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Pripravljenost republike Slovenije na spoprijemanje z jedrskimi, radiološkimi,
kemičnimi in biološkimi viri ogrožanja
Grožnje, ki jih povezujemo z jedrsko-radiološkimi, kemičnimi in biološkimi elementi, se v
sodobnem času ne pojavljajo zgolj v obliki orožja ali kot bojni agens, temveč tudi v drugih
nevojaških oblikah, predvsem v oblikah, ki jih neposredno ne povezujemo s takšnimi
grožnjami. Te nevojaške oblike pa so vse bližje civilni družbi in navadnim ljudem, ki pa so
zaradi tega lahko resno ogroženi. Jedrske elektrarne, radiološki elementi, kemična industrija in
nalezljive bolezni so možne nevarnosti, proti katerim brez ustreznega načrta zaščite in
reševanja, znanja, opreme in skupnega sodelovanja ne bomo uspešno delovali in zavarovali
populacije. Z raziskovalno nalogo sem poskušal povezati te nevarnosti z načrtovanjem zaščite
in reševanja v Republiki Sloveniji in to predstaviti v neki celostni obliki. Namen je, da
predstavim te »hipotetične nevarnosti«, s katerimi se lahko spoprijema Republika Slovenija, da
predstavim mehanizme zaščite in reševanja ter ljudi in enote, ki stojijo za tem. Jedrskoradiološke, kemične in biološke nevarnosti so problematika za reševanje, kjer je potreben
celotni državni aparat in vsa razpoložljiva sredstva, kajti borimo se proti nečemu, česar ne
vidimo ali slišimo, ko pa to zaznamo, pa je najverjetneje že prepozno. Preventivno delovanje je
na tem področju ključ do uspeha. Kljub temu pa je v Republiki Sloveniji, ki ima za grožnje s
trenutnim vzorcem pojavljanja zadostno zaščito, potrebno storiti še veliko, da bo ta zaščita
zadostovala tudi za večje grožnje. Treba pa je upoštevati dejstvo, da nikoli ne bomo mogli ljudi
v celoti zaščititi in obvarovati pred jedrsko-radiološkimi, kemičnimi in biološkimi grožnjami.
Ključne besede: Jedrsko-radiološki, kemični in biološki elementi, kritična JRKB
infrastruktura, načrt zaščite in reševanja, JRKB grožnje in ocena ogroženosti, raven
ogroženosti, dekontaminacija.
Republic of Slovenia's readiness for combating nuclear, radiological, chemical and
biological threats
The threats which we associate with nuclear-radiological, chemical and biological elements
aren't only used as weapons or battle agents in modern times, but also in other non-military
forms. Mostly in ways that we don't directly associate with threats. Non-military use of these
elements is however getting closer and closer to the general public and everyday civilians, who
could be under threat because of this. Nuclear plants, radiological elements, the chemical
industry and infectious diseases are potential threats against which we have no appropriate plan
of defence and rescue, knowledge or equipment. Without cooperation we won't be able to
successfully protect the population. With this research paper I attempted to connect these
dangers with planning for defences and rescue against such attacks in Slovenia and present this
subject in a wider scope. Its purpose is, to present these "hypothetical dangers" with which
Slovenia could be confronted, to present our mechanisms of defence and rescue along with the
people and units that make them work. Nuclear-radiological, chemical and biological dangers
are a problem which would require all available resources, because we are fighting against
something, which we cannot see or hear and by the time we can detect it, it's probably too late.
Preventive action in this field is the key to success. Slovenia currently has enough defence
against current trends of threats, however much more must be done for us to be able to defend
ourselves against larger threats. We must keep in mind that, we will never be able to rescue and
protect everyone from nuclear-radiological, chemical and biological threats.
Keywords: Nuclear-radiological, chemical and biological elements, critical JRKB
infrastructure, plan of defence and rescue, JRKB threats and evaluation of threat, level of threat,
decontamination.
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Seznam kratic

ARAO

Agencija za radioaktivne odpadke

ARSO

Agencija Republike Slovenije za okolje

ELME

Ekološki laboratorij z mobilno enoto

EHI

Enote za hitre intervencije

GEŠP

Gasilske enote širšega pomena

IJS

Institut Jožef Stefan

JRKB

Jedrsko, radiološko, kemično in biološko

MEEL

Mobilna enota ekološkega laboratorija

MEHM

Mobilna enota za hidrologijo in meteorologijo

NEK

Nuklearna elektrarna Krško

PIGE

Poklicna industrijska gasilska enota

PIGD

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo

PPV

Področje pristaniške varnosti

PVZE

Področje varovanja zdravja in ekologije

NLZOH

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravje

OVO

Osebna varovalna oprema

URSJV

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost

URSZR

Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje

UVHVV

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

TRIGA

Testing, research, isotopes, general atomic

ZVD

Zavod za varstvo pri delu

ZZV

Zavod za zdravstveno varstvo
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1 UVOD
Tema, ki sem jo izbral za magistrsko nalogo obsega nevarnosti, ki so se že pojavljale v človeški
zgodovini, najpogosteje v obliki epidemij, kemične industrije in uporabe kemikalij za vojne
namene, v sodobnem svetu pa se z razvojem in uporabo radioaktivnih elementov razvije tudi
pojav jedrskih nesreč in radioloških dogodkov. Nevarnosti JRKB elementov nas nenehno
spremljajo, vendar šele v sodobnem času se te snovi začnejo intenzivneje razvijati in posledično
predstavljati tudi večjo nevarnost človeku. V zadnjem desetletju se intenziteta in prisotnost
groženj z JRKB elementi povečuje, za primer lahko vzamemo jedrsko nesrečo v Fukušimi,
uporabo kemičnega orožja v Siriji ali pa izbruh ebole v zahodni Afriki (Douglas, 2016).
Da bi lažje razumeli, kakšna je dejanska JRKB problematika, jo je treba pregledati in proučiti
v celoti, ta celota pa zajame tako vojaške kakor tudi nevarnosti na civilnem področju. Najprej
preglejmo, kakšne nevarnosti nam JRKB problematika predstavlja, ko nanjo pogledamo z
vidika vojaške uporabe.
Jedrsko orožje je postalo dosti bolj nevarno kakor prvi primerki atomskih bomb, odvrženi na
Hirošimo in Nagasaki. Jedrska oborožitev predstavlja izredno eksplozivno moč in veliko
nevarnost za celotni svet. V obdobju hladne vojne leta 1986 v strahu pred takšnim uničenjem
mednarodna skupnost razvije pogodbo o neširjenju jedrskega orožja. Izrael, Indija in Pakistan
niso nikoli podpisali sporazuma o neširjenju jedrskega orožja, Severna Koreja pa se je v celoti
odmaknila od te ideje in začela razvijati svoj jedrski program (Roth, 2006). Vendar še vedno
imata največjo količino jedrskega orožja Rusija in ZDA, približno 93-odstotkov svetovne
zaloge jedrskega orožja. Dva tisoč kosov jedrske oborožitve v različnih oblikah je v stalni
pripravljenosti za uporabo med državama, kar pa predstavlja samo po sebi nevarnost tudi za
nesrečo, napako ali kibernetični napad. Za uporabo v teroristične namene pa zadostuje že
radioaktivni material, ki ga je več kot 1,800 ton v več kot 25 državah in je v veliko primerih
pod slabo zaščito. Manjše količine radioaktivnega materiala pa zadostujejo za izdelavo
»umazane« bombe, ki lahko z radioaktivnim materialom kontaminira celotno mesto, to pa
predstavlja veliko varnostno tveganje (NTI, 2015).
Ali je uporaba kemičnega orožja v sodobnem času še bojno učinkovita? Upoštevati moramo
dejstvo, da so sodobne vojske dobro opremljene in izurjene za delovanje v primeru JRKB
elementov, upoštevati moramo tudi vremenske razmere in druge okoliščine na bojišču (Werk,
2017).
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Zato se k uporabi kemičnega orožja ali njegovih sestavin zatekajo skrajne organizacije, ki jih
povezujemo s terorizmom, vedno bolj pogosto postaja varnostno vprašanje terorizem in
uporaba JRKB elementov. Avtorji navajajo, da tukaj govorimo o dogodkih, »z majhno
verjetnostjo, ampak velikimi posledicami«. Zadeva ni zanemarljiva, saj so se takšni napadi že
pojavili, na primer (Bale in Ackerman, 2004) seznam bioloških dejavnikov, ki predstavljajo
veliko nevarnost za ljudi, v primeru bio-terorističnega napada, je majhen, vendar potencialna
nevarnost obstaja. Glede na to, da je do takšnih napadov že prišlo, jih lahko, čeprav z majhno
verjetnostjo, pričakujemo tudi v prihodnje.
Na drugi stani pa se pojavlja polemika uravnoteževanja nevarnosti. Če je teroristični napad z
JRKB elementi dogodek z majhno verjetnostjo, ali so res potrebni takšni zaščitni ukrepi?
Takšno mišljenje se navezuje še na obdobje hladne vojne, ko je bila večina zaščitnih ukrepov
usmerjena v protijedrsko zaščito, na koncu pa je zmanjkalo sredstev za požare in poplave, ki so
povzročili tudi največ škode (FEMA, 2011).
Medtem ko jedrsko-radiološko in kemično orožje največkrat povezujemo z vojaško uporabo ali
skrajnimi skupinami in s terorizmom, so biološki dejavniki nevarnost sodobni družbi, v obliki
orožja ali epidemij.
Problem se pojavi pri proizvodnji in sproščanju teh dejavnikov v okolico, dejavniki so si med
seboj tudi različni po karakteristikah, pri tem pa moramo upoštevati, da je lahko večji del
populacije cepljen ali imun proti določenim boleznim, uporaba toksinov na večji populaciji pa
je logistično težko izvedljiva. Samo nekaj bioloških agensov predstavlja zadostno nevarnost,
da ogrozijo celotna mesta, povzročijo paniko in škodo. Za izvajanje takšnih napadov je potrebna
dobra finančna podpora in znanje ter laboratorij; dostop do tega pa nimajo vse teroristične
skupine in drugi sodelujoči. Se pa lahko takšni agensi uporabijo na posameznikih in izoliranih
skupinah ljudi, ki so bolj ranljivi, saj se na manjši površini sprosti večja intenziteta dejavnika.
Zato lahko predpostavimo, da se napadi z biološkimi agensi lahko izvedejo na izolirane
skupnosti (Kortepeter in Parker, 1999).
Kljub velikemu napredku v zdravstvu, razvoju cepiv in drugih terapij, se zaradi globalnih
premikov prebivalstva z njimi širijo tudi nalezljive bolezni, med zadnjimi pandemija H1N1
gripe. Obolevanje pa pusti posledice na delovanju družbe, posledično tudi na gospodarstvu.
Pojavljata se dve kategoriji bolezni in okužb, nove bolezni in bolezni, ki se pojavljajo ponovno.
Splošen problem predstavljajo nove bolezni, ki so neznanka infektologom in katerih
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karakteristike še ne poznamo, znani pa so primeri, ko že znane bolezni, zaradi mutacij postanejo
nove bolezni. Pri teh klasifikacijah se tudi upošteva odpornost teh bolezni na antibiotike in
druga zdravila. Predvideva se, da je 60–80 % bolezni in okužb prešlo na človeka z živali, veliko
takšnih bolezni se je v zgodovini že pojavljalo, sistemsko so jih omejili ali izkoreninili, zdaj pa
se zaradi dobrih pogojev znova pojavljajo. Čeprav je možno iztrebiti določene bolezni in
zajeziti druge, pa novih bolezni in virusov ne moremo izkoreniniti, vsaj v bližnji prihodnosti
ne. Bolezni, ki so se pojavljale v preteklosti, se v sedanjosti pojavljajo v močnejši obliki,
patogeni organizmi se razvijajo skupaj s človekom in mu vedno predstavljajo nevarnost
(Morens in Fauci, 2013).
Z JRKB nevarnostmi se najpogosteje in v najrazličnejših oblikah srečujemo v civilni sferi, ker
pa to niso klasični JRKB elementi, kakor na primer bojni agensi, jih velikokrat ne povezujemo
s nevarnostmi, katere nam ti dejansko predstavljajo. Dejstvo je, da se največ nesreč, povezanih
z JRKB elementi, zgodi v civilnem okolju in tukaj tudi pridemo največkrat v stik z JRKB
elementi, ki niso tako smrtonosni, kakor bojni agensi, so pa vseeno nevarni za ljudi.
Nesreča v jedrski elektrarni Fukušima Daiči je primer, kako lahko civilna infrastruktura ravno
tako predstavlja JRKB nevarnost. Zaradi potresa, ki se je zgodil 11. marca 2011, je prišlo do
izpada električne energije v jedrski elektrarni, ustavili so se hladilni sistemi reaktorjev 1, 2, 3
in posledično je prišlo do taljenja jedrskega goriva, puščanja zadrževalnih hramov in sproščanja
radioaktivnih elementov v okolico. Do prihoda cunamija so bili vklopljeni pomožni dizelski
generatorji, ki so omogočali normalo delo elektrarne, s prihodom cunamija pa je voda zalila
pomožne generatorje in tako onemogočila njihovo delovanje. Zaradi nevarnosti je bilo
evakuirano prebivalstvo v dvajsetkilometrskem krogu, v okolici elektrarne, kasneje pa se je
zaradi vremenskih vplivov ta krog povečal na trideset kilometrov (Kos, 2012).
Za primer nesreče v kemični industriji lahko poudarimo nesrečo v Bhopal-u (Indija), kjer je
decembra 1984 prišlo do puščanja štirideset ton metil-izocianata, posledica tega je bilo 3800
smrtnih žrtev, za zakasnelimi posledicami nesreče pa je bilo poškodovanih in mrtvih še veliko
več (Broughton, 2005). Takšno število žrtev lahko pripišem slabi infrastrukturi in nepoznavanju
varnostnih ukrepov. Ta primer nam kaže, da je tudi v mirnodobnem stanju prisotnost kemikalij
velika nevarnost za civilno prebivalstvo.
Takšnih nesreč in podobnih dogodkov je še dosti več, zajamejo tudi področje jedrske energije
in področje nalezljivih bolezni. Za primer vpliva kužne in nalezljive bolezni na družbo
predstavimo primer »španske gripe«, ki je izbruhnila po koncu prve svetovne vojne leta 1918.
13

Takrat je bila okužena tretjina svetovnega prebivalstva, za posledicami gripe pa je umrlo 3–5
odstotkov takratne svetovne populacije - 17 milijonov ljudi. Podatki o smrtnih žrtvah se
razlikujejo glede na različne vire, ti navajajo od 20–50 milijonov žrtev. K širjenju in veliki
smrtnosti pa so zagotovo pripomogli različni dejavniki, kakor je slaba higiena, podhranjenost,
izčrpanost in vojna. Zaradi vojnih razmer pa so o gripi poročali le v nevtralni Španiji, po kateri
se je poimenovala. Gre pa za mutiran sev influence A H1N1 (Mestna knjižnica Ljubljana,
2018).
JRKB nevarnosti se pojavljajo tudi v Republiki Sloveniji, te so sicer znatno manjše kakor
nevarnosti na globalni ravni, vendar so ravno tako prisotne. Prisotna pa je tudi konstantna
nevarnost napada terorističnih ali skrajnih skupin, to pa večkrat podcenjujemo. Po podatkih
URSZR nas
V Sloveniji obkroža približno 350.000 ton različnih nevarnih snovi. Od tega jih je 95 odstotkov
v tekočem, štiri odstotke v trdnem in le en odstotek v plinastem stanju. Vnetljivih nevarnih
snovi je okoli 85 odstotkov, prevladujejo pa tekoče vnetljive snovi, nafta in naftni derivati.
Gasilci na leto opravijo od 600 do 700 intervencij zaradi nesreč z nevarnimi snovmi oziroma
zaradi onesnaženega okolja. V več kot 90 odstotkih primerov imajo opravka z naftnimi
derivati.« (URSZR, 2014e)
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2 Metodološki okvir

2.1 Opredelitev problema proučevanja
Delo je večplastne narave in zajema več različnih področij, povezanih z jedrsko-radiološkimi,
kemičnimi in biološkimi elementi, ter njihov vpliv na varnost prebivalstva v Republiki
Sloveniji. V magistrskem delu bom razdelal JRKB problematiko v slovenskem prostoru, ta
problematika nas spremlja vsak dan in z različnimi intenzivnostmi. Moj predmet proučevanja
je pripravljenost na spoprijemanje z JRKB viri ogrožanja. Temo bom predstavil z več vidikov,
torej s kakšno kritično infrastrukturo se srečujemo na tem področju, kakšne grožnje nam
dejansko predstavlja ta infrastruktura in ali se uspešno spoprijemamo s temi grožnjami?
Poskušal bom razčleniti, kako deluje slovenski sistem zaščite in reševanja na tem področju in
ali je učinkovit.
2.2 Cilji analize
Cilji moje naloge so:
-

Predstaviti JRKB elemente in nevarnosti, ki jih predstavljajo.

-

Predstaviti kritično infrastrukturo v Republiki Sloveniji. S tem bom poudaril lokacije,
ki so potencialno nevarne.

-

Ugotoviti oceno ogroženosti. Na podlagi poznavanja kritične infrastrukture bom
izoblikoval oceno ogroženosti, ki velja za Republiko Slovenijo.

-

Na podlagi izvedenih analiz izdelati priporočila in poudariti, kje so potrebne izboljšave
na področju zaščite pred JRKB elementi.

2.3 Raziskovalna vprašanja
Glavno raziskovalno vprašanje je:
-

Kakšna

je

stopnja

pripravljenosti

Republike

Slovenije

oziroma

njenih

institucij/organizacij na delovanje v primeru ogroženosti, ki je posledica
uporabe/delovanja JRKB elementov.
Raziskovalna podvprašanja so:
-

Kateri od JRKB elementov predstavlja realno največjo grožnjo v Republiki Sloveniji?

-

V kateri regiji v Republiki Sloveniji predstavljajo JRKB elementi največjo grožnjo?

-

Ali so razpoložljiva materialno-tehnična sredstva in enote zadostni in v skladu s
pripravljenimi načrti?
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-

Ali predstavlja trenutna raven zaščite kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji
zadostno zaščito pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo JRKB elementi?

-

Ali Republiki Sloveniji največjo nevarnost predstavljajo množične kužne in nalezljive
bolezni ali epidemije? Če da, katere?

2.4 Metode
Ob analizi predmeta proučevanja sem uporabil več metod pridobivanja in interpretacije
podatkov, prek podatkovnih baz, člankov, spletnih virov in drugih gradiv. Temeljna
raziskovalna metoda je bila analiza prvotnih (dokumentov, načrtov in pravilnikov) in drugotnih
virov (knjig in člankov).
V začetnem delu naloge, kjer je bilo potrebno najprej predstaviti JRKB tematiko, JRKB
elemente in kritično infrastrukturo, ki so bili relevantni za nalogo, sem uporabil
deskriptivne/opisne metode, do teh pa sem prišel skozi analizo primarne in drugotne literature.
Ko sem opisoval nevarnosti JRKB elementov v Sloveniji in predstavil oceno ogroženosti, sem
poleg že naštetih metod uporabil namensko merilno lestvico za analizo stopnje ogroženosti (ta
je predstavljena v prilogi A). Lestvica je sestavljena iz petih stopenj, in sicer od 0 (ni vpliva)
do 4 (zelo velik vpliv), glavno merilo pa je, kakšen vpliv ima JRKB element na relevantno
kritično infrastrukturo in na situacijo, ki bi nastala ob JRKB dogodku. Na podlagi te analize
sem del svojih podatkov predstavil tudi skozi matriko stopnje ogroženosti, ta je predstavljena v
prilogi B. Namen matrike stopnje ogroženosti je, da na podlagi analize lahko določimo, koliko
je kakšen del kritične infrastrukture dejansko ogrožen.
V poglavju, kjer sem predstavil primere JRKB dogodkov, ki so se zgodili v preteklih letih na
Slovenskem, sem uporabil tudi metodo študije primerov in primerjalno analizo med temi
primeri, na podlagi te pa sem predstavil »naučene lekcije« iz teh primerov, ki sem jih vključil
v končno analizo. Pri specifičnih primerih dogodkov sem uporabil še opis karakteristik ter vpliv
JRKB elementov na ta dogodek in analizo zgodovinskega ozadja.
Svoje ugotovitve sem združil in predstavil skozi analizo SWOT, kjer sem skozi njene
komponente predstavil, kako se Republika Slovenija trenutno spoprijema z izzivi, ki jih
predstavljajo JRKB elementi. Pri tem so mi pomagali poglobljeni pogovori, ki sem jih opravil
s poznavalci, strokovnjaki in odločevalci iz civilnega in vojaškega področja. Vprašanja
poglobljenih pogovorov so vključevala sestavine analize SWOT, pogovori pa so bili izvedeni
s predstavnikom URSZR, predstavnico toksikološke klinike, s strokovnjaki Slovenske vojske

13

za JRKBO in s predstavnikom gasilcev. Skupno sem izvedel poglobljeni pogovor s desetimi
osebami.
V zaključnem delu naloge sem opravil sintezo spoznanj ter odgovoril na zastavljena
raziskovalna vprašanja in na podlagi svojih ugotovitev tudi podati nekaj smernic ali napotkov
za izboljšavo obstoječega stanja.
2.5 Temeljni pojmi
JRKB elementi - S tem poimenovanjem zajamemo tako skupino mirnodobnih nevarnosti, ki
so sestavljene predvsem iz toksičnih industrijskih snovi (TIS), naravnih epidemij, kemičnih
požarov, izpustov kemikalij v okolje, radioloških nesreč in podobnih situacij. Te situacije so
posledica predvsem naravnih ali tehničnih nesreč, v določenih primerih pa je vključen tudi
človeški dejavnik (RKB priročnik). Mirnodobne nevarnosti se od vojaških razlikujejo po tem,
da JRKB elementi, ki so vključeni v te nevarnosti, v osnovi niso namenjeni za uničevanje ali
onesposabljanje žive sile, materialno tehničnih sredstev in okolice.
Zajamemo pa tudi vojaške nevarnosti, to pa so bojni agensi. Bojni agensi so namensko
ustvarjene substance in pripravki, namenjeni izključno za onesposabljanje ali uničevanje žive
sile, materialno tehničnih sredstev in okolice. Ko govorimo o bojnih agensih, govorimo o
dejanskem jedrsko-radiološkem, kemičnem in biološkem orožju ali drugih sestavinah te
oborožitve, ki so narejene za potrebe vojskovanja. Ovrednotimo jih glede na toksikologijo
(živčni, krvni, mehurjevci, dražljivci, dušljivci, psihotropni, rastlinski in ostali) ali na taktično
uporabo (dolgotrajni, kratkotrajni, pol-obstojni in strupeni dimi), obstaja tudi delitev glede na
agregatna stanja, vendar se ta operativno ne uporablja (GŠ JLA, 1968, 19–25). Z besedo JRKB
elementi zajamemo krovno poimenovanje vseh nevarnosti, ki jih povezujemo z jedrskoradiološkimi, kemičnimi in biološkimi nevarnostmi, tako v civilnem, kakor tudi na vojaškem
področju.
Zaščita in reševanje – Gre za dejavnosti in aktivnosti, ki se izvajajo z namenom, da se ljudi
zaščiti pred naravnimi, drugimi nesrečami in ostalimi nevarnostmi, do katerih lahko pride tako
v mirnodobnem kakor v vojnem času. Če pa se te že zgodijo, se jim priskoči na pomoč in izvaja
reševanje. V Republiki Sloveniji te dejavnosti opravlja Uprava republike Slovenije za zaščito
in reševanje (v nadaljevanju URSZR), te dejavnosti so predvsem upravne in strokovne naloge,
naloge organiziranja, priprave in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
obveščanje in alarmiranje, organiziranje in izvajanje strokovnih usposabljanj, izdelava načrtov
zaščite in reševanja ... (URSZR, 2014i).
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3 Predstavitev JRKB elementov

3.1 Jedrsko - radiološki elementi
3.1.1 Jedrsko orožje
V zgodovini bojevanja je bilo jedrsko orožje v vojne namene uporabljeno dvakrat, v obeh
primerih avgusta leta 1945. Uporaba dveh atomskih bomb je odprla atomsko dobo in nova
področja boja. »Mali deček« je bil odvržen, 6. 9. 1945, Uranova bomba z močjo 14–17 kt na
Hirošimo, 9. 9. 1945 pa je bil odvržen »Debeluh« Plutonijeva bomba z močjo 21 kt na mesto
Nagasaki. To je sprožilo kapitulacijo Japonske in zaključek druge svetovne vojne na Pacifiku
in po svetu, odprlo pa je »Pandorino skrinjico«, kajti celoten svet se je začel pripravljati na novo
jedrsko vojno, ki bi lahko ogrozila celoten svet in človeško civilizacijo (Permuš, 2019).
Vsa materija v znanem svetu je sestavljena iz atomov, malih gradnikov, ki vsebujejo tri različne
sestavne delce, protone, nevtrone in elektrone. Jedro vsakega atoma pa poimenujemo atomsko
jedro ali »nucleus«, tu so protoni in nevtroni. Jedrsko orožje v taki ali drugačni obliki deluje na
to jedro, glede na način delovanja delimo na atomsko ali nuklearno (fisijsko), termonuklearno
(fuzijsko) in nevtronske bombe.
Za nuklearno ali atomsko orožje je značilno, da se med procesom fisije v jedru težki atomi
cepijo v manjša, lažja jedra in tako tudi oddajo višek energije. Ta proces se lahko zgodi naravno,
spontano lahko pa se tudi sproži drugače. Umetno se fisijo sproži tako, da se v atomsko jedro
ustreli nevtron, ki sproži nestabilnost atoma in cepitev jedra, to razcepljeno jedro pa povzroči
nestabilnost pri ostalih jedrih in tako poteče verižna reakcija. V določenih radioaktivnih
elementih, kako sta Uran in Plutonij, takšna fisija sproži večje število odvečnih nevtronov in
tako sproži verižni odziv, če ta jedra absorbirajo sosednji atomi (Union of concerned scientists,
2019).
Pri termonuklearnem orožju je znan proces fuzije, ki deluje ravno obratno, ko so jedra lažjih
elementov izpostavljena visokim temperaturam in pritiskom, se združijo v celoto in tako tvorijo
težje jedro, ob tem pa se sprošča energija, takšnemu orožju rečemo tudi vodikova bomba.
Energija, ki je potrebna za inicialno fisijsko eksplozijo, kasneje tvori fuzijo vodikovih atomov.
Energija, ki jo sprosti inicialna nuklearna (fisijska) eksplozija, spoji (tvori) fuzijo atomov v
novo jedro, tako se ustvari izjemno visoka temperatura, podobna centru sonca (ki ravno tako
deluje na način fuzije). Energija, ki se pri tem oddaja, se uporabi kot uničujoča sila.
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To orožje je dosti bolj močnejše v primerjavi z Nuklearnim (fisijskim) orožjem, to nam pove
že podatek, da moč nuklearnega orožja merimo v kt (Kilo tonah-10³) TNT-ja, medtem ko
termonuklearno pa merimo v mt (Mega tonah-106) TNT-ja. Torej jakost jedrskega orožja po
učinku na okolico enačimo s tonami konvencionalnega eksploziva TNT-ja. (Union of
concerned scientists 2019).
3.1.2 Radiološko orožje
Radiološka bomba, poznana tudi pod imenom »umazana bomba«, je sredstvo za širjenje
radioaktivnih delcev in kontaminacijo okolice. Narejena je iz dveh elementov, in sicer iz
radioaktivnega sredstva ali elementa in konvencionalnega eksploziva, ob detonaciji eksploziv
razbije radioaktivno sredstvo ali element na manjše delce in tako kontaminira večje področje.
Eksplozija umazane bombe nima takšnega rušilnega učinka kakršnega ima jedrsko orožje,
lahko pa povzroči zdravstvene težave, gospodarsko škodo, preplah in paniko. Čiščenje in
dekontaminacija takšne eksplozije bi lahko trajala več let, radioaktivni prah pa bi imel izredno
negativne posledice na okolico in ljudi.
Veliko radioaktivnih elementov, ki bi bili potencialno uporabljeni za izdelavo takšne bombe, je
relativno lahko dostopnih in jih uporabljamo v zdravstvu, industriji in za komercialne namene.
Izotopi, ki jih uporabljamo za zdravljenje rakavih obolenj, kakor so Celzij-137, Cobalt-60 in
Iridij-192, so tudi potencialni kandidati za izdelavo radiološke bombe. Veliko zdravstvenih in
ostalih institucij ter ustanov, ki uporabljajo te elemente, niso ustrezno zavarovane, da bi
preprečile potencialne odtujitve teh materialov. Študija centra za boj proti širjenju radioaktivnih
snovi je objavila podatek, da se je v letu 2014 zgodilo 170 dogodkov, povezanih z izginotjem
radioaktivnega materiala, kar je skrb vzbujajoč podatek (NTI, 2019).
Dejstvo je, da bi za izvedbo napada z radiološkim orožjem potreboval večjo količino
radioaktivnega materiala, konfliktne skupine, ki bi izdelovale takšno orožje, bi kmalu prišle pod
drobnogled državnega varnostnega aparata. Če bi pa prišlo do detonacije radiološke bombe, bi
ta predvsem povzročila kontaminacijo infrastrukture, kjer ljudje delajo in živijo, posledično pa
splošno paniko in nemir med prebivalstvom, kar bi pripeljalo do izrednih razmer. Smrtne žrtve
bi lahko bile posledica eksplozije ali močne kontaminacije z radioaktivnim prahom, to bi
vplivalo le na tiste v neposredni bližini. Primarni učinek radiološkega orožja je preplah in
nemiri ter povzročanje materialne in gospodarske škode skozi kontaminacijo sredstev (USNRC,
2018).
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3.2 Kemični agensi
Ko govorimo o kemičnem orožju, najpogosteje omenjamo bojne pline in strupe, vendar pa v to
skupino prištevamo tudi zažigalno orožje in toksične industrijske snovi, ki jih konvencija o
prepovedi uporabe kemičnega orožja (Chemical weapons convention CWC) opredeljuje tudi
kot nevarne agense, ki pa niso kemično orožje.
3.2.1 Kemični agensi
Kemični agens je kemikalija, ki je namensko uporabljena za povzročanje škode na živih
organizmih. Ta škoda nastane zaradi toksičnih lastnosti te kemikalije, kemični agensi spadajo
v skupino kemičnega orožja, v to skupino prištevamo tudi strelivo in druge sisteme dostave teh
kemikalij ter opremo, za proizvodno kemičnih agensov.
»Kemični agens, v trdem, tekočem ali plinastem stanju je substanca, ki povzroči nek negativni
učinek na živi organizem, tako da reagira s tkivom živega organizma ali z njegovo okolico,
zrakom, vodo in/ali zemljo ter tako povzroči poškodbe ali smrt organizma.« (»Chemical agent«,
b. d.)
Kemično orožje lahko opišemo kot: »Strupeno-toksično kemikalijo, ki je vgrajena v granati ali
pridodana za to namenjenemu strelivu«. Ta opis zajame zgolj manjši del kemikalij, ki so
kategorizirane kot kemično orožje v konvenciji o prepovedi uporabe kemičnega orožja
(Chemical weapons convention CWC). Konvencija zajema tudi ostale strupene kemikalije in
njihove sestavne dele, ki se lahko uporabijo kot kemično orožje (OPCW, 2019).
Groba in osnovna delitev kemičnih agensov je na:
-

Živčne bojne strupe (Sarin, Soman, Tabun in družina VX strupov);

-

mehurjevce (Iperit, Dušikov iperit, Lewisit);

-

krvne bojne strupe (cianovodikova kislina, arzenik in cianidi);

-

dušljivce (klor, fosgen, difosgen);

-

dražljivce (Kihavci (Clark in Adamsit) in Solzivci (CS)).

