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1. UVOD 
 

Toča kot naravni pojav v času nestabilnih atmosferskih procesov 
predstavlja na območju Alpskega loka, kjer leži tudi Slovenija, enega od 
najvplivnejših dejavnikov na kmetijsko proizvodnjo pa tudi širše na 
gospodarstvo (komunalna infrastruktura, stanovanjski in industrijski 
objekti, avtomobili, i.t.d.). Poleg toče se lahko pojavijo tudi drugi 
atmosferski pojavi kot npr.: orkanski veter, močni nalivi s poplavami.., ki 
nastopijo pred, med ali po neurju, lahko sočasno ali pa kot posledica 
medsebojnega delovanja različnih atmosferskih procesov. 

 
 
Slika 1. SHEMATSKI PRIKAZ TO ČONOSNEGA OBLAKA (vir:OPT v 
SLO – predlog revitalizacije – GVD d.o.o Medvode, 1998) 
 
Vsa ta dogajanja seveda otežujejo vrednotenje negativnih vplivov 
posameznega pojava. 
 
 

2. OBČUTLJIVOST KMETIJSTVA IN 
GOZDARSTVA NA NARAVNE   NESREČE 

TABELA 1. 
KULTURA suša plaz popla

va 
vete
r 

toča poz
eba 

žled sneg golo-
mrazi

ca 

bolezn
i in 

škod. 

požar 

POLJŠČINE 
žita +++ - + do 

++ 
+ do 
+++ 

+ do 
+++ 

- - + ++ + +++ 
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KULTURA suša plaz popla
va 

vete
r 

toča poz
eba 

žled sneg golo-
mrazi

ca 

bolezn
i in 

škod. 

požar 

korenovke +++ - + do 
++ 

- + do 
++ 

- - - - + - 

oljnice ++ - + do 
++ 

+ do 
++ 

+ do 
+++ 

- - + ++ + +++ 

krompir +++ - + do 
++ 

- + do 
+++ 

- -     

ZELENJADARSTVO 
solatnice +++ - +++ + do 

++ 
+++ - - - - + - 

čebulnice +++ - ++ + +++ - - + + + - 

gomoljnice +++ - + + ++ - - + - + - 

objekti - - + + do 
++ 

+ do 
+++ 

- - + 
do 

+++  

- - + do 
++ 

OKRASNO VRTNARSTVO 
enoletnice +++ - +do 

++ 
++ +++ - - - - - - 

grmovnice +do 
+++ 

- +do 
++ 

++ + do 
++ 

+ + do 
+++ 

+do 
+++ 

- - - 

HMELJARSTVO +do 
++ 

- +do 
++ 

+do 
+++ 

+++ - - - - - - 

SADJARSTVO +do 
++ 

+ + +do 
++ 

+++ +++ + +do 
++ 

- + - 

VINOGRADNIŠTVO +do 
++ 

+do 
+++ 

- + do 
+++ 

+++ +++ - + - + - 

TRAVINJE 
travniki + do 

+++ 
+do 
+++ 

+ do 
++ 

- + do 
++ 

- - + - + + do 
++ 

pašniki + do 
++ 

+ 
do 

+++ 

- - + do 
++ 

- - - - - + do 
+++ 

GOZDARSTVO 
drevje + + 

do 
+++ 

- + do 
+++ 

+ - + do 
++ 

+ 
do 
++ 

+ + do 
++ 

+ do 
+++ 

objekti - + 
do 

+++ 

+ + - - - - - - + 

  
Legenda:   -                  ni verjetnosti poškodbe ali uničenja 
                   +                 majhna verjetnost poškodbe ali uničenja 
                   + do ++      srednja verjetnost poškodbe ali uničenja 
                   + do +++    velika verjetnost poškodbe ali uničenja 
 
(J.ČEPLJAK; Kmetijstvo in zavarovanje, Zbornik posveta »Odpravljanje 
posledic naravnih in drugih nesreč, Ljubljana 1996) 
 
Kako vplivati na nastanek toče oziroma zmanjšati njen vpliv, je že več 
desetletij predmet tako na eni strani strokovnih razprav in raziskav kakor 
tudi na drugi strani izvajanje neposredne obrambe. 
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3.  NASTANEK TOČE 
Sama hipoteza nastanka toče je poznana že dalj časa in sloni na enostavnem 
fizikalnem dogajanju kondenzacije vodnih hlapov, ki se zaradi termičnega 
dviganja segretih zračnih in vlažnih mas iz toplejših plasti (nad površjem 
zemlje) v višje in hladnejše zračne plasti, pri čemer se zaradi temperaturnih 
razlik kondenzirajo. 
 

