manevrski prostor pri sprejemanju vseh nadaljnjih
odločitev. Tako so bili začetek intervencije in z njo povezane aktivnosti
podvrženi improvizaciji. Odločevalci niso imeli na voljo podatkov (količi-
na iztečene nafte), s pomočjo katerih bi lahko preprečili predvsem obseg
širjenja onesnaženja. Tovrstne omejitve so postale stalnica pri celotnem
postopku odločanja. Odločevalci so bili pri sprejemanju skoraj vedno
zelo omejeni, bodisi informacijsko (odločanje na osnovi manjkajočih po-
datkov) bodisi finančno (odločanje niti ni mogoče, ker je nujno potrebno
slediti načelu minimalnih stroškov). Zato lahko glede odločevalcev skle-
nemo, da so bile skoraj vse odločitve sprejete pod določenim pritiskom. 

Kljub temu da je bil postopek sprejemanja odločitev pod različnimi
pritiski, je analiza pokazala visoko stopnjo motivacije vseh intervencij-
skih skupin. Sicer pomemben dejavnik motivacije vendarle ni dovolj. Pri
izvajanju intervencije je primanjkovalo osnovnih materialnih sredstev.
Visoka strokovna usposobljenost in znanje poveljnika PGD Ribnica, ki je
bil eden ključnih akterjev na začetku intervencije, sta sicer sorazmerno
velik materialni primanjkljaj bistveno zmanjšala. S pomočjo iznajdljivo-
sti in koordinacije vseh človeških in materialnih virov je bila intervencija
izvedena dokaj uspešno. 

Značilnost druge faze krize je bila centralizacija odločanja. Analiza je
izpostavila dva osnovna razloga: prvi je bil dejstvo, da se je onesnaženje
razširilo v dve regiji. Da bi se že v osnovi izognili morebitnim nesoglas-
jem, je bilo vodenje centralizirano v nadregijskem organu AHKS. Drugi
razlog so predstavljali stroški, ki jih lokalne skupnosti nikakor niso zmo-
gle. Ker je morala sredstva zagotoviti slovenska vlada, si je le-ta hotela za-
gotoviti nadzor nad porabo proračunskih sredstev. 

Analiza je izpostavila nekatere mogoče alternativne odločitve, ki bi
lahko bistveno spremenile potek tako intervencije kot tudi sanacije.
Združili in predstavili smo jih v naslednjem poglavju. Vendar v zaključ-
nem poročilu AHKS o intervenciji in sanaciji zasledimo mnenje, da je
bilo ukrepanje oz. krizno upravljanje in vodenje uspešno, saj je bilo one-
snaženje z nafto v Ortneku sanirano, oskrba s pitno vodno v prizadetih
občinah Ivančna Gorica in Grosuplje pa znova vzpostavljena (Zabeležka
dvanajstega sestanka koordinacije v primeru intervencije ob nesreči raz-
litja nafte v Ortneku, 1998). Upoštevaje zmanjševanje razlik med javnim,
akademskim in zasebnim sektorjem lahko morda v bližnji prihodnosti
pričakujemo razvoj posebnih povsem zasebnih centrov, ki bodo sodelo-
vali pri procesu kriznega upravljanja in vodenja, je svojo študijo končala
Susann Ullberg (2001), potem ko je analizirala ekološko nesrečo v Špa-
niji. 

Ob koncu študije lahko zgolj upamo, da bodo nekatere ugotovitve pri-
pomogle k nadaljnjemu raziskovanju kriznega upravljanja in vodenja ter
dodatno spodbudile Vlado RS, da izdela in neprestano novelira načrte
zaščite in reševanja in se pripravlja za t. i.najslabši možni scenarij ob ne-
srečah in v kriznih primerih. 
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Nekatere bistvene pomanjkljivosti ukrepanja ob nesreči v Ortneku 
oz. kriznega upravljanja in vodenja 

Bistvene pomanjkljivosti ukrepanja oz. kriznega upravljanja in vodenja v
primeru razlitja nafte v Ortneku so bile:
1) Za vsakršno ravnanje (predvsem skladiščenje) z večjimi koncentracija-

mi nevarnih snovi so kraške regije najbolj neprimerne. Upoštevajoč
številne zakonitosti kraške hidrogeologije in kraške hidrografije lahko
razumemo razloge za nizko stopnjo njihove samoočiščevalnosti, pa
tudi z njo povezane ranljivosti. Ob vsem tem je treba izpostaviti tesno
odvisnost lokalnega prebivalstva od pitne vode, ki jo predstavljajo
kraški izviri, ki se napajajo prek podzemsko pretakajočih voda. Zato je
za kraški svet organizacija izjemno učinkovitega kriznega upravljanja
in vodenja bistvenega pomena. Da bi bilo to mogoče, pa je treba naj-
prej omejiti ravnanje z nevarnimi snovmi na kraškem svetu ter v pri-
merih, kjer to ni mogoče, zagotoviti kakovostno bazo podatkov o koli-
činah, koncentracijah in vrstah oziroma kemičnih strukturah nevarnih
snovi. V ta namen je bila leta 2002 v Sloveniji sprejeta zakonodaja, ki
predvideva oblikovanje tovrstnih baz ter sili v večjo preglednost. V pri-
meru kraškega sveta pa je treba zagotoviti sredstva za nadaljnje prou-
čevanje krasa, ki bi omogočalo pripravo in izdelavo scenarijev za vse
podzemske migracije vode. Pri tem je treba zagotoviti maksimalno za-
varovanje zajetij pitne vode za naselja na kraškem svetu. Vsi napori bi
morali biti usmerjeni v vzdrževanje čim boljše kakovosti kraških voda
s sprejetjem novih zakonskih omejitev, ki bi se nanašale na dodatno
zaščito kraškega dela Slovenije. 

2) Podjetje S-Trade ni zagotavljalo ustreznega delovanja skladišča, kjer so
se nahajale lahko vnetljive snovi. Podjetje bi moralo poleg vzdrževanja
objektov razpolagati z osnovno opremo (naftne pregrade, pivniki idr.),
s katero bi v primeru razlitja lahko preprečili onesnaženje zunaj objek-
tov skladišča. V skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami bi moralo podjetje S-Trade oblikovati ustrezne reševalne
ekipe in jih usposobiti za izvajanje vsaj osnovnih intervencijskih ukre-
pov ob morebitni nesreči. Z neupoštevanjem vsega navedenega so kr-
šili slovensko zakonodajo o skladiščenju nevarnih snovi. Pristojne inš-
pekcijske službe so pri poslovanju podjetja S-Trade že pred nesrečo
opazile številne nepravilnosti in pomanjkljivosti in nanje podjetje tudi
opozorile. 

3) Okoljska vprašanja, ki se neposredno nanašajo na zakonodajo v Slove-
niji, še niso zadovoljivo rešena. Sicer se razmere pospešeno izboljšuje-
jo s sprejemanjem novih predpisov, ki urejajo ravnanje z nevarnimi
snovmi v Sloveniji. Pri tem je bistven vpliv EU oziroma približevanje k
polnopravnemu članstvu Slovenije v tej skupnosti. 

4) Poseben pomen pri predstavljenem primeru je treba nameniti analizi
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stanja gasilstva, predvsem pa njihovi opremi in usposobljenosti za
ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Vlada RS je določila 43
gasilskih enot, ki so pristojne za ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi
snovmi. V to kategorijo je bilo leta 1997 prav zaradi bližine naftnega
skladišča v Ortneku uvrščeno tudi Prostovoljno gasilsko društvo Rib-
nica. Zaradi pomanjkanja sredstev iz državnega proračuna, kljub sicer
določenem statusu, društvo do leta 1998 ni bilo primerno opremljeno.
To je bil tudi eden izmed razlogov, zakaj onesnaženje ni bilo hitreje in
učinkovito nadzorovano ter migracija ni bila preprečena. Zdaj je PGD
Ribnica sicer primerno opremljeno (upoštevajoč status), vendar zgolj
za obseg skladišča, ki ga je upravljalo podjetje S-Trade. Ker je bilo v
letu 2002 skladišče povečano pod upravo Zavoda RS za blagovne
rezerve, pa lahko dvomimo, da je trenutna opremljenost in usposoblje-
nost PGD Ribnica na taki stopnji, da bi v primeru nesreče lahko učin-
kovito posredovalo ter preprečilo ponovitev predstavljenega onesnaže-
nja edinega zajetja pitne vode Globočec v sosednji regiji. Poudariti je
tudi treba, da je lega Ortneka in sedaj razširjenega naftnega skladišča
dokaj oddaljena od Ljubljane ter s tem od edine primerno usposoblje-
ne in opremljene gasilske brigade v regiji, ki bi lahko ob določenih
izrednih razmerah sodelovala pri izvajanju intervencije. 

5) Analiza primera Ortnek je izpostavila še dodatno dejstvo, ki se nanaša
predvsem na znanje in ozaveščenost lokalnega prebivalstva, ki ni ve-
delo, komu in kako naj poročajo o naftnem razlitju. Zato je bila nesre-
ča prijavljena območni enoti Zavoda za gozdove Republike Slovenije
in ne ustreznim ustanovam. To je dodatno podaljšalo postopek alarmi-
ranja v najbolj kritičnem – začetnem trenutku. Ko je obvestilo le dose-
glo center za obveščanje, je svoje pomanjkljivosti pokazal komunika-
cijski sistem, ker inšpektorja za okolje in prostor ni bilo mogoče doseči
na terenu. Prebivalci RS so sicer bili obveščeni o tem, kako in koga je
treba obvestiti v primeru tovrstnih in drugih nesreč, vendar očitno ne
dovolj.256 Tovrstno ozaveščanje in izobraževanje bi bilo nujno nadgra-
diti in intenzivirati, pri tem pa poseben poudarek nameniti tistim regi-
jam in krajem, kjer so možnosti tovrstnih nesreč zaradi navzočnosti
nevarnih snovi velike. Te ugotovitve se zavedajo v CZ občine Ribnica,
saj so intenzivirali promocijo telefonske številke 112 v lokalnem časo-
pisu Rešeto, ki je dostavljeno vsakemu gospodinjstvu v tej občini. 

6) Pri analizi primera Ortnek je mogoče jasno opredeliti številne pomanj-
kljivosti, ki se nanašajo predvsem na slovensko zakonodajo. Le-ta zao-
staja za gospodarskim razvojem na področju ravnanja z nevarnimi snov-
mi (Varstvo pred nesrečami s kemikalijami, 1999: 56–57). Najbolj
pomembna področja,ki velikokrat ovirajo delo inšpektorjev na terenu, so:
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256 Raziskava Obramboslovnega raziskovalnega centra SJM Nacionalna varnost, izve-
dena junija 1999, je pokazala, da je zgolj 30 % ljudi vedelo, da je v primeru nesreče
treba poklicati številko 112. 45 % bi jih poklicalo številko 113 (policijo), četrtina
vprašanih pa odgovora ni vedela (Malešič, 2000: 561).
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• premajhno število inšpektorjev, ki izvajajo inšpekcijo in pripravljajo
poročila; 

• inšpektorji imajo premajhna pooblastila v primeru kršenja zakono-
daje;

• uradništvo je zelo počasno in največkrat neučinkovito v postopku
ugotovitve kršitelja; največkrat kršitelji zakona s področja ravnanja
z nevarnimi snovmi niti niso kaznovani; 

• kazni (kadar so izrečene) so razmeroma nizke, zato se podjetja, ka-
terih proizvodnja je kakorkoli povezana z nevarnimi snovmi, veliko-
krat raje odločijo za plačilo kazni kot za investiranje v zadostno in-
frastrukturno opremljenost in organiziranje ter usposabljanje
delavcev za primer nesreče;

• v številnih primerih je zaradi premajhnega števila inšpektorjev po-
manjkljiv nadzor nad proizvodnjo oziroma vsakršnim ravnanjem z
nevarnimi snovmi (Varstvo pred nesrečami s kemikalijami, 1999:
56–57). 

7) V Sloveniji ostaja največji problem zavarovanje vseh podjetij, ki pri
svoji proizvodnji ravnajo z nevarnimi snovmi in niso (zadostno) zava-
rovana, upoštevajoč tveganje, ki ga predstavljajo v okolju. Sicer je slo-
venska zakonodaja na tem področju povsem jasna in je tovrstno zava-
rovanje obvezno, vendar omenjene pomanjkljivosti tako na področju
izvajanja inšpekcijskih služb kot tudi sankcijske politike niso zagotovi-
le zavarovanj omenjenih podjetij. Zato v primeru nesreče z nevarnimi
snovmi celotne stroške tako intervencije kot tudi nujne sanacije porav-
na RS. Tako je bilo tudi v primeru nesreče v Ortneku, ki je zahtevala
skupaj s sanacijo zajetja pitne vode v Globočcu in celotno intervencijo
prek 81 milijonov SIT. Spremembe na področju sanacije nedvomno
predstavljajo v letošnjem letu sprejet predpis257, ki omogoča podelje-
vanje koncesij za sanacijo nesreč z nevarnimi snovmi na vodotokih,
kar bo nedvomno povečalo konkurenčnost tudi na omenjenem po-
dročju. 
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Marjan Malešič

SKLEP

V sklepnem delu knjige bomo povzeli specifične ugotovitve, ki se nana-
šajo na posamezne raziskane krizne primere, ter nanizali zaključke, ki
ob upoštevanju ključnih teoretičnih predpostavk raziskovanja in na njih
temelječih analitičnih tem omogočajo holističen pogled na obravnavano
tematiko in dovoljujejo oblikovanje splošno veljavnih trditev. Posamezni
krizni primeri prinašajo predvsem ugotovitve, ki omogočajo organiza-
cijsko učenje in s tem nadgradnjo kriznega upravljanja in vodenja v
Sloveniji, medtem ko splošni zaključki te ugotovitve povezujejo in dopol-
njujejo.

Politične in varnostne razmere v Evropi so se v zadnjih petnajstih letih
temeljito spremenile. Te spremembe zahtevajo posodobitev varnostne
politike in prestrukturiranje varnostnih sistemov držav. Evropske države
v novem političnem in varnostnem okolju ne zanemarjajo vojaških vidi-
kov svoje varnosti, vendar pa večji poudarek dajejo nevojaškim virom
ogrožanja varnosti, ki lahko pripeljejo do kompleksnih kriz. Ti nevojaški
viri ogrožanja so naravne in tehnične nesreče, hudi družbeno-gospodar-
ski problemi, množične migracije, okoljski problemi, zdravstvena in epi-
demiološka situacija, terorizem, organizirani kriminal ter prekupčevanje
z ljudmi in človeškimi organi, orožjem, nevarnimi snovmi in mamili. Šte-
vilne krize, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, so bile povezane s temi
viri ogrožanja in so zahtevale vseobsegajoč, organiziran in dosleden pri-
stop k njihovemu obvladovanju, naj si bo pri odkrivanju, preprečevanju,
pripravah, izvajanju ukrepov ali pri sanaciji razmer. 

Kot smo lahko razbrali iz pričujočega besedila, Slovenija pri tem ni iz-
jema. Učinkovit odgovor na krize, ki so se zgodile v zadnjem obdobju, je
zahteval ustrezno koordiniranje med različnimi institucijami, vključeni-
mi v krizno upravljanje, in vodenje, hiter in nemoten pretok informacij,
logistično in informacijsko podporo strateškemu odločanju ter ustrezno
informacijo splošni javnosti o posledicah krize in ukrepih, ki so bili spre-
jeti za njihovo preseganje. 

Različne zgodovinske in civilizacijske posebnosti, kot tudi naravna,
tehnološka in geopolitična dejstva, so zahtevala od oblasti na ozemlju
Slovenije, da oblikujejo in razvijejo dokaj trajen in učinkovit sistem kriz-
nega upravljanja in vodenja. Kljub temu pa je še dovolj možnosti za iz-
boljšanje strategij kriznega upravljanja in vodenja ter povezovanja različ-
nih navidez ločenih področij kriznega načrtovanja in priprav. Avtorji
knjige verjamemo, da je vključevanje znanja in izkušenj iz preteklih kriz
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v spoznavni okvir aktualnega kriznega upravljanja in vodenja pomem-
bna naloga. Poglejmo, kakšne ugotovitve je prinesla analiza kriznega
upravljanja in vodenja v predstavljenih kriznih primerih.

Izsek analize, ki se nanaša na vojno v Sloveniji, je poleg splošnega zgodo-
vinskega konteksta, kronologije dogodkov in internacionalizacije krize,
ponudil pregled preventivnih dejavnosti in priprav na to krizo, hkrati pa je
omogočil bolj poglobljeno razčlembo dveh pomembnih odločitev, in sicer
odločitve o oviranju objektov JLA in ključnih komunikacij ter odločitve o
alarmiranju prebivalstva zaradi nevarnosti zračnega napada. 

