Druga seja Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Druga seja Sveta Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju
Svet) je bila 25. aprila 2017 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (ICZR).
Seje se je udeležilo 16 članov Sveta.
Uvodoma je predsednik Sveta dr. Matjaž Mikoš predstavil pregled programa Sveta za leto
2017. Med najpomembnejše naloge iz programa sodijo: predlog dodatnega imenovanja
predstavnikov Urada Vlade RS za komuniciranje (UKOM) in Statističnega urada RS (SURS)
kot članov Sveta, vzpostavitev lastne spletne domene in spletnih strani Sveta, poziv članom
Sveta k posredovanju težiščnih nalog s področja zmanjšanja tveganja nesreč in aktivno
sodelovanje članov Sveta na naslednjih nacionalnih in mednarodnih dogodkih: trienalni
znanstveni posvet Naravne nesreče v Sloveniji – Dan Bojana Ušeničnika, bienalni dogodek
Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, Globalna platforma Združenih narodov za zmanjšanje
tveganja nesreč, 4. Svetovni forum o zemeljskih plazovih in 3. Regionalno posvetovanje o
zemeljskih plazovih Jadransko-balkanskega območja. Prav tako je bilo predlagano, da z
namenom izmenjave izkušenj in primerov dobrih praks predstavniki Sveta obiščejo nacionalne
platforme v drugih državah, prednostno evropskih.
Navzočim je bil predstavljen letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto
2017.
V nadaljevanju je bilo podano kratko poročilo o trienalnem strokovnem srečanju Dnevu Bojana
Ušeničnika – Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, ki je bilo 28. marca 2017 v ICZR. Ob
zaključku simpozija je bila poudarjena pomembnost podpore razvojno-raziskovalnega dela na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, tudi s strani Uprave RS za zaščito in
reševanje (URSZR), in izražena zaskrbljenost nad dejstvom, da SURS od leta 2008 dalje ne
zbira več podatkov o nesrečah.
V okviru predstavitve bienalnega dogodka Bogatajevih dnevov zaščite in reševanja, ki so bili
v Murski Soboti od 8. do 10. junija 2017, je bil napovedan tudi posvet slovenskih županov in
reševalna vaja državnega pomena.
Napoved in predstavitev 4. svetovnega foruma o zemeljskih plazovih, ki je bil od 29. maja do
2. junija 2017 v Ljubljani, je vsebovala tudi povabilo članom Sveta na delavnico z naslovom
Obvladovanje naravnih nesreč večjega obsega, organizirano v okviru foruma.
Član Sveta je predstavil Digitalno agendo (Četrta industrijska revolucija) in izzive, ki jih pred
sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami postavlja digitalizacija, ter potrebo po
srednjeročni in dolgoročni strategiji razvoja informacijsko-komunikacijskega sistema zaščite in
reševanja.
V okviru predstavitve kampanje Združenih narodov Odporni na nesreče, moje mesto se
pripravlja, ki spodbuja lokalne skupnosti k sistematičnemu pristopu k zmanjšanju tveganja
nesreč, so bili člani Sveta seznanjeni, da so certifikat prejele že štiri slovenske občine, in sicer
Kamnik, Murska Sobota, Kobarid in Velenje.
Na pobudo člana Sveta, predstavnika Združenja mestnih občin Slovenije, je bilo dogovorjeno,
da se za vsako sejo določi in nato obravnava vodilna tema s področja zmanjšanja tveganja
nesreč. Za temo prihodnje seje Sveta je bila tako predlagana potresna varnost v slovenskih
šolah.