4.  ZMANJŠEVANJE TOČINIH ZRN 
Za kondenzacijo so poleg nižje temperature in vlage potrebna tudi 
kondenzacijska jedra, ki jih zanesejo zračni tokovi v območje kondenzacije 
(pelod, bakterije, saharski pesek, letalski ali ladijski dim, dim kot posledica 
velikih požarov, vulkanski izbruhi..). V kondenzacijsko plast t.i. »cappi 
plast« pa se lahko vnaša različne kondenzacijske snovi z različnimi 
transportnimi sredstvi (iz talnih lanserjev izstreljene rakete nizkega, 
srednjega ali visokega dometa, letala z agregati, raketami ali/in 
plamenicami in pa talni generatorji ).  
V začetku 20 stoletja so uporabljali posebne topove, da naj bi z zvočnimi 
valovi, ki so se ustvarili ob eksploziji, »mešali zračne tokove, ki so nastajali 
in se pojavljali v točonosnih oblakih. Ponekod (Italija, Kitajska) so 
uporabljali za podoben učinek navadne trotilne rakete, ki so jih izstreljevali 
neposredno v oblake. Več kot 300 let pa je staro zvonenje s cerkvenimi 
zvonovi in streljanje z možnarji, kar  naj bi imelo podoben vpliv. 
 Kondenzacijska plast se nahaja nekje med izotermnimi plastmi  -5ºC in -
15ºC in je debela ca 1.500-1.700 m na višini od 2.500 m (spomladi in jeseni) 
oziroma  do7.000 m poleti, odvisno od vzgonskih vetrov, saj lahko 
kumulonimbusi s svojo kapo dosežejo tudi 15.000 m . 
Pri izvajanju OPT v Sloveniji se je uporabljal t.i. avtomatski program OPT, 
ki pa je bil pomanjkljiv, saj je uporabljal kot kon stante podatke o jakosti in 
smeri vetra iz evropske meteorološke napovedi, s čemer je računalnik iz 
radarja pridobljene podatke o točonosnih oblakih korigiral – rezultat pa so 
bile izstreljene rakete v »jasno nebo«. 
Kot konstanta je bil vstavljen tudi parameter Cappi plasti, ki naj ne bi bila 
višje kot 6.500 m in ne nižje kot 2.500 m. V enem in istem letu je prišlo v 
juliju nad Mursko Soboto do superceličnega oblaka z Cappi plastjo na 
7.000 m ter septembra nad Gorjanci na višini 2.000 m. V obeh primerih so 
strelci opozorili operativo na RC Lisci, ki pa jim ni izdala ukazov za 
streljanje, saj je računalnik posredoval podatke »ni nevarnosti toče«. 
Katastrofa je bila neizbežna, OPT pa zopet neuspešna. 
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SLIKA 1.  Kurbalanov top in moderni radar v Kruševc u (Srbija) 
Samo nastajanje toče sloni na tezi o t.i. »konkurenci embrijev - zametkov« 
ali borbi podhlajenih vodnih par za kondenzacijska jedra, na katera se v 
procesu kondenzacije »lepijo« vodni hlapi. Več kot je razpoložljivih  
kondenzacijskih jeder manjša je verjetnost tvorbe velikih ledenih delcev – 
toče velikosti tudi do 10 cm premera.  
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V poletnem času, sE ob visokih temperaturah in močni evapotranspiraciji 
ter močnih vzgornih zračnih tokovih, lahko dogodi, da se sicer že 
izoblikovana manjša zrna toče, ki izpadejo iz kondenzacijske plasti zaradi 
gravitacije, ponovno, ob močnih vzgornikih, znajdejo v kondenzacijski 
plasti in pridobijo na teži (večplastnost toče) dokler njihova teža ni večja od 
vzgonske sile ter začnejo potovati proti tlom. Pri tem se lahko stopijo v 
dežne kaplje ali pa padejo na tla kot večja ali/ manjša točna zrna oziroma 
se med seboj lahko tudi zlepijo. 
 

5.  KONDENZACIJSKE SNOVI 
 
Kot umetne kondenzacijske snovi je bilo v različnih raziskavah preskušano 
preko 50 različnih snovi, od katerih se danes najbolj uporablja srebrov 
jodid (AgJ) v pirotehni čni zmesi za rakete ali letalske plamenice, oziroma 
raztopljen v acetonski raztopini za uporabo v letalskih oziroma talnih 
generatorjih. Srebrov jodid je po svoji kristalinični strukturi najbolj 
podoben kristalu vode in je zato kot kondenzacijska snov zelo primeren in v 
svetovnem merilu najširše uporabljan. Srebro in jod , kot osnovni sestavini, 
sta v strokovnih krogih povzročila veliko dilem o uporabnosti oz. 
»onesnaževanju» okolja predvsem z jodom, ki pa se uporablja v nekaterih 
postopkih kot dezinficiens pri obdelavi pitne vode, srebrove ione pa 
uporablja tudi kozmetična industrija. 
V iskanju cenejših kondenzacijskih snovi se je na ozemlju bivše Jugoslavije 
že uporabljalo cementni prah in dehidrirano apno v prahu. Jugoslovansko 
vojno letalstvo je s temi snovmi uspešno posipalo točonosne oblake in 
preprečevalo oziroma zmanjševalo tvorbo megle v času Mediteranskih iger 
v Splitu leta 1979 (vir: vpogled v neobjavljeno poročilo Generalštaba JNA-
Beograd~ 1985). 
Uporablja se tudi t.i. »suhi led« za katerega se zavzema predvsem  dr. 
Fukuta, svetovno priznani meteorolog, pri čemer pa je dobra lastnost 
suhega ledu, da je to v osnovi voda, težava pa v vnosu v točonosni oblak 
 

6.  OBMOČJA  OPERATIVNE  OBRAMBE  PRED  
TOČO  V  SVETU                 ( v letu 2005)                                                                          
Tabela 2. 

