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POZNAVANJE  NARAVNOGEOGRAFSKIH  ENOT  



SKUPNA OCENA OGROŽENOSTI 
(Slovenija - poplave, snežni in zemeljski plazovi, žled, potresi)  



ŠTEVILO NESREČ V GORAH 

do 2004 
 

 

- ODLOM                                                                  50 

- SNEŽNI PLAZ, OSIP                                          224 

- KAMNITI PLAZ,  

     PADAJOČI LED IN KAMENJE                         33                                                                                    

- STRELA                                                                108 

- NEURJA (NEVIHTA, METEŽ)                           62 

- MRAZ                                                                      24 

 

 

(vir: Malešič 2005) 



Krogotok 

upravljanja z 

naravnimi 

nesrečami 



Značilnosti dogodkov, ki 
so pomembni za 

sporočanje o ogroženosti 

Gorske nesreče 
Vročinsko povezane 

nesreče Nižinske 
poplave 

  Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  

Suša 
  

Gozdni 
požari 

  
Zemeljski 

plazovi 
Drobirski 

tokovi 
Skalni podori 

Kamniti 
tokovi 

Hitrost pojavljanja 
počasna- 
nenadna 

nenadna nenadna počasna nenadna nenadna počasna nenadna srednja 

Povratna doba srednja-dolga srednja-dolga kratka 
srednja-

dolga 
srednja 

(ponavljajoča) 
srednja-dolga srednja-dolga srednja-dolga 

srednja-
dolga 

Obseg 
majhen-
srednji 

majhen-
srednji 

majhen srednji-velik majhen-srednji 
majhen-
srednji 

velik majhen-velik majhen-velik 

Napovedljivost lokacije 
majhna-
srednja 

srednja-
visoka 

nizka 
srednja-
visoka 

visoka 
srednja-
visoka 

visoka nizka 
srednja-
visoka 

Izzivi in potrebe po 
obveščanju o ogroženosti 

                  

Dojemanje nevarnosti 
posameznih pojavov 

srednje-nizko nizko-srednje 
srednje-
visoko 

srednje srednje nizko nizko nizko-srednje nizko 

Posebnosti sporočanja:                   

- lokacija srednje-nizko srednje-nizko nizko 
srednje-

visok 
visoka 

srednje-
visoko 

visoka nizko 
visoko-
srednje 

- čas nizko-srednje nizko nizko 
nizko-

srednje 
srednje-visoko nizko-srednje visoko srednje 

srednje-
visoko 

Opozorila (možnost, čas) nizko-srednje nizko nizko 
srednje-
visoko 

nizko-srednje nizko-srednje visoko nizko 
srednje-
visoko 

Preventiva:                   

- potreba po dvigu 
ozaveščenosti/pripravljenosti 

visoka visoka visoka srednja nizka-srednja srednja nizka-srednja srednja srednja 

- navzkrižje potencialnih 
preventivnih ukrepov 

visok srednji srednji nizek srednji-visok nizek-srednji nizek-srednji nizek srednji-visok 



Značilnosti dogodkov, ki so 
pomembni za sporočanje o 

ogroženosti 

Gorske nesreče 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

Hitrost pojavljanja počasna- nenadna nenadna nenadna počasna nenadna nenadna 

Povratna doba srednja-dolga srednja-dolga kratka srednja-dolga 
srednja 

(ponavljajoča) 
srednja-dolga 

Obseg majhen-srednji majhen-srednji majhen srednji-velik majhen-srednji majhen-srednji 

Napovedljivost lokacije majhna-srednja srednja-visoka nizka srednja-visoka visoka srednja-visoka 

Izzivi in potrebe po obveščanju o 
ogroženosti 

            

Dojemanje nevarnosti posameznih 
pojavov 

srednje-nizko nizko-srednje srednje-visoko srednje srednje nizko 

Posebnosti sporočanja:             

