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1 UVOD 
 
Ocena ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Mozirje je izvleček oz. povzetek 
Ocene ogroženosti ob jedrski ali radiološki nesreči v Zahodno Štajerski regiji (verzija 2.0), ki jo 
je sprejela Izpostava URSZR Celje. Izdelana je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami (Uradni list RS, številka 51/06 - UPB in 97/10), Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, številka 102/04 - UPB2, 60/11 in 
74/15), Navodila o izdelavi ocene ogroženosti (Uradni list RS, številka 39/95), Uredbe o vsebini 
in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, številka 24/12 in 78/16) in drugimi 
izvedbenimi predpisi s področja jedrske in sevalne varnosti. 

KATEGORIZACIJA VIROV NEVARNOSTI 

1 JEDRSKI OBJEKTI 
 
1.1 Viri nevarnosti 
Viri radiološke nevarnosti v Občini Mozirje so del jedrskega gorivnega kroga. To je sistem 
jedrskih naprav, preko katerih kroži jedrsko gorivo. Gorivni krog se med posameznimi 
državami razlikuje, saj imajo v večini le jedrske reaktorje, za katere uvažajo jedrsko gorivo. 
Celoten jedrski gorivni krog sestavljajo (povzeto po Dimic 1995, 10): 
- rudnik urana; 
- obrat za predelavo uranove rude; 
- tovarna za obogatitev urana; 
- tovarna za izdelavo goriva; 
- jedrska elektrarna; 
- skladišče izrabljenega goriva; 
- tovarna za predelavo izrabljenega goriva; 
- odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov; 
- odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov. 

Del tega jedrskega gorivnega kroga, ki ogroža ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino ter 
okolje v občini Mozirje se nahaja v občini Krško in je oddaljen približno 55 km zračne linije. 

Občino Mozirje radiološko ogrožajo naslednji viri nevarnosti: 
1) Jedrski objekti 
a) Nuklearna elektrarna Krško, 
b) Odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov, 
c) Odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov, 
2) Sevalni objekti 
3) Radiološki izredni dogodki 
a) Nenadzorovani viri ionizirajočega sevanja, 
b) Padec satelita z radioaktivno snovjo, 
c) Prevoz radioaktivnih snovi, 
4) Nesreče v tujini. 
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1.2 Splošno o nevarnosti ionizirajočega sevanja 
»Viri ionizirajočega sevanja so naravni in umetni. Zaradi radioaktivnih izotopov v okolju 
(zemlja, zrak, voda, prehrana) je človek na razne načine izpostavljen ionizirajočemu sevanju. 
Običajno jih delimo na zunanje in notranje obsevanje. Do zunanjega obsevanja pride, če so 
radioaktivni izotopi v človekovi okolici. Ob razpadanju obsevajo človeka z oddajanjem 
prodornih sevanj, kot so npr. žarki y. Izpostavitev sevanju je v tem primeru sorazmerna s časom 
zadrževanja v območju sevanja. Do notranjega obsevanja pride zaradi vnosa radioaktivnih 
snovi v organizem z vdihavanjem onesnaženega zraka (inhalacija), uživanjem onesnažene 
hrane in pijače (ingestija) in zaradi vnosa skozi kožo, zlasti če je poškodovana. Ob vnosu v 
organizem pridejo do izraza tudi tisti radioaktivni izotopi, ki zaradi malo prodornih delčnih 
sevanj niso pomembni kot zunanji sevalci, npr. plutonijevi izotopi, ki so sevalci a. V telo 
vneseni radioaktivni izotopi različnih elementov se glede na kemijsko obliko obnašajo dokaj 
različno (čas zadrževanja, kopičenje v specifičnih organih ali tkivih, hitrost in delež izločanja). 
Pomembno je tudi to, da se po vnosu radioaktivnih izotopov v telo ni mogoče izogniti nadaljnji 
izpostavljenosti sevanju, ker radionuklidi obsevajo tkiva, dokler se zadržuje v telesu. 
Ionizirajoče sevanje snovi oddaja energijo z ioniziranjem in vzbujanjem atomov in molekul. V 
tkivu lahko zaradi tega pride do okvar biološko pomembnih molekul, kar lahko privede do 
poškodbe ali smrti celice. Ob uničenju velikega števila celic organa ali tkiva so posledice za 
organizem lahko zelo resne, celo smrtne, in se pokažejo relativno hitro po obsevanju. Te učinke 
imenujemo deterministične in je zanje značilno, da imajo prag - ne opažamo jih pod dozo, kije 
nižja od neke mejne vrednosti. Nad pragom pa se posledice večajo s prejeto dozo. Po drugi 
strani pa je sevanje tudi mutageno in v celici povzroči spremembe, ki lahko predstavljajo enega 
od prvih dogodkov pri razvoju celice v rakasto obliko. Kancerogenost sevanja je učinek, ki 
verjetno nima praga, in z večanjem doze narašča verjetnost nastanka raka. To je stohastični 
oziroma učinek zaradi statistično ugotovljenih okvar celic. Če pa sevanje okvari spolne celice, 
se posledice pokažejo šele na potomcih (dedni ali hereditarni učinki). (Nuklearna elektrarna 
Krško 2012, 2) 

 

1.3 Sistem delovanja in osnovne vrste jedrskih elektrarn 
Termoelektrarne so naprave za pretvarjanje toplotne energije v električno. V parnem kotlu 
izgoreva gorivo, nastala toplota uparja vodo.. Paro vodijo najprej v visokotlačni in nato v 
nizkotlačni del turbine. Turbina poganja električni generator, ki pretvarja energijo pare v 
električno energijo. Iz turbine gre para v kondenzator, kjer se u kaplji. Kondenzator hladijo s 
hladilno vodo, ki jo črpajo iz reke ali morja. Za hlajenje lahko uporabljajo tudi hladilni stolp. 
Kondenzirano paro črpa napajalna črpalka nazaj v kotel. Po zakonih termodinamike je možno 
pretvoriti v drugo vrsto energije le del toplote. Moderne termoelektrarne pretvorijo v električno 
energijo okoli 40% toplote (to je izkoristek termoelektrarne). Ta izkoristek je tem večji, čim 
višja je temperatura pare. (povzeto po Dimic 1995, 29) 
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Vir: Dimic 1995, 29 