Zap. 
Št. 

država Branjena  Način  Št. Število Strošek zm. Škod način število let Vir 

    površina 
(km2) 

branjenja letal radarjev  €/ha  (%)  ugotavljanja   OPT  
podatkov 

1. Avstrija 3.500 letala 6 3 1,5 46 točemeri in 
zavarovanje 

30 1,2 

2. Slovenija 2.400 letala 1 1 ? 0,5   zavarovanje 20 + 5 2 

3. Hrvaška 25.000 rakete in talni 
generatorji 

0 8 1,72 19,7 - 80 zavarovanje 25 3 

točemeri 
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Zap. 
Št. 

država Branjena  Način  Št. Število Strošek zm. Škod način število let Vir 

    površina 
(km2) 

branjenja letal radarjev  €/ha  (%)  ugotavljanja   OPT  
podatkov 

4. Grčija 2.350         19 - 85 točemeri in 
zavarovanje 

24 3 

           
5. Francija 60.000 talni generatorji, rakete, 

letala 
      42   53 5 

6. Švica   rakete   1         6 

7. Španija 10.000 talni generatorji       20 - 60     7, 7a 

8. Bolgarija 15.000 rakete     3,7  71     8,10a 

9. Madžarska 8.350 tal.generatorji       50-55     9 

10 Srbija 41.884 rakete 0         16 10 

10 a Republika 
Srbska 

7.118 rakete  2 7,35   11 10 a 

11 Makedonija   letalo-plamenice   1     talne meritve 
padavin 

  11 

12 Nemčija 4.000 letala 2 2 0,5 41 zavarovanje   12 

13 Rusija 20.000 rakete       85-90     13 

14 Moldavija 21.250 rakete       86     14 

15 Uzbekistan 7.380 rakete       94     15 

16 ZDA                 16, 16a 

17 Argentina 39.000 rakete, letala       76     17 

18 Japonska  400 letalo 1 1         18 

20 Kitajska 947.300 rakete, topovi           59 20, 20a 

 
                                   Opis vira podatkov za posamezno državo: 
Št.: 

1. Steirische Hagelabwehr Genossenschaft – gradivo za posvet v Mariboru, februar 2005 
2. LCMaribor 
3. Damir POČAKAL , Metode i rezultati ocjene uspješnosti djelovanja sustava odbrane od tuče, Državni 

hidrometeorološki zavod Hrvatske, 2004 
5 J. DESSENS 1993 : Der gegenwärtige Stand der Hagelvorbeugung durch Bodengeneratoren.   
        International Symposium Hail and Consequences, Krems, Austria,       5-7-April 1993 
6.    Prospekt Švicarske obrambe pred točo 
7.   WMO , 1998: Register of National Weather Modification Projects 1997 and  1998. WMO Report No. 34 
7.a. M. DAVILA  and A.Aparicio, 1985: Aerial defense against hailstorms in Spain–Results of a 5 years trial  
       (1978-1982).WMO, WMP no.2   
8.    P. SIMEONOV , 1999:  On hail operational results in Bulgaria, after some seeding tehnology change.  
        Proceeding of 7th WMO Scientificic Conference on Weather  Modification, Chiang  Mai, Thailand,  
       17-22.Feb. 
9.    T. MARKO  et all 1985: Economical efficiency of a hail prevention project in       Hungary, WMO,   
       WMP Report No. 2 
10. Đ. RADINOVI Ć, 1988 : Odbrana od grada u SR Srbiji – Rezultati I program daljeg razvoja. RHZ SR 

Srbije, Fizički fakultet univerziteta u Beogradu I Institut za meteorologiju, Beograd 
10.a P.PANINČIĆ i sar.: Strategija arzvoja protivgradne zaštitr Republike Srbske, Banja Luka, jul 2008 
11. D. ANČOVSKI 2001 Učinki posipanja oblakov s srebrovim jodidom za stimulacijo padavin - poster 
12. WMO , 1998,Register of National Weather Modofication Projects 1997 and 1998 WMO Report  No.34 
13. T. ABSHAEV , 1994: On Efficiency of Hail suppression operations in USSR in 1981- 1990. 6th WMO   
      Scientific Conference on Weather  Modification, Paestum, Italy, 30. May – 4 June 1994 
14. WMO , 1998: Register of Nation. Weather Modification Projects 1997 and 1998. WMO Report No. 34 
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15.   WMO ,       -“- 
16.  Paul L. SMITH et all : An Exploratory Analysis of Crop Hail Insurance Data for Evidence of Cloud 

Seeding Effects in North Dakota ,  American Meteorological Society, Journal of Applied Meteorology , 
vol.36, No. 5, May 1997 

16a. Norihiko FUKUTA  et all: LOLEPSHIN seeding test in Western Kansas Hail Suppression Project-   
        possible hail fallaut by air flux choking – 8th WMO Sci. Conference Casablanca, Marocco, April 2003  
        – WMP Report No. 39 
17. T. ABSHAEV  and A. Malkarova, 1999: Results of hail suppression Project in Argentina. 7th WMO 

Scientific Conference on Weather  Modification, Chiang Mai,Thailand, 17-22 February 1999 
18. Kenji WALKIMIZU  et all: A low-.level penetration seeding experiment of liquid carbon dioxid in a 

convective clouds 
20. WMO  1999: Register of National Weather Modofocation Projects, WMP Report Series No. 37 
20.a.G.ZIYI 1994: Weigan river hail suppression system. Proceedings of 6th WMO Scientific Conference  
        on Weather Modification, Paestum,  Italy, 30 May-4 June 1994 
 