Različni viri in vojaški teoretiki pa poleg že naštetih dodajajo tudi naslednje skupine agensov:
-

Bljuvalci/bruhalci (adamsit),

-

psihotropni strupi (BZ in LSD),

-

rastlinski (defolianti, herbicidi in sterilizatorji tal),

-

toksini (ki se jih da sintetizirati v laboratoriju).
(Virology, 1995-2007)
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3.2.2 Industrijske toksične snovi (TIS)
»To so industrijske kemikalije, ki so proizvedene, shranjene in transportirane po celotnem
svetu, so v plinastem, tekočem in trdnem agregatnem stanju. Človeku predstavljajo nevarnosti,
so rakotvorne, korozivne, lahko poškodujejo reproduktivne zmožnosti, krvno sliko in/ali
dihalne organe. Lahko pa predstavljajo tudi fizično nevarnost, so vnetljive, eksplozivne ali
drugače reagirajo z drugimi snovmi.« (HDHHS, 2005)
»Toksične industrijske kemikalije so opredeljene kot kemikalije, katerih je LCt50 (smrtna
koncentracija na 50 % populacije), manjša kot 100,000 mg.min/m3 v človeku (sesalcih) in
proizvodnja, ki ne preseže 30 ton na leto v eni proizvodni instituciji.«
Ta opredelitev razlikuje TIS od drugih visoko toksičnih snovi, ki so proizvedene v izredno
majhnih količinah, treba je tudi upoštevati, da je na svetu še veliko več potencialnih TIS, ki
lahko škodljivo delujejo na človeški organizem (JRAMC, 2002).
3.2.3 Zažigalno orožje
Zažigalno orožje je orožje, ki z ognjem ali vročino, ki jo povzroči njegovo delovanje, ubije, ali
poškoduje ljudi in/ali infrastrukturo. V skupino zažigalnega orožja najpogosteje umeščamo
zažigalne bombe in izstrelke, polnjene z belim fosforjem ali napalmom (mešanico smol in
naftnih derivatov), prištevamo pa še razna improvizirana orožja, kakor so molotovke, kakor
tudi namensko proizvedena sredstva – plamenometalce in ostala orožja v različnih oblikah
(Weapons law encyclopedia, 2019a).
Protokol, ki govori o zažigalnem orožju iz leta 1980 (Protokol III, 1980 Konvencija o uporabi
določenih konvencionalnih - nehumanih orožij) opredeljuje zažigalna orožja, kot:
»Vsako orožje ali strelivo, katerega primarna funkcija je, da povzroči ogenj na tarči ali
opekline na človeku zaradi plamena, toplote ali kombinacije teh, ki nastanejo na osnovi
kemične reakcije tega orožja«.
Iz te definicije so izvzeta sredstva, ki lahko ne namenoma povzročijo ognja ali opeklin, to so
razsvetljevalni naboji, signalni naboji, dimna zavesa in streliva za protioklepni boj, ki lahko
zaradi svojih komponent povzročijo požar (Weapons law encyclopedia, 2019b).
3.3 Biološki agensi
3.3.1 Biološki agensi
Biološke agense lahko v različnih oblikah najdemo v naravi ali laboratorijih. Glavni
predstavniki so bakterije, virusi, glive in zajedavci. Velik del teh agensov je nenevaren človeku
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in živi v simbiozi z njim, vendar pa obstajajo določeni agensi, ki so človeku nevarni ali
povzročijo smrt. Ker gre za nevidne organizme, težko ocenimo tveganje, ki ga predstavljajo za
človeka, največkrat pa je nevarnost v obliki okužbe, obolenja, zastrupitve s toksini (ki tvorijo
biološki agensi) ali pa z alergičnim odzivom na substance, ki jih tudi proizvedejo biološki
agensi (encimi) (Health and safety authority, 2019).
Smernica (2000/54/EC), ki sta jo objavila Evropski parlament in Svet, definira biološke agense
kot:
»Mikroorganizme, vključno s tistimi, ki so bili gensko spremenjeni, celične kulture in človeške
endoparazite, ki so sposobni povzročiti kakršno koli okužbo, alergijo ali zastrupitev«.
Smernica o bioloških agensih (2000/54/EC) tudi klasificira te agense v štiri kategorije glede na
njihovo kužnost, preprečevanje in zdravljenje:
1. Biološki agensi iz skupine 1 so tisti, ki naj ne bi povzročali okužbe in/ali bolezni pri ljudeh.
2. Biološki agensi iz skupine 2 so tisti, ki lahko povzročijo okužbo in/ali bolezen pri ljudeh in
bi bil lahko nevaren za ljudi, ni pa verjetno, da bi se širil v okolico in zdravljenje je na voljo.
3. Biološki agensi iz skupine 3 so tisti, ki lahko povzročijo hudo okužbo in/ali bolezen pri ljudeh
in lahko predstavljajo resno nevarnost za okolico in ljudi, lahko se širijo v okolico; zdravljenje
je na voljo.
4. Biološki agensi iz skupine štiri so tisti, ki povzročijo hudo okužbo in/ali bolezen pri ljudeh
in predstavljajo resno nevarnost za okolico, zanje ni na voljo zdravil ali zdravljenj (OSH WIKI,
2018).
Znana pa je tudi delitev bioloških agensov, ki jo uporabljajo v ZDA, in sicer v kategorije A, B
in C.
A kategorija zajema biološke agense, ki se redko pojavljajo v človeški populaciji in
predstavljajo veliko tveganje za nacionalno varnost. Agensi A kategorije imajo visoko
prenosljivost med človeško populacijo in povzročajo visoke smrtne žrtve, posledično tudi velik
pritisk na javno zdravstvo. Povzročajo lahko večje nemire in kaos v državi kot posledico strahu.
Potrebni pa so tudi dodatni varnostni ukrepi in priprave za zaščito, v to kategorijo uvrščamo
Antraks, Črne koze, Kugo, Ebolo, Tularemijo ...
B kategorija zajema biološke agense, ki so drugotni po prednostnem seznamu in niso tako kužni
in prenosljivi kakor agensi iz A kategorije, povzročajo zmerno obolevnost, vendar nizko število
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smrtnih žrtev. Ravno tako so potrebni zaščitni ukrepi in splošni nadzor nad širitvijo. V to
kategorijo spadajo toksin Ricina, Q vročica, Tifus, Kolera ...
C kategorija zajema biološke agense, ki bi lahko v prihodnosti množično razvijali in uporabljali
zaradi njihove dostopnosti, preproste proizvodnje in prenosljivosti. Agensi pa bi lahko
predstavljali potencialno veliko nevarnost za zdravstveni sistem. Zanje lahko rečemo, da so
potencialni agensi »v razvoju«. V to skupino uvrščamo Tuberkulozo, Rumeno mrzlico,
hemoragične mrzlice ... (Virology, 1995-2007).
Za uspešno širjenje nekega biološkega elementa ali okužbe oziroma bolezni je treba zadostiti
določenim pogojem, ki omogočajo optimalno širjenje bolezni med populacijo. Širjenje bolezni
najlažje predstavimo po Vogralikovi verigi, ta mora biti sklenjena, da pride do okužbe oziroma
do širitve bolezni med populacijo. Razdelimo jo lahko na pet med seboj povezanih elementov.
1. Vir okužbe; ta je najpogosteje v obliki bolnih ljudi ali živali, ki so že okuženi z virusom
ali bakterijo in delujejo kot medij prenosa. Vir okužbe je lahko tudi pokvarjena ali
okužena voda in hrana, zemljišče ali prah.
2. Pot prenosa; prehajanje biološkega elementa na druge ljudi, živali ali predmete poteka
po različnih poteh. V človeško telo lahko bolezni najpogosteje vstopijo skozi dihala ali
dotika z virom okužbe, ki ga v telo vnesemo po sluznici ali prebavilih. Možnost vstopa
pa je tudi čez mehanično poškodbo, odprte rane ali ugriza. Pogost prenos pa je tudi po
vektor - torej pika žuželk, insektov in mrčesa.
3. Vhodna vrata; vstopna točka v telo ali organizem, kakor že omenjeno, so to sluznice in
koža, dihala ter prebavila.
4. Virulenca; virulenca je sposobnost biološkega elementa, da vstopi v organizem, se
prilagodi in se začne razmnoževati. Ta je odvisna predvsem od hitrosti širjenja, hitrosti
razmnoževanja, škodljivosti za organizem, inkubacijske dobe in podobno. Bolezni, ki
so bolj virulentne, so tudi bolj smrtonosne, saj se hitreje širijo med človeško populacijo.
Za potrebe biološkega orožja se virulenca lahko tudi namensko modificira v
laboratorijih in se tako sintetizirajo nove viruse, ki se hitreje širijo in so bolj nevarni za
človeka in njegovo okolico.
5. Napadeni organizem; da pride do okužbe nekega organizma, je treba upoštevati več
dejavnikov, predvsem fiziološke: starost, spol, fizična kondicija, dedna nagnjenost in
podobno. Ti vplivajo, kako hitro se bo organizem okužil, če se sploh bo in kako bo
imunski sistem deloval proti tej okužbi, veliko vlogo pa ima tu tudi imunost organizma,
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ki je lahko naravna (dedna zasnova) ali pa umetna, ki jo dosežemo s pomočjo cepiv in
drugih medicinskih pripravkov.
Da pride do okužbe organizma in prenosa bolezni na drugi organizem, pa mora biti sklenjena
Vogralikova veriga, če je ta onemogočena ali prekinjena, ne pride do okužbe in posledično se
bolezen ne širi. Razumevanje tega je pomembno, sploh, ko govorimo o zajezitvi bioloških
elementov in o zaščiti pred njimi (RKB priročnik).
3.3.2 Toksini
»Toksin je strupena substanca, ki je specifični produkt metabolnih aktivnosti živega organizma
in je po naravi zelo nestabilna in strupena.« (»Toxin« b. d.)
Samo definicijo toksinov pa lahko razširimo tudi na tri kategorije, in sicer:
1. Toksikanti / polutanti
Toksikanti so snovi, ki povzročajo škodljive biološke učinke na okolico, lahko so umetni
(onesnaževalci), biološko proizvedeni ali naravni, najdemo jih v zraku, vodi in zemlji, med njih
pa največkrat prištevamo: pesticide, težke kovine, cigaretni dim ...
2. Toksine
Toksini so peptidi ali proteini, ki jih proizvede neki živi organizem. V stiku z živim
organizmom ali tkivom povzročijo poškodbe ali odmiranje tega. Mednje največkrat prištevamo
produkte bakterij (botulin, tetanus) ali strupene substance v gobah in rastlinah.
3. Strupe
Strupi so toksini, ki jih proizvedejo živi organizmi za njihovo naravno delovanje. Ločimo jih
na dve kategoriji, in sicer za: predacijo (uporabo strupa za uboj plena z namenom
prehranjevanja), to tehniko uporabljajo škorpijoni, kače, pajki ... in obrambo (uporabo strupa
za izvajanje obrambe pred napadalcem), to tehniko uporabljajo čebele, mravlje, žabe ...
V angleški literaturi večkrat zasledimo izraza »Venomus« in »Poisones«, pri obeh izrazih gre
za strup ali toksin, vendar ločimo tehniko aplikacije, ko govorimo, da je neki organizem
»Venomus« nas lahko ta organizem piči ali ugrizne in tako prenese strup. Ko pa je neki
organizem »poisenes« pa nam lahko škoduje, če ga zaužijemo (Toxtutor, 2019). V slovenščini
oba pojma zajamemo z besedo, da je neki organizem »strupen« in tehniko aplikacije moramo
opisati dodatno.
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4 Pregled JRKB elementov v Sloveniji
Kritična infrastruktura zajema vse zmogljivosti, ki so ključnega pomena za Republiko
Slovenijo, prekinitev njihovega delovanja ali njihovo uničenje bi povzročilo resne posledice za
našo nacionalno varnosti, gospodarstvo in ostale ključne družbene procese, kot so varnost,
zdravje in splošna blaginja ljudi.
V področje kritične infrastrukture prištevamo tudi dejavnosti povezane z ugotavljanjem,
določanjem nevarnosti in zaščito te kritične infrastrukture, merila za ugotavljanje kritične
infrastrukture, ki pa so oblikovani na podlagi presoje škode in resnih posledic, v primeru
prekinitve delovanja te.
Načrtovanje zaščite obsega vse potrebne ukrepe (ocenjevanje tveganj) za zaščito kritične
infrastrukture, ocena tveganj se izdela s celovitim postopkom identifikacije in analize ter
ovrednotenja različnih virov tveganja za delovanje kritične infrastrukture.
Ukrepi za zaščito kritične infrastrukture so vse varnostne dejavnosti, ki preprečujejo motnje v
delovanju kritične infrastrukture ali prekinitev njenega delovanja, ob kriznih situacijah pa ti
ukrepi blažijo posledice, poskuša se čim hitreje zagotoviti njeno nemoteno delovanje (ZKI,
2017).
4.1 Jedrsko-radiološka infrastruktura
»Slovenija ima eno jedrsko elektrarno z instalirano močjo 676 MWe, en raziskovalni reaktor z
instalirano močjo 250 kW, en zaprt rudnik urana in eno centralno skladišče za odpadke malih
proizvajalcev. Ti objekti se nahajajo na treh jedrskih lokacijah: Krško, Brinje v Dolu pri
Ljubljani in Žirovski vrh, opredelimo jih kot slovenski »jedrski program« (Veselič, 2007).
4.1.1 Nuklearna elektrarna Krško
Nuklearna elektrarna Krško obratuje že 35 let, družbene spremembe in tehnološki razvoj na
področju jedrske tehnologije, sta močno zaznamovala delovanje elektrarne. Ob začetku
delovanja so bili predvsem pomembni visoki strokovno-tehnični standardi jedrske tehnologije,
danes pa so prisotne še tržne zakonitosti in predvsem družbena sprejemljivost. Zgodovina je
večkrat pokazala, kako varna ali ne varna je lahko jedrska energija. Zato je jedrska varnost na
prvem mestu, to zagotavlja tudi konkurenčnost in stabilnost proizvodnje jedrske energije in
ohranja družbeno sprejemljivost jedrske elektrarne Krško (NEK, 2018a).
Prve raziskave za lokacijo postavitve jedrske elektrarne so bile izvedene v letih 1964–1969, te
je izvedla delovna skupina poslovnega združenja energetike Slovenije, prvotna investitorja pa
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sta bila Savske elektrarne Ljubljana in Elektropriveda Zagreb. Avgusta 1974 je bila sklenjena
pogodba o dobavi opreme in graditvi jedrske elektrarne, sodelovalo je tudi Ameriško podjetje
Westinghouse Electric Corporation, ki je bilo tudi projektant, izvajalca del pa sta bila domači
podjetji Gradis in Hidroelektrika, montažo pa sta izvajali podjetji Hidro-montaža in Đuro
Đakovič. Decembra 1974 je bil položen temeljni kamen za Nuklearno elektrarno Krško, deset
let pozneje, leta 1984 pa je elektrarna dobila dovoljenje za obratovanje.
Pred začetkom obratovanja je bilo treba izvesti izkope in osnovna gradbena dela, montažo
reaktorske zgradbe, postopoma pa je začela v Reško pristanišče prihajati prva oprema za jedrski
del elektrarne, ki je bila v naslednjih mesecih tudi montirana v elektrarno. Na začetku
osemdesetih let pa je bila zaključena dobava goriva in opravljena je bila sinhronizacija
generatorja na omrežje, posledično je elektrarna oddala prve kWh električne energije v
elektroenergetski sistem. Kasneje, v letu 2000, je potekel projekt posodobitve elektrarne in
dobava popolnega simulatorja za usposabljanje operativnega osebja (NEK, 2018b).
Evropska komisija je jeseni 2011, objavila poročilo o izvajanju stresnih testov za evropske
jedrske elektrarne, med njimi tudi za NEK. Za Izvedbo stresnih testov za 143 nuklearnih
elektrarn v evropski uniji so se odločili po jedrski nesreči v japonski nuklearni elektrarni v
Fukušimi. Po navedbah iz poročila nobeni od 14 članic evropske unije, ki imajo nuklearne
elektrarne ni potrebno ustaviti dejavnosti, so pa področja kjer je potrebno izboljšati varnostne
ukrepe. Med dobrimi primeri so bile izpostavljene Finska, Švica in Slovenija, za katero so tudi
domači strokovnjaki izpostavili, da je varna in vzorna nuklearna elektrarna (Dnevnik, 2011).
Nuklearna elektrarna Krško torej sodi med bolj varne elektrarne tovrstnega tipa, vendar to ne
pomeni, da se nesreče in drugi krizni dogodki ne morejo zgoditi
Med potencialne JRKB dogodke lahko navedemo okvaro zadrževalnega hrama in posledično
izpust kontaminirane vode in drugih snovi v okolico. Izpust teh snovi je tudi odvisen od
velikosti okvare, hitrosti puščanja, koncentracije in ali gre za moker ali suh izpust. Takšen
JRKB dogodek bi imel izredno velik vpliv na okolico in ljudi, predvsem zaradi škode, ki je bila
povzročena s kontaminacijo in posledicami, ki bi jih prinesla dekontaminacija tako velike
površine, sanacija takšnega dogodka bi bila dolgotrajna in predvsem finančno draga. Največjo
pokritost in kontaminacijo bi povzročilo širjenje delcev po zraku v obliki aerosola, zato je NEK
v letu 2013 izvedel raziskavo in simulacije širjenja jedrsko-radioloških elementov po zraku, pri
tem so upoštevali meteorološke podatke iz tega območja za obdobje enega leta. Analize so
pokazale, da so v takšnem primeru potrebni takojšni zaščitni ukrepi, ki se uporabljajo ob
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radiološki nesreči za radij 10 km od JRKB dogodka, območje predvidenih dolgoročnih ukrepov
pa velja za radij 25 km od kraja nastalega JRKB dogodka.
4.1.2 Raziskovalni reaktor v Podgorici (Brinje v Dolu pri Ljubljani)
Reaktorski infrastrukturni center (RIC) – raziskovalni reaktor, je del Instituta Jožef Stefan,
osnovni namen reaktorsko infrastrukturnega centra je obratovanje in vzdrževanje
raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II za potrebe raziskovalnih skupin na IJS in od drugod.
Reaktor TRIGA Mark II je namenjen za šolanje na področju uporabe reaktorjev in jedrske
tehnologije nasploh, z njim pa tudi izvajajo raziskave z nevtroni in žarki gama in izdelujejo
radioaktivne izotope. Izdelala ga je znana ameriška jedrska družba, General Atomics.
Reaktor je bil zgrajen leta 1966, dobavila ga je ameriška družba General Atomics, reaktorski
tank, telo reaktorja in zgradbe pa so zgradila domača podjetja. Leta 1991 smo ga rekonstruirali,
obnovili in priredili za pulzno obratovanje. Reaktor proizvede približno 50 litrov nizko in
srednje radioaktivnih odpadkov na leto. Shranjujemo jih v centralnem državnem prehodnem
skladišču za nizko in srednje radioaktivne odpadke, ki je postavljeno tik ob rektorski zgradbi,
upravlja pa ga Agencija za radioaktivne odpadke.
Leta 1999 smo z reaktorja odpeljali vse izrabljene gorivne elemente (vsega skupaj 219) na
trajno odlaganje v ZDA. V Reaktorskem infrastrukturnem centru od takrat ni visoko
radioaktivnih odpadkov v obliki izrabljenega goriva (Institut Jožef Stefan, 2019a).
Osnovni namen reaktorja je obratovanje za raziskovalne namene in šolanje, ki jih izvajajo
različni raziskovalci iz Slovenije in drugje. Operaterji izvajajo dejavnosti, pri katerih se zahteva
usposobljenost za delovanje v okolju s sevanjem ali za delo z reaktorjem. Takšno usposabljanje
je pomembno, saj je takšnih usposobljenih strokovnjakov v Sloveniji izjemno malo. Reaktor
pri svojem delu uporabljajo različne raziskovalne skupine (biološki in geo-kemijski ciklusi,
radiokemija in radio-ekologija, reaktorska fizika, interakcija sevanja in plazme s snovjo,
eksperimentalna fizika osnovnih delcev). Z reaktorjem pa se izvajajo tudi tečaji za operaterje
nuklearne elektrarne Krško (v sodelovanju z izobraževalnim centrom za jedrsko tehnologijo),
za izvajanje praktičnih vaj študentov fizike in jedrske tehnike in druge tečaje in izobraževanja.
Druge aplikacije uporabe reaktorja pa so nadzor nad menjavo goriva pri remontu nuklearne
elektrarne Krško, testiranje opreme za izvajanje fizikalnih testov nuklearne elektrarne Krško,
obsevanje, izdelava in servisiranje industrijsko zaprtih virov in podobno (Institut Jožef Stefan,
2019b). Raziskovalni reaktor spada med izredno varne tovrstne rektorje, na svetu je približno
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deset podobnih reaktorjev z življenjsko dobo 40–50 let, do zdaj še ni bilo zabeleženih nobenih
nesreč s tovrstnimi reaktorji. Če bi že prišlo do JRKB dogodka, ima reaktor samovarovalni
mehanizem, konstruiran je tako, da se ob nenadnem povečanju moči sam ugasne. Največjo
dejansko nevarnost predstavlja izlitje vode iz reaktorskega tanka, posledično bi se izpostavila
sredica s tem pa bi bila celotna reaktorska hala v sevanju. Vendar bi ta nevarnost bila zajezena
znotraj področja delovanja raziskovalnega središča, za prebivalstvo bi bila najnevarnejša
poškodba srajčke gorivnega elementa, ki bi oddajala dozo sevanja nekaj mikro Sv v radiju
100 m v okolici raziskovalnega reaktorja.
4.1.3 Ravnanje z radioaktivnimi odpadki (skladiščenje in odlaganje)
Radioaktivni odpadki nastanejo kot produkt uporabe v več sferah, delimo jih na visoko, srednje
in nizko radioaktivne odpadke, to vpliva tudi na posebnosti pri skladiščenju teh odpadkov.
Največji proizvajalec radioaktivnih odpadkov v Sloveniji je energetski sektor, sledi mu
raziskovalna dejavnost in medicina, ter industrija in manjši viri, kakor so včasih bili javljalniki
požara in podobno.
Posebnosti skladiščenja pa so vezana glede na razpolovno dobo radioaktivnih odpadkov.
Dolgoživi radioaktivni odpadki so visoko radioaktivni odpadki, ki so nevarni tudi po več
stoletnem skladiščenju, mednje spadajo tudi srednje radioaktivni odpadki, ki imajo tudi krajše
razpolovne dobe. Med kratkožive radioaktivne odpadke uvrščamo tiske, katerih razpolovna
doba je manjša od 30 let. Na to vezane tehnične rešitve pri skladiščenju radioaktivnih odpadkov
so odvisne od njihove nevarnosti, vendar se večina srednje in nizko radioaktivnih odpadkov
skladišči v namenskih suhih dvoranah in v namenskih sodih, skladiščenje bolj nevarnih
odpadkov pa zahteva tudi povečano varovanje in podzemno skladiščenje teh odpadkov.
Skladiščenje radioaktivnih odpadkov je velikokrat tehnično-sociološka problematika, saj
človek nima čuta za zaznavo radiacije, to pa nam povzroča nerazumen strah in nelagodje, ko
govorimo o radioaktivnih odpadkih.
Nuklearna elektrarna Krško bo predvidoma do leta 2023 proizvedla 3.700 m3 kratko živih nizko
in srednje radioaktivnih odpadkov, v nadaljnjem obdobju 20 let bi proizvedla dodatnih 1.0001.200 m3 radioaktivnih odpadkov (Veselič, 2007). Te odpadke pa trenutno v Sloveniji
skladiščimo na dveh lokacijah v Krškem, znotraj kompleksa nuklearne elektrarne in v Brinju
pri Ljubljani.
Nizko in srednje radioaktivne odpadke ter izrabljeno gorivo, ki nastajajo v jedrski elektrarni
Krško, v času obratovanja hranijo na lokaciji elektrarne, in sicer v skladišču za nizko- in srednje
19

radioaktivne odpadke oziroma v bazenu za izrabljeno gorivo. V načrtu je tudi gradnja suhega
skladišča za izrabljeno gorivo. Nizko- in srednje radioaktivni odpadki, ki nastajajo v medicini,
raziskavah in industriji (mali povzročitelji) in odpadki neznanih povzročiteljev so uskladiščeni
v Centralnem skladišču radioaktivnih odpadkov v Brinju pri Ljubljani (ARAO, 2019a).
Za potrebe centralnega skladišča Brinje je bila izvedena varnostna analiza, ki ugotavlja, da ni
pričakovati večjih JRKB dogodkov, saj tudi v primeru izpusta jedrsko-radiološkega elementa v
notranjosti objektov skladišča ta ne bi prišel v okolico in bi bil pod zakonskimi mejami in
normativi. Poudarjene so možnosti, ki vključujejo človeški dejavnik, kakor so požari,
teroristična dejanja ali kraja radioaktivnih odpadkov. Ta dejanja bi predstavljala potencialno
nevarnost, predvsem ko govorimo o terorističnem dejanju ali kraji radioaktivnih odpadkov.
V Sloveniji trenutno še ni postavljenega odlagališča za nobeno vrsto radioaktivnih odpadkov.
Izpostavimo lahko odlagališče hidro metalurške jalovine Boršt in odlagališče rudarske jalovine
Jazbec na lokaciji nekdanjega rudnika v Žirovskem Vrhu, ki pa je sanirano.
Načrtuje se, da bi se v prihodnjih letih zgradilo odlagališče za nizko in srednje aktivne
radioaktivne odpadke, kamor bodo trajno odloženi odpadki iz jedrske elektrarne ter odpadki
malih povzročiteljev. Proučujejo se tudi moderni pristopi uporabe izrabljenega goriva, ki
predvidevajo možnosti za ponovno uporabo oziroma prodajo izrabljenega goriva kot surovine
(ARAO, 2019b).
4.2 Kemična infrastruktura
Kemična industrija je eden izmed ključnih stebrov gospodarstva, povezuje različna podjetja in
panoge, katerih proizvodnja in tehnologija temelji na proizvodnji kemikalij, kemičnih izdelkov
in procesov. Ta industrija zagotavlja tudi napredne materiale in tehnologije za ostale
gospodarske panoge in procese. Njen prispevek k moči in konkurenčnosti Slovenije v Evropi
in svetu je občuten. Za celotno kemično industrijo pa je na prvem mestu tudi pomembna
varnost, zato je velik poudarek na inšpekcijskih nadzorih in programih varnega ravnanja ter
visokih standardih pri delu, zaradi same narave dela je ta panoga nevarna tako za delavce, kakor
tudi za okolje, v katerem je (GZS, 2019a).
Združenje kemijske industrije je panožno strokovno združenje, ki deluje v okviru Gospodarske
zbornice v Sloveniji, kemično industrijo pa loči v naslednje oddelke in dejavnosti:
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»Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov , proizvodnja farmacevtskih surovin in
preparatov , proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas ali pa ti sicer opravljajo drugačne
dejavnosti, vendar jih interesi vežejo na omenjene dejavnosti.« (GZS, 2019b).
4.2.1 Obrati večjega tveganja
Čeprav kemična industrija ni kritična infrastruktura po osnovni definiciji, je pa učinek te
industrije ob nesrečah na ljudi in okolje tako velik, da so tu potrebni posebni varnostni ukrepi,
govorimo o obratih večjega tveganja za okolico in ljudi. Obrati večjega tveganja so podjetja, ki
se ukvarjajo z dejavnostmi oziroma uporabljajo kemikalije, ki so posebno nevarne oziroma
toksične za ljudi in okolje. Takšna podjetja so pod posebnim nadzorom, sama pa imajo narejene
varnostne elaborate in načrte zaščite in reševanja v primeru nesreč.
-

Butan Plin, d .d. - Ljubljana

Butan Plin d. d. Ljubljana, je podjetje, ki se ukvarja z nakupom, skladiščenjem in prodajo ter
transportom utekočinjenega naftnega plina, ki je v osnovi mešanica butana in propana. Na
lokaciji podjetja so v načrtu MOL izpostavljene naslednje kapacitete:
-

Dve ležeči cisterni 2 × 250 m3 Propan 230t,

-

dva snopa s po šestimi stoječimi cisternami 12 × 250 m3 UNP 3000m3 1471t,

-

ležeče cisterne 6 × 60 m3 UNP 360m3 176.5t,

-

polne jeklenke po 10 kg, 5000 kosov UNP 123.5 m3, 60.5t,

-

polne jeklenke po 35 kg, 100 kosov UNP 8.4 m3, 3.86t,

-

acetilen, jeklenke, 80 kosov acetilen 0.5t,

-

železniške cisterne, 6 kosov, vsaka 80 – 110 m3 UNP 240 m3 118t.

Glede na izvedene analize v podjetju te predvidevajo možnost izpusta iz pokončnih
rezervoarjev. Nenadzorovan izpust plina se lahko konča z zaustavitvijo puščanja in
razredčitvijo oblaka plina pod prag eksplozije ali pa se ta razvije v gorenje in eksplozijo.
Predvidene posledice izpusta so izhlapevanje tekočega plina, tvorba oblaka in eksplozivni vžig,
posledica tega pa je eksplozija, ki lahko poškoduje ljudi in objekte v neposredni bližini. Zajeto
območje nevarnosti obsega polmer 1225 m od nastanka potencialne eksplozije ob izpustu 250
m3, to je izpust enega pokončnega rezervoarja od šestih v enem snopu. V takšnih razmerah je
nevarnost vžiga prisotna že na razdalji 160 m–280 m od vira izpusta, v primeru takšne nesreče
med delovnim časom, bi bilo ogroženih približno 2000 ljudi, tudi iz sosednjih podjetij in
okolice. Ne smemo izključiti možnosti nastanka verižne nesreče, ki bi sledila po eksploziji
prvotnega oblaka hlapov, ta bi sprožila tudi eksplozijo ostalih cistern. Zaradi nalaganja plina v
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jaških, ceveh in kleteh lahko pride tudi do zakasnelih eksplozij in nesreč več dni po prvotnem
izrednem dogodku (MOL, 2006).
-

Belinka Perkemija, d. o. o - Ljubljana

Belinka Prekemija je podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo bazičnih kemikalij. Proizvaja
vodikov peroksid in druge spojine, kot so natrijev preborat in preoksiocenta kislina. Pri svoji
proizvodnji pa uporablja tudi druge nevarne spojine, ki so strupene, gorljive ali dražljive.
Nevarnost za nesreče predstavlja oksidator, ki vsebuje 60 m³ delovne raztopine, mešanice
organskih topil. Za proizvodnjo končnega produkta vodikovega peroksida pa so potrebni vodik,
kisik in demineralizirana voda. Ostale surovine zajemajo etilantrakinon, paladij (katalizator za
hidrogeniranje), dušikova kislina, natrijev hidroksid, pirofosfat.
Največja nesreča se lahko zgodi v fazi oksidacije delovne raztopine, kjer primerno ohlajeno
delovno raztopino črpajo v oksidator in se ta intenzivno prepihava z zrakom temperature 50 –
60 °C in nadtlaku 0.6–0.9 bar. V obratu avtooksidacije ta predstavlja največjo nevarnost za
nastanek večje tehnične nesreče, ki ima za posledico požar, eksplozijo in izliv iz oksidatorja, če
pride v primeru izliva do vžiga hlapov in odpovedi posameznih varnostnih ukrepov. V primeru
takšne nesreče se pričakujejo poškodbe na opremi in ljudeh. V bližini šestih metrov od
oksidatorja se pričakuje hude poškodbe in opekline ter smrtne žrtve. Bolj, ko se oddaljujemo,
manjše poškodbe so predvidene vse do razdalje 20 m, kjer so pričakovane najmanjše poškodbe,
na ljudeh in opremi. Razdalja 20 m od oksidatorja je razdalja, ko so poškodbe še verjetne;
najmanjša končna varnostna razdalja (vpliva toplotnega sevanja požara) je po izračunih podjetja
124 m. Toplotno sevanje zaradi požara v obsegu končnega varnostnega radija 124 m ne bo
vplivala na opremo, lahko pa vpliva na delavce, ki bi bili ob požaru v obsegu delovanja
toplotnega sevanja na prostem (MOL, 2006).
-

Petrol Zalog - Ljubljana

Petrolovo skladišče na Zalogu v Ljubljani, je skladiščno distribucijski center za Ljubljansko
regijo in ima po podatkih podjetja kapaciteto v nadzemnih rezervoarjih 21.100 m³ za različne
vrste naftnih derivatov in pretakališča za cestne in železniške cisterne (MOL, 2006).
Po podatkih Petrola se v Zalogu skladiščijo naslednje snovi:
-

Neosvinčeni motorni bencin,

-

diesel gorivo,

-

ekstra lahko kurilno olje,
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-

aditive,

-

petroleje in beli spirit,

-

specialni bencini
(Petrol, 2017).

Podjetje je zaradi ravni tveganja sprejelo tudi določene varnostne ukrepe in postopke, in sicer:
-

Cisterne imajo dvojno dno in vgrajen sistem za kontrolo puščanja rezervoarjev, ki
omogoča lokalni in daljinski nadzor puščanja rezervoarjev, varnostne oddušnike s
plamenskimi zaporami rezervoarjev in lovilne bazene pod rezervoarji.

-

Imajo vzpostavljeno strelovodno zaščito in sistem požarnega javljanja ter instalacije in
naprave za gašenje.

-

Vzpostavljeno je tudi 24-urno dežurstvo varnostnikov/gasilcev z mobilno opremo za
gašenje.