- lokacija srednje-nizko srednje-nizko nizko srednje-visok visoka srednje-visoko 

- čas nizko-srednje nizko nizko nizko-srednje srednje-visoko nizko-srednje 

Opozorila (možnost, čas) nizko-srednje nizko nizko srednje-visoko nizko-srednje nizko-srednje 

Preventiva:             

- potreba po dvigu 
ozaveščenosti/pripravljenosti 

visoka visoka visoka srednja nizka-srednja srednja 

- navzkrižje potencialnih preventivnih 
ukrepov 

visok srednji srednji nizek srednji-visok nizek-srednji 



Hitrost pojavljanja 

Krma 

Pobočni procesi Snežni plazovi 
  

Hudourniške poplave 
  Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

počasna- nenadna nenadna nenadna počasna nenadna nenadna 



Povratna doba 
Polog (potres, podor) 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

srednja-dolga srednja-dolga kratka srednja-dolga srednja (ponavljajoča) srednja-dolga 



Obseg 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  
Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

majhen-srednji majhen-srednji majhen srednji-velik majhen-srednji majhen-srednji 



Napovedljivost lokacije 

Pobočni procesi Snežni plazovi 
  

Hudourniške 
poplave 

  Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

majhna-srednja srednja-visoka nizka srednja-visoka visoka srednja-visoka 



Gorske nesreče 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  Zemeljski 
plazovi 

Drobirski 
tokovi 

Skalni podori 
Kamniti 
tokovi 

Izzivi in potrebe po 
obveščanju o ogroženosti 

            

Dojemanje nevarnosti 
posameznih pojavov 

srednje-nizko nizko-srednje 
srednje-
visoko 

srednje srednje nizko 

Posebnosti sporočanja:             

- lokacija srednje-nizko srednje-nizko nizko 
srednje-

visok 
visoka 

srednje-
visoko 

- čas nizko-srednje nizko nizko 
nizko-

srednje 
srednje-visoko nizko-srednje 

Opozorila (možnost, čas) nizko-srednje nizko nizko 
srednje-
visoko 

nizko-srednje nizko-srednje 

Preventiva:             

- potreba po dvigu 
ozaveščenosti/pripravljenosti 

visoka visoka visoka srednja nizka-srednja srednja 

- navzkrižje potencialnih 
preventivnih ukrepov 

visok srednji srednji nizek srednji-visok nizek-srednji 



Dojemanje nevarnosti posameznih pojavov I 



Dojemanje nevarnosti posameznih pojavov II 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  
Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

srednje-nizko nizko-srednje srednje-visoko srednje srednje nizko 



Posebnosti 

sporočanja 

 

- prostor/lokacija 

- čas 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  
Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

srednje-nizko srednje-nizko nizko srednje-visok visoka srednje-visoko 

nizko-srednje nizko nizko nizko-srednje srednje-visoko nizko-srednje 



Opozorila (možnost in čas) 

 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

nizko-srednje nizko nizko srednje-visoko nizko-srednje nizko-srednje 



Izzivi in potrebe po 
obveščanju o ogroženosti 

 
 
 
 
 
 
 

Preventiva: 

Gorske nesreče 

Pobočni procesi 

Snežni plazovi 
  

Hudourniške 
poplave 

  

Zemeljski 
plazovi 

Drobirski 
tokovi 

Skalni podori 
Kamniti 
tokovi 

- Nujnost po dvigu 
ozaveščenosti/pripravljenosti 

visoka visoka visoka srednja nizka-srednja srednja 

- navzkrižje potencialnih 
preventivnih ukrepov 

visok srednji srednji nizek srednji-visok nizek-srednji 



Nujnost po dvigu ozaveščenosti/pripravljenosti (doma in na poti) 

Preventiva: 

Gorske nesreče 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  
Zemeljski 

plazovi 
Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

- potreba po dvigu 
ozaveščenosti/pripravljenosti 

visoka visoka visoka srednja nizka-srednja srednja 



… in izobraževanja 



Navzkrižje potencialnih preventivnih ukrepov 

Preventiva: 