Vojna v Sloveniji je ena najbolj kompleksnih kriz v novejši slovenski
zgodovini. Še posebej, ker Slovenija v oborožen spopad, ki je determini-
ral to krizo, ni vstopila kot mednarodno priznana država in kot država z
vsemi nujnimi državotvornimi atributi. Vojna je namreč nasilno vstopila
v proces preoblikovanja državnega ustroja, političnega in gospodarskega
sistema ter nacionalnovarnostnih instrumentov. Kljub temu so priprave
na možnost nasilnega razpada Jugoslavije v Sloveniji stekle razmeroma
zgodaj, kar je povezano s pravočasno zaznavo potencialne krize pri delu
politične in uradniške elite. Vendar pa je vojna kljub signalom, ki so pri-
hajali iz jugoslovanskega okolja – mednacionalne napetosti v državi, od-
vzem orožja TO, upad legitimnosti JLA, srbska gospodarska blokada in
grožnje … – veliko ljudi v Sloveniji presenetila. Priprave na potencialno
vojno so uspešno potekale, kar je omogočilo vzpostaviti modificiran si-
stem ‘splošnega ljudskega odpora’, ki ni favoriziral vojaške obrambe,
ampak je enakovredno obravnaval tako vojaške kot civilne obrambne in
zaščitne dejavnosti. Tak pristop je omogočil izvajanje koordiniranih pri-
prav na vojaškem področju, na področju ekonomskega in psihološkega
bojevanja, državljanske obrambe, zaščite prebivalstva in na obveščeval-
nem področju. V vojni je taka obrambna postavitev omogočila uveljavi-
tev nesimetričnega bojevanja, ki je dovoljevala uveljavitev svojih predno-
sti in izrabo nasprotnikovih slabosti, obenem pa je dopuščala dovolj
prostora in časa za politična pogajanja. 

Uspešnost izvedenih priprav potrjujeta tudi dva podrobneje analizira-
na primera, in sicer blokiranje vojašnic in prometnih komunikacij ter
alarmiranje prebivalstva zaradi nevarnosti zračnega napada letalskih sil
JLA. Prva izkušnja ima danes relativno omejeno vrednost, saj so se tako
varnostne okoliščine kot varnostni sistem države bistveno spremenili,
medtem ko je druga izkušnja izrazito vplivala na preoblikovanje sistema
zaščite in reševanja. Tu imamo v mislih predvsem decentralizacijo siste-
ma zaščite, reševanja in pomoči, preoblikovanje sistema obveščanja in
alarmiranja, oblikovanje specializiranih državnih intervencijskih enot,
spremembo odnosa med poveljnikom CZ in njegovim štabom in uvaja-
nje instituta vodje intervencije. 

Primer Natovih zračnih napadov na ZRJ zaradi kršenja človekovih pra-
vic kosovskih Albancev (t. i. kosovska kriza) za Slovenijo ni bila tipična
kriza, saj se ni dogajala na njenem ozemlju, vendar pa je imela določene
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varnostne in druge implikacije, ki so našo državo prisilile v sprejemanje
nekaterih ukrepov. Analiza pokaže, da je ta kriza akterjem njenega
upravljanja in vodenja dala dovolj časa za izvedbo potrebnih priprav, ki
so bile na ravni posameznih akterjev dokaj uspešne, vendar v celoti pre-
malo usklajene. Način sprejemanja odločitev se med krizo ni spremenil –
različni akterji so se z njo ukvarjali v okviru svoji rednih nalog in pristoj-
nosti. Tudi vodenje je bilo primerljivo s tistim v normalnih (nekriznih)
razmerah, s poudarkom na linijskem tipu vodenja, ki pa za obvladovanje
nastalih razmer ni bil v celoti primeren, saj ni omogočil pridobivanja ana-
liz in spiska alternativnih odločitev iz različnih državnih resorjev. 

Kosovska kriza med različnimi akterji v Sloveniji (prebivalstvo, urad-
niška struktura, vlada in parlament) ni prinesla bistveno razlikujočih se
zaznav in predstav, kar je bila osnova za razmeroma enotno obravnava-
nje krize in za odsotnost politično-organizacijskih konfliktov. Slovenska
oblast je v zvezi s krizo in njenimi možnimi implikacijami na varnost Slo-
venije v javnost pošiljala pomirjujoča in uravnotežena sporočila. S krizo
se je ukvarjal ves državni vrh, ustrezna ministrstva so spremljala razmere
in sprejemala nujne ukrepe predvsem na področju nadzora meja, varova-
nja pomembnih osebnosti in objektov ter protiteroristične dejavnosti. Za-
radi značilnosti krize časovni pritisk ni bil prisoten.

Kljub svoji netipičnosti sta kosovska kriza in način ukvarjanja z njo v
Sloveniji prinesla določene koristne izkušnje, kot so nujnost pravočasnih
priprav, ustreznega dokumentiranja dogodkov, procesov in odzivanj
nanje, oblikovanja širšega političnega konsenza, ko gre za reševanje poli-
tično občutljivih kriz, ter nujnost takojšnjega povezovanja in skladnega
delovanja akterjev kriznega upravljanja in vodenja.

Računalniški prehod na leto 2000 je bil v Sloveniji izveden uspešno. Kljub
temu smo v raziskavi analizirali dogodke, povezane z objavo opozorila
javnosti o mogočih težavah računalniškega prehoda. Opozorilo javnosti,
ki je bilo poslano množičnim občilom, je namreč z njihove strani dožive-
lo enoten napad, češ da med ljudmi po nepotrebnem povzroča paniko.
Pomeni, da gre za tipičen problem kriznega komuniciranja, saj zadeva
tako opozarjanje javnosti v primeru nevarnosti nasploh kot tudi vlogo
množičnih občil v takih situacijah. Še posebej, ker so podobna opozorila
na prebivalce naslavljali tudi v nekaterih drugih državah, kjer pa težav s
tem niso imeli. Problem je v Sloveniji očitno nastal zaradi podcenjevanja
problema računalniškega prehoda na leto 2000, zanemarjanja nujnosti
opozarjanja javnosti o možnih posledicah in neusklajenega delovanja
vladnih resorjev, ki URSZR v njenih prizadevanjih niso dovolj podprli.
Primer je hkrati pokazal na podcenjevanje pomena odnosov z javnostmi
v (potencialni) krizi in odsotnost uveljavljene komunikacijske prakse.

Analiza potresa v Posočju ponuja splošno oceno, da je kljub nekaterim te-
žavam in pomanjkljivostim sistem kriznega upravljanja in vodenja delo-
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val dokaj učinkovito. Sistem je pokazal potrebno mero prilagodljivosti,
medtem ko sta bila za posamezne akterje kriznega upravljanja in vodenja
značilna požrtvovalno delo in visoka stopnja solidarnosti s prizadetimi
ljudmi. Izkušnja potresa je na potresnoogroženih območjih še bolj zao-
strila vprašanja, kot so dosledna potresno varna gradnja, temeljita sana-
cija po nesreči, nujnost poglobljenega in intenzivnega usposabljanja ak-
terjev kriznega upravljanja in vodenja, preverjanje njihove funkcionalne
usklajenosti, natančna razmejitev pristojnosti med njimi ipd. 

Kot odločevalski problem smo zaznali tedaj veljavno hkratno (dvojno)
odgovornost občinskega poveljnika civilne zaščite županu občine in na-
drejenemu poveljniku civilne zaščite. V to kategorijo problemov lahko
uvrstimo tudi neimenovanje vodje intervencije za celotno prizadeto ob-
močje, medtem ko so znotraj občin to vlogo de facto opravljali poveljniki
civilne zaščite, ki pa so se pri sprejemanju odločitev posvetovali s člani
štaba civilne zaščite in župani. 

Krizno komuniciranje je bila šibka točka delovanja sistema kriznega
upravljanja in vodenja. Težave so bile že s pravočasnim obveščanjem jav-
nosti o nesreči, saj so prve uradne informacije o nesreči prišle razmero-
ma pozno. Sistem vodenja in upravljanja na območni ravni se je kljub
temu aktiviral in deloval na podlagi informacij, ki jih je bilo mogoče zbra-
ti prek lokalne policije, gasilcev in prizadetih posameznikov. Obveščanje
lokalnega prebivalstva v krizi je bilo nezadovoljivo in je sprožalo nezado-
voljstvo in frustracije pri prizadetem prebivalstvu in njihove pritiske na
državne komisije, ki so preverjale primernost zgradb za bivanje oz. oce-
njevale škodo. Tudi odnosi z množičnimi občili v tej krizi niso bili pro-
duktivni, zato sistem v celoti ni dobil ustrezne javne podpore za svoje
delovanje. Očitno je, da so predstavniki organov kriznega upravljanja in
vodenja razmere opazovali s perspektive države, ki je – statistično gleda-
no – prizadetemu območju ponudila veliko pomoči, medtem ko so mno-
žična občila na krizo gledala s perspektive tistih posameznikov, ki jih
pomoč še ni dosegla. Kljub vsemu je nujno ugotoviti, da je tvorno sodelo-
vanje ključnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja z množičnimi ob-
čili podlaga za uspešno reševanje krize. Težave so bile tudi s komunicira-
njem znotraj sistema kriznega upravljanja in vodenja, saj nekateri
njegovi pripadniki niso bili (dovolj) usposobljeni za uporabo sistema
zvez.

Poplave leta 1998 so tako kot potres v Posočju predstavljale kompleksno
in težko obvladljivo krizo, h kateri je veliko pripomogla tudi odsotnost
ustreznih preventivnih ukrepov na vodnogospodarskem področju. Popla-
vam, ki so bile najhujše na sotočjih rek in hudournikov, se je pridružilo
še poplavljanje talne vode skozi nedokončan ali nezaščiten kanalizacijski
sistem, sneženje do dolin in celo manjši potres. Analiza je pokazala, da
še tako izpopolnjeno krizno upravljanje in vodenje v primeru poplav 
ne more nadoknaditi izgubljenega v preventivni fazi. Zgrešeni posegi v

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



405

okolje, kot so graditev naselij in komunikacij na poplavnih območij,
pretiran posek gozda, slabo vzdrževanje gozdnih poti in nezadovoljivo
urejanje hudournikov, povečujejo možnost poplav in škodo, ki zaradi
njih nastane.

Veliko težav pa je bilo tudi v samem kriznem upravljanju in vodenju.
Informacijski sistem HMZ objektivno ni mogel pravočasno zagotavljati
nujnih informacij za delo na terenu, zato je bil vzpostavljen provizoričen
območni informacijski sistem. Pomanjkanje kadrov in tehnične opreme
je bila očitno, zato je bilo nujno dati prednost določenim reševalnim ak-
tivnostim, kar je med ljudmi in v množičnih občilih povzročilo veliko ne-
godovanja. Težavo bi lahko presegli s še bolj intenzivnim medobčinskim
in medregijskim sodelovanjem ter z večjim vključevanjem državnih sil za
zaščito, reševanje in pomoč ter Slovenske vojske. Slednja je bila v reševa-
nje krize vključena razmeroma pozno, čeprav je vojska želela pomagati
in so tudi ljudje njeno pomoč pričakovali, vendar so civilne oblasti oceni-
le, da pomoč ni bila nujno potrebna. Eden resnih problemov kriznega
upravljanja in vodenja je povezan z dejstvom, da so bile tudi institucije,
ki naj bi nudile pomoč zaradi poplav, same prizadete, kar sproža konven-
cionalno vprašanje o tem, ali žrtev lahko pomaga drugi žrtvi. 

Požar v podjetju Gorenje v Velenju je ponudil predvsem zanimivo izkušnjo
dokaj domiselnega načina reševanja krize na operativni ravni, v času
same gasilske intervencije in pri sanaciji razmer po nesreči. Vendar pa se
je analiza krize, ki jo je opravila gasilska organizacija, osredotočila pred-
vsem na skladnost delovanja gasilcev z obstoječimi predpisi, manj pa na
izkušnje, ki bi jih lahko vnesli v proces organizacijskega učenja. Zato se
je analiza pretežno usmerila na vzroke širjenja požara in ocenjevanje de-
lovanja posamezniko; čeprav sistem kot celota ni deloval tako, kot bi
moral, je bila krivda pripisana posameznikom in ne sistemskim reši-
tvam. Nasprotno pa je podjetje Gorenje analizo izrabilo predvsem za or-
ganizacijsko učenje, ki je imelo za posledico temeljito revizijo požarne
varnosti, namestitev javljalnikov požarov v vse stavbe in omejitev dosto-
pa zunanjim osebam v podjetje brez ustreznega spremstva. Usmeritev v
strukturne napake sistema in ne v iskanje individualne krivde je omogo-
čila podjetju, da je vzpostavilo ukrepe, ki dolgoročno zagotavljajo visoko
raven požarne varnosti.

Požar v podjetju DAR, d.o.o., v Kopru je determiniralo predvsem dejstvo, da
so gasilci razmeroma pozno dobili informacijo o požaru, ko pa so na
mesto požara prišli, so od zaposlenih prejeli napačne informacije o stanju
v stavbi, ki je gorela, kar je zelo oteževalo njihovo delo. Očitno je bilo po-
zitivno razmerje med pomanjkanjem pravočasnih in natančnih informacij
na eni strani ter napačnimi zaznavami krize in visoko stopnjo stresa pri
akterjih kriznega upravljanja in vodenja na drugi strani. Požar je opozoril,
da so skupne vaje poklicnih in prostovoljnih gasilcev ter prenos izkušenj
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v proces kriznega upravljanja in vodenja nujni in koristni. Pri vodji inter-
vencije so se izrazile lokalne posebnosti, ki v tej konkretni krizi niso pov-
zročale težav pri medorganizacijskem sodelovanju vpletenih. 

Kriza je pokazala, da sta strokovnost in zaupanje temeljna pogoja za
izvrševanje ukazov in s tem tudi za uspešno intervencijo. Vprašanje časa
v gašenju požarov je predvsem vprašanje odzivnih časov. Medtem ko je
odzivni čas gasilske brigade Koper zadovoljiv, pa je odzivni čas prosto-
voljnih gasilskih društev bolj problematičen, kajti odvisen je od časa iz-
bruha požara; največje probleme je pričakovati dopoldan, ko je večina
prostovoljnih gasilcev na svojih delovnih mestih. 

Odnosi med množičnimi občili in strukturami kriznega upravljanja so
bili tudi v tem primeru bolj ali manj napeti. Interesi množičnih občil in
akterjev kriznega upravljanja in vodenja so si očitno različni, zato je iska-
nje neke skupne srednje poti več kot nujno. Odnos gasilske brigade
Koper do množičnih občil je zelo formalen in omejen zgolj na tiskovne
konference po intervenciji. Potreba po strategiji odnosov z javnostmi na
nacionalni ravni in v lokalnih skupnosti se je pokazala kot ključna za us-
pešno razreševanje krize. 

Primer kriznega upravljanja in vodenja ob eksploziji plina v stolpnici v
Mariboru je bil uspešen na vseh ravneh in v vseh pogledih. Nekatere reši-
tve sicer niso bile institucionalizirane, ampak so temeljile na osebnostnih
značilnostih odločevalcev, njihovih izkušnjah, znanju, trenutnih idejah in
zdravi pameti. Enako velja za »ad hoc« usklajevalne in informacijske re-
šitve, na primer dvoje »ad hoc« usklajevalnih odborov in informacijski
center. 

Analiza je pokazala, kako pomembna je harmonična zaznava, enotno
mnenje in slika o razmerah. Akterji kriznega upravljanja in vodenja so
imeli nesrečo za hudo in pomembno že od samega začetka, vsi sodelujoči
pa so imeli enako zaznavo, mnenje in sliko o nesreči. Rezultat enotnega
dojemanja nesreče je bil, da so namenili za njeno reševanje veliko virov
in da je bila deležna pozornosti administrativnega in političnega vrha ob-
čine, ki je deloval usklajeno.

Tudi proaktivnost akterjev ter ustrezno eskaliranje in deeskaliranje uk-
varjanja s krizo na politično-administrativni lestvici so igrali bistveno
vlogo. Akterji so imeli ves čas sami pobudo in nadzor nad dogajanjem in
jih ne množična občila ne dogodki niso pehali v odločitve in aktivnosti..

Simbolna dejanja so v tem primeru igrala pomembno vlogo pri kriz-
nem upravljanju in vodenju. Začela so se s prihodom dveh najpomem-
bnejših oseb s področja zaščite in reševanja v mestni občini Maribor na
mesto nesreče: poveljnika gasilske brigade in poveljnika CZ, kar je po-
menilo, da gre za veliko nesrečo. Za javnost zelo vidno simbolno dejanje
s pomirjujočim učinkom pa je imel tudi županov obisk na mestu nesreče. 