Vse elementi, ki jih upravljajo, so hlapljive in vnetljive tekočine; diesel gorivo, kurilno olje,
bencini. Hlapi bencina že pri sobni temperaturi 20 °C tvorijo zelo eksplozivno mešanico, ki se
ob prisotnosti vira vžiga lahko vžge. Hlapi Diesla in kurilnega olja pa tvorijo eksplozivno
mešanico samo pri povišanih temperaturah, nad temperaturo plamenišča. So pa v kombinaciji
z bencinom kot primarno komponento vžiga lahko ravno tako nevarni. Glede na vrsto
skladiščenja in pretakanja je pri bencinih stalno prisotna nevarnost iztekanja in hlapenja, pri
Dieslu in kurilnem olju pa ob normalnih pogojih te nevarnosti ni. Rezultat simulacije razlitja
super 98 bencina iz rezervoarja 10 s kapaciteto 800.000 l kaže, da je radij območja možnih
smrtnih žrtev med ljudmi na prostem do 35 m (toplotno sevanje 15 kW/m2), radij območja
poškodb pa do 50 m (toplotno sevanje 5 kW/m2) (MOL, 2006).
Izvajata se obveščanje in alarmiranje zaposlenih in okoliških prebivalcev in splošne javnosti ob
večjih nesrečah, kakor je opredeljeno z načrtom zaščite in reševanja. Izvajajo ga Skladišče goriv
Zalog in poklicna industrijska gasilska enota ter službe varovanja. V primeru zaznave, obvestila
in alarmiranja o nesreči na obratu je treba zapreti vsa okna in vrata ter se zadrževati v zaprtem
prostoru in spremljati sredstva javnega obveščanja. Zaprti prostori se lahko zapustijo šele po
tem, ko je sprožen alarm za prekinitev nevarnosti (MOL, 2006).
-

Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o. - Ljubljana

Termoelektrarna toplarna sama po sebi ne predstavlja visokega tveganja z vidika kemične
infrastrukture, ima pa zaradi komponent, ki jih vsebuje obratovanje velik potencial za požar v
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proizvodnji, ta bi se zaradi izredno visokih delovnih tlakov hitro širil v okolico. Celotno
območje obrata lahko razdelimo na manjša območja glede na uporabo nevarnih snovi:
Skladiščno rezervoarski prostor za kurilno olje, skladiščni prostor za hidrazin (strupena
substanca, za vzdrževanje turbinskega kondenzata in vode za konzervacijo kotlov) in skladiščni
prostor za acetilen, ki je zelo lahko vnetljiv.
Kemikalije in druge spojine se skladiščijo v ustrezno urejenem skladišču. Objekt kemične
priprave vode pa ima ta posebni nevtralizacijski zbiralnik, ki se ga uporabi v primeru izlitja
hidazina. Hidazin se transportira v 200 litrskih sodih, ti se na mestu uporabe priključijo na
črpalke za samodejno doziranje kemikalije v tehnološke vode. Acetilen se uporablja v majhnih
količinah in predvsem pri vzdrževanju, za preprečevanje nesreč se uporabljajo ukrepi za varno
delo s plinskimi jeklenkami. V primeru požara in brezvetrja bi bil ta omejen na lokacijo
podjetja, bi se pa hitro razširil na druge lokacije ob primeru močnejšega vetra. V primeru, da bi
požar zajel tehnološko opremo, bi zaradi pritiska lahko prišlo do dodatne nevarnosti eksplozije.
V primeru nesreče v podjetju verižna nesreča ni pričakovana, bi pa to pomenilo izpad električne
energije za velik del mesta, podatek iz leta 2007 navaja, da bi v tem primeru brez električne
energije ostalo približno 53.600 stanovanj s 120.000 prebivalci (MOL, 2006).
-

Nafta Lendava - Lendava

Podjetje Nafta Lendava je sestavljeno iz štirih poslovnih delov, in sicer: Nafta Lendava, d. o.
o., Eko-Nafta, d. o. o., Nafta Varovanje in požarna varnost, d. o. o.
Kot del podjetja EKO nafta, d. o. o. obratuje tudi skladišče goriv, katerega osnovna dejavnost
je skladiščenje naftnih derivatov za zavod RS za blagovne rezerve. Občasno se izvaja tudi
pretakanje naftnih derivatov iz rezervoarjev v avtocisterne in obratno, v obratu se skladišči
dizelsko gorivo. V primeru izlitja ali drugih kriznih dogodkov se nemudoma aktivira poklica
industrijska gasilska enota, ki je pristojna za intervencije ob večjih nesrečah. V primeru večje
nesreče se o tem obvestijo tudi vodje sosednjih obratov: Petrol d. d. PE Skladišče goriv
Lendava, Rezervoarji, skladiščenje metanola, d. o. o, Metanol in proizvodnja metanola, d. o. o.
Skladišče goriv Lendava je v povezavi s Petrolovim skladiščem goriv v bližini, ta povezava je
namenjena preprečevanju učinka verižne nesreče v enem ali drugem obratu (Eko Nafta, 2017).
Nafta varovanje je poklicna industrijska gasilska enota (PIGE), ki skrbi za 24-urno požarno
varnost. Deluje na območju, kjer je povečano tveganje požarne ogroženosti zaradi specifične
kemične industrije. Enota je opremljena s tremi posebnimi kombiniranimi vozili za gašenje
požarov in dvema tehničnima voziloma za posredovanje pri prometnih nesrečah in razlitju
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nevarnih snovi. Pomagajo tudi pri osveščanju in usposabljanju glede požarne varnosti
zaposlenih v podjetju. Dajejo strokovne nasvete s področja požarnega varstva in izvajajo
praktično usposabljanje delavcev za izvajanje tega. Poleg tega izvajajo mesečne preglede
tehnične opreme in servisiranje naprav in drugih sredstev in izvajajo tehnično pomoč za
brezhibnost teh sistemov (Nafta varovanje, 2017).
-

Luka Koper - Koper

Luka Koper v koprskem pristanišču izvaja pristanišče in logistične storitve, pristanišče je vpeto
v mednarodne blagovne izmenjave in mednarodno poslovanje, dosledno pa skrbijo za
izboljšanje kakovosti življenja v prostoru, na katerem je pristanišče. Osnovna dejavnost je
izvajanje pretvornih in skladiščih storitev za vse vrste blaga, cilj je zagotavljanje logistične
podpore za stranke (Luka Koper, 2015a).
Glede na dejavnosti, ki jih opravljajo v Luki Koper, je bil tudi izdelan načrt zaščite in reševanja
v primeru industrijske nesreče, ta pa zajema tudi nesreče, povezane s kemikalijami in
kemičnimi snovmi. Načrt predvideva, da glede na dejavnosti v Luki Koper lahko pride do
naslednjih vrst nesreč: izlitje, požara in eksplozije. Glede na vrste izrednih dogodkov, katerih
posledice bi se odražale kot onesnaženje morja in tal, toplotno sevanje in kot eksplozija pa so
ti razvrščeni v:
-

Manjše nesreče (manjše poškodbe in vplivi na zdravje in okolje ali izlitje kemičnih
snovi ali nafte do 1m³ v morje).

-

Srednje (resnejše poškodbe in vplivi na zdravje in okolje ali izlitje kemičnih snovi ali
nafte do 10 m³ v morje).

-

Večje (smrtne žrtve in hudi vplivi na zdravje in okolje ali izlitje kemičnih snovi ali nafte
nad 10 m³).
(Luka Koper, 2017).

V območju Luke Koper so stalno prisotne naslednje nevarne snovi: plinsko olje JET A-1
(gorivo za reaktivne motorje), ortosilen, etanol, metanol, amonijak, stiren in neosvinčeni
bencin. Do nesreč lahko pride pri pretakanju teh snovi na terminalu za tekoče tovore in pri
skladiščenju teh. Na terminalu za kemikalije lahko pride do izpusta nevarnih snovi v okolje ali
požarov in eksplozij. Pri izpustu nevarnih snovi v okolje, v obliki tekočin bi se te zbrale v
posebnih lovilnikih in ne bi ogrožale okolja, vpliv strupenih hlapov bi se ob uhajanju omejil na
območje terminala, sunek eksplozije pa bi segal do najbližjih objektov sosednjega terminala.
Glede na to učinki nevarnosti teh snovi naj ne bi segali izven območja pristanišča. Na terminalu
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za sprejem naftnih derivatov lahko pride do izpusta teh v okolje ali do eksplozij, ob izpustu bi
se snov iztekla v lovilne sklede in ne bi bilo vplivov na okolico, požar pa bi bil omejen na
območje terminala. Pri pretakanju nevarnih snovi z ladij v ladijskih privezih lahko pride do
izpustov teh snovi v okolico ali do požara. V primeru izpustov v okolje se jih omeji s
plavajočimi zavesami, ki se preventivno postavijo pred črpanjem v morje, v primeru požara pa
se ladjo odstrani na odprto morje in se tako omeji vpliv požara. Na terminalu za sadje lahko
pride do izpusta amonijaka iz hladilnih sistemov, gre za manjše količine, v primeru nesreče
učinki te niso nevarni izven območja pristanišča (Luka Koper, 2015b).
Področja nesreč pokrivajo glavne intervencijske sile za posredovanje v primeru izrednih
dogodkov, to pa so sile Področja pristaniške varnosti (PPV) in sile Področja varovanja zdravja
in ekologije (PVZE).
Področje pristaniške varnosti (PPV) se deli na intervencijske sile vodstvene ravni (Vodja PPV,
operativni vodja, tehnični vodja in vodja področja civilne obrambe) in intervencijske sile
operativne ravni (varnostniki in operaterji varnostno nadzornega centra). Področje varovanja
zdravja in ekologije se ravno tako deli na dva dela, in sicer intervencijske sile vodstvene ravni
(vodja PVZE, vodja enote varovanja na morju in vodja požarne varnosti) in intervencijske sile
operativne ravni (gasilci). Poleg teh enot pa se v primeru nesreče aktivirajo tudi dodatne
gasilske enote PIGD (prostovoljno industrijsko gasilsko društvo) Luke Koper in CZ Luke
Koper. Sodeluje tudi podjetje Luka Koper INPO, d. o. o, ki razpolaga z enoto in s sredstvi za
posredovanje ob izlitjih nafte oziroma nevarnih in škodljivih snovi na morju. Skupaj z enoto
PVZE tvorijo enoto varovanja na morju za raven Luke Koper.
Enota Luke Koper INPO, d. o. o v osnovi prestavlja pomorsko enoto za posredovanje na morju
in enoto za pomoč pri posredovanju na kopnem, pomorsko enoto, ki je odgovorna za delovanje
ob izlitjih nafte, sestavlja delovodja in štiri izmene. Razpolagajo pa tudi z drugimi enotami, ki
se uporabljajo za čiščenje in odstranjevanje odpadkov, popravila na infrastrukturah in
instalacijah.
CZ Luke Koper, katere naloge zajemajo zaščito, reševanje in pomoč, opravljalo organi vodenja
(poveljnik, namestnik poveljnika in štab CZ Luke Koper) in enote CZ Luke Koper (dve enoti
za prvo pomoč, ena enota za RKB zaščito in dekontaminacijo, ena tehnično reševalna enota in
ena enota za uporabo zaklonišč).
Načrt zaščite in reševanja ima predvidene tudi zaščitne ukrepe ob RKB nesreči. Ob nesrečah z
nevarnimi in kemičnimi snovmi te lahko nenadzorovano uhajajo v okolje, zato je treba na
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celotnem prizadetem območju poostriti nadzor. Terminali in skladišča s takšnimi snovmi so
opremljeni z varnostnimi listi in elaborati, ki vsebujejo podatke o teh snoveh, avtoprevozniki,
ki prevažajo takšne snovi, morajo imeti s seboj dokumentacijo v slovenščini. V primeru nesreče
s kemičnimi snovmi lahko vodja intervencije oziroma poveljnik CZ Luke Koper odredi pregled
prizadetega območja, ki ga izvede državni organ ali ustrezna služba. Ob posebnih primerih, ko
ni mogoče ugotoviti, za katero vrsto nevarne snovi gre ali če so potrebne zahtevnejše terenske
in laboratorijske raziskave, se za pomoč zaprosi Inštitut Jožefa Stefana in njihovo mobilno
ekipo ekološkega laboratorija ELME, tega pa aktivira regijski center za obveščanje.
Dekontaminacijo območja izvede enota za dekontaminacijo v sestavi CZ Luke Koper ali
zunanji izvajalci (Luka Koper, 2017).
-

Kemična industrija Hrastnik (klor) - Hrastnik

Podjetje TKI (tovarna kemičnih izdelkov) Hrastnik se ukvarja z razvojem, proizvodnjo in
predelavo baznih industrijskih kemikalij, specialnih in laboratorijskih kemikalij in ostalimi
izdelki za široko potrošnjo. Med produkte podjetja lahko prištejemo tehnična-industrijska
čistila, gnojila, izdelke iz klora alkalne elektrolize, fosfate in različna krmila mineralnega
proizvoda.
Med največje nevarnosti pa sami prištevajo dogodek izpusta klora v ozračje, sicer je dogodek
ocenjen za malo verjeten, klor sicer hitro zavohamo, kar tudi poveča hitrost obveščanja in
posledično zaščite pred njim. Simulacije, ki so bile narejene v podjetju, v primeru nesreč, ne
predvidevajo zadosti obsežnega izpusta, da bi predstavljal nevarnost za zdravje, razen v primeru
namernega napada. V tem primeru pa se poveča stopnja ogroženosti v ožjem radiju tovarne in
v krogu do 2,5 km, ukrepa se po občinskem načrtu zaščite in reševanja. V primeru takšnega
izpusta se izvede alarmiranje okolice na vplivnem območju z zvokom sirene, ostalo
informiranje je predvideno po lokalnih občilih. Treba je dodati, da v podjetju deluje
usposobljena industrijska reševalna enota - enota Klor, prostovoljno industrijsko gasilsko
društvo - PIGD in štab civilne zaščite. Izvajajo se potrebni varnostni ukrepi skupaj v
sodelovanju z vsemi silami, potrebnimi za reševanje (Lokalna skupnost, občinski štab CZ,
reševalci, policija, inšpekcijski organi, mediji ...).
Izdelan načrt zaščite in reševanja ob izpustu klora v podjetju je bil izdelan skupaj z načrtom
zaščite in reševanja na ravni občine. Za prebivalce Hrastnika je bila izdelana zgibanka, kako se
zaščitimo pred klorom, kjer so opisani ukrepi v primeru nesreče s klorom in označena
evakuacijska zbirna mesta, ob nesreči bi vodenje prevzel občinski štab CZ (TKI, 2017).
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-

Melamin Kočevje - Kočevje

Podjetje se ukvarja z več proizvodnjami različnih izdelkov, barv, lakov, izdelkov iz gume,
izdelkov iz papirja in lesa ter s proizvodnjo pohištva. Že na podlagi naštetih panog lahko
sklepamo, da je v podjetju na prvem mestu požarna varnost.
Zaradi narave dela, torej proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas, ki sestavljajo tudi nevarne
kemikalije, so v podjetju vzpostavljeni dodatni varnosti ukrepi in drugi postopki varovanja ob
nesrečah. Z usposabljanjem zaposlenih o nevarnostih, ki jih predstavlja takšna industrija, se
tudi doseže višja raven varnosti pri delu, z izvajanjem meritev vpliva na okolje pa se preprečuje
kakršno koli nenadzorovano onesnaženje okolice.
Vzpostavljeni pa so tudi drugi sistemski ukrepi, ki obsegajo prepoznavanje in oceno tveganj za
nesrečo v podjetju, zagotavljanje sredstev za uresničevanje organizacijskih in ostalih varnostnih
ukrepov, vpeljavo novih tehnologij v obstoječo opremo. Izvedejo tudi dodatna usposabljanja in
nove ocene tveganja, pripravijo se tudi dodatni ukrepi in elaborati, povezani z uvajanjem nove
opreme in novih tehnologij v podjetju.
Treba je tudi poudariti sodelovanje podjetja z občino, v načrtih zaščite in reševanja, o
informiranju in obveščanju krajanov o nesrečah in stanjih, do katerih bi lahko prišlo ter kako
delovati v takšnih primerih (Melamin, 2013).
-

Cinkarna Celje – Celje

Cinkarna Celje sicer prvotno ne sodi med obrate z večjim tveganjem, vendar jo zaradi svoje
proizvodnje in upravljanja s kemikalijami kljub temu omenjam. Cinkarna se je predhodno
ukvarjala predvsem z metalurško dejavnostjo, po letu 1968 pa se je podjetje preusmerilo v
kemično predelovalno industrijo. Trenutno se ukvarja s proizvodnjo kemikalij, cinkovih
produktov in proizvodnjo gnojil in fungicidov (Cinkarna, 2013).
V tovarni se zavedajo, kaj bi pomenil izpust večje količine takšnih toksičnih snovi v okolje,
zato imajo predvidene tudi varnostne ukrepe delovanja s kemikalijami; varovanja okolja,
varstva pri delu in varstva pred nesrečami. Ustrezno pripravljenosti zagotavljajo tako, da
usposabljajo zaposlene za preprečevanje nesreč in delovanje v primeru teh, zagotavljajo visoko
raven nadzora, sodelujejo z lokalno skupnostjo in imajo pripravljene načrte delovanja v primeru
nesreč.
Dejavnosti obrata, ki so pomembne za obravnavo z vidika možnosti večjih nesreč, se
prepoznajo in obravnavajo s pomočjo različnih metod. Pri analiziranju večjih nesreč v obratu
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se upoštevajo tudi zunanji viri nevarnosti (napad) in možnosti notranjih in zunanjih verižnih
učinkov. Načrtovanje sprememb in novih naprav ter tehnologij se izvaja z ustreznim
upoštevanjem nevarnosti, ki jih te prinašajo, posledično se načrti prilagajajo in dopolnjujejo.
Sprejeti so tudi standardi in merila, po katerih se preverja obratovanje z vidika izpolnjevanja
ciljev na področju preprečevanja večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic. Preverjajo se
tudi postopki in praktično izvajanje teh, z rezultati se seznani vodstvo obrata (Cinkarna, 2014).

4.3 Biološka infrastruktura
Pri opredeljevanju biološke infrastrukture za potrebe raziskovalne naloge sem prišel do več
problemov, saj je ta v primerjavi z jedrsko-radiološko ali kemično dosti bolj zapletena, oziroma
težko določljiva. Večinski del subjektov in objektov biološke infrastrukture se uporablja za
zdravljenje posledic, ki bi jih lahko pustili biološki elementi, del pa se ukvarja s preventivo ali
sanacijo, težko pa določimo nekaj, česar poškodba ali uničenje lahko privede do večje nesreče,
ali krize, povezane z biološkimi elementi, poleg tega pa je tudi težko določiti, ali je prišlo do
naravnega pojava neke epidemije oziroma bolezni ali pa je to rezultat uporabe biološkega
orožja. Ta problem se lahko razreši z raziskavo ali laboratorijsko analizo, je pa vidna razlika ali
gre za naravno epidemijo ali pa za uporabo mutiranega virusa v bojne namene. Odkrivanje
biološkega napada je precej bolj zapleteno, saj povzročiteljev ni mogoče videti, so brez barve
in vonja, delujejo pa šele po preteku njihove inkubacijske dobe, ta pa lahko traja nekaj dni ali
tednov, treba je vsak večji pojav nalezljive bolezni jemati resno, ne samo zaradi možnosti
napada, ampak zaradi posledic, ki lahko nastanejo, če ne ukrepamo pravočasno.
4.3.1 Vstopne točke in potencialna kužna žarišča
Vstop bioloških elementov v družbo v večini prihaja iz zunanjega vira, namerno ali nenamerno,
znani so tudi primeri, ko so bolezni prehajale iz živali na ljudi, to so tako imenovane »zoonoze«,
ali ko je zaradi takšnih ali drugačnih razlogov prišlo do mutacije virusa in je tako nastala neka
nova bolezen. Z namerno uporabo biološkega orožja moramo proizvesti biološke agense in jih
na en ali drugi način dostaviti v tarčno populacijo ali cilj, učinek takšnega orožja bo velik.
Dostavimo ga lahko skozi aerosole iz letal, po artilerijskim granatam in minometnimi minami
ali po drugih tehničnih sredstvih. Uporabimo lahko tudi vektorje, torej prenašalce bolezni, to
so predvsem miši, bolhe, komarji in podobno. Takšno orožje pa ni nevarno zgolj za ljudi, lahko
ga usmerimo tudi v uničevanje ali onesposabljanje rastlin in živali, gremo v povzročanje
gospodarske škode.
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Če se pa osredotočimo na nebojni pojav bioloških elementov, pa so ti, zgodovinsko gledano,
največkrat prešli v družbo po ladijskih terminalih in pristaniščih, po letališčih ali preprosto čez
državno mejo. Luka Koper je že bila predstavljena kot del kemične infrastrukture, vendar je
zaradi velikega pretoka materialov in ljudi iz celotnega sveta tudi potencialna vstopna točka za
biološke elemente. Tu bi predvsem poudaril potniški terminal, ki je v letu 2018 zabeležil prihod
75 potniških ladij s skupnim številom več kot 100.000 potnikov (Luka Koper 2015). Takšna
številka predstavlja veliko možnost za prenos neke kužne ali nalezljive bolezni. Ob prihodu
potniške ladje v pristanišče mora ta predložiti zdravstveni certifikat za ladje, to je dokument, ki
potrjuje skladnost ladje s pogoji, ki jih predpisuje mednarodna zdravstvena zakonodaja,
certifikat se preveri ob inšpekcijskem pregledu ladje. Ob pregledu ladje se pregledajo tudi
območja ladijske kuhinje in shrambe, kakovost pitne vode in ostale nepitne vire vode, hranjenje
medicinskih odpadkov in sanitarije. Mednarodni zdravstveni pravilnik za mednarodno vstopno
točko v Luki Koper opredeljuje, da mora ta imeti dostop do ustrezne zdravstvene službe, prevoz
bolnikov do te službe, varno okolje za potnike (pitna voda, toaletni prostori, shramba odpadkov
...), šolano osebje za nadzor prenašalcev bolezni in stalno pripravljenost epidemiologa in
zdravstvenega inšpektorja, če bi prišlo do pojava bioloških elementov (Kraigher in Čakš, 2015).
Poudaril pa bi tudi terminal za sadje; terminal za sadje in zelenjavo predstavlja tudi potencialni
vstop bioloških elementov na naša tla, tu so mišljene razne rastlinske bolezni in zajedavci, ki
lahko povzročajo škodo na sadju in zelenjavi, torej tuje ali invazivne vrste.
Letališča so ravno tako vstopna točka bioloških elementov v družbo. Letališče Jožeta Pučnika
je v letu 2018 prepeljalo več kot 1,6 milijona potnikov, ti so pripotovali iz Evrope, severne
Afrike in bližnjega vzhoda, tu pa niso všteta še ostala letališča po Sloveniji (DELO, 2018), z
zračnim transportom se najhitreje prenašajo, Akutni respiratorni sindrom (SARS), Influenca A
H5N1 in Influenca A H1N1 ter Ebola. Mednarodni zdravstveni pravilnik predpisuje, da morajo
tudi izdelani načrti in ocene tveganja za nevarnosti, ki jih predstavljajo JRKB elementi, države
si med seboj tudi izmenjujejo podatke in sodelujejo s pristojnimi zdravstvenimi zavodi in
ministrstvi. V Sloveniji je za implementacijo mednarodnega zdravstvenega pravilnika
odgovorno ministrstvo za zdravje. Zagotovljena je prisotnost epidemiološke ekipe ob
delavnikih in prisotnost epidemiologa v pripravljenosti, ki je ob koncih tedna in praznikih
dostopen 24h/dan.
V primeru obolele osebe na letalu pilot letala postopa v skladu z mednarodnim zdravstvenim
pravilnikom, obvešča glede epidemiološke situacije, ob pristanku letala pa se poišče pomoč
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epidemiologa in se začnejo ukrepi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Kraigher in Čakš,
2015).
Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da s potniki potuje tudi njihova prtljaga in materiali, ki so
jih s seboj prinesli s potovanja in so potencialno kontaminirani s klicami virusov in bolezni ali
pa se v njej skrivajo zajedavci in insekti, tudi rastline, ki jih prinesemo s seboj, kar predstavlja
možno nevarnost. Prihaja lahko do infiltracije tujerodnih vrst v naše okolje, te vrste tu nimajo
naravnih sovražnikov, zato zelo uspevajo in povzročajo opazne spremembe in funkcijo
ekosistema v Sloveniji. Da bi to preprečili, se izvaja poostren nadzor nad vnosom predmetov in
materialov v Slovenijo, pri rastlinah, živalih, njihovih proizvodih in proizvodih iz njih se
izvajajo še dodatni varnostni ukrepi. Za transport živali so predvideni posebni ukrepi, tako na
ljubljanskem, kakor na mariborskem letališču je za prevoz živali potrebna predhodna najava ob
tem, pa se predložijo potrebni dokumenti, in sicer: potni list, ki ga izda veterinarska služba,
pooblaščena za izdajo teh listin, veljavno cepljenje proti steklini, po potrebi tudi opravljen in
vpisan test titracije protiteles proti steklini in mikročip ali tetovažo za identifikacijo. Večje
živali se prevažajo v posebnem prostoru, medtem ko se v kabino lahko nesejo živali lažje od
5 kg, v kletki ali košari z nepremočljivim dnom (Ljubljana airport, 2019).
Biološki elementi pa lahko preidejo tudi preprosto čez kopensko državno mejo, legalno torej s
prtljago, ljudmi, transportom materialov in podobnimi tranziti. Za transport živali čez mejo je
ravno tako treba predložiti dokumentacijo, potreben je potni list, ki se izda za pse, mačke in
bele dihurje. Za ostale hišne živeli, kakor so zajci in papige, so pristojna nacionalna pravila o
premiku čez mejo. Finska, Irska, Malta in Združeno kraljestvo pa zahtevajo še potrdilo o
zdravljenju proti trakulji (Echinococcus), ki ga opravi veterinar največ 120 h in najmanj 24 h
pred načrtovanim vstopom v te države. Veterinar napiše tudi ustrezno dokumentacijo za hišno
žival. Živali morajo biti tudi označene s čipom ali imeti jasno vtetovirano identifikacijsko
številko. Za druge živali in rastline vključno z deli in izdelki iz teh veljajo stroga pravila o
prevozu ogroženih vrst oziroma proizvodov, za to pa je potrebno posebno dovoljenje. Takšen
nadzor je potreben predvsem za omejitev izbruhov bolezni ali prenosa zajedavcev (Your
Europe, 2019).
Biološki elementi pa se lahko širijo tudi ob ilegalnih prestopih državne meje. Ilegalni premiki
migrantov v sodobnem času predstavljajo svojevrstno problematiko, z njimi potujejo tudi
nalezljive bolezni, ki so nevarne, tudi za nas. Zaradi slabih higienskih razmer, v katerih so
nastanjeni, in zaradi oslabljenega imunskega sistema so podvrženi akutnim boleznim dihal,
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okužbam s hrano in vodo, vročini in izpuščajem ter garjam (NIJZ, 2014). Takšne bolezni pa se
lahko hitro širijo v večjih skupinah ljudi, in če jih ne zajezimo, lahko predstavljajo tudi
nevarnost za splošno populacijo.
Potencialno nevarnost za izbruh bolezni predstavljajo tudi množične nesreče, potresi in
poplave, situacije, kjer se hitro poslabšajo življenjske razmere, predstavljajo tveganje za pojav
nalezljivih bolezni. V ospredju so predvsem bolezni, povezane z okuženo vodo in hrano, ter
okužbe odprtih ran, k temu pripomorejo tudi neurejene sanitarne razmere. V takšnih primerih
je nujna hitra pomoč in evakuacija iz območja ter medicinska oskrba. Poplave predstavljajo
dobro podlago za razvoj kužnih bolezni, zaradi dviga vodostaja se vode pomešajo s kanalizacijo
in fekalijami, ta kontaminirana voda pa se razširi na večje področje poplav in lahko privede do
potencialnih okužb. Vstop bioloških elementov v družbo je torej dosti bolj kompleksen in
nepredvidljiv v primerjavi z jedrsko-radiološkimi elementi in kemičnimi elementi, ki so pod
stalnim nadzorom.
Za potrebe razvoja učinkovitega širjenja virusa je potrebna visoka koncentracija ljudi, poleg
večjih mest, podjetij, domov starejših občanov in drugih centrov, kjer so zbrane večje mase
ljudi, bi tukaj poudaril vrtce, šole, šolske centre, fakultete in podobne institucije.
V letu 2018/2019, je bilo v vrtce vključenih približno 87.000 otrok, katerih število se med letom
tudi povečuje. Ti otroci bodo vključeni v 108 samostojnih javnih vrtcev, 226 vrtcev,
priključenih osnovnim šolam in 88 zasebnih vrtcev. Osnovne šole bo v novem šolskem letu
obiskovalo približno 184.150 učencev, od tega bo približno 21.800 prvošolcev. Poleg tega pa
bo v tem sodelovalo tudi več kot 18.600 učiteljev in ostalih strokovnih delavcev. Skupno pa je
v Sloveniji 455 matičnih osnovnih šol ter 319 podružničnih osnovnih šol. Srednje šole obiskuje
približno 73.200 dijakov, v različnih srednjih šolah (Eurydice Slovenija, 2018). V šolskem letu
je bilo na višje in visokošolsko izobraževanje vpisanih približno 76.500 študentov po različnih
univerzah in višjih šolah (Škrbec, 2018).
Šole in izobraževalne ustanove sem izbral kot del biološke infrastrukture iz dveh razlogov, in
sicer: Prvič zaradi velikega števila ljudi, ki so vključeni v proces izobraževanja. Poleg učencev,
dijakov in študentov, katerih skupna številka je približno 420.000, so v to vključeni tudi
vzgojitelji, učitelji in profesorji ter ostalo podporno osebje. Šole pa zaradi koncentracije ljudi v
majhnih prostorih prestavljajo idealno osnovo za razvoj bolezni. Drugič pa zaradi tega, ker
učenci, dijaki in študenti prestavljajo novo generacijo mladih ljudi, ki bo nadomestila oziroma
zamenjala trenutno generacijo, ki poganja družbene procese. Povečanje smrtnosti v prvem
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življenjskem obdobju bi pripeljalo do tega, da bi prihajalo do izrednega pomanjkanja delovne
sile in družbeni procesi bi bili okrnjeni. Za razvoj bolezenskih stanj pa bi bila dovzetna tudi
starejša populacija, s tem pa tudi domovi za starejše občane, katerih je v Sloveniji približno
125. Generalno gledano pa je slovenska populacija dokaj stara, saj je končno število približno
400.000 starejših oziroma vsak peti Slovenec. Starostniki so tudi kritična skupina, ko govorimo
o kužnih in nalezljivih bolezni, saj so zaradi šibkega imunskega sistema zelo dovzetni za okužbe
in nalezljive bolezni (SURS, 2018). Ljudje pa nismo edini potencialni člen za razvoj kužnih in
nalezljivih bolezni, večje kmetije, ki se v osnovi ukvarjajo z živinorejo in drugimi dejavnostmi,
povezanimi z živalmi, pa so lahko ravno tako potencialno kužno žarišče.
Tu je predvsem pomembno dodati, da so kmetije kot del biološke infrastrukture, pomembne iz
dveh razlogov, prvič, ker predstavljajo možnost prenosa bioloških elementov med živalmi, kar
povzroči hitro obolevanje na nekem območju. Posledično so tudi v nevarnosti ostale živali, tako
hišne živali kakor divjad. Možno je tudi, da pride do izrednih primerov, ko živalska bolezen
preide na človeka (zoonoza), in tako povzroči tudi nevarnost za ljudi. Primer tega je z antraksom
okuženo govedo, uživanje okuženega mesa ali vdihovanje spor antraksa je večinoma smrtno za
ljudi. Drugič pa z večjim umiranjem živali in kontaminiranimi živalskimi produkti trpi tudi
gospodarstvo in posledično prehrana ljudi, to pa lahko tudi privede do panike oziroma
nezaupanja, ljudi do kmetij ali klavnic, kar pa je na dolgi rok lahko velik problem za prehransko
industrijo. Starejši podatki govorijo, da se je v letu 2010 z živinorejo ukvarjalo več kot 58.500
kmetij, skupno pa je bilo vzrejenih več kot 420.000 glav živine (SURS, 2012). Novejši podatki
za leto 2017 pa navajajo, da se je z vzgojo goveda ukvarjalo 31.500 kmetij, s skupnim številom
480.000 glav živine. S prašičerejo se je ukvarjalo 25.000 kmetij s skupnim številom 257.000
prašičev. S perutninarstvom se je ukvarjalo 34.000 kmetij s skupnim številom več kot 6.410.000
piščancev. Z vzrejo ovac in koz se je skupno ukvarjalo 8.500 kmetij s 134.000 glavami drobnice
(SURS, 2017). Novejši podatki kažejo, da se vzgoji in procesira večje število živali.
4.3.2 Procesiranje in delovanje z biološkimi nevarnostmi
Zdravljenje, omejevanje in nadzor kužnih in nalezljivih bolezni so ključ do zajezitve in
preprečitve širjena. Šele na to se lahko začne zdravljenje obolele populacije. To pa zajame tako
področje človeške medicine kakor tudi veterine. S proučevanjem, procesiranjem in
zdravljenjem človeških kužnih in nalezljivih bolezni ter virologije se po večini ukvarjata
infekcijski kliniki v Ljubljani in Mariboru.
Infekcijska klinika UKC Ljubljana je klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja,
ukvarjajo se z boleznimi, ki jih povzročajo mikroorganizmi. Klinika celostno pokriva področje
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infektologije za odrasle, intenzivne infektologije in infektologije za otroke. Klinika je poznana
na področju HIV/Aidsa, okužb pri bolnikih s hudo pokvarjeno imunostjo, virusnih hepatitisov,
bolezni, ki se prenašajo s klopi, okužb osrednjega živčevja, dihal, prebavil in sečil, nekaterih
spolno prenosljivih bolezni in potovalne ter tropske medicine. Ta klinika pa prestavlja edino
dejavnost za otroško infektologijo v Sloveniji, ukvarja se z diagnostiko in zdravljenjem bolezni,
ki jih v otroškem obdobju povzročajo mikroorganizmi. Obravnavajo predvsem otroke z okužbo
dihal, prebavil, sečil, infekcijskih bolezni in delujejo na področju preprečevanja in
obvladovanja bolnišničnih okužb pri otrocih in mladostnikih (UKC Ljubljana, 2019). Za
vzhodni del Slovenije pa predstavlja nosilno enoto za zdravljenje, omejevanje in nadzor kužnih
in nalezljivih bolezni oddelek za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor.
Predstavlja regionalni center za zdravljenje bolnikov z nalezljivimi boleznimi, posebnost
oddelka je enota EOBO (enota za obvladovanje bolnišničnih okužb), ki opravlja to dejavnost
za celoten UKC in za regijo. Na oddelku je 36 bolniških postelj namenjenih zdravljenju
bolnikov s težkimi infekcijskimi boleznimi, za najtežje bolnike pa je vzpostavljena intenzivna
nega s šestimi posteljami, hospitalno zdravijo tudi bolnike, ki potrebujejo izolacijo. Naloge
oddelka so tudi izvajanje svetovanja, tudi po telefonu in aktivna konzularna služba, ta je
namenjena za izvajanje svetovanja zunanjim zdravstvenim ustanovam. Veliko poudarka je
danega na razvijanje konzularnih dejavnosti na področju zdravljenja s protimikrobnimi zdravili
in antibiotičnimi profilaksami. Oddelčna enota EOBO pa razvija prakse obvladovanja in
preprečevanja bolnišničnih okužb (UKC Maribor, 2015).
S proučevanjem, procesiranjem in zdravljenjem kužnih in nalezljivih bolezni ter virologije,
povezane z živalmi in živili, pa se ukvarja Nacionalni veterinarski inštitut (NVI). Gre za
posebno organizacijsko enoto, ki izvaja dejavnost javne veterinarske službe, kakršno mora na
tej ravni zagotavljati vsaka članica evropske unije. Dejavnosti NVI so laboratorijske preiskave
živali in živil z namenom odkrivanja kužnih bolezni oziroma zdravstvene ustreznosti, izvajanje
veterinarske higienske službe, priprava strokovnih podlag za načrtovanje ukrepov v
zdravstvenem varstvu živali, spremljanje zdravstvenega varstva živali, izvajanje dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije. Opravlja pa še veliko drugih nalog, vezanih na živali, varno hrano
in krmo (Nacionalni veterinarski inštitut, 2019). NVI so deljeni na sedem območnih enot, in
sicer: Ljubljana, Kranj, Maribor-Ptuj, Celje, Novo mesto, Nova Gorica in Murska Sobota. Te
regionalne enote NVI opravljajo strokovno in razvojno dejavnost. Ukvarjajo se tudi z
vzorčenjem živil in krme, te pa vzorčijo po programu, ki ga predloži naročnik. Postopki sledijo
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mednarodnim priporočilom (ISO), to vzorčenje vključuje odvzem in prevoz vzorcev do mesta
laboratorija in pripravo dokumentacije.
Znotraj NVI deluje tudi šest inštitutov: inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo, inštitut za
varno hrano, krmo in okolje, inštitut za patologijo, divjad, ribe in čebele, inštitut za reprodukcijo
in velike živali in inštitut za perutnino, ptice, male sesalce in plazilce. Ti so specializirani za
svoja področja delovanja in sodelujejo tudi s krovnim NVI (Veterinarska fakulteta, 2019b).
Oblikovanih je tudi 35 nacionalnih referenčnih laboratorijev, njihovo delovanje obsega visoko
strokovno in svetovalno dejavnost. Preverjajo predvsem rezultate laboratorijskih raziskav in
testov, organizirajo intra-laboratorijski nadzor in med-laboratorijski nadzor, razvijajo nove
metode diagnostike bolezni pri živalih in se ukvarjajo z analitiko kontaminantov okolja in
drugih surovin, testirajo predvsem za patogene organizme, težke kovine, mikotoksine in ostale
substance v vzorcih (Veterinarska fakulteta, 2019a). Pomemben dejavnik znotraj NVI
predstavlja Veterinarsko higienska služba (VHI), odvaža poginjene živali v zbiralnice kadavrov
in poskrbi za njihovo uničenje. Ta služba je z vidika preprečevanja širjenja bolezni izjemno
pomembna, saj z odvozom odstrani vir potencialne okužbe. Prav tako je pomembna, ker tako
tudi prepreči kontaminacijo voda, tal in krme, ki bi jo te poginjene živali lahko povzročile.
Zbirna mesta za odvoz kadavrov oziroma trupel pa so na lokacijah območnih enot (Veterinarska
fakulteta, 2019c).
O odpravljanju biološke nevarnosti govorimo takrat, ko je nevarnost zajezena oziroma pod
nadzorom in se začne sanacija. Odpadki, ki so posledica delovanja bioloških elementov, so še
posebej nevarni, saj nepravilno ravnanje z njimi lahko ponovno povzroči izbruh bolezni
oziroma novo nevarnost. Ti odpadki so lahko človeškega ali živalskega izvora, oboji so nevarni,
za infektivne odpadke veljajo posebni postopki uničenja. Infektivni odpadki se v večini
navezujejo na odpadke iz zdravstva, vendar moramo upoštevati, da bi podobni protokoli veljali
tudi v drugih ustanovah, če bi te prišle v stik s takšnimi odpadki. Infektivne odpadke se zbira v
za to namenjene posode oziroma zbiralnike, kateri se, ko so polni, tudi zapečati in uskladišči
oziroma pripravi na odvoz v sežigalnico ali pa se jih drugače uniči. Veliko pozornosti se nameni
patološkim odpadkom in odpadkom, pri katerih se, zaradi preprečevanja okužbe, zahteva
posebno ravnanje pri zbiranju. Zaradi nadzora mora biti vodena evidenca o nastajanju, zbiranju,
ravnanju ter odvozu takšnih odpadkov iz zdravstva.
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Določimo lahko več vrst odpadkov iz zdravstva:
-

Ostri predmeti, ne infektivni, predmeti, ki niso bili v stiku z okuženo osebo, vendar
predstavljajo fizično nevarnost. Sem sodijo skalpeli, škarje, igle in podobni predmeti,
odlagajo se v namenske zbiralnike za ostre predmete.

