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POVZETEK 

V teoretičnem delu diplomskega dela predstavim naravne nesreče in poplave ter orišem 

primer poplav v Železnikih. V nadaljevanju predstavim teorijo zaznavanja nevarnosti in 

poseben poudarek namenim mehanizmom, ki se skrivajo za odzivi ljudi v času med in po 

nesreči. Osredotočim se tudi na pomen psihosocialne pomoči ob nesrečah in na vlogo omrežij 

socialne opore ter na koncept opolnomočenja oz. krepitve moči. V empiričnem delu naloge 

raziskujem izkušnje ljudi v primeru poplav v Železnikih – njihova doživljanja, odzive in 

izkušnjo pomoči v primeru te naravne nesreče. Zanimali so me tako vidiki posameznika kot 

odziv celotne lokalne skupnosti. 

Rezultati kažejo, da sodelujoči v raziskavi izpostavljajo več ključnih vidikov izkušnje ob 

poplavah in sicer zaznavo nevarnosti, umik pred njo, pomanjkanje informacij o varnosti 

bližnjih in strah za njih. V opisu doživljanja nesreče izpostavijo šok, občutje tesnobe, skrb za 

varnost bližnjih ter skrb o obnovitvi materialnega in finančnega stanja. Mlajši udeleženci v 

nesreči v primerjavi s starejšimi udeleženci opišejo hitrejšo in lažjo prilagoditev na 

spremembe in posledice nesreče. Prizadeti so bili s prejeto pomočjo zelo zadovoljni, v 

skupnosti se je pokazala solidarnost in povezanost, ki pa se je kasneje v času obnove med 

ljudmi začela tudi krhati. 

KLJUČNE BESEDE 

Naravne nesreče, poplave, posameznik, skupnost, psihosocialna pomoč, opolnomočenje, 

socialna podpora 
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ABSTRACT 

In the theoretical part of my diploma, I present the topic of natural disasters and floods as well 

as describe an example of floods in the town of Železniki. Further on I tackle the theory of 

perceiving danger and give a special stress to the mechanisms that make people react in a 

certain way during and after a natural disaster. I also address the importance of psychosocial 

aid in times of catastrophes, the role of social aid networks, and the concept of empowerment 

or regaining strength. In the empirical part of the work, I conduct research on various 

experiences people have had in the times of floods in Železniki – what was their reaction to 

the natural disaster like and how did it feel receiving help after such weather mayhem. Here I 

was interested in the viewpoint of an individual as well as into the reaction of the entire local 

community. 

The results have shown that the people who took part in research address more key aspects in 

a case of a flooding – perception of danger, retreat from it, lack of information about their 

close relatives' safety and fear for them. While describing how they experienced the 

catastrophe, people usually point out shock, anxiety, concern for their close relatives' safety, 

material and financial worries. When comparing elders' viewpoint on natural disasters to that 

of the younger population, the latter seem to characterize changes and adjustments less 

traumatic, ensuring them to move on more quickly. The people affected were very happy with 

the help they received, and there were also some of signs of solidarity and connectedness in 

the community. In the times of rebuilding, however, these qualities started to dissipate. 

KEYWORDS 

Natural disasters, floods, individual, community, psychosocial help, empowerment, social 

support
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I. UVOD 

V življenju nas neprestano spremljajo spremembe, ki so pravzaprav naša edina stalnica. Večje 

spremembe pa lahko povzročijo tudi naravne nesreče, ki lahko popolnoma spremenijo ritem 

življenja posameznika ali celo celotne skupnosti. Tako sem se ob spominu na poplave, ki smo 

jih doživeli v domačem kraju vprašala, na kakšen način je ta naravna nesreča vplivala na 

posameznike in celotno skupnost. Ker sem se v času svojega študija trudila vsa teoretična 

spoznanja vnesti tudi v vsakdanje življenje ali pa vsaj poiskati nekakšne vzporednice z le-tem, 

me je seveda zanimalo, kakšni mehanizmi stojijo za odzivi prizadetih ljudi v nesreči in kakšne 

posledice v doživljanju ljudi je le-ta pustila. Temelj za to zanimanje torej izvira iz izkušnje, ki 

sem jo doživela v času poplav v domačem kraju, hkrati pa iz že pridobljenega znanja, ki sem 

ga pridobila v času študija. V tem času sem namreč dobila veliko odgovorov na vprašanje, 

zakaj so se ljudje odzvali na način kot so se, a še vedno je bila v meni želja, da bi področje 

podrobneje raziskala skozi oči socialne pedagogike in njenih konceptov. 

Tekom naloge sem se vprašala ali smo tudi socialni pedagogi primeren profil za nudenje 

pomoči in podpore v času nesreče in kakšna bi lahko bila pri tem naša vloga. Menim, da smo 

različni strokovnjaki, ki delamo na področju dela z ljudmi pomemben del ekipe, ki ob 

nesrečah nudi psihosocialno oporo. Socialna pedagogika je stroka, ki ljudem v stiski pomaga, 

da najdejo v sebi moč in vire, ki jim pomagajo pri preseganju težav in stisk. Zanima me, ali se 

lahko tudi mi s svojim znanjem umestimo znotraj kriznih intervencij, ki jih zahtevajo razmere 

po naravnih nesrečah.  

Tako se v teoretičnem delu najprej osredotočim na vprašanje, kaj sploh so naravne nesreče in 

poplave ter ob tem tudi na kratko predstavim poplave v Železnikih leta 2007. V nadaljevanju 

podrobneje opišem, kako ljudje zaznavamo nevarnosti in kako se nanje odzivamo ter 

predstavim ugotovitve preteklih raziskav, ki nam jasneje predstavijo vzroke za posamezne 

odzive ljudi. Ob tem se dotaknem tudi nekaj mitov o nujni socialni dezorganizaciji in paniki, 

ki naj bi se pojavila ob večjih naravnih nesrečah. Predstavim tudi pomen psihosocialne 

pomoči v času po nesreči. Pozornost namenim tudi konceptu opolnomočenja ali krepitve 

moči, kateri je eden glavnih konceptov socialno-pedagoškega dela z našimi uporabniki in za 

katerega verjamem, da je pomemben element dela s prizadetimi v nesrečah. Na koncu pa 

predstavim še pomen skupnosti in omrežij socialne podpore za okrevanje po nesreči. 
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V empiričnem delu pa želim s kvalitativno raziskavo preko treh intervjujev z osebami, ki so 

bile prizadete v času poplav v Železnikih izvedeti, kako se spominjajo samega dogodka in 

kakšni so bili njihovi odzivi na nesrečo. Izvedeti želim, kako opisujejo svojo stisko in 

doživljanje med in po nesreči, hkrati pa me zanima tudi, kakšne so razlike v doživljanju 

nesreče glede na starost udeleženih. Predmet raziskovanja je tudi vprašanje, kakšne so bile 

potrebe prizadetih v nesreči, kje so iskali in dobili pomoč. Izvedeti želim, kakšne spremembe 

so posamezniki zaznali po nesreči tudi znotraj svojega družinskega okolja, soseske in pa 

celotne lokalne skupnosti. 

II. TEORETIČNI DEL 

1 OPREDELITEV NARAVNIH NESREČ 

Čeprav ni izrecne opredelitve nesreče, obstaja soglasje, da so le-te nenadne, nepredvidljive, 

neobvladljive, ogrožajoče za življenje in lastnino ter so razdiralne (Canterbury in Yule, 1999, 

v Dass-Brailsford, 2007, 264). 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) v 8. členu nesrečo opredeli kot 

»dogodek ali vrsto dogodkov, povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki 

prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo 

škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje 

potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in 

sredstva ne zadostujejo.« (https://zakonodaja.com/zakon/zvndn) 

Podobno nesrečo opredeli Quarantelli (1982, v Polič, 1992, str. 31), ki pravi, da do nesreče 

pride takrat, ko zahteve dogodka presegajo zmožnost skupnosti za njegovo obvladovanje. 

Tudi Natek (2011, str. 78) poudari predvsem to, da pri naravnih nesrečah pride do motenj v 

delovanju družbe, saj naravne nesreče ljudje občutimo kot grožnjo za svoja življenja in 

lastnino ter smo izpostavljeni nevarnostim in izgubam. 

Vidimo torej, da zgornje definicije poudarijo predvsem pomen dogodka za posameznika in 

skupnost ter tako pri tem gre predvsem za vrednotenje nesreč z družbenega vidika (Radinja, 

1983, 17, v Natek, 2011). Polič (1992) izpostavi, da je nesreča vedno nekakšen proizvod 

interakcije med družbo in naravo. Brez prizadetih ljudi o nesreči ne moremo govoriti (prav 

tam, str. 31).  
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Izluščimo tako lahko tri kriterije, na osnovi katerih lahko dogodek opredelimo kot nesrečo 

(Natek, 2011, str. 78): 

- izjemnost dogodka (predvsem po magnitudi in pogostosti), 

- družba (ne zgolj posameznik) občuti dogodek kot grožnjo, 

- stopnja nevarnosti in/ali izgube so tolikšne, da družba ne more več normalno delovati in 

je potrebno uvesti posebne ukrepe. 

Vsaka naravna nesreča tako ne glede na obseg in povzročeno škodo prekine vsakdanji ritem 

življenja in socialno dogajanje v skupnosti (Rupar, 2008, str. 93). 

2 POPLAVE 

Poplava je naravni pojav, ki nastane zaradi izredno močnih padavin ali naglega taljenja snega 

ali medsebojnega skupnega delovanja. Je naravna nesreča, ko izredni vodni pretok povzroči 

občutno škodo ob razlitju vode iz struge po okolici (Načrt zaščite in reševanja ob poplavah, 

2005, str. 81). 

Poplave v Sloveniji praviloma nastopijo zaradi intenzivnih padavin (Načrt zaščite in reševanja 

ob poplavah, 2005), torej predvsem zaradi naravnih vzrokov. 

Natek (2005, v  Komac, Natek in Zorn, 2008, str. 15) razlikuje 5 vrst poplav, ki so prisotne v 

Sloveniji: 

 Hudourniške poplave - so kratkotrajne in izjemno silovite, povzročajo pa jih razmeroma  

kratkotrajne in intenzivne padavine. Vode zelo hitro narastejo in prenašajo veliko proda. 

Zaradi hitrega vodnega toka in velike količine gradiva, ki ga voda vali po strugi, 

povzročajo veliko škodo. Tovrstne poplave težko napovemo in predvidimo njihov obseg. 

Ker običajno narastejo zelo hitro, pogosto povzročajo človeške žrtve in poškodujejo ali 

rušijo objekte. 

 Nižinske poplave – pojavljajo se v spodnjem toku večjih rek. 

 Poplave na kraških poljih – nastanejo zaradi presežka dotekajoče vode nad 

zmogljivostjo podzemnih odtočnih kanalov. 

 Morske poplave – nastanejo ob kombinaciji visoke plime, nizkega zračnega pritiska in 

juga, ko se gladina morja za kratek čas dvigne nad višino običajne visoke plime in 

poplavi obrežje. 
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 Mestne poplave – pojavijo se v mestih, predvsem zaradi človeka. 

Poplave se poleg potresov in snežnih plazov najhujše naravne nesreče v Sloveniji in nam 

povzročajo ogromno gmotno škodo in včasih jemljejo tudi človeška življenja (Komac, Natek 

in Zorn, 2008, str. 10). V Sloveniji beležimo, da je v poplavah umrlo 12 % ljudi, ki so bili 

žrtve različnih naravnih nesreč (največ 37 % jih je umrlo v snežnih plazovih, 30 % pa v 

potresih) (Orožen Adamič, 2005, str. 5). A za Slovenijo je še vedno značilno, da imamo v 

naravnih nesrečah razmeroma malo žrtev, materialna škoda pa je velika (prav tam). 

Čeprav se visoke vode v Sloveniji pojavijo vsako leto in so za naše kraje običajne (Načrt 

zaščite in reševanja ob poplavah, 2005, str. 15), se nanje pretežno odzovemo šele, ko 

nastopijo. V Sloveniji namreč ni razvita kultura izogibanja naravnim nesrečam (Alexander 

1991, str. 75, v Zorn in Komac, 2011) oziroma `kultura sobivanja z naravnimi nesrečami` 

(Zorn in Komac, 2011, str. 41). Iz tega razloga so ljudje slabo pripravljeni na ponovitev 

nesreče, zato smo priča predvsem velikim gmotnim posledicam. 

3 POPLAVE V ŽELEZNIKIH V LETU 2007 

Mesto Železniki se nahaja na zahodu Slovenije in so stisnjeni v najožjem delu Selške doline. 

Zaradi strmih pobočij območje močno ogrožajo hudourniške poplave in plazenje tal. Za oba 

pojava je značilno, da ju običajno povzroči isti dejavnik (tj. močno deževje) (Lamovec, 

Mikoš, 2011). Območje Železnikov je zaradi hudourniške narave Selške Sore, strmih pobočij 

in velike količine padavin poplavno močno ogroženo (Klanjšek, 2012). 

Mnogi se sprašujejo, zakaj je mesto zgrajeno na najbolj poplavnem območju. Vzrok za 

nastanek mesta na tako poplavno ogroženi legi prihaja iz zgodovine poselitve Selške doline, 

ko so po letu 1277 Freisinški škofje tam naselili fužinarje iz Furlanije, ki so v času železarstva 

zgradili Železnike (Gams, 2010, v Klanjšek, 2012, str. 5). Razlog za lokacijo na najožjem 

delu doline je bil izkoriščanje močnega vodnega toka za potrebe železarstva (Klanjšek, 2012, 

str. 5), po katerem Železniki tudi slovijo. V mestu danes živi približno 3000 prebivalcev (prav 

tam). 

18.9.2007 so mesto prizadele hude hudourniške poplave, ki so povzročile ogromno materialno 

škodo in vzele tri človeška življenja (Klanjšek, 2012). Na ta dan je v Železnikih v nekaj urah 

padlo več kot 250 litrov dežja na kvadratni meter, kar je dvakrat toliko padavin kot jih pade v 

povprečju celoten september (Neurja zahtevala šest življenj, 2007).  



5 

 

Železniki so najhuje doživeli med 13. in 14. uro. Izjemno velike količine vode, ki so 

prihrumele z okoliških gora, so s seboj nosile ogromno količino gramoza, skal, lesa in 

drugega ter so uničevale vse pred seboj. V Železnike je nenadno prihrumel val vode, ki je bil 

visok od 1,8 metra do 2 metra (Kuntarič in Andrejek, 2008, str. 77). Poplavljenih je bilo več 

kot 350 hiš, 20 gospodinjstev je ostalo brez imetja. Voda je odnesla in popolnoma 

poškodovala približno 250 avtomobilov in v ozki soteski uničila tri kilometre in pol 

asfaltirane ceste (Žabkar, 2008). 

Po nesreči se je pokazala solidarnost celotne Slovenije, saj je še isti dan na območje začela 

prihajati pomoč v različnih oblikah (gasilci, prostovoljna gasilska društva, pripadniki Civilne 

zaščite, taborniki, skavti, Rdeči križ, Slovenska vojska, prostovoljci) (Kuntarič in Andrejek, 

2008). Dober teden po neurju je bila intervencija, s katero so ljudem zagotovili kolikor toliko 

normalne pogoje za življenje in delo, končana. Začela se je sanacija (prav tam). 

Danes so Železniki dobili novo podobo in marsikdo je mnenja, da so danes Železniki še lepši 

kot so bili pred katastrofo. Obiskovalec kraja danes skorajda ne zazna ničesar, po čemer bi 

sklepal, kaj se je tu dogajalo pred sedmimi leti. Opazi lahko le podobo obnovljenih fasad in 

urejenih naselij (Giacomelli, 2008). A kljub temu ljudje Selške doline še danes razpravljajo o 

možnih vzrokih za razdajanje, morebitnih krivcih za to, da je voda vzela tri življenja in pa 

uničila domove mnogih prebivalcev. Nekateri vidijo razloge v napačni urbanizaciji kraja, 

drugi v prenizkih škarpah, tretji pa v neodgovornem spravilu lesa itd. (prav tam, str. 254). 

Kljub predstavitvi urbanističnih ukrepov, ki naj bi izboljšali poplavno varnost naselja in 

sprejetju novega občinskega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, v katerem je opisano 

aktiviranje in delovanje sistema zaščite in reševanja ob poplavah, je žal večina predstavljenih 

izboljšav le zapisanih, zato poplavna varnost Železnikov skoraj ni večja kot leta 2007 

(Klanjšek, 2012). Vlada je pomladi 2013 potrdila državni lokacijski načrt in začela se je 

priprava projektov za zaščito in reševanje, a sama realizacija je odvisna od pridobitve 

evropskih sredstev (Šest let po ujmi Železniki čakajo na protipoplavne ukrepe, 2013). Do 

takrat pa bodo prebivalci ob večjih nalivih še danes s strahom pogledovali v nebo. 
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4 ODZIVI LJUDI NA NARAVNO NESREČO 

4.1 ZAZNAVANJE NEVARNOSTI 

Za vsa živa bitja je pomembno, da pravočasno in ustrezno prepoznamo nevarnost, kajti to je 

bistveno za naše preživetje. Watzlawick (1987, v Kline, Polič, Zabukovec, 1998) piše, da 

obstoj vseh živih bitij temelji na zanesljivih podatkih o svojem okolju. Pojavi pa se vprašanje, 

zakaj se včasih ljudje na opozorilo odzovejo takoj, drugič pa se na opozorila o resni 

nevarnosti sploh ne zmenijo. Iz raziskav izhaja, da je bojazen pred neko nevarnostjo večja, če 

je izpostavljenost neprostovoljna (npr. jez zgrajen nad naseljem), neizogibna, jo povzroča 

človek, še posebej ogroža otroke in prihodnje generacije, oblika smrti vzbuja grozo, 

poškoduje znane osebe in ne neznanih žrtev in povzroča skrito in nepovratno škodo (npr. 

bolezen, ki izbruhne šele več let po izpostavljenosti) (Fischoff, Slovic in sodelavci, 1981, v 

Polič, 2007, str. 257).  

Presoja nevarnosti pa je vsekakor tudi stvar osebnih in družbenih vrednostnih sodb. Zgoraj 

omenjeni dejavniki bojazni tako predstavljajo dobre kazalce splošnega odziva javnosti na 

nevarnost, so pa slabi kazalci odziva kateregakoli posameznika (Polič, 2007, str. 258). Kajti 

bolj ko je situacija nejasna in/ali bolj je za posameznika izid pomemben, bolj pomembni bodo 

subjektivni dejavniki pri presoji (Malešič, Hrvatin, Polič, 2006). 

Mnogi dogodki v življenju se ljudem kažejo kot bolj ali manj verjetni, torej so negotovi. 

Presoja verjetnosti teh dogodkov pa vpliva na vedenje prizadetih in na ustreznost njihovega 

soočanja z nesrečo. Velika objektivna nevarnost namreč ni nujno povezana s subjektivno 

zaznavo nevarnosti. Raziskave so pokazale, da se včasih prebivalci krajev, kjer so naravne 

nesreče pogoste, nič bolj ne menijo za nevarnost kot tisti iz varnejših predelov. Zaznavanje 

tveganja je namreč zelo subjektivno (Kline, Polič, Zabukovec, 1998). 

Čeprav se ljudje danes morda bolj kot kdajkoli doslej zavedajo nevarnosti, ki jo predstavljajo 

različne nesreče, je pogosto ne upoštevajo. Obstajajo vsaj štirje razlogi, zaradi katerih se 

zaznave nevarnih razmer pomembno razlikujejo od zaznav običajnega okolja (Ittelson idr., 

1974, v Polič, 1990, str. 165): 

- V večini krajev so nesreče razmeroma redke, niso del vsakdanjega življenja. Redka 

zaznava nevarnosti pa vodi do izkrivljanj v pojmovanju okolja. Ljudje vidijo grožnjo kot 

možno in oddaljeno in ne kot takojšnjo in stvarno. 
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- Gre za dogodke, nad katerimi imajo ljudje le omejen nadzor. 

- Ti dogodki pogosto zahtevajo velike prilagoditve v načinu življenja, ki pa jih ljudje 

neradi sprejmejo. 

- Obvestila o nevarnosti so pogosto dvoumna in dajejo nezadostno količino zanesljivih 

znakov. Zaradi tega so sodbe manj točne. 

Kline, Polič in Zabukovec (1998) izpostavijo, da je vedenje v osnovi povezano z 

negotovostjo, torej z verjetnostjo nesreče. Kadar tako v zaznavi nevarnosti gotovost premaga 

negotovost ali kjer velikost nesreče povzroči krizne odzive, bodo ljudje ukrepali. Ko pa 

zaznana pogostost in nizka verjetnost dajeta negativno gotovost, da se nesreča ne bo zgodila, 

ne bodo ukrepali. Zavedanje velike nevarnosti je tako večje za pogostejše dogodke, kot so 

npr. poplave, kot za manj pogoste, npr. potrese (prav tam, str. 23). 

