
Spoštovani! 

 

Na vašo zahtevo vam pošiljamo podatke o obrambi pred točo v petek 7.7.2017. 

Tekom dneva je bila napoved neviht, ki si v naše kraja prišle s severa. Približno uro pred začetkom 
poleta smo začeli opazovati nevihten oblak in se na podlagi njegova razvoja odločili za akcijo. Naša 
odločitev se je izkazala za pravilno zato smo s posipavanjem začeli na avstrijski meji ter po dogovoru s 
kontrolo nadaljevali tudi v Avstrijo ob meji. Oblak smo posipavali čez celo Dravsko dolino in v začetek 
Dravskega polja.  Menimo da smo s posipavanjem uspešno obdelali oblak saj je oblak kmalu zatem 
razpadel.  

Vzporedno s tem smo opazili razvoj nevihtnega oblaka nad Pohorjem, ki se je razvil na severnem robu 
Pohorja ter se premikal v smeri Dravskega polja. Žal zaradi nizke baze oblakov nismo mogli do jedra 
celice saj višina spodnje baze preprečevala varno letenje. Oblak se je razvijal z veliko hitrostjo in 
rastel vse do 19 000 metrov kar je ekstremno za nevihtne oblake. Naša posadka, je kljub temu 
posipala prednji rob oblaka , da smo preprečili še večjo škodo na njegovi smeri gibanja, ki bi prizadela 
celotno območje Slovenske Bistrce. Žal je oblak povzročil škodo na obronkih Pohorja v občini 
Slovenska Bistrica, saj naša tehnologija ne dopušča dela nad oblakom, ki bi bila rešitev za takšne 
situacije. Zaradi bližine Hrvaške meje ter močnih vetrov in slabe vidljivost se niti nismo mogli vrniti v 
bazo Maribor, zato smo začasno pristali v Celju. 

Žal moramo ponovno poudariti, da pri svojem delu seveda nismo sto procentni in da kljub obrambi 
z letali nastajajo posamezne škode. Občina Slovenska Bistrica je med stalnimi podpisniki pogodbe o 
sofinanciranju obrambe pred točo in je tudi v letošnji sezoni med prvimi podpisal pogodbo. V 
letošnjem letu smo že nekajkrat uspešno posredovali na tem območju. Res je da se vreme letos 
obnaša zelo nepredvidljivo saj v tridesetih letih nismo imeli situacij, ko bi se lokalno na Pohorju 
skuhali takšni oblaki. 

V tej sezoni smo opravili že več intervencij kot v celi pretekli in porabili že skoraj ves reagent, ki je bil 
predviden za sezono. Iz tega razloga nam bo finančno trda predla predvsem zaradi priporočila 
Skupnosti občin Slovenije (SOS), ki je neutemeljeno enostransko izdalo priporočilo občinam o 
znižanju prispevka za projekt, tako nam hočejo nekatere velike občine zmanjšati financiranje že tako 
podhranjenega projekta.  

 

 Toča je ujma, ki ne prizanaša nikomur in povzroča velike materialne in dolgoročne 
gospodarske škode,  

 Bitke z naravo ne bomo nikoli dobili, vendar lahko s pravilnim pristopom omilimo njen bes,  
 Pravi pristop k temu so zavarovanja, aktivna obramba pred točo in fizična varovanja, kjer je 

to mogoče,  
 Samo skupaj lahko dosežemo dobre rezultate! 

 
 
 

Vodja obrambe z letalom v LCMB 
Darko Kralj 

 