Vodenje kriznega komuniciranja je bilo uspešno z več vidikov. Prvo
uradno informacijo je dal župan na improvizirani tiskovni konferenci na
mestu nesreče. Redne tiskovne konference so bile glavni vir posredova-
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nja informacij množičnim občilom, ki so le v manjši meri iskala informa-
cije tudi drugod. Med akterji obnove se je izmenjava informacij odvijala
na sestankih mestnega »ad hoc« usklajevalnega odbora, prizadetim pre-
bivalcem pa je informacije posredoval informacijski center pri četrtni
skupnosti.

Porušitev Kolizeja v Ljubljani se je dogodila v začetku leta 1995, ko je stopil
v veljavo Zakon o lokalni samoupravi in ko se je v državi oblikoval nov
sistem lokalne samouprave. Na območju nekdanjih občin kot družbeno-
političnih skupnosti so nastale nove. Ponekod so se občine združile v
eno, drugod pa je nastalo na območju bivše občine več novih. Oblikovali
so se novi organi lokalne oblasti, stari pa so dobili nove naloge in poobla-
stila. Po volitvah se je na oblasti zamenjalo veliko ljudi. Drugačna vloga
občin in nova razdelitev nalog oziroma pristojnosti med državo in lokal-
nimi skupnostmi sta od uslužbencev zahtevali nove pristope pri reševa-
nju nalog in poznavanje drugačne vloge novih lokalnih skupnosti. Do ve-
likih sprememb je prišlo tudi na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, saj so se naloge z nastankom enotne mestne občine
Ljubljana združile, lokalna skupnost pa si z njenim nastankom ni zagoto-
vila kadrovskih virov za oblikovanje in uresničevanje sistema zaščite in
reševanja. Vse to je pogojevalo način kriznega upravljanja in vodenja ob
porušitvi Kolizeja.

Reševanje ob porušitvi se je začelo kot »navadna intervencija«, ki pa se
je z obsegom nesreče prevesila v resen problem, saj je bilo treba ljudem
zagotoviti nastanitev, izvajati koordinacijo med različnimi nivoji upravlja-
nja, ki so bili v tem obdobju v reorganizaciji ali pa so pravkar nastali.

Noben pristojen štab se ni sestal v polni sestavi, večino njihovih nalog
pa so opravile strokovne službe lokalne samouprave in ministrstev. Iz
tega je razvidno, da bi bilo v prihodnje smotrno, da se v načrtih zaščite in
reševanja v prvih fazah nesreče in ob manjših in srednjih nesrečah večjo
vlogo nameni strokovnim službam za zaščito in reševanje, v primeru več-
jih nesreč pa se le te dopolnijo s strokovnjaki s specifičnih področij (stati-
ki, kemiki, gradbeniki, geologi, hidrologi …). Dogodki kažejo, da je nujno
treba redefinirati vloge poveljnikov CZ in štabov CZ.

Komuniciranje z množičnimi občili je bilo tudi po opravljenih analizah
pristojnih služb najbolj kritična in slabo opravljena naloga. Župan takrat
še ni imel službe za komuniciranje z množičnimi občili, član Mestnega
štaba CZ zadolžen za stike z množičnimi občili pa ni bil navzoč na prizo-
rišču nesreče. Množičnim občilom je bilo omogočeno skoraj neomejeno
gibanje po območju reševanja, kar je tudi vplivalo na dokaj nasprotujoče
si oziroma enostransko poročanje, saj tudi reševalci niso imeli vseh infor-
macij o sprejetih in izvedenih ukrepih. Komuniciranje z množičnimi ob-
čili ni bilo usklajeno, zato so si novinarji pomagali na različne načine in
tako mnogokrat prišli do nepopolnih informacij, ki so jih predstavljali
kot splošno veljavne, prav tako se je v nekaterih množičnih občilih poka-
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zala želja po senzacionalizmu. Nesreča je pokazala, kako pomemben
segment reševanja so pripravljeni in usklajeni ukrepi na področju stikov
z javnostmi.

Primer ekološke nesreče zaradi razlitja nafte iz skladišča v Ortneku postav-
lja predvsem vprašanje, zakaj je do takšnih razsežnosti nesreče sploh
prišlo. Občinski štab CZ Ribnica se je sicer zavedal potencialne nevarno-
sti, ki jo je predstavljalo skladišče v Ortneku, vendar vpogleda v kako-
vost in vzdrževanje skladišča ni imel. Številne pomanjkljivosti so bile
obelodanjene šele po sami nesreči. Pri tem je treba upoštevati še dejstvo,
kako se pomen nesreče dojame. Predvsem je treba poudariti skoraj nas-
protujoče si zaznavanje nesreče. Podjetje S-Trade oziroma zaposleni so
nesrečo zaznali kot manj pomembno in obvladljivo, zato je niso prijavili.
Ta odločitev je v veliki meri vplivala na nadaljnje organiziranje interven-
cije in sanacije. Neposredno je odločitev vplivala na odzivni čas interven-
cijskih služb ter bistveno zmanjšala manevrski prostor pri sprejemanju
vseh nadaljnjih odločitev. Tako so bile intervencija in z njo povezane
aktivnosti podvržene improvizaciji. Odločevalci niso imeli na voljo po-
datkov (količina iztečene nafte), s pomočjo katerih bi lahko preprečili
širjenje onesnaženja. Tovrstne omejitve so postale stalnica pri celotnem
postopku odločanja. S pomočjo visoke motiviranosti akterjev kriznega
upravljanja in vodenja, improvizacije, koordinacije vseh človeških in ma-
terialnih virov, učinkovitega vodenja in poveljevanja je bila intervencija
kljub začetnim težavam izvedena dokaj uspešno. 

Vendar pa je reševanje krize izpostavilo tudi določene pomanjkljivosti,
ki so lahko poučne. Za skladiščenje večjih količin nevarnih snovi, so
kraške regije najbolj neprimerne. Podjetje S-Trade ni vzdrževalo skladiš-
ča, kjer so se nahajale lahko vnetljive snovi. Podjetje bi moralo poleg
vzdrževanja objektov razpolagati z osnovno opremo (naftne bariere, piv-
niki …), s katero bi v primeru razlitja lahko preprečili onesnaženje zunaj
objektov skladišča. Okoljska vprašanja v slovenski zakonodaji še niso za-
dovoljivo rešena. Razmere se sicer tudi zaradi skorajšnjega vstopa v EU
dnevno izboljšujejo, s sprejemanjem novih, bolj kakovostnih zakonov, ki
urejajo ravnanje z nevarnimi snovmi. 

To nam torej v grobih orisih prinaša analiza posameznih kriznih pri-
merov, v nadaljevanju pa bomo predstavili nekaj splošnih sklepov, ki jih
je skupaj z zgoraj predstavljenimi specifičnimi ugotovitvami mogoče
upoštevati pri nadgradnji kriznega upravljanja in vodenja v Sloveniji:
1) Čeprav je nekatere nesreče mogoče napovedati, oblasti v Sloveniji ne

sprejemajo vseh potrebnih preventivnih ukrepov za soočanje z njimi.
Dejstvo je, da so nekateri tovrstni ukrepi predragi, saj je na primer za
preprečevanje poplav treba izvesti zahteven vodnogospodarski pro-
jekt, na drugi strani pa je očitno, da smo se ljudje kljub opozorilom
približali rekam in na ogroženih območjih zgradili hiše in celo gospo-
darske objekte. V primeru potresa je edina učinkovita preventiva po-

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



409

tresno varna gradnja, ki pa je bila zakonsko uveljavljena šele pred šti-
rimi desetletji; to pomeni, da so mnoge starejše stavbe v tem pogledu
zelo ranljive. V primeru kosovske krize pa je bil tok dogodkov predvi-
dljiv, vendar kljub temu državni organi niso sprejeli vseh potrebnih
preventivnih ukrepov. 

2) Odločanje in vodenje sta bila v mnogih primerih kriz protislovna in v
nasprotju s pravili in načrtovanimi postopki. Priča smo bili zamenjavi
ali preprostemu prevzemanju odgovornosti, improvizacijam in »ad
hoc« rešitvam. Lokalne prakse so bile zelo raznolike. Tako bi poveljnik
civilne zaščite lahko imenoval vodjo intervencije, ki bi se na licu mesta
ukvarjal s krizo, vendar pa je v dveh preučevanih primerih poveljnik
civilne zaščite sam zadržal pristojnost in vodil intervencijo, ob tem pa
(vsaj v enem primeru) zanemaril svojo vlogo koordinatorja. V tretjem
primeru sta dve vodji intervencije delovali hkrati. V četrtem primeru je
več vodij intervencije delovalo drug za drugim. V petem primeru pa
nihče ni bil izrecno imenovan za vodjo intervencije. Kljub vsemu pa
analiza pokaže, da je kakovost ljudi, ki so vključeni v krizno upravlja-
nje in vodenje, bolj pomembna za uspeh intervencije kot pa preprosto
sledenje pravilom in formalnim postopkom.

3) Zaznava in opredelitev krize je pogosto odvisna od izkušenj. Ljudje, ki
so že izkusili podobno nesrečo ali več nesreč, so nagnjeni k razvijanju
t. i. krizne subkulture; to jim omogoči, da pravočasno zaznajo krizo,
sprejmejo ustrezne ukrepe in prevzamejo krizne vloge. To sta bila pri-
mera poplav in potresa, ki sta se zgodila na istem območju 8 oziroma
22 let kasneje. Nasprotno pa v primeru razlitja nafte v Ortneku delavci
in vodilni v podjetju, ki niso imeli izkušenj, niso dogodka zaznali kot
nesreče in so menili, da ga bodo sami obvladali. Na žalost je minilo 12
ur, da so odgovorne oblasti prišle do informacije, da se je pripetila ne-
sreča, medtem pa so bile vode na kraškem območju že onesnažene. V
primeru porušitve stavbe Kolizej v Ljubljani so akterji kriznega uprav-
ljanja in vodenja sprva nesrečo zaznali v manjšem obsegu, kot se je de-
jansko zgodila.

4) Organizacijsko sodelovanje je bilo dokaj dobro v večini analiziranih
primerov, vendar pa odnosi med različnimi akterji na prizorišču nesre-
če niso bili vedno dovolj jasni. Mešanica lokalnih, regionalnih in dr-
žavnih akterjev, vojaških in nevladnih akterjev je v nekaterih primerih
proizvedla določeno stopnjo napetosti in nejasnosti glede odgovorno-
sti in pristojnosti. V primeru manjših lokalnih nesreč, ki vpletejo zgolj
lokalne dejavnike, je organizacijsko sodelovanje veliko boljše, saj te-
melji na osebnem poznanstvu in izkušnjah. Za nekatere lokalne skup-
nosti je značilna t. i. lokalna praksa, ki ni nujno skladna z formalnimi
rešitvami, vendar je vsaj dokler je kriza lokalna, funkcionalna. V pri-
meru nesreče regionalnega ali državnega obsega bi lahko bilo povezo-
vanje različnih lokalnih praks z regionalnimi in državnimi akterji
dokaj težavno.
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5) Zakonodaja varstvu pred nesrečami in o obrambi zagotavlja možnost,
da se v primeru, ko civilne sile in sredstva niso zadostne in ko oboro-
žene sile ne izvajajo drugih vojaških nalog, v zaščito, reševanje in po-
moč v primeru nesreče vključijo tudi vojaške enote in sredstva. Vendar
pa je videti, da civilne oblasti v primeru nesreč nerade prosijo za vojaš-
ko pomoč, medtem ko gredo pričakovanja prizadetega prebivalstva
ravno v nasprotni smeri. Med poplavami 1998. smo bili priča situaciji,
ko je vojska bila v vojašnicah, vendar ljudem v bližnjih stanovanjskih
blokih ni mogla pomagati, saj je civilne oblasti niso za to zaprosile.
Proti koncu krize je vojska kljub vsemu bila aktivirana, vendar je
lahko pomagala zgolj v fazi sanacije razmer. V primeru potresa v Po-
sočju istega leta je bila pomoč vojske obljubljena v nedeljo, na dan, ko
se je nesreča zgodila, medtem ko je dejanska in zelo omejena pomoč
prispela nekaj dni kasneje, v sredo.

6) Vloga množičnih občil v procesu kriznega komuniciranja je zelo po-
membna predvsem pri odkrivanju pomanjkljivosti sistema in ustvarja-
nju javnega pritiska, potrebnega, da se situacija izboljša. Videti je da
množična občila igrajo ambivalentno vlogo v tem procesu – na eni
strani je vsaka kriza priložnost za množična občila, da si povečajo ob-
činstvo in intenzivirajo javno pozornost, na drugi strani pa so množič-
na občila po Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
del kriznega upravljanja in vodenja, saj se od njih pričakuje, da bodo
pomagala zmanjšati hude posledice, ki jih kriza lahko prinese. Zažele-
no je, da bi množična občila našla ustrezno ravnovesje med svojimi
poslovnimi interesi (dobiček) in vlogo, ki jo imajo v procesu kriznega
upravljanja in vodenja.

7) Nekateri proučeni primeri so razkrili, da so množična občila povezala
prizadete ljudi z ‘zunanjim’, normalnim okoljem, kar jim je pomagalo
v psihološkem smislu: ljudje so vedeli, da niso sami v svoji nesreči,
imeli so priložnost, da s svojimi težavami seznanijo širšo javnost, in ta
jim je pomagala, o čemer so spet poročala množična občila. Pomem-
bno je tudi, da je tok informacij, ki je dosegel prizadete ljudi, zmanjšal
občutek negotovosti, posledično pa tudi strah, ki ga pogosto spodbuja
prav negotovost. Kljub vsemu pa so intervjuji s prizadetimi ljudmi raz-
krili, da so pogrešali hitro, konkretno in natančno informacijo o raz-
merah, ki bi jo prek množičnih občil posredoval verodostojen območni
ali državni vir. Torej imamo opraviti z vsaj navideznim protislovjem, ki
ga lahko poimenujemo informacijski paradoks: na eni strani so mno-
žična občila posredovala javnosti veliko količino informacij, na drugi
strani pa so prizadeti ljudje informacije pogrešali. To pa pomeni, da sta
v krizi pomembna predvsem kakovost in vir informacij in ne toliko ko-
ličina le-teh.

8) V mnogih primerih je termin ‘država’ postal medijska metafora za vse
težave in probleme, ki smo jim bili priča na prizorišču krize. Čeprav so
predstavniki države trdili, da so bile nekatere informacije posredovane
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s strani množičnih občil v bistvu dezinformacije, so jih ta še naprej
uporabljala, da bi dokazala nesposobnost oblasti, ki se ukvarjajo s
krizo. Hkrati je država po odnosu do množičnih občil vstopila v zača-
ran krog, saj so njeni predstavniki dajali prizadetim ljudem nestvarne
obljube in roke, v katerih bodo sanirali razmere, tega pa ni bilo mogo-
če uresničiti. Množična občila so to dejstvo z veseljem uporabila za kri-
tiko ‘države’ in potem so njeni predstavniki dali nekaj novih obljub, ki
pa spet niso bile uresničljive. Veliko je bilo medsebojnega obtoževanja
med množičnimi občili in predstavniki države, še najbolj izrazito v pri-
meru računalniškega prehoda v leto 2000, potresa v Posočju, poplav in
požara v podjetju DAR v Kopru. Tam, kjer so s podobno nesrečo že
imeli izkušnjo v preteklosti, so množična občila ustvarjala vtis, da sta
bila krizno upravljanje in vodenje veliko boljša v preteklosti kot v se-
danjosti, čeprav realna primerjava tega ne potrjuje. V tem kontekstu bi
lahko uporabili besedno zvezo ‘idealna preteklost nasproti kaotični se-
danjosti’, čeprav je bilo tudi v preteklosti v procesu kriznega upravlja-
nja in vodenja storjenih veliko napak. Najbolj očitno so to demonstri-
rale poplave in potres leta 1998.

9) Krizno komuniciranje bi v prihodnje brez dvoma lahko bilo izboljšano.
Kot smo videli, je bil odnos med množičnimi občili in oblastmi vse
prej kot idealen. Strategija odnosov z množičnimi občili in posredno z
javnostjo je na začetni razvojni stopnji. Težave pri kriznem komunici-
ranju pa so bile navzoče tudi med akterji kriznega upravljanja in vode-
nja, ki so prihajali iz različnih vladnih resorjev in z ravni teritorialno-
političnega organiziranja (lokalne, regionalne in državne). Analiza je
razkrila, da nekateri operativci niso znali uporabljati osebnih komuni-
kacijskih naprav, ki so posebej namenjene komuniciranju med kriz-
nim upravljanjem in vodenjem. 