(J.ČEPLJAK, Informacija MKGP o izvajanju poskusnega posipanja 
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letali, 2004, dopolnjeno 2010) 
 
Po zadnjih podatkih se predvideva v Republiki Srbski (del BiH) razširiti in 
modernizirati v letu 1999 ponovno organizirane operativno obrambo pred 
točo od tedanjih 35 strelnih mest z raketami srednjega in visokega dometa 
na 170 strelnih mestih in podporo od starih radarjev 3 MK7 na 2 moderna 
meteorološka radarja. Predvidena branjena površina naj bi bila 7.500 km² 
ali 28 % celotnega ozemlja Republike Srbske oziroma branjeno 18 lokalnih 
skupnosti. Planirani stroški modernizacije so v višini 5,3 mio €. 
 

7.  ZAKONODAJA  V  SLOVENIJI  IN  NJENO  
IZVAJANJE 

 
1. Zakon o sistemu obrambe pred točo (Uradni list SRS, št. 33/79) je še 

v veljavi. Pripraviti bi bilo potrebno njegove spremembe in jih 
posredovati v usklajevanje. Nakazana naj bi bila možnost tudi 
nadaljevanja obrambe pred točo predvsem s spremenjeno obliko 
organiziranja in financiranja. Predpisi, sprejeti na podlagi tega 
zakona so nespremenjeni in so: 

- Odlok o določitvi območij, na katerih se organizira obramba 
pred točo (Ur.l.SRS, št. 32/80) 

- Pravilnik o minimalnih tehni čnih pogojih in varnostnih 
ukrepih za delovanje sistema obrambe pred točo (ur.l.SRS, št. 
32/80) 

- Uredba o pridobivanju soglasja ter pogojih in načinu za 
izstreljevanje raket za obrambo proti toči (Ur.l.SFRJ, 
št.32/87), sprejeta na podlagi določb zveznega Zakona o 
zračni plovbi. 
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Pri samem izvajanju obrambe pred točo pa so bili upoštevani tudi 
drugi predpisi, vezani na transport in ravnanje z eksplozivnimi 
snovmi, na varstvo pri delu, varstvo okolja, varstvo pred požarom, itd. 
  
2. Vlada Republike Slovenije je leta 1999 na 118. seji dne 08.07. 

sprejela sklep o »raziskovalnem posipanju oblakov z letali« za 
katerega vsebino raziskovalnega programa je zadolžila tedanji 
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, kasneje pa 
obravnavala Informacije MKGP o izvajanju poskusnega posipanja 
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom z letali ter nazadnje leta 
2005 podprla te aktivnosti  za obdobje do letošnjega leta. 

3.  Državni zbor - Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
01.07.2004 na 32. nujni seji obravnaval Informacijo o načinu 
izvajanja obrambe pred točo in predlagal Vladi RS pripravo 
sprememb zakona o obrambi pred točo, vzpostavitev vzajemnega 
zavarovanja in rizičnega sklada ter zagotovitev proračunskih 
sredstev za poskusno izvajanje obrambe pred točo in spremljanje 
njenih rezultatov v prihodnjem letu. Na zadnji seji tega odbora v 
predhodni sestavi, je na Gornje-Radgonskem sejmu leta 2008 
obravnaval in sprejel tudi informacijo MKGP o izvaj anju OPT. 

4. MKGP ima za izvajanje sklepov Vlade RS tudi v proračunu za leto 
2010 zagotovljena finančna sredstva na proračunski postavki »PP 
15 11 - Obramba pred točo« približno enako višino sredstev kot v 
lanskem letu, namenjena pa so poleg operativni OPT še za 
sofinanciranje delovanja točemernega poligona v Severovzhodni 
Sloveniji. 

5.  Mestna občina Maribor je v svojem in v imenu ostalih občin, 
podpisnic pogodbe o sofinanciranju izvajanja obrambe pred točo, 
predlagala že 02.07.2004 Vladi RS ponovno vzpostavitev 
Radarskega centra na Žikarcah pri Mariboru. Na tej lokaciji je še 
vedno vsa infrastruktura za radarski center. V Izvedbenem 
projektu obrambe pred točo, izdelanem v letu 1994 za Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano, je bila tudi ta lokacija 
predvidena za radarski center, radarje pa naj bi izdelalo slovensko 
podjetje GVD d.o.o. , ki je tudi v letu 1997 pripravilo Predlog 
obrambe proti toči v Sloveniji.  