Raziskave so pokazale, da veliko ljudi meni, da se npr. poplave ne morejo ponoviti več let od 

zadnjega poplavljanja, niti ne v njihovem življenju. V slovenski raziskavi leta 1996 (Polič in 

sodelavci, 1996, v Kline, Polič, Zabukovec, 1998) je več kot polovica anketiranih zanikala 

možnost poplav v istem letu. Po drugi strani pa je Kates (prav tam) ugotovil, da bodo ljudje, 

ki so poplave že doživeli, verjetneje pričakovali, da se bodo te znova pripetile ter bodo 

zaščitno ukrepali. Večina prebivalcev pa, ki živijo na območjih, kjer se ponavljajo nesreče, 

kaže nagnjenost k podcenjevanju nevarnosti (Gardner in Stern, 1996, v Kline, Polič, 

Zabukovec, 1998). 

Kot smo torej že omenili, je presojanje tveganja zelo subjektivno in odvisno od vsakega 

posameznika in njegovih življenjskih nazorov. 

4.2 ODZIVI LJUDI V ČASU MED IN PO NESREČI 

Ko ljudje pomislimo na nesrečo jo pogosto povezujemo s paniko, globokimi duševnimi 

težavami in nesocialnim vedenjem. Še danes se pogosto podpira mnenje, da se ljudje 

neustrezno odzivajo na nesrečo. A potrebno se je vprašati ali dejansko pride do duševnega in 

moralnega razkroja (panika, ropi) in ali so duševne bolezni res nujni spremljevalci nesreč 

(Polič, 2010). 

Mnogi so prepričani, da je včasih ogroženim bolje zamolčati resnico, da bi preprečili paniko 

in pretiran strah. Strah jih je strahu. Toda raziskave kažejo, da panika in strah nista nekaj 

najhujšega, kar se lahko zgodi (Polič, 2007). Kot pravi Klain (1992, v Žibert, 2004, str. 37) je 
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strah »/…/neprijetno čustvo, ki pa je lahko tudi koristno, ker posameznika postavi v stanje 

pripravljenosti in ga na ta način varuje pred nevarnostjo. Pojavi se, ko posameznik opazi, 

pričakuje ali predpostavlja dogodek, ki ima zanj bolj ali manj slab rezultat«. Strah je torej 

bistvena sestavina preživetja.  

Jasno je, da je strah, ki paralizira, škodljiv, a prav tako je škodljiva tudi odsotnost strahu. 

Strah je normalen odziv na nevarne razmere in nas sili v ukrepanje, usmerjeno v reševanje 

življenja. Potrebno je torej dovolj strahu in ne preveč ali nič (Polič, 2007). Ljudje se moramo 

zavedati, da je strah naraven in legitimen odziv na nevarne razmere. Le tako bomo svoj strah 

lahko premagali in učinkovito delovali v stresnih situacijah. Strah nas namreč spodbudi za 

ustrezno ukrepanje (Polič, 2007, str. 260). 

Pomembno je omeniti dva pogleda na vedenje in doživljanje ljudi med nesrečami. Prvi pogled 

predstavlja nesreče kot zelo hude in travmatične dogodke, ki pri prizadetih povzročijo močne, 

globoke in negativne psihične posledice. Temu pravimo pristop individualne travme (Polič, 

2010).  

Tako avtorica Dass-Brailsford (2007) navaja, da ima vsaka nesreča, ne glede na njen vzrok, 

škodljiv dolgoročen vpliv na posameznikovo duševno zdravje. To naj bi dokazovale 

raziskave, ki so pri ljudeh prizadetih v nesreči pokazale več depresivnih razpoloženj, 

tesnobnosti in posttravmatske stresne motnje skozi celotno življenje (Baum, Schaeffer, Lake, 

Fleming, Collins, 1986, v Dass-Brailsford, 2007). 

Nasprotno temu je pojmovanje, da ima kolektivna nesreča različne in ne splošne učinke, ki so 

lahko negativni in tudi pozitivni. Mnogi od negativnih so razmeroma kratkotrajni, različne 

težave žrtev pa so bolj povezane z organiziranimi odzivi po dogodku, kot pa z njim samim. O 

tem govori pristop socialne spužve, ki skupnost primerja s spužvo, ki se pod pritiskom sicer 

začasno deformira, a se hitro vrne v običajno stanje (Polič, 2010). 

Badovinac (2007) izpostavi, da se po nesreči člani lokalne skupnosti zelo zbližajo, vendar 

lahko kasneje nastopijo težave zaradi različnih pogledov na obnovo in razdelitev sredstev 

zanjo. Marsikdo po nesreči popolnoma spremeni svoja stališča in vrednote, preoblikuje svoje 

prednostne naloge ter začne živeti drugače (prav tam). 

Badovinac (2007, str. 247) prav tako pravi, da je reakcija na nesrečo normalen odziv na 

nenormalen dogodek. Vsaka reakcija, pa naj bo še tako huda, ne preide v kronične težave, s 
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čimer se potrjuje dejstvo, da smo ljudje izredno prilagodljiva bitja. Velikokrat se v nesrečah 

zgodi, da se ljudje začno zavedati svoje moči in kaj vse lahko prenesejo, to pa je pozitivna 

izkušnja (prav tam). To pa potrjuje pristop socialne spužve, ki izpostavi, da so učinki nesreč 

lahko tudi pozitivni  in ne vodijo nujno v osebno in socialno dezorganizacijo. 

Zgornje potrjujejo tudi številne in obsežne raziskave, ki so pokazale, da do predvidene 

osebnostne in socialne zrušitve po nesrečah v večini ne prihaja (Polič, 2010). Tudi Rupar, 

2008, str. 93) izpostavi, da je znanstveno dokazano in v praksi potrjeno, da fizičnega uničenja 

okolja in materialnih dobrin ob aktivaciji energije prebivalcev in njenem konstruktivnem 

usmerjanju v odpravo posledic nesreče ne spremlja socialni razkroj. Vedenje ljudi pod 

vplivom skrajnih stresov tako v nesreči običajno ostaja nadzorovano in je ustrezno zahtevam 

razmer (Polič, 2010). Ni paničnega bega, problemi med nesrečami obstajajo predvsem na 

skupinski ravni, pri mobilizaciji in usklajevanju različnih organizacij in služb, saj so 

organizacije manj prilagodljive in gibljive kot posamezniki (Polič, 2010). Polič (1988, v 

Žibert, 2004, str. 34) navaja zaključek, da predpostavko, da nesreče puščajo dolgotrajne in 

hude posledice na posameznikovem duševnem zdravju, ne morejo prikazati kot splošni učinek 

nesreč. 

Čeprav strokovnjaki danes vse bolj zagovarjajo drugi pristop, pristop socialne spužve, lahko 

rečemo, da sta točna oba pogleda. Večina ljudi sicer ne bo imela posebnih psihičnih težav 

zaradi nesreče, manjši del (le nekaj odstotkov, odvisno od tega kako huda je bila nesreča) pa 

jih bo imel (Polič, 2010, str. 140). V izrednih razmerah, za katere so značilni psihični stresi, 

lahko namreč vsaka osebnost postane ranljiva in odreagira drugače kot v normalnih 

okoliščinah. To pa je odvisno od njene psihofizične vzdržljivosti, emocionalne stabilnosti in 

drugih kvalitet in od tega, kako dolgo bo izpostavljena obremenitvam. Čim bolj je osebnost 

emocionalno in fizično stabilna, toliko večja je verjetnost, da bo premagala nevarnost in ne bo 

doživela psihičnega zloma (Jovićević, 1983, str. 56). Ob tem je potrebno omeniti, da je 

raziskava v Angliji pokazala, da je do duševnih motenj po nesrečah prihajalo predvsem pri 

ljudeh, ki so bili že nagnjeni k njim (Polič, 1988, v Žibert, 2004).  

Če torej hoče človek preživeti, se na hude in nevarne okoliščine ne more odzvati normalno in 

vsakdanje. Normalno je, da neposredno po travmatskem dogodku posamezniki doživljajo 

močna, prej neznana čustva ali občutke, ali pa ne čutijo nič. Občutki tesnobe, depresivnost, 

strah, da bi se kaj hudega pripetilo nam in bližnjim, da se bo nesreča ponovila, nemoč in 

občutek izgubljenosti, sram ob nemoči, jeza na tisto, kar se je zgodilo, vtis o neučinkovitosti 
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pomoči so popolnoma normalni odzivi človeškega organizma v nenormalnih razmerah 

(Rupar, 2008, str. 92). Zanikanje in potlačitev čustev, ki se sprožijo po travmatskem dogodku, 

sta nezdrava in lahko pripomoreta, da simptomi sčasoma ne izvenijo, ampak se razvijejo v 

težje oblike motenj, ki potrebujejo psihološko svetovanje in pomoč (Rupar, 2008, str. 92). 

Takrat lahko govorimo o močnih, globokih in negativnih psihičnih posledicah in o pristopu 

individualne travme. 

Kot enega najverjetnejših neželenih učinkov travmatične izkušnje pa se pogosto omenja 

posttravmatsko stresno motnjo (v nadaljevanju PTSM). Ta bolezen je psihična posledica 

stresa in gre za tesnobnostno motnjo, ki je značilna za vedenjske prilagoditve po najtežjih 

stresnih dogodkih (Polič, 1988, v Žibert, 2004). PTSM se lahko pojavi pri posameznikih, ki 

so preživeli dogodek izven običajne človekove izkušnje in podoživljajo ta dogodek s 

simptomi povečanega vzburjenja (Svetina, 2007, v Lavrič, 2009). Razvije se torej kot 

posledica izpostavljenosti močnim travmatičnim situacijam, ki vključujejo osebno izkušnjo ali 

dogodek, kakor je smrt ali ogrožanje življenja (Badovinac, 2007). Za razliko od stresnih 

dogodkov doživljanje travmatičnega dogodka ni odvisno od kognitivne ocene posameznika, 

temveč so travmatični dogodki takšni, da močno prizadenejo vse ljudi in jih spravijo iz 

ravnotežja. Takšni dogodki so nenadni, izzovejo intenziven strah, občutek groze in nemoči. 

Posamezniki so lahko v dogodkih neposredno udeleženi ali prizadeti, lahko so bili neposredni 

opazovalci tragedije ali tesno povezani z osebo, ki je travmatični dogodek doživela 

(Arambašić, 2000, v Lavrič, 2009). 

Raziskave pa kažejo, da le okoli 10-30 % ljudi, ki so bili izpostavljeni naravnim nesrečam 

razvije to resno bolezen, ki je povezana s travmatskim doživetjem (Dohrenwend idr., 2006, v 

Leytham, Powell, 2012). Čeprav PTSM tako ni najpogostejši odziv na travmatski dogodek, se 

le ta pojavlja pogosto (Leytham in Powell, 2012), zato je izrednega pomena, da se prizadetim 

po nesreči hitro ponudi tudi psihosocialna pomoč in podpora. 
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5 PSIHOSOCIALNA POMOČ PO NARAVNI NESREČI 

5.1 PSIHOSOCIALNA OSKRBA 

Kot že omenjeno je človek v času stresne situacije lahko zelo ranljiv, saj ima dogodek lahko 

negativen vpliv na posameznikovo doživljanje, mišljenje, čustvovanje in odzivanje (Anzeljc, 

2010). Koliko škode bo posameznik utrpel in kako se bo ob nesreči odzval je predvsem 

odvisno od njegove psihične stabilnosti, njegovega osebnega vrednostnega sistema in 

predvsem od njegove vpetosti v socialno okolje (Rupar, 2008). Naravne nesreče pa na ljudi 

vplivajo na različne načine, zato so potrebni tudi različni načini pomoči. Predvsem je 

pomembno, da se na samem začetku ljudem nudi ustrezne informacije o dogodku (Lavrič, 

2009) in da je pomoč usmerjena k temu, da pomaga ljudem razumeti situacijo in lastne odzive 

nanjo (Anzeljc, 2010). Pri namenu in izhodiščih za pomoč so preživeli in drugi udeleženci 

enotni, da je potrebna zgodnja, dosegljiva, kakovostna in strokovna pomoč. Pomoč mora biti 

časovno ustrezno dolga, prožna in prilagojena posamezniku (EFPA, 2005, v Lavrič, 2009, str. 

217). Psihosocialna oskrba se izvaja s praktično podporo in navzočnostjo, s posredovanjem 

informacij, svetovanjem ter dolgoročno specialistično oskrbo in podporo (Lavrič, 2011). 

Potrebno je vedeti, da prva psihosocialna pomoč ne pomeni poglobljenega dela s prizadetimi, 

temveč zagotavlja mir, skrb in podporo pri psihičnem okrevanju (Raphaelm, 1993, v 

Badovinac, 2007). Po nesreči je najprej potrebno prepoznati tiste, ki so najhuje prizadeti in 

izražajo hudo čustveno stisko. Psihosocialna prva pomoč nato vključuje predvsem svetovanje, 

pogovor, ponovno zagotavljanje varnosti in skrb za osnovne življenjske potrebe (Badovinac, 

2007). Strokovni delavci pomagajo ljudem pri vzpostavljanju njihove notranje moči pri 

premagovanju stresne situacije in okrevanju po nesreči, predvsem pa lahko pomagajo pri 

premikanju doživljanja brezizhodnosti k občutku doživljanja zmagovalca, ki je preživel 

katastrofo z realističnim pogledom na stanje in svojo novo prihodnost (Rupar, 2008). 

5.2 RAVNI PSIHOSOCIALNE POMOČI V PRIMERU NARAVNIH NESREČ 

Da ustrezna pomoč doseže vsakega posameznika na njemu potreben način, mora ta biti 

organizirana na več ravneh. Ravni pomoči so prikazane v obliki piramide, ki je zgrajena iz 

štirih ravni (Lavrič, 2009): 
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 Prva raven pomoči: Osnovna oskrba in varnost 

Na prvi ravni pomoči se primarno poskrbi za ponovno vzpostavitev varnosti in nudi ustrezno 

vodenje in oskrbo z osnovnimi sredstvi: hrano, vodo, zdravstveno oskrbo, … Na tej stopnji se 

torej nudi predvsem praktična pomoč (obnovitev socialnih struktur in vlog, ozaveščanje 

javnosti, seznanjanje o možnostih pomoči in ozaveščanje o možnih reakcijah na nesrečo 

(JMCNATO, 2008, v Lavrič, 2009)). A ob tem je potrebna tudi psihološka podpora, ki se na 

tej ravni izvaja predvsem kot sočustvovanje, zbiranje podatkov, seznanjanje z odzivi na 

travmo v obliki zgibank z napotki o možni pomoči (TENTS, 2009, v Lavrič, 2009).  

Na tej ravni pomoč nudijo predvsem delavci socialnega varstva in prostovoljci, ki običajno 

nimajo formalne kvalifikacije za svetovanje, imajo pa opravljeno osnovno usposabljanje o 

načelih psihološke prve pomoči in skrbi za praktične potrebe posameznikov po nesreči 

(Lavrič, 2009). 

 Druga raven pomoči: Pomoč skupnosti in družine 

Raziskave potrjujejo pomen medosebnih stikov za posameznikovo občutenje sprejetosti, 

ljubljenosti in potrjujejo, da imajo stiki zaščitno vlogo med boleznijo in nesrečo (Svetina, 

2007, v Lavrič, 2009). Obenem pa socialni odnosi vplivajo na spoprijemanje posameznika s 

stresom in pozitivna socialna podpora prispeva k občutku uspeha ter deluje preventivno 

Slika 1: Ravni psihosocialne pomoči (IASC, 2007, v Lavrič, 2009, str. 209) 
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(Rakovec, Felser, 2002, v Lavrič, 2009). Visoka socialna opora ublaži posledice ogrožajočih 

dogodkov, zato je pomembno, da prizadeti ohranjajo močne stike s svojim ožjim socialnim 

okoljem in si izmenjujejo oporo v obliki npr. žalnih slovesnosti, programih za starše, skupin 

za mlade ali pa le preprostega druženja (Lavrič, 2009). 

Izrednega pomena je torej obstoj in delovanje socialnih mrež. Njihova podpora bogato 

prispeva v procesu okrevanja po nesreči in blažijo negativna občutja po nesreči. Pomembno 

je, da v času po nesreči socialne mreže delujejo še naprej, zlasti družinske, prijateljske in 

sosedske (Badovinac, 2006). 

 Tretja raven pomoči: Usmerjena nespecializirana pomoč 

Na tej ravni se udeleženim nudi individualno, družinsko in skupinsko svetovanje. 

Organizirajo se skupine žalujočih bližnjih in skupine za pridobivanje socialnih in življenjskih 

veščin (JMCNATO, 2008, v Lavrič, 2009). Ta raven pomoči nudi razbremenjevanje 

človekove stiske na več ravneh (čustvena, miselna in telesna) in človeku daje možnost, da 

sam razrešuje nastalo stisko. To se lahko izvaja tudi v obliki samopomočnih skupin. Prav tako 

se na tej ravni poskuša razširiti človekovo zožano doživljanje odnosov z okoljem in lastnih 

zmožnosti v danem položaju ter povrnitev občutka lastne moči in vrednosti (Tekavčič Grad, 

2003, v Lavrič, 2009). 

Pomoč na tej ravni tako nudijo svetovalci za travmatična stanja, ki imajo pridobljene formalne 

kvalifikacije na področju svetovanja in duševnega zdravja (Lavrič, 2009). 

 Četrta raven pomoči: Specializirana pomoč 

Pomoč četrte ravni pomoči potrebuje le manjši odstotek ljudi z značilnimi težavami v 

dnevnem delovanju. Najvišja raven vključuje psihološko, psihoterapevtsko in psihiatrično 

pomoč izkušenih strokovnjakov za posameznike z duševnimi motnjami (IASC, 2007, v 

Lavrič, 2009). 

Kot pravi Rupar (2008, str. 96) se je pomembno zavedati, da je prva psihosocialna pomoč 

izrednega pomena za preprečevanje oziroma zmanjševanje posledic poznejših stresnih 

odzivov. Ustrezna pomoč pospeši uspešnost delovanja, vzpostavlja medsebojno zaupanje med 

prebivalci in reševalnimi ekipami, zlasti pa blaži trenutne negativne odzive ter zmanjšuje in 

preprečuje kasnejši izbruh telesne ali duševne simptomatike, ki bi potrebovala psihološko 

pomoč ali obravnavo (prav tam). 
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Psihosocialna pomoč se začne takrat, ko človek v stiski dobi izkušnjo, da ga vidimo, slišimo, 

ko z nami podeli svojo izkušnjo. Le od posameznika samega lahko izvemo, da nekaj 

potrebuje, da išče družbo, nasvet ali pomoč (Badovinac, 2006), zato je na samem začetku 

torej potrebno le pristopiti k ljudem. 

6 SKUPNOST IN OMREŽJA SOCIALNE OPORE 

6.1 SISTEM ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI V SLOVENIJI 

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (2006) v 72. členu opredeljuje, da 

zaščito, reševanje in pomoč ob nesreči zagotavljajo: 

- enote, službe in druge operativne organizacije, 

- sestave društev in drugih nevladnih organizacij, 

- enote in službe civilne zaščite, 

- policija, 

- Slovenska vojska (vpoklicani izjemoma, ko drugih zmogljivosti ni več ali pa ne 

zadoščajo). 

 

 Pomoč in podpora na formalni ravni 

Ob naravni nesreči pa se v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami združijo še 

službe prostovoljnih gasilskih društev, pripadniki civilne zaščite, taborniki, skavti, aktivisti 

Rdečega križa in Karitasa in z medsebojnim sodelovanjem skušajo ljudem zagotoviti 

normalne pogoje za življenje in delo, kolikor je to v dani situaciji mogoče (Jelen, 2013, str. 

24). Ob tem je pomembno omeniti, da je raziskava, ki jo je opravila Badovinac (2007) 

pokazala, da prizadeti v nesreči od tovrstnih organizacij pričakujejo predvsem materialno 

pomoč in pomoč pri odstranjevanju fizičnih posledic nesreče, ne pričakujejo pa toliko pomoči 

v smislu psihosocialne podpore. Tudi Polič (1992, v Badovinac, 2006) navaja, da 

posamezniki, ki potrebujejo pomoč, navadno ne stopijo v stik z uradnimi službami, ampak 

najprej poskušajo rešiti probleme sami ali s člani svoje socialne mreže. Vzrok za to lahko 

iščemo v neosebnem odnosu in strokovno utemeljeni nepristranskosti formalnih socialnih 

mrež, kljub temu da so te pomembne in namenjene za pomoč. Le te namreč ne morejo 

nadomestiti družinskih in prijateljskih vezi, ki si jih je človek izgrajeval skozi daljše časovno 

obdobje. Za kratek čas pa sicer lahko ustvarjajo izkušnjo pripadnosti in smisla, zato so seveda 

potrebne (Čačinovič Vogrinčič, 1994). 
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Na tem mestu je pomembna vloga različnih strokovnjakov in profilov, ki delujejo v poklicih 

pomoči ljudem, ki se znajdejo v stiski (od vojaških psihologov, kliničnih psihologov, 

socialnih delavcev in tudi socialnih pedagogov). A kot pravita Ronan in Johnston (2005, v 

Lučić, 2012) je večina obstoječih modelov ravnanja v primeru naravnih in drugih nesreč 

usmerjenih predvsem v zmanjševanje škode. Avtorja sta mnenja, da je te modele potrebno 

razširiti v smeri krepitve moči in s tem odpornosti skupnosti na potencialne nevarnosti v 

specifičnem lokalnem okolju. Na ta način bi se premaknili k načrtovanju, ki predvideva 

razvijanje skupnosti, ki je sposobna učinkovito pristopati k reševanju posledic nesreč in sicer 

z uporabo lastnih in za skupnosti edinstvenih virov moči (Urek idr., 2009, v Lučić, 2012, str. 