Jedrske elektrarne delujejo podobno kot termoelektrarne, le izvir toplote ni gorenje premoga ali 
plina, temveč toplota iz jedrskega goriva. To gorivo je spravljeno v sredici reaktorja, ki jo obdaja 
tlačna posoda. Skozi sredico kroži hladilo (voda), ki prenaša sproščeno toploto preko uparjalnika 
na parni sistem (tlačnovodni reaktor), ali pa se v reaktorju upaija in nastala para direktno poganja 
turbino (vrelni reaktor). Sredica, tlačna posoda in naprave v tlačni posodi sestavljajo reaktor, ki 
je najbolj značilni del jedrske elektrarne. Pri vodno hlajenih jedrskih reaktorjih je izkoristek 
elektrarne približno 34%, ker je maksimalna temperatura hladila omejena s kritično temperaturo 
vode, ki je 379°C. Nad to temperaturo obstaja voda le kot para, ki pa je slab moderator in hladilo, 
kar onemogoča delovanje reaktorja. Praktična meja za temperaturo hladila je okoli 320°C. 
(povzeto po Dimic 1995, 30) 

 

Tlačnovodni reaktor (PWR: Pressurized Water Reactor) 

Pri tem reaktorju je hladilna voda (primarni hladilni krog) v reaktorski posodi (prostor, kjer so 
gorivo, regulacijske palice in hladilo) pod tlakom, ki je večji od nasičenega parnega tlaka pri 
največji obratovalni temperaturi. Zato se reaktorsko hladilo ne more uparjati. Pri temperaturi 
vode 320°C v primarnem krogu je voda dovolj podhlajena pri tlaku 157 bar. Do uparjanja pride 
šele v uparjalniku (sekundarni hladilni krog). To je kotel, kjer je veliko število tankih cevi. 
Skoznje poganjajo močne primarne črpalke reaktorsko hladilo, ki svojo toploto oddaja 
sekundarnemu hladilu, ki kroži okoli cevi uparjalnika. Zaradi segrevanja se sekundarno hladilo 
uparja. Para poganja turbino, po koncu dela pa se kondenzira v kondenzatorju turbine in se nato 
vrača v uparjalnik. Pri tlačno vodnem reaktorju sta primarni in sekundarni hladilni krog ločena, 
kar je ugodno, če pride do nehotenega radioaktivnega onesnaženja hladilne vode. Tlačnovodni 
reaktor je danes najbolj razširjen tip jedrskih reaktorjev, (povzeto po Dimic 1995, 36) 

Slika 1: Pridobivanje električne energije v termoelektrarni 
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Vir: Dimic 1995, 36 

Vrelni reaktor (BWR: Boilin» Water Reactor) 

Pri vrelnih reaktorjih hladilna voda zavre že ob prehodu skozi sredico. Nastala para poganja 
turbino, kjer se po opravljenem delu kondenzira in se vrne nazaj v reaktorsko posodo. Takšen 
reaktorje bolj enostaven v primeijavi s tlačno vodnim. V reaktorski posodi za polovico manjši 
tlak. Ta tip reaktoijev ima nekaj pomankljivosti (povzeto po Dimic 1995, 37): 

- para je radioatkivno onesnažena, 
- vlažno paro vodijo naravnost na turbino, kar vpliva na lopatice turbine, 
- zahtevnejša je regulacija moči, zaradi nižje gostote moči sta sredica in reaktorska posoda 

večji.  

Slika 3: Vrelni reaktor 

 

 

Glede na rezultate varnostnih analiz NEK predstavljajo vir nevarnosti za okolje predvsem 
radioaktivne snovi, ki so nakopičene v sredici reaktorja in v izrabljenem gorivu. V manjšem 
obsegu pa tudi radioaktivne snovi v reaktorskem hladilu, v zbiralniku vode za menjavo goriva, 
v shranjevalniku za razpad radioaktivnih plinov in radioaktivni odpadki. (Povz. po Nuklearna 
elektrarna Krško 2012, 2) 

Slika 2: Tlačnovodni reaktor 

 

 

 
Vir: Dimic 1995,37 
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1.4 Jedrski objekti 
 
1.4.1 Nuklearna elektrarna Krško 

Jedrsko gorivo v Nuklearni elektrarni Krško 

»Surovina za jedrsko gorivo je naravni radioaktivni element uran. 
Jedrsko gorivo v NEK je v obliki tabletk uranovega dioksida, ki so zložene v gorivnih palicah 
iz cirkonijeve zlitine. 235 gorivnih palic pa je povezanih v gorivni element. V reaktorju je 121 
gorivnih elementov, ki vsebujejo 50 ton urana, od tega je približno 95% izotopa urana 238 in 
5% izotopa urana 235, Pri cepitvi urana z nevtroni se sprošča energija. 
Uranova ruda se kupuje in kemično predeluje v tujini, gorivne elemente za NEK pa sestavlja 
podjetje Westinghouse iz ZDA. 
Pri predelavi uranove rude izkoriščajo veliko topnost urana v kislih in karbonatnih medijih. Uran 
se nahaja v zemeljski skorji, kjer je precej razširjen, vendar v zelo majhnih koncentracijah. 
Uranova ruda se najprej drobi in melje ter odstranjuje jalovina. Uranove minerale raztapljajo v 
raztopinah kislin (kisli postopek z žveplovo kislino) ali baz (karbonatni postopek z natrijevim 
karbonatom). Prečiščen koncentrat, ki vsebuje U3O8, se imenuje rumena pogača. Uran, ki ga 
pridobimo iz rude, je potrebno za jedrsko gorivo obogatiti. Rumeno pogačo je potrebno za 
izdelavo gorivnih tablet pretvoriti v primernejšo obliko. Običajno se pretvarja v uranov 
heksafluorid (UFg), ki je pri normalnih pogojih v trdnem stanju, pri temperaturi 56°C pa v 
plinastem. 

Jedrske elektrarne večinoma uporabljajo obogateno gorivo, ki vsebuje 1 do 5% urana 235. 
Naravni uran vsebuje le 0,71% tega izotopa. Zato je treba uran obogatiti. Za ločevanje obeh 
izotopov urana (urana -235 in urana -238) je najbolj primeren uran v plinasti obliki (UFg). Uran 
se obogati v procesu plinske difuzije, kjer izkoristijo različno hitrost prehajanja uranovih 
izotopov 235 in 238 skozi membrane. Postopek ločevanja je potrebno več tisočkrat ponoviti, da 
dosežejo zahtevano razmerje. Bolj učinkovita metoda ločevanja je plinska centrifuga. V 
rotirajočih centrifugah se različno težke molekule izotopov urana različno razporejajo. Lažje 
molekule se zberejo bolj okoli središča cilindrov, kjer jih izčrpajo. Uran v kovinski obliki ni 
primeren za gorivo v reaktorju NEK.  

