Šesta seja Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Šesta seja Sveta Vlade Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je
potekala 17. aprila 2019 v prostorih Gasilske zveze Slovenije na Tržaški 221 v Ljubljani. Seje se je
poleg predsednika in podpredsednika udeležilo 18 članov Sveta.
Vzpostavljena je spletna stran s predstavitvijo Sveta vlade za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami je dostopna na spletnih straneh URSZR (www.sos112.si) - varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami – Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Na strani se
objavljajo povzetki vsebin sej v obliki informacije za javnost. Predsednik Sveta je predstavil predlog
dela v letu 2019. Predstavnica kabineta Vlade RS je predlagala sestanek predstavnikov Sveta pri
predsedniku Vlade RS v začetku junija.
Na področju ocen tveganj trenutno v RS ni v izdelavi nobena ocena tveganj. Pred spremembami
Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju CZ je Uprava Republike Slovenije kot
državni koordinacijski organ leta 2016 pripravila seznam nesreč, za katere bi bilo, glede na
poznavanje razmer v Sloveniji in trende izdelave ocen tveganj za nesreče v državah članicah EU,
smiselno v prihodnjih letih pripraviti ocene tveganja. Med njimi so bili tudi zemeljski plazovi.
Ministrstvo za okolje in prostor, kot najbolj logični nosilec za to oceno, je izdelavo le-le to v postopku
usklajevanja uredbe zavrnil. Od tedaj dalje ni bilo nikakršne nove pobude glede izdelave ocene
tveganja za zemeljske plazove.
Na pobudo URSZR, da se Ministrstvo za finance seznani z modelom potresne ogroženosti POTROG
in opredeli glede nadaljnjih korakov glede načrtovanja javnofinančne stabilnosti, ki bi vključevalo tudi
možnost potresnih dogodkov, se je odzvalo Ministrstvo za finance, ki pozdravlja uporabo orodja
POTROG pri načrtovanju javnofinančne stabilnosti in prosi za njegovo predstavitev.
Člani Sveta so bili informirani o Svetovnem gradbenem forumu WCF 2019, ki je potekal od 8. do 11.
aprila 2019 v Ljubljani. Več informacij na https://www.wcf2019.org .
Predstavnica Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, je poročala o stanju poročanja v
Sendajski monitoring z rokom za vnos do 31. marca 2019. Podatki za Slovenijo, ki so bili na voljo,
so bili vneseni do roka. Do oktobra 2018 je s poročanjem v sistem začelo 96 držav članic Združeni
narodov (skoraj 50%), med njimi tudi Slovenija, ki se pri poročanju srečuje z naslednjimi izzivi
nerazpoložljivosti podatkov za kazalnike A-1:Število umrlih in pogrešanih oseb zaradi nesreč, A-2:
Število smrtnih žrtev zaradi nesreč, nerazpoložljivost podatkov za kazalnik F-2 in s tem posledičnim
znižanjem za kazalnik F-1, kjer podatki za kazalnik F-2 predstavljajo skupno uradno mednarodno
podporo (uradna razvojna pomoč in drugi uradni tokovi za ukrepe za zmanjšanje tveganja nesreč,
ki jih zagotavljajo večstranske agencije) in F-1 skupno uradno mednarodno podporo. Našteti podatki
bodo na voljo do poletja. O problematiki nerazpoložljivosti nacionalnih podatkov do predvidenega
datuma je URSZR obvestila UN DRR (prej UN ISDR), ki je bil na ta problem opozorjen tudi s strani
drugih držav članic. Odprta ostajata tudi kazalnika D-6 (kazalnik D-6 Število motenj v izobraževalnih
storitvah, ki so posledica nesreč) in D-7 Število motenj v zdravstvenih storitvah zaradi nesreč), ki se
v RS trenutno ne vodijo.