-

Patološki odpadki; sem prištevamo vsa človeška tkiva in organe, zarodke, kri in druge
telesne tekočine ter ostane laboratorijskih živali, zbirajo se v namenskih zbiralnikih, ki
so dokumentirani, zažgejo se v krematoriju.

-

Odpadki, pri katerih se zaradi preprečevanja okužbe zahteva posebno ravnanje pri
zbiranju in odstranitvi, torej to so infektivni ali kužni odpadki. Odpadek je kužen, ko
vsebuje patogene mikroorganizme, v količinah, ki so nevarni za ljudi.

Sem uvrščamo:
-

Infektivne mehke odpadke, kri in krvave telesne tekočine, krvav obvezni material,
materiale in predmete za enkratno uporabo, ki so prišli v stik s kužno osebo, rokavice,
brisače in ostale materiale, ki bi bili kontaminirani.

-

Infektivne ostre odpadke, to so vsi ostri predmeti, ki so prišli v stik z obolelo osebo
oziroma so kontaminirani. Zapremo jih v zato namenjene posode, v katerih jih odpeljejo
z oddelka.

-

Ne infektivne odpadke, sem pa sodijo vsi materiali in predmeti, ki so nastali v procesu
zdravstvene oskrbe in niso kužni. Brizgalke brez igel, nekrvavi obvezni material,
izpraznjene urinske vrečke, tamponi zloženci, ki niso krvavi ...

Zbiranje takšnih odpadkov se izvaja na zato določenem mestu, začasno jih lahko skladiščijo v
posebnih prostorih, za krajši čas, kasneje pa odvoz odpadkov izvajajo registrirani zbiralci in
odstranjevalci, odvoz patoloških odpadkov pa izvajajo prevozniki pokopališča ŽALE. Pri tem
je potrebno stalno izobraževanje delavcev v zdravstvu, predvsem glede bolezni in novih
materialov, ki se uporabljajo v zdravstvu. Vsebine izobraževanja so del programov, ki se
navezujejo na obvladovanje bolnišničnih okužb in so prilagojene posameznim bolnišnicam,
potrdi pa jih komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb. Nadzor nad tem pa izvajajo vse
odgovorne osebe varstva pri delu in nadzora nad bolnišničnimi okužbami (Delavna skupina
Ministrstva za zdravje, 2010).
Podobne protokole uporabljamo tudi pri delovanju z živalskimi odpadki. Te načeloma ločimo
v tri kategorije:
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-

Živalski odpadki s specifičnim tveganjem, sem spadajo možgani, hrbtenjača in podobni
odpadki, katere je potrebno sežgati na temperaturi več kot 900 ℃.

-

Živalski odpadki, ki so opredeljeni kot odpadki z visokim tveganjem in nastanejo pri
izvajanju veterinarske higienske službe, je potrebno toplotno obdelati v kafilerijah in te
predelane odpadke sežgati pri temperaturi več kot 900 ℃.

-

Ostali živalski odpadki, ki niso navedeni v prejšnjih kategorijah, ki nastanejo v
klavnicah in objektih za proizvodnjo in konzerviranje mesa, spadajo pod odpadke z
nizkim tveganjem, ti se toplotno obdelajo v kafilerijah, pod veterinarskim nadzorom in
se kasneje sežgejo v sežigalnicah ali pa se predelajo v bioplin (ARSO, 2005).

Kafilerija je: »obrat za predelovanje klavniških odpadkov in trupel poginulih živali«
(»Kafilerija« b. d.).
V Sloveniji je največja kafilerija, kafilerija KOTO, ki je nameščena v Ljubljani in predela
večinski del živalskih odpadkov. Kafilerija KOTO deluje že od leta 1947 in se ukvarja s
predelavo živalskih odpadkov ter z zbiranjem živalskih kož. Sprejemajo tudi mulje, ostanke
čistilnih naprav ter jih predelajo in uporabijo v lastni bio-plinarni (KOTO, 2019).
V Sloveniji letno nastane približno 70.000 ton živalskih odpadkov, od tega jih toplotno obdelajo
v treh kafilerijah:
-

Kafilerija KOTO v Zalogu predela približno 50.000 ton živalskih odpadkov, pri čemer
nastane okrog 13.500 ton kostno-mesne moke. Obdelajo približno 8000 ton odpadkov s
specifičnim tveganjem in približno 6000 ton odpadkov z visokim tveganjem.

-

Kafileriji v perutnini Ptuj in Perutnini Pivka pa skupaj predelata približno 20.000 ton
živalskih odpadkov, pri čemer pa nastane okrog 4.500 ton perne moke. (ARSO, 2005).
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5 Ogroženost Slovenije zaradi JRKB elementov

Kakšen vpliv imajo določeni deli kritične infrastrukture na stopnjo ogroženosti v Republiki
Sloveniji oziroma, kako lahko na to vplivajo JRKB dogodki, lahko opredelimo glede na ceno
ogroženosti. Ocena ogroženosti zajema JRKB dogodke, ki so deljeni na jedrsko-radiološke
dogodke, kemične dogodke in biološke dogodke. Ocena sama pa zajema vpliv JRKB dogodkov
na gospodarstvo, družbeno-socialne razmere in ljudi, torej kako ti dogodki vplivajo na te
dejavnike. V tem delu bom tudi uporabil lestvico določitve vpliva JRKB elementov na stopnjo
ogroženosti, ta lestvica je opredeljena v prilogi A. Uporabil pa bom tudi matriko določitve
stopnje ogroženosti, ki sem jo opredelil v prilogi B. Ta matrika zajema dve merili, in sicer
lestvico določitve vpliva JRKB elementov na stopnjo ogroženosti in verjetnost, da se ta
dogodek zgodi. Na podlagi tega lahko določimo, kakšna je stopnja ogroženosti kritične
infrastrukture ali okolice.
5.1 Jedrsko-radiološki dogodki
Jedrsko-radiološki dogodki in infrastruktura zajemajo največ varnostnega načrtovanja,
ocenjevanja, usposabljanja in varnostnih ukrepov. Delno zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo
ti dogodki, delno pa tudi zaradi stigme, ki jo nosijo jedrsko-radiološki elementi na podlagi
zgodovinskih dogodkov. V Republiki Slovenji jedrsko-radiološke dogodke in elemente pokriva
zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). JRKB dogodki,
povezani s taljenjem sredice in zgodnjo odpovedjo zadrževalnega sistema, so malo verjetni,
metodologija varnostnih ukrepov v NEK je dobro razvita in verjetnost takšnih dogodkov je
majhna. Glede na povedano lahko zaključimo, da bi jedrsko-radiološki dogodki, povezani z
delujočo jedrsko-radiološko infrastrukturo v Republiki Sloveniji, imeli zelo velik vpliv na
gospodarstvo, družbeno-politične razmere in ljudi, vendar so ti dogodki malo verjetni.
Določimo lahko, da gre za dogodke s srednjo stopnjo ogroženosti.
Dogodki, ki bi jih povezali s skladiščenjem in odlagališči radioaktivnih odpadkov v Brinju pri
Ljubljani in s saniranim odlagališčem hidro metalurške jalovine Boršt in odlagališče rudarske
jalovine Jazbec na lokaciji nekdanjega rudnika v Žirovskem Vrhu, bi hipotetično imeli velik
vpliv na okolico in ljudi zaradi radioaktivnih materialov, vendar je verjetnost, da bi prišlo do
teh dogodkov zanemarljiva. Bi pa ta narasla, če vključimo možnost terorizma in kriminala.
Jedrsko-radiološki dogodki, povezani s terorizmom in kriminalnimi dejanji, bi imeli velik vpliv
na gospodarstvo, družbeno-politične razmere in ljudi, zaradi svetovnih razmer pa obstaja
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srednja verjetnost teh dogodkov. Določimo lahko, da gre za dogodke s visoko stopnjo
ogroženosti.
Drugo nevarnost pa predstavljajo vsi JRKB dogodki, ki se zgodijo v obliki nesreč ali drugih
nasilnih dejanj, takšni dogodki so prav tako srednje verjetni, lahko se zgodijo in imajo tudi
srednje velik do velik vpliv, tako na gospodarstvo, družbeno-politične razmere in ljudi. Če gre
za teroristično dejanje, pa je vpliv takšnega dogodka na ljudi tudi psihološki in se odraža tudi v
delovanju družbe kot celote (Ministrstvo za okolje in prostor 2018b in Ministrstvo za obrambo
2019). Tukaj govorimo o dogodkih s srednjo-visoko stopnjo ogroženosti.
Ker so vsi dogodki različni, so tudi posledice dogodkov različne glede na jedrsko-radiološki
dogodek, povzamemo pa lahko, da največjo nevarnost predstavljajo vsi jedrsko-radiološki
dogodki, povezani z Nuklearno elektrarno Krško.
5.2 Kemični dogodki
Ocena ogroženosti, vezana na kemične dogodke, pokriva največji delež nevarnosti, s katerimi
se spoprijema Republika Slovenija. Zaradi razvejanosti kemične industrije in ostalih obratov,
povezanih z njo, so te nevarnosti tudi različne. Večinski del nevarne kemične infrastrukture
zajema podjetja in obrate, ki so neposredno povezani s kemično industrijo. Ta podjetja imajo
pripravljene varnostne protokole in mehanizme, ki so potrebni za omejevanje posledic nesreče
ter postopke zaščite in reševanja. Velikokrat pa spregledamo nevarnosti, ki so nam dosti bližje
in jih ne povezujemo z velikimi kemičnimi nesrečami, vendar pa imajo tudi velik vpliv na
okolico in ljudi.
Tukaj lahko poudarimo potencialne nevarnosti na vseh bencinskih servisih, pretirano uporabo
pesticidov, herbicidov in drugih umetnih substanc, divja odlagališča smeti in drugih nevarnih
elementov, zastrupitve z nevarnimi snovmi, ki jih najdemo v gospodinjstvih in podobno. To je
treba izpostaviti zato, ker so manjše nesreče dosti verjetnejše v primerjavi z neko večjo
katastrofo, je pa vpliv takšnih manjših dogodkov zelo lokaliziran in v veliki večini brez večjih
vplivov na družbo in gospodarstvo.
Nevarnosti, ki jih povezujemo s kemičnimi dogodki v Republiki Sloveniji, so v veliki meri
posledica človeške napake, organizacijske napake ali pa je to tehnična nesreča, v redkih
primerih gre za kriminalno dejanje ali huje teroristični napad. Pogosto je vzrok tudi opuščanje
varnostnih ukrepov in protokolov, kar privede do povoda za nesrečo, znani pa so tudi primeri,
ko so bile za nesrečo krive naravne sile. Zgodovina delovanja kemičnih obratov kaže na to, da
so kemične nesreče redke, vendar ko se zgodijo, so posledice izredno velike, za ljudi in okolico.
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Zakonodajno je pa področje varnost pred nevarnimi nesrečami dobro pokrito v Republiki
Sloveniji, delovanje na tem področju nadzorujejo zakon o kemikalijah (ZKem-UPB1), zakon o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in zakon o nevarnem prevozu blaga (ZPNB).
Krizne situacije, ki vključujejo kemične dogodke, bi zaradi nevarnosti teh elementov imele
srednje velik vpliv na gospodarstvo, družbeno-socialne razmere in ljudi. Čeprav je kemična
infrastruktura dobro varovana, ima izdelane načrte zaščite in reševanja in so ti dogodki malo
verjetni, lahko določimo, da gre za dogodke s srednjo stopnjo ogroženosti.
Izjema je tu nevarnost, ki jo predstavljajo teroristični napadi in kriminalna dejanja, to so
dogodki, kateri bi imeli velik vpliv na gospodarstvo, družbeno-socialne razmere in ljudi. Nastal
bi preplah, nemiri in vsesplošni strah, ne smemo izključiti tudi protestov. V primeru slabega
odziva državnih institucij na situacijo pa tudi izgubo zaupanja s strani ljudstva v državni aparat.
Zaradi svetovnih dogodkov, terorističnih napadov in razmer, ki se pojavljajo po svetu, lahko
rečemo, da so takšni v Republiki Sloveniji srednje verjetni. Določimo lahko, da gre za
dogodke s visoko stopnjo ogroženosti.
5.2 Biološki dogodki
V sklopu ocene ogroženosti, ko govorimo o bioloških elementih, moramo najprej razumeti, kje
in kako lahko te grožnje nastanejo, vsaka večja nesreča, ki vključuje večje število
poškodovanih, je tudi potencialni biološki dogodek. Tu ne govorimo več zgolj o biološki
kritični infrastrukturi, ampak kako lahko nastane neka biološka grožnja, ki dejansko ogroža. To
je težko opredeliti, saj so biološki dogodki zaradi svojega mehanizma delovanja najtežji za
spoprijemanje in reševanje. V Republiki Sloveniji to področje pokriva zakon o nalezljivih
boleznih (ZNB). Nesreče in dogodki, ki lahko sprožijo delovanje bioloških elementov na raven
ogrožanja, so povezani z naslednjimi situacijami:
-

Potres z močnimi poškodbami,

-

katastrofalne poplave,

-

jedrska nesreča,

-

prenos posebno nevarnih bolezni živali na ljudi–zoonoze,

-

uporaba orožij za množično uničevanje v teroristične namene, kriminal in drugi JRKB
dogodki.

Biološki dogodki pa lahko nastanejo tudi brez povoda ali neke katastrofalne nesreče, če v
družbo vstopi biološki element (bakterija/virus/parazit) iz drugega okolja in tako sproži kužno
bolezen ali epidemijo.
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Ko govorimo o nevarnostih, nesrečah v povezavi z JRKB dogodki, lahko z gotovostjo trdimo,
da bi biološki dogodki, kakor so epidemije in kužne bolezni, predstavljale največjo nevarnost,
ki ogroža Republiko Slovenijo. Ker so biološki elementi že po naravi nepredvidljivi, tako v
razvoju in širjenju po populaciji, tudi mi nimamo zagotovil, da bodo naši zaščitni ukrepi in
postopki delovali zoper njih. Zato je za celotno Republiko Slovenijo na ravni občin bilo
vzpostavljeno, da bi biološki dogodki imeli srednje velik vpliv na ljudi, ker pa obstaja neka
srednja verjetnost teh dogodkov pa je bila vzpostavljena srednja stopnja ogroženosti. Ker
pa prvotno ta ocena ni zadostovala, saj je bila narejena na podlagi merila gostote poselitve in
števila prebivalstva, je bila naknadno narejena dodatna ocena, ki pa je zajemala raven regij v
Republiki Sloveniji. Za raven regij pa je bila izdana ocena da bi ti biološki dogodki imeli velik
vpliv na gospodarstvo, družbeno-socialne razmere in ljudi. Zaradi poseljenosti, nestabilnosti
bioloških elementov in drugih dejavnikov, pa govorimo o srednji verjetnosti, da pride do
izbruha kužne in nalezljive bolezni, ocenimo lahko, da gre za dogodke s visoko stopnjo
ogroženosti (Ministrstvo za obrambo 2016).
Kljub vsem naštetim varnostnim ukrepom, opozorilom, praksam in protokolom, je večinski del
garancije za zmanjšanje vplivov nekega JRKB dogodka na gospodarstvo, družbeno-politične
razmere in ljudi na preventivni dejavnosti vse družbe. Med nevarnosti, ki jih nisem naštel v
oceni ogroženosti, sta neznanje ignoranca družbe in države do takšne problematike izredno
velik dejavnik, ki poveča posledice JRKB dogodka. Zaradi nerazumevanja mehanizmov
delovanja JRKB elementov, nepoznavanja osnovnih postopkov zaščite in reševanja ter
neupoštevanja varnostnih ukrepov, se lahko po nepotrebnem povzroča škoda in potencialne
žrtve.
5.3 Analiza ocene ogroženosti
Glede na izvedeno oceno ogroženosti, ki jo prestavljajo JRKB elementi v Republiki Sloveniji,
lahko rečemo, da Republika Slovenija s trenutnim vzorcem pojavljanja groženj spada v skupino
srednje stopnje ogroženosti, to velja, ko govorimo za vse JRKB elemente skupaj.
Če se osredotočimo po posameznih elementih, pa lahko naredimo povzetek, da jedrskoradiološki elementi predstavljajo največjo grožnjo, vendar je verjetnost, da se ta zgodi zaradi
dobrega sistema varovanja in varnostnih protokolov, postopkov in inšpekcij, majhna. Že zaradi
naravne nevarnosti in pogostega nerazumevanja delovanja radiacije in radioaktivnosti
posvečamo večjo pozornost na jedrsko-radiološko infrastrukturo, kar pa je tudi pravilno.
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Biološki elementi predstavljajo drugo večjo grožnjo, saj vplivajo, ne le na ljudi, ampak tudi na
živali in rastline, ki pa so v več pogledih ključne za razvoj gospodarstva in za družbo.
Verjetnost, da pride do dogodkov, povezanih s temi elementi, je srednja, kljub temu pa so vse
institucije, ki upravljajo to problematiko, kakor so bolnišnice, veterinarske institucije, kafilerije
in druga infrastruktura, dobro pokrite z načrti zaščite in reševanja za primer bioloških
dogodkov, problem bi se pokazal, če bi izgubili nadzor nad širjenjem bolezni ali pa te ne bi
mogli zajeziti.
Kemični elementi predstavljajo grožnje, s katerimi se srečujemo vsak dan, te so lahko večje ali
manjše. Verjetnost večjih kemičnih dogodkov je predvsem vezana na kritično kemično
infrastrukturo, to so tovarne in obrati visokega tveganja, ki uporabljajo strupene kemikalije za
proizvodnjo izdelkov ali pa v procesu izdelave teh. Ta podjetja imajo svoje načrte zaščite in
reševanja, svoje interventne enote ali pa so povezani z gasilci. Zaradi varnostnih protokolov in
inšpekcij, ki zagotavljajo visoko raven varnega delovanja, pa je verjetnost takšnih dogodkov
majhna. Večji problem predstavljajo vsakodnevni izlivi strupenih kemikalij v okolje, ki po
varnosti niso na prvem mestu, je pa njihova pogostost tista, ki nas najbolj skrbi. Velik del teh
dogodkov gasilske in druge enote uspešno zajezijo, tako da ne prihaja do večje škode v okolici.
Kljub vsem naštetim varnostnim ukrepom, opozorilom, praksam in protokolom je večinski del
garancije za zmanjšanje vplivov nekega JRKB dogodka na gospodarstvo, družbeno-politične
razmere in ljudi na preventivni dejavnosti vse družbe. Zaradi nerazumevanja mehanizmov
delovanja JRKB elementov, ne poznavanja osnovnih postopkov zaščite in reševanja in
neupoštevanja varnostnih ukrepov, se lahko po nepotrebnem povzroča škoda in potencialne
žrtve.
Čeprav gre pri veliki večini JRKB dogodkov za malo verjetne dogodke, je treba zadevo vzeti
in razvijati resno ali pa vsa po najboljših zmožnostih. Te dogodke je mogoče velikokrat
preprečiti ali zaznati in preventivno delovati, za to pa je potrebno izobraževanje, znanje in
potrebna oprema.
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6

Mehanizmi delovanja in reševanja kriznih situacij z JRKB elementi v republiki
Sloveniji

6.1. Pripravljeni načrti državni/lokalni
Načrti zaščite in reševanja so operativni postopki, ki predvidijo izvajanje nalog in dejavnosti,
povezanih z naravnimi in drugimi nesrečami. Ti načrte se pripravijo na podlagi ocen
ogroženosti zaradi naravnih, ali drugih nesreč ali drugih strokovnih podlagah, ki so pomembne
za zaščito in reševanje tako ljudi kakor materialno-tehničnih sredstev.
Z načrtom se prvotno opredeli, za katere tipe nesreče je narejen, je to naravna ali druga tehnična
nesreča, opredelitev nesreče je pomembna, saj na tem temelji tudi obseg načrtovanj in kasnejša
zamisel izvajanja zaščite in reševanja. Z načrtom so tudi predvidene razpoložljive sile in
sredstva zaščite, ki bodo potrebna za nemoteno delovanje ob tem tipu nesreče. Pomembna je
tudi določitev organizacije in izvedbe opazovanja in obveščanja in alarmiranja. Določijo se tudi
zaščitni ukrepi, ki veljajo ob izvajanju nalog zaščite in reševanja ter se opredelijo, kakšna je
osebna in kolektivna zaščita.
Načrti se lahko izdelajo za vsako nesrečo posebej ali za več podobnih nesreč skupaj, če načrt
izdeluje več nosilcev, se določi temeljni načrt, nosilci načrtovanja za vsak načrt določijo
skrbnika načrta.
Državni načrt zaščite in reševanja pripravi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in organizacijami. Regijske načrte zaščite in reševanja
pripravijo izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, občinske pa pripravijo
občine same. Posebnost so načrti organizacij, ki se ukvarjajo s posebno nevarnimi aktivnostmi,
te načrte pa pripravijo gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije (URSZR, 2014a).
Pri izdelavi občinskih načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče, povezane z nevarnimi
snovmi, se ne določa temeljen načrt, temveč vsi sodelujoči subjekti (občine, organizacije,
zavodi), skupaj sodelujejo in uskladijo rešitve v načrtih zaščite in reševanja. Načrti se na ravni
občine lahko izdelajo za vsako nesrečo posebej, lahko pa tudi za več nesreč skupaj. Pri tem je
pomembna ocena ogroženosti, ki je vezana na to nesrečo, torej večja je ogroženost, več
pozornosti je treba posvetiti načrtom.
Sosednje občine morajo ravno tako medsebojno uskladiti načrte, če se izvajanje nalog,
navedenih v teh načrtih, predvidi tudi v teh občinah. Župan lahko določi nosilca, ali več njih,
ki bodo na območju občine izdelali načrt za posamezno nesrečo ali več nesreč skupaj, nosilci
načrtovanja pa določijo skrbnike načrtov (URSZR, 2014b). V prilogi C, kjer so predstavljene
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regije in njihove izpostave URSZR, je prikazano tudi koliko tovrstnih načrtov (glede na vrsto
JRKB dogodka) ima pripravljenih določena regija ali njena izpostava.
Ko govorimo o načrtih zaščite in reševanja, ki zajemajo jedrsko-radiološke elemente, se
srečamo tudi s povečanim inšpekcijskim nadzorom in preventivnimi ukrepi na tem področju.
Na inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se nadzori
nad pripravo in izvajanjem načrtov zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči ali
dogodku izvajajo redno. Izvajajo se predvsem v občinah, ki zajemajo jedrsko-radiološko
kritično infrastrukturo (izpostavi URSZR Brežice, občinah Krško in Brežice, v Nuklearni
elektrarni Krško in Agenciji za radioaktivne odpadke). V regijah in občinah, ki so v bližini
kritične infrastrukture (izpostavi URSZR Celje in Novo mesto ter občine: Kostanjevica na Krki,
Sevnica, Mokronog–Trebelno, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Bistrica ob Sotli,
Dobje, Kozje, Laško in Podčetrtek). In v izpostavah URSZR, ki so organizacijsko tudi
vključene v procese zaščite in reševanja v primeru jedrsko-radiološkega dogodka (URSZR
Celje, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Trbovlje).
Na podlagi državnega – krovnega načrta zaščite in reševanja pa regije in občine prilagodijo ta
načrt na lastne zmožnosti oziroma sposobnosti zaščite in reševanja. Regije in občine, ki spadajo
v najvišji razred ogroženosti, pa morajo te načrte izdelati v celoti, ostale občine pa morajo
izdelati dele načrta zaščite in reševanja, v katerih se določi obveščanje in alarmiranje ter
izvajanje dolgoročnih zaščitnih ukrepov ob jedrski nesreči v jedrski elektrarni Krško.
Regije in občine, ki so določene za sprejem evakuiranih prebivalcev ob jedrski nesreči v Jedrski
elektrarni Krško, izdelajo še načrte sprejema in namestitve prebivalcev, v katerih predvidijo
oskrbo evakuiranih za najmanj sedem dni. Sprejem in oskrba ogroženih prebivalcev obsega
nudenje zatočišč in nujne oskrbe (zdravstvene, oskrbo s pitno vodo, hrano, obleko ter drugimi
življenjsko pomembnimi sredstvi, z električno energijo, psihološko pomoč ter obveščanje in
izobraževanje šoloobveznih otrok ter tudi zagotavljanje nujnih prometnih povezav in delovanje
komunalne infrastrukture) prebivalcem, ki so se zaradi ogroženosti območja, kjer prebivajo,
umaknili iz svojih prebivališč.
Zahodno Štajerska in Dolenjska regija načrtujeta tudi dekontaminacijo ljudi in sredstev na
nadzornih točkah vstopa v regije, regije, predvidene za sprejem evakuiranih prebivalcev iz
Posavja, ustanovijo še informacijska središča, v katerih delujejo policija, socialna služba,
poizvedovalna služba Rdečega Križa, psihologi, duhovniki in drugi.
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Spodaj naštete občine, so vključene v posredne in neposredne procese zaščite in reševanja v
primeru jedrsko-radiološkega dogodka.
Ljubljanska regija - občine: Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani,
Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Litija, Ljubljana,
Logatec, Log- Dragomer, Lukovica, Medvode, Mengeš, Moravče, Ribnica, Škofljica, Šmartno
pri Litiji, Trzin, Velike Lašče, Vodice in Vrhnika.
Zahodno Štajerska regija – občine: Celje, Dobrna, Laško, Luče, Mozirje, Polzela, Prebold,
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj,
Tabor, Velenje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec.
Vzhodno Štajerska regija – občine: Hoče-Slivnica, Lenart, Makole, Maribor, Miklavž na
Dravskem polju, Pesnica, Poljčane, Rače, Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica,
Starše in Šentilj.
Dolenjska regija – občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Mokronog –
Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentrupert, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk,
Krško in Brežice.
Zasavska regija – občine: Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
(Romana Lah, osebno komuniciranje, 2019, 2. april 2019)
Načrti zaščite in reševanja na področju kemičnih elementov so na ravni občin in regij povzeti
predvsem po državnih načrtih, ki pa se prilagodijo za potrebe regije in/ali občine. Občine, ki
niso v kritičnih centrih ali pa nimajo obratov visokega tveganja, kompleksnih načrtov za zaščito
in reševanja ob kemičnih dogodkih nimajo, za te primere zadostujejo načrti zaščite in reševanja
ob požaru ali ob podobnih dogodkih. Regije, ki pokrivajo večje območje, pa te načrte imajo,
predvsem so tu v ospredju Ljubljanska regija, obalna regija in pomurska regija, te sem izpostavil
zaradi kritične infrastrukture. Ostale občine in regije, kjer pa so obrati večjega tveganja, pa
imajo načrte, prilagojene tem nevarnostim, velikokrat tudi v sodelovanju s sosednjimi občinami
in regijami.
V dobri polovici regij 7/12 pa so razviti načrti zaščite in reševanja za primer terorističnega
napada z orožji za številčno uničevanje, kar pa v osnovi zajame tudi kemične elemente. Načrti
so sicer povzeti po državnem načrtu zaščite in reševanja za primer terorističnega napada, vendar
so prilagojeni oziroma lokalizirani za potrebe ali zmožnosti regije.
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Načrti zaščite in reševanja na področju bioloških elementov pa so razdelani tako za biološke
nevarnosti človeku kakor tudi živalim, to nam nakazuje, da gre za kompleksnejšo grožnjo.
Povzeti so po državnih načrtih zaščite in reševanja za primer epidemije v državi in za množičen
pojav posebno nevarnih bolezni za živali. Kako pomembno vlogo imajo pri tem živali, za
potrebe gospodarstva nam pove podatek, da je v desetih regijah od dvanajstih narejen načrt
zaščite in reševanja za primer bioloških dogodkov ali epidemij, povezanih z živalmi, in v osmih
regijah od dvanajstih pa je narejen načrt zaščite in reševanja za primere bioloških dogodkov ali
epidemij, povezanih z ljudmi. Biološki dogodki niso vedno vezani samo na izbruhe kužnih in
nalezljivih bolezni, njihovo nevarnost moramo tudi upoštevati pri načrtovanju zaščite in
reševanja ob primerih potresov, poplav, požarov in drugih nesrečah, kjer lahko posledično pride
do nastanka raznih bolezni.
6.2 Enote za reševanje JRKB problematike
5.2.2 Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo (MEHM)
MEHM deluje v sklopu Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), ARSO je razdeljen
na šest uradov: Urad za meteorologijo, Urad za hidrologijo in stanje okolja, Urad za varstvo
okolja in narave, Urad za seizmologijo in geologijo, Urad za upravljanje z vodami in Urad za
splošne zadeve. MEHM je podrejena in organizirana znotraj urada za hidrologijo in stanje
okolja, deluje kot podporna, zato se aktivira na zahtevo vodje intervencije na terenu, ta zahtevo
za aktiviranje pošlje vodji urada za nadzor v ARSO, po potrebi pa tudi vodji enote MEHM.
MEHM meri in spremlja stanja in pojave, vezane na atmosfero in hidrologijo, sodeluje z
meteorološko in hidrološko prognostično službo, predvideva možen razvoj meteoroloških,
hidroloških in ostalih vremenskih pojavov. Te aktivnosti se tudi izvajajo ob vseh nesrečah in
nevarnostih, ki so povezane in odvisne od meteoroloških in hidroloških razmer, v primeru
nesreč MEHM deluje kot podpora ukrepom in odločanju drugim enotam oziroma vodi
intervencije.
Urad za hidrologijo v osnovi izvaja redne meritve na področju meteorologije, hidrologije,
kakovosti voda, kakovosti zraka in ionizirajočega sevanja. Urad skrbi za vzdrževanje opreme
na posameznih merilnih mrežah.
MEHM se deli na štiri ekipe: dve meteorološki z dvema osebama (vodja ekipe in tehnik) in dve
hidrološki ekipi s tremi osebami (vodja ekipe in dva tehnika). Člani mobilne enote so
usposobljeni za delo na terenu na področju hidroloških in meteoroloških meritev, seznanjeni so
z merilnimi inštrumenti in usposobljeni za samostojno delo in rokovanje z merilno ter
pripadajočo opremo (URSZR 2014c).
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6.2.2 Ekološki laboratorij z mobilno enoto (ELME)
Ekološki laboratorij z mobilno enoto je namenjen za strokovno tehnično pomoč, upravlja
analitsko opremo in uporablja postopke za posredovanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi v
okolju. Izvaja meritve in analize kontaminacije okolja s temi snovmi v nekem izrednem
dogodku, izdeluje oceno ogroženosti in možnost vpliva na ljudi in okolje ter podaja predloge
za dekontaminacijo in sanacijo.
ELME sestavljata dva mobilna laboratorija, ki sta opremljena za hitro posredovanje in izvajanje
analiz na terenu: Mobilni radiološki laboratorij (MRL) in Mobilni kemijski laboratorij (MKL).
Podporo jima daje matični laboratorij na Institutu Jožef Stefan, ki je opremljen za izvajanje
analiz iz okolja. ELME je v stalni 24-urni pripravljenosti na poziv, na voljo je dežurna
dvočlanska kemijska ekipa in dežurni vodja radiološke ekipe.
Izvajanje pripravljenosti in nadzora v sklopu RKB nadzora sega že v leto 1981, pred zagonom
NEK. Z mednarodno finančno pomočjo (United Nations Development Programe) je bila na
institutu Jožef Stefan organizirana strokovna in tehnično dobro opremljena skupina Ekološkega
laboratorija z mobilno enoto. Ta deluje več kot 30 let in se v sklopu ELME vzdržujejo vsi
laboratoriji, merilna oprema in znanje, za potreben učinkovit odziv. V začetno organizacijsko
shemo so bili vključeni vsi pomembnejši laboratoriji v Sloveniji (Institut Jožef Stefan, 2019c).
Z letom 2014 se je s finančno pomočjo URSZR začel 4-letni projekt posodobitve zmogljivosti
ELME v sklopu Instituta Jožef Stefan. S tem projektom se nadaljuje posodabljanje, ki se je
začelo z zaključenim projektom razvoja sistema za ukrepanje ob JRKB kontaminaciji v letu
2007, takratna posodobitev je bila nujna zaradi zastarelosti sistema ELME, predvsem zaradi
dotrajanosti vozila (Črnič in Žigon, 2014).
Naloge mobilnih laboratorijev se po stroki delijo na radiološke in kemijske. Radiološke naloge
enote so odkrivanje, nevarnih radioaktivnih snovi v okolju, te zajemajo detekcijo identifikacijo
in dozimetrijo, ugotavljanje velikosti kontaminiranega območja, jemanje vzorcev za analize,
usmerjanje, usklajevanje in izvajanje zaščitnih ukrepov ter spremljanje dekontaminacije in
njene uspešnosti. Kemijske naloge se navezujejo na odkrivanje nevarnih snovi v okolju, te
zajemajo odkrivanje in identifikacijo, ugotavljanje velikosti kontaminiranega območja, jemanje
vzorcev, izvajanje ukrepov zaščite in svetovanje glede sanacije in nadzora nad
dekontaminacijo.
Intervencijska ekipa kemijskega mobilnega laboratorija posreduje ob izlitjih kemikalij v okolje,
ob prometnih nesrečah, ob požarih v kemijskih industrijskih obratih in podobnih situacijah. V
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naravi se predvsem ukvarjajo z izpusti nevarnih kemikalij v naravno okolje in pri odkrivanju
ter sanaciji divjih odlagališč stepenih snovi. Oprema mobilnega kemijskega laboratorija je
namenjena za delo na terenu, je prenosna, z baterijskim ali akumulatorskim napajanjem,
robustna in preprosta za rokovanje, kasnejša dodatna vzorčenja in analize pa se izvedejo na
Institutu Jožef Stefan. Na podlagi ogleda ogroženega terena in analize se svetuje pristojnim
organom in službam, to zajema ukrepe glede zavarovanja kontaminiranega območja, zaščite
ljudi in okolja, postopkov za zmanjševanje škode in predloge za izvedbo sanacije območja
(Institut Jožef Stefan, 2019c).
6.2.3 Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL)
Mobilna enota ekološkega laboratorija je sestavni del, nacionalnega laboratorija za zdravje,
okolje in hrano (NLZOH). Pokriva vzhodni del Republike Slovenije in je po namenu in strukturi
podoben ekološkemu laboratoriju z mobilno enoto (ELME), ki pokriva zahodni del Republike
Slovenije. Namen obeh laboratorijev je detekcija in identifikacija nevarnih snovi na terenu, ki
se lahko pojavijo ob JRKB dogodkih, s to razliko, da MEEL ne izvaja detekcije in identifikacije
radioloških elementov. Njihova naloga je tudi ugotavljanje kontaminiranega območja in s tem
preprečevanje širjenja kontaminacije in zmanjšanje posledic JRKB dogodka.
Skupno ga sestavlja osem ekip, v eni ekipi sta dva člana, ena ekipa je v stalni pripravljenosti,
in sicer od ponedeljka, do naslednjega ponedeljka, potem se zamenjajo. Ekipe lahko aktivira
Republiški štab Civilne zaščite, in sicer po pozivnikih. Razpolagajo z vso opremo, ki ima
NLZOH, ta vključuje vozila, ljudi in materialna sredstva (detektorji in ostala oprema), poleg
tega pa NLZOH služi tudi kakor referenčni laboratorij za nadaljnje raziskave in analize (osebno
pismo, Igor Žerjal, april 2019).
6.2.4 Industrijska reševalna enota KLOR (TKI HRASTNIK)
Industrijska reševalna enota KLOR je namenjena reševanju ob nesrečah s klorom in drugimi
jedkimi snovmi. Ustanovljena je v tovarni kemičnih izdelkov Hrastnik, d. d. in deluje v sklopu
enot civilne zaščite že od leta 1995. Poleg stalnih nalog pa sodeluje tudi na večjih vajah in
akcijah, ki jih organizira URSZR (URSZR, 2014č).
Z razvojem proizvodnje klora v Sloveniji se je leta 1962, pokazala tudi potreba po
strokovnjakih, ki bi znali strokovno in pravilno odpraviti vzroke in posledice uhajanja klora v
okolico. Ustanovljena je bila posebna ekipa reševalcev, usposobljenih in opremljenih za
delovanje v primerih uhajanja klora, do leta 1995 je bila enota namenjena samo za potrebe
tovarne, kasneje se je v enoto vključilo tudi na republiško raven in je tako postala specializirana
za ukrepanje v primeru nesreč s klorom in drugimi jedkimi snovmi.
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Naloge enote so varna preprečitev neposrednih vzrokov puščanja, omilitev vplivov že razlite
nevarne snovi za ljudi in okolje in sanacija ogroženega območja nesreče. Aktiviranje poteka s
pomočjo pozivnikov ali po telefonu, prvi je obveščen vodja ekipe oziroma njegov pomočnik,
ki določi potrebno število reševalcev, po starejših podatkih je bila enota sestavljena iz vodje
enote in njenega pomočnika in štirih ekip, vsaka ekipa pa je bila sestavljena iz vodje in
reševalca. Prvotno je enoto financiralo in opremljalo podjetje TKI Hrastnik, kasneje, ko je
prešla na državno raven financiranje prevzame URSZR. Izobraževanje enote poteka po letnih
teoretičnih programih in skozi praktične vaje, ena izmed večjih vaj je bila vaja KLOR 2006
(URSZR, 2014č).
Vaja KLOR 2006 je potekala novembra 2006 v Hrastniku v sodelovanju s TKI Hrastnik. Vajo
je organiziralo Ministrstvo za obrambo, URSZR izpostava Trbovlje Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Hrastnik, Policija
in Gasilska zveza Hrastnik, Zdravstveni dom Hrastnik in TKI Hrastnik, d. d. Glavni cilj vaje je
bil, da se preverita učinkovitost in usklajenost načrtov zaščite in reševanja ob nesreči s klorom,
preveri učinkovitost postopkov opozarjanja