Gorivo v reaktorju mora biti: 

- mehansko odporno v širokem temperaturnem območju, 
- odporno proti koroziji, 
- zadržati mora cepitvene produkte v kristalni rešetki. 
Zaradi teh zahtev se za jedrsko gorivo uporablja keramični material uranov dioksid, ki te zahteve 
izpolnjuje, njegova točka taljenja pa je zelo visoka, in sicer 2880 C. 
Obogateni uranov heksafluorid pretvorijo v uranov dioksid v obliki prahu, ga stisnejo v tabletke 
in termično obdelajo. Tabletke s premerom okoli 8 mm in dolžine 9,8 mm so neprodušno zaprte 
v ceveh gorivnih palic s premerom 9,5 mm.« (http://www.nek.si, 2005 Nuklearna elektrarna 
Krško - Vse pravice pridržane) 
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Slika 4: Prikaz delovanja sistema NEK 

 

1. Reaktor 
2. Reaktorski črpalki 
3. Uparjalnika 
4. Tlačnik 
5. Visokotlačni del turbine 
6. Nizkotlačni del turbine 
7. Generator električnega toka 
8. Ločevalnik pare 
9. Predgrelnik pare 

10. Kondenzatorji 
11. Črpalka kondenzata 
12. Nizkotlačni predgrelnik 
13.  Napajalne črpalke 
14. Visokotlačni predgrelnik 
15. Črpalka hladilne vode 
16. Hladilne celice 
17. Črpalke hladilnih celic 
18. Transformator 

Zaščitna betonska zgradba 

Nuklearna elektrarna Krško ima jekleni zadrževalni hram, ki ga obdaja zaščitna betonska 
zgradba. Naloge zaščitne betonske zgradbe so: glavna biološka zaščita, zaščita jeklenega 
zadrževalnega hrama pred vremenskimi pojavi in zaščita pred puščanjem. Zaščita pred 
puščanjem je izvedena tako, da je v medprostoru zadrževalnega hrama (med zaščitno betonsko 
zgradbo in jeklenim zadrževalnim hramom) podtlak. (Povz. po sodelavci Nuklearne elektrarne 
Krško 1993, 3-19) 
 

Sistemi in delovanje NEK 

»NEK deluje podobno kot klasična termoelektrarna na fosilna goriva, vendar izvor toplote ni 
gorenje premoga ali plina, temveč se toplota sprošča ob cepitvi uranovih jeder v reaktorju. 
Reaktor sestavlja reaktorska posoda z gorivnimi elementi, ki tvorijo sredico. Skozi reaktor kroži 
prečiščena navadna voda pod tlakom, ki odvaja sproščeno toploto v upaijalnika. V uparjalnikih 
nastaja para, ki poganja turbino, ta pa električni generator. Vsa oprema reaktorja in 
pripadajočega primarnega hladilnega kroga se nahaja v reaktorski zgradbi, ki ji zaradi njene 
funkcije pravimo tudi zadrževalni hram. 
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Reaktorska posoda, v kateri so gorivni elementi, je med obratovanjem zaprta. Za načrtovano 
menjavo goriva je potrebno elektrarno zaustaviti. Obdobje med dvema menjavama goriva 
imenujemo gorivni ciklus, ki v NEK traja 18 mesecev. Po zaključku vsakega gorivnega ciklusa 
se izrabljeni gorivni elementi nadomestijo s svežimi. 
Tehnološki del jedrske elektrarne je razdeljen v tri osnovne termodinamične sklope sistemov: 
- primarni sistemi, 
- sekundarni sistemi, 
- terciarni sistemi. 
Ker v vseh treh sklopih sistemov, ki so med seboj ločeni, kroži voda, jih lahko zaradi lažjega 
razumevanja poimenujemo tudi krogi. Prva dva kroga sta sklenjena, tretji pa je, ker za ohlajanje 
pare uporabljamo savsko vodo, povezan z okoljem.« (http://www.nek.si, 2005 Nuklearna 
elektrarna Krško - Vse pravice pridržane) 

1.4.2 Odlagališče nizko in srednjeradioaktivnih odpadkov 

Med obratovanjem jedrske elektrarne nastajajo radioaktivne snovi, ki so lahko v plinastem, 
tekočem in trdem agregatnem stanju. Če je količina radionuklidov nad predpisanimi vrednostmi, 
se take snovi obravnavajo kot radioaktivni odpadki. Glede na njihovo specifično aktivnost se 
delijo na nizko in srednje radioaktivne odpadke. Z ustreznimi postopki jih spremenijo v takšne 
oblike, ki zagotavljajo varno hranjenje in transport in varstvo ljudi in okolja pred ionizirajočimi 
sevanji. 
Količina nastalih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je odvisna od stabilnosti obratovanja 
elektrarne in obsega vzdrževalnih posegov. V zadnjih letih nastane v NEK povprečno 45 m3 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, kar predstavlja namišljeno kocko s stranico 3,5 m. 
Ob koncu leta 2011 je bilo v začasnem skladišču NEK za nizko in srednje radioaktivne odpadke 
uskladiščenih 2234,1 m3 teh odpadkov. Skupna aktivnost teh odpadkov je bila 20,5 TBq.« 
(http://www.nek.si, 2005 Nuklearna elektrarna Krško - Vse pravice pridržane) 

1.4.3 Odlagališče visokoradioaktivnih odpadkov » 
 
V bazenu za izrabljeno jedrsko gorivo v NEK je bilo ob koncu leta 2011 shranjenih 984 
izrabljenih gorivnih elementov iz predhodnih 24 gorivnih ciklov. Skupna masa izrabljenega 
goriva je bila 402 toni. 

Gorivne elemente, ki so dosegli tehnično in ekonomsko mejo uporabnosti, se imenujejo 
izrabljeno jedrsko gorivo. Ob upoštevanju delitve radioaktivnih odpadkov glede na specifično 
aktivnost, bi sodili med visoko radioaktivne odpadke, ker pa je sprejeta le odločitev o njihovem 
skladiščenju do konca obratovanja NEK, se imenujejo izrabljeni gorivni elementi. 
V skladu s sprejeto strategijo jih v NEK skladiščijo v posebni zgradbi in sicer v bazenu za 
izrabljeno gorivo. Po posodobitvi bazena, ko so bile obstoječe rešetke zamenjane z novimi 
gostejšimi, je za izrabljeno jedrsko gorivo dovolj prostora do konca predvidene življenjske dobe 
NEK. V bazenu je prostor za 1694 izrabljenih gorivnih elementov. 
Izrabljeni gorivni elementi so močno radioaktivni in sproščajo znatno količino toplote, zato so 
shranjeni v rešetkah, ki jih obdaja voda. Vodi je dodana borova kislina. Debela plast vode je 
hkrati ščit pred sevanjem in sredstvo za odvajanje toplote.« (http://www.nek.si, 2005 Nuklearna 
elektrarna Krško - Vse pravice pridržane) 
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1.5 Sevalni objekti 

V sevalnih objektih se radioaktivni viri uporabljajo v industrijske, raziskovalne in zdravstvene 
namene. V industriji se radioaktivni viri uporabljajo za različne namene in sicer stacionarno na 
določenem mestu (npr. za sterilizacijo, merjenje debeline pločevine, nivojev v posodah itd.) ali 
pa so viri premični za delo na terenu (npr. industrijska radiografija, merjenje vlažnosti in gostote 
materialov pri gradnji cest itd.). V medicini se radioaktivni viri uporabljajo za diagnostiko in 
terapijo (obsevanja). 