29). 

Ena od metod dela strokovnjakov je t.i. metoda krepitve moči ali opolnomočenje. Zaviršek, 

Zorn in Videmšek (2002, str. 60) metodo opišejo kot metodo dela, pri kateri oseba pridobiva 

občutek, da je vse bolj sposobna odločati o svojem življenju in te odločitve uresničevati v 

praksi. Z opolnomočenjem krepimo tisto pot in odločitve, ki jih je naredila oseba sama zase in 

ji pomagamo spoznavati in razumeti družbene in osebne vire v svojem življenju. S tem 

človeka spodbujamo, da razvije tiste sposobnosti, s katerimi lahko razširi svoj vpliv in 

sposobnosti za uporabo moči, krepimo občutek samozavesti, spodbujamo osebo, da uporablja 

vzvode moči in delujemo tako, da pride do premika moči. Moč tako ni le na strani 

strokovnjaka, temveč tudi na strani uporabnika (prav tam). 

Avtorici Page in Czuba (1999) poudarita, da ljudem sicer ne moremo dati moči in jih ne 

moremo narediti »opolnomočene«, jim pa lahko zagotovimo potrebno podporo, vire in 

priložnosti, ki jih rabijo, zato da sami postanejo vključeni v tem procesu. Strokovnjaki so tako 

lahko pomembni spodbujevalci energije »žrtev«, da ne zaidejo v obupavanje, ampak začnejo 

aktivno oblikovati potek svojega življenja. Ta proces vključuje prevzemanje majhnih korakov 

h konkretnim nalogam in povezavam z drugimi, ki so prav tako izpostavljeni izzivom (Rupar, 

2008). Pri tem je potrebno omeniti še pomemben element vzpostavljanja delavnega odnosa 

pomoči in sicer koncept »perspektive moči«. Saleebey (1997, str. 3, v Čačinovič Vogrinčič 

idr., 2005) pravi, da praksa, ki temelji na perspektivi moči pomeni, da bo vse, kar delaš kot 

strokovnjak utemeljeno s tem, da pomagaš odkriti, olepšati, raziskati in izkoristiti klientovo 

moč in vire, ko mu pomagaš, da doseže svoje cilje, uresniči svoje sanje in razbije okove ovir 

in nesreč. Avtor (prav tam) pravi, da je potrebno mobilizirati moč prizadetih ljudi (talente, 

znanja, sposobnosti in vire) tako, da podpreš njihova prizadevanja, da dosežejo svoje cilje in 
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vizije ter bodo ljudje s tem imeli bolj kakovostno življenje, ki bo v skladu z njihovimi koncept 

kakovosti. 

Predvsem pa je potrebno do ljudi, ki so se znašli v stiski pristopiti nevsiljivo in sočutno. Pri 

odpravljanju posledic nesreče je potrebno delovati skupaj z njimi, jih aktivno poslušati ter 

beležiti njihove težave in zaskrbljenosti. Potrebno je umirjanje čustvene napetosti prizadetih 

tako, da se zagotavlja, glede na razmere varno okolje, da se zagotavlja ljudem, da si je 

mogoče opomoči po še tako težki nesreči in da je mogoča vzpostavitev polnega in 

zadovoljnega življenja (Rupar, 2008). Krepitev medsebojnega sodelovanja in pomoči je 

jamstvo za odpravo posledic še tako hude nesreče, saj je predvsem človek tisti, ki s svojim 

vedenjem blaži, preprečuje ali v nasprotnem,  poveča posledice nesreč (prav tam). 

Poznamo pa dve vrsti virov socialne podpore. Na eni strani so to formalni viri socialne 

podpore, ki jo nudijo institucije, za katere je značilna birokratska organizacija, specializacija 

funkcij, formalizacija pravil delovanja, standardizacija delovanja itn. (Lučić, 2012) in smo jih 

našteli zgoraj. Na drugi strani pa poznamo tudi neformalne vire socialne podpore, ki jo 

sestavljajo sorodniki in prijatelji, saj neformalna opora izvira iz normativne dolžnosti 

sorodstva in prijateljstva (prav tam). Pomen slednje bom v nadaljevanju podrobneje 

predstavila. 

6.2 NEFORMALNE SOCIALNE MREŽE IN SOCIALNA PODPORA 

Leytham in Powell (2012) socialno podporo definirata kot kompleksen medosebni proces, ki 

je bistven za okrevanje po nesreči. Čačinovič Vogrinčič (1994, str. 73) pravi, da je socialna 

podpora pomoč, ki jo posameznik pričakuje oz. potrebuje od drugih ljudi. Podobno jo 

opredeli Polič (1992, v Badovinac, 2006) in sicer kot pomoč, za katero posameznik meni, da 

jo bo v trenutkih stiske prejel od drugih. Ta opredelitev izhaja iz vidika prizadetega, socialno 

mrežo pa opredeli kot okvir, v katerem deluje socialna podpora (prav tam). Socialno mrežo 

tako lahko opredelimo kot posameznikovo osebno skupnost, s katero je v tesnejših stikih in se 

nanaša na dejavnike, kot so število odnosov, ki jih posameznik ima, pogostost stikov z 

različnimi ljudmi in število povezav med člani mreže (Badovinac, 2006). Socialna podpora v 

kriznih časih deluje kot blažilec za bolečino in negotovost. 

Kot že vemo je lahko psihološka katastrofa po nesreči tako ogrožajoča, da lahko podre 

človekov svet v trenutku in povzroči negotovost, strah in trpljenje, ki jih lahko obvlada le če 

najde dovolj pomoči v socialni mreži pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 1994, str. 73). Zato 
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avtorica (prav tam) poudarja pomen obvarovanja in ohranjanja naravnih socialnih mrež in tudi 

tkanja novih.  

Drabek in Key (1984, v Leytham in Powell, 2012) sta ugotovila, da so bili prizadeti v nesreči, 

ki so prejeli pomoč sorodnikov ali prijateljev, v primerjavi s tistimi, ki te pomoči niso dobili, 

manj odtujeni, bolj zdravi, srečnejši in bolj vpleteni v aktivnosti s prijatelji, cerkvijo in 

različnimi organizacijami. Človek tako v stiski najprej potrebuje brezpogojno pomoč, pomoč 

za katero mu ni potrebno ne prositi, ne pojasnjevati. To pomoč lahko zagotovijo člani naravne 

socialne mreže, ki se osebno zavzemajo za posameznika v stiski, njihovo sodelovanje je 

vzajemno koristno, prostovoljno in recipročno. Naravne (neformalne) socialne mreže torej 

sestavljajo družina, sorodniki, soseska, prijatelji, sodelavci itd. in tako so naravne socialne 

mreže pravzaprav posameznikove življenjske okoliščine (Čačinovič Vogrinčič, 1994, str. 73). 

Človek se bo najprej obrnil nanje na njemu običajen, znan način. Polič (1994, v Badovinac, 

2006) prav tako meni, da je vzajemno sodelovanje najučinkovitejše, saj si dajalec in tisti, ki 

sprejema, lahko izmenjujeta vlogi. Taka pomoč je tudi krajevno dostopna, stalno razpoložljiva 

in cenejša. Na uradne službe se ljudje obrnejo namreč šele, ko je vse drugo že odpovedalo 

(prav tam). 

Več raziskav (npr. Badovinac, 2007, Lavrič, 2009) je pokazalo, da so bili prizadetim v nesreči 

najbolj v psihično oporo člani najožje družine, prijatelji in ljudje iz lokalne skupnosti, ki se 

med seboj skoraj praviloma poznajo. Udeleženi v nesreči torej precejšnjo oporo dobijo pri 

svojih družinah, prijateljih in skupnosti, kar temelji na izgrajevanju socialne mreže že pred 

nesrečo. 

Težava pa lahko nastane, če je celotna socialna mreža tako prizadeta, da si člani med seboj ne 

morejo nuditi opore. Takrat je seveda pomembno, da se vključijo tudi formalne mreže pomoči 

in pomagajo ljudem ponovno zgraditi svojo socialno mrežo. Prav tako mora biti socialna 

mreža sposobna se prilagoditi novim razmeram, sicer le ta ni več podpirajoča. Socialna opora 

se lahko sprevrže v socialni nadzor, cena za njo pa je lahko prevelika odvisnost (Čačinovič 

Vogrinčič, 1994). 

Na samem koncu pa se je potrebno zavedati, da znanje o pomenu socialne podpore za ljudi v 

stresnih situacijah ne zadostuje, pomembna je akcija pomoči za aktiviranje in ravnanje z njo 

(Badovinac, 2006). 
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6.3 ODNOSI V SKUPNOSTI PO NARAVNI NESREČI 

V naravni nesreči pa niso oškodovani le posamezniki, ampak nesreča prizadene tudi skupnost 

kot celoto. Badovinac (2007, str. 247) pravi: »Nesreča lokalne skupnosti pomeni, da je 

prizadeta celotna skupnost in je nesreča zahtevala življenja ali več ranjenih, ljudje so izgubili 

domove ali druge materialne dobrine, poškodovana je industrija ali javne institucije.«  Tako 

posledice nesreče lahko občutijo tudi posamezniki, ki niso bili neposredno oškodovani, 

ampak se njihova oškodovanost lahko pokaže kot npr. izguba delavnega mesta. 

Nesreče pa vplivajo tudi na medsebojne odnose med ljudmi v lokalni skupnosti. Badovinac 

(2007, str. 249) je v svoji raziskavi ugotovila, da so odnosi takoj po nesreči največkrat zelo 

dobri, ljudje pa si med seboj pomagajo. Podobno so ugotovili tudi tuji strokovnjaki, ki so po 

nesrečah dokumentirali visoko stopnjo solidarnosti in nesebičnosti v skupnosti in so pojav 

opisali kot »utopija po nesreči« (ang. post-disaster utopia), »nesebična faza skupnosti« (ang. 

altruistic community phase) ali »dobrohotnost po krizi« (ang. post-crisis benevolence) 

(Erikson, 1976, v Tilcsik and Marquis, 2013, str. 13). Jovićević (1983) navaja, da ljudje v 

izrednih stresnih situacijah spričo splošne nevarnosti in življenjske ogroženosti kažejo 

nagnjenost k zbiranju v skupine in organiziranju, da bi se zavarovali. Glede na te raziskave se 

je pokazalo, da ko se skupnost poveže okoli prizadevanja po obnovi in olajšanju, se pojavi t.i. 

lokalni duh, ki povzroči dvig pomagajočega vedenja, kot so donacije in prostovoljstvo 

(Tilcsik and Marquis, 2013, str. 13). 

Obnova se tako najpogosteje začne z velikim altruizmom, učinek »terapevtske skupnosti« 

ljudem vliva moč in voljo, medsebojna podpora in podpora drugih lokalnih skupnosti ter 

države je velika (Badovinac, 2006, str. 49). V prvih tednih po nesreči je torej značilno veliko 

obljub in načrtov. 

Nadalje pa Badovinac (2007, str. 249) ugotavlja, da se v obdobju konkretne obnove odnosi 

pogosto poslabšajo, zlasti ko pride do razdeljevanja pomoči. Negativni dejavniki, ki zrušijo 

delovanje skupnosti so tudi iskanje »grešnega kozla« oz. krivca za nesrečo, obseg uničenja 

skupnosti, spori glede finančnih sredstev in gradnje/obnove objektov, slaba organizacija 

bivanja po nesreči in to, če skupnost nima nobenega formalnega ali neformalnega vodenja 

(Badovinac, 2006, str. 23). Sledi nekakšno obdobje streznitve, ko se posamezniki in lokalna 

skupnost spoprimejo s težavami pri obnovi. Nesreča počasi izgine iz naslovnic časopisov, 

stopnja pomoči se zmanjšuje, nastopijo administrativne in finančne težave, za katere 
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odgovornost prevzema vse manj ljudi. To pa je za ljudi ponovna stresna situacija, ki je lahko 

še večja kot sama nesreča. Imenujemo jo »druga nesreča« (Badovinac, 2006, str. 49). 

Nesreča tako družbo oz. prizadeto lokalno skupnost vsaj začasno spremeni v smislu 

spremembe medsebojnih odnosov med prebivalci, njihovimi socialnimi vlogami in tudi 

pravili in organizacijo bivanja v skupnosti (Badovinac, 2006, str. 23). Na srečo pa lokalna 

skupnost nesrečo največkrat premaga s skupnimi močmi in to jo pogosto še okrepi, kljub 

temu da med samo obnovo lahko prihaja do sporov. 
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III. EMPIRIČNI DEL 

1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 

Doživetje naravne nesreče je lahko travmatično doživetje, ki močno zaznamuje in spremeni 

način ter smisel človekovega življenja. Ob samem dogodku naravne nesreče se veliko piše, 

govori in raziskuje o vzroku zanjo, o številu smrtnih žrtev, materialnih posledicah in celo o 

morebitnih krivcih zanjo, malo pa je govora o tem, kakšne posledice nosijo prebivalci sami, 

kakšni so njihovi odzivi in doživljanje nesreče. Hkrati se pojavi težava, da ko se tematika 

izpostavi, smo ljudje mnogokrat ujeti v stereotipe in napačne predstave. Polič (1994) pokaže, 

da je prepričanje med ljudmi pogosto osredotočeno na mnenje, da se ljudje na nesreče 

odzivajo neustrezno. Govora je o množični paniki, socialni in osebni dezorganizaciji in o 

hudih duševnih motnjah pri posameznikih, prizadetih v nesreči. 

Po drugi strani pa številne raziskave kažejo na to, da se ljudje večinoma ustrezno odzovejo na 

probleme, vedenje ljudi pod vplivom skrajnih stresov v nesreči običajno ostaja nadzorovano 

in ustreza zahtevam razmer (Polič, 1994). Problemi med nesrečami obstajajo predvsem na 

skupinskem nivoju, pri mobilizaciji in usklajevanju različnih organizacij in služb (prav tam). 

Rupar (2008, str. 93) izpostavi, da je znanstveno dokazano in v praksi potrjeno, da fizičnega 

uničenja okolja in materialnih dobrin ob aktivaciji energije prebivalcev in njenem 

konstruktivnem usmerjanju v odpravo posledic nesreče ne spremlja socialni razkroj. 

A ker ima vsak posameznik svojo zgodbo in pogled na dogajanje v času nesreče, sem želela 

raziskati, kako so se na nesrečo odzvali prebivalci Železnikov, kako so nesrečo doživljali oz. 

kako se jo spominjajo danes. Namen diplomskega dela je torej raziskati in predstaviti vpliv 

naravne nesreče na posameznika, njegovo doživljanje sebe in svojega okolja v času nesreče in 

po njej. 
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V skladu z zastavljenimi cilji si zastavljam naslednja raziskovalna vprašanja: 

 RV1: Kako se intervjuvani spominjajo dogodka in kaj pri tem najbolj izpostavijo? 

 RV2: Kakšni so bili njihovi prvi odzivi v času nesreče, kako opisujejo svojo stisko in 

doživljanje med in po nesreči? 

 RV3: Kakšne so razlike v spominjanju na ta dogodek glede na starost intervjuvanih? 

 RV4: Kaj so v času nesreče in po njej potrebovali, kje so iskali pomoč in katere 

pomoči so bili deležni? 

 RV5: Kakšne spremembe v odnosih so prepoznali po nesreči v družinskem okolju in 

lokalni skupnosti? 

2 RAZISKOVALNA METODA 

V empiričnem delu diplomske naloge sem uporabila kvalitativni raziskovalni pristop, saj mi 

le-ta najbolje omogoča pridobiti vpogled v izkušnje naravne nesreče kot jih v primeru poplave 

opisujejo posamezniki. 

3 VZOREC  

V raziskavo so bili vključeni posamezniki, ki so bili v njej pripravljeni sodelovati 

prostovoljno ter so bili v času poplav posredno ali neposredno prizadeti. 

Vzorec v raziskavi predstavljajo tri osebe iz treh starostnih kategorij: 

 Prva oseba je moškega spola (M1), danes je star 21 let, v času poplav pa je bil star 14 

let. V času poplav je bil v osnovni šoli. V poplavah so izgubili celotno stanovanje in 

vso lastnino. Nihče od bližnjih v času poplavnega vala ni bil neposredno ogrožen. 

 Druga oseba je ženskega spola (Ž1), danes stara 44 let, v času poplav pa 37 let. V času 

poplav je bila z možem doma, a se je v času poplavnega vala umaknila v višjo lego. 

Med poplavami so izgubili celotno stanovanje in skoraj vso lastnino. Nihče od bližnjih 

v času poplavnega vala ni bil neposredno ogrožen in v smrtni nevarnosti. 

 Tudi tretja oseba je ženskega spola (Ž2), danes stara 78 let, v času poplav pa 71 let. V  

času poplav je bila doma s hčerko. V poplavah so imeli zalito celotno pritličje (in klet) 

in delno prvo nadstropje. V času poplavnega vala sta bili obe s hčerko neposredno 

ogroženi in v smrtni nevarnosti.  
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4 RAZISKOVALNI INSTRUMENT 

Kot instrument raziskave v okviru diplomskega dela sem uporabila delno strukturiran 

intervju. To pomeni, da sem vnaprej pripravila okvirna vprašanja odprtega tipa, ki so mi bila v 

pomoč pri usmerjanju pogovora. Nabor vprašanj za delno strukturiran intervju se nahaja v 

prilogi 1. Ta tip intervjuja je intervjuvanim omogočal odgovarjanje s svojimi besedami in ne 

z vnaprej oblikovanimi odgovori. Da so pridobljeni podatki čim bolj točni, sem pri 

intervjuvanju uporabila tudi diktafon in intervjuje tako s privoljenjem intervjuvanih tudi 

posnela. 

5 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke sem zbirala v mesecu juniju 2014 in sicer tako, da sem k sodelovanju preko osebnega 

stika povabila več posameznikov, za katere sem vedela, da so bili neposredno ali posredno 

prizadeti v času poplav v Železnikih, septembra 2007. Udeležencem je bila predstavljena 

tema in namen diplomske naloge ter zagotovljena anonimnost, diskretnost in varovanje 

osebnih podatkov. Vsi sodelujoči so se intervjujev udeležili prostovoljno, z njihovimi 

privoljenji pa so bili intervjuji tudi posneti z diktafonom. Zbiranje podatkov je potekalo v 

njihovem domačem okolju. 

Zbrane podatke v raziskavi sem obdelala po naslednjem postopku: 

- Posnete intervjuje sem najprej dobesedno pretipkala na računalnik.  

- Nato sem podatke posameznega intervjuja obdelala s postopkom kvalitativne analize 

in sicer s pripisovanjem kod prvega in drugega reda. 

- V skladu z raziskovalnimi vprašanji sem kode združila v pet kategorij, ki so se 

navezovale na posamezni raziskovalni problem. 

6 PRIKAZ IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V spodnji tabeli se nahajajo izbrane izjave intervjuvanih, ki so pomembne za posamezno 

raziskovalno vprašanje. Prikaz je urejen po kategorijah, ki jih sestavljajo kode prvega in 

drugega reda. 

Za ilustracijo prikaza rezultatov je v tem delu naloge izbrana le ena kategorija, medtem ko se 

druge nahajajo v prilogi 2. 
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Tabela 1: Prikaz rezultatov kategorije »Spremembe v družinskem okolju in lokalni skupnosti« 

Kategorija 5: SPREMEMBE V DRUŽINSKEM OKOLJU IN LOKALNI 

SKUPNOSTI 

Izbrane izjave 

intervjuvancev 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

(Ž1) »Najprej so se mi vsi 

zdel tko res solidarni pa tko, 

so pač razumevajoči…se je 

cela skupnost prilagajala…in 

v šoli in službi so bli 

razumevajoči za 

poplavljence….šele poj ko 

smo se pač začel pobirat so 

se pa začele stvari 

obračat…začele so se 

govorice.« 

 

Solidarnost in razumevanje 

celotne skupnosti 

Prilagajanje 

 

 

 

 

Spremembe v času obnove 

Govorice 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

 

 

 

 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

(Ž1) »…(kot družino) nas je 

pa ta izkušnja tud povezala, 

sva spoznala še bolj družino 

in prijatelje…tko da je tud v 

tem nekaj dobrega.« 

 

Povezanost družine 

 

Vpliv na družino 

(M1) »Takoj ni blo nobenih 

problemov (v skupnosti), je 

se pa poj govoril…ko se je 

vse uštimal, se je začel 

govorit, kok je en dobil in 

kok drug in poj je bla foušija 

(zavist) pa kao 

izkoriščanje…opravljanje 

pač.« 

 

Ni problematike na začetku 

 

 

 

Zavist, izkoriščanje in 

opravljanje 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

(M1) »Ja takrat so ljudje 

stopil skupaj pa pomagal en 

drugmu, sam poj po temu, ko 

se je vse renoviral, je blo vse 

spet isto. Kot je blo prej.« 

 

Ljudje stopijo skupaj 

 

Vrnitev skupnosti v prvotno 

stanje 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

(M1) »(spremembe v 

družini) Ful bolj smo gledal 

na te naravne nesreče…kva 

nam lahko to naredijo.« 

 

Drugačen pogled na naravne 

nesreče 

 

 

 

Vpliv na družino 

(Ž2) »Ja solidarnost se je 

pokazala…tuki sosed sosedu 

ni mogu pomagat, ker smo 

bli vsi na istem. Drgač se mi 

pa zdi, da so se ljudje takrat 

povezal. Sam od začetka se 

je to zdel, da se je 

povezal…sam poj, poj ko se 

je pa začel denar delit, se je 

Solidarnost 

 

Soseski odnosi 

 

 

Povezanost ljudi na začetku 

 

 

Delitev sredstev in 

Začeten odziv skupnosti 

 

Odziv soseske 

 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

 

Odziv skupnosti v času 
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pa začel krhat. Odnos se je 

spremenil.« 

sprememba v odnosu 

 

obnove 

 

(Ž2) »(družina) /…/nekak se 

je vse bolj povezal…bolj 

smo se začel bat en za 

druzga. Bolj hitro smo 

poklical drug drugega, če se 

je kaj takega naredil. Pa če je 

bil spet kakšen deževje smo 

se poklical prej…« 

 

Povezanost družine 

Povečana skrb za družino 

 

 

Vpliv na družino 

 

V nadaljevanju poglavja podajam interpretacijo rezultatov glede na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Interpretacijo rezultatov navezujem na spoznanja iz literature in jih podkrepim z 

izbranimi izjavami intervjuvancev. 

