Z diplomantom BORISOM ŽNIDARKOM
o “gasilski logistiki” v času največjega
požara v zgodovini Slovenije
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Boris Žnidarko je diplomant magistrskega študija in poveljnik Poklicne gasilske enote Celje (delovno mesto starejši
poveljnik gasilske operative). Skupaj z direktorjem Jankom Požežnikom vodita gasilsko enoto. Prav tako pa je tudi predsednik
Strokovnega sveta v Združenju slovenskih poklicnih gasilcev, v katerem so poveljniki poklicnih gasilskih enot v RS.
Z njim smo se pogovarjali o razsežnostih in logistični organiziranosti ob največjem požaru v zgodovini Slovenije.
Boris, največji požar v zgodovini Slovenije se je dotaknil vseh. Prizori v medijih so bili zaskrbljujoči, izjemno
je bilo gledati angažma ljudi na terenu. Med njimi ste bili tudi sami. Kakšni občutki so vas preplavili? Ste bili
pripravljeni na takšno obsežnost požarov?
Pred odhodom smo se informirali o stanju na kraju dogodka, tako da smo pričakovali težke razmere za delo, veliko
razsežnost požara, izjemno vročino in dim. Tako da smo bili pripravljeni na najslabše.
Je pa res, da težko ostaneš ravnodušen ob pogledu na uničujoče požare in izpraznjenje vasi oz. prebivalce, ki morajo
zapustiti domove. S fokusom na zadane naloge in kako doseči cilj, ti le-to pomaga, da te ne preplavijo čustva in prevzame
utrujenost.
Kakšna je bila vaša vloga kot starejši poveljnik gasilske operative?
V sredo, 20. julija 2022 je vodja intervencije Simon Vendramin (poveljnik PGE Nova Gorica) zaprosil Združenje slovenskih
poklicnih gasilcev za takojšnjo pomoč z gasilskimi avtocisternami za prevoz večjih količin vode. Poklicne gasilske enote

smo se takoj odzvale in v roku dveh ur je bilo na požarišču sedem dodatnih gasilskih avtocistern. V tem času se je
reševalo naselje.
Podano je bilo tudi zaprosilo, da naj iz poklicnih gasilskih enot zagotovimo kader za popolnitev oz. menjave v štabu in
vodenje na sektorjih. Zato smo se temu odzvali in tudi sam sem deloval v štabu.
Štab je najvišji “organ” in je vodstvo intervencije, pod njim so lahko sektorji ali pa odseki (še za večje razsežnosti). Zaradi
izjemne širitve požara, je bilo v času naše izmene potrebno nemudoma organizirati dodatni sedmi sektor na lokaciji Cerje,
katerega sem vodil skupaj s kolegom Tilnom Silo iz GB Koper.

Ne moremo mimo dejstva, da je logistika ob takšnih dogodkih izjemnega pomena. Kako je bila organizirana?
Termin “gasilska logistika” se počasi uveljavlja v našem prostoru, posledice nepoznavanja tega področja pa se lahko kažejo v
težavah na terenu (premiki sil, oskrba, vzdrževanje, gasilska infrastruktura). Trenutno še ni bila opravljanja uradna analiza,
tako da težko govorimo o podrobnostih oz. konkretnih zadevah. Lahko pa omenimo, da so bili največji izzivi ravno pri 24
urnem zagotavljanju ustreznih sil za opravljanje kopenskih operacij, kakor tudi zračnih operacij. Operacije so obsegale
reševanje, gašenje, izvajanje posekov, patruljiranje, preskrba z vodo, evakuiranje prebivalstva, varovanje območja, itd.
Ravno tako je bilo zahtevna medsebojna koordinacija kopenskih in zračnih sil. Dejansko so bila po določenem času
vzpostavljena vsa štiri področja gasilske logistike. Premike oz. rotacije sil so se izvajale približno na 12 ur, bila je
vzpostavljena točka oskrbe, vzdrževanje se je opravljalo na terenu kakor v matičnih gasilskih enotah.
Žal je neizpodbitno dejstvo, da bodo zaradi ogrevanja ozračja požari neizogibni. Menite, da je potrebno po
tej “učni uri” spremeniti tudi logistični odziv na takšne dogodke. Se da še kaj spremeniti, kaj dodati.
V Sloveniji imamo srečo, da je prostovoljstvo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na vseh področjih številčno ter dobro
razvito. Je pa dejstvo, da je potrebno imeti tudi dobro urejeno poklicno strukturo, katera opravlja vsakodnevne naloge
in v kriznem času zadevo vodi. Definitivno bo potrebno z vsemi zgoraj naštetimi silami ravnati v času takšnega dogodka

racionalno v smislu potreba-povpraševanje, da se ne zgodi prenasičenost sil oz. na drugi strani pomanjkanja sil, posledično
prihaja do izčrpavanja sil ter nedoseganja rezultatov na terenu. Ravno tako je kar nekaj optimizacijskega prostora pri
premikih sil, ustrezni opremljenosti in usposobljenosti.
So vam znanja pridobljena na naši fakulteti, v pomoč pri opravljanju tako zahtevnega dela?
Vsekakor je znanje pridobljeno na Fakulteti za logistiko pripomoglo k temu, da znam zaznavati probleme in jih tudi
reševati. Tudi trditev, katera v gasilskih krogih še vedno v večini žal velja in se prenaša iz roda v rod je: “ Da od viška glava
ne boli”, se z njo žal ne morem strinjati. Sam trdim, da je treba iti s časom naprej, ter da je sorazmernost in postopnost
(optimalnost) še najboljši recept za doseganje odličnih rezultatov