ogroženosti in preveri organiziranost,

usposobljenost in opremljenost sodelujočih sil. Velik poudarek pa je bil tudi na obveščanju
okoliških prebivalcev, kako ravnati ob nesreči s klorom. Prebivalce so seznanili z
evakuacijskimi potmi in zbirnimi mesti, izdana je bila tudi priložnostna zloženka na to tematiko
z vsemi potrebnimi navodili, vezanimi na to, kako ukrepati ob nesreči. Te zloženke so prejela
vsa gospodinjstva v občini Hrastnik. Ob končani vaji so gledalcem in gostom tudi predstavili
opremo za reševanje in vzorčenje, ki jo uporabljajo enote CZ in ostali (Kuntarič, 2007).
Zaradi zmanjšanega števila zaposlenih v TKI Hrastnik, d. d. in staranja nekaterih članov enote
je trenutno stanje operativnih reševalcev 11, prej 14. Člani enote imajo opravljeno osnovno
usposabljanje za pripadnike CZ, specialnost nevarne snovi, tečaj prve pomoči za ponesrečence
ob nesrečah s klorom in jedkimi snovmi, tečaj za upravljanje z delovnimi stroji, redno
seznanjanje z nevarnimi snovmi po programu usposabljanja. Velik problem predstavlja
pomanjkanje kadra, predvsem mlajših članov (URSZR, 2014č).
6.2.5 Gasilske enote širšega pomena (GEŠP)
Za potrebe hitre intervencije ob nesrečah z nevarnimi snovmi kjer koli po Sloveniji so tudi
organizirane in posebej opremljene gasilske enote širšega pomena (GEŠP), ki prve posredujejo
v takih nesrečah. URSZR gasilske enote širšega pomena opredeli kot:
Enote, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja ob prometnih, industrijskih in drugih
nesrečah, pri katerih so prisotne nevarne snovi, nesrečah v daljših avtocestnih in drugih
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cestnih in železniških predorih, naloge tehničnega reševanja ob nesrečah v prometu ter ob
nesrečah na tekočih in stoječih vodah, pa tudi druge naloge zaščite in reševanja širšega
pomena. Te naloge GEŠP opravljajo na podlagi sklenjenih pogodb z Upravo Republike
Slovenije za zaščito in reševanje na območju, za katerega so ustanovljene, ter na širšem
območju, kadar so poklicane na intervencijo, in sicer tako, da je pokrito celotno območje
države. Opravljanje nalog širšega pomena sofinancira Urad Republike Slovenije za zaščito in
reševanje po merilih, ki so določena za opravljanje vseh nalog širšega pomena. (URSZR,
2014d).

Zamisli za vzpostavitev takšne strukture so se pojavljale že dolgo, saj je bila potreba velika
zaradi pogostosti in nevarnosti, ki so se pojavljale ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Zaradi
boljšega delovanja se je dejavnost teh enot priključila že obstoječemu sistemu zaščite in
reševanja, ki je že imel izdelano infrastrukturo in organizirano delovanje. Izbrane so bile
gasilske enote, ki so bile organizirane, pripravljene in prerazporejene tako, da so zagotavljale
najhitrejšo odzivnost. Izbrane enote so bile financirane s strani države, ki je zagotovila vso
potrebno specialistično opremo in usposabljanja. Prvotno je bilo za te naloge predvidenih 20
gasilskih enot, ki bi pokrile področje Slovenije, izkazalo se je, da je projekt dosti bolj zahteven,
kakor se je sprva ocenjevalo in da bo to veliko finančno breme tudi na državni ravni, sprejeta
je bila odločitev o povečanju in danes deluje 45 gasilskih enot širšega pomena. GEŠP so bile
izbrane na podlagi teritorialne lege in operativne pripravljenosti, med seboj pa se tudi
razlikujejo glede na območje, ki ga pokrivajo.
Naloge se navezujejo na tehnično reševanje ob nesrečah v prometu, reševanje na tekočih in
stoječih vodah ter drugih nalogah. Za potrebe naloge se bomo osredotočili na naloge, ki so
vezane na zaščito in reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, v industrijskih, prometnih in
drugih nesrečah. V Slovenji imajo štiri GEŠP tudi opremo in zmožnost dekontaminacije
ranjenih, in sicer to so Javni zavod Gasilska brigada KOPER, Javni zavod Gasilsko reševalna
služba KRANJ, Javni zavod za zaščito in požarno reševanje MARIBOR in Gasilsko reševalni
center NOVO MESTO (URSZR, 2014d).
Opremljenost, izobraževanja, postopki, usposabljanja in posredovanja enot se sicer razlikujejo
glede na velikost same enote in njeno opremo. Na to vpliva tudi število pripadnikov, ki jih ima
enota, delujejo pa po načelu ogroženosti, večji centri ogroženosti imajo bolj opremljene enote
v bližini. Vsakega gasilca, ki je operativni član GEŠP in je predviden za delovanje ob nesrečah
z nevarnimi snovmi, ga spremlja laboratorij za dozimetrijo IJS, ki izvede letno odčitavanje
prejete doze sevanja, ki jo prejme gasilec. Z letom 2013 je v Sloveniji tudi sistemsko urejena
dekontaminacija ranjenih in poškodovanih oseb ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Oblikovana
je bila zasnova delovanja, zagotovljena je bila oprema in izobraževanje ter določile so se
najpomembnejše lokacije postaj za dekontaminacijo. Sistem dekontaminacije je zasnovan tako,
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da se poškodovane in ranjene transportira v bolnišnice predhodno že dekontaminirane in se tako
ohranijo vozila in prostori čisti (URSZR, 2014e).
6.2.6 Enote v sklopu Luke Koper (PPV, PVZE in PIGD)
Delovanje enote je opredeljeno v poglavju kritične infrastrukture, vezane na Luko Koper.
6.2.7 Enota v sklopu Nafta Lendava PIGE
Delovanje enote je opredeljeno v poglavju kritične infrastrukture, vezane na Lendavo.
6.2.8 Enote RKB sklopu Civilne zaščite
V sklopu Civilne zaščite delujejo tudi specialistične podenote, ki delujejo s specifičnimi
nalogami, vezanimi na njihovo področje delovanja. Za potrebe naloge se bomo osredotočili na
enoto-e za radiološko, kemijsko in biološko zaščito. Enota RKB se ukvarja z izvidovanjem
nevarnih snovi ter bojih agensov v okolju. To zajema detekcijo, identifikacijo, dozimetrijo in
druge preprostejše analize. Na državni ravni je organiziranih 13 enot za radiološko, kemično in
biološko zaščito.
Na državni ravni pa je ustanovljena tudi enota za hitre reševalne intervencije – EHI, ki je
namenjena za opravljanje še posebej zahtevnih nalog zaščite in reševanja, doma in v drugih
državah, deluje pa v okviru mehanizma Civilne zaščite EU. Oblikovana je bila na podlagi
dvostranskih sporazumov s sosednjimi državami, predvsem za sodelovanje v mednarodnih
humanitarnih in reševalnih akcijah, v okviru OZN, EU in drugih mednarodnih organizacij.
Namenjena je za izvajanje posebno zahtevnih reševalnih akcij v oteženih okoljih, primer tega
so potresi, plazovi, nesreče s toksičnimi snovmi in podobno, skupno vsem tem situacijam je, da
potrebujejo visoko usposobljene in opremljene ljudi. Glede na tovrstne naloge je sestava EHI
tudi temu prilagojena, lahko rečemo modularna. Enota je oblikovana iz državnih enot in služb
civilne zaščite in drugih enot za zaščito in reševanje, ki jih financira država, lahko deluje kot
celota ali pa delujejo posamezne podenote samostojno. Polna sestava EHI zajema: Poveljstvo
enote, skupino za podporo pri informacijskih tehnologijah, oddelek za RKB zaščito, četo za
tehnično reševanje, vod za tehnično potapljanje, službo za podporo, enoto za reševanje v tujih
jamah in enoto za gašenje požarov z zrakoplovi. Za potrebe naloge je predvsem pomembno, da
izpostavimo oddelek za RKB zaščito, ki deluje v sklopu EHI (URSZR, 2014f).
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7

Koncept delovanja

S konceptom delovanja bom prestavil dejavnike, ki vplivajo na reševanje neke krizne situacije.
Reševanje krizne situacije, ki vključuje JRKB elemente, je svojevrstno in zahteva posebne
postopke, ti postopki pa so vezani na to, ali bo nesreča uspešno zajezena in ali bo sanacija
mogoča. Zaradi lažje predstave sem shemo delovanja razdeli v tri faze, ki si vsebinsko sledijo
glede poteka dogodkov.
7.1 Dejavniki ki vplivajo na reševanje JRKB dogodka
7.1.1 Izvor nesreče
Glede na izvor lahko nesreče ali krizne situacije delimo v tri kategorije:
Naravna nesreča je dogodek, ki je posledica delovanja naravnih sil na naravo ali umetne
objekte, povzročijo ga izjemne naravne sile. V Sloveniji kot najpogostejše prištevamo: potrese,
plazove, poplave suše, točo in žled (Kralj in drugi, 2015).
Z vidika JRKB elementov pa lahko poudarimo, da poplave in potresi predstavljajo večjo
nevarnost od ostalih naravnih nesreč, predvsem z vidika uničevanja kritične infrastrukture.
Potres lahko poškoduje zbiralnike ali druge infrastrukturne elemente in tako privede do izpusta
nevarnih snovi v okolje, medtem ko poplave lahko pripomorejo k širitvi kužnih in nalezljivih
bolezni. Pri poplavah je tudi večja verjetnost, da pride do kontaminacije virov pitne vode ali pa
da se nevarna snov razširi na večje področje. Pri naravnih nesrečah je treba upoštevati, da se
moramo poleg škode, ki je nastala zaradi JRKB dogodka, spoprijeti tudi s škodo, ki je nastala
ob naravni nesreči; položaj je lahko kompleksna.
Tehnične nesreče so krizni dogodek v industriji ali drugih obratih in mestih, kjer so prisotne
nevarne snovi. Med tehnične nesreče prištevamo tudi nesreče tehnike in nevarnih snovi med
transportom oziroma premikom in prometne nesreče (WHO, 2019). Posledica teh nesreč pa so
poškodbe tehnike in ljudi, ki jih velikokrat spremlja požar, kot posledica vžiga nevarnih snovi.
Med tehnične nesreče pa lahko prištejemo vse tiste, ki jih ne povzroči človek neposredno, so pa

posledica njegovih dejanj. Torej delovne in druge nesreče ravno tako v objektih, ki v delovnem
procesu, proizvajajo, transportirajo, skladiščijo, ali uporabljajo nevarne snovi ali JRKB
elemente. Izlitja kemikalij v okolje in kontaminacija vode ter razne kužne in nalezljive bolezni,
ki se lahko razširijo po populaciji. Med najbolj pogoste tehnične nesreče prištevamo:
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-

Večji požari v skladiščih naftnih derivatov in utekočinjenega naftnega plina. Tu je

treba poudariti nastalo škodo za gospodarstvo ob izgubi velike količine surovin, posledično bi
to vplivalo tudi na nadaljnji gospodarski razvoj družbe. Pri ljudeh bi bil zaznan povečan strah
pred posledicami nesreče, ne izključujemo preseljevanj ljudi iz območja. Zaradi narave teh
skladišč pa so ta dobro varovana in zaščitena z varnostnimi ukrepi in protokoli, vse je usmerjeno
k preprečevanju takšnih nesreč (Ministrstvo za okolje in prostor 2015 in 2018a).
-

Povečane koncentracije strupenih snovi v okolici, kot posledica izpusta. Povečane

koncentracije strupenih snovi v okolju so lahko posledica namernega ali nenamernega izpusta
v okolje, učinek je enak. Tu v ospredje postavljamo kemično industrijo in obrate, ki so del
kritične infrastrukture, kot obrati visokega tveganja. Pojavil bi se strah med ljudmi, strah pred
nastalo nesrečo in njenimi posledicami, pričakovali bi lahko tudi preseljevanje ljudi iz območja.
Padel bi ugled slovenske kemične industrije in v delovanje institucij, zadolženih za izvajanje
varnostnega nadzora. Da bi preprečili takšne nesreče, imajo vsa podjetja, ki so označena, kot
obrati z visokim tveganjem tudi svoje varnostne postopkovnike in načrte zaščite in reševanja,
povezujejo se z enotami CZ in lokalnimi gasilskimi enotami. Določena podjetja imajo tudi svoje
enote, namenjene za posredovanje v takšnih nesrečah, ki bi se lahko zgodila v teh podjetjih,
primer tega je enota KLOR, PIGE Nafta Lendava in Področje pristaniške varnosti v Luki Koper
(Ministrstvo za okolje in prostor, 2015 in 2018a).
-

Nesreče pri transportu nevarnih snovi. Nesreče pri transportu nevarnih snovi lahko

postavimo predvsem na vse glavne prometnice, avtoceste in druge ključne poti, ki povezujejo
večje kraje med seboj ali določena podjetja (bencinske servise, skladišča kemikalij, kemično
industrijo in podobno). V to kategorijo spada tudi železniški in ladijski transport nevarnih snovi,
je pa ta zaradi svojevrstne infrastrukture bolj lokaliziran na svoje območje delovanja, to so
železniške proge in skladišča snovi ter pristanišča (SURS, 2019a).
Večinski del transporta nevarnih snovi zajema cisterne, ki v večini prevažajo naftne derivate in
druge tekoče nevarne snovi, njihov cilj so lahko bencinski servisi, naftni depoji ali pa transport
izven Republike Slovenije. Zaradi velike razvejanosti prometne infrastrukture je tudi ta
posledično bolj obremenjena, zaradi povečanega prometa pa je verjetnost nesreč toliko večja.
Notranji promet v Republiki Sloveniji je v letu 2018 presegel več kot 38.000 t različnih
materialov, mednarodni promet pa več kot 25.000 t različnih materialov (SURS, 2019b).
Ta količina materialov zajema tudi velik delež nevarnih snovi, ki predstavljajo možno
nevarnost. Velika razvejanost povezav, množičen transport, gostota prometa in drugi dejavniki
vplivajo na to, da je verjetnost, da pride do nesreče v transportu, velika. Največ škode bi takšne
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nesreče povzročile na gospodarstvu, kot izguba energenta, izguba vozil ali zaradi zastojev in
izgube časa, posledično tudi denarja (Ministrstvo za okolje in prostor, 2015 in 2018a).
Posebnost pa je transport jedrsko-radioloških elementov. Pri transportu jedrsko-radioloških
elementov so potrebni posebni varnostni protokoli in oprema. S temi se preprečuje
kontaminacija okolja, če bi že prišlo do nesreče. Materialna škoda lahko nastane predvsem
zaradi poškodbe na opremi, kontaminacija bi bila omejena na mesto nesreče. Pri transportu pa
moramo biti tudi pozori na možnost ropa jedrsko-radioloških elementov ali namenske
povzročitve nesreče vozila za transport tega elementa.
Krizne situacije s človeškim dejavnikom tukaj lahko med potencialne grožnje prištejemo:
vojaško posredovanje, zloraba JRKB elementov za teroristične namene, tihotapljenje JRKB
elementov ter s tem povezan organiziran kriminal.
Teroristična dejavnost povezana z JRKB elementi, katerih cilj je povzročanje škode in
zastraševanje je pogosto razpravljana tema. Ena izmed motivacij JRKB terorizma za uporabo
tega orožja je tudi ogromen psihološki učinek na tarčo in številčno populacijo, poleg tega pa to
orožje tudi poveča splošno nevarnost, ki jo predstavlja takšen napad. Podatkovna baza
Monterey WMD, ki zbira podatke o terorističnih napadih navaja, da je bilo med letoma 1988–
2004 od 316 dogodkov z JRKB elementi, od tega 207 takšnih, ki so vključevala kemično orožje
(Mazzone, 2013).
Jiri Matousek, v članku Kemični, biološki, radiološki in jedrski terorizem: Novi izzivi za krizni
management in zaščito prebivalstva. (Chemical, biological, radiological and nuclear
terrorism: New challenges of crisis management and protection of population), govori o
različnih tipih terorizma, ko govorimo o JRKB-nevarnosti, takšen terorizem poimenuje superterorizem, zaradi nevarnosti, ki jo predstavlja.
Predstavi tri modele: Prvi: Ne-avtorizirana uporaba JRKB-elementov/orožja, ki so bili
pridobljeni po ilegalnih poteh. Drugi: Komponente JRKB-elementov/orožja, katere so teroristi
naredili-proizvedli sami z uporabo industrijskih kemikalij, bioloških in radioloških materialov.
Tretji: Napad na kritično infrastrukturo (kemične tovarne, jedrske elektrarne) s
konvencionalnimi vojaškimi sredstvi. Drugi model in tretji model predstavljata realno grožnjo
v sodobnosti, in sta bolj verjetna od prvega (Matoušek, 2004).
Drugi model je lažje izvedljiv, saj z uporabo elementov, ki so bolj dostopni (radioaktivni
odpadki, industrijske kemikalije, doma narejeni toksini …) lahko predstavlja resno grožnjo.
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Večnamenske spojine in industrijske kemikalije pa so lažje dostopne na civilnem trgu.
Potrebujejo najmanjše predpriprave, za uporabo in shranjevanje je prilagojeno, kljub temu pa
so izredno nevarne. V to kategorijo uvrščamo kisline, amonijak, klor, žveplo, formaldehid …
Nevarnosti teh spojin ne smemo spregledati, saj te spojine skupaj z eksplozivnim sredstvom
lahko postanejo primitivno kemično orožje (Raczova, 2017).
Tretji model pa je izvedljiv s konvencionalnimi sredstvi na kritično tarčo, ki je sama po sebi
tempirana bomba. Upoštevati moramo, da so tarče napadov in potencialna nevarnost lahko
skladišča takšnih snovi, kakor so pristanišča, transportna skladišča, proizvodni obrati,
nuklearna elektrarna … Z napadom na takšen objekt se povzroči tudi kontaminacija vode, zraka
in okolice objekta, kar pa samo poveča učinek napada (Raczova, 2017).
Avtor v tem delu primerja tretji model s primerom nesreče (delovna nesreča, naravna nesreča),
v nekem kemičnem objektu ali jedrski elektrarni. Čeprav bi takšne tovarne morale imeti še
dodatne zaščitne ukrepe, saj moramo upoštevati več tipov groženj, so še vedno izredno velika
tarča. Lahko pa se tudi zgodi, da preprosto pride do nesreče v nekem kemijskem obratu
(Matoušek, 2004).
Kriminalna dejanja, ki jih lahko povežemo z JRKB elementi, so predvsem vezana na nezakonito
distribucijo, posedovanje ali tihotapljenje prepovedanih JRKB elementov. Ta dejanja sama v
osnovi ne predstavljajo velikega tveganja, za gospodarstvo in družbo, ne smemo jih pa
zanemariti, saj, skrajne skupine skozi kriminalna združenja pridobijo JRKB elemente za
izvedbo napada, da bi to preprečili, pa je potrebna preventivna obveščevalna dejavnost na tem
področju. Med manjša kriminalna dejanja, vezana na kemične elemente, lahko naštejemo še
nezakonite izpuste v okolje (divja odlagališča), namerno neupoštevanje varnostnih ukrepov in
predpisov in podobno (Ministrstvo za okolje in prostor 2015 in 2018a).
Kemične spojine in bolezni so bile vedno del vojne, posredno kot posledica tehnološkega
razvoja ali kot posledica slabih sanitarnih razmer na bojišču, neposredno pa kot sredstvo,
namenjeno za uničevanje ali onesposabljanje nasprotnika in njegovih sil. V sodobnem času pa
z razvojem jedrske energije dodamo temu še jedrsko-radiološki element. Skupno te elemente
imenujemo JRKB orožja ali orožja za številčno uničevanje, uporaba orožja za številčno
uničevanje v vojne namene je prepovedana:
-

S konvencijo o prepovedi uporabe kemičnega orožja, ki ga podpre zakon o ratifikaciji
Konvencije o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega
orožja ter o njegovem uničenju.
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-

S konvencijo o prepovedi uporabe biološkega orožja in toksičnega orožja ter

-

pogodbo o neširjenju jedrskega orožja in pogodbo o prepovedi jedrskega orožja.

S temi konvencijami so prepovedani agensi, ki so razviti za potrebe vojne, med njimi tudi
določene toksične industrijske snovi in druge nevarne kemikalije. Kljub temu ostaja na svetu
še veliko JRKB elementov, ki so lahko potencialno uporabljeni v vojne namene ali kot orožje
in jih konvencije o prepovedi orožij za masovno uničevanje ne zajamejo. V primeru uporabe
takšnih orožij v zgodovini pa so se pokazali določeni načini uporabe, torej taktika boja z JRKB
orožji. Ta taktika predvideva uporabo teh elementov za:
-

Oviranje sovražnika, torej za kontaminacijo določenega območja sovražnika
preusmerimo ali kanaliziramo.

-

Upočasnjevanje sovražnika, z uporabo teh orožij je potrebna določena zaščitna oprema,
ki bo zmanjšala bojno učinkovitost sovražnika.

-

Onesposabljanje sovražnika ali njegovih materialno tehničnih sredstev.

-

Uničevanje sovražnika.

(GŠ JLA, 1968)

V bojni situaciji bi se z delovanjem in zaščito pred JRKB orožji aktivirale vojaške enote za
JRKB obrambo, prvotno bi te na terenu izvajale izvidovanje, to zajema detekcijo, identifikacijo
in nadzor JRKB elementov na določenem območju. Nato pa bi sledilo izvajanje
dekontaminacije na terenu, ta dekontaminacija bi bila primarno namenjena za potrebe vojske
in njenih operacij, drugotno pa tudi za civilno področje. Civilno področje bi bilo podprto s strani
civilne zaščite.
7.1.2 Obseg nesreče
Obseg nesreče ali krizne situacije je odvisen od samega JRKB elementa in ga delimo na:
-

Točkovni-lokalni obseg,

-

občinski-regionalni obseg,

-

državni obseg.

Pri tem moramo upoštevati, da izredno veliko vlogo predstavlja meteorološka slika v trenutku
nesreče. Ob ugodnih vremenskih pogojih se lahko JRKB elementi in kontaminacija po zraku,
kot aerosoli ali v vodi širijo z izredno hitrostjo, medtem ko se v neugodnih pogojih lahko
zajezijo v relativno hitrem času. Na to vplivajo karakteristike posamičnih JRKB elementov. Za
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potrebe naloge bom obseg analiziral glede na skupino elementov in njihove splošne
karakteristike.
Jedrsko-radiološke elemente glede na obseg delovanj damo v skupino točkovnega obsega, ko
govorimo o manjših nesrečah, če pa radioaktivni prah preide v ozračje in se razširi z vetrovi, pa
je to raven državnega obsega. Njihov izpust v okolje je katastrofalen za okolico in ljudi. Ko
govorimo o uporabi jedrskega orožja, je ta obseg že na meddržavni ravni, ravno tako pa so
nevarne umazane bombe, izpust jedrsko-radioloških elementov iz jedrske elektrarne ali pa
druge nesreče z radioaktivnimi odpadki. Največjo nevarnost jedrsko radioloških elementov,
poleg udarnega vala in sevanja, kar je posledica jedrske eksplozije, predstavlja radioaktivni
prah. Radioaktivnega prahu ni mogoče uničiti ali nevtralizirati kakor kemične ali biološke
elemente, potreben je izkop in odvoz kontaminirane zemlje, dekontaminacija ljudi in materialno
tehničnih sredstev, kontaminirano vodo pa zapečatiti v sode ter odpeljati na skladiščenje
radioaktivnih odpadkov. Izredno veliko sredstev in sanacije je potrebne, da se situacija
normalizira in se omogoči normalno življenje, zato so tudi jedrsko-radiološki elementi po
obsegu najbolj nevarni.
Kemične elemente bi lahko glede na obseg delovanja najhitreje zajezili, tu govorimo o
točkovno-lokalnem obsegu neke nesreče ali krizne situacije. Ta obseg lahko predstavlja
območje tudi do nekaj deset kilometrov, če piha veter, se ta obseg tudi kanalizira v smer vetra
in v to smer se tudi širi kontaminacija. V primeru nesreč z nevarnimi snovmi je središče izolacije
od 100 m do 800 m in središče evakuacije od 300 m do 1600 m, odvisno od vrste nesreče in
vključenega elementa (Herpevnik, 2013).
Najpogosteje je obseg nesreč s kemičnimi elementi omejen na velikost tovarne z okolico ali pa
na širše območje prometne nesreče, ta obseg pa se poveča, če vključimo izpust nevarnih snovi
v okolico. Vendar moramo upoštevati, da je pri kemičnih elementih koncentracija izredno
velika na mestu nesreče, kar pomeni, da je zajezitev te nesreče hitra, zaščita in reševanje pa sta
toliko bolj otežena.
Biološke elemente bi lahko glede na obseg delovanja dali v skupino občinsko-regionalnega
obsega, ko govorimo o neki krizni situaciji (epidemiji ali izpustu bioloških elementov), ta obseg
se lahko zelo hitro poveča tudi na državnega, saj so biološki elementi pri širjenju izredno
nepredvidljivi. Ob večjih izbruhih kužnih in nalezljivih bolezni pa je širjene teh tudi po celini,
takrat govorimo o pandemijah.
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Pri reševanju krizne situacije z biološkimi elementi igra najpomembnejšo vlogo karantena
oziroma takojšna zajezitev širjenja teh elementov. To dosežemo s preventivnimi in drugimi
zaščitnimi ukrepi, kar pa ni zagotovilo, da se neka bolezen ali element ne bo širil drugam. Treba
je postopati sistematično in se držati vseh postopkov dekontaminacije, če želimo biti pri tem
uspešni. Upoštevati moramo, da ti ukrepi veljajo za biološke elemente, ki zajemajo ljudi, živali
in rastline. Ukrepi pri živalih in rastlinah se mogoče pri določenih postopkih razlikujejo od
ukrepov za ljudi, vendar je cilj karantene in zajezitve enak.
Zaključimo lahko, da so kemični elementi najbolj lokalizirani, vendar je njihova koncentracija
na tej lokaciji izredno velika, nesreče in krizni dogodki s kemičnimi elementi so tudi
najverjetnejši in najpogostejši. Biološki elementi sicer pokrijejo večje področje in velik del
populacije, vendar se jih ob sistematičnih postopkih in karanteni relativno hitro zajezi in uniči.
Večji krizni dogodki, povezani z biološkimi elementi, so manj pogosti in verjetni v primerjavi
s kemičnimi elementi. Jedrsko-radiološki elementi pa zajemajo vse stopnje obsega od
točkovnega do državnega in v primeru jedrskega orožja tudi meddržavni obseg, največjo
nevarnost poleg udarnega vala in sevanja predstavlja radioaktivni prah, ki se lahko sprosti v
okolje tudi ob nesreči. Čeprav so nesreče in krizni dogodki z jedrsko-radiološkimi elementi
najmanj verjetni in se zaradi temu posvečenega nadzora in varovanja praktično ne morejo
zgoditi, so njihove posledice na okolje tako katastrofalne, da jih nikakor ne moremo
zanemarjati.
7.1.3 Jakost JRKB elementa
Najlažjo delitev lahko naredimo pri kemičnih elementih, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem
življenju, v osnovi jih delimo na bojne agense in toksične industrijske snovi. Razlika je v tem,
da so bojni agensi namenjeni izključno onesposabljanju in nevtralizaciji žive sile in so izredno
nevarni za ljudi. Toksične industrijske snovi pa zajemajo velik spekter različnih industrijskih
kemikalij, ki so ravno tako nevarne za ljudi, vendar to ni njihova primarna naloga.
Ko govorimo o bioloških elementih, jih ravno tako lahko delimo na bojne patogene agense in
splošna bolezenska stanja. Razlika je v tem, da so bojni agensi sintetizirani ali drugače
proizvedeni z namenom uničevanja ali onesposabljanja žive sile in v večini primerov povzročijo
smrt, te bolezni so za tarčno populacijo nove ali pa gre za mutirane že poznane bolezni. Splošna
bolezenska stanja zajamejo določeni del populacije in se hitro zajezijo ter zdravijo, tudi tu so
smrtni primeri, vendar ne v tako visokem številu, kakor pri bioloških agensih, gre za naravne
procese.
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Ko pa govorimo o jedrsko-radioloških elementih, ti ne glede na to, ali je šlo za orožje ali
nesrečo, pustijo na človeku enake posledice t.i. radiacijsko bolezen, ki lahko na telesu pusti
trajne posledice ali pa smrt. Razliko predstavlja detonacija jedrskega orožja, kjer poleg
radioaktivnega prahu vključujemo tudi udarni val in gama sevanje. Ključno vlogo pri
določevanju nevarnosti jedrsko-radiološkega elementa ima jakost sevanja in prejeta doza
sevanja, kar pomeni, da dlje časa smo izpostavljeni sevanju, večjo dozo sevanja prejmemo,
večje so posledice na človeško telo, to pa velja tako za jedrsko orožje kakor za jedrsko nesrečo.
7.1.4 Enote namenjene za reševanje tovrstne krizne situacije
Pri nesrečah in kriznih situacijah z JRKB elementi deluje veliko enot in služb. Za potrebe naloge
se bomo osredotočili na tiste, ki delujejo na terenu ali pa delujejo podporno. Osrednji dejavnik
pri tem pa je čas, delitev enot poteka na tri časovne okvire.
Takojšnje do 30 minutne odzivne enote in službe:
-

Policija,

-

GEŠP, katere so pooblaščene za ukrepanje v takšnih primerih,

-

Enote nujna medicinske pomoči,

-

ELME, ki je stacioniran na IJS,

-

Zavod za varstvo pri delu Ljubljana,

-

MEEL, Inštitut za varstvo okolja ZZV Maribor,

-

Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta,

-

Veterinarski inštitut,

-

Sistem Fitosanitarne službe (nacionalni inštitut za biologijo),

-

URSJV,

-

Klinika za nuklearno medicino,

-

Helikopterska enota SV.