10) Mednarodno sodelovanje se ne nanaša na vse proučene primere,
vendar so nekateri med njimi (potres, poplave, vojna v Sloveniji in Ko-
sovska kriza) dokazali, da države spoštujejo svoje mednarodne obvez-
nosti in da solidarnost deluje. V primeru potresa so sosednje države
ponudile celo več pomoči, kot je bilo potrebno. Očitno je, da je stopnja
internacionalizacije krize odvisna od narave in obsega krize – nekatere
krize niso hude in so bolj omejenega lokalnega značaja, medtem ko
druge prizadenejo pokrajine ali celotne države. Politično-vojaški krizi,
kot sta bili vojna v Sloveniji leta 1991 in kosovska kriza 1999, sta zelo
poudarili mednarodno razsežnost. Kar zadeva vojno, bi lahko rekli, da
so mednarodni dejavniki, tako posamezne države kot tudi mednarod-
ne organizacije, veliko pripomogli k razmeroma hitri rešitvi krize.
Niso pa bili v tem primeru pomembni zgolj mednarodni akterji, ki so
kanalizirali in omejevali vedenje sovražnih strani, ampak so bile za re-
lativno ugoden razplet krize pomembne tudi naklonjene mednarodne
okoliščine – konec bipolarne delitve Evrope, združitev vzhodne in za-
hodne Nemčije, razpad varšavskega sporazuma in razpad Sovjetske
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zveze. In ne nazadnje je na razplet te krize ugodno vplivala tudi poli-
tična, pravna, vrednotna in gospodarska demokratizacija večine bivših
socialističnih držav.

11) Čas je očitno eden ključnih dejavnikov kriznega upravljanja in vode-
nja. Omenili smo že, da je slovenski sistem kriznega upravljanja in vo-
denja v razmeroma dobrem stanju. Po drugi strani pa je pravočasno
odzivanje na krizo eno od področij, na katerih so možne izboljšave. V
primeru potresa v Posočju so oblasti potrebovale eno uro, da so stro-
kovno in laično javnost uradno obvestile o dogodku. Italijanska televi-
zija je poročala o dogodku prej, kot so bile o njem obveščene naše ci-
vilnozaščitne oblasti. V primeru razlitja nafte v Ortneku so zaposleni
potrebovali 12 ur, da so ugotovili, da se z nesrečo ne bodo mogli spo-
prijeti sami in so o tem obvestili oblasti. V primeru požara v podjetju
Dar v Kopru je intervencijska enota gasilske brigade potrebovala zgolj
3 minute po klicu, da je prišla na prizorišče nesreče, vendar pa je stav-
ba pred pozivom gasilcem gorela vsaj 20 minut. V določenih primerih
je pravočasno odzivanje na krizo ključno za preživetje ljudi in zaščito
materialnih dobrin – visok časovni pritisk zahteva hkratno odločanje,
polno napetosti in stresa za odločevalce. Druge krize dajejo na razpo-
lago več časa in dovoljujejo postopno odločanje, ki omogoča premislek
in izbiro ustreznih rešitev. V vseh krizah pa je čas pomemben v fazi sa-
nacije razmer. Sanaciji razmer po poplavah in potresu leta 1998 še
nista končani, čeprav so se po tem zgodile že mnoge druge nesreče.

12) Raziskovalci radi poudarjamo funkcionalno perspektivo kriznega
upravljanja in vodenja, medtem ko pogosto zanemarimo politično-sim-
bolno razsežnost tega procesa. Preučeni primeri ponujajo mnogo de-
janj ali opustitev tistih, ki so imela simbolno vrednost: takojšen prihod
visokih državnih in lokalnih politikov in uradnikov na prizorišče ne-
sreče je imelo pozitivno simbolno vrednost in pozitiven psihološki uči-
nek na prizadete ljudi in obratno: če politiki in uradniki niso prišli na
mesto nesreče ali so prišli pozno ali niso niti poklicali po telefonu,
potem je simbolno sporočilo prizadetemu območju omalovaževalno. V
primeru eksplozije plina v stanovanjskem bloku v Mariboru je župan
mesta takoj prišel na prizorišče, poveljnik civilne zaščite je naročil
ogrevan avtobus, ki je bil zasilno zatočišče za prizadete stanovalce,
hkrati pa je v sosednjem bloku organiziral informacijsko službo – vse
to je imelo očitne pozitivne psihološke učinke na prizadete ljudi. V pri-
meru potresa v Posočju je bilo pomembno, kakšne znamenja in barve
bodo uporabljale komisije za označevanje poškodovanih stavb, saj so
se ljudje še vedno spominjali znamenj in barv, ki so jih uporabljali v
potresu pred 22 leti. Napačno tolmačenje barv (rdeča barva naj bi po
njihovem mnenju pomenila novo hišo, dejansko pa je pomenila nepri-
mernost stavbe za bivanje) je med prizadetimi povzročilo veliko neje-
volje in težav. Tudi navzočnost oboroženih sil v kriznem upravljanju in
vodenju ima pozitiven vpliv na občutke prizadetih ljudi. Potemtakem
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je pomembno, da v analizah kombiniramo (prevladujoči) funkcionali-
stični in (dopolnilni) konstruktivistični pristop, kar je ena od značilno-
sti pričujoče analize.

Sklenemo lahko z mislijo, da vsaka nesreča prinese jasno sliko o družbi
in njeni pripravljenosti, da se spoprime s krizo v najširšem smislu. Ali
razpolagamo z ustreznimi »stand-by« mehanizmi za soočanje s krizo, ali
imamo proračunske rezerve za pokritje najnujnejših stroškov, ali imamo
materialne rezerve, ki olajšajo krizno upravljanje in vodenje, ali je skup-
nost dobro organizirana in pripravljena za soočanje s krizo, ali je razisko-
valna politika prilagojena potrebam skupnosti v kriznih časih, ali ljudje,
državne ustanove in podjetja izkazujejo dovolj solidarnosti prizadetemu
območju? Odkriti odgovori na ta in številna druga sorodna vprašanja
imajo lahko za družbo katarzični učinek, ki ji omogoča, da iz krize izide
močnejša, saj je vsaka kriza za družbo tudi priložnost. 

Izkušnje in znanje, ki jih prinašajo preučeni krizni primeri, bi bili
lahko koristni za razvoj kriznega upravljanja in vodenja v Sloveniji, ven-
dar pa je treba poudariti, da ni dovolj samo učenje, ampak tudi uporaba
znanja in izkušenj v praksi kriznega upravljanja in vodenja. Nekatere
razsežnosti kriznega upravljanja in vodenja so že bile izboljšane na pod-
lagi znanja in izkušenj pridobljenih v preučevanih krizah: oblasti so bolj
naklonjene investicijam na vodnogospodarskem področju, ki preprečuje-
jo poplave; sanacija razmer po potresu v Posočju je počasna in finančno
zahtevna, vendar zaradi izkušenj iz leta 1976 temeljita in naravnana v
dolgoročni razvoj prizadetega območja. Postavljene so bile nove in mo-
dernejše potresne opazovalnice. Okoljske nesreče so prisilile oblasti, da
sprejmejo nacionalni program varstva pred nesrečami in zakon o varova-
nju okolja. Odnos lokalne skupnosti do skladišča nafte in njenih deriva-
tov v Ortneku je danes bistveno drugačen: prebivalce prek množičnih
občil redno obveščajo o stanju, sistem obveščanja o nesreči je izboljšan,
medtem ko so lokalne gasilske enote bolje opremljene in usposobljene za
soočanje z okoljskimi nesrečami na kraškem območju. Požari na obal-
nem območju so prisilili oblasti, da razvijajo program preprečevanja po-
žarov. Obalna gasilska brigada se razvija v količinskem in kakovostnem
smislu, njeno usposabljanje vključuje tudi psihološko obravnavo gasilcev
v pokrizni fazi. Rešitve na področju organiziranosti, vodenja in še pose-
bej odločanja se zaradi organizacijskega učenja na izkušnjah postopno iz-
popolnjujejo. Načrti kriznega upravljanja in vodenja se nenehno izboljšu-
jejo, čeprav naša analiza razkrije, da ima načrt kot dokument v krizi
omejeno vrednost, hkrati pa je načrtovanje kot proces izrednega pome-
na. Dejstvo, da akterji kriznega upravljanja in vodenja poznajo temeljne
prvine načrta in da so bili skladno z njim urjeni in opremljeni, veliko pri-
pomore k uspehu kriznega upravljanja in vodenja.

Avtorji upamo, da bodo izsledki raziskovalnega projekta, predstavljeni
v pričujoči knjigi, prispevali k nadgradnji kriznega upravljanja in vodenja
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v Sloveniji in njenem mednarodnem okolju, saj je preučevanje kriz, ki so
se v Sloveniji zgodile v preteklih letih, del evropskega raziskovalnega
programa.
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Marjan Malešič

SUMMARY

Security and politics in Europe have changed dramatically in the last 15
years. These changes require a reform of security policy and restructur-
ing of contemporary states’ security systems. European states do not
neglect the military aspects of their security in new security and political
milieu. However, greater emphasis is given to non-military threats that
could lead to complex crises. These non-military threats are: natural and
technological disasters, severe social-economic problems, mass migra-
tions, environmental problems, medical and epidemiological situations,
terrorism, organized crime, arms, dangerous substances, and drug traf-
ficking. Many recent crises witnessed in the last years were related to
these threats. Comprehensive and consistent approaches to their man-
agement are required, be it detection, prevention, preparedness, response
or recovery. 

As we could see in the research for this volume, Slovenia is not an
exception in this regard. The effective response to the crises that we
experienced in the last decade or so, demanded adequate coordination
between different institutions involved in crisis management, quick and
smooth flow of information, logistic and information support to strategic
decision-making and the availability of proper information to the general
public regarding the consequences of the crisis and the measures taken
to overcome these consequences. 

Contemporary complex crises tend to produce negative cross-national
effects, meaning that their prevention, management and consequences
should be addressed internationally. It is fair to say that we have wit-
nessed substantial multilateral and bilateral international cooperation in
the field of crisis management in the last years. The globalisation process
and regional integration processes stimulate contemporary governments
to cooperate in the field of crisis management, be it on the multilateral
level (in the framework of UN, EU and NATO programmes) or the bilat-
eral one, through agreements between different countries. In addition to
the practitioners who cooperate at the operational level, there is an ever-
growing tendency in the academia to collaborate in exploring the causes,
processes, consequences and management of various natural or man-
made disasters that produce crises. One of the research projects promot-
ing international cooperation in this field is Crisis Management Europe,
led by Swedish CRISMART (Crisis Management Research and Training).
The Defence Research Centre of the University of Ljubljana joined this
pan-European research programme in 2000.
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The cooperation within the project Crisis Management Europe could
have many positive international and national impacts: The possibility of
forming a lobby of countries which could, in the context of the interna-
tionalisation of crisis management, play a substantial role within the UN,
EU and NATO: Diffusion is achieved with crisis research methodology
and the possibility of applying methodological procedures in the field of
civil defence and civil protection at the national level: The possibility of
comparing the empirical results obtained at the national level with
empirical results obtained in other countries involved in the programme
is explored. The possibility of identifying typical patterns of crisis 
management in all involved countries and specific features of crisis man-
agement at the national level: An opportunity to learn from mutual expe-
riences in the field of crisis management; and fostering of inter-institu-
tional research cooperation among countries involved in the research
programme. 

The purpose of the research programme was to stimulate scientists
and researchers on one hand, and a wide circle of practitioners on the
other hand, in order to start more comprehensive and deliberate dealings
with the field of crisis management. The main guidance was that the
majority of experts accept new theoretical basis and research methods,
use them to explore different cases, obtain new knowledge and experi-
ences, and create better conditions for civil crisis planning and crisis
management in Slovenia. The formation of research group was done in
this spirit and consists of professionals from the academic sphere and
the national security system, which overcomes the classical scheme of
commissioner-performer relationship and facilitates the transfer of
empirical results into everyday practice. 

Apart from general positive effects on international research coopera-
tion, as mentioned above, we anticipated some practical results in the ini-
tial phase of the research: to obtain new theoretical and practical concep-
tions, to adopt and apply crisis management research method in
Slovenia, to deepen the contacts with corresponding crisis management
institution abroad and to exchange experiences, to enhance crisis man-
agement practises in the country to the level of most developed EU and
NATO countries in this field, to create unified methodology for crisis
management research in different crisis cases, and to form concrete pro-
posals and advices for practical activity in the field of crisis management. 

Theoretical approach and methodology

By joining the Crisis Management Europe research programme, we
accepted basic theoretical assumptions and methodological approach
provided by CRISMART. Our empirical research is based on an under-

XKRIZNO UPRAVLJANJE IN VODENJE V SLOVENIJIX



417

standing of crisis as a subjective situation, in which basic values are
threatened, it is marked with uncertainty, and actors make decisions
under high time pressure. The decision-makers in the time of crisis
should recognise that decisions have cross-sector impacts and that mis-
takes should therefore be avoided. The applicability of previous experi-
ences and resources is limited in each new crisis, whereas the informa-
tion available is likely to be scarce, redundant or inaccurate. As it
develops, a crisis produces new signs and characteristics, which require
strict internal and external control of decisions made. The decision-mak-
ers are under constant stress, with little chances for rest and relaxation. 

Taking into consideration the fact that we should explore the cognitive
capacity of people involved in crisis decision-making and the institution-
al framework in which the decisions are made, we applied a cognitive-
institutional research approach to crisis decision-making. We used four-
level model of exploring various cases:
1. installation of individual crisis in an appropriate historical, political,

cultural and institutional context,
2. general description of the case and time-frame,
3. dissection of crisis to specific situations that request decision-making

and
4. use of holistic approach, where crisis is seen again as a complex and

comprehensive entity and not only as a sum of its specific sequences. 

We selected 10 different cases to be explored. These cases are: Indepen-
dence war, 1991, Kosovo crisis (crisis management in Slovenia), 1999,
Posočje earthquake, 1998, River floods, 1998, Explosion of gas in an
apartment building in Maribor, 1999, Oil spill in Ortnek warehouse,
1998, Collapse of Kolizej building in Ljubljana, 1995, Fire in Gorenje
Velenje enterprise, 2000, Fire in DAR Koper enterprise warehouse, 2000
and Y2K problem in Slovenia, 1999-2000. 

All these cases were explored using several analytical themes: 
– prevention and preparedness, 
– decision-making bodies, 
– leadership, 
– perception and definition of crisis, 
– value conflict, 
– political-organizational cooperation and conflict, 
– crisis communication and relations with mass media, 
– internationalisation of crisis, 
– time as a factor of crisis and 
– lessons learned. 

It is evident that all selected cases do not provide the complexity needed
to be explored through all analytical themes. Nevertheless, all cases
allow us to thoroughly explore several analytical themes. The methods
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we used most frequently were official document content analysis, mass
media content analysis, analysis of secondary sources and data, and
individual and group interviews. By selecting cases and themes, we actu-
ally created a matrix that allows us not only to have a thorough insight
into the individual cases (through analytical themes), but also to explore
the analytical themes through various cases. 

Specific findings 

Various historical and cultural peculiarities, as well as natural, technolog-
ical and geopolitical facts have required the authorities of Slovenia to 
create and develop a rather sustainable and effective crisis management
system. Nevertheless, there is still a lot of room to improve the crisis
management strategies and to integrate various ostensibly separated
fields of crisis planning and preparedness. We believe that inserting the
lessons and experiences from previous crises into the cognitive frame-
work of today’s crisis management is an important task. Here are some
findings brought about by the analysis of selected cases:

The report on the war in Slovenia in 1991 provided the historical 
context, chronology of events, depiction of preventive activities, and pre-
paredness. However, the report also included the analysis of two impor-
tant decisions: The decision to block military objects and crucial commu-
nications, and the decision to alert the population regarding the possible
air raid of Yugoslav People’s Army (JNA). 

The war in Slovenia is one of the most complex crises in modern
Slovenian history. That was particularly true, since Slovenia did not enter
the armed conflict, which determined this crisis, as an internationally
recognized state with all attributes of statehood. The war violently began
the process of state, political, economic and security reforms. Despite
this fact, the preparations to cope with the possibility of violent collapse
of Yugoslavia started rather early in Slovenia. That was a consequence of
the timely perception of potential crisis on the part of political and
bureaucratic elite in Slovenia. However, despite the signals that were
coming from the Yugoslav surroundings – inter ethnic tensions, decrease
of JNA’s legitimacy, Serbian economic warfare against Slovenia, seizure
of Territorial Defence weapons by JNA … – the war itself surprised many
people in Slovenia. 