Najprej je potrebno omeniti, da je bila raziskava narejena več let po dogodku, kar je 

nedvomno vplivalo na odgovore intervjuvanih. Iz bolj oddaljene perspektive se nam dogodki 

pogosto zdijo drugačni kot takrat, kadar jih neposredno doživljamo. Kombiniramo jih s 

kasnejšimi izkušnjami, izkušnje se izmenjujejo med ljudmi, kasnejše zamere lahko 

spremenijo celotno mnenje o dogodku (Polič, Bauman, Rajh, Ušeničnik, 1990). A konec 

koncev lahko rečemo, da tudi rekonstrukcija dogodka in izkušnje odražajo določeno psihično 

stvarnost, ki ima svojo težo in se odraža tudi v sedanjosti. 

 REKONSTRUKCIJA DOGODKA OB PRIMERU POPLAVE (RV1) 

Na vprašanje, kako se intervjuvanci spominjajo dneva, ko so bile poplave, sem seveda dobila 

različne zgodbe in izkušnje. Prav nihče ni imel težav s priklicem spomina na tisti dan, čeprav 

iz pripovedi vidimo, da se nekateri podatki o dogajanju ne skladajo (npr. kakšno je bilo 

vreme). Tako vsi trije pripoved o dnevu pričnejo nekaj trenutkov pred poplavnim valom, ki je 

opustošil mesto. Na začetku najprej povedo, kaj so takrat delali oz. kje so bili. Tako M1 pove, 

da so bili tisti dan vsi otroci še v osnovni šoli (»/…/smo bli takrat še vsi otroc v šoli«) in v 

nadaljevanju izpostavi to, da so bile takrat vremenske razmere popolnoma normalne 

(»Ubistvu sploh ni bil vreme nič posebnega. Še dež ni padal.«). Podobno pripoved začne Ž1, 

ki prav tako pove, kaj je tisti dan delala ona in njeni najbližji ter opiše vremensko stanje (»Tist 

dan se spomnim, da je mož imel nočni šiht in je spal. Pa da je bil dež in je bil dvakrat močan 

naliv…hči je bla v vrtcu, js sem bla doma…parkrat je bil ful naliv…«). Ž2 pa najprej izpostavi 

to (kar se ji zdi ironično), da so nekaj minut pred poplavami pred hišo še opravljali meritve za 
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obnovo dvorišča. V nadaljevanju pa predstavi to, kako je zaznavala nevarnost, ki se je bližala 

ter kakšna so bila njena prva dejanja. Vsi torej pripoved pričnejo z večinoma faktografskimi 

podatki o tem, kaj so tisti dan delali, kakšno je bilo vreme in kakšna so bila njihova prva 

dejanja v času nesreče. 

Vsak od intervjuvancev je bil v času nesreče v popolnoma drugačni situaciji. Medtem ko je 

bil M1 v času nesreče na varnem v šoli in njegova varnost ni bila neposredno ogrožena, sta 

bili Ž1 in Ž2 doma in sta se z nesrečo neposredno soočili, zato je pripoved in rekonstrukcija 

dogodka občutno drugačna. Njuna pripoved je spontana, prosto teče in ne potrebujeta 

dodatnih vprašanj o samem dnevu. Pripoved poteka po asociacijah, izpostavita vse, kar jima v 

določenem trenutku pade na pamet (Ž2 npr. to, kako zanimivo se ji je zdelo, da je bilo v 

shrambi uničeno vse, le škatla z jajci je ostala nedotaknjena). Obe zelo izčrpno in konkretno 

opišeta, kako so potekali trenutki pred, med in po nesreči. Pri opisu sta zelo natančni in 

zaznati je, da sta se popolnoma vživeli v pripoved, zato lahko v nadaljevanju prepoznamo tudi 

več čustvenih odzivov na spomin o dogodku. Medtem pa M1 potrebuje dodatno spodbudo in 

podvprašanja. Pripoved ne poteka po prostih asociacijah (kakor pri Ž1 in Ž2), ampak 

predvsem odgovori samo na to, kar zahteva vprašanje. 

Čeprav intervjuvanci pripoved začnejo podobno (kaj so delali pred dogodkom in kakšno je 

bilo vreme oz. vodostaj), pa se nato v nadaljevanju rekonstrukcije dogodka usmerijo v 

različne smeri (Ž2 se usmeri v opisovanje tega, kako je potekalo čiščenje po poplavi, Ž1 

nadaljuje z opisovanjem svoje notranje stiske, M1 pa opiše iskanje informacij o varnosti 

bližnjih), kar je glede na različne izkušnje pričakovati. Vsi trije pa v opisu izkušnje najbolj 

izpostavijo dve ključni temi, ki jih bom v nadaljevanju predstavila.  

Zaznava in umik od nevarnosti: Vsi trije intervjuvanci pojasnijo, kako so prepoznali 

nevarnost in kakšen je bil njihov odziv nanjo. Tako M1 poudari, da ga je zanimalo, kaj se 

dogaja, a je ob pogledu na dogajanje, iz sicer oddaljene perspektive, prišel do sklepa, da je 

situacija nevarna in se je hitro umaknil na varno (»Smo takoj videli, da je ful nevarno in smo 

šli nazaj (v šolo)«). Ž1 pove, da so najprej ob pogledu na situacijo ljudje dvomili, da bo 

nevarnost dosegla tudi njih (»/…/smo gledal, kako se vse skupi dviguje in sem jst rekla še, da 

bi blo mogoče pametno, da umaknemo avtomobile, pa so mi vsi rekli, kje pa, glej, saj je še 

dosti prostora«), nato pa poudari, da so se nagonsko umaknili še zadnji trenutek (»/…/mi smo 

čist nagonsko šli gor, smo se umikal«). Polič (1994c) pravi, da ljudje nevarnost kljub 

opozorilom pogosto zanikajo, vse do izbruha nesreče, kar se je pokazalo tudi v primeru naše 
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raziskave. Podobno pa situacijo predstavi Ž2, ki opiše, kako sta s hčerko opazovali, kako 

narašča voda in sta se zavedli, da je nevarnost velika ter se najprej podali v reševanje lastnine 

(»/…/ni blo 10 minut, prav hčerka, poglej Sora gre že čez, pa sva leteli v klet in začeli 

reševat…«). A takoj nato opiše situacijo, ko je skoraj odneslo hčerko in kako je bila voda že 

do balkona in so v hišo zadevali avtomobili in hlodi. Na tej točki pojasni, da tisti trenutek ni 

več razmišljala o reševanju stvari, ampak le še lastnega življenja in se je tako umaknila na 

varno (»/…/nisem nič več razmišljala, da bi še kaj reševala, samo še gor sem šla…«).  

Vsem trem je torej skupno to, da izpostavijo umik od zaznane nevarnosti, ki je potekal v 

naslednjih fazah: zanikanje nevarnosti, stopnjevanje občutka ogroženosti, hiter umik pred 

življenjsko nevarnostjo. Intervjuvani v tem procesu opustijo domneve, ki so veljale pred tem. 

Ena takih domnev je ta, da se določena nesreča »danes« in »njim« ne more zgoditi. Thyrst (v 

Polič, 1994c) pokaže, da ljudje soočeni z nevarnostjo smrti opuščajo za njih prej veljavne 

domneve. S tem lahko pojasnimo nenadni umik intervjuvancev na varno, umik v zadnjih 

trenutkih. 

Pomanjkanje informacij in strah za varnost bližnjih: Druga tema, ki jo izpostavijo vsi trije 

že takoj na začetku je tudi strah, kaj se dogaja z družinskimi člani in pa predvsem 

pomanjkanje informacij o varnosti bližnjih. Tako M1 izpostavi, da mu je bilo najtežje to, da ni 

imel informacij o tem, kaj se dogaja in o tem, kje je njegova družina (»Najhujš je blo to, ker 

nam ni noben nič povedu. /…/ Poj nas je pa skrbel, kje so naši.«). Tudi Ž1 izpostavi to, da jo 

je nevednost o varnosti hčerke ovirala pri tem, da bi učinkovito začela npr. odstranjevati 

posledice nesreče. Jasno izpostavi to, da prve trenutke ni doživljala nobenih drugih čustev kot 

strah za varnost otroka (»Pa najbolj mi je blo hudo to, da nisem mogla priklicat, am vrtca pa 

nobenga druzga, ker nisem mogla do otroka priti /…/sam tok da smo bli pomirjeni, da je blo 

za hčerko poskrbljeno (dobila obvestilo, da je hči na varnem), mi smo bli pa poj tam (lahko 

začeli čistiti).« Dejstvo, da so družinski člani nesposobni nuditi pomoč drugim oz. skrbeti za 

npr. materialne stvari, dokler so v skrbeh za lastne člane, so potrdile tudi raziskave 

(Badovinac, 2006). Tako podobno svoje občutke izpostavi tudi Ž2 (»Najbolj me je skrbel za 

sina. Največja je zmeraj skrb, kaj je zdj z otrokom.«). 

Nagon po ohranitvi življenja in beg pred grozečo nevarnostjo ter skrb za ohranitev življenj in 

reševanje oseb, ki so nam ljubi so ene najbolj osnovnih zakonitosti vedenja v naravnih 

nesrečah in so tiste lastnosti ljudi, ki se dajo predvidevati in so pričakovane (Gašper, 2010). 
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Tako je bilo pričakovati, da bodo intervjuvanci tudi pri rekonstrukciji dogodka naravne 

nesreče le to tudi predstavili. 

Vidimo torej, da intervjuvanci pri rekonstrukciji dogodka najpogosteje izpostavijo nekaj 

ključnih faktografskih okoliščin, ki so se dogajale na dan nesreče, in sicer, kaj so pred nesrečo 

delali ter kakšno je bilo vreme, nato pa izpostavijo še, kako so zaznali nevarnost, kako so se 

nanjo odzvali in še posebej strah za varnost svojih najbližjih. 

 OSEBNI ODZIVI IN STISKA MED IN PO NESREČI (RV2) 

Rezultate tega raziskovalnega vprašanja interpretiram v kontekstu t.i. »ciklusa prehajanja« 

avtorja Hopsona (v Horvat, 2003), ki je poimenoval napovedljiv splošen vzorec reakcij in 

občutij ob določenem (ne)pričakovanem dogodku. Tako kot prvo fazo cikla omenja šok oz. 

otrplost. Navaja, da ljudje potrebujejo najprej nekaj časa, da se soočijo s spremembo in da 

svoja stara pričakovanja primerjajo z resničnostjo (Hay, 1999, v Horvat, 2003). Tudi 

intervjuvanci v moji raziskavi so ob poplavah doživeli najprej šok in le tega tudi omenjajo kot 

prvi njihov odziv. Ob tem poudarijo tudi to, da je bilo njihovo dojemanje, kaj se pravzaprav 

dogaja, slabo (Ž2: »Sva bli enostavno v šoku. Nič več nisva tko dojemali, kot bi mogli.«, Ž1: 

»Moj prvi odziv je bil definitivno šok. Jst ubistvu sem tist dan zelo malo dojemala…, »Prvi 

dan sem bla itak vsa v šoku in tko utrujena zvečer, da nisem dojemala. Se je vse tko hitro 

odvijal…pa vse je blo tko nedojemljivo.«, M1: »Sem bil šokiran.«). Poleg šoka pa 

intervjuvanci omenjajo še strah za varnost najbližjih. Thyrst (Polič, 1994c) pravi, da večina 

ljudi »pride k sebi« že v kratkem času, pogosto v nekaj urah. V danem primeru M1 pove, da 

je situacijo zelo hitro sprejel in se lotil odstranjevanja posledic nesreče. Medtem pa Ž1 in Ž2 

pojasnita, da sta situacijo v popolnosti dojeli šele naslednji dan in je prvi dan minil v 

znamenju šoka in ne dojemanja (Ž1: »Sem takrat mela kar občutek, da smo kar roboti, da se 

vse kar dogaja.«). 

Zanimivo je to, kakšni so bili sprožilci dojetja situacije in čustvenega odziva. Ž1 pove, da je 

drugi dan po nesreči dobila veselo novico s fakultete in je bila nekaj trenutkov zelo vesela, 

nato pa jo je zadelo (/…/ v tistem sem pa dojela, da to itak nič ni, da to nič ne pomeni zdaj, kaj 

se je v bistvu naredil vse in takrat sem se jaz zlomila pa sem začela jokat. Tisti vesel dogodek 

je sprožil to, da sem jst dojela, kaj se je sploh zgodil.«). Po drugi strani pa je pri Ž2 prvi jok 

sprožila drugačna situacija in sicer zavedanje, koliko ljudi je prišlo na pomoč (»Formalno sva 

midve (s hčerko) šele drug dan zjutraj začeli jokat. Ampak ne zarad tega, ker bi pomislila, 
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kakšna je škoda…bolj zato, ker se ti je hkrati lepo in hudo zdel, da so ljudje prišli pomagat, 

ker si vedel, da sam tega ne boš rešil. Da imaš neko podporo«). Lahko rečem, da sta 

intervjuvanki svojo nesrečo dojeli v celoti šele takrat, ko sta bili priči nekemu pozitivnemu 

dogodku ali informaciji. Šele takrat so popustile čustvene zavore in so ju čustva preplavila. 

Pri M1 pa o pretiranih čustvenih odzivih ne moremo govoriti. Sam pove, da jokal ni, da je 

situacijo razmeroma hitro sprejel in da za razmišljanje o tem, kako mu je hudo, niti ni bilo 

časa, saj je bilo potrebno čim prej odstraniti posledice nesreče (»Sploh nisem imel časa 

razmišljat o tem, kok mi je hudo, smo šli takoj v akcijo. Sploh ni blo časa razmišljat, je blo 

treba vodo čim prej z hiše spravit.«, »Sem hitro sprejel tisto, kar se je pač naredil, je blo treba 

hitro vodo iz hiše spravit.«). V nadaljevanju le izpostavi, da občutkov ne zna točno opisati, le 

da ga je bilo strah, ker ni imel informacij, kaj se dogaja in pa da mu je bilo hudo, predvsem 

zaradi odziva očeta, ki je bil jezen na celotno situacijo. Kot bomo videli v interpretaciji 

tretjega raziskovalnega vprašanja, je bil odziv M1 močno pogojen z odzivom njegovih 

staršev, saj je bil v času nesreče še osnovnošolec. 

V drugi fazi cikla je značilen obup in zatem zanikanje oz. zmanjševanje pomena dogodka, 

skladno s tem pa upade občutek kompetentnosti in učinkovitosti posameznika (Horvat, 2003). 

Tudi tu lahko najdem določene vzporednice z našimi intervjuvanci. Ž2 pove, da je ob začetku 

odstranjevanja posledic začela razmišljati, kdaj bo uspela vse to rešiti in se postaviti nazaj na 

noge (»Začneš premišljevat, kdaj boš to rešil, te vse skupi začne mal tlačit.«). Iz pripovedi je 

jasno zaznati, da jo je v določenem trenutku zadel obup in je podvomila v to, da so zmožni 

znova življenje spraviti v tirnice. Podobno Ž1 to opiše na primeru, ko je nosila uničene stvari 

iz stanovanja. Te trenutke opiše kot polne obupa. Še posebej pa je obup zaznati takrat, ko je 

pravzaprav dojela, kaj se je zgodilo (/…/sem dojela, kaj se je naredil in takrat sem se jst 

zlomila«). Ta faza se nadaljuje v tretjo fazo dvoma vase in frustracijo, ki jo intervjuvanci v 

izjavah niso posebej podrobno opisovali. 

V četrti fazi pa se posameznik mora soočiti z resničnostjo in jo sprejeti. Takrat se začnejo 

razpoloženje, občutek kompetentnosti in učinkovitosti izboljševati (Horvat, 2003). Ž1 to opiše 

kot pridobitev volje, da se stvari uredijo in pridobitev moči za nadaljevanje. Sama meni, da je 

moč našla v tem, da je lahko sama aktivno delovala in si spreminjala pogoje življenja (»Vse 

kar sva lahko, sva sama delala…da sem jaz tud…se bolje počutiš, ker tko dobiš občutek, da si 

vseeno še neki sposoben sam naredit, ker prej se počutiš čisto nemočen«). Občutke nemoči pa 

ne omenja le Ž1, ampak tudi M1 in Ž2 (Ž2: »Smo čakal…naredit tko nisi mogel nič.«, M1: 
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»Itak pa ne moreš nič kaj velik naredit.«, »Jst itak nisem mogel velik.«). Literatura poudarja, 

da se pogosto zgodi, da imajo ob nesrečah ljudje občutek, da so popolnoma nemočni (Polič, 

1990). Posameznikom je zato potrebno pomagati, da znova najdejo moč in pogum za naprej. 

V primeru naših intervjuvancev se je pokazalo, da so moč našli sami bodisi znotraj sebe ali pa 

znotraj podpore svoje socialne mreže in tako uspeli nadaljevati s svojim življenjem aktivno in 

osmišljeno. 

V peti fazi posamezniki preizkušajo nove vzorce vedenja (Horvat, 2003) – v našem primeru 

bi lahko rekli, da so intervjuvanci začeli uspešno odstranjevati vse posledice, ki jih je nesreča 

za seboj prinesla in so svoje vedenje temu tudi ustrezno prilagodili. Sledi pa šesta faza 

osmišljanja izkušnje, ko se posamezniki iz dogodka skušajo tudi nekaj naučiti (prav tam). Ž1 

jasno izpostavi, da izkušnja ni bila le slaba, ampak je prinesla tudi nekaj dobrega in jo je nekaj 

naučila tudi za življenje. Predvsem govori o večji previdnosti in pozornosti na možnost 

poplav (Ž1: »Smo se pa tudi kaj naučil iz tega. Nagonsko zdaj, ko iščeš stanovanje najprej 

razmišljaš na kateri lokaciji je, stvari imamo dodatno zavarovane, dokumente imamo 

spravljene na visokih policah in ne v spodnjih predalih…«). Ž2 pove, da ji je izkušnja prinesla 

tudi nova poznanstva in pristne vezi (»Ni blo vse slabo. Tudi lepe izkušnje so bile…so bli tuji 

ljudje, pa so prišli pomagat…vezi so ostale…se še pokličeš in vidiš. So ostale pristne vezi, 

čeprav smo se spoznali v nesreči.«). M1 izpostavi, da so zaradi nesreče začeli na naravo in 

naravne nesreče gledati drugače in predvsem z večjim spoštovanjem (M1: »Ful bolj smo začel 

gledat na te naravne nesreče…kaj nam to lahko naredijo.«). Videti je torej, da so 

intervjuvanci v določenih stvareh tudi spremenili svoja stališča in vrednote ter začeli živeti 

drugače, kar je mnogokrat, poudarja Badovinac (2007), značilno po nesrečah. Izkušnja pa jih 

je tudi povezala (predvsem družinske člane) in jih naučila, da stvari ne jemljejo kot 

samoumevne (Ž1: »Pozitivno je pa to, da nas je izkušnja tud povezala, sva spoznala družino 

in prijatelje.«, Ž2: »Se pa bolj povežeš, ker pomisliš, kako hitro bi lahko koga izgubil. Bolj 

globoko začneš premišljevat in to začneš cenit.«). Uspešno soočanje s pomembnimi 

življenjskimi dogodki in njihovo premagovanje z iskanjem novih rešitev torej v določeni meri 

omogoča posamezniku tudi rast in duhovni razvoj (Horvat, 2003). Pri vsaki spremembi 

posameznik nekaj izgubi, pa tudi pridobi. 