 

8.  KAKO NAPREJ 
 
Kmetijstvo je med gospodarskimi panogami najbolj odvisno od vremena, 
ker vpliva na izvedbo posameznih tehnoloških opravil in na kakovost 
proizvodnje. 
Med najmočnejša vremenska vpliva sodita pozeba in toča. 
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Toča lahko ogroža in tudi povzroči veliko škodo drugim gospodarskim 
panogam. 
Območje alpskega loka, v katerem se nahaja tudi R Slovenija, je med 
najbolj nevihtnimi območji na svetu. Vodnatost in orografija ozemlja R 
Slovenije dodatno omogočata razvoj tudi lokalnih nevihtnih sistemov. 
V deželah s prehranskim primanjkljajem je pred posledicami toče v 
ospredju aktivno zavarovanje (države vzhodne Evrope), na drugih 
območjih pa je v ospredju pasivno zavarovanje, ki daje kmetu ekonomsko 
varnost, država pa ima manj skrbi s prehrambenimi presežki. 
Zavarovanje temelji na širokem zajemu. 
V pogojih tržnega gospodarstva se zožuje konkurenčna sposobnost 
kmetijske proizvodnje in se ob visoki rizičnosti in zmanjševanju obsega 
zavarovanj vrtoglavo povišujejo zavarovalne premije kar vodi do 
absurdnega nezavarovanja. 
Zavarovalni sistem je za področje kmetijstva nestimulativen, zato ga bo 
potrebno renovirati in s tem omogočiti varovanje blagovnih fondov, na 
drugi strani pa zagotoviti kmetu ekonomsko varnost. 
 
Tu je potrebna intervencija države, ki se je leta 2006 vključila v 
subvencioniranje zavarovalne premije za posevke in plodove za nevarnost 
toče in to z 30% vrednosti premije, v letu 2007 z 40%, od tedaj naprej pa je 
večinoma 50% (država 40%, del lokalnih skupnosti 10%). Obseg 
zavarovanja še vedno ni zadovoljiv. Zavarovalna premija ni kalkulativni 
element cene kmetijskih proizvodov niti se ne vrednoti kot davčna olajšava, 
kar bi bilo potrebno urediti v predpisih, ki obravn avajo davke in prispevke 
za v nesrečah prizadetih kmetijskih gospodarstvih. 
 
Potrebno bo proučiti možnost regresiranja zavarovalne premije do višine 
80%, kot to predvideva  EU uredba, prav tako pa tudi proučiti možnost 
kmetijskih zavarovanj pri zavarovalnicah, ki nimajo sedeža na območju R 
Slovenije. 
 
Ob spremenjeni zakonodaji o odpravi posledic naravnih nesreč je od 
začetka leta 2008 za škode, ki jo povzroči toča nemogoče (razen izjemoma 
po sklepu Vlade RS) pridobiti sredstva državne pomoči za odpravo posledic 
po toči. Do sedaj je Vlada RS dvakrat z nezakonito sprejetim sklepom 
onemogočila uporabo sredstev državne pomoči za odpravo posledic toče v 
kmetijstvu in to za škode v letu 2002 in 2006. 
 
Spremenila se je tudi zakonodaja za področje varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami predvsem na področju ocenjevanja škod (škode, ki jo 
povzročijo zavarovaljive naravne nesreče se več ne ocenjuje) s čemer se je 
izgubil pregled nad takimi škodami in njihovim obsegom. 
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Tudi do sedaj se je realnost ocen višine škode, ki jo je npr. povzročila toča 
izražala z nepravilnimi parametri (ocena škod v letih od 2000 do 2004), ker 
za to pristojni organi niso usklajevali cen kmetijskih proizvodov skladno z 
določbami zakonodaje ampak so uporabljale nerealne cene npr. za 
vrednotenje škod v letu 2003 so uporabljali cene iz leta 2000 pa še to ob 2x 
upoštevanju neizvedenih agrotehničnih ukrepov. 
 

1. Škode po naravnih nesrečah predvsem pa po toči so v 70-tih 
letih vzpodbudile občine okrog Maribora, da so pričele z 
operativno OPT pod okriljem Kmetijskega zavoda Maribor. 
Ob vedno večji problematiki in škodah po toči je bil v letu 1979 
uveljavljen zakon o sistemu OPT,  na Žikarce pri Mariboru 
postavljen za tiste čase najmodernejši radar, ki pa je bil kasneje 
na pobudo tedanjega Hidrometeorološkega zavoda Slovenije, 
kot strokovnega in operativnega izvajalca OPT, prestavljen na 
Lisco in naj bi bil zadosten za pokrivanje 1 mio ha velikega 
branjenega območja, največjega na svetu pod enim radarjem. 
V želji izboljšati tedanji sistem obrambe pred točo je 1987 
direktor tedanjega Hidrometeorološkega zavoda SRS imenoval 
Delovno skupino (Borkovo komisijo), za proučitev strokovnih 
vprašanj OPT in predlog 13 ustreznih rešitev. Zaključno 
poročilo je sprejel tudi tedanji Koordinacijski odbor za 
obrambo pred točo, predloge izboljšav pa tedanji HMZ pod 
vodstvom J. ROŠKARJA in njegovega naslednika J. 
PRISTOVA nikoli ni uresni čil. 

 
2. V letu 1988 je prof.dr. J. RAKOVEC , Fakulteta za 

naravoslovje in tehnologijo iz Ljubljane, s sodelavci (v večini iz 
tedanjega HMZ), zaradi zahteve tedanje Vlade SRS ob 
katastrofalni toči v Prekmurju, za tedanje Ministrstvo za okolje 
in prostor izdelal na osnovi podatkov o zavarovanih in 
poškodovanih kmetijskih kulturah na območju Maribora in 
Murske Sobote, študijo «Obramba pred točo v Republiki 
Sloveniji« z zaključkom, da OPT ni uspešna. 
Načelno stališče prof.dr. Mare BEŠTER, predstojnice Katedre 
za statistiko na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je  bilo leta 
1989 glede statistične obdelave podatkov naslednje: »Obdelava 
istih podatkov z različnimi statističnimi metodami daje različne 
statistične rezultate«. Bistveni podatki iz navedene študije so 
bili po mnenju dr. ROVAN-a iz Ekonomske fakultete 
Ljubljana, obdelani z neustrezno statistično metodo, ki pa je 
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kot končni rezultat študije prikazala obstoječo OPT kot 
neuspešno…. 