The above mentioned war preparations were successful and made
possible for the authorities to create a modified system of “total people’s
defence”, which did not give the primacy to military defence, but equally
took into account the military and non-military defence precautions.
This approach made possible the coordination of preparations in mili-
tary, economic, psychological, civilian-based, intelligence, and other
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defence fields. In the war, such a structure of preparations enabled the
Slovenian authorities to apply asymmetric warfare, allowing the use of
its own advantages and opponent’s disadvantages, and leaving a lot of
space to political negotiations.

Two cases of decisions that were thoroughly explored in the research
project, i.e. blocking of military objects and crucial communications, and
alerting the population regarding the possible air raid proved the success
of the preparations. The first experience has, nowadays, a limited value
due to changed security circumstances and security system of the coun-
try, whereas the second one heavily influenced the reform of civil protec-
tion system. The system was de-centralized, special state intervention
units were introduced, the notification system was reformed, and some
structure and leadership related changes occurred. 

The case of NATO’s air attacks against the Federal Republic of
Yugoslavia in 1999, due to the violation of minority rights of ethnic Alba-
nians in Kosovo, the so called Kosovo crisis, was not a typical crisis for
Slovenia, because it did not take place on the territory of Slovenia. How-
ever, the crisis had indirect security and other implications that forced
the Slovenian authorities to adopt some measures. The analysis revealed
that the crisis gave enough time to crisis management actors to make the
needed preparations. They were successful at the individual actor level;
however, the coordination among them was rather poor. The way of mak-
ing decisions did not change during the crisis – different crisis manage-
ment actors dealt with the crisis in the framework of their regular tasks
and competences. 

The Kosovo crisis did not bring about different perceptions and presen-
tations among various actors in Slovenia (population, bureaucracy, gov-
ernment and parliament), which was the basis for relatively unified treat-
ment of crisis and the absence of political-organisational conflicts. As far
as the crisis and its implications to Slovenia were concerned, the authori-
ties were sending calming and balanced messages to the public. The
entire top state structure was involved in following the crisis. Further-
more, all necessary precautions in the field of border control, protection
of important personalities and objects, and counter-terrorism were intro-
duced. Due to its nature, the crisis did not make a high time pressure on
the decision makers. 

Despite the fact that the Kosovo crisis was atypical for Slovenia, it
brought about some useful experiences, such as the necessity of timely
preparations, adequate documentation of events, processes and reac-
tions to them, creating broader political consensus in crisis when dealing
with politically sensible crises, and the necessity of immediate coopera-
tion and harmonic action of crisis management actors.

In Slovenia, the computer transition to year 2000 was a success.
Despite this fact, we analysed the events related to the publishing of pub-
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lic warning regarding the possible difficulties of computer transition,
which we named the Y2K crisis. The public warning sent to the mass
media was a subject of an attack by the same mass media, blaming the
civil protection and disaster relief authorities that they unnecessarily
triggered panic reaction of the population. That was a typical problem of
crisis communication, which refers to the issue of alerting the population
in case of danger in general, and, in particular, the role of the mass
media in this process. Even more so due to the fact that similar warnings
regarding possible Y2K problems were released in other countries, but
without any consequent troubles. In Slovenia, the latter were related to
underestimation of computer transition to year 2000, neglecting the
necessity of warning the public on possible consequences, and uncoordi-
nated action of government agencies, which did not fully support the
state Administration for Civil Protection and Disaster Relief. The case
also revealed the underestimation of importance of public relations in a
(potential) crisis and the absence of well-established communication
practice. 

The analysis of Posocje earthquake offers a general judgement that,
despite some difficulties and deficiencies, the crisis management system
functioned relatively effectively. The system displayed the necessary flex-
ibility, whereas some crisis management actors displayed a lot of self-
sacrifice and high level of solidarity with affected people. However, the
experience of an earthquake exposed some issues, such as consistent
earthquake-safe construction, thorough reconstruction of buildings and
infrastructure after the disaster, necessity of in-dept and intensive train-
ing of crisis management actors, review of their functional coordination
and delineation of their competences.

The decision-making problem was a double responsibility of civil pro-
tection commander at the municipal level: He was concurrently account-
able to the mayor and to the subordinate civil protection commander. In
this category of difficulties, we could also place the fact that the incident
commander for the entire affected region was not appointed at all,
whereas at the level of affected municipalities that role was “de facto”
assumed by the civil protection commanders, who also consulted mayors
and members of civil protection staff regarding crucial decisions. 

Crisis communication was a weak point of crisis management. It start-
ed with rather late notification of the public about the disaster. Regard-
less of this fact, the local crisis management system was activated on the
basis of information collected by the local police, the fire brigade and the
affected individuals. The notification of affected people was rather poor
and caused dissatisfaction and frustration among them, and their pres-
sure on the state commissions, who were checking the adequacy of
buildings for living and estimating the damage. The media relations were
also not productive enough and consequently, the crisis management
system did not gain full public support during the operation. The experi-
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ence shows that sound cooperation of key crisis management actors with
the mass media is the basis for the success of the operation. Some com-
munication problems were also identified within the crisis management
system; namely, some of the crisis managers in the field were not appro-
priately trained to use the technical equipment. 

Floods in 1998 were, similarly to the earthquake, a complex crisis that
was not easy to deal with, especially due to the absence of proper pre-
ventive measures in the hydro-economic field. The floods, which were
worst at the confluence of rivers and torrents, were accompanied by the
flooding of underground waters through the canalisation system, snow-
ing in valleys, and even a low-scale earthquake. The analysis revealed
that even perfect disaster management could not compensate what was
missed in the preventive phase. Problematic interventions in the envi-
ronment, such as the construction of buildings and communications in
flooding areas, uncontrolled exploration of forests, inadequate mainte-
nance of forest roads, and unsatisfactory regulation of torrents, increase
the possibility of floods and the damage they cause.

We also witnessed many difficulties in crisis management itself.
Hydro-meteorological information system could not provide prompt
information and, as a consequence, provisional local information system
was established. The shortage of professionals and technical equipment
was acute, and the list of crisis management priorities was created,
which produced a lot of dissatisfaction in the mass media and in the
public. The problems could be overcome with more intensive inter-
municipal and inter-regional cooperation and with more intensive
involvement of state civil protection forces and the military. The latter
was included in crisis management rather late, although the Slovenian
Army wanted to help and the affected people expected them to help, but
the civilian authorities estimated that military help was not necessary.
One of the serious problems lies in the fact that some institutions
responsible for crisis management were also affected, which raises a con-
ventional question: How can a victim help a victim?

Fire in Gorenje Velenje enterprise in 2002 offered an interesting experience
of a rather innovative crisis management, both at the operational level at
the time of fire brigade intervention and in the recovery phase. However,
the analysis of the crisis made by the fire brigade focused on the concor-
dance of firemen activities with the rules of engagement and less on the
experiences that could be part of organisational learning. On the con-
trary, the company managers used the analysis of crisis primarily for
organisational learning, which, as a consequence, brought a thorough
revision of fire safety, installation of fire notification system in all compa-
ny premises, and the limitation of access to unauthorized persons with-
out a proper escort provided by the company. Focusing on the structural
mistakes of the system, rather than searching for the individuals that
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could be blamed for crisis management of related difficulties, enabled
the company to create the measures that assure long-term high-level fire
safety. 

Fire in DAR enterprise in Koper in 2000 was determined primarily by the
fact that the fire brigade received the information on the fire relatively
late and that, when they arrived at the fire scene, they received false
information regarding the situation in the burning building, which made
their operation much more complicated. A correlation between the lack
of timely and accurate information on one hand, and wrong perceptions
and high level of stress among crisis managers on the other hand, was
more than evident. The fire warned about a necessity and usefulness of
common exercises of professional and volunteer firemen, and the trans-
fer of experiences to the crisis management process. As far as incident
commander was concerned, some local peculiarities were practiced, this
time without any troubles in the inter-organisational cooperation of
actors involved. 

The crisis showed that professionalism and trust were the basic crite-
ria for unconditional fulfilment of orders and for the success of the inter-
vention. The question of time, in case of fire, is mainly the question of
reaction time. Whereas the reaction time of coastal professional fire
brigade is satisfactory, the volunteer fire societies do not react in the
same fashion during the day due to the fact that many firemen are
employed in different enterprises and institutions in the morning and
early afternoon. 

The relationship between the mass media and crisis management
structures was also rather tense in this case. The interests of the mass
media building in Maribor in 1999 stimulated very successful crisis man-
agement at all levels and in and crisis managers in the time of a crisis are
evidently different; therefore, there is a need to find some common
points. The relationship of the fire brigade Koper toward the mass media
is a formal one – they organize press conferences after the crises. A need
to create a national and local public relations strategy is crucial for the
success of crisis management. 

Gas explosion in an apartment all aspects. Some solutions were not institu-
tionalised; they were based upon personal characteristics of decision-
makers, their experiences, knowledge, instant ideas, and common sense.
The same could be said for the coordination and information solutions,
meaning the creation of two “ad hoc” coordination committees and infor-
mation centre. The analysis exposed the importance of harmonic percep-
tion, unified opinion and picture of the situation. Crisis management
actors saw the accident as serious from the very beginning, and the
result of unified perception of the accident was adequate use of
resources, equal attention paid to the event by the political and adminis-
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trative layers of the municipality, and coordinated work. Proactive behav-
iour of the crisis management actors also helped greatly, since they were
able to escalate and deescalate dealing with the crisis at the political-
administrative level. The actors had a constant control of the process;
therefore, the mass media and sporadic events did not push them into
making decisions, on the contrary, they had the initiative. 

Symbolic acts also played an important role in crisis management. The
arrival of two important persons, the commander of city civil protection
and the mayor at the scene was a sign that the accident was regarded as
major and serious, and that had a positive symbolic and calming effect
on the affected people. 

Crisis communication was a success. First official information was
provided by the mayor at the improvised press conference at the disaster
scene. It was followed by the regular press conferences that were the
major source of information and therefore, there was no need for the
media to search for information elsewhere. The affected people received
the information from the information system established at the scene,
whereas crisis managers communicated through the city coordinating
committee.

Collapse of Kolizej building in Ljubljana occurred in early 1995 when the
new system of local self-management was introduced. That caused a lot
of difficulties in the town region where some municipalities disappeared
and some new appeared. New local authorities were created, assuming
responsibilities and tasks. Many people exchanged their positions in the
local governments. The division of power and competences between the
state and the local communities took place and new approaches and
acquaintance with new tasks were required from many local officials.
Many changes occurred in the field of civil protection and disaster relief,
where local community in the town of Ljubljana could not provide
enough qualified personnel to deal with disasters. All these changes
influenced the crisis management activities when the Kolizej building
collapsed. 

The intervention after the collapse of the building was first seen as
“ordinary”; however, later on it transformed into a serious problem. The
accommodation of the affected people and the coordination of different
crisis management actors from different levels that have just assumed
their posts seemed to be the most demanding tasks. None of the civil
protection staff managed to meet in full number, while the majority of
their tasks were accomplished by the professional services of local and
state administrations. The latter could play a more prominent role in the
early stages of future disasters. The event warned that the role of civil
protection commander and staff should be reconsidered. 

The communication with the mass media was the most critical and
poorly accomplished task. At that time, the mayor of the town did not
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have his own public relations service, whereas a member of civil protec-
tion staff responsible for media relations was not present at the scene of
disaster. The mass media was allowed to move almost freely at the scene,
which caused a relatively contradictory and one-sided reporting. The
absence of public relations strategy forced the media to search for infor-
mation on their own, which produced incomplete and biased reporting.
Some mass media had quite a sensational approach to the disaster. Once
again, the accident proved that the importance of adequate crisis com-
munication could not be overstressed.

Oil spill at Ortnek warehouse in 1998 primarily raised the question of why
the disaster with such broad dimensions occurred at all. Municipal civil
protection staff in a nearby town Ribnica was cognisant of the potential
danger, but it did not have an insight into the quality of maintenance of
the warehouse. Many deficiencies were discovered after the disaster.

We can start with the perception of the crisis. The employees of the
company S-trade responsible for the oil warehouse noticed the oil spill,
but made a judgement that it was a small one, not too dangerous and
controllable. They decided not to report it. This decision influenced fur-
ther organisation of intervention and recovery. It especially influenced
the reaction time of intervention services and it dramatically limited the
adoption of all subsequent decisions. The company S-trade did not main-
tain the warehouse according to the standards for flammable substances
and it did not have the basic equipment required. 

The intervention was characterised with improvisation, whereas the
lack of information on the quantity of oil in question hampered the pre-
vention of further pollution. On the other hand, high motivation of crisis
management actors, fruitful improvisation, good coordination of all
human and material resources, effective leadership and command,
improved the quality of intervention, which was successful at the end.

Two general remarks could be made as well: First, Carst region with
limy stone and a lot of underground waters is not suitable at all to store
oil and other dangerous substances. Second, environmental issues are
not solved in a satisfactory fashion in the Slovenian legal documents,
although the situation is improving quickly due to the EU membership in
2004. 

General findings

In the previous chapter we introduced the selected findings offered by
the examined cases. We will continue by presenting some general con-
clusions that, together with specific ones, provide the basis for the
improvement and upgrading of crisis management system in Slovenia:
1. Although some disasters/crises are predictable, authorities in Slovenia
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do not take all precautions needed to cope with them. The fact is that some
measures to be taken are too costly: for example in the case of floods,
there is a huge hydro-economic project needed to prevent them; how-
ever, at the same time, it is true that people approached rivers despite
the warnings and they built houses and even enterprises in threatened
areas. In the case of an earthquake, the only effective prevention is
safe construction, which is too late at least for buildings older than 40
years. Namely, the very first safe construction act was adopted in the
former Yugoslavia when the country experienced two devastating
earthquakes in the sixties. However, in the case of Kosovo crisis, the
course of events was predictable, but suitable preparedness of the
state bodies was not reached.

2. The decision-making process and leadership were, in many cases, in contra-
diction with the rules and planned procedures. There was a lot of shifting
or simply assuming responsibility, improvisations, and ad hoc solu-
tions. E.g. Civil Protection commander could appoint an incident com-
mander to deal with the crisis on the ground; however, in two cases
the Civil Protection commander simply took over and led the interven-
tion, while neglecting his coordination function. In one case, there
were two incident commanders operating concurrently. In another
case, there were two of them operating successively. And finally, in
one case there was nobody specifically appointed as an incident com-
mander. However, it seems that the quality of people involved in crisis
management was more important for the success of the operation
than simply following the rules and formal procedures. 

3. Perception and definition of crisis sometimes depend on experiences – peo-
ple who have already experienced a similar disaster, or more of them,
are prone to develop a so called “crisis subculture” and they are able to
perceive the threat in due time, take necessary measures, and assume
“crisis roles”. That was the case of floods and earthquake that repeat-
ed in the same area 8 and 22 years later, respectively. On the contrary,
in the case of the oil spill, the employees in the warehouse, being with-
out previous experience, did not perceive it as an accident and they
thought they would handle it on their own. Unfortunately, they were
wrong and it took 12 hours to provide an adequate notification that an
accident occurred. The underground waters in Carst area have already
been polluted. In the case of Kolizej building collapse in Ljubljana, the
accident was perceived in a smaller scope than it actually occurred.

4. The organizational cooperation was rather good in many analysed cases;
however, the relationship between different actors on the disaster site
was not always clear enough. The mix of local, regional, state, military
and non-governmental actors sometimes produces a certain degree of
tension and confusion regarding the responsibility and competencies.
In the case of a minor local disaster, which involves only local actors,
the cooperation is much better, because it is based upon the acquain-
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tance of actors and previous experience. Local communities produce
the so-called “local practices”, which do not necessarily correspond to
the legal solutions, but they are functional as long as the crisis is local.
In the case of a regional or state disaster, the cooperation or simply
composing of different local practices among themselves with regional
and state actors might be difficult. 

5. The article 14 of Defence Act provides the possibility of military force
and defence resource activation for the purpose of protection, rescuing
and help, if the available civilian forces and resources do not suffice,
and the military is not performing other military tasks. However, it
seems that civilian authorities are reluctant to ask the military for help
in case of a disaster, while the expectations of affected people are
rather high in this respect. We witnessed such situation during the
floods, in which the military were in the barracks and they couldn’t
help the people in the neighbouring apartment buildings, because the
civilian authorities did not ask them to do so. The military was finally
activated, but mainly participated in the recovery phase of the crisis.
In the case of the earthquake, the military help was promised on Sun-
day when the disaster occurred, whereas the limited military help
came a few days later, on Wednesday.