V zadnji fazi pa se zgodi integracija oz. dovršitev, ko se počuti posameznik »domače« v 

novi situaciji (Horvat, 2003) in popolnoma sprejme spremembo, ki se je zgodila. 
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Medtem ko M1 ne kaže večjih čustvenih pretresov, pa Ž1 in Ž2 obe omenjata večjo stisko, ki 

sta jo doživljali po nesreči. Govorita predvsem o občutkih tesnobe. Obe sta se zato udeležili 

tečaja tehnik sproščanja, ki so ga organizirali za prizadete v poplavah (Ž1: »Imel smo takrat 

organizirano eno pomoč poplavljenci….smo imel ene dihalne vaje za sproščanje. Mi je to 

takrat ful pomagal, da sem dala mal ven iz sebe«). Hkrati pa Ž2 poudari, da zanjo le-to ni bilo 

dovolj in je potrebovala še dodatno pomoč. Pove, da se je udeležila še dveh meditacij, ki sta ji 

pomagale pri premagovanj tesnobe (Ž2: »Je pa pustil posledice, da sem se kasneje spet mogla 

v roke vzet. Da sem se začela mal zdravit. Pa sem šla v šolo, kjer je bil tečaj tehnik 

sproščanja…sam poj recimo sem pa videla, da pač to ni dosti, da bo treba še, sem pa šla na 

še dve meditaciji in je to mal zbilo tisto turobnost«).  

Ž2 pa izpostavi še eno pomembno stvar in sicer, da te nesreča lahko spremeni za vedno (»Mal 

vpliva nate. Nisi več tak kot prej. Se pozna na tebi.«). Tudi psihične posledice nesreče lahko 

vztrajajo skozi celotno življenje. Govorijo predvsem o strahu, da se bo nesreča ponovila. Ta 

strah je prepoznati pri vseh treh intervjuvancih in le-ta vztraja še do danes. Intervjuvanci 

govorijo o stiski, ki jo doživljajo ob večjih nalivih (Ž2: »Kakor je pa naliv pa trepetamo. 

Strah ne gre ven iz tebe.«, M1: »Kadar ene dva dni dež pada, grem vedno pogledat kok je 

Sora narasla. En pomislek ostane.«, Ž1: »Ubistvu bom skoz živela s tem strahom. Si ne želim 

nikoli več blizu vode živet, nimam več zaupanja v to. Mislim, da tega ne bom nikoli pozabila. 

Sploh ko so te večji nalivi.«). Vidimo torej, da je nesreča pustila določene psihične posledice 

pri vseh treh intervjuvancih. In čeprav vsaka reakcija ne preide v kronične težave in smo 

ljudje izredno prilagodljiva bitja (Badovinac, 2007), pa je jasno, da določene posledice 

ostanejo, predvsem pa ostane grenak spomin na sam dogodek in v primeru naših 

intervjuvancev, strah, da se bo le-ta ponovil. 

 RAZLIKE V ODZIVU NA NESREČO GLEDE NA STAROST (RV3) 

Izkušnje intervjuvanih se precej razlikujejo, a vseeno lahko v njihovem načinu pripovedi o 

nesreči najdem številne razlike v njihovem odzivu in doživljanju nesreče. Tako je najprej 

zaznati, da M1 (v času poplav star 14 let) o dogodku pripoveduje precej faktografsko in se v 

pripoved manj čustveno vpleta kot starejši sogovornici. Na vprašanje, kakšna čustva je 

doživljal v času nesreče in po njej ne zna natančno odgovoriti, svojih čustev in odzivov ne zna 

natančno izraziti (M1: »Ja počutil sem se…ne vem…brez vsega pač…kar si se trudil celo 

življenje, no, kar sta se ati pa mami trudila, smo ostal brez vsega.«). Hitro začne opisovati 

čustva in odzive svojih staršev in nato opredeli lasten odziv na odziv staršev (M1: »Ko sem jst 
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prišel domov je bil ati res fuuul jezen, je tam itak brcal vse stvari, pa ful mu je blo tko 

hudo…je blo poj zarad tega še men.«, »Blo mi je hudo, ker sem vidu fotra tok jeznega«). 

Raziskave kažejo, da se otroci s posledicami nesreče pogosto spoprijemajo podobno kot 

starši, torej lahko izrazimo povezavo – zmogljivost staršev s spoprijemanjem z nesrečo in 

njenimi posledicami vpliva na zmogljivost spoprijemanja s posledicami nesreče pri otrocih 

(DMHR Handbook, 2000, v Badovinac, 2006, str. 31). Tudi pri M1 vidimo, da se je fant na 

nesrečo odzval zelo podobno kot starši. Predvsem pa je sočustvoval z izgubo, ki so jo le-ti 

utrpeli. Večkrat namreč skozi intervju poudari to, da so starši izgubili to, za kar so celo 

življenje garali oni in ne on sam. 

Hkrati pri osebi M1 lahko rečem, da je potrebovala krajši čas, da je sprejela nesrečo kot 

dejstvo in se je prilagodila na situacijo. M1 nakaže, da je hitro sprejel, kaj se je zgodilo in je 

pač delal to, kar je bilo v njegovi moči, da so se stvari uredile (»Jst jokal nisem nič /…/, sem 

sprejel tisto, kar se je pač naredil.«, »Smo rabil (čas), da smo sprejel…no sploh starša. Jst 

itak nisem mogel veliko.«). Razlog za hitro prilagoditev na situacijo lahko najdemo tudi v 

manjši odgovornosti, ki jo imajo otroci v primerjavi z odraslimi (starejšimi) osebami. 

Raziskava (Thompson in sodelavci, 1993, v Badovinac, 2006) je pokazala, da se ljudje 

srednjih let v stresnih situacijah znajdejo mnogo slabše kot mlajši ljudje. Prišli so do 

ugotovitve, da starejša ko je oseba, težje prenaša stresne situacije, ki jih povzročijo nesreče. 

Poleg dogodka samega je namreč zanje značilna še dodatna stresna situacija, ki jo prinaša npr. 

zaskrbljenost za otroke in druge člane družine, skrb za finančno stanje in obnovo ter 

zaposlitev (prav tam). 

To lahko prepoznam tudi v primeru moje raziskave. Medtem ko M1 ne omenja dodatnih stisk, 

ki bi bile posledice nesreče, pa starejši intervjuvanki večkrat izpostavita odgovornost, ki jo 

imata do družinskih članov kot odrasli osebi. Pri tem večkrat izpostavita predvsem finančno 

stisko in skrb za varnost družinskih članov. Odrasli sogovornici (Ž1 v času poplav stara 37, 

Ž2 stara 71 let) večkrat izpostavita skrb, kako bodo uspeli stvari urediti, obnoviti stanovanja 

in pri tem skrbeti za vse nastale stroške (Ž2: »Začneš premišljevat, kdaj boš to rešil, kaj bo še 

dobro. Te vse skupaj začne mal tlačit.«). Ž1 pa izpostavi še izgubo prej že pridobljene 

samostojnosti, saj se je bila prisiljena z družino preseliti k drugim ljudem. Medtem ko zanjo 

selitev k drugim predstavlja stisko, pa M1 (ki se je prav tako moral začasno preseliti) selitve 

ne predstavi kot stisko, ampak kot nekaj samoumevnega in celo »dobrodošlega« (v smislu 

pomoči). 
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Čeprav so raziskave pokazale, da različne demografske karakteristike (spol, starost, 

izobrazba) nimajo velikega vpliva na pojav npr. posttravmatske motnje (Krizmanić, 1991, v 

Žibert, 2004), pa lahko rečem, da so se pri naših intervjuvancih pokazale razlike v odzivanju 

na stresno (oz. travmatsko) situacijo glede na starost in sicer glede čustvene prizadetosti, 

potrebe po tolažbi, obsegu dodatne pomoči ter doživljanju odgovornosti. M1 izpostavi, da 

sam ni potreboval tolažbe in nobene dodatne pomoči (»Jst je tud rabu nisem (psihosocialne 

pomoči)«) in ob tem meni, da bi mogoče tovrstno pomoč potrebovala njegova mati (»Mogoče 

moja mami, ker je bla kar mal živčna«), kar kaže na to, da so bili njegovi starši verjetno v 

večji stiski kot on sam. Po drugi strani pa starejši sogovornici izpostavita obisk tečaja tehnik 

sproščanja, kar kaže na stisko in potrebo po pomoči. Ob tem Ž2 doda še, da je iskala še 

dodatne oblike pomoči (npr. meditacija), saj ta tečaj zanjo ni bil dovolj. Lahko rečem, da je 

dogodek starejši sogovornici bolj čustveno prizadel in pustil večje čustvene in psihične 

posledice (če sklepamo po iskanju psihosocialne pomoči). A hkrati vsi trije sogovorniki 

izpostavijo strah, ki jim je ostal po nesreči še do danes. Kot sem že omenila, namreč prav vsi 

trije govorijo o njihovih sedanjih odzivih, ko je večje deževje. Vse je namreč strah, da se bo 

dogodek ponovil in zato pogosto spremljajo stanje reke, predvsem ko so večji nalivi. V tem 

delu odzivov torej ne najdem razlik v odzivu glede na starost. 

Razlike v odzivu na nesrečo sem pri intervjuvanih zaznala v neverbalni komunikaciji v času 

intervjuja. Lahko rečem, da so razlike vidne predvsem v neverbalnih znakih, kot so npr. tišina, 

tresenje glasu, vzdihi, prekinitve pogovora ipd. Tako se najstarejši intervjuvanki (Ž2) glas v 

pripovedi o dogodku večkrat trese, v pripovedi večkrat nastane tišina in premor. To se zgodi 

predvsem ko opisuje, kako je reševala hčerko iz vode in ko razlaga o tem, kako jo je ganila 

podpora in pomoč ljudi v času po nesreči. Jasno je, da je zanjo tematika poplav še vedno zelo 

občutljiva tema in da se še vedno živo spominja vsega dogajanja in ob tem tudi čustev, ki jih 

je doživljala v tistih dneh. Podobno, čeprav nekoliko manj izrazito, se na določene teme 

(izguba doma in stvari na katere je bila čustveno navezana) v pripovedi odziva Ž1. Pripoved 

se ji večkrat zatakne in potrebuje nekaj trenutkov, da se ponovno zbere. Nasprotno od njiju pa 

M1 ne izraža podobnih neverbalnih znakov. V celem pogovoru nastane tišina le enkrat in 

sicer ko pove, da je njegova družina izgubila vse, kar je bila zanj očitno ena hujših posledic 

nesreče. Te razlike v pripovedi si lahko razložimo tudi s tem, da je bila oseba M1 v času 

poplav na varnem in ni bila neposredno ogrožena, medtem ko sta bili Ž1 in Ž2 neposredno v 

centru dogajanja. Zaradi tega so njihovi spomini na dogodek seveda zelo različni. 
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Dejstvo je, da se med intervjuvanimi v moji raziskavi pokažejo določene razlike v doživljanju 

in odzivu na nesrečo. Starejša kot je oseba, bolj se je pri njej pokazala čustvena stiska in 

prizadetost zaradi vseh dogodkov povezanimi s poplavami. Mlajša kot je bila oseba, lažje in 

hitreje se je prilagodila na posledice poplav. Seveda pa pri tem ne smemo zanemariti vpliv 

številnih subjektivnih dejavnikov, kot sta npr. podpora širše družinske mreže in osebnostne 

lastnosti. 

 POTREBE IN POMOČ PRIZADETIM V NESREČI (RV4) 

Kot prvo je potrebno omeniti zanimivo dejstvo, da intervjuvanci takoj po nesreči sploh niso 

pričakovali nikakršne pomoči. V začetni fazi so bili namreč v šoku in kot zaznamo tekom 

intervjuja, so situacijo zaznavali kot brezizhodno. Zato jasno izpostavijo, da jih je vsa prejeta 

pomoč nato zelo presenetila (Ž2: »Odkrit povedan, na začetku sploh ne premišljuješ, da ti bo 

kdo prišel pomagat, mi smo miselni, da nobenega ne bo.«, Ž1: »…ubistvu nisva takrat 

pričakovala nobene pomoči, takrat sva bla čist izgubljena, sva bla poj res čist presenečena.«). 

Prav tako izpostavijo tudi to, da so bili na splošno presenečeni nad odzivom ne samo svojih 

bližnjih, ampak celotne skupnosti in ne nazadnje tudi celotne države (M1: »Presenečen sem 

bil ful nad odzivom in pomočjo. Pač vseh ljudi v državi, ker je blo res velik pomoči an.«, Ž1: 

»Sva bla presenečena nad vso pomočjo…od gasilcev, prostovoljcev, vojakov…od vseh!«). 

Dejstvo je, da se je v primeru Železnikov pokazalo, da Slovenci še vedno in kljub vsemu 

vemo, kaj je to solidarnost. Na prizadeta območja je takoj začela prihajati pomoč v denarju ter 

hrani in vodi, ki so jo zbrali na različne načine (Kuntarič in Andrejek, 2008). Še posebej je 

treba poudariti, da so ljudje želeli in hoteli pomagati prizadetim tudi s prostovoljnim delom. 

Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se je v Železnikih izkazal za 

učinkovitega in hitrega (Kuntarič in Andrejek, 2008). To je jasno predstavljeno tudi skozi 

intervjuje. Še posebej to nakaže Ž1, ki močno zagovarja pomoč gasilcev, vojakov, civilne 

zaščite, prostovoljcev idr. Intervjuvanka to izpostavi na primeru, ko je slišala v medijih laži, 

da je bila pomoč slaba in počasna. Nakaže, da so tudi njo te obtožbe prizadele. (»To mi je blo 

čist nepredstavljivo, ker se spomnim, pa naj bodo gasilci ali pa prostovoljci…glej nobenemu 

ne bi blo treba tam cele dneve v blatu stat pa se matrat za nas, pa pomagat na vse možne 

načine. Pa da jih potem tko grdo v medijih kritizirajo, da je blo še meni hudo, še jst sem imela 

slabo vest zaradi tega.«). Prva pomoč po nesreči je bila tako zelo dobro organizirana in 

materialne posledice nesreče so bile zelo hitro odstranjene (M1: »Se je na koncu pokazal, da 

je blo ful pomoči…Se je poj dost hitro popravilo vse skupaj.«) Kuntarič in Andrejek (2008) 
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pojasnita, da je bila dober teden po neurju intervencija, s katero so ljudem zagotovili kolikor 

toliko normalne pogoje za življenje in delo, končana in reševalci so odšli domov. Začela se je 

obnova. Pokaže se torej, da so bili formalni viri pomoči v primeru te naravne nesreče 

učinkoviti in so nudili podporo, kakršno so v tistih dneh prebivalci potrebovali. Pri tem nas je 

zanimalo, kakšne so bile pravzaprav prve potrebe prizadetih po nesreči in kje so v času 

obnove primarno prejeli pomoč.  

Glede potreb in pričakovanj prizadetih je potrebno pokazati raznolikost med intervjuvanimi. 

Medtem ko sta M1 in Ž2 najprej potrebovala materialna sredstva (Ž2: »Vode pa lačni smo bli 

prve dva dni. Mi smo bli ujeti, do nas ni noben mogu dva dni.«, M1: »Za obleči, 

hrana…higienski pripomočki.«), pa Ž1 izpostavi, da je potrebovala najprej podporo (Ž1: »Jst 

mislim, da sem najbolj rabila podporo…tko da sem videla, da v temu nisem sama«). Kaj so 

posamezniki opredelili za prve potrebe po nesreči, je popolnoma subjektivno. Potrebe so 

odvisne tudi od perspektive, s katere na nesrečo gledajo posamezniki. Prav gotovo je tudi Ž1 

v prvi fazi po nesreči potrebovala materialna sredstva, da je preživela, a jasno je, da poudarek 

sama daje na podporo. Raziskave kažejo na to, da je materialna pomoč prizadetim v nesrečah 

samoumevna (Badovinac, 2007) in jo pogosto tudi prizadeti dojemajo kot samoumevno. 

Raziskave pa so pokazale tudi, do so pričakovanja prizadetih po nesreči različna, a kljub 

vsemu najbolj usmerjena v materialno, torej denarno pomoč (prav tam). 

Intervjuvanci izpostavijo, da so se glede različnih stvari zanašali na različne vire pomoči. M1 

pove, da je na gasilce in vojsko računal le glede vode oz. glede odstranjevanja fizičnih 

posledic nesreče. Kar pa je zanimivo pa je to, da se je glede finančne pomoči zanašal 

predvsem na sorodnike in prijatelje (M1: »Kar je blo glede vode pa to sem se zanašal na stran 

gasilcev in vojske. Glede finančnih sredstev in oblačil, sem se pa zanašal bolj na sorodnike, 

prijatelje, znance.«). Tako M1 ne pokaže, da bi se zelo obračal na uradne institucije glede 

finančne pomoči, čeprav v nadaljevanju nakaže, da je bil nekoliko razočaran nad tem, kako je 

finančno pomoč delila občina oz. država. Po drugi strani pa Ž1 nasprotno nakaže, da je bila 

nad pomočjo države pozitivno presenečena (Ž1: »Tud od države nisva pričakovala nič, pa so 

se ubistvu odzval zelo hitro takrat, sva bla presenečena nad vsem.«). Ž2 pa pove, da je glede 

materialnih potreb računala na uradne institucije. Čeprav je bila nad vso pomočjo pozitivno 

presenečena in tudi izraža hvaležnost, pa izpostavi nekaj težav z organizacijo. Glede obnove 

namreč pove, da so z njo preveč hiteli. Pojasni, da so posledice poplav vidne šele čez eno leto 

(npr. sušenje in pokanje zidov). Prav tako kot kritiko pove še, da je bila pomoč (v smislu 
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javnih pralnic in delitve sredstev – oblačila, hrana…) preveč centrirana le v centru mesta in da 

nekateri bolj oddaljeni, do nje niso uspeli priti pravočasno. Sami so bili namreč dva dni 

odrezani od centra mesta. (»Kdor je bil v centru je bla pomoč v redu, mi smo bli pa tu gor in 

nismo nikamor mogli.«). V nadaljevanju pa pove, da so glede pomoči najprej najbolj računali 

na bližnje, ampak se je izkazalo, da je prihajalo v mesto toliko tuje pomoči, da so bili domači 

v tem vidiku razbremenjeni. Čeprav so raziskave (Polič, 1992, v Badovinac, 2006) pokazale, 

da posamezniki, ki potrebujejo pomoč, navadno ne stopijo v stik z uradnimi službami, pa se je 

tako v primeru naših intervjuvancev pokazalo, da sta po uradni pomoči z veseljem posegli 

družini oseb M1 in Ž2. S tem sta namreč razbremenili člane svoje socialne mreže, ki so bili 

prav tako posredno ali neposredno prizadeti v nesreči. 

Po drugi strani pa je vidno, da so pri Ž1 glavno vlogo še vedno odigrali svojci in prijatelji, 

predvsem v smislu podpore in odstranjevanja posledic nesreče (Ž1: »Pri nama je blo tud tok 

svojcev, ki so nama pomagal, da nisva potrebovala drugih ljudi.«). Kje so primarno 

posamezniki dobili pomoč in na katero so se najbolj zanašali, je v določeni meri odvisno tudi 

od razširjenosti socialne mreže in odnosov ljudi v njih. Raziskave so pokazale, da ljudje  

najprej poskušajo rešiti probleme sami ali s člani svoje socialne mreže (Čačinovič Vogrinčič, 

1994). Člani socialne mreže pa nudijo neformalno oporo, ki izvira iz normativne dolžnosti 

sorodstva in prijateljstva (Lučić, 2012). Pri Ž1 se pokaže, da se je družina zelo dobro 

organizirala in nudila pomoč prizadetim članom ter tako potrebe po zunanji pomoči niti ni 

bilo (razen finančna pomoč s strani države) (Ž1: »Vsa pomoč družine, vse je blo tko 

organiziran, da sploh nisem dojemala. Vse je blo…za otroka je blo poskrbljeno, prišli so nam 

pomagat gor čistit….zrihtal so nam vse za spat…«). 

Glede psihosocialne pomoči se je izkazalo, da je intervjuvanci niso zaznavali. Kljub temu da 

sem razložila, kaj tovrstna pomoč obsega, so intervjuvanci menili, da s psihosocialno 

pomočjo niso bili seznanjeni (Ž1: »Ne razen te skupine za sproščanje, drugega nisem 

zasledila.«, Ž2: »Psihosocialne pomoči pa ne vem, če je blo kaj pri nas.«, M1: »Po moje, da 

tega ni blo. Blo je velik pomoči, sam pač take ni blo.). 

Sta pa Ž1 in Ž2 izpostavili, da sta se udeležili tečaja tehnik sproščanja, ki so ga organizirali za 

prizadete v poplavah. Povesta, da sta se za tečaj brez razmišljanja odločili, kajti izkazalo se je, 

da je nesreča v njiju pustila določene psihične in čustvene posledice (Ž2: »/…/sam v sebi 

pošlihtat (urediti) je blo pa težje. To sem se pa sama mogla….pa sem šla v šolo, kjer je bil tisti 

tečaj, tehnike sproščanja.«, Ž1: »Imel smo takrat organiziran v OŠ eno pomoč za 
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poplavljence…smo imel ene dihalne vaje za sproščanje…mi je to takrat ful pomagal, da smo 

dal iz sebe mal ven pa to. To je blo organiziran kakšen mesec kasneje, ko smo recimo da imel 

pod nadzorom materialne stvari.«). Čeprav se intervjuvanki ne spomnita, kdaj je bil tečaj 

organiziran in kdo ga je izvajal, pa povesta, da je bil organiziran takrat, ko so ljudje imeli 

urejene materialne posledice nesreče in se je situacija že nekoliko umirila. Jasno je torej, da je 

bilo najprej potrebno poskrbeti za osnovne življenjske potrebe.  