3. Študija prof.dr. Rakovca je bila uporabljena tudi kot osnova za  
     dvakraten predlog tedanje Vlade SRS Parlamentu za ukinitev  
     Zakona o sistemu obrambe pred točo, vendar obakrat  
     neuspešno, ker poslanci niso sprejeli  v predlogu navedenih  
     obrazložitev za ukinitev predmetnega zakona. 
4. Mnenje Slovenskega meteorološkega društva (J.ROŠKAR-

predsednik, 24.06.2009) z vso strokovno vehemenco tlači v isti 
koš »aktivne obrambe« tako škropljenje z blagoslovljeno vodo 
kot zasipavanje oblakov s srebrovim jodidom z raketami, 
talnimi generatorji, topovi in letali. Kriti čen je tudi do najvišje 
izvoljenega predstavnika države (beri dr. D.TÜRKA) in tudi 
predsednika SLS R.ŽERJAVA, ki sta se v želji pomagati po 
toči prizadetim območjem, izrazila tudi o OPT. 
Glede na to, da vsebuje prej navedeno mnenje »dobesedno 
prepisane« cele odstavke Izhodišč ARSO iz februarja 2005, 
brez navedbe vira, lahko tako mnenje dobi »zelo visoko oceno«. 
Ne nazadnje pa je v tem mnenju zanimiva izjava 
J.ROŠKARJA:«cit.: Ocena uspešnosti obrambe kot izdelek 
raziskav pa bo seveda verodostojna le, če bodo zaključki sledili 
osnovni znanstveni poštenosti pri statističnem vrednotenju 
rezultatov.«konec citata. – glej točko 2 – mnenje dr. ROVANA 
!! 

5. Slovenska meteorološka stroka se udeležuje »oddaljenejših« 
konferenc WMO, saj se npr. v letu 1994, ko je bila v Italiji – 
Paestum 6. Znanstvena konferenca o modifikaciji vremena ter 
leta 2004 na 14. Mednarodni konferenci o oblakih in padavinah 
v Bolonji – Italija , NI UDELEŽIL noben slovenski 
znanstvenik-strokovnjak s področja meteorologije 
(BF,HMZ: ☺). 
V Paestumu je bilo predstavljenih v 18 sklopih kar 210 
referatov in posterjev, od tega neposredno vezanih na OPT 
preko 50. 
V Bolonji je bilo predstavljeno 537 prispevkov 1.135 avtorjev iz 
celega sveta. Od navedenih prispevkov jih je bilo veliko 
vsebinsko vezanih na kondenzacijo v oblačnih masah – 
posledično tvorba padavin – tudi toče. 
Naša strokovna meteorološka javnost verjetno to že vse pozna 
in to ni za njih nič novega?! Ob obilici podatkov se pač ne more 
(ali ne zna) pohvaliti s strokovnim delom, kot se to lahko naši 
sosedje Hrvati (D.POČAKAL) ali Avstrijci (dr. SCHWABIK) 
oz. Italijani (G. MORGAN). 
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Po katastrofalni toči, ki je leta 1987 prizadela Pomurje, je Vlada RS 
zahtevala detajlno poročilo o izvajanju OPT.  
V obširni študiji, ki jo je za tedanje Ministrstvo za okolje pripravil prof.dr. 
J. RAKOVEC s sodelavci (predvsem iz HMZ), so bili tudi statistično 
obdelani 12-letni podatki o zavarovanih in poškodovanih površinah, ki pa 
ob uporabi zgolj numeričnih podatkov, kažejo naslednjo sliko:  
 
Slika 2.: Diagram zavarovanih in uničenih površin MARIBOR - žita 
(J.ČEPLJAK, 1989) : 
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Območje Maribora je bilo v celotnem ocenjevanem obdobju 12 let 
branjeno, zato je pomembno le povprečno razmerje med zavarovano in 
poškodovano površino, ki je za žita 1: 10,95 ali na 10,95 ha zavarovanih 
površin je bilo 1 ha poškodovanih površin žit. 
 
Slika 3.: Diagram zavarovanih in uničenih površin MARIBOR – koruza 
(J.ČEPLJAK, 1989) : 
 

 
 
Območje Maribora - povprečno razmerje za 13 let med zavarovano in 
poškodovano površino za koruzo je 1:4,79 ali na 4,79 ha zavarovanih 
površin  je bilo1 ha poškodovanih površin koruze. 
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Slika 4.: Diagram zavarovanih in uničenih površin MARIBOR – vinska trta 
(J.ČEPLJAK, 1989) : 
 

 
 
Območje Maribora - povprečno razmerje za 13 let med zavarovano in 
poškodovano površino vinske trte je 1:2,5 ali na 2,5 ha zavarovanih površin 
je bilo 1 ha poškodovanih površin vinske trte. 
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Slika 5.: Diagram zavarovanih in uničenih površin MURSKA SOBOTA - 
žita (J.ČEPLJAK, 1989) : 
 

 
 
Območje Murske Sobote je bilo v celotnem 13 letnem ocenjevanem obdobju 
7 let nebranjeno, branjeno pa 6 let, zato je mogoča primerjava med 
branjenim in nebranjenim obdobjem. Povprečno razmerje med zavarovano 
in poškodovano površino pred uvedbo OPT je za žita 1:3,75 ali na 1 ha 
poškodovanih površin je 3,75 ha zavarovanih površin, po uvedbi OPT pa 
1:12,64 .  
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Primerjava povprečnih izplačanih škod pa kaže na razmerje 1:2,8 v korist 
branjenega obdobja. Primerjava razmerja poškodovanih/zavarovanih 
površin pred in po uvedbi OPT je 1:3,37 v korist branjenega obdobja. 
 