6. The role of mass media in crisis communication process is rather impor-
tant, especially in revealing the deficiencies of the system and creating
public pressure to improve the situation. It seems that the mass media
themselves play an ambivalent role in this process – on one hand, it is
an opportunity for the mass media to enlarge the audience or increase
the intensity of media attention, while on the other hand, the mass
media are, according to the law, part of crisis management – they are
expected to help in mitigating severe consequences brought about by
the crisis (see Article 11 of Slovenian Disaster Protection Act). With-
out a doubt, it is extremely desirable that the mass media find the ade-
quate balance between their business (profit) interest and crisis com-
munication role. 

7. Some of the cases explored revealed that the mass media connected the
affected people with the “outside”, normal surroundings, which helped
them in psychological terms: people knew they were not alone in their
unfortunate destiny, the affected people were able to communicate
their problems to the broader audience, there was a lot of readiness
among the citizens to provide help, and media reported about that.
Another important fact was that the flow of information, which
reached the affected people, reduced a sense of uncertainty among them,
and consequently reduced the level of fear, often induced by such uncer-
tainty. Nevertheless, the media interviews with the affected people
revealed they lacked prompt, concrete and accurate information
released by a credible (local and state administration) source. Hence,
we face at least one ostensible contradiction or information paradox –
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a lot of information provided by the media on one hand, and the lack
of information by the affected people on the other hand. It means that
in a crisis, the quality and source of information matter. 

8. In many cases, the term “state” became a media metaphor for all the prob-
lems and difficulties on the scene of the disaster. Although state repre-
sentatives claimed that some information was actually disinformation,
some mass media continued to use it in order to make “their case” of
incompetent authorities dealing with the crisis. The “state” also
entered a “vicious circle” in relation to the media – state representa-
tives offered promises and deadlines to the affected people that were
not realistic and were not fulfilled. Media gladly used that fact to criti-
cise the “state”, resulting in unrealistic promises by state representa-
tives. Many mutual accusations were expressed in several explored
cases, most notably in the cases of Y2K crisis, earthquake, floods and
fire in DAR Koper. Where previous experience of similar crisis exist-
ed, the media created an impression that crisis management was
much better in the past than in the present. The syntagm ideal past vs.
chaotic present could be applied here, although the reality displayed
that there were a lot of difficulties (if not more) in past crisis manage-
ment, as well.

9. Crisis communication in general should be improved, undoubtedly. As
seen above, the relationship between the authorities and the media is
far from ideal. Y2K case and Posočje earthquake, fire in DAR Koper,
were the cases to prove that. There were also difficulties in crisis com-
munication between the crisis managers of different government sec-
tors and various levels of political organisation (local, regional and
state). The analysis revealed that some crisis managers were also not
appropriately trained to use their personal communication devices,
especially designed for crisis management. 

10. The international cooperation does not refer to all examined cases, but
in some of them (earthquake and floods) it seemed that other coun-
tries respected international obligations and solidarity did work.
Sometimes, the neighbouring and other countries offered even more
help than needed in a certain case. It seems that the level of interna-
tionalisation of crisis depends on the nature and scope of crisis –
some crises are not severe and are of local scope, others affect regions,
and some of them even an entire country. A political crisis, such as the
war in Slovenia in 1991 and the Kosovo crisis in 1999 emphasised the
international dimension. As far as war is concerned, we could say that
the international actors, individual states and organisations, con-
tributed a lot to the relatively quick and smooth solution of the crisis.
However, not only the attitude of the international actors, who
canalised and limited the behaviour of belligerent parties, was impor-
tant in crisis management, but also the favourable circumstances in
the international community in general – the end of bipolar division
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of Europe, the unification of East and West Germany, the collapse of
Warsaw Pact and the dissolution of the Soviet Union. Not to mention
the general trend of political, law, value, and economic democratisa-
tion of some former socialist countries.

11. Time factor proved to be crucial in crisis management, again. We men-
tioned already that Slovenian crisis management system is in a rather
good condition. On the other hand, timely reactions are one of the
fields where the system could be improved. In the case of the earth-
quake, the authorities needed one hour to notify the professional and
general public that a disaster occurred. Italian mass media reported
about the earthquake before our civil protection authorities even new
about it. In the case of Ortnek oil spill, the employees needed 12 hours
to recognise that they were not able to deal with the accident on their
own and to notify the authorities. Fire in DAR Koper requested only 3
minutes for the fire brigade to arrive to the accident site; however, the
building has been burning for at least 20 minutes before the fire
brigade was notified. In some cases, timely reaction is crucial for the
survival of people and protection of material commodities – high time
pressure requires concurrent decision-making full of tensions and
stress for the decision-makers. Other cases bring low time pressure
and give a possibility for consecutive decision-making, which allows
contemplation and choice of adequate decisions. In all cases, time is
crucial in the recovery phase. The recovery phases of 1998 earthquake
and floods have not been finished yet. And many disasters occurred
afterwards.

12. We, the researchers, are prone to emphasise the functional perspective
of crisis management, whereas, we often neglect the political-symbolic
dimension of the process. The cases we explored offered a lot of action
and inaction that had symbolic value: e.g. the immediate arrival of
high state or local officials and politicians to the disaster scene had a
high symbolic value with a positive psychological impact and vice
versa, if politicians did not arrive or arrived rather late to the disaster
scene, or if they did not even make a phone call, then, the symbolic
message to the affected area was rather poor. In the case of a gas
explosion in Maribor, the mayor arrived to the scene immediately, the
civil protection commander ordered a bus as an instant solution to
accommodate the affected people, he also decided to organize an
information service in a nearby apartment building, and positive psy-
chological effects were more than evident. In the case of Posočje earth-
quake, it was important what kind of signs and colours should the cri-
sis managers use in order to designate the damaged buildings,
because people still recalled those signs from previous experience – to
avoid confusion and worries, it was important to use the same signs
and colours as 22 years ago. The presence of the armed forces in disas-
ter management also had positive impact on the feelings of affected
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people. Therefore, it is important to combine the (prevalent) function-
al and (supplementary) constructivist approaches in order to grasp the
crisis in its complex and comprehensive nature.

13. Solidarity was one of the key words that followed almost all media
reports from the affected area. Many reports warned that the context of
solidarity has changed due to the thorough political and economic
reform that occurred in Slovenia in the early nineties of the 20th centu-
ry. Nevertheless, the content of media reports were frequently personal
experiences of affected people, their uncertain destinies and misery.
The aim of such editorial policy was most probably not only simply to
report, but also to trigger the compassion among the readers and to
stimulate them to help the victims. Such reports were often followed by
the bank account numbers, where financial help was collected. Interna-
tional solidarity was reported by the media as well, namely, all neigh-
bouring and some other countries offered immediate help to Slovenia.
The offered help was not always in conformity with the needs; there-
fore, the government made a list of crucial items. The mass media was
critical due to the fact that state authorities sometimes complicated too
much with procedures and delayed the process of obtaining the help
from abroad. In the case of Posočje earthquake, we could witness a
huge scope of solidarity as far as donors, forms and types of help were
concerned. There was help coming from the international community,
the Slovenian state bodies, enterprises and banks, the citizens of Slove-
nia helped. The affected people and their relatives showed solidarity to
each other, and finally, the state authorities introduced a special “soli-
darity tax” paid by all employed and retired citizens of Slovenia. The
public accepted it as a coercive solidarity, especially due to the fact that
many people have helped already before the solidarity tax was dis-
cussed and adopted by the Parliament. It is interesting to mention that
individuals, enterprises, and institutions offered mainly financial and
material help, while psychological help was neglected in the process,
although the victims of the disaster would sometimes need only a visit,
symbolic help or friendly conversation. 

To conclude, it seems that every disaster brings about a clear picture of
society and its readiness to cope with the crisis in a broader sense. Do we
have adequate stand-by mechanisms to cope with the crisis, do we have
budget reserves to cover the immediate costs, are material reserves avail-
able, is community well organised and prepared to cope with the crisis,
are crisis management solutions adequate and efficient, is research poli-
cy adopted to the needs of the community in severe times, do people,
institutions and enterprises express enough material and also less tangi-
ble solidarity with the affected area? It seems that fair answers to all
these questions could have a cathartic effect on the society, allowing it to
emerge better from the crisis.
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Lessons learned in the explored cases could be of a great benefit for
the crisis management system of Slovenia; however, it is important to
emphasize that the lessons should not only be learned, but also applied
in crisis management practice. As a result of preliminary research find-
ings, some crisis management dimensions have already been improved:
the authorities became more prone to deal with and invest into hydro-
economic measures to prevent floods, the earthquake recovery phase is
slow and financially demanding, but, as a consequence of the previous
experience, it is thorough and with long-term positive effects. New earth-
quake monitoring stations have been installed since. Environmental dis-
asters forced the authorities to create a national programme on environ-
mental protection and to adopt the environment protection act. Local
attitude toward the oil warehouse in Ortnek is different today – inhabi-
tants are regularly informed about the situation through the local media,
the notification system has improved, and the local fire brigades are
equipped and trained to deal with potential environmental disasters in
the Carst area. Fires in the coastal area and the damage caused, forced
the regional authorities to develop a fire prevention system. Coastal fire
brigade grew in numbers and the training curriculum was enhanced,
including psychological treatment of firemen in post-crisis phase. Crisis
management plans are constantly updated, although our analysis
revealed that the plan, as a document, is of limited value in crisis; howev-
er, planning as a process proved to be extremely important. The very fact
that crisis managers were a new and crucial element of the plan, that
they were trained and equipped according to it, helped a substantially to
increase the crisis management success.
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UVOD

V okviru raziskovalnega projekta Upravljanje in vodenje v kriznih razme-
rah je bil med drugim postavljen praktični cilj izdelave enotne metodolo-
gije za proučevanje upravljanja in vodenja v različnih krizah. Metodologi-
ja naj bi predstavljala podlago in izhodišče za izdelavo študij posameznih
kriz in kriznega upravljanja ter vodenja v Republiki Sloveniji. V tem smi-
slu je bil oblikovan Opomnik za proučevanje kriznega upravljanja in vo-
denja.

Opomnik je zasnovan na temeljnem pojmovanju krize, ki jo opredelju-
jemo kot resno grožnjo temeljnim vrednotam in normam družbenega si-
stema ali njegovih podsistemov. Za krize so značilni velik časovni pritisk
in negotove okoliščine, ki zahtevajo hitro odločanje pristojnih posamez-
nikov, organov in ustanov, pri čemer procesi sprejemanja in izvajanja od-
ločitev pogosto zahtevajo drugačne institucionalne poti in povezave, kot
so običajne ali predpisane za normalne, nekrizne razmere in zahtevajo
aktiviranje vnaprej načrtovanih mehanizmov kriznega upravljanja in vo-
denja oz. t. i.stand-by mehanizmov. Na krizo se tesno navezuje fenomen
kriznega upravljanja in vodenja, ki ga lahko opredelimo kot oblikovanje
postopkov, dogovorov in odločitev, ki vplivajo na potek krize, in obsega
organizacijo, priprave, ukrepe ter razporeditev virov za njeno obvladova-
nje. Krizno upravljanje in vodenje se navadno odvija v organizacijskem
kaosu, pod pritiskom množičnih občil, v stresnih razmerah in ob po-
manjkanju natančnih informacij, če naštejemo le nekatere ključne značil-
nosti. 

Opomnik v metodološkem smislu izhaja predvsem iz kognitivno-insti-
tucionalnega pristopa k proučevanju kriz ter kriznega upravljanja in vo-
denja, ki se razvija v okviru Evropske akademije za krizno upravljanje in
vodenje (European Crisis Management Academy) in raziskovalnega pro-
jekta Krizno upravljanje in vodenje v Evropi (Project Crisis Management
Europe). Kognitivno-institucionalni pristop se osredotoča na analizo de-
lovanja številnih posameznikov, skupin, mrež in institucij v krizi ter v
tem smislu izpostavlja predvsem zaznavno in spoznavno zmogljivost
ljudi, ki se ukvarjajo s krizo, ter skupinski in institucionalni okvir, v kate-
rem sprejemajo odločitve. Poleg tega so bili pri izdelavi opomnika delno
upoštevani tudi drugi relevantni metodološki pristopi za izdelavo študij
primerov, in sicer funkcionalni, sistemski in simbolno-politični. 

Opomnik torej predstavlja instrument za proučevanje kriznega uprav-
ljanja in vodenja ter temelji na identificiranih analitičnih stopnjah in
temah, ki so sestavljene iz spremenljivk in kazalnikov. Spremenljivka
predstavlja ožji vsebinski sklop, ki ga sestavljajo posamezni kazalniki.
Kazalniki predstavljajo analitična izhodišča za proučevanje raznovrstnih
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kriz, kamor sodijo naravne in antropogene nesreče, vojaške, tehnološke,
okoljske in gospodarske krize, teroristični napadi in druge krize. Pojavne
oblike kriz in njihovih posledic so številne, zato je zelo težko oblikovati
univerzalno pojmovanje krize in kriznega upravljanja ter vodenja, vendar
pa v strokovni in znanstveni literaturi prevladuje mnenje, da imajo raz-
lične krize in z njimi povezano krizno upravljanje ter vodenje nekatere
skupne elemente, kot so ogroženost temeljnih vrednot subjekta, na kate-
rega se kriza nanaša, omejen čas za odločanje, negotovost in stres pri ak-
terjih kriznega upravljanja in vodenja. Opomnik v tem smislu izpostavlja
tiste elemente (stopnje in kazalnike), ki so skupni večini predstavljivih
kriz. 

Opomnik omogoča večstopenjsko proučevanje krize in kriznega
upravljanja ter vodenja, in sicer:
1. stopnja: umestitev posamezne krize v ustrezen zgodovinski, politični,

geografski in upravno-sistemski kontekst;
2. stopnja: vzpostavitev časovnega okvirja in opis krize; 
3. stopnja: razgradnja krize na posebne situacije oz. trenutke, ki zahteva-

jo krizno odločanje;
4. stopnja: vnovičen pogled na celotno krizo v vsej njeni kompleksnosti

oz. uporaba holističnega pristopa.

Za vsako stopnjo je opredeljenih več analitičnih tem, spremenljivk in ka-
zalnikov, ki predstavljajo analitično vodilo pri proučevanju posameznih
kriz. Pri razumevanju kazalnikov je treba opozoriti na njihovo splošno
naravo, saj je le tako mogoče zagotoviti uporabo opomnika za analizira-
nje različnih kriz. Jasno mora biti tudi, da vseh potencialnih kriz ne bo
možno proučiti z vidika vseh postavljenih kazalnikov, saj nekatere krize
preprosto ne bodo dovolj kompleksne ali pa dostopnost informacij tega
preprosto ne bo omogočala. Po drugi strani pa bodo posamezne krize od
analitikov zahtevale še nadaljnjo specifično razgradnjo postavljenih ka-
zalnikov, saj ima vsaka kriza, poleg navedenih splošnih in skupnih
potez, tudi povsem lastne situacijske in kontekstualne značilnosti. 
Poleg razdelitve krize in kriznega upravljanja ter vodenja na različne
stopnje je možno še posebej izpostaviti analitične teme, ki so prav tako
razgrajene na številne spremenljivke in kazalnike. Med analitične teme
sodijo preventiva in priprave na krizo, identifikacija akterjev kriznega
upravljanja in vodenja, zaznavanje krize, krizno vodenje in odločanje,
politično-organizacijsko sodelovanje in konflikt, krizno komuniciranje
(pridobivanje in obdelava informacij, tehnični sistemi za prenos informa-
cij, krizno komuniciranje z javnostmi in vloga množičnih občil v krizi in
kriznem upravljanju ter vodenju), internacionalizacija krize, časovni
učinki krize, stroški krize, kriznega upravljanja in vodenja ter pridoblje-
ne izkušnje in znanje. Praktično omejitev števila analitičnih tem pred-
stavljajo sama narava krize, raziskovalni interes, dostopnost podatkov in
razpoložljiv čas za analizo krize.
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Opomnik torej z identificiranimi stopnjami in analitičnimi temami ter
pripadajočimi spremenljivkami in kazalniki omogoča predvsem analizo
krize in njenega upravljanja ter vodenja post festum (po samem dogodku),
v omejenem obsegu pa bi ga bilo možno uporabiti tudi in situ, se pravi na
mestu samem med krizo. Analiziranje kriz in kriznega upravljanja ter vo-
denja po postavkah iz opomnika omogoča izdelavo poročil o upravljanju
in vodenju v specifičnih krizah, ki skupaj lahko tvorijo nacionalno bazo
primerov kriznega upravljanja in vodenja. Opomnik je oblikovan tako,
da je na bazi poročil o različnih krizah mogoče izvajati predvsem kvalita-
tivne (v omejenem obsegu pa tudi kvantitativne) primerjave vsebinskih
sklopov (analitičnih stopenj, tem, spremenljivk in kazalnikov). Tovrstne
primerjalne analize bodo še dodatno pripomogle k t. i. pokriznemu uče-
nju institucij kriznega upravljanja in vodenja.