Potrebno je pojasniti, da prva psihosocialna pomoč obsega različne stvari. Ene od teh so tudi 

spodbujanje in zagotavljanje občutka varnosti na fizični ravni (pomoč pri odstranjevanju 

posledic poplave), pomoč prebivalcem pri izražanju in zadostitvi najnujnejših osnovnih potreb 

(hrana, oblačila, voda…) ter praktična pomoč in obveščanje prebivalstva o razpoložljivi 

pomoči in postopkih odstranjevanja posledic poplav (Rupar, 2008). Tako lahko vidimo, da je 

bila psihosocialna pomoč prisotna tudi v primeru poplav v Železnikih, le da jo dotični 

posamezniki niso zaznali, ker je bila v začetni fazi »skrita« znotraj pomoči v smislu 

odstranjevanja fizičnih posledic nesreče in zagotavljanja osnovnih življenjskih potreb. Vse to 

pa je nedvomno postavilo temelje za medsebojno sodelovanje in zaupanje, posredno pa tudi 

za zaupanje prizadetih prebivalcev v vse, ki so pomagali (Rupar, 2008). Čeprav avtorica (prav 

tam) navaja, da  so tudi v primeru poplav v Železnikih za prebivalce izdelali štiri zloženke in 

gradivo o nudenju psihosocialne pomoči, pa se je izkazalo, da intervjuvancev v moji raziskavi 

le to ni doseglo. Od posameznika in njegovega stresnega odziva in stiske pa je bilo v 

nadaljevanju odvisno ali bo deležen poglobljene psihosocialne obravnave. Vsekakor pa je že 

samo nevsiljivo, sočustvujoče vzpostavljanje stika s prebivalstvom pomemben del 

psihosocialne pomoči. Tega pa vsekakor v času poplav v Železnikih ni primanjkovalo.  

 SPREMEMBE V DRUŽINSKEM OKOLJU IN LOKALNI SKUPNOSTI MED 

IN PO NESREČI (RV5) 

Medtem ko sem zgoraj že pokazala, da so bili udeleženci raziskave zelo pozitivno presenečeni 

nad odzivom celotne skupnosti in omenjajo solidarnostno naravnanost ne le lokalne 

skupnosti, ampak celotne države, pa lahko o samem odzivu in spremembah v lokalni 

skupnosti in družinskem okolju omenim še nekaj specifičnih sprememb, ki so se zgodile v 

času med in po nesreči. 

Vsak od intervjuvanih izpostavi razliko med začetnim odzivom skupnosti in nato spremembo 

v odnosu v času konkretne obnove. Udeleženci najprej začnejo pripoved o skupnosti s tem, da 
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se je v lokalni skupnosti takoj po nesreči pokazala solidarnost in povezanost, da so bili ljudje 

in različne organizacije zelo razumevajoči in se je celotna skupnost prilagajala potrebam 

prizadetih v poplavah. A v nadaljevanju solidarnosti ne opisujejo in ne nadaljujejo z 

opisovanjem pozitivnega odziva skupnosti, ampak prav vsi trije intervjuvanci opozorijo na 

spremembo v odnosu že s prvimi besedami. Tako Ž1 na spremembo v odnosu nakaže že na 

samem začetku (»Najprej so se mi vsi zdel tko res solidarni pa tko, razumevajoči…se je cela 

skupnost prilagajala…«). M1 podobno nakaže problematiko in spremembo prvotnega odziva 

z zaključkom prvega stavka (»Kot celo mesto so pa vsi stopil skupaj, no… takoj na začetku 

ja...«). Ž2 pa jasno opredeli, da se je odnos po določenem času spremenil (»/…/drugač se mi 

pa zdi, da so se ljudje takrat povezal. Sam od začetka se je to zdel, da se je povezal… se je pa 

začel krhat. Odnos se je spremenil.«), kar pokaže na to, da imajo intervjuvani tudi določeno 

mero slabih izkušenj z odzivom lokalne skupnosti. 

Ž1 in M1 pri tem izpostavita še to, da so bili odnosi v prvih dneh, tednih zelo dobri in ni bilo 

nobenih težav med ljudmi, poudarita pa, da so se spremembe začele potem, ko so si prizadeti 

večinoma opomogli od nesreče, kar pomeni, da so bile odstranjene materialne posledice 

nesreče in so prizadeti nesrečo že sprejeli kot dejstvo (Ž1: »/…/šele poj, ko smo se pač začel 

pobirat, so se pa začele stvari obračat…«, M1: »Takoj ni blo nobenih problemov, je se pa poj 

govoril…ko se je vse uštimal /…/« ). To spoznanje je skladno tudi z izsledki različnih 

raziskav, ki govorijo o t.i. »utopiji po nesreči« ali »nesebični fazi skupnosti« (Erikson, 1976, 

v Tilcsik and Marquis, 2013), ko si ljudje takoj po nesreči med seboj pomagajo, razvije se 

skupni lokalni duh, ki se kaže predvsem v donacijah in prostovoljstvu (Badovinac, 2007). 

Odnosi pa se v obdobju konkretne obnove pogosto poslabšajo in kot pokaže Badovinac 

(2007) so eni pogostejših vzrokov za poslabšanje odnosov tudi spori glede finančnih sredstev. 

To spoznanje v določeni meri velja tudi za primer poplav v Železnikih, kajti sodelujoči v 

raziskavi kot vzrok za negativno spreminjanje lokalne skupnosti navedejo predvsem finančne 

posledice nesreče in sicer izpostavijo, da se težave začnejo pojavljati v času delitve sredstev 

za obnovo. Zanimivo pri tem pa je to, da se pri tem ne zadržujejo toliko pri denarju kot krivcu 

za slabšanje odnosov, ampak za glaven vir težav označijo govorice o tem, koliko sredstev je 

prejela določena oseba za obnovo po nesreči (Ž2: »Slišiš kakšne opazke, ta je pa toliko dobil, 

pa ni imel take škode.«, M1: »Se je začel govorit, kok je en dobil in kok drug in poj je bla 

foušija (zavist) pa kao izkoriščanje…opravljanje pač.«). Finančni vidik nesreče lahko 

označim za sprožilec težav in krhanja odnosov v skupnosti ter tudi kot vzrok za dodatno 

osebno stisko prizadetih. 
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Intervjuvani tako izpostavijo osebno prizadetost in so kritični do govoric in namigovanj o 

razlikah v finančni podpori (Ž1: »/…/ko so ubistvu ljudje, ki se jim ni nič hudga nardil 

ocenjeval to (koliko denarja je kdo dobil) in so se mogli prizadeti ljudje zagovarjat /…/. To so 

bli taki ljudje, ki so se medtem ko smo bli mi v stiski, sprehajal okol in gledal, pa ni noben 

nikomur pomagal pa to, za povrh vsega so pa še solil rane.«). Pri tem obe intervjuvanki 

začneta med intervjujem zagovarjati to, koliko sredstev je dobila njihova družina in jih tudi 

upravičujeta (npr. Ž1: »Tko da res, da smo imel na novo opremljeno stanovanje, ampak saj 

smo ga mogli met, če smo se hotel nazaj preselit.«). 

Razlog za to upravičevanje lahko najdem že znotraj njune pripovedi o osebni prizadetosti, ki 

jo izpostavita glede govoric. Izpostavita namreč predvsem to, da so ju govorice prisilile k 

razmišljanju o tem, koliko sredstev sta res dobili in ali so bila ta upravičena ter dvom v to, ali 

so si res toliko zaslužili (Ž2: »Me je pa mal prizadel, to da ljudje govorijo, da si preveč dobil. 

Ker malo začneš potem še ti premišljevat, a je res to al ni. Čeprav na to prej sploh ne 

pomisliš.«, Ž1: »To me je tud osebno prizadel, zato ker sem se počutila slabo, ker vsakič ko se 

je pač govoril o temu, kako je kdo on poplavljencev zaslužil…sem imela občutek, da to tud 

name leti.«). Na tem mestu lahko govorim o ponovni stresni situaciji imenovana tudi »druga 

nesreča«, ki jo izpostavi Badovinac (2006). Tudi Polič (1994c) izpostavi, da so te posledice 

lahko celo hujše od prvotnega fizičnega dogodka. Govorim predvsem o tem, da se morajo 

ljudje pogosto ukvarjati z dodatnimi posledicami nesreče, čeprav je materialna škoda že 

davno odpravljena in bi ljudje lahko normalno zaživeli dalje. To lahko imenujemo tudi 

»travma zaradi procesa« (process trauma), ki je povezana z dogajanji po nesreči in jih ljudje 

zaznavajo kot nadlogo (DMHR Handbook, 2000, v Badovinac, 2006). Opravljanje in 

govorice o količini prejetih sredstev prizadetega v nesreči bi vsekakor lahko uvrstili v to 

kategorijo. 

Poleg govoric pa intervjuvanci omenjajo še eno težavo oz. kritiko na dogajanje v skupnosti v 

času po nesreči. Kot sem že pokazala, raziskave kažejo, da nesreče ne vodijo v splošno 

osebno in socialno dezorganizacijo, da morala ostaja nasploh visoka, ne prihaja do panike in 

ne narašča antisocialno in kriminalno vedenje (Polič, 1994c). A pokaže se, da se med ali po 

nesreči pojavijo določena nemoralna dejanja posameznih ljudi, ki so ali pa niso bili prizadeti v 

nesreči. Govorim o raznem izkoriščanju pomoči ali celo kraji. Dve intervjuvani osebi namreč 

izpostavita problematiko izkoriščanja pomoči s strani ljudi, ki niso bili oškodovani v nesreči 

(Ž1: »Eni so pa tud izkoriščal pomoč do katere sploh niso bli upravičeni, pa so ubistvu kradli 
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/…, pa so hodil po hrano in sredstva…izkoriščal.«, Ž2: »So pa eni, ki sploh niso bli prizadeti 

v poplavah, pa so izkoriščal pomoč /…/, so še eni z blokov hodil iskat stvari (v npr. štab RK 

po hrano, obleke, opremo…).« A pri tem se je potrebno zavedati, da govorim o redkih 

posameznikih, zaradi katerih ne moremo spoznanj posploševati. Jasno je, da se pojavijo tudi 

ljudje, ki se poskušajo z nesrečo drugih okoristiti. 

Prav tako ne morem govoriti o paniki med ljudmi v času nesreče, kar pomeni, da lahko 

potrdimo rezultate raziskav, ki kažejo na to, da ljudje uporabljajo v nevarnih razmerah 

ustrezna sredstva za dosego želenih ciljev. Vedenje ljudi je praviloma organizirano in 

funkcionalno (Polič, 1994b). Tudi intervjuvanci zanikajo obstoj panike v času nesreče in 

poudarjajo predvsem razumsko in funkcionalno vedenje posameznikov in skupnosti. Podajo 

pa tudi svojo razlago, zakaj do nje ni prišlo. Tako Ž2 meni, da panike ni bilo, ker se ljudje 

niso zavedali razsežnosti nesreče in verjame, da če bi se tega zavedali, bi zagotovo panika 

med ljudmi bila. M1 pa meni, da panike ni bilo zaradi ure, ko se je nesreča zgodila. Verjame, 

da če bi se nesreča zgodila ponoči ali nekaj ur kasneje, ko bi bili otroci že iz šole, da bi panika 

zagotovo bila, saj bi se ljudje bolj zbali za varnost bližnjih. 

Glede odziva celotne skupnosti na nesrečo pa je potrebno omeniti pristop socialne spužve, 

katerega smo že obravnavali v teoretičnem delu. Po analizi intervjujev namreč lahko rečemo, 

da velja za to nesrečo in dotično lokalno skupnost ta pristop, kajti ni trajalo dolgo, da se je 

stanje v skupnosti po nesreči normaliziralo in potekalo tako kot pred nesrečo. Skupnost se je 

sicer kot spužva pod pritiskom začasno deformirala, a se je hitro vrnila v običajno stanje. 

Slednje lahko potrdimo tudi s stavkom osebe M1: »Ja takrat so ljudje stopil skupaj pa 

pomagal en drugmu, sam poj po temu, ko se je vse renoviral, je blo vse spet isto. Kot je blo 

prej.« 

Potrebno pa je nekaj besed nameniti tudi spremembam v okviru družinskega okolja prizadetih 

v nesreči. Kot pravi Polič (2007) nesreče lahko preoblikujejo stališča. M1 jasno nakaže, da je 

celotna družina spremenila stališče o pojmovanju naravnih nesreč in poplav (»Ful bolj smo 

gledal na te naravne nesreče…kva nam lahko to nardijo…«). Tudi ostali intervjuvanki 

pojasnita, da v družini ne podcenjujeta več moči narave. Kot glavno spremembo v družini pa 

intervjuvanci navajajo spremembo odnosa med družinskimi člani. Kot spremembo navedejo 

povezanost družinskih članov in pa povečan strah drug za drugega. Družinski člani so po 

nesreči začeli bolj ceniti drug drugega, saj so se bolj začeli zavedati, kako hitro bi lahko koga 

izgubili (Ž2: »Nekak se je vse bolj povezal…bolj smo se začel bat en za druzga. Bolj hitro smo 
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poklical drug druzga, če se je kaj takega naredil. Pa če je bil spet kakšen deževje smo poklical 

prej…/…/, ker pomisliš, kako hitro bi lahko koga izgubil. Bolj globoko začneš premišljevat in 

to začneš cenit.«). Badovinac (2006) pravi, da izredne razmere najpogosteje pripomorejo k 

obogatitvi vezi med družinskimi člani. Družinski člani se v času nesreče in po njej zbližajo. 

Pri tem pa se pokaže še, da družina vedno najprej poskrbi zase, torej za lastne družinske člane 

(prav tam). Tako lahko tudi smiselno razložimo izjavo osebe M1, ki izpostavi, da se s sosedi 

in drugimi prebivalci kraja, ki so bili prizadeti v poplavah niso imeli časa ukvarjati, saj so 

sami imeli dovolj težav (M1: »/…/smo ostal brez vsega, tko da se nismo imel časa ukvarjati 

še drug z drugim…saj se sliši grdo, samo pač tko je blo.«). 

IV. ZAKLJUČEK 

Naravne nesreče so bile in bodo ostale stalen spremljevalec človeškega življenja. Ko se zgodi 

naravna nesreča se pogosto pozabimo vprašati, kako dogodke doživljajo neposredno prizadeti 

v nesreči, kakšne so njihove potrebe, pričakovanja ter dejanska stiska. Prav tako se lahko 

zgodi, da zanemarimo odziv lokalne skupnosti in učinke, kakršne ima nesreča nanjo. Ne 

smemo namreč pozabiti, da nesreče vedno prizadenejo posameznika ali skupino ljudi, vedno 

nastanejo v nekem okolju in so tako vedno povezane s temeljno družbeno skupnostjo (Kus, 

2010). 

Tekom pisanja diplomskega dela sem prišla do mnogih spoznanj, predvsem pa sem izvedela, 

kako konkretno so naravno nesrečo doživljali neposredno udeleženi ter kako se je nanjo 

odzvala lokalna skupnost. 

Tako sem ugotovila, da so bili odzivi sodelujočih v raziskavi na nesrečo zelo različni, a hkrati 

podobni in se kažejo predvsem kot šok, ne dojemanje dogodka ter strah za svojo varnost in 

varnost bližnjih. V primeru spoznanj iz svoje raziskave lahko zavrnem mit o tem, da nesreče 

spremlja osebna in socialna dezorganizacija, panika ter številna nemoralna dejanja (kraje, 

nasilje) ter lahko podprem tezo Poliča (2010), da se ljudje na nesreče običajno odzovejo 

primerno in njihova vedenja običajno ustrezajo zahtevam razmer. Prav tako lahko v primeru 

Železnikov govorim o pristopu socialne spužve, kar pomeni, da se je skupnost ob nesreči sicer 

zaradi različnih sprememb začasno deformirala, a se je nato počasi vrnila v prvotno, običajno 

stanje stanje.  
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V okviru moje raziskave ne morem zaključevati, da je v primeru nesreče pri intervjuvanih 

prišlo do globokih in negativnih psihičnih posledic. Čeprav ima nesreča v Železnikih na 

sodelujoče v raziskavi dolgoročen vpliv in se odraža v njihovem sedanjem življenju (strah 

pred ponovitvijo in tesnobnost ob deževju), pa menim, da v danem primeru ne moremo 

govoriti o posttravmatski stresni motnji kot o najpogostejšem odzivu na travmatski dogodek, 

kar lahko navežemo na Poličevo (1994c) tezo, da se običajno prizadeti uspejo po nesreči 

zbrati v nekaj dneh ali celo urah in delujejo produktivno. To sem dokazala tudi s svojo 

raziskavo. Vsekakor pa nesreča lahko v posameznikih pušča stisko in posledice še vrsto let. 

Ugotavljam pa tudi, da je bil sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Železnikih 

učinkovit. Prebivalci so bili s prejeto pomočjo večinoma zelo zadovoljni in hvaležni. 

Verjamejo, da brez takšnega odziva, kakršen je bil, ne bi zmogli. 

Spoznala sem, da smo tudi socialni pedagogi lahko pomemben del ekipe, ki ob nesrečah nudi 

psihosocialno oporo. Vlogo socialnih pedagogov vidim predvsem pri premagovanju občutkov 

nemoči, ki so pogosto prisotni pri prizadetih v nesreči. Znanje naše stroke omogoča, da 

ljudem nudimo oporo in jim pomagamo odkrivati njihovo moč, jim pomagamo ohranjati vezi 

z njihovo socialno mrežo ter skrbimo, da se vezi zaradi stresnega dogodka ne pretrgajo, 

ampak te postanejo močnejše ter bogatejše za novo izkušnjo. 

Tudi zame je bila ta izkušnja popolnoma nova. Obogatila me je za vsaj tri nova poznanstva in 

vezi. Tri osebe so mi pustile, da sem vstopila v njihov svet doživljanja in čustvovanja, za kar 

sem jim izredno hvaležna. Kot prebivalki kraja mi je raziskava pomagala, da tudi sama 

razumem, kaj se skriva za občasnimi omembami nesreče in še vedno živimi govoricami. Ker 

sama v času nesreče nisem bila v domačem kraju, sem nesrečo doživela s popolnoma 

drugačne perspektive. Nisem razumela nekaterih odzivov prebivalcev, zato je bila situacija 

stresna tudi zame. Raziskava me je obogatila s spoznanji, kaj so prebivalci v času nesreče in 

po njej občutili in doživljali ter mi s tem dala uvid v mehanizme odziva na tovrstne nesreče. 

Verjamem, da lahko s tem uvidom v situacijo številnim posameznikom pomagam ter jim dam 

možnost, da se izrazijo, da dajo svoj glas. Za vse, ki pa so jih različne nesreče tako ali drugače 

prizadele, pa želim, da v tem delu uspejo najti razlage, zakaj takšni odzivi ter kam se lahko 

obrnejo po pomoč in kako premagati stisko. Predvsem pa, da niso sami.
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VI. PRILOGE 

Priloga 1: Shema pogovora 

Priloga 2: Prikaz analize podatkov 



 

 

Priloga 1: Shema pogovora 

 Starost ob nesreči? 

 Kako se spomnite tega dneva in kako bi ga opisali? (Kje ste bili v času poplave in kaj 

ste delali?) 

 Vaše prve misli, ko ste izvedeli, kaj se dogaja? 

 Prvi odzivi v času dogajanja nesreče? 

 Prvi trenutki po poplavnem valu? Občutki? 

 Kako so potekali naslednji dnevi po nesreči? 

 Kako bi opisali svojo stisko, če sploh? Kaj vam je bilo najhuje, najtežje? 

 Kaj ste po nesreči najtežje sprejeli? 

 Odzivi družine in bližnjih? So se razlikovali? 

 Kaj bi rekli, da ste potrebovali v prvih trenutkih po nesreči? 

 Kaj bi potrebovali v naslednjih dneh, tednih? 

 Kakšno vrsto pomoči ste pričakovali in predvsem od koga? 

 Kdo vam je prvi priskočil na pomoč in kako? 

 Katere vrste pomoči ste bili še deležni? 

 Pri čem vsem so vam pomagali? 

 Česa bi si želeli več? Nad čim ste bili presenečeni glede 

pomoči/zadovoljni/razočarani? 

 Menite, da ste poleg materialne pomoči potrebovali tudi psihosocialno pomoč? 

 Ste bili seznanjeni z možnostjo za tovrstno pomoč? 

 Kje so po nesreči nastali problemi? 

 Bi lahko rekli, da so se po nesreči spremenili odnosi v družinskem okolju in lokalni 

skupnosti? Če ja, kako? 

 So se med ljudmi pojavile težave v času obnove? 

 Ste zaznali, kakšne spremembe v odnosih med prebivalci takoj po nesreči in v 

kasnejših tednih? 

 Kaj bi še izpostavil? Se vas je kaj še posebej dotaknilo? 