Slika 6.: Diagram zavarovanih in uničenih površin MURSKA SOBOTA –
(J.ČEPLJAK, 1989) :                                                                         koruza 
 

 
 
Območje Murske Sobote - povprečno razmerje med zavarovano in 
poškodovano površino pred uvedbo OPT je za koruzo 1: 3,52 ali na 1 ha 
poškodovanih površin je 3,52 ha zavarovanih površin, po uvedbi OPT pa 
1:7,56 . 
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Primerjava razmerja poškodovanih / zavarovanih površin pod koruzo pred 
in po uvedbi OPT je 1:2,15 v korist branjenega obdobja. 
 
Slika 7.: Diagram zavarovanih in uničenih površin MURSKA SOBOTA – 
(J.ČEPLJAK, 1989) :                                                                         vinska trta 
 

 
 
Območje Murske Sobote - povprečno razmerje med zavarovano in 
poškodovano površino pred uvedbo obrambe pred točo je za vinsko trto 1: 
2,91 ali na 1 ha poškodovanih površin je 2,91 ha zavarovanih površin, po 
uvedbi obrambe pred točo pa 1:4,89 . 
Primerjava razmerja poškodovanih/zavarovanih površin pod vinsko trto 
pred in po uvedbi OPT je 1:1,68 v korist branjenega obdobja. 
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Slike prikazujejo predvsem za območje Prekmurja veliko razliko med 
obdobjem pred in po uvedbi OPT. Podatki za diagrame so povzeti v 
absolutnih zneskih iz zgoraj navedene študije. 
 

6.  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je leta  
     1994 naročilo izvedbeni projekt »Obramba pred točo Republike  
     Slovenije« in ga je izdelal »RASTING« Maribor. Projekt je  
     predvideval modernizacijo celotnega obstoječega sistema OPT  
     vendar zaradi menjave vlade ni bil realiziran. 

 
7.    Istega leta 1994 je »RASTING« Maribor izdelal za MKGP tudi   
       »Projekt sanacijskih del za Radarski center Žikarce. Kljub podpori  
       temu projektu in zahtevi lokalnih skupnosti po vzpostavitvi RC  
       Žikarce, ni bil realiziran.  

 
8.  Samoiniciativno je bil 1997 izdelan »Predlog obrambe proti toči v R 

Sloveniji«, ki ga je izdelalo podjetje GVD d.o.o. Medvode, sicer tudi 
edini slovenski proizvajalec vremenskih radarjev. Poudarek je bil 
dan kombinirani OPT z uporabo talnih generatorjev, raket in letal 
ter gostejše radarske mreže. 

 
9. Letalski center Maribor je  leta 2003 pripravil »Smernice dela na 

projektu OPT z letali in pregled dejavnosti od 1999 do 2002« s 
glavnim poudarkom na letalski obrambi. 

 
10. Kmetijsko gozdarski zavod Maribor je 2007 izdelal projektno nalogo 

»Učinkovit in sprejemljiv na čin zmanjševanja škod pred točo v regiji 
Podravje in Pomurje« s poudarkom na zavarovanju trajnih nasadov 
in kmetijskem zavarovanju. Naloga podrobno analizira različne 
sisteme aktivne in pasivne OPT v R Sloveniji in v sosednjih državah. 

 
Da pa se tudi v svetovnem merilu na področju OPT marsikaj dogaja, je po 
podatkih WMO v več kot 40 letih v 30-40 državah osrednjih geografskih 
širin na več kot 100 mio ha izvajana OPT in sicer: 
- z letali                                                  na 174.778 ha  ali  18,66 % 
- z raketami                                           na   97.551 ha  ali  10,41 % 
- s talnimi generatorji                           na   63.500 ha  ali    6,78 % 
- s kombinacijo rakete-letala                na 576.960 ha  ali  61,59 % 
- s kombinacijo rakete-generatorji      na   24.000 ha  ali    2,56 %. 
Pri tem niso upoštevane še površine, kjer se izvajajo operativni sistemi 
stimulacije padavin (Izrael – dež, ZDA – zasneževanje smučišč). 
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Slika 8.:  Škoda ki jo lahko povzroči toča na mrežah  
 

 

 

 
 
 
 
Pomembno pa je tudi financiranje OPT, ki se po podatkih WMO v 
svetovnem merilu financira iz: 
a. - zavarovalnic                                                          6 % 
b. - vladnih proračunov                                              6 % 
c. -  kombinacije a. in b.                                              6 % 
d. – kombinacije zasebnih in državnih sredstev      25 % 
e. – proračunov lokalnih skupnosti (občin)              57 %. 
 