Vzrok nesreče z radioaktivnimi snovmi oziroma viri je lahko izključno človeška napaka, ker so 
radioaktivni viri pasivne naprave, tako da ne more priti do odpovedi delovanja. Vzroke lahko 
delimo na: 
- nepravilno uporabo, hrambo ali izgubo radioaktivnega vira zaradi malomarnosti, nevednosti, 

neznanja ali neupoštevanja predpisov varstva pred sevanji, 
- konstrukcijsko napako pri vgradnji vira (slaba izdelava ščita, neustrezno izdelano orodje za 

rokovanje z virom) ter 
- zlorabo (kraja, sabotaža). 

Nesreče z radioaktivnimi viri praviloma povzročijo onesnaženje z enim samim radionuklidom, 
ki prizadene predvsem delovno osebje oziroma lahko nepravilno ravnanje z radioaktivnim virom 
povzroči obsevanost osebja ter tudi prebivalstva, ki presega predpisane mejne vrednosti. 
(Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Zahodno 
Štajerske regije - verzija 3.1,2011, 7). 

V Občini Mozirje zgoraj opisanih sevalnih objektov ni prisotnih. 
 
 
1.6 Radiološki izredni dogodki 

»Radiološki izredni dogodki se lahko zgodijo kjerkoli.« (Regijski načrt zaščite in reševanja ob 
jedrski ali radiološki nesreči na območju Zahodno Štajerske regije 2011, 7). 

 

1.6.1 Nenadzorovani viri ionizirajočega sevanja 

»Do nesreče lahko pride z nenadzorovanimi visoko radioaktivnimi viri, ki so lahko tudi 
življenjsko nevarni, če so nezaščiteni oziroma je zaščita poškodovana. Viri so lahko: 
- izgubljeni: lastnik pogreša vir; 
- najdeni: naključna oseba najde vir, pri čemer je težava, ker najditelj običajno ne ve, da gre za 
radioaktivni vir; 
- ukradeni: možnost, da tat ne ve, da gre za radioaktivni vir in 
- poškodovani v požaru: požar na lokaciji vira (možnost za poškodbo zaščite vira zaradi ognja 
je majhna; običajna respiratorna in druga zaščita gasilcev je zadostna).« 
(Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Zahodno 
Štajerske regije 2011, 7). 

»V skupino nenadzorovanih virov sodi tudi obsevanje in kontaminacija iz neznanega razloga z 
radioaktivnimi viri, to je kontaminacija prebivalstva ali javnih površin oziroma prostorov. Vzrok 
je lahko najdeni ali ukradeni vir ali radioaktivna snov, ki jo prebivalstvo poseduje in ne ve za 
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nevarnost. Takšne dogodke lahko odkrijejo zdravniki na podlagi simptomov zaradi 
prekomernega obseva. Tovrstna simptomatika običajno ni dovolj hitro prepoznana, ker so 
primeri redki. Posedovanje oziroma rokovanje z nezaščitenimi visoko radioaktivnimi viri lahko 
povzroči trajne poškodbe zaradi zunanjega obsevanja, zaradi notranjega obsevanja v primeru 
zaužitja (ingestije) in vdihavanja (inhalacije) in v določenih primerih tudi življenjsko 
ogroženost.« (Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju 
Zahodno Štajerske regije 2011, 7). 

1.6.2 Padec satelita z radioaktivno snovjo 

Padec satelita, ki nosi na krovu radioaktivne snovi, na ozemlje Zgornje Savinjske regije oziroma 
v našo bližino občine Mozirje, je potrebno predvideti v "Načrtu ukrepov ob izrednem dogodku". 

Vzrok za padec satelita je odpoved motorja, ki dvigne satelit na višjo orbito, ali okvara 
navigacijskih naprav oziroma komunikacijskih povezav z zemeljskim nadzorom leta. Odpoved 
motorja je lahko zaradi tehnične okvare ali pa, ker je zmanjkalo goriva. Satelit pri vstopu v 
zračne plasti ponavadi zgori in lahko razpade na veliko število manjših delov. 

Verjetnost padca satelita na Zahodno Štajersko regijo je težko oceniti, saj ni dovolj podatkov o 
satelitih in o snoveh, ki jih določen satelit nosi na krovu, saj gre v precej primerih za satelite, ki 
so v zvezi z vojaško ali vohunsko uporabo. Prav tako je nemogoče oceniti, kam točno bo satelit 
padel, da bi lahko ukrepali, preden satelit pade na Zemljo. Ob predpostavki, da vsakih deset let 
padeta dva satelita z radioaktivnimi snovmi na krovu na Zemljo, pomeni daje verjetnost, da bi 
padel satelit na ozemlje Slovenije in našo regijo, manj kot 106 na leto. 

Razlikujemo vrsto vira sevanja na satelitu: Izvor visoke alfa aktivnosti (izotopi plutonija) ali pa 
reaktorski vir. V prvem primeru gre za možno kontaminacijo z zelo toksičnim sevalcem alfa. V 
drugem primeru pomeni padec satelita kontaminacijo s fisijskimi produkti, vendar se ta 
kontaminacija razlikuje od tiste, ki je posledica jedrske eksplozije. Predvsem ostaja 
radioaktivnost večinoma vezana na delce z visokimi specifičnimi aktivnostmi, in je zanjo 
značilno, da ne vsebuje ne jodovih in ne cezijevih izotopov. Ogroženost za ljudi izvira pretežno 
zaradi inhalacije radioaktivnih delcev, ki v posamezniku lahko povzroče visoke doze, in ne od 
zunanjega sevanja. Območja kontaminacije so trakaste oblike s širino nekaj 10 km in v dolžini 
nekaj 100 km (referenca npr. padec sovjetskega satelita Kosmos na kanadsko ozemlje). Zaradi 
neposredne kontaminacije z radioaktivnimi delci so ogroženi nekateri prehrambeni pridelki 
(sveža zelenjava, sadje), medtem ko mleko, meso in gomoljasti plodovi niso kontaminirani. 
Ocenjene doze zaradi sevanja gama iz tal so znotraj mejnih vrednosti za prebivalstvo. Sateliti 
lahko nosijo na krovu tudi manjše količine radioaktivnih snovi v instrumentih in napravah (npr. 
Ni-63, Cs-137, H-3, Kr-85...), ki bi ob nesreči povzročili le neznatno (dodatno) kontaminacijo 
oziroma obsevanje 