 Menite, da se to lahko kmalu spet ponovi? Če se ponovi, kako bi to sprejeli? 

 

  



 

 

Priloga 2: Prikaz analize podatkov 

Kategorija 1: REKONSTRUKCIJA DOGODKA 
Izbrane izjave 

intervjuvancev 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

(Ž2) »Dvajset minut prej smo 

še dvorišče merili, smo hoteli 

nove tlakovce dat, pa pride 

hčerka dol in pravi, glej kako 

voda narašča. Ampak ni 

bilo 10 minut, je že šla Sora 

čez. Sva letele spodaj v 

kevder, najprej pralni stroj 

reševat/…/,/…/sva hotle še 

sušilc gor nest. Je voda 

prišla, je vrata vrglo dol, pa 

hčerko odneslo po vseh 

kevdrih. Hčerka se je drla, 

kako naj se reši (tresenje v 

glasu), sem še jst skočila v 

vodo, da sem ji roko dala, 

da je zlezla gor. Poj sva šle 

v zgornje nadstropje in ble 

enostavno v šoku. Nič več 

nisva tako dojemale kot bi 

mogle /…/.« 

 

 

Merjenje dvorišča 

 

 

Opazovanje hitrosti 

naraščanje vodostaja 

 

Reševanje lastnine 

 

 

 

 

Reševanje hčerke 

 

 

 

 

Šok in nedojemljivost 

dogodka 

 

 

Aktivnost pred nesrečo 

 

 

Zaznava nevarnosti in umik 

Vremenske razmere 

 

Prve akcije v času nesreče 

 

 

 

 

Prve akcije v času nesreče 

 

 

 

 

Prvi odzivi, čustva, misli 

(Ž2) »Sem začela potem 

mizo dajat gor, pa da sem 

mal umaknila kar sem 

lahko…poj sem pa pogledala 

skozi okno, pa je že avte 

nosil mimo, pa je drevo nosil 

mimo, pa sem rekla, da zdaj 

grem pa samo čist na vrh 

še….nisem več razmišljala, 

da bi še kaj reševala/…/.« 

Reševanje lastnine 

 

 

 

 

Opazovanje dogajanja skozi 

okno 

 

Umik 

Prve akcije v času nesreče 

 

 

 

 

Zaznava nevarnosti in umik 

 

 

Zaznava nevarnosti in umik 

(Ž2) »Poj enostavno smo 

gledal skozi okno in bli čist 

fertik…smo čakal…nardit 

tako nisi nič mogel.« 

 

Opazovanje dogajanja 

 

Občutek nemoči 

 

Prve akcije v času nesreče 

 

Prvi odzivi, čustva in misli 

(Ž2) »Najprej smo nato začel 

blato ven nosit. Do nas drugi 

tako niso mogli in so gasilci 

na drugi strani vpil, da ne 

morejo do nas.« 

Začetek čiščenja takoj po 

dogodku 

 

Nezmožnost dostopa do njih 

Prve akcije po nesreči 

 

 

Prve težave 

(Ž2) »Blo je pa najbolj 

zanimiv, da ko smo špajzo 

(shramba) odprli, je blo vse 

uničeno, samo škatla z jajci 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

je bila nepoškodovana…se ti 

zdi zanimiv…opaziš 

malenkosti.« 

 

Opaziš malenkosti 

 

Zanimivosti 

(M1) » Sem bil takrat zadnji 

razred OŠ in smo bli takrat še 

vsi otroc v šoli. Ubistvu 

sploh ni bil vreme nič 

posebnega. Še dež ni 

padal.« 

 

 

Vsi otroci še v šoli 

 

Vreme ni bilo nič posebnega 

 

 

Aktivnost pred nesrečo 

 

Vremenske razmere 

(M1)» Poj je pa začel padat 

in ni blo dolg, ko je ravnatelj 

po zvočniku povedov, da ne 

sme noben učenec zapustit 

šole. Ni pa nič reku zakaj. 

Šele mal kasneje, da je kao 

hud neurje in da so možne 

poplave.« 

 

Hitrost dogodka 

Informacija, da je šola zaprta 

za učence 

Pomanjkanje informacij, kaj 

se dogaja 

Predstavljeno dogajanje 

 

Zaznava nevarnosti 

Prve akcije med nesrečo 

 

Pomanjkanje informacij 

 

Zaznava nevarnosti 

(M1)»Mi smo bli pa itak 

mulci pa frajerji in smo šli 

skoz okno ven in šli za 

grapo gledat, kaj se dogaja. 

Sam smo takoj vidli, da je 

ful nevarno in smo šli 

nazaj.« 

 

 

Pobeg iz šole 

 

Zaznali veliko nevarnosti in 

umik 

 

 

Prve akcije med nesrečo 

 

Zaznava nevarnosti in umik 

(M1)»Ubistvu smo poj vsi 

(otroci) neki živčni ratal, 

tko da so nas poslal vse 

otroke v telovadnico in nam 

dal žoge. Da se bomo kao 

zamotil.« 

Zaskrbljenost otrok ob 

pomanjkanju informacij 

 

Zamotitev otrok z aktivnostjo 

Pomanjkanje informacij 

 

 

Prve akcije med nesrečo 

 

(M1) »Najhujš je blo to, ker 

nam ni noben nič povedu. 
Sam še nikol se nam ni 

nardil, da bi nas v šolo 

zaklenil /…/. Poj so samo 

rekli, da so poplave. Poj nas 

je pa skrbel, kje so naši. Pa 

jst sem mogu po mojo dve 

leti staro sestrco v vrtec, pa 

je nisem mogu it iskat, pa me 

je skrbel./…/ Niti vedu 

nisem, kje so moji, noben ni 

do takrat nič sporočil.« 

Pomanjkanje informacij o 

dogajanju 

 

 

 

 

Skrb in strah za bližnje 

Pomanjkanje informacij 

 

 

 

 

 

Prvi odzivi, misli in čustva 

(M1) »/…/šele ko smo šli peš 

proti domu smo vidl, kva je 

narava nardila v parih 

minutah. Čista kap /…/ Sem 

poj šele vidu, pač kva se je 

nardil an. Da nam je vse 

 

 

Šok, nedojemljivost 

 

 

 

 

 

Prvi odzivi, čustva, misli 

 

 

 



 

 

odnesel (tišina)…. Sem bil 

šokiran. Pa ne ko sem prišel 

domu, že prej ko sem proti 

domu hodu. Če kar nič ni 

blo več isto. Kt da bi pršel v 

drug kraj.« 

Šok ob hoji skozi mesto 

 

 

 

Neprepoznavanje kraja 

Prvi odzivi, čustva, misli 

(Ž1) »Tist dan se spomnim, 

da je mož imel nočen šiht in 

je spal. Pa da je bil dež in je 

bil dvakrat močen 

naliv…hči je bla v vrtcu, js 

sem bla doma…parkrat je 

bil ful naliv (tišina)…« 

Mož spal 

 

Močnejši nalivi in dež 

 

Hči v vrtcu 

Močnejši naliv 

Aktivnost pred nesrečo 

 

Vremenske razmere 

 

Aktivnost pred nesrečo 

Vremenske razmere 

(Ž1) »Je blo vse skupi kot v 

filmu. 

Dogajanje kot v filmu Prve misli, čustvi, odzivi 

(Ž1) »Dvakrat je teraso čist 

zalil in sem jo sama ščistila, 

v tretjo sem klicala moža in 

sva sčistla, potem se je pa 

vse umiril.« 

 

Čiščenje zalite terase 

 

Trenutno zatišje 

 

Aktivnosti pred nesrečo 

(Ž1) »/…/sva vidla, da so se 

na drug stran hiše začel 

ljudje zbirat, pa da se je 

začela Sora dvigat, pa da je 

zače avte nosit po Sori pa 

tko. In mi smo čist nagonsko 

šli gor, višje v hrib, smo se 

umikal. /…/se sploh nismo 

zavedal, kaj se dogaja…se 

je tko hitro dogajal.« 

 

Zbiranje ljudi 

 

 

 

Nagonsko umikanje pred 

nevarnosti 

 

Nedojemljivost  

Hitrost dogajanja 

 

Aktivnosti pred nesrečo 

 

 

 

Zaznava nevarnosti in umik 

 

 

Prve misli, čustva, odzivi 

 

(Ž1) »Pa najbl mi je blo 

hudo to, da nisem mogla 

priklicat, am vrtec pa 

nobenga druzga, ker nisem 

mogla do otroka pridet.« 

Strah in skrb za hčerko Prve misli, čustva, odzivi 

(Ž1) »Pa ko se je začel vse 

skupi umikat sem šla 

pomagat sosedom vodo iz 

hiše pucat, ko sem tud jst 

dojela, da mam vodo v 

stanovanju.« 

 

 

Nudenje pomoči 

poplavljenim sosedom 

Ne dojemanje lastne situacije 

 

 

Prve akcije po nesreči 

 

Prve misli, čustva, odzivi 

(Ž1) »Nagonsko smo začel 

reševat in ven nosit, kar se 

je dal. No poj so začel 

telefoni delat…in so me 

klical, da je otrok pri babici 

in naj nas ne skrbi in smo bli 

poj cel dan tam…in so 

ubistvu poj vsi prišli k nam 

Nagonsko reševanje lastnine 

 

 

Pomiritev ob varnosti hčerke 

 

 

 

 

Prve akcije po nesreči 

 

 

Prve misli, čustva, odzivi 

 

 

 

 



 

 

pomagat…družina pa 

to…so se bolj drugi tud 

hitro odzval.« 

Takojšnja pomoč družine Prve akcije po nesreči 

 

Kategorija 2: OSEBNI ODZIVI IN STISKA MED IN PO NESREČI 

Izbrane izjave 

intervjuvancev 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

(Ž1) »Moj prvi odziv je bil 

definitivno šok. Js ubistvu 

tist dan sem zlo mal 

dojemala…edin tist strah je 

bil, ker nisem mogla do 

otroka, ker mi je blo vse 

skupi zlo neverjetno.« 

 

Prvi odziv je šok 

 

Slabo dojemanje dogajanja 

Strah, ker ni dostopa do 

otroka 

Neverjetnost dogajanja 

 

Šok in ne dojemanje dogodka 

 

Šok in ne dojemanje dogodka 

Skrb za bližnje 

 

Ne dojemanje dogodka 

(Ž1) »K se je začel vse skupi 

umikat, sem šla k sosedom 

pomagat vodo pucat iz hiše, 

ko sem tud jst dojela, da 

mam vodo v stanovanju.« 

 

 

 

Zakasnelo dojemanje lastne 

škode 

 

 

 

Ne dojemanje dogodka 

(Ž1) »Sem takrat mela kar 

občutek, da smo kar roboti, 

da se vse kar dogaja.« 

 

Nerealnost dogajanja, 

mehaničnost 

 

Ne dojemanje dogajanja 

(Ž1) »Prvi dan sem bla itak 

vsa v šoku in tko utrujena 
zvečer, da nisem dojemala. 

Se je vse tko hitr 

odvijal,…pa vse je blo tko 

nedojemljiv. Šele drug dan, 

ko smo vstal in šli nazaj gor 

in res vidli, kaj se je zgodil.« 

 

Šok in utrujenost 

 

Hitrost vsega dogajanja 

 

Zakasnelo dojemanje 

realnosti 

 

 

 

Šok in ne dojemanje dogodka 

 

 

(Ž1) »/…/tist dan (drugi dan) 

sem dobila sporočil s faksa, 

da sem nardila en izpit 

(intervjuvana ob delu 

zaključuje še magisterij)…in 

takrat sem se jst zasmejala in 

bla vesela…v tistem sem pa 

dojela, da to itak nič ni, da 

to nič ne pomen zdj, kva se 

je ubistvu nardil vse in 

takrat sem se jst zlomila pa 

sem začela jokat no…tist 

vesel dogodek je sprožil to, 

da sem jst dojela, kaj se je 

sploh zgodil.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vesel dogodek kot sprožilec 

dojemanja situacije 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprožilci čustvenih odzivov 

(Ž1) »So pač različni 

sprožilci (joka, tesnobe, 

žalosti) bli …ko smo npr. iz 

 

 

 

 

 

 



 

 

stanovanja nosil stvari in sem 

vidla stvari, ki so mi velik 

pomenile in sem bla nanje 

čustveno navezana. Pa ko je 

hčerka vidla pred hišo v kupu 

blata vse svoje igrače, mi je 

blo zlo hudo.« 

 

Čustvena navezanost na 

uničeno lastnino 

 

Žalost hčerke 

 

Sprožilci čustvenih odzivov 

 

 

Sprožilci čustvenih odzivov 

(Ž1) »/…/tud kokr je bil dež 

sem zlo slabo spala…sem se 

bala dežja. Ponavad se še 

danes, ko so večji nalivi 

zmeri spomnim na to, mi je 

tesno pri srcu, pa pomislim, 

da dober, da nisem več tam 

doma, kjer sem bla, ampak 

vseeno pomislim na vse 

druge tam.« 

 

Strah pred dežjem in nalivi 

še danes 

 

 

Tesnobnost pri srcu in hkrati 

veselje, da ne živi več tam 

 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž1) »Vse je blo tko 

rutinsko…/…/ zlo sva bla 

obremenjena, sam sva pa 

tud mela veliko volje…vse 

kar sva le lahko sva sama 

delala (obnova in 

čiščenje)…se bolje počutiš, 

ker tako dobiš občutek, da 

si vseeno še neki sposoben 

sam naredit, ker prej se 

počutiš čisto 

nemočen…čeprav sva bla 

zlo utrujena in pod stresom 

ves čas.« 

 

Mehaničnost dogajanja 

Obremenjenost in hkrati 

volja 

 

Samostojna obnova 

stanovanja 

 

Zmožnost nekaj sam narediti 

in pridobiti nazaj nadzor in 

moč 

 

Stres in utrujenost 

 

Ne dojemanje dogodka 

Občutek nemoči 

 

 

Občutek nemoči 

 

 

Občutek nemoči 

 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž1) »Ubistvu bom skoz 

živela s tem strahom. Si ne 

želim nikol več blizu vode 

živet, nimam več zaupanja v 

to…/…/mislm, da tega ne 

bom nikol pozabila. Sploh ko 

so te večji nalivi..« 

 

Živeti s strahom pred 

poplavami 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž1) »Smo se pa tud kaj 

naučil iz tega. Nagonsko 

zdaj, ko iščeš stanovanje 

najprej razmišljaš na kateri 

lokaciji je, stvari imamo 

dodatno zavarovane, 

dokumente imamo spravljene 

na visokih policah in ne v 

spodnjih predalih…« 

 

 

Učna izkušnja za življenje 

 

 

Življenjska izkušnja 

(Ž1) »Jst zdj s tem lohk 

živim…pač ena življenjska 

 

 

 

 



 

 

izkušnja, ki nas je pač 

prizadela…nas je pa tud 

povezala, sva spoznala 

prijatelje in družino…sva bla 

zlo pozitivno presenečena v 

vsem.« 

 

Pozitivna izkušnja, ki jih ne 

le prizadela, ampak tudi 

povezala 

 

Pozitivno presenečena 

Življenjska izkušnja 

 

 

 

Življenjska izkušnja 

(Ž1) »/…/ampak velik 

spominov sem skušala tko 

mal potlačit, da se nisem 

obremenjevala z 

njimi…ampak drugače pa 

lahko rečem, da smo jo mi 

še zelo dobro odnesli, bi blo 

lahko še veliko huje.« 

 

Poskus potlačitve nekaterih 

spominov 

 

 

Dojemanje lastne situacije 

kot ne tako hude 

 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

 

Dojemanje lastne situacije 

(M1) »Mi smo bli pa itak 

mulci pa frajerji in smo šli za 

grapo gledat, kva se dogaja. 

Sam smo koj vidl, da je ful 

nevarno in smo šli nazaj.« 

 

 

 

Ogled dogajanja in ogrožanje 

sebe 

 

 

 

 

Zaznava nevarnosti in umik 

(M1) »Poj nas je pa skrbel, 

kje so naši.« 

Skrb za svojo družino Skrb za bližnje 

(M1) »Sem bil šokiran. Pa 

ne k sm pršou domu, že prej 

ko sem prot domu hodu. Če 

kar nič ni blo več isto. Kt da 

bi prišel v drug kraj.« 

Šok ob ogledu domačega 

kraja na poti domov 

Šok in ne dojemanje dogodka 

(M1) »Ja počutu sem se…ne 

vem…brez vsega pač…kar si 

se trudu v celem življenju, 

kar sta se ati pa mami pač 

trudila, smo ostal brez vsega. 

Ni blo nič oprijemljivega. 

Ne vem…žalostno.« 

 

 

Izguba vsega, za kar so se 

trudili njegovi starši 

 

Ne ostane nič oprijemljivega 

Občutek žalosti 

 

 

Sprožilci čustvenih odzivov 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

(M1) »/…/(mama odide z 

rešilcem, domači ne vedo, 

kje je)…tko da jo do takrat 

sploh vidu in slišu nism, atiju 

pa tud ni povedala in je poj 

on mene poslov mal pogledat 

okol, kje je.« 

 

 

 

 

Iskanje mame 

 

 

 

 

Skrb za bližnje 

(M1) »Takoj sem pomagal 

pri odstranjevanju blata, 

vode…vsega. Smo takoj 

začel…« 

Takojšnje čiščenje hiše Prve akcije po nesreči 

(M1) »Osebno me je blo 

strah, ker nisem vedu, kva 

dogaja…ni blo informacij. 

 

Strah ob pomanjkanju 

informacij 

 

Čustveni odzivi po nesreči 

Pomanjkanje informacij 



 

 

Ja občutki so bli taki, da jih 

sploh ne morš opisat an…kk 

bi temu sploh reku…hudo.« 

 

Nezmožnost opisati občutke 

 

Čustveni odzivi po nesreči 

(M1) »Jst itak nism mogu 

velik.« 

Dvom v to, da lahko kaj 

naredi 

Občutek nemoči 

(M1) »Je blo treba čim prej 

vodo ven iz hiše spravit. Sem 

sprejel tisto, kar se je pač 

nardil…itak ne morš nč kj 

velik nardit.« 

 

 

Sprejem dogodka in akcija 

Dvom o tem, da lahko kaj 

naredi 

 

 

Prve akcije po nesreči 

Občutek nemoči 

(M1) »Sploh nisem mel časa 

razmišljat o tem, kok mi je 

hudo k  sem vidu fotra tok 

jeznega, sam smo šli takoj v 

akcijo. Sploh ni blo časa 

razmišljat, je blo treba 

vodo čim prej iz hiše 

spravt. Takoj v elementu.« 

Ni časa za razmišljanje o 

svojih občutkih 

 

Takojšnja akcija in čiščenje 

 

 

Čustveni posledice po 

nesreči 

 

Prve akcije po nesreči 

(M1) »/…/kadar ene dva dni 

pada dež, grem zmeri 

pogledat kok je Sora narasla. 

En pomislek ostane.« 

 

 

Strah ob večjih deževjih 

 

 

Čustvene posledice po 

nesreči 

(M1) »Ful bolj smo začel 

gledat na te naravne 

nesreče…kva nam loh to 

nardijo. Kok lohk narava 

uniči v enem dnevu, vse kar 

si se ti vse življenje trudil.« 

 

 

Drugačen pogled na naravne 

nesreče 

 

 

Čustvene posledice po 

nesreči 

(M1) »Ja če bi blo to še 

enkrat, bi se velik folka 

odselil. Tud mi verjetno.« 

 

Možnost selitve ob ponovitvi 

 

Čustvene posledice po 

nesreči 

(Ž2) »/…/sva ble enostavno 

v šoku. Nič več nisva tko 

dojemale kot bi mogle…« 

 

Šok in slabo dojemanje 

dogodka 

 

Šok in ne dojemanje dogodka 

(Ž2) »Poj enostavno smo 

gledal skoz okno in bli čist 

fertik…smo čakal…nardit 

tko nisi mogu nič.« 

 

 

Ogled dogajanja in čakanje 

 

 

 

Občutek nemoči 

(Ž2) »Najbl me je skrbel za 

sina…/…/zanj me je najbolj 

skrbel…/…/največja je 

zmerej skrb, kaj je zdj z 

otrokom. Si pa še to 

premišljeval, kva boš naredu. 

Sj tist trenutek nič ne 

moreš, sam kar razmišljaš, 

da bi mogu…no najprej 

sploh ne 

razmišljaš…enostaven ne 

Skrb za sina 

 

 

 

 

Razmišljanje, kaj storiti 

 

Občutek nemoči 

 

 

Najprej ne razmišljaš in ne 

Skrb za bližnje 

 

 

 

 

 

 

Občutek nemoči 

 

 

Ne dojemanje dogodka 



 

 

dojemaš. Ko se dogaja ne 

dojemaš.« 

dojemaš 

(Ž2) »Formalno sva midve 

šele drug  dan zjutrej začeli 

jokat. Ampak ne zarad tega, 

ker bi pomislna, kakšna je 

škoda…bolj zato, ker se ti je 

hkrati lepo in hudo zdel, da 

so ljudje prišli pomagat, ker 

si vedu, da tega sam ne boš 

rešil. Da maš nek eno 

podporo. Takrat sva se pa 

objele pa jokale. Zato, ker 

so ljudje prišli pomagat.« 

 

Jok šele naslednji dan 

 

 

Lepi občutki ob pomoči ljudi 

 

 

 

 

Občutek, da nisi sam 

 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

Sprožilci čustvenih odzivov 

 

 

 

 

Sprožilci čustvenih odzivov 

(Ž2) »Prvo noč nismo nič 

spal. /…/si kar poslušov a 

bo še kj…« 

 

Strah pred ponovitvijo 

dogodka 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž2) »Smo takoj zavihal 

rokave in začel metat stvari 

ven. Takrat so bli občutki zlo 

slabi, ker vidiš, kaj vse je 

uničeno. Recimo pri 

srcu…men je začel srce 

nabijat, psiha ti popusti 

mal. Vse mal vpliva nate. 