Do šesturne odzivne enote in službe:
-

Ostale gasilske enote,

-

Regijske enote za JRKB izvidovanje,

-

ZZV, območne enote z laboratoriji,

-

Enota KLOR (TKI Hrastnik),

-

Enote z reševalnimi psi,

-

EHI,

-

Center za zastrupitve UKC,
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-

Urad RS za kemikalije,

-

Inštitut za varovanje zdravja,

-

MEMH,

-

ARAO,

-

Informacijski center URSZR,

-

UKC in druge bolnišnice,

-

Enota za identifikacijo mrtvih, medicinska fakulteta,

-

RKS.

Enote in službe, ki se aktivirajo v 24-urah in več:
-

Tehnično reševalne enote CZ,

-

Občinske enote CZ za dekontaminacijo,

-

Državne enote CZ za podporo,

-

Slovenska vojska (JRKBO + inženirci).
(URSZR, 2004g)

7.1.5 Oprema enot
Za potrebe izvajanja reševanja v JRKB dogodkov je potrebna posebna zaščitna oprema, to
delimo na osebno zaščitno opremo in kolektivno zaščitno opremo.
V sklop osebne zaščitne opreme lahko navedemo vse artikle, ko so namenjeni za zaščito
posameznika ob vstopu na območje kontaminirano z JRKB elementi, to je »osebna varovalna
oprema (OVO)«. Ta oprema je namenjena, da omogoča preživetje in nemoteno delo
posameznika v tem okolju. Osnovni elementi osebne zaščitne opreme so:
Zaščitna maska ali izolirni aparat s tlačno posodo so del zaščite dihal in gre za ključni kos
opreme. V večini primerov, ko je znano da gre za nesrečo ali krizni dogodek z JRKB elementi,
se preventivno uporablja izolirni aparat s tlačno posodo, to predvsem izvajajo gasilske enote. V
ostalih primerih se uporabljajo tudi preprostejše zaščitne maske ali pa celo obrazne zaščitne
maske z namenskim filtrom. Ob neznanem JRKB elementu je priporočljiva uporaba izolirnega
aparata s tlačno posodo, saj nas zaščitna maska ne varuje pred določenimi elementi, primer ogljikov monoksid.
Zaščitni kombinezon ali zaščitna obleka so ravno tako pomemben element zaščite, uporaba
pa je odvisna od intenzitete JRKB dogodka. Zaščitnih kombinezonov je več vrst, lahko so lažji
in za enkratno uporabo, ali pa za večkratno uporabo iz gume ali drugih neprepustnih materialov,
gasilski kombinezoni so tudi negorljivi. Kombinezoni so lahko eno- ali dvodelni, priporočljivo
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je, da so enodelni. Na kapuci imajo elastiko, ki se povezne ob rob zaščitne maske in tako poveže
masko in kombinezon v celoto. V primeru zahtevnih nalog pa se uporabi inkapsularni
kombinezon z izolirnim aparatom in tlačno posodo, namenjen je za daljše obdobje delovanja v
kontaminiranem območju, ta kombinezon nam daje popolno avtonomijo in smo neodvisni od
okolice, za čas zaloge kisika v tlačnih posodah.
Pri zaščitnih rokavicah je pomembno, da so te odporne proti kemikalijam in vodoodporne,
posledično zadržijo tudi biološke elemente in radioaktivni prah. Pod zaščitnimi rokavicami je
priporočljiva nošnja bombažnih rokavic, ki vpijajo znoj, zaščitne rokavice morajo biti tudi
optimalne velikosti, da nam zagotavljajo dober oprijem za delo.
Škornji ali galoše imajo zelo pomembno vlogo, saj smo z nogami v stalnem stiku s
kontaminiranimi tlemi. Obutev mora biti iz odpornega materiala, ki je neprepusten in odporen
na kemikalije, omogočati mora tudi dober oprijem s tlemi. Galoše so drugotna rešitev, in sicer
gre za prirejeno zaščito, ki jo nataknemo in privežemo čez obstoječe obuvalo, po karakteristikah
mora biti enakovredna drugim zaščitnim obutvam, ker gre za tanjši material, se ta lahko hitreje
poškoduje.
Osebno varovalno opremo delimo v štiri kategorije (A, B, C, D). Delijo se glede na stopnjo
intenzitete zaščite dihal in sluznic, oči in kože.
Kategorija A zajema vso varovalno opremo, ki je namenjena za najvišjo stopnjo zaščite,
namenjena je za popolno zavarovanje dihalnih organov in sluznic, kože in oči. Komplet
varovalne opreme zajema dihalni sistem z zaščitno masko in tlačno posodo, varovalni
kombinezon z vizirjem, zaščitne rokavice in škornje. Rokavice in škornji so v veliki večini
privarjeni na kombinezon, saj tako zagotavljajo popolno tesnjenje, velik vezir pa omogoča
veliko preglednost za delo. Zaradi delovanja dihalnega sistema, ki se nosi znotraj kombinezona,
je zaradi izdihovanja nenehno povečan pritisk zraka v kombinezonu, kar onemogoča prihod
kontaminansov v kombinezon, v primeru, da bi se ta poškodoval.
Kategorija B zajema varovalno opremo, ki je namenjena za najvišjo stopnjo zaščite dihal,
ravno tako se uporablja dihalni sistem z zaščitno masko in tlačno posodo, zaščitni kombinezon
pa je nižje zaščite v primerjavi s kategorijo A, vendar še vedno nudi zaščito pred JRKB
elementi. V kompletu so rokavice in škornji, ki pa niso nujo privarjene na kombinezon. Dihalni
sistem in zaščitna maska se nosita čez kombinezon, sama varovalna oprema pa omogoča boljši
manever, v primerjavi z A kategorijo.

61

Kategorija C zajema vso varovalno opremo, ki je namenjena za delovanje z JRKB elementi v
obliki aerosolov, par in hlapov, za katere zadošča JRKB filter. Varovalna oprema je sestavljena
iz zaščitne maske in JRKB filtra ali enakovrednega respiratorja, kombinezona, rokavic in
škornjev. Ta kategorija je namenjena predvsem za delovanje v raznih in industrijah in podobnih
obratih, kjer lahko pridemo v stik z nevarnimi snovmi. Z namenskim kombinezonom pa je ta
kategorija uporabljena tudi za vojaške namene oziroma potrebe boja.
Kategorija D zajema vsa zaščitna sredstva, ki so namenjena za zaščito pri delu, splošno
gledano, sem prištevamo predvsem zaščitna očala, obrazne bombažne maske, čelade, zaščitna
pregrinjala in predpasnike in podobno. Ta kategorija zajema vso zaščito opremo, ki jo
uporabljamo pri vsakdanjem delu (USDHHS, 2017).
Sklop kolektivne opreme pa zajema vso opremo, ki jo uporabljajo enote na terenu, od
detektorskih in dekontaminacijskih sistemov, do cevi, sodov in ostale terenske opreme.
Z detektorji in detekcijskimi sistemi se zaznava, z bolj naprednimi tudi identificira JRKB
elemente. Sistemi detekcije so lahko ročni (prenosni detektorji ali detektorski lističi), lahko pa
so prenosni ali pa na vozilih, njihov namen je enak. Z odkrivanjem kemičnih in radioloških
elementov obstaja veliko različnih detektorjev in drugih sredstev zaznave. Večji problem
predstavlja zaznava bioloških elementov, na terenu jo težko izvedemo (obstajajo namenski
testerji, vendar so namenjeni zgolj za potrditev suma) za zanesljivo detekcijo in identifikacijo
je potrebna laboratorijska analiza biološkega elementa.
Sistemi za dekontaminacijo so ključni, saj z njimi uničimo ali omejimo delovanje
kontaminantov. V to skupino uvrščamo vso opremo, ki je namenjena za postopke
dekontaminacije tako ljudi, vozil in materialno-tehničnih sredstev. Ta oprema zajema šotore za
dekontaminacijo, dekontaminacijske pršilnike, dekontaminacijska sredstva, elemente za
prhanje in podobno. Namen te je dekontaminacija sredstev in okolice ter preprečitev
nadaljnjega širjenja kontaminacije v okolje. Posebnost predstavljajo jedrsko-radiološki
elementi, pri katerih je treba kontaminirano vodo zbirati v posebne zbiralnike, elementa ne
uničimo ali nevtraliziramo, ampak ga zgolj speremo s sredstva, z izpustom v okolje zgolj širimo
kontaminacijo.

7.2 Shema delovanja
7.2.1 Opazovanje, obveščanje in alarmiranje
Ob JRKB dogodkih in nesrečah mora biti obveščanje hitro in popolno. Jakost jedrskoradiološke nesreče mora biti obveščena pravočasno in objektivno, obveščajo se vse pristojne
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enote in službe, množične medije in prebivalce v okolici evakuacijskega območja. Obveščanje
o nesreči z nevarnimi snovmi mora biti hitro in popolno, obveščeno mora biti za nesrečo in za
katero nevarno snovjo gre, saj se na podlagi tega podatka lahko pravočasno aktivira za to
namenjene sile. Pri bioloških elementih, ko govorimo za primer bolezni, se prvotno izvajata
opazovanje in spremljanje širjenja nalezljive bolezni. Na podlagi ocene tveganja, ki jo izdela
Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, je določena skrajna meja okuženih, ko je ta presežena,
minister za zdravje razglasi epidemijo bolezni. Spremlja se tudi situacija širjenja bolezni v
tujino ali iz nje, poteče tudi obveščanje splošne javnosti s preventivnimi ukrepi in postopki
zajezitve.
7.2.2 Aktiviranje sil in sredstev
Aktivacija sil je odvisna glede na tip dogodka in velikost nesreče, odzivne sile se delijo na
takojšnje do 30 minutne odzivne enote in službe, do šesturne odzivne enote in službe in enote
in službe, ki se aktivirajo v 24 urah in več. Ob prihodu na mesto nesreče, vodja intervencije ali
poveljnik CZ določi, če so potrebne dodatne posebne enote. Če gre za večjo krizno situacijo se
aktivirajo tudi vse potrebne sile v sklopu CZ in štab CZ, ELME, MEHM, ARAO, Enota KLOR,
JRKBO enote SV, policijo, enote NMP. Odločitev za dodatno aktivacijo enot nosi vodja
intervencije ali poveljnik CZ, to se odloči na podlagi jakosti elementa, bolj je ta kompleksen,
bolj so potrebne specialistične enote.
Pri večjih nesrečah se sodeluje tudi na mednarodni ravni, če je to potrebno, tako z vidika
obveščanja in informiranja kakor tudi z izmenjavo enot, sil in materialov za zaščito in reševanje.
7.2.3 Delo na objektu
Takoj poteče vzpostavitev meje kontaminacije na območju in po potrebi tudi gašenje požara,
izvaja se zajezitev izlitja kontaminiranega elementa, če je prišlo do tega. Poškodovanim se nudi
prva pomoč in nujna medicinska pomoč, če je treba, se na območju izvaja tudi veterinarska
pomoč. Sočasno s temi ukrepi pa se izvaja evakuacija okolice in njenih prebivalcev v območju,
ki je določeno na podlagi velikosti nesreče. Pri delovanju v nesreči z jedrsko-radioaktivnimi
elementi moramo biti tudi pozorni na količinsko obremenitev posameznika, torej količino
prejetega sevanja, ki jo je posameznik prejel zaradi radiacije. Vodja intervencije ali poveljnik
CZ mora zato upoštevati tudi menjave moštva in nenehno preverjanje prejete količine sevanja.
V nesreči z nevarnimi snovmi se izvajajo dodatni zaščitni ukrepi, če so bili ti predpisani, ob
izpustu kemikalij v okolje je dan poudarek na zajezitvi teh in čim hitrejši sanaciji okolice. Ob
nastanku večje epidemije je treba takoj identificirati kritični center in izvesti karanteno ali
osamitev obolelih, pri bioloških elementih to po večini pomeni zdravljenje obolelih in
63

preprečevanje nadaljnjih okužb. Predhodni preventivni ukrepi so ključni za zajezitev širjenja
(razkuževanje rok, preprečevanje stika z obolelimi, nadzor nad okolico), izvajajo se tudi
cepljenja populacije. V primeru najdbe sumljivih pošiljk se zavaruje območje in pregleda
območje ter vzame vzorec, ta se pošlje v referenčne laboratorije, v primeru potrditve, da gre za
biološki element, se začne z zagotovitvijo zdravstvene oskrbe, za tiste, ki so bili v stiku.
7.2.4 Dekontaminacija
Z dekontaminacijo na terenu zajezimo ali omejimo širjenje kontaminanta v okolje, da se zajezi
nevarnost, se na terenu izvaja tudi dekontaminacija ljudi in opreme, preden ti zapustijo območje
nesreče. Območje je treba varovati in preprečevati, da bi čisti ljudje prišli na kontaminirano
območje. Ko je situacija pod nadzorom in zajezena, se začne z dekontaminacijo okolice. Pri
dekontaminaciji jedrsko-radioloških elementov je treba vso kontaminirano vodo shraniti v
namenske zbiralnike in je ne smemo spustiti v okolico. Pri kemični dekontaminaciji je velik
poudarek na ljudeh, saj so velikokrat zaradi kemikalij ti bolj poškodovani in potrebujejo
dodatno zdravniško pomoč. Kemični elementi so za živi organizem izredno nevarni in je
dekontaminacija ljudi in živali na prvem mestu. Dekontaminacija bioloških elementov se izvaja
z namenom omejitve širjenja okužbe, izvajamo jo z dekontaminacijskimi sredstvi ali drugimi
oblikami sterilizacije, primarno v prostorih in na opremi ter ljudeh, izvajamo jo lahko tudi v
obliki sežiga ali kremacije infektivnih odpadkov in tako preprečimo širjenje okužbe. Ti
postopki veljajo za ljudi in živali, pogojno tudi za rastline, ostali primeri bioloških agensov se
dekontaminirajo z zato namenjenimi dekontaminacijskimi sredstvi.
7.2.5 Nadzor
Z nadzorom spremljamo, ali je reševanje krizne situacije uspešno, nadzor izvajamo tudi po
opravljeni nalogi. Redni monitoring radioaktivnega sevanja je predviden za spremljanje
naravnega sevanja v okolici in ob sevalnih objektih. V primeru, da se povečanje sevanja, ki je
posledica neke krizne situacije in ta preide v izredni monitoring, kar pomeni, da se na tem
območju izvaja poostrene meritve sevanja in prejete količine sevanja, te podatke potrebuje
vodja intervencije ali poveljnik CZ za odločanje o delovanju (Vlada Republike Slovenije,
2013). Monitoring kemičnih elementov izvajajo terenski laboratoriji ali pa se vzorci pošljejo v
matične laboratorije, namen tega je izvajanje nadzora nad kontaminacijo območja in okolice.
Pri nesrečah s kemičnimi elementi ima veliko vlogo tudi vremenski vplivi, zato je treba
nadzirati spremembe in razvoj vremena (URSZR, 2004h). Pri bioloških elementih je nadzor
najkompleksnejši, izvaja se v obliki nadzora izvajanja preventivnih ukrepov za zajezitev
bioloških elementov, torej cepljenja in v obliki spremljanja števila okuženih. Monitoring bi bil
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predviden tudi na kritičnih lokacijah, kjer je sum, da bi lahko prišlo do izbruha bolezni, tam je
nadzor nad preventivnimi ukrepi tudi poostren (Vlada Republike Slovenije, 2016).
7.2.6 Oskrba poškodovancev
Za oskrbo poškodovancev je v veliki večini zadolženo zdravstveno osebje, pred njimi pa gasilci
in druge enote, ki so prve na mestu nesreče. Veliko pa pri tem lahko naredimo tudi sami, z
lastnim znanjem prve pomoči, to izvedemo na sebi kakor samopomoč in na drugih
poškodovancih. Oskrba poškodovanih je bila dolgo velika problematika, ki ni imela konkretne
sistemske obravnave, konkretnejši pristop k temu je bil narejen v letu 2019, ko so bile izdane
smernice za delovanje služb nujne medicinske pomoči ob kemičnih, bioloških, radioloških in
jedrskih nesrečah, te so bile izdane pod vodstvom dr. Lucije Šarc s toksikološke klinike UKC
Ljubljana.
Na terenu se izvaja zunaj bolnišnična oskrba, katere namen je, da se poskuša poškodovane
dekontaminirati, stabilizirati in pripraviti na transport v bolnišnico. Zunaj bolnišnična oskrba
torej zajema aktivnosti na poti do mesta nesreče, prihod na mesto nesreče, organizacijo in delo
služb nujne medicinske pomoči (NMP) in prevoz ponesrečencev v bolnišnično oskrbo. Izredno
velik poudarek dela na terenu, ki ga izvajajo ekipe NMP, je lastna varnost in uporaba osebne
varovalne opreme. Ob prihodu na kraj nesreče se intervencijske ekipe NMP posvetujejo z vodjo
intervencije, za kakšne vrste JRKB elementov gre, koliko je poškodovanih in kakšna je stopnja
nevarnosti, posvetujejo se lahko tudi z lastnimi specialisti s področja toksikologije in virologije
ter nuklearne medicine. Sledi takojšna dekontaminacija ponesrečenih in njihova priprava na
nadaljnjo obdelavo. Pred dekontaminacijo imajo prednost le sprostitev dihalne poti, kompresija
hude odprte rane, vbrizgavanje protistrupa ali antidota in podobna kritična stanja. Po zaključeni
dekontaminaciji pa sledi triaža poškodovanih po razredih, oskrba poškodovanca in vzpostavitev
osnovnih življenjskih funkcij. Torej ko je poškodovanec dekontaminiran in je tako preprečeno
širjenje kontaminanta v poškodovanca, na reševalca in v okolje je ta primeren za nadaljnjo
obdelavo. Dekontaminirane poškodovane po triažnih prioritetah začnejo prevažati v najbližje
zdravstvene ustanove in bolnišnice. Posebna pozorno pa je potrebna pri samo-evakuiranih, torej
tistih, ki so bili udeleženi v JRKB dogodku in so sami prišli v zdravstveno ustanovo po pomoč,
torej brez nadzora NMP-ja.
Bolnišnična oskrba se izvaja v zdravstvenih ustanovah in bolnišnicah, ki so po lokaciji
najbližje JRKB dogodku, te so takoj obveščene, da k njim prihajajo poškodovanci JRKB
dogodka. Vzpostavi se prostor za sekundarno dekontaminacijo poškodovanih in osebja NMP,
treba je tudi obvestiti, ali so med poškodovanimi tudi kakšni, ki niso bili dekontaminirani ali so
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med njimi kakšni poškodovani z ne dekontaminiranimi ranami, koliko je ležečih in koliko je
stoječih in podobne informacije. Aktivira se vse ključno osebje (toksikologi, virologi in
nuklearna medicina) in sprožijo se interni protokoli, ki zadevajo situacije, povezane z JRKB
dogodki. Poleg potrebne oskrbe ranjenega in njegove nadaljnje obdelave pa je bolnišnična
oskrba namenjena tudi za opazovanje razvoja poškodbe ali bolezni (radiacijska bolezen, kužna
bolezen) in kot karantena v primeru kužne ali visoko nalezljive bolezni (Ministrstvo za zdravje,
2019).
7.3

Postopki ob zaključku

7.3.1 Splošna dekontaminacija
Splošno dekontaminacijo delimo na primarno in kasnejšo dekontaminacijo.
Primarno dekontaminacijo izvede enota na mestu kriznega dogodka, to so v večini gasilske
enote, enote RKB CZ ali druge namenske enote, ki jih vpokliče vodja intervencije ali poveljnik
CZ. Namen primarne dekontaminacije je, da se dekontaminirajo ljudi in materialno tehnična
sredstva, ki so vključena v krizni dogodek in se takoj poskuša omejiti število žrtev in škode na
sredstvih. Pri dekontaminaciji ljudi je treba tudi izvesti triažo glede na poškodbe, jakost
kontaminacije in smotrnost dekontaminacije. Ljudi po izvedeni dekontaminaciji prevzamejo
zdravstvene enote in jih prepeljejo v nadaljnjo oskrbo. Dekontaminacijo ranjenih in
poškodovanih izvajajo gasilske in zdravstvene enote pod nadzorom zdravstvenih enot, te tudi
prevzamejo poškodovane v nadaljnjo oskrbo.
O kasnejši dekontaminaciji govorimo takrat, ko je kontaminiranih sredstev preveč, da bi jih
na enkrat dekontaminirali ali pa je dekontaminacija teh preveč zamudna. Tu predvsem
govorimo o kontaminaciji tal, stavb in druge infrastrukture, to prepustimo naravni
dekontaminaciji. Naravna dekontaminacija pomeni, da naravni vplivi, kakor so dež, sonce ali
veter, uničijo ali nevtralizirajo ta element. Posebnost je radiološka kontaminacija, pri kateri je
treba ves material fizično odstraniti, skladiščiti, oprati ali drugače odstraniti, če želimo
preprečiti širjenje te kontaminacije (RKB priročnik).
7.3.2 Sanacija
Sanacijo sestavljajo predvsem dela povezna z vzpostavitvijo stanja, kakršno je bilo pred
kriznim dogodkom in z odstranitvijo kontaminiranega materiala. To so predvsem
administrativna, gradbena, sanitetna in sanitarna dela.
Administrativna dela zajemajo predvsem popise, poročila in ocene nastale škode, zahtevke za
obnovo in popolnitev z materiali (hrana, voda, sanitetni materiali in podobno), podatke vezane
66

na poškodovane in umrle. Gradbena dela zajemajo predvsem popravila na infrastrukturi, kjer
je prišlo do kriznega dogodka (cesta, tovarna), tako se poskuša normalizirati stanje. Čistijo se
ruševine in vzpostavljajo se prometne povezave, dekontaminiran material se pripravlja, vozi na
kupe in pripravlja na odvoz. Sanitetna dela zajemajo vse aktivnosti, vezane na karanteno in
zajezitev JRKB elementov in okuženih, tudi po kriznem dogodku, ko je stanje normalizirano.
Vsem poškodovanim in naknadno obolelimi, se zagotovi zdravstvena oskrba, ali se jim drugače
pomaga. Nenehno pa se izvaja monitoring nad številom okuženih, nad širitvijo bioloških
agensov in drugimi dejavniki, ki so povezani s kriznim dogodkom. Sanitarna dela zajemajo
vse aktivnosti, s katerimi zagotovimo čistost območja, tudi po že izvedeni dekontaminaciji.
Sem predvsem spadajo odvoz kontaminiranih odpadkov, ki so nastali ob delu enot, odvoz
kontaminiranega materiala, odvoz trupel in podobno. Poleg odvoza je treba te odpadke tudi
deponirati, uničiti ali sežgati, ali drugače zmanjšati njihovo nevarnost za okolico. Z odvozom
kontaminiranih ali dekontaminiranih materialov se ukvarjajo določena podjetja (dr. Zvone
Čadež, osebno pismo, 2019, 18. april).
Prihod gasilcev na mesto dogodka zajema dejavnosti prepoznavanja, izolacije, reševanja in
sanacije na dogodku nesreče (PIRS), vendar je sanacija, ki jo izvajajo gasilci zgolj namenjena
za zajezitev širjenja kontaminanta na kraju dogodka (RKB priročnik). Za takojšnjo sanacijo
terena in odvoz manjših količin kontaminiranih materialov je bilo predhodno zadolženo
podjetje Kemis, d. o. o., trenutno pa je koncesija, podeljena podjetju Saubermacher, d. o. o.
Za generalno in splošno dekontaminacijo okolice in infrastrukture pa je zadolženo ministrstvo
za okolje in prostor (dr. Zvone Čadež, osebno komuniciranje, 2019, 18. april).
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8

Primeri JRKB dogodkov v Republiki Sloveniji

V tem poglavju bom predstavil primere nesreč ali drugih JRKB dogodkov, ki so pomembni za
potrebe raziskovalne naloge. Pri analizi teh dogodkov pa imajo osrednjo vlogo »naučene
lekcije«, ki so bile vodilo za kasnejše izboljšanje sistema ali postopkov delovanja, sam pa jih
bom vključil v analizo SWOT. Ko govorimo o JRKB dogodkih v Republiki Sloveniji, je treba
izpostaviti, da se na tem področju še nismo srečevali s katastrofalnimi JRKB dogodki, česar pa
ne pomeni, da se z njimi ne moremo ali ne bomo v prihodnosti.
8.1 Jedrsko-radiološki dogodki
Podatkov o večjih jedrsko-radioloških dogodkih mi ni uspelo pridobiti. Bila sta dva incidenta,
povezana z Nuklearno elektrarno Krško, in sicer v enem primeru je prišlo do puščanja hladilne
vode iz primarnega sistema v zadrževalni hram, reaktor je bil ustavljen. V drugem primeru pa
je prišlo do samodejne zaustavitve elektrarne zaradi prekinitve električnega napajanja v
elektrarno in je reaktorski sistem prešel v samodejno zaustavitev. V obeh primerih pa ni bilo
večjih vplivov na zaposlene, prebivalstvo in okolico, situaciji sta bili pod nadzorom krajši čas
in nato je elektrarna obratovala normalno.
Ostali jedrsko-radiološki dogodki pa so predvsem povezani z raznimi najdbami predmetov z
oznakami radioaktivno, ki so bili nepravilno zavrženi (paketi, oviti s trakom radioaktivno,
najdba zobne kreme iz druge svetovne vojne, ki je vsebovala radioaktivne elemente, in
podobno). V vseh primerih so bile obveščene pristojne enote, izvedeno je bilo merjene radiacije,
ki pa je bilo v mejah normalnega (»SPIN«, 25. marec 2019).
Med pomembnejše pa lahko prištejemo jedrsko nesrečo v Černobilu, ki je imela vpliv tudi na
tedanjo Socialistično Republiko Slovenijo.
8.1.1 Vpliv jedrske nesreče v Černobilu 1986 na Slovenijo
Jedrska nesreča, ki se je zgodila 26. aprila 1986 v Černobilu, v takratni Sovjetski socialistični
republiki Ukrajini, je nedvomno najbolj poznana nesreča tega tipa v zgodovini, danes poleg
prištevamo še jedrsko nesrečo v Fukušimi, ki se je zgodila marca 2011. V tem delu bom
predstavil zgolj ukrepe, ki jih je takrat še Socialistična Republika Slovenija sprejela, ko je bilo
poročano o povečanem radioaktivnem sevanju nad Slovenijo.
Devetindvajsetega aprila je bila sestavljena strokovna skupina Republiškega štaba za civilno
zaščito in že so potekli ukrepi za nadzor onesnaženja in zaščite prebivalstva. Delno so se ravnali
po načrtih, ki so bili predvideni za nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško, so jih pa glede na
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intenziteto prilagodili. Ker je bila stopnja ogroženosti manjša, v primerjavi z Ukrajino, so bili
ukrepi tudi temu primerni, predvsem so poskušali omejiti drugotne učinke nesreče, torej
radioaktivni prah, ki je prihajal z zračnimi tokovi nad Slovenijo. Izdane so bile prepovedi
uporabe sveže zelenjave in sadja, paša krav mlekaric na odprtem in lovljenje parkljastih divjadi.
Vzpostavljene so bile zahteve, in sicer prepovedana je bila uporaba deževnice, potrebna je bila
predelava oporečnega mleka in mlečnih izdelkov in pregledana je bila vsa prtljaga potnikov iz
Sovjetske zveze. Prebivalstvu so bila podana priporočila, da se zadržujejo v zaprtih prostorih,
odpovedane so bile prireditve na prostem in povečan nadzor nad otroki in najmlajšimi (kje se
igrajo, kaj jedo ...)
Nenehno pa so bile delane meritve radiacije v okolju in spremljanje teh meritev tudi v drugih
državah. Vpoklican je bil ELME in izvedel več kot 2000 analiz terena. Institut J. Stefan in zavod
za varstvo pri delu pa je spremljal vsebnost radionuklidov v okolici in izvajal analizo teh.
Izračuni na osnovi merjenih vrednosti onesnaženosti okolja in prehrambnih izdelkov ter ocen
onesnaženosti do konca leta 1986 kažejo, da je dobil zaradi nesreče v Černobilu odrasel človek
v Sloveniji v letu 1986 v povprečju dodatno efektivno dozo 0,72 mSv. Za otroke je ocenjena
doza nekaj višja, in sicer 1,1 mSv (posamezni prispevki k dozi so prikazani na sliki 7). To je
manj kot enoletna doza zaradi naravnih virov v našem okolju, ki znaša okoli 2 mSv. Naša
predvidevanja se v okviru možne natančnosti in ob upoštevanju omenjenih lokalnih variacij
povsem ujemajo z ocenami doz v sosednjih državah. (Čopič in Martinčič, 1987)