Nesreča se zgodi v trenutku, ko satelit pade na Zemljo. Prejšnjega dogajanja ni moč z gotovostjo 
napovedati oziroma kontrolirati. Nadzor nad gibanjem satelita (če je satelit še možno krmariti) 
imajo samo države, ki so lastnice satelita. Področje, ki ga je potrebno preiskati po padcu satelita, 
da bi ugotovili morebitno kontaminacijo zemljišča, znaša okoli 100 000 km2 , kar predstavlja 
približno petkratno velikost Slovenije. Lahko bi bil prizadet znaten del celotnega ozemlja 
Slovenije ali pa le njen manjši del, regije. 
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Ogroženi so tisti prebivalci in živali, ki se nahajajo na območju kontaminacije (v najslabšem 
primeru so to lahko vsi prebivalci Zahodno Štajerske regije). 

Posledice nesreče izvirajo iz visokih doz, ki bi jih posameznik prejel, de bi v pljuča vdihnil 
"vroče delce" (za fisijske produkte npr. velikosti 10 mikrometrov z aktivnostjo 50 Bq; takšen 
delec da efektivno dozo 3 mikroSv, vroči delec z enako aktivnostjo sevalca alfa pa bi povzročil 
od tisočkrat do deset tisočkrat višjo dozo). To so drobni delci, ki imajo veliko specifično 
aktivnost in jih bodisi vdihnemo direktno ali ob resuspenziji s tal (ko se ponovno dvignejo v 
zrak). Takšne delce bi lahko človek vnesel v telo tudi z uživanjem neumitega sadja in zelenjave. 
Posledice vnosa "vročih delcev v telo" za prebivalstvo so lahko v obliki stohastičnih učinkov 
sevanja, ne zaradi akutnega obseva. 

Verjetnost nastanka verižne nesreče ni možna. 

Predvideti je možno čas padca satelita, ki ga objavi lastnik satelita oziroma države, ki imajo 
možnost opazovanja in spremljanja satelitov ter morebitno izotopsko sestavo radioaktivnih 
snovi na krovu, če so na razpolago vsaj kakšni podatki o satelitu. Ni pa možno z gotovostjo 
napovedati, kam bo satelit padel. 

V primeru padca satelita je potrebno predvideti predvsem ukrepe v prehranski verigi (nadzor 
kontaminiranosti hrane), lociranje vročih točk in dekontaminacijo. (Regijski načrt zaščite in 
reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Zahodno Štajerske regije 2011, 7). 

1.6.3 Prevoz radioaktivnih odpadkov 

NEK se je konec devetdesetih let zaradi razbremenitve skladiščnih zmogljivosti odločila za 
sežig gorljivih nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v podjetju Studsvik Radwaste AB iz 
Nykopinga na Švedskem, (http://www.nek.si, 2005 Nuklearna elektrarna Krško - Vse pravice 
pridržane) 

Omenjeni prevoz radioaktivnih odpadkov je bil opravljen v smeri proti Zidanemu mostu. (NEK 
2013, 2) 

Z ozirom na zemljepisni položaj občine Mozirje je malo verjetno, da bi se skozi občino 
opravljali prevozi radioaktivnih odpadkov. Ravno tako skozi občino Mozirje ne potekajo 
železniške povezave. 

1.6.4 Nesreče v tujini 

Možne so tudi nesreče v bližnjih jedrskih elektrarnah, ki bi imele lahko vpliv na prebivalstvo 
Slovenije. Najbližje so na Madžarskem, Slovaškem, Češkem ter v Nemčiji. Ob neugodnih 
vremenskih razmerah glede na Slovenijo lahko v tem primeru pričakujemo radioaktivno 
onesnaženje tudi pri nas. 



13 

 

 
  

Tabela 1: Sloveniji najbližje jedrske elektrarne 
 
 

država ime tip ref. moč [ MWe] oddaljenost od Slovenije | 

Madžarska Paks 1 VVER 430 180 km 
 Paks 2 VVER 433 180 km 
 Paks 3 VVER 433 180 km 
 Paks 4 VVER 433 180 km 
Slovaška Bohunice 1 VVER 408 205 km 

 Bohunice 2 VVER 408 205 km 
 Bohunice 3 VVER 408 205 km 
 Bohunice 4 VVER 408 205 km 
 Mochovcel VVER 440 260 km 
Češka Dukovany 1 VVER 420 239 km 

 Dukovany 2 VVER 420 239 km 
 Dukovany 3 VVER 420 239 km 
 Dukovany 4 VVER 420 239 km 
Nemčija Isarl BWR 870 255 km 

 Isar2 
Gundremmingen-B 
Gundremmingen-C 

PWR 
BWR 
BWR 

1410 
1240 
1248 

255 km 
335 km 
335 km 

 
Vir: http://www.sosl 12.si/slo/page.php?src=ogl3.htm Slika 5: Jedrske elektrarne v Evropi 
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2 MOŽNI VZROKI NASTANKA NESREČE 
 
2.1 Možne okvare jezov 

V povodju Save nad lokacijo NEK so pomembni vodni zbiralniki in sicer: 
1) HE Moste, 
2) HE Medvode, 
3) HE Mavčiče, 
4) HE Vrhovo, 
5) HE Boštanj s prostornino akumulacije 7.870.000 m in koristno prostornino bazena 

1.170.000 m3 (http://www.he-ss.si/he-bostanj-tehnicne-specifikacije.html), 
6) HE Blanca s prostornino akumulacije 9.950.000 m in koristno prostornino bazena 

1.300.000 m3 (http://www.he-ss.si/he-blanca-tehnicne-specifikacije.html) 
7) HE Krško s prostornino akumulacije 6.309.000 m3 in koristno prostornino bazena 

1.178.000 m3 (http://www.he-ss.si/he-krsko-tehnicne-specifikacije.html) 
Skrajšano končno varnostno poročilo NEK iz leta 1993 na strani 2-12, ko še gor vodno od NEK 
ni bilo hidroelektrarn na spodnji Savi kot npr. HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Blanca ter HE Krško 
pravi, če bi prišlo do uničenja jezu pri polni akumulaciji HE Moste, medtem ko naj bi bil pretok 
Save na nivoju 25-letnih poplav, bi se pojavil poplavni val, ki bi uničil jez v HE Medvode. 
Pričakovana posledica bi bila, da bi 25-letni poplavni val v Krškem narasel na i 4 1 3.333 m/s, 
kar je med 100 in 1000 letnimi poplavnimi vodami. Kot projektna poplava pri izgradnji NEK je 
bila po Skrajšanem končnem varnostnem poročilu NEK iz leta 1993 vzeta 10.000-letna poplava 
s pretokom 4.272 m3/s. 