Poznamo različne metode zbiranja in analiziranja empiričnih podat-
kov za izdelavo študije primera kriznega vodenja in upravljanja, zato jih
je smiselno identificirati v uvodu. Pri analizi krize ter kriznega upravlja-
nja in vodenja se pojavlja veliko število primarnih in sekundarnih virov,
med katerimi so najpomembnejši: uradni dokumenti (zapisniki sestan-
kov, poročila o dejavnostih, dnevniki dela, ukazi, sklepi organov, uradna
mnenja, analize delovanja sistemov ipd.), sporočila za javnost, objavljene
strokovne analize, strokovni ter znanstveni članki, publicistični članki in
prispevki na svetovnem spletu, v elektronskih (TV, radio) in tiskanih me-
dijih. Analiza vsebine naštetih dokumentov je temelj za analizo kriznega
upravljanja in vodenja. Izjemno koristno metodo predstavlja intervju z
odgovornimi akterji kriznega upravljanja in vodenja, katerega rezultate
je treba uporabiti kot vsebinsko dopolnitev analize zgoraj omenjenih
dokumentarnih virov. V tem smislu je potrebno še posebej izpostaviti ne-
precenljivo vrednost skupinskih intervjujev z akterji kriznega upravlja-
nja in vodenja (oz. »simpozijev prič«), s čimer je mogoče dejansko pridobi-
ti celovito sliko kriznih razmer, zaznavanja krize, odnosov med akterji
ipd. Posamezni akterji vidijo namreč samo parcialno sliko kriznega
upravljanja in vodenja, ob njihovem soočenju pa se slika dopolni in izo-
stri. Deskriptivna in primerjalna metoda sta nepogrešljivi pri popisova-
nju, opisovanju in soočanju dogodkov ter procesov, pomembnih z vidika
kriznega upravljanja in vodenja. Pomembna metoda je tudi sekundarna
analiza statističnih podatkov, ki se nanašajo na krizo in njeno reševanje.
Za uspešno izpolnitev opomnika je pomembno, da različne metode zbi-
ranja podatkov in informacij, njihove selekcije in uporabe, potekajo v
skladu z analitičnimi stopnjami, temami, spremenljivkami in kazalniki. 
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ANALITIČNE STOPNJE IN TEME

I. UMESTITEV KRIZE V NJEN KONTEKST 

Na tej stopnji je krizo treba umestiti v zgodovinski, upravno-sistemski,
politični in geografski kontekst oz. okvir, kar v nadaljevanju omogoča
pravilno interpretacijo kriznega vedenja odgovornih oseb in institucij. Ta
analitična stopnja je nujna, saj se v identičnih krizah, ki se pojavijo v raz-
ličnih zgodovinskih, upravno-sistemskih, političnih in geografskih oko-
liščinah, sprejemajo drugačne odločitve. Že sama opredelitev krize s stra-
ni odgovornih je predvsem subjektivne narave in v tem smislu odvisna
od konteksta, katerega je potrebno predstaviti zgolj do koristne in po-
trebne mere.
Spremenljivke in kazalniki:
– Zgodovinski kontekst:

• Ključni zgodovinski pojavi, ki so bili neposredno in tudi posredno
povezani s krizo

• Zgodovina proučevane vrste krize
• Splošni vzroki za pojavljanje proučevane vrste krize
• Mednarodne in nacionalne izkušnje s proučevano vrsto krize
• Mednarodne in nacionalne izkušnje s kriznim upravljanjem in vo-

denjem v proučevani vrsti krize
– Upravno-sistemski kontekst:

• Predstavitev relevantnega družbeno-institucionalnega in upravno-
sistemskega okvirja

• Ključne reforme v relevantnih institucijah 
– Politični kontekst:

• Aktualne politične razmere na območju krize in kriznega upravlja-
nja ter vodenja

• Relevantne politične spremembe na območju krize in kriznega
upravljanja ter vodenja

• Relevantni politični konflikti
– Geografski kontekst:

• Temeljne geografske značilnosti prostora, kjer je potekala kriza in
krizno upravljanje ter vodenje

• Geostrateški pogled na prostor poteka krize in kriznega upravljanja
ter vodenja.
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II. ČASOVNI OKVIR IN OPIS KRIZE TER KRIZNEGA UPRAVLJANJA IN VODENJA

Krize in posledično krizno upravljanje ter vodenje so procesi, ki jih se-
stavljajo številni krizni dogodki. Besedna zveza »krizni dogodki« se nana-
ša na posamične dogodke, ki ustvarjajo ali ohranjajo krizne razmere.
Zato je potrebno na tej analitični stopnji natančno opisati krizne dogod-
ke, neposredne vzroke in posledice ter krizne reakcije in jih kronološko
razvrstiti, pri čemer se še posebej izpostavi »sprožilni dogodek«, začetek
in konec krize, če narava krize seveda to omogoča. V večini kriz je to
stopnjo dokaj preprosto uresničiti, težave pa se pojavijo v krizah, ki ni-
majo jasnega sprožilnega dogodka (npr. incidenta, nesreče) in jasnega
konca. Razrešitev teh težav je naloga analitika že na tej stopnji. Samo
kronologijo je mogoče oblikovati v obliki sintetične pripovedi ali pa pri-
kazati v tabeli. V vsakem primeru pa je treba upoštevati naslednji merili:
– Relevantnost posamičnega dogodka s stališča poteka krize in kriznega

upravljanja ter vodenja
– Kraj in čas dogodka

Na tej stopnji je potrebno tudi natančno in na kratko opredeliti, zakaj
nek dogodek ali splet dogodkov predstavlja krizo. Vsak družbeni prob-
lem namreč ne predstavlja krize. To velja tudi za posamične dogodke, ki
jih institucije lahko obvladajo v okviru svojih običajnih procedur in pri-
stojnosti. Tipične splošne značilnosti krize so: (1.) ogrožanje temeljnih
vrednot, še posebej varnosti kot instrumentalne vrednote, (2.) časovni
pritisk pri sprejemanju odločitev za razrešitev razmer ter (3.) negotovost
in stres, ki ju vsilijo razmere. 

Spremenljivke in kazalniki
– Ogrožanje:

• Elementi krize, ki predstavljajo grožnjo družbenim, državnim, orga-
nizacijskim, skupinskim in individualnim vrednotam (kaj ogroža)

• Način izražanja ogrožanja
• Oblike izražanja ogrožanja
• Intenzivnost ogrožanja (velika, srednja, nizka)
• Kompleksnost ogrožanja

– Nujnost ukrepanja (pomanjkanje časa za odločitve):
• Čas med začetkom krize (sprožilnim dogodkom) in začetkom spre-

jemanja odločitev
• Ocena nujnosti sprejemanja hitrih odločitev (časovni pritisk)

– Stres:
• Vpliv krize na stopnjo stresa

– Negotovost:
• Oblika negotovosti, ki jo je povzročil izbruh krize
• Trajanje negotovosti
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III. ODLOČITVENE SITUACIJE (odločitveni trenutki oz. priložnosti)

Na tej stopnji je potrebno krizo in krizno upravljanje ter vodenje razgradi-
ti na posebne okoliščine (odločitvene situacije), ki zahtevajo odločanje
vpletenih akterjev kriznega upravljanja in vodenja. Identificirati je potreb-
no situacije, v kateri so se odločevalci spraševali, »kaj je treba storiti
zdaj«. Pri tem je še posebej pomembno identificiranje prve odločitvene si-
tuacije, najpomembnejših, najtežavnejših in najbolj poučnih odločitvenih
situacij. Odločitvenih situacij je torej lahko več in v nadaljevanju je vsako
potrebno analizirati s stališča naslednjih spremenljivk in kazalnikov:
– Krizni dogodek kot neposredna spodbuda za ukrepanje:

• Opis dogodka ali spleta dogodkov, ki so privedli do ukrepanja
– Opredelitev kriznega dogodka s strani vpletenih oz. odgovornih:

• Način zaznavanja kriznega dogodka ali problema (ogrožanje, nuj-
nost ukrepanja, negotovost) 

• Enotnost oz. razlike pri zaznavanju kriznega dogodka
– Identifikacija dejanske enote kriznega odločanja (sočasno z zgornjo

spremenljivko)
– Identifikacija in opis oblikovane izbire ali izbir za rešitev kriznega

dogodka
– Proces iskanja določene izbire za rešitev krizne situacije z obrazloži-

tvijo:
• Identifikacija možnih izbir
• Opis procesa odločanja za določeno izbiro
• Obstoj sindroma skupinskega mišljenja
• Neodločitev (ni bila sprejeta nobena izbira)
• Medsebojna skladnost odločitev
• Morebitno spreminjanje in dopolnjevanje odločitev

– Potek izvajanja odločitve:
• Opis procesa izvajanja odločitve
• Pravilnost izvajanja odločitve
• Težave pri izvajanju odločitve
• Izvajanje odločitve v luči spreminjanja krize
• Povratne informacije odločevalcem (feedback)

IV. ANALITIČNE TEME

Krize in krizno upravljanje ter vodenje je mogoče nadalje razstaviti še na
številne analitične teme. V nadaljevanju so navedene, opredeljene in raz-
delane teme, ki jih teorija in praksa analiziranja kriznega upravljanja in
vodenja najpogosteje izpostavljata. Analitične teme se po eni strani med
seboj dopolnjujejo, po drugi strani pa se prepletajo, zato jih je treba opa-
zovati kot del zaključene celote. Ločevanje tem je sprejemljivo zgolj iz
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analitičnih razlogov. Analitične teme so opredeljene tako, da je mogoče
parcialno analizirati zgolj nekatere izmed njih. Ob tem pa je potrebno
poudariti, da lahko analitik sam oblikuje še druge analitične teme v skla-
du s specifično naravo krize. Omejitev števila analitičnih tem v končni
fazi predstavljajo raziskovalni interes, narava krize, dostopnost podatkov
in čas, ki je na voljo za analiziranje.

1. PREVENTIVA IN PRIPRAVE NA KRIZO 
Analitična tema preventiva in priprave na krizo obsega sposobnost in
pripravljenost relevantnih akterjev kriznega upravljanja in vodenja za
soočanje s kriznimi razmerami, predvsem v smislu načrtovanja, usposab-
ljanja, urjenja, opremljanja, popolnjevanja, obveščanja in alarmiranja ter
samega izvajanja preventivnih ukrepov v tehničnem smislu.

Spremenljivke in kazalniki:
– Pravno-formalne podlage za preventivne ukrepe in priprave na krizo:

• Mednarodna pravna ureditev (npr. EU, NATO)
• Nacionalni programi in doktrinarne rešitve
• Zakonska ureditev
• Vladne in ministrske uredbe
• Ukazi, smernice in usmeritve drugih nadrejenih organov 
• Lokalni predpisi
• Zakonsko določena razmerja med odločevalci oz. organi odločanja
• Mednarodne konvencije ter večstranski in dvostranski meddržavni

sporazumi 
– Ocene ogroženosti v obliki uradnih dokumentov:

• Obstoj ocen ogroženosti na relevantnih ravneh kriznega upravljanja
in vodenja (lokalna, regijska, nacionalna ali mednarodna)

• Zadnje spremembe ocen ogroženosti pred krizo
• Vpliv ocen ogroženosti na krizno načrtovanje
• Pomanjkljivosti ocen ogroženosti

– Načrti delovanja v obliki uradnih dokumentov: 
• Obstoj načrtov
• Veljavnost načrtov
• Sprejem načrtov
• Lokacija in dostopnost načrtov
• Izhodišča načrtov
• Seznanjenost akterjev kriznega upravljanja in vodenja z načrti 
• Vsebina in razdelanost načrtov (kaj načrti vsebujejo in opredeljujejo)
• Uporabnost načrtov 
• Pomanjkljivosti načrtov
• Predvidena sredstva in sile
• Dejanska sredstva in sile, ki so (bile) na razpolago
• Inšpekcijski nadzor načrtov
• Usklajenost načrtov med različnimi ravnmi kriznega upravljanja in

vodenja
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– Usposabljanje akterjev kriznega upravljanja in vodenja:
• Predvideni programi usposabljanja
• Dejansko usposabljanje
• Psihološka priprava 
• Na usposabljanjih opažene pomanjkljivosti v načrtovanju in upošte-

vanje teh spoznanj pri spremembah obstoječih načrtov
• Odzivnost in pripravljenost za sodelovanje pri usposabljanjih 

– Preventivni ukrepi:
• Vrste načrtovanih preventivnih ukrepov
• Dejansko izvedeni preventivni ukrepi
• Neizvedeni preventivni ukrepi
• Razlogi za omejeno izvedbo preventivnih ukrepov
• Učinkovitost preventivnih ukrepov

– Obveščanje in alarmiranje:
• Načrtovani postopki obveščanja
• Izvedeni postopki obveščanja 
• Načrtovani postopki alarmiranja
• Izvedeni postopki alarmiranja
• Reakcija na obveščanje in alarmiranje.

2. AKTERJI KRIZNEGA UPRAVLJANJA IN VODENJA
V reševanje krize je praviloma vključeno veliko število akterjev kriznega
upravljanja in vodenja na različnih upravno-administrativnih ravneh (lo-
kalna, regijska, nacionalna in tudi mednarodna raven). Različni akterji
kriznega upravljanja in vodenja, ki so lahko formalni ali neformalni,
imajo določene naloge, pristojnosti, odgovornosti in sestave. Akterji kriz-
nega upravljanja in vodenja se vključujejo v reševanje krize v različnem
času, z različnega vidika in z različnim namenom. Takšna institucionalna
kompleksnost pa ima praviloma tudi horizontalno in vertikalno dimenzi-
jo. Medtem ko se horizontalna dimenzija proučevanja kriznega upravlja-
nja in vodenja osredotoča na različne akterje na isti ravni upravljanja in
vodenja, pa se vertikalna dimenzija osredotoča na razmerja akterjev med
ravnmi upravljanja in vodenja. Tema akterji kriznega upravljanja in vode-
nja obsega identifikacijo ključnih akterjev procesa kriznega upravljanja
in vodenja, njihovega formalno-pravnega položaja, pristojnosti, strukture
in formalno-pravnih razmerij. Pri tem gre za prikaz splošnega formalno-
pravnega stanja v zvezi z akterji in ne za njihove dejavnosti v proučevani
krizi.

Spremenljivke in kazalniki:
– Ključni akterji kriznega upravljanja in vodenja po posameznih uprav-

no-administrativnih ravneh:
• Lokalna raven
• Regijska raven
• Nacionalna raven
• Mednarodna raven
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– Obstoj vodje posredovanja v krizi (npr. vodja intervencije oz. odgovor-
na oseba za reševanje krize)

– Formalno-pravni položaj akterjev kriznega upravljanja in vodenja:
• Sestava
• Pristojnosti
• Naloge
• Odgovornosti

– Formalno-pravna razmerja med posameznimi akterji kriznega uprav-
ljanja in vodenja: 
• Razmejitve pristojnosti
• Vertikalna razmerja (podrejenost priti nadrejenosti, strateško proti

operativnemu)
• Horizontalna razmerja.

3. ZAZNAVANJE KRIZE
Krize imajo poleg objektivnih razsežnosti tudi izjemno pomembno sub-
jektivno razsežnost. Nekatere krize so v osnovi predvsem subjektivni po-
javi. Tema zaznavanje krize izpostavlja subjektivno in družbeno obliko-
vano naravo zaznavanja krize ter posledični vpliv na krizno upravljanje
ter vodenje. 
Spremenljivke in kazalniki:
– Opozorilna znamenja bližajoče se krize: 

• Zaznavanje znamenj krize
• Prvi vir informacij o bližajoči se krizi in njegov vpliv na zaznavanje
• Vpliv znamenj bližajoče se krize na preventivne ukrepe in priprave

na krizo 
– Zaznavanje krize: 

• Prvi zaznani vir ogrožanja
• Prevladujoče razumevanje kriznih dogodkov (kot nesreča, politična

kriza, vojna itn.)
• Dejavnik, ki je v zaznavah predstavljal največji vir ogrožanja
• Dejavniki, ki so vplivali na opredeljevanje ogroženosti
• Enotnost oz. različnost zaznavanja virov ogrožanja s strani različnih

akterjev kriznega upravljanja in vodenja ter drugih udeležencev
krize

• Spreminjanje zaznavanja krize
• Vpliv zaznavanja krize na krizno upravljanje in vodenje
• Vpliv izkušenj s podobnimi krizami na zaznavanje krize

4. KRIZNO VODENJE IN ODLOČANJE 
Ena izmed najkritičnejših točk v procesu kriznega upravljanja in vodenja
je ravno krizno odločanje. V vsaki krizi morajo akterji sprejeti vrsto odlo-
čitev in voditi posameznike ali institucije pri izvajanju teh odločitev.
Tema krizno odločanje in vodenje se osredotoča predvsem na akterje vo-
denja in odločanja v kriznih razmerah, proces njihovega odločanja, vrste
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in stile vodenja ter težave v zvezi s tem. Pri tem je treba upoštevati tudi
dejavnike, kot so moč, kultura, organizacijska struktura, dostop do stro-
kovnih mnenj in kontekst, v katerem so bile sprejete odločitve.