Velik pomen imajo vsi dolgoročni ukrepi za zmanjševanje posledic napak operaterjev in za
boljše razumevanje delovanja zasnove jedrske elektrarne in radiacije. V to je vpeto tudi
mednarodno sodelovanje predvsem na področju izmenjave podatkov, povezanih z meritvami
sevanja, v posameznih državah in odklon teh in izmenjava znanj, vezanih na to tematiko, v
primeru nesreč pa je na prvem mestu obveščanje v mednarodni skupnosti (Čopič in Martinčič,
1987).
8.2 Kemični dogodki
Velik del kemičnih dogodkov pa je povezan z manjšimi nesrečami in incidenti, v veliki večini
brez smrtnih žrtev ali večje materialne škode. Ker gre za kemični dogodek, je potrebna
intervencija ter pregled območja. Predstavljeni podatki veljajo za obdobje med 2016–2019.
Med najpogostejše primere kemičnih dogodkov, ki so bili zabeleženi, štejemo:
Sproščanje nevarnih plinov; tu je največkrat zabeležen vonj po plinu, vojn po nafti ali
bencinu, vonj po amonijaku. Lahko kot posledica puščanja iz jeklenk, cistern ali pa drugih
sistemov.
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Nesreče z nevarnimi snovmi in infrastruktura; v to kategorijo sodijo vsi dogodki, ko je bilo
zaznano puščanje plinske napeljave v industrijskih kompleksih, v naseljih ali trgovskih centrih.
Vonj po plinu ali bencinu in podobno.
Nesreče z nevarnimi snovmi v prometu; v to kategorijo sodijo vsi dogodki, ko je bil zabeležen
izpust nevarne snovi (predvsem naftni derivati) v okolje, iztekanje motornega olja iz
avtomobilov in drugih tehničnih tekočin, zaznan je bil naftni madež v Marini Lucija, iztekanje
gnojevke v okolje.
Nesreče z nevarnimi snovmi v okolju; v to kategorijo sodijo vsi dogodki, ko je bil zabeležen
izpust nevarne snovi v okolje. Poleg naftnih derivatov so tu še primeri, ko so bile v okolju
zaznane druge kemikalije, bela pena v potoku, pogin večjega števila žab, onesnaženje potoka
Tojnica (Kemis) z rjavo snovjo, onesnaženje potokov z gnojevko in podobno (»SPIN«, 24.
marec 2019).
8.2.1 Kemis, d. o. o. 2017
Podjetje Kemis je del obratov visokega tveganja, saj se ukvarja z zbiranjem nevarnih odpadkov
(pesticidi, barve, topila, lepila, smole ...), z industrijskim čiščenjem, transporti teh snovi,
komisijskim uničenjem in predelavo teh odpadkov (Kemis 2019).
Vse te snovi so skladiščene v podjetju in predstavljajo tudi veliko nevarnost, kakor je že pokazal
požar v podjetju maja leta 2017. Takrat je bilo v podjetju skladiščenih 948 ton nevarnih
odpadkov in 452 ton nenevarnih odpadkov. V stiku z ognjem so bili pesticidi, barve lepila in
smole, poleg tega pa še topila in pralne tekočine (Rožman, 2017).
Takrat je bilo na prizorišču devet gasilskih vozil z 22 gasilci, ki jim je uspelo požar omejiti,
poškodovanih ni bilo, je pa bila škoda velika. Odziv lokalne javnosti je bil negativen, sami so
večkrat protestirali proti delovanju podjetja, požar pa je le potrdil, kakšno nevarnost lahko
prestavlja kemična infrastruktura (Videmšek, 2019).
Reševanje problematike Kemisa; podjetje je imelo izdelan požarni red in vse potrebne
postopke za delovanje v primeru požara, skupaj z lokalnimi gasilskimi društvi so redno izvajali
reševanja in gašenja, tako se je tudi testirala oprema za primer požara ali razlitja nevarnih snovi.
Končno poročilo navaja, da je v času intervencije od 15. 5.–18. 5. 2017 sodelovalo 418 gasilcev
(29 PGD), tri poklicne gasilske enote, osem članov štaba CZ, 24 policistov, 27 članov osebja
primarne triaže in tri osebe za pomoč in podporo intervenciji. V intervencij ni bil nihče
poškodovan, gasilci pa so obvarovali vseh osem rezervoarjev s tekočimi lahko vnetljivimi
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odpadki in prostor za destilacijo. V sklopu intervencije je sodelovala tudi mobilna enota ELME,
ki je vzorčila zrak, zemljo in vode v okolici Kemisa (Kemis, 2017).
Po uspešno zaključeni intervenciji pa so se za odpravo posledic nesreče aktivirali drugi državni
organi. Največji obseg nalog so opravili Agencija RS za okolje (ARAO), Uprava RS za varno
hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (VHVVR) in Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ). Izvedena je bila tudi simulacija širitve dima požara, na podlagi katere so bili odvzeti
vzorci in poslani na testiranje v laboratorije. Vzorci so bili odvzeti na različnih mestih in v
različnih okoljih, odvzetih je bilo več vzorcev krme, živil in zemlje.
Vzorce živil in krme so odvzeli uradni veterinarji in/ali inšpektorji UVHVVR. Vzorce zemlje
pa so vzeli strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH),
v prisotnosti osebe UVHVVR. Pri vzorčenju tal sodeluje tudi ARAO skupaj z Infrastrukturnim
centrom za pedologijo in varstvo okolja (ICPVO), dodatna vzorčenja zemljišč je izvedel
NLZOH v prisotnosti lastnikov zemljišč. Agencija RS za okolje pa je odvzela vzorce vodnih
virov, ki so bili v bližini Kemisa. V ospredju je bil potok Tojnica, ki je bil močno kontaminiran.
Analize vzorcev pa so bile izvedene v treh laboratorijih, in sicer: na veterinarsko fakulteto,
Nacionalni veterinarski inštitut, Inštitut za varno hrano, krmo in okolje, v Ljubljani; v
nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v Mariboru in v laboratorij Chelab v Italijo
(Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v
podjetju Kemis, 2017).
8.2.2 Požar v podjetju Ekosistemi zalog 2017
Podjetje Ekosistemi, d. o. o. se ukvarja z zbiranjem in predelovanjem lesa in lesnih odpadkov,
te predeluje v nenevarne odpadke za proizvodnjo alternativnih goriv. Na samem sedežu podjetja
je tudi skladišče in trgovina z izdelki. V juniju leta 2017 je v podjetju prišlo do požara, na
lokacijo so bili poslani gasilci večjih društev, vodja intervencije je zaradi razmer (močan, suh
veter) vpoklical tudi dodatne enote. Celoten obrat je v velikosti 47.000 m2 (od tega je kritičnih
26.000 m2), kar predstavlja potencialno veliko požarno grožnjo, ob gorenju je požar ogrožal
tudi objekte v neposredni okolici. Skupaj je na intervenciji sodelovalo 575 gasilcev iz 62 enot
s 94 vozili, intervencija pa je trajala pet dni. Čeprav gre za klasičen požar v velikih razsežnostih,
pa sem ta primer vključil predvsem zaradi slabe varnostne kulture in ogrožanja ostalih objektov
v okolici, med katerimi bi bili tudi potencialni elementi JRKB kritične infrastrukture (Blažič,
2018).
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8.2.3 Izlitje nafte pri Kozini 1993
Oktobra 1993 se je na magistralni cesti smer Razdrto-Koper, pred Kozino prevrnila cisterna,
izlilo se je približno 18 ton nafte in kurilnega olja, večinski del je iztekel v okolico, zadevo pa
je poslabšalo dejstvo, da gre v tem delu za kraški teren, ki je izredno pronicljiv. Kljub hitremu
posredovanju interventnih služb se je velika količina nevarnih snovi izlila v okolje, posledično
je to tudi zajelo podtalnico. Na tem območju se združuje velik del voda s celine in Brkinov z
vodnim sistemom reke Rižane, sledenje podzemeljskim vodam in njihovim tokovom je
nakazovalo, da kontaminirana voda lahko preide v sistem vodovodov in v skrajni možnosti tudi
v vodni kompleks Škocjanskih jam. Zaradi kraškega terena je tudi na območju Kozine večje
število jam, tam je bilo izvedeno vzorčenje voda in v primeru Cinkove jame se je vzorec pokazal
kot kontaminiran (visoka vsebnost mineralnih olj). Močno kontaminacijo je bilo tudi zaznati v
Ospanski reki, ki pa se izliva v reko Rižano, ta je del vodovodnega omrežja za obalno regijo.
Dogodek in njegove posledice so bile dalj časa pod nadzorom in kasneje tudi sanacija. Sprejeti
ukrepi so se v večini naslanjali na nadzor in kontaminacije in vzorčenje voda in okolice (Knez
in drugi, 1994).
8.3 Biološki dogodki
8.3.1 Poplave na Celjskem, november 1994
Novembra 1994 so večje območje Zgornje in Spodnje Svinske doline, območje Celja in
laškega, prizadele večje poplave. Te so zalivale kleti in drugače uničevale infrastrukturo, zaradi
visokega vodostaja je bilo onemogočeno pravilno odtekanje kanalizacije, kar je povzročilo
veliko nevarnost za higiensko-epidemiološko problematiko, ta bi se pokazala v nevarnosti
kontaminacije vode, hrane in površin. Zaradi nevarnosti kontaminacije podtalnice je bila
preskrba prebivalstva s pitno vodo na celotnem območju izredno motena, saj so bila poplavljena
številna zajetja, zaradi velikih količin vode pa je prišlo tudi do okvar na vodovodnem omrežju,
kar pa je lahko predstavljalo sekundarno kontaminacijo. Nevarnost kontaminacije hrane in
površin je predstavljala voda, ki se je na območju zadrževala dalj časa, tu je potekel razvoj
mikroorganizmov, ki ga je pospešila kanalizacija, ki je bila pomešana v te vode. Nevarnost je
bila tudi, da bi v podjetjih z nevarnimi snovmi (če niso bile pravilno varovane) poplave lahko
te snovi prenesle na odprta območja in v okolje. Da bi te nevarnosti preprečili, je bil takoj
izveden nadzor nad kakovostjo pitne vode in hrane, potekla je sanacija razmer v bolnišnici,
izvajala se je dezinfekcija poplavljenih območij in opreme, pomembni pa so bili tudi izvedeni
ukrepi sprotnega obveščanja javnosti o preprečevanju nalezljivih bolezni.
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Primarna skrb je bila oskrba prebivalstva s pitno vodo, prebivalci so bili predhodno tudi
obveščeni o oporečnosti pitne vode in nasvetih za prekuhavanje te, hkrati so se odvzemali
vzorci za laboratorijsko analizo. Izvajalo se je tudi preverjanje kakovosti živil, vsa živila, ki
niso bila v vodotesni embalaži so bila uničena, ostala pa očiščena in dezinficirana in vrnjena v
uporabo. Prebivalstvo je bilo obveščeno, kako ravnati s kontaminiranimi predmeti in
površinami in kako jih očistiti ali dezinficirati.
Večji poudarek je bil dan tudi na nadzor kužnih in nalezljivih bolezni, sprememb na tem
področju ni bilo, zaznano je bilo nekaj več primerov črevesnih težav pri prebivalcih, vendar v
mejah normalnega in pričakovanega (Eržen, 1991).
8.3.2 Pandemska gripa H1N1, 2009
O prvih primerih pandemske gripe, ki jo povzroča virus influence A(H1N1)v, so poročali na
začetku leta 2009, nov virus gripe vsebuje gene prašičjega, človeškega in ptičjega virusa
influence A. Sprva so ga poimenovali virus prašičje gripe. Poimenovanje je bilo napačno, saj
virusi prašičje gripe povzročajo akutno bolezni dihal prašičev in ne ljudi. Nov virus gripe se je
iz Mehike razširil v ZDA v manj kot dveh mesecih po vseh celinah. Svetovna zdravstvena
organizacija (SZO) je 11. junija 2009 razglasila najvišjo, 6. stopnjo pandemske pripravljenosti.
Nova pandemija gripe je postala neizogibna. V Evropi so že konec aprila 2009 oboleli potniki,
ki so novo gripo zanesli iz Mehike v Španijo. Ko se je nov virus gripe začel širiti v ZDA,
posebno na vzhodni obali (najbolj v New Yorku), je število importiranih primerov v državah
EU poraslo, saj je med EU in ZDA bistveno bolj intenzivna izmenjava ljudi in blaga kot s
Srednjo Ameriko. Sprva do prenosa novega virusa gripe s potnikov na njihove svojce ali
zdravstvene delavce ni bilo zaznati. Izjema je bilo Združeno kraljestvo, kjer so se kmalu po
vnosu nove gripe pojavili izbruhi med šolarji v internatih in bolniki s pandemsko gripo, ki niso
potovali v tujino ali bili v tesnem stiku z importiranim primerom pandemske gripe (IVZRS,
2009).
V Sloveniji smo pozorno sledili razvoju dogodkov po svetu in širjenju pandemskega virusa ter
pripravljali predloge ukrepov, s katerimi bi zadrževali širjenje pandemije v državi.
Devetnajstega junija 2009 smo potrdili prvi primer okužbe z virusom influence A(H1N1)v pri
bolniku, ki se je vrnil iz ZDA. (IVZRS, 2009).
Delovanje ob povečanju bioloških elementov v Republiki Sloveniji zajema pred epidemično
obdobje, ko se začne bolezen razvijati in s povečanim številom okuženih to preide v obdobje
povečane budnosti. Ko svetovna zdravstvena organizacija na podlagi njenih raziskav sproži
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stanje pandemije, se o tem obvesti epidemiologa, ki je v stalni pripravljenosti. Epidemiolog o
tem obvesti Direktorja direktorata za javno zdravje, ki obvesti ministra za zdravje. Minister za
zdravje obvesti Vlado RS ter skliče Koordinacijsko skupino Ministrstva za zdravje za primer
pandemije gripe, s čimer se začnejo izvajati izvedbeni deli načrta pripravljenosti na pandemijo
gripe na področju zdravstva (Ministrstvo za zdravje, 2006).
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9

Analiza SWOT

Z analizo SWOT imam namen prikazati analitični pregled nevarnosti v Republiki Sloveniji, ki
jih predstavljajo JRKB elementi in kakšno je naše odzivanje na te nevarnosti. V predhodnih
poglavjih sem zastavil teoretični okvir za predstavitev JRKB nevarnosti in spoprijemanja z
njimi, skozi primerjalno analizo med primeri JRKB dogodkov v Republiki Sloveniji sem
prikazal, kako je potekalo reševanje teh nevarnosti, z analizo SWOT bom poskušal ta spoznanja
razdelati in prikazati, kje so potrebne izboljšave pri spoprijemanju z JRKB elementi v Republiki
Sloveniji.
9.1 Naše prednosti
Na prvem mestu lahko poudarimo opremo, ki je bila zagotovljena za gasilce GEŠP, za izvajanje
operativnega delovanja na področju dekontaminacije ljudi in poškodovancev. Zagotovitev te in
dodatne opreme pa je podkrepljena z izobraževanji za gasilce, ki jih zagotovijo proizvajalci
opreme, na podlagi tega ti gasilci izobražujejo naprej v svojih enotah. Močna baza prostovoljnih
gasilcev, ki so pripravljeni sodelovati v reševanju te problematike, pa je dobra baza kadra, na
kateri se lahko naprej gradi. Poleg gasilcev pa je tudi več posameznih specialističnih enot
(ELME; MEEL, ME ZVD ARSO ...), ki so na voljo vodji intervencije za pomoč pri
spoprijemanju z JRKB dogodkom. Enota za JRKBO Slovenske vojske ima na razpolago veliko
kakovostne opreme za dekontaminacijo ljudi, vozil in materialno-tehničnih sredstev, ta oprema
pa je podprta z znanjem, postopkovniki in kadrom, ki ga zagotavlja vojaška organizacija. V
podporo so tudi enote JRKBO izvidnikov, ki so opremljeni s sistemi za detekcijo in
identifikacijo JRKB elementov. Sistem poveljevanja in kontrole, ki je edinstven v vojaški
organizaciji, omogoča nadzor nad izvajanjem nalog.
V letu 2019 se izvaja faza priprav na spoprijemanje z JRKB elementi na področju zdravstva.
Dobro dodelane smernice (Smernice za delovanje služb nujne medicinske pomoči ob
kemijskih, bioloških, radioloških in jedrskih nesrečah), ki so bile izdane v letu 2019, so ključen
korak naprej na tem področju. V sklopu tega je bila pridobljena osebna varovalna oprema
namenjena za ekipe NMP ob prihodu na kraj nesreče kontaminiran z JRKB elementi. Velik
poudarek je dan tudi na izobraževanje o JRKB nevarnostih za enote NMP. Z vidika Republike
Slovenije pa imamo najboljšo možnost za spoprijemanje z biološkimi elementi, predvsem
zaradi dobro razvite infrastrukture (medicina, veterina), sledi ji spoprijemanje z jedrskoradiološkimi elementi (institut Jožef Stefan, ZVD in NEK Krško sta zelo močna člena v
raziskovanju in analiziranju, ko govorimo o teh elementih).

75

9.2 Naše slabosti
Okrnjeno je delovanje celotnega sistema spoprijemanja z JRKB elementi, predvsem z vidika
sodelovanja resorjev, katero je posledica finančne krize in različnih prioritet varnosti. Vse
specialistične enote so razdrobljene in nepovezane, tako znotraj resorjev, kakor tudi
medresorsko. Potrebnega je veliko dela na koordinaciji in komunikaciji državnih institucij in
medsebojnem povezovanju, da se lahko izvedejo določene skupne aktivnosti. Sodelovanje
znotraj sodelujočih v organizaciji je sicer zadovoljivo, vendar ne dosega optimalne ravni.
Potrebna je koordinacija z vrha, ki bi zagotavljala nemoteno delo. Skupne vaje predstavljajo
velik napor in veliko koordinacijskih težav je treba premostiti, da se tovrstne vaje izvedejo.
Vojska, ki ima izdelane postopkovnike in znanje za spoprijemanje z JRKB elementi, tega ne
more deliti z ostalimi civilnimi institucijami in operativnimi enotami, kar je velika
pomanjkljivost. JRKB nevarnosti se je dolgo zanemarjalo, zaradi vseobsegajočega dela pa tudi
v zdravstvu ni bila na prvem mestu, preobremenjenost zaradi majhnosti zdravstvenega sistema
pri tem ni v pomoč, prav tako pa predstavlja problem pomanjkanje kadra, trenutno zaposleni pa
so preobremenjeni, da bi se ukvarjali z dodatnim raziskovanjem na področju JRKB nevarnosti.
Na operativni ravni smo šibki predvsem pri izvajanju usposabljanj in izobraževanj, predvsem
iz dekontaminacije, na splošno pa je velik problem nepoznavanja nevarnosti in posledic, ki jih
predstavljajo JRKB elementi. Premalo je izvedenih usposabljanj s področja dekontaminacije
predvsem za gasilce. Gasilci so sicer dobili nekaj nove opreme za dekontaminacijo ljudi in
poškodovanih ob nesrečah z nevarnimi snovmi, ni pa bilo dovolj usposabljanj za njeno uporabo.
Tu je predvsem dobrodošla pomoč Slovenske vojske z njihovimi strokovnjaki s tega področja.
Gasilci trenutno nimajo svojih zaščitnih mask s filtrom, imajo izolirne aparate, ki pa primarno
niso namenjeni JRKB situacijam, problem se pokaže pri daljši dekontaminaciji, uporaba
jeklenk z zrakom ni praktična, treba bi bilo uporabiti cevaste sisteme, povezane z zunanjim
dovajanjem zraka. Poleg tega pa linija za dekontaminacijo zahteva svojo samostojno ekipo, saj
gasilske enote trenutno sisteme postavijo in zagotovijo delovanje teh.
Treba pa je tudi poenotiti merila in postopkovnike, vezane na dekontaminacijo, s tem bi
poenotili tudi znanje in skupna usposabljanja, ki so ključna za uspešno izvedbo
dekontaminacije. Več je treba tudi sodelovati na operativni ravni, deliti znanje in izvajati
skupna, medresorska usposabljanja in vaje s tega področja.
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9.3 Naše priložnosti
Na prvem mestu je zagotovo sodelovanje med resorji. V Sloveniji smo dobro podprti z enotnim
sistemom zaščite in reševanja in dobro organizirani za reševanje te tematike, le povezani nismo.
Ključni kader je motiviran za reševanje te problematike, kar je tudi gonilo, da se ta razvija
naprej, vendar je trenutno večina tega razvoja na ramenih posameznih strokovnjakov. Treba je
pristopiti sistemsko, s povezovanjem institucij, enot in strokovnjakov za največji učinek.
Zagotovo so zanemarjene zmogljivosti, ki jih ima na razpolago Slovenska vojska, potreben je
večji poudarek na sodelovanju in povezovanju s civilnimi enotami in strukturami JRKB zaščite
in zmogljivostmi Slovenske vojske. Priložnosti so tudi v poučevanju strokovnega znanja za
civilno področje in vključevanje vojaških profesionalcev v civilne institucije za potrebe tega
izobraževanja. Izvajanje JRKB preventivnih pregledov območja, kot obliko preventivnega
delovanja, kakor to izvajajo bombni tehniki, to je ideja, ki bi omogočala integracijo vojaških
zmogljivosti v civilno področje brez dodatnih stroškov in bi zagotovila tudi dodatno
usposabljanje za vojaške strokovnjake. Potrebna je optimizacija virov na tem področju,
predvsem, ko govorimo o kadru, opremi in znanju. Trenutno delujemo tako, da ločujemo
vojaški in civilni sektor, kader in oprema se podvajata, financiranje pa je skrčeno, čeprav
delujemo proti eni skupni nevarnosti.
Ena izmed priložnosti je tudi mednarodno sodelovanje s švedskimi enotami zaščite in reševanja
ter njihovimi gasilci. Bili smo že uspešni pri izmenjavi znanj in gradiv. Naše enote lahko
ponudijo strokovne kompetence na področju gorskega reševanja in gašenja gozdnih požarov. S
švedskimi partnerji smo izvedli skupni projekt »Zdravi gasilec«(»healty firefighter«), ki
pokriva praktično čiščenje in dekontaminacijo uniforme in osebne opreme, po končanih
intervencijah. To je novost na tem področju, saj pokriva tudi osnove JRKB dekontaminacije in
razumevanje delovanja teh elementov.
9.4 Kaj ogroža našo pripravljenost in odziv na dogodke
Največjo nevarnost poleg fizičnih groženj predstavljamo mi sami, podcenjevanje nevarnosti je
eden izmed največjih problemov sodobne družbe, predvsem ko govorimo o JRKB nevarnostih,
slabo postavljanje prioritet pa nas je pripeljalo do stanja, v katerem smo, ko govorimo o zaščiti
in reševanju na področju JRKB. Ogroža pa nas tudi nespoštovanje in zanemarjanje pomena
varnostnih protokolov in preventivnega zaščitnega delovanja, posledice katerega so lahko tudi
smrtne. Primer tega je požar v podjetju EKOSISTEMI Zalog, ki se je zgodil v letu 2017, ko je
bila zaradi slabih požarnih ukrepov povzročena velika materialna škoda, in če ne bi bil
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obvladan, bi se požar bi se lahko razširil na ostalo infrastrukturo in bi tako povzročil večjo
škodo. Na državni ravni je problem oportunistično razmišljanje, ki pa se velikokrat prikaže v
finančnih primanjkljajih, denar se usmeri v tisto grožnjo, ki je trenutno najverjetnejša, za ostale
hipotetične grožnje pa denarja zmanjka. Takšen način razmišljanja, brez dodatnih preventivnih
ukrepov na področju JRKB zaščite in reševanja, nas lahko resno ogroža.
Slabo stanje v zdravstvu je tudi ena izmed sistemskih groženj, predvsem pri izgubi in
pomanjkanju kadra, kar je treba reševati zdaj in ne takrat, ko bo prepozno. Reševanje JRKB
problematike povezane z reševanjem poškodovanih z tega področja, v zdravstvu ni prioriteta.
Več pozornosti se namenja realnim težavam, s katerimi se spopadajo pri vsakdanjem delu in ne
hipotetičnim možnim situacijam. Gonilo razvoja so posamezni incidenti, so opozorila da JRKB
dogodki niso le teorija, ampak realnost, ki pa se zgodijo, ko jih najmanj pričakujemo.
Na koncu pa so tu še dejanske fizične grožnje, ki se pojavljajo v družbi, grožnje z bombnimi
napadi, veliko primerov »belega prahu«, torej sum na uporabo biološkega orožja, vedno bolj
pogosti požari v kemični industriji in podobno.
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10 Zaključek

10.1 Odgovori na raziskovalna vprašanja
Glavno raziskovalno vprašanje je: Kakšna je stopnja pripravljenosti Republike Slovenije
oziroma njenih institucij/organizacij na delovanje v primeru ogroženosti, ki je posledica
uporabe/delovanja JRKB elementov?
Z glavnim raziskovalnim vprašanjem sem želel ugotoviti, kakšna je stopnja pripravljenosti
Republike Slovenije in njenih institucij ter pogodbenih organizacij za delovanje v primeru
JRKB elementov? To me je zanimalo predvsem zaradi problematičnosti JRKB dogodkov, s
katerimi se v sodobnosti spoprijemajo razvite države, ti dogodki so lahko vezani na naravne
nesreče, tehnične nesreče ali krizne situacije s človeškim dejavnikom.
Glede na predelano gradivo, izvedene analize, študije primerov in pogovore s strokovnjaki iz
različnih resorjev s tega področja, sem prišel do zaključnih ugotovitev.
Republika Slovenija in njene institucije/organizacije SO pripravljene na spoprijemanje z
JRKB elementi, vendar za grožnje s trenutnim vzorcem pojavljanja, NISO pa
pripravljene na spoprijemanje z večjimi sistemskimi JRKB grožnjami.
Grožnje s trenutnim vzorcem pojavljanja so tiste, ki so se že pojavile in jih je sistem bolj ali
manj uspešno rešil. To so predvsem neke vsakdanje JRKB grožnje na operativni ravni ali pa
bolj kompleksne grožnje v institucijah, ki imajo za to izdelane varnostne postopkovnike
delovanja (NEK Krško, TKI Hrastnik, UKC, ...).
Večje sistemske grožnje so tiste, ki bi vključevale medresorsko reševanje problema in bi
povzročile večjo materialno, gospodarsko in družbeno škodo ter smrtne žrtve. Na tem področju
moramo še veliko postoriti, saj vsak resor to problematiko rešuje zase, tako pa tudi postavlja
svoje postopkovnike in svoj način dela. Delovanje je treba povezati in standardizirati.
Raziskovalna podvprašanja so:
- Kateri od JRKB elementov predstavlja dejansko največjo grožnjo v Republiki Sloveniji?
Realno predstavljajo največjo grožnjo kemični elementi, z njimi se spoprijemamo
vsakodnevno. Kemični elementi se pojavljajo pri vseh izlitjih nevarnih snovi v okolje, ki so
velikokrat posledica prometnih nesreč. Velik del požarov v industriji pa je zaradi surovin, ki jih
uporabljajo pri proizvodnji in je ravno tako nevaren iz tega vidika.
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- V kateri regiji v Republiki Sloveniji predstavljajo JRKB elementi največjo grožnjo?
JRKB elementi predstavljajo največjo grožnjo, kjer so locirani obrati večjega tveganja, to so
predvsem industrijske cone ali pa večja kemična podjetja. Obrati večjega tveganja in njihove
nevarnosti so opredeljene v poglavju o grožnjah kritični infrastrukturi, če povzamem, so to
predvsem podjetja, ki so v Ljubljanski kotlini in v sklopu Luke Koper.
- Ali so razpoložljiva materialno-tehnična sredstva in enote zadostne in v skladu s
pripravljenimi načrti?
Stanje enot in materialno-tehničnih sredstev, kakršno je navedeno v načrtih zaščite in reševanja
večinoma ne ustreza v celoti oziroma ni enako realnemu stanju. Enote in materialno tehnična
sredstva so prilagojena za grožnje s trenutnim vzorcem pojavljanja. To pomeni da smo
opremljeni in usposobljeni za spoprijemanje z vsakdanjimi JRKB grožnjami, na večje
sistemske grožnje pa nismo pripravljeni. Kot že omenjeno, velik problem je tudi popolnjevanje
z opremo, še večji pa s specializiranim kadrom. To se izvaja v vsakem resorju posebej, privede
pa do tega, da na ravni celotne države ni enotne standardizirane opreme za vse enote in
postopkovnikov, ki jih povezujemo z JRKB grožnjami.
- Ali predstavlja trenutna raven zaščite kritične infrastrukture v Republiki Sloveniji
zadostno zaščito pred nevarnostmi, ki jih predstavljajo JRKB elementi?
Trenutna raven zaščite kritične infrastrukture predstavlja zadostno zaščito pred JRKB
elementi. Pri izgradnji obratov večjega tveganja in kritične infrastrukture so varnostni standardi
gradnje visoki, upoštevajo se tudi varnostni predpisi in ostale posebnosti pri gradnji zaščite te
infrastrukture, zato je verjetnost, da pride do nekega JRKB dogodka, zaradi dobrega sistema
varovanja in varnostnih protokolov, postopkov in inšpekcij, majhna. Seveda to ni nikakršno
zagotovilo, da do teh nesreč ne bo prišlo, zato je potrebno v kritični infrastrukturi varnost in
zaščito nenehno izvajati, preverjati in nadgrajevati.
- Ali Republiki Sloveniji največjo nevarnost predstavljajo množične kužne in nalezljive
bolezni ali epidemije? Če da, katere?
Glede na trenutno raven zdravstvene oskrbe in obolevnosti v Republiki Sloveniji lahko rečemo,
da biološki elementi ne predstavljajo največje nevarnosti, so pa takoj na drugem mestu. Z
množičnimi kužnimi boleznimi se srečujemo vsako leto ob sezonskih gripah, ko te povzročijo
večje število obolelih in pa tudi smrtne žrtve, kot posledica okužbe in bolezni. Vendar je to
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grožnja s trenutnim vzorcem pojavljanja, kar pomeni, da smo na te bolezni vsako leto tudi
pripravljeni, v obliki preventivnega cepljenja, zdravil in podobno. Če bi govorili o neki drugi
bolezni, ki ne sodi v grožnje s trenutnim vzorcem pojavljanja, kakor je epidemija kolere,
tuberkuloze ali pa epidemija črnih koz, pa bi biološki elementi predstavljali izredno veliko
grožnjo v Republiki Sloveniji.
10.2 Predlogi
V zaključni magistrski nalogi sem poskušal povezati vse drobce, ki jih povezujemo z jedrskoradiološko, kemično in biološko tematiko v določeno smiselno celoto, ta celota pa je zaradi
kompleksnosti JRKB problematike dosti večja, kakor sem sprva predvideval in tudi načrtoval.
Vse predstavljene tematike pa so del spoprijemanja z JRKB elementi, v katere je vključena
Republika Slovenija. Za to raziskovalno temo sem se tudi odločil, ker je JRKB problematika
velikokrat zapostavljena, čeprav lahko predstavlja veliko nevarnosti. Pristojne institucije, ki so
za to odgovorne, ne vlagajo zadostnega truda v prepoznavnost JRKB nevarnosti in v obveščanje
splošne populacije. To sem največkrat opazil sam, predvsem, ko je govor nanesel na to temo in
probleme, povezane z JRKB elementi, velja namreč neko prepričanje, da je to zastarela grožnja,
ki je ostala pozabljena v zgodovini. Ljudje pozabljajo, da je sodobna družba vedno bolj odvisna
od kemične industrije, bio-inženiringa in nuklearne energije, to pa so civilne komponente JRKB
elementov, to da so civilne, pa ne zmanjša nevarnosti, kvečjemu nam jo približa. To
»podcenjevanje ne-varnosti« pa lahko privede do pomanjkljivih varnostnih ukrepov in
preventivnega delovanja, ob nesreči pa do povečane materialne škode in žrtev. Je pa popolnoma
razumljivo, da zaradi prerazporeditve finančnih sredstev, vedno primanjkuje denarja za neke
»hipotetične grožnje in scenarije«, ta denar se raje usmeri v reševanje realnih težav in
nevarnosti. Ta problem je bil večkrat poudarjen in je popolnoma razumljiv, sam sem mnenja,
da bi lahko z najmanjšimi sredstvi in zadostno količino kadra zadostili tudi reševanju tovrstne
problematike, tudi za večje sistemske grožnje, ne le za grožnje s trenutnim vzorcem pojavljanja.
To pa bi dosegli s skupno koordinacijo in medresorskim sodelovanjem. Zakaj se to ne izvaja?
Ali pa se nekoč je, pa se zdaj ne več? Ker kakor za vsako zadevo, so tu incidenti in nesreče
osrednje gonilo razvoja, potrebna je materialna škoda in/ali smrtne žrtve, da se zavemo tega
problema. Tak vzorec razmišljanja se je že neštetokrat pokazal v zgodovini in prepričan sem,
da se še neštetokrat bo.
Najprej sem nalogo zasnoval, kot nadgradnjo diplomskega dela, ki sem ga zaključil ob koncu
dodiplomskega študija, tam sem raziskoval kemično orožje v obdobju prve svetovne vojne in
zaščitne maske povezane s tem obdobjem. Z magistrsko nalogo v podiplomskem študiju pa sem
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želel zadevo bolj sistemsko raziskati na ravni Republike Slovenije. Med raziskovanjem in
pisanjem magistrske naloge, pa sem se začel tudi bolj poglabljati v to tematiko. Podatki, analize
in pogovori s pomembnimi strokovnjaki pa so mi dali neke dejanske oprijemljive informacije,
ki sem jih lahko uporabil pri izdelavi naloge. Uspel sem si izdelati določeno realno sliko, realno
stanje JRKB dejavnosti v Sloveniji. Informacije, ki sem jih pridobil s pomočjo strokovnjakov
in ljudi, ki se s tem organizacijsko ukvarjajo, so bile velika dodana vrednost nalogi in tudi meni
kot raziskovalcu.
Nadaljnji razvoj in uporaba JRKB elementov v prihodnjih 15 letih je predvsem odvisna od
tehnološkega razvoja posameznih držav z orožjem (The Hague Centre for Strategic Studies,
2010), velik vpliv pa imajo seveda tudi spremembe v geopolitiki in industrializaciji.
Proizvodnja novih JRKB elementov ali pa njihovih sestavnih delov, zaradi prepovedi že znanih
agensov in elementov, pa nas vodi do tega, da se srečujemo z novimi potencialnimi grožnjami
in novimi implikacijami tega v družbo, v bolj ali pa manj nevarnih oblikah. Literatura navaja
možnosti za razvoj in uporabo teh orožij za številčno uničevanje v prihajajočih vojnah in
konfliktih, tako na bojišču kakor tudi v civilnem sektorju z orožjem (The Hague Centre for
Strategic Studies, 2010).
Gre za nevarnost, ki ne ločuje med vojaškimi in civilnimi žrtvami ter vsem prizadene škodo,
zato so JRKB elementi tako nevarni; zato je pomembno, da se znamo zaščititi pred njimi in zato
je pomembno, da znamo reševati krizne situacije, ki vključujejo JRKB elemente.
Na podlagi preučenega pa bi poudaril nekaj smernic, kjer bi bil potreben večji poudarek, ko
govorimo o JRKB tematikah v Sloveniji.
Povezovanje sektorjev; predvsem civilnih in vojaških delov v celoto oziroma v neko skupno
mrežo. Potrebno je koordinacijsko telo, medresorska delovna skupina ali druga oblika vodenja
in upravljanja, ta mora biti na državni ravni in povezovati mora sektorje zdravstva, vojske,
gasilcev in civilne zaščite pod skupno krovno koordinacijsko telo. Civilni sektor ima po Civilni
zaščiti in interventnih enotah gasilcev dober operativni aparat, podporo pa mu nudijo druge
specialistične institucije in enote. Vojaški sektor pa poseduje veliko specialistične opreme za
izvedbo detekcije, identifikacije in nadzora ter za izvedbo popolne dekontaminacije. Vključeno
je tudi veliko število ljudi, JRKBO strokovnjakov, ki upravljajo napredno opremo s tega
področja, imajo pa tudi znanje o tem in dobro razvite postopkovnike. S prisotnostjo Slovenske
vojske na terenu ali na intervenciji pa bi tudi poskrbeli za dodatno prepoznavnost vojske.
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Glede na to bi bilo treba vsaj z vidika JRKB nevarnosti in zaščite pred njo združiti oba
operativna sektorja v neko skupno mrežo in zadevo tudi zakonsko opredeliti in podpreti.
Sodelovanja so v določeni meri že potekala, vendar je zaradi slabe zakonske opredelitve
prihajalo do več operativnih problemov, povezanih predvsem s poveljevanjem in
financiranjem.
Treba je izvesti standardizacijo, standardizirati postopke, opremo in možnosti delovanja
oziroma načrte zaščite in reševanja, ki veljajo za več resorjev. S takšno standardizacijo bi
zagotovili vsem enotam enake možnosti za uspešno in predvsem varno reševanje JRKB
dogodkov. S takšno standardizacijo bi zagotovili vsem enotam enake možnosti za uspešno in
predvsem varno reševanje JRKB dogodkov. To pa je treba podkrepiti tudi z izvajanjem
usposabljanj in vaj s tega področja. Odločilno je hitro odzivanje in reševanje, ko gre za JRKB
dogodek, to pa je uspešno le, če so enote usposobljene za delovanje v takšnih okoliščinah.
Pomanjkanje usposabljanj na tem področju se kaže predvsem v tem, da enote same poudarjajo,
da je tovrstnih usposabljanj in vaj premalo, da bi enote s tem pridobile neko realno operativno
sliko dela v JRKB okolju.
Izobraževanja, namen katerih je, da se splošni populaciji predstavijo nevarnosti, ki lahko
predstavljajo JRKB elemente. Te nevarnosti so predvsem vezane na Republiko Slovenijo in
njeno JRKB kritično infrastrukturo. Pomembna so tudi izobraževanja, ki zajamejo nevarnosti,
s katerimi se lahko srečamo doma (kemikalije, zdravila, droge, plin, strupene rastline ...), zaradi
nepoznavanja nevarnosti prihaja do zlorabe substanc, zastrupitev in nepravilne prve pomoči in
oskrbe. Rastline in živali v naravi ne nosijo oznak »strupeno« in »nevarno«, kakor jih najdemo
v družbi in njenih proizvodih, nepoznavanje ali neznanje pa je lahko izredno nevarno.
»Izgubili smo stik z naravo in zdaj se neuki vračamo nazaj« (Dr. Lucija Šarc, osebno
komuniciranje, 2019, 15. april).
Z izvajanjem preventivnih ukrepov pa bi se lahko preprečile tudi nesreče, povezane predvsem
z zastrupitvami, puščanjem plina zaradi slabe napeljave, zastrupitev s pesticidi in podobno.
Trenutno ni namenskih izobraževanj in usposabljanj, ki bi pokrila znanje in usposabljanje v
primeru spoprijemanja civilistov z JRKB elementi.
»Namenskih izobraževanj, ki bi pokrila poznavanje JRKB elementov in zaščito pred njimi za
civilno populacijo ni. Nekaj osnov spoprijemanja z JRKB elementi dobijo prvi posredovalci, po
večini gasilci, vendar je potrebnih več izobraževanj na to temo. Civilna populacija se pobližje
spozna z JRKB tematiko ob izvajanju vaj (vaja KLOR 2006 in vaja NEK Krško 2002), tam se
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povabi civilno prebivalstvo na ogled takšne vaje, kjer imajo možnost pogovora.« (dr. Zvone
Čadež, osebno komuniciranje, 2019, 18. april)
Največjo problematiko predvsem predstavlja razumevanje in dojemanje jedrsko-radioloških
elementov, radioaktivnega sevanja in radiacije same. Razlog za to je predvsem ta, da radiacije
človek z lastnimi čutili ne zazna ali občuti, za to imajo strokovnjaki za JRKBO na razpolago
radiološke detektorje in druga sredstva za zaznavo. Jasno je, da iz tega izvira strah pred vsako
obliko radioaktivnega sevanja in s tem povezanimi nevarnostmi. Da bi to bolje razumeli in se
znali s tem spoprijemati, so potrebna izobraževanja, vezana seveda na stopnjo nevarnosti, s
katero se srečujemo v Republiki Slovenji.
Aktualizacija razmišljanj nam lahko poda neko širšo sliko ali situacijo sodobne varnosti in
kje je Slovenija v tej situaciji. V sodobni slovenski družbi se srečujemo s problemom
podcenjevanja ne-varnosti, predvsem tistih, ki so povezane z JRKB elementi. JRKB obramba
in zaščita je bila izredno aktivna za čas hladne vojne v Jugoslaviji in tudi drugje po svetu,
predvsem zaradi konstantne nevarnosti jedrske vojne in s tem povezanimi posledicami.
Razvijala in kupovala so se zaščitna sredstva za vojaško-obrambni sektor in tudi za civilni
sektor. S temi sredstvi pa so se izvajale tudi vaje in scenariji delovanja, ki so dajali neke
oprijemljive standarde in zavedanje, da se je družba sposobna zaščititi tudi pred takšno
nevarnostjo. Po osamosvojitveni vojni in ob prehodu v Evropsko unijo in zvezo NATO pa je
zavedanje o nevarnosti JRKB tematike zamrlo, razlogov za to je lahko več, od tega, da je bila
zadeva umaknjena, ker je spominjala na čas Jugoslavije, do finančne krize in določanja
prednosti drugim področjem, predvsem pa ima veliko vlogo razumevanje varnosti v Republiki
Sloveniji.
Čeprav govorimo o orožju, ki je prepovedano za uporabo, strokovnjaki ugotavljajo, da se to
orožje vseeno razvija, posredno ali pa neposredno. Napovedujejo več realnih in hipotetičnih
scenarijev, vezanih na ta razvoj. Kemično orožje gre v smeri razvoja novih nanotehnologij in
laboratorijsko sintetiziranih toksinov z večjim uničujočim učinkom, razvoj novih transportnih
reaktorjev pa omogoča sintezo teh toksinov po celem svetu. Razvoj pa poteka tudi na področju
nebojnih agensov (solzivci in podobno). Razvoj biološkega orožja poteka v smeri manipulacije
genov, celic in organizmov, s tem pa bi bili sposobni narediti bolj učinkovito in uničujoče že
poznano biološko orožje. Jedrsko orožje naj bi se razvijalo za potrebe uničevanja globokih
podzemnih bunkerjev, skupaj z novimi konicami za globlje prebijanje zemeljske skorje (robust
nuclear earth penetrators (RNEP)), razvoj poteka tudi na področju elektromagnetnih bomb in
podobne oborožitve. Lahko povzamemo, da so grožnje vedno prisotne, ne glede na dejstvo, da
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je to orožje prepovedano, moramo biti pripravljeni tudi na potencialno uporabo, če ne drugače
pa na možne nesreče s tem orožjem (The Hague Centre for Strategic Studies, 2010).
Sami velikokrat ne znamo preventivno delovati predvsem na področju JRKB groženj, preprost
primer je že upoštevanje obiskov bolnih v bolnišnicah ali pa umivanje rok, to sta dva zelo
preprosta ukrepa za omejevanje okužbe, ki ju ne upoštevamo vedno. Čistila in druge kemikalije
doma ne shranjujemo ločeno in nedostopno otrokom, večkrat pa kaj odvržemo v okolje, kar ne
bi smeli. S takšnim delovanjem na dolgi rok škodimo sebi in družbi. Da bi lažje razumeli vpliv
JRKB elementov na človeško življenje, so zagotovo potrebna izobraževanja. Nakup zaščitne,
detekcijske in ostale JRKB opreme je izredno draga, zato je včasih težko utemeljiti določen
nakup oziroma potrditi, da gre za JRKB realno grožnjo. Upoštevati pa moramo, da so JRKB
dogodki edinstveni, in ko se zgodijo, po navadi zahtevajo veliko žrtev in materialne škode.
Relevantnost JRKB problematike v sodobnem svetu sem že opredelil v uvodnem delu naloge,
s ponovno izpostavitvijo tega bi želel poudariti, da bi tudi v »varni« Republiki Sloveniji bilo
treba temu nameniti več pozornosti, če ne aktivno s programsko ureditvijo enot in nakupom
opreme ter z usposabljanji in vajami, pa zagotovo pasivno, s šolanjem kadra v okviru
naravoslovnih tematik, z razvojem zaščitnih sredstev s tega področja, z razvojem relevantnih
inštitutov v Republiki Sloveniji in s strateškimi rezervami materialov in financ. Tako bi bili v
primeru neke JRKB krize vsaj delno pripravljeni na reševanje te krize in tako tudi zmanjšanje
posledic.