»Porušitev katerekoli od že obstoječih pregrad na spodnji Savi (HE Vrhovo, HE Boštanj, HE 
Blanca in HE Krško) ali tudi kombinacija porušitve vseh štirih v še možnem obsegu ne bi 
povzročilo poškodovanja ali kakšnih drugih težav na pregradi NEK. Ob morebitni nesreči 
gorvodno od HE Krško, bi bilo potrebno dvigniti zapornice na prelivu pri pretokih, manjših od 
700 m3/s, pri večjih pa so zapornice že dvignjene in bi porušitveni val le prelil prelivni prag jezu 
NEK.« (Hidroelektrarne na spodnji Savi - HESS 2013, 18) 

»Ker so volumni gorvodnih zajezitev glede na ekstremne pretoke reke Save relativno majhni je 
pri večjih pretokih reke Save doprinos rušenja gorvodnih jezov na poplavno višino majhen. Pri 
vrednosti verjetne maksimalne vode (PMF) je doprinos k višini poplave vseh gorvodnih 
elektrarn le še okoli 10 cm. Naj omenimo, da je NEK popolnoma varna tudi brez protipoplavnih 
nasipov do vrednosti 10.000-letnega pretoka, za večje pretoke, tudi za znatno večje od PMF pa 
je elektrarna zaščitena s protipoplavnimi nasipi, zato scenarij podoben Fukushimi ni verjeten.« 
(NEK 2013, 2) 

2.2 Možna sprememba toka reke Save 

»Spremembe ali preureditve struge Save nad mestom lokacije so zelo maloverjetne. V preteklosti 
takšnih sprememb niso opazili.« (Nuklearna elektrarna Krško 1993, 2-12) 
Zgornja trditev se zdi čudna, saj obstajajo številni trdni dokazi, da je Sava skozi zgodovino 
velikokrat, ne samo enkrat spreminjala svoj tok. Živko Šebek je v svoji knjigi Krško - življenje 
z reko dokumentirano dokazal spremembo toka reke Save zadnjih nekaj sto let. Tu so tudi trdni 
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materialni dokazi antičnega pristanišča na reki Savi - Neviodunum oziroma današnje vasi 
Drnovo v krški občini, ki je danes od rečnega toka oddaljeno približno 2.5 km. Da ne govorimo 
o številnih gramoznih jamah iz katerih še danes na Krško - brežiškem polju kopljejo gramoz, ki 
gaje skozi tisočletja nanosila reka Sava. 

Če bi se torej spremenil tok reke Save, potem bi odpovedal terciarni hladilni krog NEK, kar 
pomeni, da hladilna voda iz Save ne bi mogla odvajati toplote iz kondenzatorja v katerem se 
izrabljena para iz sekundarnega hladilnega kroga ne bi mogla utekočiniti ter vrniti v uparjalnik. 
Primarni hladilni krog oziroma reaktorsko hladilo bi se začelo segrevati, kar bi pomenilo taljenje 
reaktorske sredice. Najprej pa bi zaradi naraščajočega tlaka v kondenzatorju lahko prišlo do 
eksplozije ali kontroliranega izpusta večje količine radioaktivnih snovi v okolje. Zaradi 
segrevanja reaktorskega hladila bi tlak naraščal tudi v reaktorski posodi. Da bi zmanjšali tlak v 
reaktorski posodi, bi verjetno tudi iz nje kontrolirano izpustili v okolje večjo količino visoko 
radioaktivnih snovi. Mogoče bi lahko v začetku izpad hladilne vode iz reke Save nadomestili iz 
hladilnih stolpov. Vendar ne za dolgo. 

»Sprememba toka reke Save v tolikšni meri, da bi bil celoten tok reke usmerjen mimo zajezitve 
elektrarne, je zelo malo verjeten pojav. Tudi za primer take nezgode je elektrarna ustrezno 
projektirana in tudi v takem primeru elektrarna ne bi ostala brez hlajenja. Projektne osnove 
NEK so, da se je elektrarna sposobna ohlajati 30 dni preko ponora toplote, ki ga zagotavlja 
zajezitev vode za zapornicami NEK.« (NEK 2013, 2) 

2.3 Potres 

»Iz seizmotektonskih raziskav bližnje in širše okolice lokacije NE Krško sledi, da potresi z 
epicentrom na območjih iz oddaljenosti nad 50 km ne morejo ogrožati varnosti NE Krško. 
Odločilni potresi z žarišči v presečišču prelomnic Brežic in Čateža (razdalja 7 km) z 
magnitudami do M = 5.8, ter v presečišču prelomnic ob JV robu Medvednice (razdalja 45 km) 
z magnitudo do M = 6.5. V bolj oddaljenih seizmičnih območjih ne nastopajo potresi večjih 
magnitud. Varna zaustavitev reaktorja ob morebitnem potresu je bila določena po oceni 
maksimalnega pričakovanega pospeška, ki ga povzroči na lokaciji potres magnitude M = 5.8 z 
epicentrom pri Brežicah v oddaljenosti 7 km od lokacije.« (Nuklearna elektrarna Krško 1993, 2-
15) 

V preteklosti sta na področju Brežic zabeležena dva močna potresa. 29. januarja 1917 se je zgodil 
potres z magnitudo M = 5.7, Vili. stopnje po EMS, 3. decembra 1924 pa potres z magnitudo M 
= 5.0, med VI. in Vil. stopnjo po EMS. 

NEK je v zadnjem času izvedla še vrsto seizmičnih posodobitev na elektrarni. Poleg tega je 
opravljenih vrsta novejših analiz potresne ogroženosti, kjer je ugotovljeno, da lahko elektrarna 
brez poškodbe sredice prenese tudi nekajkrat večje potrese, kot je zagotovljeno s projektom. 
NEK projektirana za potrese s povratno dobo 10.000 let. Z alternativnimi sistemi in ukrepi 
hlajenja bi prenesla tudi potrese s povratno dobo več kot 50.000 let, ki bi popolnoma uničili 
zgradbe. (Povz. po NEK 2013, 2) 
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2.4 Teroristični napad na NEK 

Niti terorističnega napada na NEK ne smemo zanemariti. Če je Slovenija članica vojaške zveze 
NATO ali politično gospodarske zveze držav EU se zaradi tega ne moremo uvrščati v varen del 
sveta, kakor bi to mnogi želeli. Prav nasprotno. Čeprav simbolično, pa vendarle v okviru vojaške 
zveze NATO sodelujemo v vojaški okupaciji Afganistana. In glede na našo splošno znano 
nepripravljenost ter posledično ranljivost na teroristične napade bi bila Slovenija lahko čudoviti 
cilj terorističnim skupinam. Še posebej bi bila možen objekt napada NEK. Napad bi bil lahko 
izvršen iz daljave ali pa z neposrednim vdorom v objekt. 