Spremenljivke in kazalniki:
– Krizno vodenje:

• Vrste kriznega vodenja (linijska, štabno-linijska, funkcionalna, od-
borovska)

• Stili kriznega vodenja (birokratski, avtokratski, izvrševalski, formal-
ni, kolegialni, improvizacijski itd.)

• Centralizacija in decentralizacija kriznega vodenja (vrste in manife-
stacije posameznih vrst (de)centralizacije)

• Koordinacija kriznega vodenja
– Krizno odločanje:

• Proces kriznega odločanja (kako je potekalo izbiranje odločitve)
• Prevladujoči akter kriznega odločanja
• Hitrost kriznega odločanja
• Čas sprejetja prve odločitve
• Vsebina sprejetih odločitev in ukrepov 
• Delegiranje pooblastil
• Prenos pooblastil za odločanje znotraj posameznega organa krizne-

ga upravljanja in vodenja
• Prenos pooblastil za odločanje med posameznimi organi kriznega

upravljanja in vodenja
• Avtonomija odločanja posameznih akterjev kriznega upravljanja in

vodenja 
• Razhajanja mnenj znotraj organa kriznega upravljanja in vodenja
• Vpliv povratnih informacij na nadaljnjo krizno odločanje

– Težave pri kriznem odločanju:
• Anomalije kriznega odločanja (odločevalska paraliza, neodločanje,

izogibanje odločanju, izogibanje odgovornosti itd.)
• Preprečevanje oz. preseganje anomalij kriznega odločanja
• Časovni pritisk na krizno odločanje
• Ukrepi za zmanjševanje časovnega pritiska
• Vpliv stresa na krizno odločanje
• Vpliv stresa na zaznavne in spoznavne zmožnosti akterjev kriznega

upravljanja in vodenja
• Vpliv zaznavnih in spoznavnih omejitev, ki jih prinaša stres na ka-

kovost sprejemanja konkretnih odločitev
• Ukrepi za preseganje vpliva stresa na odločanje

– Simbolno-politični vidiki:
• Realnost pristopa k interpretaciji krize
• Dramatiziranje kriznih razmer
• Umetno napihovanje kriznih razmer
• Obiski visokih državnih predstavnikov na kriznem območju
• Izjave visokih državnih predstavnikov
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• Realnost izrečenih obljub o reševanju in sanaciji krize
• Simbolična dejanja pri skrbi za prizadete
• Simbolični pomen uporabe znakov, barv ipd.
• Simbolna vloga medijskega poročanja v procesu odločanja

5. POLITIČNOORGANIZACIJSKO SODELOVANJE IN KONFLIKT
Krizno upravljanje in vodenje zahteva bolj ali manj intenzivno sodelova-
nje med vključenimi akterji, mnogokrat pa povzroči konflikt med njimi
oz. se izvaja pod vplivom že obstoječega konflikta. Tema političnoorgani-
zacijsko sodelovanje in konflikt se osredotoča na oblike in potek sodelo-
vanja med različnimi akterji kriznega upravljanja in vodenja ter nastaja-
nje napetosti in konfliktov, ki so lahko posledica nasprotujočega si
zaznavanja krize, različnih oz. izključujočih strategij delovanja, indivi-
dualnih ambicij oz. poudarjanja interesov posameznega akterja.

Spremenljivke in kazalniki:
– Sodelovanje med različnimi akterji kriznega upravljanja in vodenja:

• Sodelovanje med organi oblasti
• Sodelovanje med organi oblasti in nevladnimi organizacijami
• Obstoj koordinacijskih ali skupnih organov
• Medsebojna usklajenost
• Skupno sprejemanje odločitev
• Skupno izvajanje odločitev

– Ocena sodelovanja med različnimi akterji kriznega upravljanja in vo-
denja:
• Intenzivnost sodelovanja 
• Kakovost in uspešnost sodelovanja

– Vplivi na sodelovanje med akterji kriznega upravljanja in vodenja:
• Vpliv osebnih odnosov med akterji
• Moč družbenih norm (poudarek na preprečevanju oportunizma)
• Vpliv organizacijskih pravil, ki veljajo za posameznega akterja
• Vpliv organizacijske kulture
• Vpliv medijev

– Političnoorganizacijski konflikt:
• Oblike konflikta
• Boj za zasluge pri reševanju krize
• Prenašanje krivde za neuspeh reševanja krize na druge
• Različne organizacijske kulture ključnih akterjev
• Različne vrednote ključnih akterjev
• Konflikt vlog akterjev 
• Notranji konflikt vrednot pri posameznih akterjih (razpetost med

javno odgovornostjo in zasebnimi skrbmi, npr. za varnost lastne
družine; dvom v svoje odločitve)
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6. KRIZNO KOMUNICIRANJE
Odzivanje na krize zahteva hiter pretok kriznih informacij od samega
kriznega območja do odločevalcev, med samimi odločevalci in med odlo-
čevalci ter drugimi udeleženci (prizadeti, množična občila). Ker so krize v
končni fazi politični dogodki, se zanje zanimajo množična občila. Tema
krizno komuniciranje tako obsega pridobivanje in obdelavo informacij,
njihov prenos, komunikacijske odnose med samimi akterji kriznega
upravljanja in vodenja ter prenos informacij med ključnimi odločevalci in
javnostmi, kar predstavlja specifičen vidik odnosov z javnostmi. Samo
poročanje medijev o krizi in kriznem upravljanju ter vodenju pa pred-
stavlja tako del kot tudi posledico kriznega komuniciranja.

6.1 Pridobivanje in obdelava informacij
Informacije je treba najprej pridobiti iz različnih virov in jih v naslednji
fazi selekcionirati ter obdelati.

Spremenljivke in kazalniki:
– Načrti posredovanja in obdelave informacij: 

• Obstoj načrtov posredovanja in obdelave informacij
• Merila za posredovanje informacij

– Viri informacij: 
• Načini pridobivanja informacij (kako)
• Vrste virov informacij (kdo ali kaj)
• Število virov informacij
• Zanesljivost virov informacij
• Kakovost virov informacij
• Stopnja formalnosti vira informacij

– Selekcija informacij:
• Preverjanje informacij
• Selekcija in razvrščanje prispelih informacij po pomembnosti

– Obdelava informacij:
• Način obdelave informacij v organih kriznega upravljanja in vode-

nja
• Pomanjkanje in presežek informacij 
• Dokumentiranje poslanih in dospelih informacij.

6.2 Tehnični sistemi za prenos informacij
Ta spremenljivka se osredotoča na vrste sredstev za prenos informacij,
njihovo uporabnost in usposobljenost akterjev kriznega upravljanja in
vodenja, ki ta sredstva uporabljajo. 

Spremenljivka in kazalniki: 
– Tehnični sistemi za prenos informacij:

• Z načrti predvidena komunikacijska sredstva 
• Načrtovani ukrepi zagotavljanja komunikacij med različnimi akterji 
• Uporabljena komunikacijska sredstva in komunikacijsko-informa-

cijski centri
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• Ukrepi zagotavljanja komunikacij med različnimi akterji 
• Kompatibilnost komunikacijskih sistemov različnih akterjev 
• Uporabnost komunikacijskih sredstev
• Izurjenost in usposobljenost za uporabo komunikacijskih sredstev

6.3 Krizno komuniciranje z javnostmi
Ta spremenljivka obsega analizo metod in sredstev za prenos informacij
do različnih javnosti. 

Spremenljivka in kazalniki:
– Krizno komuniciranje z javnostmi:

• Obstoj strategije, načrta in postopkov za obveščanje javnosti
• Vrste in načini obveščanja javnosti in množičnih občil (kdaj, kako in

na kakšen način je bila javnost obveščena o krizi in obveščana med
krizo)

• Kdo je obvestil in obveščal javnost (pristojnosti za obveščanje javno-
sti)

• Hitrost obveščanja javnosti o krizi
• Uspešnost obveščanja javnosti 
• Usklajevanje informacij za javnost
• Odnos akterjev kriznega upravljanja in vodenja do množičnih občil 
• Zagotavljanje pogojev za delo množičnih občil

6.4 Delovanje množičnih občil
Ta spremenljivka obsega analizo načinov in vsebine poročanja različnih
tiskanih in elektronskih množičnih občil o krizi ter kriznem upravljanju
in vodenju. 

Spremenljivka in kazalniki:
– Poročanje množičnih občil:

• Katera množična občila so poročala o krizi in kriznem upravljanju
in vodenju

• Kdaj so množična občila poročala 
• Viri informacij za množična občila
• Načini poročanja množičnih občil
• Težišča poročanja množičnih občil (prevladujoče teme)
• Razlike v poročanju množičnih občil
• Odmevnost krize v množičnih občilih
• Uporabnost medijskih sporočil za akterje kriznega upravljanja in

vodenja ter še posebej za prizadete (ali je bil prisoten informacijski
paradoks: neustrezno razmerje med količino in uporabnostjo infor-
macij)

• Vpliv in pritisk množičnih občil na krizno upravljanje in vodenje
• Razpetost množičnih občil med tržno logiko in potrebo po kon-

struktivnem vključevanju v proces kriznega upravljanja in vodenja
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7. INTERNACIONALIZACIJA KRIZE
Pri tej temi gre za proučevanje težnje sodobnih kriz, da presežejo nacio-
nalne meje in v soodvisnem in povezanem svetu vplivajo tudi na stanje v
drugih državah.

Spremenljivka in kazalniki:
– Internacionalizacija:

• Način internacionalizacije (kako je prišlo do internacionalizacije)
• Oblika internacionalizacije
• Pravna podlaga internacionalizacije kriznega upravljanja in vodenja
• Interes za internacionalizacijo (iz domovine/iz tujine)
• Vloga akterjev kriznega upravljanja in vodenja pri internacionaliza-

ciji
• Vpliv internacionalizacije na krizno upravljanje in vodenje
• Koordinacija in usmerjanje mednarodne pomoči (tuje pomoči pri

nas/naše pomoči v tujini)

8. ČASOVNI UČINKI KRIZE
Čas je izjemno pomemben element pri nastanku, zaznavanju in poteku
krize ter kriznega upravljanja in vodenja. Pri tej analitični temi nas še po-
sebej zanima, kako časovni pritisk vpliva na krizno odločanje, kar se ve-
likokrat izraža v načinu in kakovosti kriznega odločanja. Časovni pritiski
in narava ter razširjenost krize pripomorejo k temu, da morajo odločeval-
ci sprejeti več zaporednih in pa tudi hkratnih kriznih odločitev. Zapored-
nost se nanaša na vsebinsko soodvisnost sprejetih odločitev, hkratnost
pa na sočasno sprejete odločitve s strani številnih akterjev kriznega
upravljanja in vodenja.

Spremenljivka in kazalniki:
– Časovni učinki krize:

• Vpliv predhodnih odločitev na nadaljnje delovanje akterjev krizne-
ga upravljanja in vodenja

• Sprejemanje več odločitev hkrati
• Nivo občutenega časovnega pritiska (visok, srednji in nizek) na stra-

teški in operativni ravni
• Čas za analizo prejetih informacij
• Nastanek strateških presenečenj zaradi pomanjkanja časa
• Hitrost sprejemanja odločitev (v realnem času, s časovnim zami-

kom)

9. STROŠKI KRIZE IN KRIZNEGA UPRAVLJANJA TER VODENJA
Krize povzročajo stroške. Stroški krize in kriznega upravljanja ter vode-
nja nastanejo zaradi materialne in nematerialne škode, ki je posledica
krize, in delovanja mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja pri reše-
vanju krize. Ker so stroški krize in kriznega upravljanja ter vodenja pravi-
loma izredno visoki, pa družba, zato da bi te stroške znižala, vlaga dolo-
čena finančna sredstva tudi v preventivo in priprave na krizo. Tema
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stroški krize in kriznega upravljanja ter vodenja tako zajema stroške pre-
ventive in priprav na krizo ter dejanske stroške krize in mehanizmov
kriznega upravljanja ter vodenja pri reševanju krize. Z medsebojno pri-
merjavo stroškov krize in kriznega upravljanja ter vodenja pa je mogoče
finančno ovrednotiti upravičenost preventivnih ukrepov in priprav na
krizo, vpliv preventive in priprav na zmanjšanje škode, oceniti razmerje
med dejansko škodo in stroški sanacije itd.
Spremenljivke in kazalniki:
– Stroški preventive in priprav na krizo:

• Stroški osebja
• Stroški usposabljanja
• Stroški vzdrževanja tehnične opreme
• Stroški nakupov tehnične opreme
• Investicije v preventivno infrastrukturo

– Stroški delovanja mehanizmov kriznega upravljanja in vodenja v krizi: 
• Stroški osebja
• Stroški delovanja in vzdrževanja tehnične opreme
• Drugi materialni stroški 
• Stroški oskrbe žrtev (zdravstvena pomoč, humanitarna pomoč, na-

stanitev, prehrana, pitna voda itd.)
– Škoda: 

• Ocena materialne škode
• Ocena nematerialne škode
• Dejanski stroški sanacije (odškodnine, priprava za investiranje, in-

vestiranje in gradnje)
– Analiza stroškov:

• Razmerje med stroški preventive in priprav na krizo ter dejanskimi
stroški krize in stroški delovanja mehanizmov kriznega upravljanja
ter vodenja pri reševanju krize

• Razmerje med ocenjeno škodo in dejanskimi stroški sanacije

10. PRIDOBLJENE IZKUŠNJE IN SPOZNANJA
Tema pridobljene izkušnje in spoznanja zajema identifikacijo in analizo
izvedenih analiz, študij in ocen izkušenj s kriznim upravljanjem in vode-
njem ter uporabo njihovih spoznanj za spremembe ali reforme v sistemu
kriznega upravljanja in vodenja. 
Spremenljivke in kazalniki:
– Analiza izkušenj s kriznim upravljanjem in vodenjem:

• Obstoj študij, poročil o aktivnostih, ocen, člankov, inšpekcijskih po-
ročil o proučevanem primeru

• Interne in/ali zunanje analize
– Vsebina analiz izkušenj s kriznim upravljanjem in vodenjem:

• Ocena delovanja sistema kriznega upravljanja in vodenja
• Ugotovitve, kako je kriza vplivala na organizacijsko strukturo siste-

ma kriznega vodenja in upravljanja
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• Ocena, kako je kriza vplivala na vrednote in norme, zlasti z vidika
odnosa posameznikov do sistema kriznega upravljanja in vodenja

– Prenos najpomembnejših pridobljenih spoznanj v sistem kriznega
upravljanja in vodenja:
• Spremembe doktrinarnih in pravnih podlag kriznega upravljanja in

vodenja (strategij, doktrin, zakonov, uredb, predpisov itd.)
• Spremembe načrtov
• Spremembe postopkov in prakse
• Spremembe v financiranju
• Kadrovske spremembe
• Spremembe organizacijske strukture
• Upoštevanje pozitivnih in/ali negativnih izkušenj pri prenosu spoz-

nanj na sistem kriznega upravljanja in vodenja
• Razlogi za morebitno neanaliziranje izkušenj oz. zaviranje prenosa

pridobljenih spoznanj v sistem kriznega upravljanja in vodenja

V. HOLISTIČEN POGLED NA KRIZO

Na zadnji stopnji je potrebno krizo in krizno upravljanje ter vodenje ana-
lizirati v celoti v vsej njihovi kompleksnosti z uporabo holističnega pri-
stopa. Pri tem gre za celovit pogled na krizo in krizno upravljanje ter vo-
denje prek identificiranih odločitvenih situacij in analitičnih tem, pri
čemer nam holističen pogled omogoča oblikovati sklepe, ki so več kot
zgolj vsota zaključkov po posameznih odločitvenih situacijah in analitič-
nih temah, saj v interakciji druga z drugo le-te dobijo novo kakovost.
Spremenljivke:
– Pogled na krizo v celoti (končna ocena krize)
– Pogled na krizno upravljanje in vodenje v celoti skozi analitične teme

in odločitvene situacije (končna ocena kriznega upravljanja in vode-
nja)

– Identifikacija ključnih pozitivnih in negativnih spoznanj ter izkušenj
(s stališča analitika)

– Primerjava s podobnimi krizami iz preteklosti
– Oblikovanje priporočil na podlagi spoznanj, izkušenj in primerjav
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