Gorske nesreče 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 
poplave 

  Zemeljski 
plazovi 

Drobirski 
tokovi 

Skalni podori 
Kamniti 
tokovi 

- navzkrižje potencialnih 
preventivnih ukrepov 

visok srednji srednji nizek srednji-visok nizek-srednji 



Pomen gorniške preventive za posamezne naravne nesreče  

Gorske nesreče 

Pobočni procesi 
Snežni plazovi 

  

Hudourniške 

poplave 

  
Zemeljski plazovi Drobirski tokovi Skalni podori Kamniti tokovi 

Hitrost pojavljanja počasna- nenadna nenadna nenadna počasna nenadna nenadna 

Povratna doba srednja-dolga srednja-dolga kratka srednja-dolga 
srednja 

(ponavljajoča) 
srednja-dolga 

Obseg majhen-srednji majhen-srednji majhen srednji-velik majhen-srednji majhen-srednji 

Napovedljivost lokacije majhna-srednja srednja-visoka nizka srednja-visoka visoka srednja-visoka 

Dojemanje nevarnosti posameznih 

pojavov 
srednje-nizko nizko-srednje srednje-visoko srednje srednje nizko 

Posebnosti sporočanja: 

- lokacija 
srednje-nizko srednje-nizko nizko srednje-visok visoka srednje-visoko 

Posebnosti sporočanja: 

- čas 
nizko-srednje nizko nizko nizko-srednje srednje-visoko nizko-srednje 

Opozorila (možnost, čas) nizko-srednje nizko nizko srednje-visoko nizko-srednje nizko-srednje 

Preventiva:             

- potreba po dvigu 

ozaveščenosti/pripravljenosti 
visoka visoka visoka srednja nizka-srednja srednja 

- navzkrižje potencialnih preventivnih 

ukrepov 
visok srednji srednji nizek srednji-visok nizek-srednji 

VREDNOTENJE POMENA PREVENTIVE ZA 

POSAMEZNE NARAVNE NESREČE 
4 4 3 3 5 4 



TRIJE GLAVNI STEBRI GORNIŠKE PREVENTIVE: 

• Izobraževanje (vseživljenjsko, pomen zgodnjega 

začetka) 

• Ozaveščenost (splošna, posebna-za posamezne 

naravne nesreče) 

• Obveščenost (vsebina, pravočasnost, primernost) 

 

Povezava med védenjem in vedênjem je nična (M. Polič). 

 

NEPRECENLJIVA STA VLOGA IN POMEN 

PZS IN GRZS NA PODROČJU GORNIŠKE PREVENTIVE! 



Obveščanje nekoč … in danes, kako pa v prihodnje? 

Zanesljive so le tiste informacije in podatki, ki jih imamo „s seboj“.  

Uporabljamo sodobne tehnologije, a se nikar v celoti ne zanašajmo nanje! 



CILJI GORNIŠKE PREVENTIVE 
 
 zmanjšanje števila nesreč in škode, preprečevanje žrtev in 

zmanjšanje njihovega števila; 

 zmanjšanje posledic, boljša organiziranost enot za zaščito, reševanje 

in pomoč 

 načrtovanje preventivnih ukrepov; 

 vgraditev prvin ogroženosti vzpetih pokrajin v splošne in posebne 

(planinske) priročnike; 

 

uporaba klasičnih (planinske koče, bivaki, zemljevidi, telefon, 

teletekst …)in sodobnih informacijsko-komunikacijskih pripomočkov 

(mobilniki, GPS, GPRS, WAP, radarska slika padavin …)  

 za oblikovanje sistema gorniške preventive; 

 za oblikovanje podsistema izobraževanja, ozaveščanja in obveščanja 

o naravnih nesrečah; 

 za vključevanje in povezovanje teoretičnega znanja v praksi; 
 

 



Hvala za pozornost! 

Srečno in varen korak! 