Po posameznih državah je slika naslednja: 
 
- AVSTRIJA: 75% kmetje, 25% kmet. ministrstvo; strošek OPT: 3,6€/ha   
- BOLGARIJA: 100% drž. prora čun ; strošek OPT: 3,7€/ha 
- FRANCIJA: sofinanciranje kmet. ministrstva in zdr uženja kmetov 
- GRČIJA: kmet. ministrstvo iz sredstev obveznega zavarovanja,   
                    oblikovanega kot 3% prodaje kmetijskih proizvodov) 
- ARGENTINA: v Huhuji- zavarovalnice, v obm. Mendoza -  proračun 
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- MADŽARSKA: 38% kmet. ministrstvo, 10% ob čine, 34% kmetje 10%  
     ostali lastni prihodki OPT 

- ZRN: delno proračun, delno zainteresirani zasebniki 
- HRVAŠKA: 50% prora čun iz sredstev kmet. ministrstva in sredstev za  
             odpravo posledic naravnih nesreč, 25% proračuni županij in 25%  
             zavarovalnice 
- ZDA: zavarovalnice, državni proračun, lokalne skupnosti in kmetje 
- RUSIJA: 50% zvezno kmet. ministrstvo, 50% proračuni republik 
- SLOVENIJA: prora čun kmet. ministrstva in branj. občin, zavarovalnice 
 
V osnovi so 4 viri financiranja: 
- proračun 
- neposredni koristniki 
- lokalne skupnosti 
- zavarovalnice 
                               

9.  PREDLOGI: 
 

1. Regresiranje zavarovalnih premij dvigniti na del, ki ga pokriva 
država na 50% oz. 80% in s tem usmeriti financiranje lokalnih 
skupnosti v druge, za kmetijstvo pomembne programe; 

2. Razširiti nabor nesreč, pri katerih se zavarovanje regresira iz 
državnih sredstev; 

3. Predlagati Vladi RS sklep, da se omogoči poskusno posipanje 
točonosnih oblakov vsaj še 10 let in spremlja rezultate na 
točemernem poligonu in podatke zavarovanih in morebiti 
poškodovanih površin kmetijskih kultur; 

4. Primerjati radarske slike z sledjo letal zaradi primerjave 
učinkovitosti vnosa kondenzacijskih snovi; 

5. Poskusno uvesti nove snovi kot kondenzacijska jedra pri OPT 
za primerjavo z obstoječimi snovmi; 

6. Proučiti možnost vzpostavitve RC Žikarce in RC Slavnik; 
7. Proučiti možnost izvajanja letalske OPT v Posavju in na 

Primorskem; 
8. Oživiti strokovne aktivnosti projekta »EUROHEIL«, p ri čemer 

pa proučiti možnost primerjave podatkov iz točemernih 
poligonov branjenih in nebranjenih območij kot nadomestilo 
randomizaciji; 

9. Ne glede na to, da se škod po toči v kmetijstvu in gozdarstvu ne 
ocenjuje, naj bi se vrednotili vsi podatki o škodi, ki jo toča 
povzroči tudi gospodarstvu, na objektih in infrastrukturi,   
zaradi pridobitve kompleksne slike o škodi po toči. 
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10.   POVZETEK : 
 
1.  Obramba pred točo (OPT) je eden od sistemov umetnega vpliva na  
     vreme, pri katerem pa se tehta povzročena škoda in pa cena njenega  
     izvajanja. 
 
2.  Meteorološki strokovnjaki opozarjajo, da bo ob globalnih spremembah  
     tudi območje R Slovenije še bolj podvrženo vremenskim vplivom (toča,   
     poplava, suša), zato so razmišljanja o zmanjševanju njihovega vpliva  
     nujna. 
 
3.  Občutljivost kmetijske pridelave predvsem na točo je visoka in v trajnih  
      nasadih tudi daljnosežna - večletna. 
 
4.  Ob ekonomski podhranjenosti kmetijstva je poleg zavarovanja  
     kmetijskih pridelkov nujno tudi aktivno zavarovanje (mreže, OPT z   
     letali, raketami), pri čemer mora aktivno vlogo odigrati država. 
 
5.  Nujno je urediti zakonske podlage za zavarovanje kmetijske pridelave,  
     izvajanje obrambe in njeno vrednotenje. 
 
6.  Na področju raziskav združiti relevantne aktivnosti in jih vklju čiti v  
     obstoječe sisteme OPT tudi na mednarodnem nivoju. 
 
7.  Zagotoviti zadostna finančna sredstva za dopolnitev sistema OPT. 
 
 
                                                                     
 

ZAHVALA 
 
Iskreno se zahvaljujem domačim in tujim strokovnjakom – meteorologom, 
ki so mi nesebično posredovali vse znanje in vedenje o meteoroloških 
dogajanjih, ki sem ga le delno zajel v tem prispevku, v času mojega 
službovanja na MKGP od leta 1981 pa do upokojitve pa ga  kot odgovorni 
funkcionar vedno zagovarjal. Zahvala gre tudi vsem terenskim operativcem 
– strelcem ukinjenega sistema OPT in ne nazadnje tudi izvajalcem 
sedanjega letalskega sistema OPT. 
 
 
                                                                Janez ČEPLJAK, univ.dipl.inž.agr. 