85

11 Viri

1. Agencija za radioaktivne odpadke – [ARAO]. (2019a). Odlaganje RAO in IG. Dostopno
prek http://www.arao.si/radioaktivni-odpadki/ravnanje-z-rao-v-sloveniji/odlaganje
2. Agencija za radioaktivne odpadke – [ARAO]. (2019b). Skladiščenje RAO v Sloveniji.
Dostopno

prek

http://www.arao.si/radioaktivni-odpadki/ravnanje-z-rao-v-sloveniji/

skladiscenje
3. Agencija Republike Slovenije za okolje - [ARSO]. (2005). Odpadki. Dostopno prek
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poročila/poročila%20o%20stanju%20okolja
%20v%20Sloveniji/odpadki.pdf
4. Bale, M. Jeffrey and Ackerman, G. (2004). Recommendations on the Development of
Methodologies and Attributes for Assessing Terrorist Threats of WMD Terrorism.
Center for Nonproliferation Studies:

11. Dostopno

prek

https://courses.cs.

washington.edu/courses/csep590/05au/readings/Bale_Ackerman_FinalReport.pdf
5. Blažič, G. (2018). Požar v podjetju ekosistemi Zalog. Ujma, št. 32. Dostopno prek
http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2018/074-078.pdf
6. Broughton , E. (2005). The Bhopal disaster and its aftermath: a review. Environmental
health. Dostopno prek https://ehjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/1476069X-4-6
7. Dnevnik (STA). (2011). Stresni testi na jedrskih elektrarnah v EU: Med dobrimi
primeri tudi Slovenija. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042490218
8. Douglas, B. (2016). The Evolving CBRN Threat. CBRNe Portal. Dostopno prek
http://www.cbrneportal.com/the-evolving-cbrn-threat/
9. Chemical

agent

(b.d.),

Buisness

dictionary.

Dostopno

prek

http://www.businessdictionary.com/definition/chemical-agent.html
10. Cinkarna. (2013). O podjetju. Dostopno prek http://www.cinkarna.si/si/o-podjetju
11. Cinkarna. (2014). Politika preprečevanja večjih nesreč in zmanjšanje njihovih posledic.
Dostopno

prek

http://www.cinkarna.si/si/files/default/druzbena_odgovornost

/Politika%20preprečevanja%20večjih%20nesreč%20in%20zmanjševanje%20njihovih
%20posledic.pdf
12. Čopič, M. in Martinčič, R. (1987). Razsežnosti jedrske nesreče v Černobilu. Ujma.
Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1987/5_12.pdf
13. Črnič, B. in Žigon, D. (2014). Nov mobilni kemijski laboratorij in nadgradnja
zmogljivosti mobilnega radiološkega laboratorija ekološkega laboratorija z mobilno
86

enoto

(ELME)

instituta

Jožef

štefan.

Ujma

št.28.

Dostopno

prek

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwjdrtmf8uXgAhXqk4sKHccYBVAQFjAAegQICRAC&url=http
%3A%2F%2Fwww.sos112.si%2Fslo%2Ftdocs%2Fujma%2F2014%2F198.pdf&usg=
AOvVaw2Xq-3gt1Y2bY_CDZAHKTFg
14. DELO. (2018). To leto na Brniku kar 1,9 milijona potnikov. Dostopno prek
https://www.delo.si/novice/slovenija/letalisca-na-tleh-nekdanje-jugoslavijepovecujejo-promet-45985.html
15. Delovna skupina ministrstva za zdravje. (2010). Obvezno ravnanje z odpadki iz
zdravstva in minimalni tehnični pogoji za zbiranje, prevoz in odstranjevanje teh
odpadkov. Dostopno prek http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/
mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/zdravstveno_varstvo_v_poseb
nih/NAKOBO_september_2010/MZ_pogl_14_Odpadki__2010.pdf
16. Eko Nafta. (2018). Informacije za javnost. Dostopno prek https://www.eko-nafta.si/wpcontent/uploads/2018/07/Informacija-za-javnost-EKO-Nafta-Lendava_2018.pdf
17. Eko Nafta. (2017). O podjetju eko-nafta. Dostopno prek https://www.eko-nafta.si
18. Eržen, I. (1991). Higiensko epidemiološke razmere ob poplavah na Celjskem. Ujma.
Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/1991/111_113.pdf
19. Eurydice Slovenija. (2018). Šolsko leto 2018/2019 – statistični podatki in novosti.
Dostopno prek http://www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/solsko-leto-2018-2019statisticni-podatki-in-novosti/
20. Federal emergency management agency - [FEMA]. (2011). Evolving terrorist threath.
Strategis

forseight

initiative.

Dostopno

prek

https://www.fema.gov/pdf/about/programs/oppa/evolving_terrorist_threat.pdf
21. General štab Jugoslovanske Ljudske Armade – GŠ JLA. 1968. Opšti Udžbenik: Bojni
otrovi. Beograd.
22. Gospodarska zbornica Slovenije - [GZS]. (2019a). Gospodarski pomen kemijske
industrije. Dostopno prek https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije/vsebina/
O-kemijski-industriji/Gospodarski-pomen-kemijske-industrije
23. Gospodarska zbornica Slovenije - [GZS]. (2019b). O združenju Kemijske Industrije.
Dostopno prek https://www.gzs.si/zdruzenje_kemijske_industrije/vsebina/O-nas/Ozdruženju

87

24. Health and safety authority. (2019). What are biological agents?. Dostopno prek
https://www.hsa.ie/eng/Topics/Biological_Agents/Biological_Agents_Introduction/W
hat_are_Biological_Agents_/
25. Herpevnik, B. (2013). Navodila vodji intervencije pri nesrečah z nevarnimi snovmi
(seminarska

naloga).

Dostopno

prek

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke

/Simona/seminarske/Hrepevnik.pdf.
26. Huston department of health and human services - [HDHHS]. (2005). Toxic industrial
chemicals.

Dostopno

prekhttps://www.houstontx.gov/health/OSPHP/

Chemical%20Emergencies/Toxic%20Industrial%20Chemicals.pdf
27. Institut Jožef Stefan. (2019a). Ljubljana. Splošna predstavitev. Dostopno prek
http://www.rcp.ijs.si/ric/introduction-s.html
28. Institut Jožef Stefan. (2019b). Ljubljana. Dejavnosti RIC. Dostopno prek
http://www.rcp.ijs.si/ric/activities-s.htm
29. Inštitut Jožef Stefan. (2019c). ELME. Ljubljana. Interno gradivo. Dostopno prek
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&u
act=8&ved=2ahUKEwi6n_n10uXgAhXpwYsKHSUEDHoQFjAAegQIBxAC&url=ht
tp%3A%2F%2Fwww.nijz.si%2Fsites%2Fwww.nijz.si%2Ffiles%2Fuploaded%2Fekol
oski_laboratorij_z_mobilno_enoto_elme.pdf&usg=AOvVaw2GikUkYbj3D66Q6A05
hJ06
30. Inštitut za varovanje zdravja RS - [IVZRS]. 2009. Priporočila za ukrepanje ob pojavu
pandemske gripe v izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole, dijaški domovi). Dostopno
prek http://www2.arnes.si/~osmblvg/aktualno/PRIPOROCILA_za_izobrazevanje_in_
vzgojo.pdf
31. J R Army Med Corps - [JRAMC]. (2002). Toxic industrial chemicals. 148: 371-381.
Dostopno prek https://jramc.bmj.com/content/jramc/148/4/371.full.pdf
32. »Kafilerija«.

(b.d.).

Spletni

slovar

SSKJ.

Dostopno

prek

http://bos.zrc-

sazu.si/cgi/neva.exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D25038
33. Kemis. (2019). Dejavnosti. Dostopno prek http://www.kemis.si/dejavnosti/
34. Kemis. (2017). Kemis, pred požarom, med požarom in po njem. Gradivo za javnost.
Dostopno

prek

http://www.kemis.si/wp-content/uploads/2017/08/kemis-layout-

final.pdf

88

35. Knez, M., Kranjc, A., Otoničar, B., Slabe, T. in Svetličič, S.. (1994). Posledice izlitja
nafte pri Kozini. Ujma. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/
1994/74_80.pdf
36. Kos, B. (2012). Nesreča v Fukušimi. Seminar Ia – 1.letnik, II.stopnja. Fakulteta za
matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Dostopno prek http://mafija.fmf.unilj.si/seminar/files/2012_2013/Nesreca_v_Fukusimi.pdf
37. Kortepeter , G. M. and Parker W. G. (1999). Potential Biological Weapons Threats.
Emerging infectious diseases journal. Volume 5, Number 4. Dostopno prek
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/5/4/99-0411_article
38. KOTO.

(2019).

Predstavitev.

Dostopno

prek

http://www.koto.si/O-podjetju/

Predstavitev
39. Kraigher, A. in Čakš Jager, N. (2015). Delovanje ob nenadnih dogodkih in tveganjih za
zdravje ljudi na področju javnega zdravja / Katastrofna medicina. (Učbenik). Dostopno
prek http://www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/delovanje_ob_nenadnih_dogodkih__ucbenik.pdf
40. Kralj, Serša M., Jeršin, Tomassini, K. in Nemec, L. (2015). Geografija 1. I-učbeniki.
Dostopno prek I-učbenik. (2015). Geografija-1. Dostopno prek http://eucbeniki.sio.si/
geo1/2509/index4.html
41. Kuntarič,

B.

(2007).

Vaja

KLOR

2006.

Ujma

št.21.

Dostopno

prek

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2007/216.pdf
42. Ljubljana airport. (2019). Prevoz živali. Dostopno prek https://www.fraportslovenija.si/sl/potniki-in-obiskovalci/nasveti-za-potovanje/prtljaga/prevoz-zivali/
43. Luka Koper. (2017). Načrt zaščite in reševanja luke koper d.d. za industrijske nesreče.
Dostopno

prek

http://www.sos112.si/db/file/Koper/Nacrti%20ZIR/

Nacrt%20morje%20novi%20zadnji.docx
44. Luka Koper. (2015b). Terminali. Dostopno prek https://luka-kp.si/slo/terminali191/single/potniski-terminal-255
45. Luka Koper. (2015a). Poslanstvo, vizija in strategija. Dostopno prek https://lukakp.si/slo/poslanstvo-vizija-in-strategija-188
46. Matoušek , J. (2004). Chemical, biological, radiological and nuclear terrorism: New
challenges of crisis management and protection of population. AARMS Vol. 3, No. 5 :
755–765.

Dostopno

prek

http://193.224.76.3/aarms/docs/Volume3/Issue5/pdf/

10mato.pdf

89

47. Mazzone, A. (2013). The Use of CBRN Weapons by Non-State Terrorists. Global
Security

Studies

Volume

4,

Issue

4:

25.

Dostopno

prek

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK
EwjztKO3_rPWAhWGvBoKHZpbBF8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fglobalsec
uritystudies.com%2FMazzone%2520CBRN-AG.

pdf&usg=AFQjCNFLGmELH_

ieCoXA5Gu_mvexuGqrNg
48. Medresorska delovna skupina za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v
podjetju Kemis d. o. o., Vrhnika. (2017). Poročilo Medresorske delovne skupine za
usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis d.o.o. Dostopno
prek

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/kemis_koncno_porocilo_

zadnja.pdf.
49. Melamin.

(2013).

Varstvo

pred

nesrečami.

Dostopno

prek

http://www.melamin.si/varstvo-pred-nesrecami
50. Mestna knjižnica Ljubljana. (2018). Španska gripa: največja zdravstvena katastrofa
vseh časov – prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, dr. med. Dostopno prek
https://www.mklj.si/prireditve/item/17887-spanska-gripa-najvecja-zdravstvenakatastrofa-vseh-casov-leta-1918-prof-dr-zvonka-zupanic-slavec-dr-med
51. Mestna občina Ljubljana - [MOL]. (2006). Načrt MOL za zaščito in reševanje ob
nesrečah z nevarnimi snovmi. Dostopno prek https://www.ljubljana.si/assets/
Uploads/Nacrt-MOL-za-ZR-ob-nesrecah-z-nevarnimi-snovmi-2006-verzija-1-5b-zawww.pdf
52. Ministrstvo za okolje in prostor. (2015). Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi.
Dostopno prek http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/
nevarnost_nesrec/ocena_tveganja_za_nesrece_z_nevarnimi_snovmi.pdf
53. Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava republike Slovenije za jedrsko varnost.
(2018a). Ocena tveganja za jedrske in radiološke nesreče v Sloveniji - Izdaja 3.
Dostopno

prek

http://www.ursjv.gov.si/fileadmin/ujv.gov.si/pageuploads/si/Zakonodaja/dokumenti/d
okumenti_NUID/Ocena_tveganja_URSJV_2018_rev3.pdf
54. Ministrstvo za okolje in prostor. (2018b). Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za
nesreče z nevarnimi snovmi. Dostopno prek http://www.mop.gov.si/fileadmin/
mop.gov.si/pageuploads/podrocja/odprava_nesrec/ocena_zmoznosti_obvladovanja_tv
eganja_nevarne_snovi.pdf

90

55. Ministrstvo za obrambo. (2019). Ocena ogroženosti ob jedrski in radiološki nesreči v
Republiki

Sloveniji.

Dostopno

prek

http://www.sos112.si/slo/tdocs/ogrozenost

_jedrska.pdf
56. Ministrstvo za obrambo. (2016). Ocena ogroženosti Republike Slovenije ob pojavu
nalezljivih bolezni pri ljudeh – verzija 3.0. Dostopno prek http://www.sos112.si/
slo/tdocs/pandemija.pdf
57. Ministrstvo za zdravje. (2006). Načrt pripravljenosti na pandemijo gripe na področju
zdravstva verzija 1.2. Dostopno prek http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/
pageuploads/pticja_gripa/pandemski_nacrt_ver_1.2_15072006.pdf
58. Ministrstvo za zdravje. (2019). Smernice za delovanje služb nujne medicinske pomoči
ob kemijskih, bioloških, radioloških in jedrskih nesrečah. Dostopno prek
http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/NMP/Smernice_za_delovanje
_sluzb_NMP_ob_KBRJ_nesrecah.pdf
59. Morens, M. D. in Fauci S. A. (2013). Emerging Infectious Diseases: Threats to Human
Health and Global Stability. Plos Pathogens. Dostopno prek http://journals.plos.org/
plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1003467
60. Nacionalni inštitut za javno zdravje – [NIJZ]. (2014). Srbečica (Scabies, garje).
Dostopno

prek

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/podatki/garje_

begunci.pdf
61. Nacionalni veterinarski inštitut - [NVI]. (2019). Nacionalni veterinarski inštitut.
Dostopno prek https://www.vf.uni-lj.si/nvi.
62. Nafta varovanje. (2017). O podjetju nafta varovanje. Dostopno prek https://www.ekonafta.si/nafta-varovanje/
63. Nuclear Threat Initiative - [NTI]. (2015). Despite progress, the nuclear threat is more
complex and unpredictable than ever. Dostopno prek http://www.nti.org/learn/nuclear/
64. Nuclear threath initiative – [NTI]. (2019). The radiological threath. Dostopno prek
https://www.nti.org/learn/radiological/
65. Nuklearna

elektrarna

krško

-

[NEK].

(2018a).

O

NEK.

Dostopno

prek

https://www.nek.si/sl/o-nek
66. Nukelarna elektrarna Krško – [NEK]. (2018b). Zgodovina NEK. Dostopno prek
https://www.nek.si/sl/o-nek/zgodovina-nek
67. Organisation for prohibition of chemical weapons – [OPCW]. (2019). What is a
chemical weapon?. Dostopno prek https://www.opcw.org/our-work/what-chemicalweapon
91

68. OSH

WIKI.

(2018).

Biological

agents.

Dostopno

prek

https://oshwiki.eu/wiki/Biological_agents
69. Petrol. (2017). Informacije za javnost za obrat PETROL, skladiščenje goriv Zalog.
Dostopno prek https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/
pages/trajnostni-razvoj/okolje/trajnostni-petrol/ocenavplivov/informacija_za_javnost_petrol_-_skladisce_goriv_zalog_v2.pdf
70. Permuš,

Ž.

(2019).

Jedrsko

orožje.

Dostopno

prek

http://domena-pziga.

splet.arnes.si/uporaba/
71. Raczova, O. (2017). Forget nuclear: Chemical weapons are the real weapons of mass
destruction threat. Global risk insights. Dostopno prek http://globalriskinsights.com/
2017/03/chemical-terrorism-credible-threat/4
72. RKB priročnik izbranih in skrajšanih vsebin, interno gradivo
73. Roth, N. (2006). The modern nucelar threath. Nuclear age peace foundation. Dostopno
prek https://www.wagingpeace.org/the-modern-nuclear-threat/
74. Rožman, A. (2017). Požar v tovarni Kemis: Ogenj je zajel 456 ton nevarnih odpadkov.
Dnevnik. Dostopno prek https://www.dnevnik.si/1042773023
75. »SPIN«

[programska

oprema].

(2019).

Ljubljana.

Dostopno

prek

https://spin3.sos112.si/javno/zemljevid
76. Statistični urad Republike Slovenije - [SURS]. (2017). 1. decembra 2017 smo redili
približno

257.000

prašičev

ali

najmanj

po

letu

1991.

Dostopno

prek

https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/7233
77. Statistični urad Republike Slovenije - [SURS]. (2018). Polovica oskrbovancev domov
za starostnike biva v domu, ki je v isti občini kot njihovo stalno prebivališče. Dostopno
prek https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7682
78. Statistični urad Republike Slovenije - [SURS]. (2019b). V koprskem pristanišču v
januarju 2019 pretovorjenega za 6 % več blaga kot v januarju 2018. Dostopno prek
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7997
79. Statistični urad Republike Slovenije - [SURS]. (2019a). Ekonomsko področje. Dostopno
prek https://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp.
80. Statistični urad Republike Slovenije - [SURS]. (2012). Popis kmetijstva 2010, vsaka
kmetija šteje. Dostopno prek https://www.stat.si/dokument/1163/kmetija.pdf
81. Škrbec, T. (2018). Število študentov še naprej upada in je tudi v 2017/18 nižje kot v
prejšnjem

študijskem

letu.

Dostopno

Index/7433.
92

prek

https://www.stat.si/StatWeb/news/

82. The Hague Centre for Strategic Studies. (2010). The future of CBRN. Dostopno prek
https://hcss.nl/sites/default/files/files/reports/HCSS_12_03_10_The_Future_of_CBRN
.pdf
83. Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik – [TKI] Hrastnik d.d. (2017). Informacija za
javnost o varnostnih ukrepih TKI Hrastnik, d.d. Dostopno prek https://tki.si/wpcontent/uploads/2017/05/Napotki.pdf
84. Toxin.

(b.d.).

(2019).

Merrian-websters

online

dictionary.

Dostopno

prek

https://www.merriam-webster.com/dictionary/toxin
85. Toxtutor. (2019). Toxicology defined. Dostopno prek https://toxtutor.nlm.nih.gov/01002.html#One
86. United states nuclear regulatory commission – [USNRC]. (2018). Backgrounder on
dirty bombs. Dostopno prek https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/factsheets/fs-dirty-bombs.html
87. Union of concerned scientists. (2019). How do nuclear weapons work?. Dostopno prek
https://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/how-do-nuclear-weaponswork#.XFNFCirQhPY
88. Univerzitetni klinični center - [UKC] Ljubljana . (2019). Klinika za infekcijske bolezni
in

vročinska

stanja.

Dostopno

prek

https://www.kclj.si/index.php?dir=/

pacienti_in_obiskovalci/klinike_in_oddelki/klinika_za_infekcijske_bolezni_in_vrocin
ska_stanja
89. Univerzitetni klinični center - [UKC] Maribor. (2015). Oddelek za infekcijske bolezni
in vročinska stanja. Dostopno prek https://www.ukc-mb.si/oddelki-sluzbe-enote/drugisamostojni-medicinski-oddelki/oddelek-za-infekcijske-bolezni-in-vrocinska-stanja/
90. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR] (izpostava Koper).
(2004h). Ukrepanje ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi. Dostopno prek
http://www.sos112.si/db/priloga/izpostava/p3633.pdf
91. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014c). ARSO.
Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1_memh.htm
92. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014d). Dejavnosti
zaščite in reševanja širšega pomena. Dostopno prek http://www.sos112.si/
slo/page.php?src=szr23.htm
93. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014f). Dolžnostne
sile Civilne zaščite. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/page.php?src=szr13.htm

93

94. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2004g). Državni načrt
zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične
namene oziroma terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi. Dostopno prek
http://www.sos112.si/slo/tdocs/terorizem.pdf
95. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014e). Intervencije
ob nesrečah z nevarnimi snovmi. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/page.
php?src=os23.htm
96. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014a). Načrti zaščite
in reševanja. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os12.htm
97. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014b). Občinski
načrti

zaščite

in

reševanja.

Dostopno

prek

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os123.htm
98. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014j). Podportali
izpostav URSZR. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/izpostava_seznam.php
99. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014č). Splošen opis
dejavnosti. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1_tki2.htm
100.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje - [URSZR]. (2014i). Urad

RS za zaščito in reševanje. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv2.
htm&r=1
101.

US department of health and human services – [USDHHS]. (2017). Personal

protective equipment. Dostopno prek https://chemm.nlm.nih.gov/ppe.htm
102.

Veselič, M. [ARAO]. (2007) Odlagališče za radioaktivne odpadke v Sloveniji.

Dostopno

prek

http://sloged.si/wp-

content/uploads/Razprave%205.%20posvetovanja/v2.pdf
103.

Veterinarska fakulteta – univerza v Ljubljani. (2019a). Nacionalni referenčni

laboratorij. Dostopno prek https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/nacionalni-referencnilaboratoriji
104.

Veterinarska fakulteta – univerza v Ljubljani. (2019b). Inštituti NVI. Dostopno

prek https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/instituti-nvi
105.

Veterinarska fakulteta – univerza v Ljubljani. (2019c). Veterinarsko higienska

služba. Dostopno prek https://www.vf.uni-lj.si/podrocje/veterinarsko-higienska-sluzba
106.

Videmšek, Prijatelj, M. (2019). Velik požar v tovarni Kemis v srbskem Šabcu.

Delo. Dostopno prek https://www.delo.si/novice/crna-kronika/velik-pozar-v-tovarnikemis-v-srbskem-sabcu-150957.html
94

107.

Virology. (1995-2007). Biological warfare diseases and agent listing. Dostopno

prek http://www.virology.net/atvbwagents.html#anchor1
108.

Virology. (1995-2007). Chemical warfare agents listing. Dostopno prek

http://www.virology.net/atvcwagents.html
109.

Vlada Republike Slovenije. (2013). Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski

ali radiološki nesreči. Dostopno prek http://www.sos112.si/slo/tdocs/jedrska.pdf
110.

Vlada Republike Slovenije. (2016). Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu

epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh- verzija 1.0. Dostopno prek
http://www.sos112.si/slo/tdocs/epidemija_pandemija.pdf
111.

Zakon o kritični infrastrukturi - [ZKI]. (2017). Državni zbor Republike Slovenije

sprejel na seji dne 12. decembra 2017. Dostopno prek https://www.uradni-list.si/glasilouradni-list-rs/vsebina/2017-01-3593/zakon-o-kriticni-infrastrukturi-zki
112.

Your Europe, European Union. (2019). Potovanje – živali in rastline. Dostopno

prek https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_sl.htm
113.

Weapons law. (2019b). 1980 protocon on incendiary weapons. Dostopno prek

http://www.weaponslaw.org/instruments/1980-protocol-on-incendiary-weapons
114.

Weapons law enciclopedia. (2019a). Insendiary weapons. Dostopno prek

http://www.weaponslaw.org/glossary/incendiary-weapon-definition
115.

Werk, E. (2017). North Korea deploys VX as weapon of mass destruction and

panic. IISS. Dostopno prek http://www.iiss.org/en/topics/chemical-and-biologicalweapons/north-korea-chemical-weapons-1f08
116.

World health organization - [WHO]. (2019). Tehnical incidents. Dotopno prek

https://www.who.int/environmental_health_emergencies/technological_incidents/en/

95

Priloge
Priloga A: Lestvica določitve vpliva JRKB elementov na ogroženost
Z lestvico vpliva JRKB elementov na ogroženosti želim preveriti, koliko so ogroženi določeni
deli kritične infrastrukture. To stopnjo ogroženosti bom preveril s pomočjo lestvice določitve
vpliva JRKB elementov na ogroženost in s predvidevanjem verjetnosti, da se ta dogodek res
zgodi. V drugem delu bom predvidevanje izvedel s pomočjo analize in pregledom zgodovine
takih dogodkov na Slovenskem. Za ta namen bom uporabil tudi tabelo ocene ogroženosti, ki
združuje lestvico vpliva in verjetnost dogodka, na podlagi teh podatkov bom lahko grafično
predstavil stopnjo ogroženosti, ta se deli na: majhno stopnjo ogroženosti, sredno stopnjo
ogroženosti in veliko stopnjo ogroženosti.
Tabela A1: Lestvica določitve vpliva JRKB elementov

Razred
Stopnja
ogroženosti vpliva

Značilnosti

0

Ni vpliva

Ni vpliva

1

Majhen
vpliv

Neposeljeno območje/ manj poseljeno območje, dekontaminacija ni
potrebna ali pa gre za naravno dekontaminacijo.

2

Srednje
velik
vpliv

Kritična
infrastruktura/urbano
območje,
potrebna
je
dekontaminacija, gospodarska škoda, poškodovani brez smrtnih
žrtev.

3

Velik
vpliv

Kritična
infrastruktura-urbano
območje,
potrebna
je
dekontaminacija, gospodarska škoda, poškodovani in smrtne žrtve.

4

Zelo velik Kritična
infrastruktura-urbano
območje,
potrebna
je
vpliv
dekontaminacija, gospodarska škoda, veliko smrtnih žrtev, potrebna
je pomoč iz tujine.

Vir:avtor
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Priloga B: Določitev stopnje ogroženosti
Na podlagi priloge A (Lestvica določitve vpliva JRKB elementov na ogroženost) in verjetnosti
da pride do JRKB dogodka bom po matriki stopnje ogroženosti, določil koliko je nek del
kritične infrastrukture dejansko ogrožen.
Tabela B1: Matrika stopnje ogroženosti

Stopnja
vpliva
Verjetnost
Ni verjetno
Malo
verjetno
Srednje
verjetno
Verjetno
Zelo
verjetno

Ni
vpliva

Majhen
vpliv

Srednje
velik vpliv

Velik vpliv

Zelo velik
vpliv

Nizka
stopnja
ogroženosti
Nizka
stopnja
ogroženosti
Nizka
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti

Nizka
stopnja
ogroženosti
Nizka
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti

Nizka
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti

Srednja
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti

Srednja
stopnja
ogroženosti
Srednja
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti
Visoka
stopnja
ogroženosti

Vir:avtor
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Priloga C: Prikaz izdelanih načrtov zaščite in reševanja po regijah
Tabela C1: Regije z izpostavami URSZR

REGIJE
Pomurska regija
Podravska regija

IZPOSTAVA URSZR
Murska Sobota
Maribor
Ptuj
Koroška regija
Slovenj Gradec
Savinjska regija
Celje
Zasavska regija
Trbovlje
Posavska regija
Brežice
Jugovzhodna Slovenija
Novo mesto
Osrednjeslovenska regija
Ljubljana
Gorenjska regija
Kranj
Primorsko-notranjska regija Postojna
Goriška regija
Nova Gorica
Obalno-kraška regija
Koper
LEGENDA
Jedrsko-radiološki dogodki
Kemični dogodki - nevarne
snovi
Biološki dogodki epidemije
Biološki dogodki - živali
Terorizem - orožje za
masovno uničevanje
Vir: Podportali izpostav URSZR (2014j)

98

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x

x

OPOMBE
Vsi načrti

x
x

Vsi načrti
Vsi načrti

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

Vsi načrti