NEK v okviru zagotavljanja jedrske varnosti upošteva in izvaja standarde in stroge zahteve glede 
zagotavljanja fizične varnosti elektrarne. Dodatno je ocenjena robustnost  in odpornost struktur 
tehnološkega kompleksa na zunanje dogodke. Z analizami je ocenjeno, da bi strukture 
zadrževalnega hrama vzdržale tudi nalet večjega komercialnega letala. (Povz. po NEK 2013, 2) 

2.5 Izostanek hladila in posledično taljenje goriva oziroma sredice 

Največja nevarnost za varno delovanje NEK je izostanek hladila in posledično taljenje goriva 
oziroma sredice, ki se lahko zgodi iz različnih, med ostalimi tudi zaradi zgoraj možnimi 
opisanimi dogodki. V takem primeru je zelo težko vzdrževati nadzor nad delovanjem oziroma 
zagotoviti varno zaustavitev NEK, še zlasti, če pride do nenačrtovanega, nepredvidenega ali po 
oceni upravljavcev malo verjetnega dogodka, za katerega člani izmene ne bi bili strokovno ali 
psihično ustrezno pripravljeni, ki lahko povzroči še ostale verižne dogodke s stopnjevanjem 
nevarnosti za okoliške prebivalce. 

»Pri cepitvi uranovih jeder v sredici reaktorja nastanejo radioaktivni cepitveni produkti, ki ob 
nezgodi lahko pobegnejo v okolico. Do takšne nezgode bi prišlo, če bi zmanjkalo hladila in bi 
se zato popolnoma ali delno stalilo gorivo (uran). Pri tem se sprostijo radioaktivni cepitveni 
produkti, ker jih več ne zadržuje srajčka gorivne palice. Čeprav bi prekinili cepitev uranovih 
jeder takoj, ko bi zmanjkalo hladila zaradi počene cevi ali drugih vzrokov, bi prišlo do taljenja 
sredice tudi kasneje zaradi zakasnele toplote, ki se sprošča tudi po ugasnitvi reaktorja. Ta 
energija nastane zaradi radioaktivnega razpada cepitvenih produktov in njegovih potomcev. 
Sproščena toplota v že ustavljenem reaktorju je velika, zato je treba poskrbeti tudi ob 
nenormalnem obratovanju za ustrezno odvajanje toplote po zaustavitvi reaktorja, da ne bi prišlo 
do poškodb gorivnih palic. En dan po zaustavitvi je toplotni tok v sredici jedrske elektrarne v 
Krškem še vedno 12 MW (mega vatov).« (Dimic 1995,46) 

 
3. VERJETNOST POJAVLJANJA NESREČE 

Verjetnost pojavljanja jedrske nesreče v NEK, ki bi bila posledica naravnih ali drugih nesreč, 
terorističnega napada ali pa neizkušenosti oziroma neizurjenosti zaposlenih iz področja kriznega 
upravljanja obstaja. Vendar je stopnjo te verjetnosti težko oceniti. Nikakor pa se ne moremo in 
ne smemo zadovoljiti s tezo nekaterih, ali jo celo ponotranjiti, da je možnost jedrske nesreče 
izjemno majhna ali pa zaradi vrste predvidenih ter sprejetih varnostnih ukrepov nemogoča. 
Takšna miselnost je lahko zelo nevarna, ker bi povzročila nepripravljenost lokalne in širše 
družbene skupnosti ter sistema zaščite in reševanja na odziv, v primeru splošne nevarnosti zaradi 
jedrske nesreče v Jedrski elektrarni Krško. 



18 

4. VRSTE, OBLIKE IN STOPNJE OGROŽENOSTI 

V primeru jedrske nesreče v jedrskem objektu se sprostijo radioaktivne snovi (radioaktivni plini 
in radioaktivni delci) pretežno v ozračje in se razširjajo v obliki radioaktivnega oblaka v širše 
okolje. Stopnja ogroženosti ob jedrski nesreči zaradi radioaktivne kontaminacije okolja je 
odvisna od vrste in od količine izpuščene aktivnosti posameznih skupin radionuklidov (žlahtni 
plini, radioizotopi joda, delci z dolgoživimi fisijski in aktivacijskimi produkti) in od vsakokratnih 
meteoroloških razmer. Izpuščene radioaktivne snovi se iz kraja nesreče gibljejo v prevladujoči 
smeri vetrov. Transport in razširjanje zavisi od vremenskih razmer in tudi lokalne topografije. 
Radioaktivni delci se med zračnim transportom usedajo na površino tal (suha depozicija) ali pa 
z izpiranjem s padavinami (mokra depozicija). 

Sevanje zaradi radioaktivnega onesnaženja prihaja do človeka po treh glavnih prenosnih poteh: 
preko inhalacije radioaktivnih zračenih delcev, preko zauživanja z vodo in hrano ter preko 
neposrednega zunanjega obsevanja iz radioaktivnega oblaka ali iz kontaminiranih tal. V primeru 
poškodb vstopajo lahko radioaktivne snovi tudi preko odprtih ran. 

Stopnja ogroženosti se s časom spreminja. Prebivalstvo v bližini kraja nesreče bo v prvih urah 
po izpustu najprej izpostavljeno zunanjemu sevanju iz radioaktivnega oblaka žlahtnih plinov, 
nato pa vdihavanju radioaktivnih delcev, še posebej izotopov radioaktivnega joda, ki se kopičijo 
v ščitnici. Srednjeročno (nekaj dni po nesreči) pa prihaja do obsevne obremenitve kratkoživih 
izotopov zaradi zauživanja kontaminirane hrane in pitne vode (še posebej v krajih, kjer 
uporabljajo za pitje deževnico) ter zaradi zunanjega sevanja iz kontaminiranih tal. Med bolj 
dolgoročno obsevanost prebivalcev pa štejemo dozo zaradi vnosa radioaktivnih snovi z 
dolgoživimi radionuklidi (Cs-137, Cs-134, Sr-90) s hrano vzdolž celotne prehrambne verige. 