Nisi več tak kot prej. Se 

pozna na tebi. Začneš 

premišljevat, kdaj boš to 

rešil, te vse skupi začne mal 

tlačit.« 

 

Začetek čiščenja 

 

Slabi občutki ob 

odstranjevanju posledic 

 

 

Popuščanje psihe in nabijanje 

srca 

 

 

Stres ti lahko pride do živega 

 

Prve akcije po nesreči 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž2) »Kakor je pa naliv pa 

trepetamo. Strah ne gre 

ven iz tebe. Kot družina se 

pa bolj povežeš, ker pomisliš, 

kako hitro bi lahko koga 

zgubil. Bolj globoko začneš 

premišljevat in začneš stvari 

cenit.« 

Strah ob večjih nalivih 

 

 

Večja povezanost družinskih 

članov 

 

Bolj cenijo vse kar imajo 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž2) »Je pa pustil posledice, 

da kasneje sem se pa mogla 

spet v roke dat. Da sem se 

začela mal zdravit. Pa sem 

šla v šolo, kjer je bil tist 

tečaj./…/sam poj recimo 

kasneje sem pa vidla, da pač 

to ni dost, da bo treba še, sem 

pa šla na še dve meditaciji 

inn je mal zbilo tisto 

tudobnost. Je poj nekako šlo 

Posledice nesreče in soočanje 

z njimi 

 

 

 

 

 

Udeležba na tečaju tehnik 

sproščanja in meditacije 

Čustvene posledice nesreče 

 

 

 

 

 

 

Čustvene posledice nesreče 



 

 

ta hujše skozi.« 

(Ž2) »Eni so rekli naj se 

odselimo. Ampak tu mamo 

mi korenine, tu smo mi 

zrasli. Ne moreš se odselit. 

Pač sprejmeš tisto katastrofo, 

kot en dejstvo, da pač je…pa 

da bo spet dobro.« 

 

 

Ne razmišljajo o selitvi 

 

 

Čustvene posledice nesreče 

(Ž2) »/…/mi smo jo še dobro 

odnesli. So bli ljudje še na 

hujšem. Eni so bli pa res 

reveži, ker so vse zgubil. Mi 

smo zvečer še mel kam dol 

leči.« 

 

Dojemanje lastne situacije 

kot ne tako hude 

 

Dojemanje lastne situacije 

 

Pri naslednji kategoriji nismo ločeno izpisovali enot kodiranja, ampak smo razlike iskali 

znotraj celotnega intervjuja in podajanja informacij. 

Kategorija 3: RAZLIKE GLEDE NA STAROST INTERVJUVANIH 

 

Kategorija 4: POTREBE IN POMOČ PRIZADETIM V NESREČI 

Izbrane izjave intervjuvancev Kode 1. reda Kode 2. reda 

(M1) »Bli so mal kasnej takoj 

gasilci in vojska, civilna zaščita 

to je pa to. Sorodniki…« 

Pomoč gasilcev, vojske 

in civilne zaščite 

Pomoč sorodnikov 

 

Vrste pomoči 

(M1) »Pač pomagal so gasilci, 

vojska, ful je blo pomoči ljudi.« 

 

Veliko različnih ljudi in 

pomoči 

 

Vrste pomoči 

(M1) »Poj nam je pa ena družina 

ponudila stanovanje, da smo se 

lohk tja preselil za kar ene tri 

mesece. So nas kar presenetil, da 

so to ponudil.« 

 

Selitev v ponujeno 

stanovanje 

 

Pomoč znancev in 

sorodnikov 

(M1) »Se je na koncu pokazal, da 

je blo ful pomoči…mogoče še 

kar mal preveč, je bla poj že 

gužva. Se je poj dost hitro 

popravilo vse skupi.« 

 

Veliko pomoči 

 

Vrste pomoči 

(M1) »(najbolj potreboval po 

nesreči)Za obleči, 

hrana,…higienski pripomočki.« 

 

Prve potrebe po nesreči 

 

Osebne potrebe po nesreči 

(M1) »(od koga pričakoval 

pomoč) Kar je blo glede vode pa 

to sem se zanašal na stran 

gasilcev in vojske…ker tega je 

 

Odstranjevanje posledic 

nesreče – uradne službe 

 

 

Zanašanje na uradno pomoč 

 

 



 

 

blo res ful iz cele države. Glede 

finančnih zadev pa oblačil sem 

se pa zanašal bolj na sorodnike, 

prijatelje, znance.« 

 

 

Finance in materialne 

dobrine – družina, 

prijatelji, znanci 

 

 

Zanašanje na neuradno 

pomoč 

(M1) »Presenečen sem bil ful 

nad odzivam in pomočjo. Pač 

vseh ljudi v državi, ker je blo res 

velik pomoči an.« 

Presenečenost nad 

količino pomoči 

Vrste pomoči 

(M1) »(kaj pa psihosocialna 

pomoč?) Ne, pojma nimam. 

Pomoje, da tega ni blo. Blo je 

velik pomoči, sam pač take ni blo. 

Js je tud rabu nisem. Mogoče 

moja mami, k je bla kar mal 

živčna.« 

 

 

Ne zazna psihosocialne 

pomoči 

 

 

Psihosocialna pomoč 

(M1) »Ja ubistvu so v šoli tud 

zbiral denar in so ga poj razdelil 

trem najbolj poplavljenim 

družinam in smo tud mi dobil. 

Ene par prijateljev je prišlo 

pomagat, sam prosil jih jst 

nisem nič…so prišli sami od 

sebe, ker itak je blo poj že tok 

pomoči da…ne morš met 20 ljudi 

v bajti.« 

 

 

 

Pomoč šole in prijateljev 

– lastna angažiranost 

prijateljev 

 

 

 

Vrste pomoči 

(Ž1) »/…/in so v bistvu poj vsi 

prišli k nam pomagat…družina 

pa to…so se bolj drugi tud hitro 

odzval.« 

 

Hiter odziv družine 

 

Pomoč znancev in 

sorodnikov 

(Ž1) »/…vsa pomoč družine, vse 

je blo tko organiziran, da sploh 

nisem dojemala, vse je blo…za 

otroka je blo poskrbljeno, prišli so 

nam pomagat gor čistit…am 

zrihtal so nam vse za spat…« 

 

 

Dobra organizacija 

celotne družine 

Za vse poskrbljeno 

 

 

 

Pomoč znancev in 

sorodnikov 

(Ž1) »/…/je pa poj kmal za tem 

sošolka klicala in je rekla, da je 

poklicala vse sošolce in da so se 

zmenil, da bodo račun odprli in so 

nam vsi nakazal nekej denarja, da 

so mi pač pomagal takoj…in tist 

je pač uteha, sem spoznala, kaj 

vse mam pač okoli sebe…« 

 

 

 

 

 

 

Pomoč bližnjih in 

znancev 

 

 

 

 

 

 

Zanašanje na neuradno 

pomoč 

(Ž1) »/…/mel smo takrat 

organiziran v OŠ eno pomoč za 

poplavljence…smo mel ene 

dihalne vaje tko za sproščanje 

pa to…mi je to takrat ful 

 

 

 

 

Organizirana skupina za 

 

 

 

 

Psihosocialna pomoč 



 

 

pomagal, da smo dal iz sebe mal 

ven pa to…to je blo organiziran 

kakšen mesec kasneje, ko smo 

recimo da mel pod nadzorom 

materialne stvari.« 

tehnike sproščanja za 

poplavljene družine 

 

Organizirano po osnovni 

obnovi materialnih stvari 

 

 

 

Psihosocialna pomoč 

(Ž1) »Jst mislim, da sem najbolj 

rabila podporo…tko da sem 

vidla, da nisem v temu 

sama…najbolj je bil tisti odziv 

ljudi, ko so ljudje sami prišli pa 

pomagal…so stvari v roke vzel, 

ko sva bla midva izgubljena.« 

 

Potreba po podpori 

 

 

 

Prevzem nadzora 

družinskih članov 

 

Osebne potrebe po nesreči 

 

 

 

Pomoč znancev in 

sorodnikov 

(Ž1) »Sva bla presenečena nad 

vso pomočjo…od gasilcev, 

prostovoljcev, vojakov…od 

vseh…ubistvu takrat nisva 

pričakovala nobene pomoči, 

takrat sva bla čist izgubljena, 
sva bla poj res čist 

presenečena…tud od države 

nisva pričakovala nič, pa so se 

ubistvu odzval zelo hitro takrat, 

sva bla presenečena nad vsem.« 

Presenečenost nad vso 

pomočjo 

 

 

 

Ne pričakovanje pomoči 

v takem obsegu 

 

 

Presenečenost nad 

odzivom države 

Vrste pomoči 

 

 

 

 

Vrste pomoči 

 

 

 

Zanašanje na uradno pomoč 

(Ž1) »Pri nama je blo tud tok 

svojcev, ki so nama pomagal, da 

nisva potrebovala drugih 

ljudi.« 

 

Velika pomoč svojcev 

 

Vrsta pomoči 

Zanašanje na neuradno 

pomoč 

(Ž1) »(psihosocialna pomoč) Ne 

razen te skupine za sproščanje, 

drugega nisem zasledila.« 

 

Skupina za sproščanje 

 

Psihosocialna pomoč 

(Ž2) »Do nas tko niso mogli in so 

gasilci na drugi strani vpili, da ne 

morjo do nas.« 

Nedostopnost pomoči do 

njihovega doma 

Vrste pomoči 

(Ž2) »/…/sam v sebi pošlihtat je 

blo pa težje. To sem se pa sama 

mogla…/…/pa sem šla v šolo, 

kjer je bil tist tečaj, tehnike 

sproščanja.« 

 

 

Udeležba na tečaju 

tehnike sproščanja 

 

 

Psihosocialna pomoč 

(Ž2) »Vode pa lačni smo bli prve 

dva dni. Mi smo bli ujeti, do nas 

ni noben mogu dva dni.« 

Lakota in žeja prve dni 

zaradi ujetosti 

Osebne potrebe po nesreči 

(Ž2) »Okrit povedan, na začetku 

sploh ne premišljuješ, da ti bo 

kdo prišel pomagat, mi smo 

miselni, da nobenga ne bo. 
Ampak poj so od zeta sorodniki 

prišli zjutrej. Poj so prišli še 

gasilci in vojska. Poj še skupine 

prostovoljcev. Kolegi…Tudi 

 

 

Ne pričakovanje pomoči 

 

 

 

Veliko vrste pomoči 

 

 

Vrste pomoči 

 

 

 

Vrste pomoči 



 

 

finančno so pomagali. Tud od 

države smo poj nekej dobil.« 

(Ž2) »Mal smo mislni, da bo 

država bolj pomagala. Kdor je bil 

v centru je bla pomoč v redu, mi 

smo bli pa tu gor in nismo 

nikamor mogli. Ko smo pa npr. le 

prišli do štaba RK, je blo pa že 

vse pobrano. Drugač pa nimam 

pripomb, je blo tuki vse zlo dobro 

organiziran. Nismo bli osamljeni 

in ne mormo rečt, da nam ni 

noben pomagal.« 

Več pričakovali od 

države 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljni s pomočjo 

Zanašanje na uradno pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste pomoči 

(Ž2) »Psihosocialne pomoči pa 

nevem, če je blo kaj pri nas.« 

Psihosocialna pomoč Psihosocialna pomoč 

(Ž2) »Materialno smo bolj 

računal na uradne institucije. 

Kar je blo pa za pomagat, smo pa 

bolj na svoje računal. Sam poj so 

druge več kot domači, je blo 

tolko ljudi.« 

Zanašanje na uradne 

institucije 

Pomoč družine 

 

Pomoč prostovoljcev 

Zanašanje na uradno pomoč 

 

Zanašanje na neuradno 

pomoč 

Vrste pomoči 

 

Kategorija 5: SPREMEMBE V DRUŽINSKEM OKOLJU IN LOKALNI 

SKUPNOSTI MED IN PO NESREČI 

Izbrane izjave 

intervjuvancev 

Kode 1. reda Kode 2. reda 

(Ž1) »/…/ko so ubistvu 

ljudje, ki se jim ni nič hudega 

naredil ocenjeval to (koliko 

denarja je nekdo dobil po 

poplavah) in so se mogli 

prizadeti ljudje 

zagovarjat./…/da so določeni 

začel obračat na grdo an. To 

so bli taki ljudje, ki so se 

medtem, ko smo bli mi v 

stiski sprehajal okol in 

gledal, pa ni noben nikomur 

pomagal pa to, za povrh 

vsega po tistem so pa še solil 

rane.« 

 

Ocenjevanje neprizadetih o 

količini prejete pomoči 

 

 

Zagovarjanje prizadetih 

 

 

 

 

Ne senzibilnost nekaterih 

ljudi 

 

Solitev ran 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

 

 

Prizadetost poplavljenih 

 

 

 

 

Prizadetost poplavljenih 

 

 

Prizadetost poplavljenih 

(Ž1) »To me je tud osebno 

prizadel, zato ker sem se 

počutila slabo, ker vsakih ko 

se je pač govoril o temu, 

kako je kdo od poplavljencev 

zaslužil…sem imela občutek, 

da to tud name leti.« 

Osebna prizadetost 

 

 

Količina pridobljene pomoči 

 

Osebna prizadetost 

Prizadetost poplavljenih 

 

 

Problematika delitve sredstev 

 

Prizadetost poplavljenih 



 

 

(Ž1) »Najprej so se mi vsi 

zdel tko res solidarni pa tko, 

so pač razumevajoči…se je 

cela skupnost prilagajala…in 

v šoli in službi so bli 

razumevajoči za 

poplavljence….šele poj ko 

smo se pač začel pobirat so 

se pa začele stvari 

obračat…začele so se 

govorice.« 

 

Solidarnost in razumevanje 

celotne skupnosti 

Prilagajanje 

 

 

 

 

Spremembe v času obnove 

Govorice 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

 

 

 

 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

(Ž1) »So se pa pokazal tu 

notri različni karakterji 

ljudi…kot rečejo: v nesreči 

spoznaš prijatelja…so se tle 

zlo pokazal določeni ljudje.« 

Različni karakterji ljudi Odzivi skupnosti v času 

obnove 

(Ž1) »Eni so pa tud 

izkoriščal pomoč do katere 

sploh niso bli upravičeni, pa 

so ubistvu kradli…/…/eni so 

pa, ki sploh niso mel nič 

poplavljeno, pa so hodil po 

hrano in 

sredstva…izkoriščal.« 

Izkoriščanje pomoči ne 

upravičenih do pomoči 

Izkoriščanje pomoči 

neprizadetih 

(Ž1) »Ampak enkrat pa vem, 

ko sem zasledila, ko je ena 

občanka zlo grdo lagala pa 

govorila čez gasilce in 

prostovoljce, pa nič od tega 

ni blo res. Je bla ena tistih, ki 

so se okoriščal. To se 

spomnim, ker so se tud vsi 

občani na to zlo burno 

odzval, so jo hoteli ubistvu iz 

Železnikov zarad tega izgnat. 

V večini primerov so vsi 

razmišljal tako kot jaz in so 

bli hvaležni za vso 

pomoč…sam ponavad poj 

tisti ven sekajo, ki mečejo 

slabo luč na vse druge.« 

 

 

Laganje občanke v medijih 

 

 

 

 

 

Buren odziv krajanov 

»Izgon« 

 

 

 

Hvaležnost večine krajanov 

 

Izpostavljanje ljudi, ki 

mečejo slabo luč 

 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

 

 

 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

 

 

 

Prizadetost občanov 

 

Prizadetost občanov 

(Ž1) »…(kot družino) nas je 

pa ta izkušnja tud povezala, 

sva spoznala še bolj družino 

in prijatelje…tko da je tud v 

tem nekaj dobrega.« 

 

Povezanost družine 

 

Vpliv na družino 

(M1) »(spremembe v 

družini)…ja do mene ne 

an…ko sem jst prišel domu 

 

 

 

 

 

 



 

 

je bil ati res fuuuul jezen, je 

tam itak brcal vse stvari, pa 

ful mu je blo tk hudo, je blo 

poj zarad tega še 

men./…/jezna an, ful sta 

bla….je blo mogoče potem 

mal bolj napeto vzdušje in 

slabe volje več, skrbi. Smo 

rabil, da smo sprejel…no 

sploh starša.« 

 

Jeza družinskih članov 

 

 

 

 

Napeto vzdušje in skrbi v 

družini 

 

Vpliv na družino 

 

 

 

 

Vpliv na družino 

(M1) »(sosedje) okoli nas 

smo bli vsi zlo na 

istem…ostali brez vsega, tko 

da se nismo imel časa ubadat 

še drug z drugim. So iz 

drugih naselij ljudje prišli 

pomagat. Kot celo mesto so 

pa vsi stopil skupaj takoj na 

začetku ja.« 

 

 

Odziv soseske 

 

 

 

 

Odziv celotne lokalne 

skupnosti na začetku 

 

 

Odziv soseske 

 

 

 

 

Začeten odziv skupnosti 

(M1) »Takoj ni blo nobenih 

problemov (v skupnosti), je 

se pa poj govoril…ko se je 

vse uštimal, se je začel 

govorit, kok je en dobil in 

kok drug in poj je bla foušija 

(zavist) pa kao 

izkoriščanje…opravljanje 

pač.« 

 

Ni problematike na začetku 

 

 

 

Zavist, izkoriščanje in 

opravljanje 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

(M1) »Ja takrat so ljudje 

stopil skupaj pa pomagal en 

drugmu, sam poj po temu, ko 

se je vse renoviral, je blo vse 

spet isto. Kot je blo prej.« 

 

Ljudje stopijo skupaj 

 

Vrnitev skupnosti v prvotno 

stanje 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

Odziv skupnosti v času 

obnove 

(M1) »(spremembe v 

družini) Ful bolj smo gledal 

na te naravne nesreče…kva 

nam lahko to naredijo…in 

zdaj takoj, ko je kakšen večji 

deževje mami takoj paniko 

zaganja, pa gleda na to.« 

 

Drugačen pogled na naravne 

nesreče 

 

Odziv družine na deževje 

 

 

Vpliv na družino 

(Ž2) »Ja solidarnost se je 

pokazala…tuki sosed sosedu 

ni mogu pomagat, ker smo 

bli vsi na istem. Drgač se mi 

pa zdi, da so se ljudje takrat 

povezal. Sam od začetka se 

je to zdel, da se je 

povezal…sam poj, poj ko se 

je pa začel denar delit, se je 

Solidarnost 

 

Soseski odnosi 

 

 

Povezanost ljudi na začetku 

 

 

Delitev sredstev in 

Začeten odziv skupnosti 

 

Odziv soseske 

 

 

Začeten odziv skupnosti 

 

 

Odziv skupnosti v času 



 

 

pa začel krhat. Odnos se je 

spremenil. Slišiš kakšne 

opazke, ta je toliko dobil pa 

ni imel take škode…pa to so 

vsi govoril. Tud tisti, ki niso 

imel nobene škode.« 

sprememba v odnosu 

 

 

 

Govorice 

obnove 

 

 

 

Prizadetost ljudi 

(Ž2) »(družina) /…/nekak se 

je vse bolj povezal…bolj 

smo se začel bat en za 

druzga. Bolj hitro smo 

poklical drug drugega, če se 

je kaj takega naredil. Pa če je 

bil spet kakšen deževje smo 

se poklical prej…« 

 

Povezanost družine 

Povečana skrb za družino 

 

 

Vpliv na družino 

(Ž2) »Kot družina se pa bolj 

povežeš, ker pomisliš, kako 

hitro bil lahko koga izgubil. 

Bolj globoko začneš 

premišljevat in to začneš 

cenit.« 

Povezanost družine in skrb 

zanjo 

Vpliv na družino 

(Ž2) »Me je pa mal prizadel, 

to da ljudje govorijo, da si 

preveč dobil. Ker malo 

začneš potem še ti 

premišljevat, a je res to al ni. 

Čeprav na to prej sploh ne 

pomisliš.« 

Govorice in kritike ljudi 

glede delitev sredstev 

Prizadetost poplavljencev 

(Ž2) »So pa eni, ki sploh niso 

bli prizadeti v poplavah, pa 

so izkoriščal pomoč. /…/da 

so še eni iz blokov hodil iskat 

stvari (v štab RK)…« 

 

 

Izkoriščanje pomoči ne 

prizadetih v nesreči 

 

 

Neprizadeti izkoriščajo 

pomoč 

 


