
             
     

 
 
 

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER SISTEM 
ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI IN DOKTRINE CIVILNE OBRAMBE V 

REPUBLIKI SLOVENJII 
 

V minulih desetletjih ni minilo desetletje brez naravnih nesreč. Pojavljale so se na 
celotnem ozemlju Slovenije.   
Tudi za zadnje desetletje ugotavljamo podobno.  
Naravne nesreče se po svetu v zadnjem obdobju vrstijo druga za drugo in se 
njihovo število povečuje. 
V zadnjem desetletju so svet zaznamovale predvsem klimatsko pogojene nesreče 
kot so: suše, poplave in plazovi.  
V Sloveniji smo doživeli vse skupaj, hkrati  toče, žled in podobno.  
Primarni vzroki naravnih nesreč so bili zlasti hidrološki i meteorološki pojavi. 
Preprečevanje naravnih nesreč je težavno in pogosto nemogoče, lahko pa nastalo 
škodo ob njih precej zmanjšamo. Namreč, gre za vrsto sistemskih rešitev in 
ukrepov, ki so potrebni za zmanjšanje tovrstne ranljivosti družbe v celoti. 
Zmanjševanje naravnih nesreč je trajen proces, ki ni omejen na samo en dogodek 
ali segment ob naravni nesreči, je pa več sektorski in interdisciplinarni ter zajema 
širok razpon med seboj povezanih dejavnosti na lokalni, regionalni, državni in med 
državni ravni. 
Zaradi tega na ogroženih območjih, med katere spada tudi Posavje z okolico 
s svojo predvsem potresno ogroženostjo in nevarnostjo, ki jo hkrati ogroža 
s svojim obratovanjem  tudi JEK, moramo biti na vseh ravneh seznanjeni s 
tveganji, zlasti pa moramo biti pripravljeni. 
Zaradi tega je izdelava, dopolnjevanje in usklajevanje načrtov dejavnosti Javnega 
zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice kompleksna naloga, ki se izvaja 
na podlagi zakonskih in podzakonskih predpisov.  
Izkušnje kažejo, da se SB Brežice kot nosilec omenjenih načrtov pogosto znajde 
pred dilemami in vprašanji, na katera najdejo odgovor le posamezne veje 
dejavnosti bolnišnice. 
Zaradi tega ima nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter doktrina civilne obrambe za cilj zmanjšati število nesreč in hkrati preprečiti ter 
ublažiti njihove posledice. S to ugotovitvijo se mora vključiti v sistem zaščite, 
reševanja in pomoči,  in sicer na podlagi obstoječih zakonskih in podzakonskih 
predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izrednih, 
kriznih in vojnih razmer, tudi SB Brežice«. 
 