Predstavljeno je bilo stanje slovenskega Akcijskega načrta za zmanjšanje tveganj nesreč, ki temelji
na evropskem Akcijskem načrtu za zmanjšanje tveganj nesreč (A disaster risk informed approach
for EU policies) in je v skladu s Sendajskim okvirom. Z namenom ugotavljanja šibkih področij (vrzeli)
je Evropska unija dokument že trikrat prenovila in identificirala področja, ki jim bo potrebno največ
pozornosti in sicer: investicije, vloga zasebnega sektorja in področje obnove po nesreči. Slovenski
dokument je bil poslan članom Sveta. Pripombe, ki so jih poslali člani Sveta, predstavniki štirih
ministrstev in ZRC SAZU so bile zbrane v skupni dokument. Člani Sveta so bili seznanjeni, da UN
DRR pripravlja dokument s smernicami za izdelavo strategije »Developing a National DRR Strategy
and Planning for Implementation), katerega sestavni del (za izvedbo) bo Akcijski načrt. Osnutek
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dokumenta, dan v javno razpravo, je že na voljo, končno verzijo pričakujemo kmalu. Slovenski
akcijski načrt se ponovno pošlje v dopolnitev članom Sveta, ki še niso posredovali svojih prispevkov.
Dokument, usklajen na Svetu, bo šel v medresorsko usklajevanje in bo služil pri identifikaciji področij
pri pripravi slovenske Strategije za zmanjšanje tveganj nesreč.
Predstavljena je bila informacija o Globalnem forumu za zmanjšanje tveganj nesreč, ki bo potekal v
Ženevi od 13.-17. maja 20193. Slovenija se pridružuje skupni izjavi EU: Dividenda odpornosti: na
poti k trajnostnim in vključujočim družbam "Resilience Dividend: Towards Sustainable and Inclusive
Societies”.
Dr. Blaž Komac (ZRC SAZU) je predstavil delovanje Evropske skupine za znanost in tehnologijo ESTAG pri UN DRR, katere član je. E-STAG je bil ustanovljen v Sofiji aprila 2018 kot del globalnega
UNDRR Science and Technology Partnership-a in se povezuje z drugimi skupinami (aktivna je
azijska), ter z Global Science & Technology Advisory Group. V obdobju 2018-2019 ima E-STAG 14
članov iz Armenije, Azerbajdžana, Belgije, Hrvaške, Nemčije, Izraela, Italije, Črne gore, Nizozemske,
Rusije, Slovenije, Španije, Švedske in Združenega kraljestva. Glavni cilji E-STAG so podpirati
znanstvene raziskave in vrednotenje zmanjšanja tveganj nesreč, širjenje informacij, znanja in
ozaveščanje z uporabo geoinformacijskih tehnologij, prispevati k metodam in standardom za
ocenjevanje tveganj, modeliranje in uporabo podatkov za zmanjšanje tveganj in škode ter povečanja
odpornosti oziroma prožnosti družbe, prispevati k zgodnji identifikaciji vrzeli in podati priporočila za
prioritetne teme, podpirati uporabo znanstveno-tehnoloških izsledkov, podpirati evropske in
srednjeazijske države pri razvoju nacionalnih politik na področju znanosti in tehnologije ter podpirati
diseminacijo informacij in dobrih praks z objavami. Ob robu globalnega foruma UN DRR v Ženevi
bodo predstavljeni prvi rezultati.
Ob robu seje je Franci Petek, poveljnik Gasilske zveze Slovenije in član Sveta predstavil delovanje
Gasilske zveze Slovenije, ki združuje prek 50.000 operativnih prostovoljnih gasilcev in prek 162.000
članov. Gasilci so edina sila v državi, ki lahko v nekaj urah zagotovi množičen odziv na nesrečo, tudi
več sto gasilcev. V njihovo področje dela ne spada samo gašenje požarov in tako se je v letu 2018
prvič zgodilo, da je število tehničnih intervencij preseglo število intervencij ob požaru. Več kot 8 M
EUR letno se iz požarne takse zbere v požarnem skladu, od tega se 30% sredstev nameni za naloge
širšega pomena (državne), 70% pa se razdeli na občine.
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