V primeru jedrske nesreče v NE Krško je stopnja ogroženosti največja v bližnjih območjih (to 
je od nekaj km do nekaj 10 km). V večji oddaljenosti pa je ogroženost območij odvisna od smeri 
zračnih tokov. V primeru nesreče v oddaljenih jedrskih objektih lahko pričakujemo 
enakomernejšo kontaminacijo po vsem ozemlju Zahodno Štajerske regije. Ob Černobilski 
nesreči se je pokazalo, da je ogroženost zaradi sevanja bolj izrazita v krajih s pričakovano večjo 
količino padavin. Padavine namreč izperejo iz radioaktivnega oblaka radioaktivne snovi v obliki 
t.i. »mokrega useda«. 
 
4.1 Območja načrtovanih ukrepov 

OPU - Območje Preventivnih zaščitnih Ukrepov, ki zajema območje 3 km pasu okoli NEK; 
OTU - Območje Takojšnjih zaščitnih Ukrepov, ki zajema območje 10 km pasu okoli NEK ter 
ODU - Območje Dolgoročnih zaščitnih Ukrepov, ki zajema območje 25 km pasu okoli NEK. 

5. POTEK IN MOŽEN OBSEG NESREČE 

NEK spremlja, ocenjuje, presoja in vrednoti stanje na območju elektrarne ter radiološke 
posledice v okolju ob nastanku in ves čas trajanja izrednega dogodka, ki obsega oceno delovanja 
in razmer v elektrarni, oceno vrste in količine radioaktivnih snovi, ki bi se lahko, ali so se 
sprostile v okolje, ugotavljanje poti sproščanja, ugotavljanje vremenskih razmer, nadzor in 
stopnjo radioaktivnosti ter ostalo. 
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Obseg nesreče je odvisen od količine izpusta radioaktivnih snovi v okolje, trajanje obsevanja ter 
vremenskih razmer v času izpusta. Brezvetrje, hitrost in smer vetra, dež in drugo. Brezvetrje in 
dež bi bili za okoliške prebivalce najmanj ugodni, saj bi se radioaktivni oblak zadržal nad 
okolico, dež pa bi povzročil spiranje radioaktivnih delcev na površino okolice. Močnejši veter 
bi radioaktivni oblak razpršil na širšo okolico ter tako zmanjšal gostoto radioaktivnosti. V 
najslabšem primeru lahko računamo na obseg nesreče in radioaktivno onesnaženje podobno 
tistim iz Černobila in Fukushime. 

6. OGROŽENI PREBIVALCI, ŽIVALI, PREMOŽENJE IN 
KULTURNA DEDIŠČINA 

V primeru jedrske nesreče v NEK bi bili najbolj ogroženi prebivalci, živali in kulturna dediščina 
v neposredni okolici NEK ter v smeri pihanja vetra v času izpusta radioaktivnih snovi. V primeru 
brezvetrja in dežja pa še posebej prebivalci v neposredni okolici NEK. 

7. VERJETNE POSLEDICE NESREČE 

»Ob taljenju sredice bi se sprostili radioaktivni cepitveni produkti. Najnevarnejši so izotopi joda 
(131J z razpolovno dobo 8 dni, 133J in 135J), ker so v plinastem stanju in najlažje pobegnejo v 
okolico. Nevarni so seveda tudi izotopi plemenitih plinov (ksenon, kripton), ker jih ni mogoče 
zadržati, vendar je njihova aktivnost precej manjša od aktivnosti jodovih. Naslednjo skupino pa 
predstavljajo dolgoživi radioaktivni izotopi, ki so zmerno hlapljivi pri visokih temperaturah. V 
tej skupini je najnevarnejši dolgoživi izotop stroncij-90, ki po nesreči povečini ostane v okolici 
elektrarne.« (Dimic 1995, 46) 

»Ob jedrski nesreči se lahko sprostijo radioaktivne snovi (radioaktivni plini in radioaktivni 
delci) pretežno v ozračje in se razširjajo v obliki radioaktivnega oblaka v širše okolje. Stopnja 
ogroženosti zaradi radioaktivnega onesnaženja okolja je odvisna od vrste in od količine 
izpuščene aktivnosti posameznih skupin radionuklidov (žlahtni plini, radioizotopi joda, 
dolgoživi fisijski produkti). Prenos in razširjanje sta odvisna od vremenskih razmer. 
Radioaktivni delci se med prenosom usedajo (suhi used) ali pa izpirajo s padavinami (mokri 
used) na površine pod seboj. 
Sevanje radioaktivnih snovi prihaja do človeka po treh glavnih prenosnih poteh: z vdihavanjem 
radioaktivnih zračnih delcev, zaužitjem z vodo in hrano ter neposrednim zunanjim obsevanjem 
iz radioaktivnega oblaka ali iz onesnaženih tal. Radioaktivne snovi lahko pridejo v telo tudi prek 
odprtih ran. 
Vrsta in stopnja ogroženosti se s časom spreminjata. Nezaščiteni prebivalci v bližini kraja 
nesreče bodo v prvih urah po izpustu najprej izpostavljeni zunanjemu sevanju iz radioaktivnega 
oblaka in vdihavanju radioaktivnih delcev, še posebej izotopov radioaktivnega joda, ki se 
kopičijo v ščitnici. Srednje (nekaj dni po nesreči) in dolgoročno pa prihaja do obsevne 
obremenitve zaradi uživanja onesnažene hrane (1-131 v mleku, zelenjavi, pitni vodi), še posebej 
v krajih, kjer uporabljajo za pitje in napajanje živine deževnico, ter zaradi zunanjega sevanja iz 
onesnaženih tal. V tem obdobju so pomembni dolgoživi radionuklidi, kot npr. Cs-137, Cs-134, 
Sr-90.« (Nuklearna elektrarna Krško 2012, 3) 
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8. VERJETNOST NASTANKA VERIŽNE NESREČE 

V primeru jedrske nesreče v NEK ali druge radiološke nesreče bi lahko prišlo do nastanka 
naslednjih verižnih nesreč ali dodatnih posledic: 
- požara v naravnem ali urbanem okolju (npr. padec satelita); 
- izpada telekomunikacijskih povezav; 
- ogrožanja prometne varnosti; 
- socioloških in psiholoških posledic za ogroženo prebivalstvo. 

 

9. MOŽNOSTI PREDVIDEVANJA NESREČE 

Nastanka jedrske nesreče se ne da napovedati, predvidimo lahko le verjetnost. Obstajajo ocene 
o pričakovani verjetnosti nesreč ter ocene o najbolj verjetnih scenarijih razvoja nesreče. Vse 
nesreče se ne zaključijo z radioaktivnimi izpusti v okolje. Izpusti so različni po sestavi in 
količini. Lahko se določijo najbolj vplivni faktorji na verjetnost nesreče, radioaktivni izpusti 
(izvorni člen) in morebitni vpliv na njih. (Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali 
radiološki nesreči na območju Zahodno Štajerske regije 2011, 7). 


