
Nesreče z nevarnimi snovmi – jedrska nesreča  

Jedrska nesreča je posledica napake v delovanju jedrske elektrarne, ki ima za posledico 
izpust radioaktivnih snovi v okolje. Poleg jedrskih poznamo tudi druge nesreče z viri 
ionizirajočega sevanja (radiacijske nesreče). Jedrska nesreča širših razsežnosti je v 
jedrski elektrarni Krško zelo malo verjetna, saj je v njej poskrbljeno za visoko stopnjo 
pasivne in aktivne varnosti. Na območju Slovenije predstavljajo nevarnost nastanka 
jedrske nesreče predvsem jedrska elektrarna v Krškem in jedrske elektrarne v tujini.  

Lega jedrske elektrarne Krško  

Jedrska elektrarna Krško je na levem bregu reke Save in približno tri kilometre oddaljena 
od Krškega. Ožja varstvena cona obsega območje s polmerom 500 metrov od elektrarne, 
območje širše varstvene cone pa ima polmer od 500 do 1500 metrov okoli elektrarne. 
Večja naselja v okolici elektrarne so Brežice (6 km), Brestanica (7 km), Kostanjevica (13 
km), Sevnica (18 km) in Novo mesto (32 km). Elektrarna leži približno 70 kilometrov 
jugovzhodno od Ljubljane in 35 kilometrov severozahodno od Zagreba.  

Po svetu trenutno deluje 443 jedrskih energetskih reaktorjev. Na območju, ki je od 
Slovenije oddaljeno 1000 kilometrov, deluje 50 jedrskih elektrarn s 109 energetskimi 
reaktorji, od tega jih je 32 v 500-kilometrskem pasu od Slovenije.  

Najbližje so jedrske elektrarne na Madžarskem, Slovaškem, Češkem in v Nemčiji (na 
Bavarskem).  

Ob jedrski nesreči v krški elektrarni je stopnja ogroženosti prebivalcev največja na bližnjih 
območjih (od nekaj do več deset kilometrov). V večji oddaljenosti pa je odvisna od 
vremenskih razmer. Glede na število in zanesljivost varnostnih sistemov v jedrski elektrarni 
je verjetnost nesreče, ki bi bila nevarna za prebivalstvo, zelo majhna.  

Ob jedrskih nesrečah v oddaljenih jedrskih objektih lahko ob neugodnih vremenskih 
razmerah pričakujemo onesnaženje na vsem ozemlju Slovenije, predvsem iz objektov, ki 
so znotraj 1000-kilometrskega območja. Do izrazitejšega onesnaženja lahko pride le v 
krajih, v katerih bi med prehodom radioaktivnega oblaka prek našega ozemlja deževalo.  

Nesreče z nevarnimi snovmi  

Industrijske nesreče, predvsem tiste z nevarnimi kemikalijami, lahko glede na posledice 

za zdravje in življenje ljudi in glede na ekološke posledice prekašajo naravne nesreče. 
Nesreče z nevarnimi kemikalijami se najpogosteje zgodijo pri industrijski dejavnosti in 
prevozih kemikalij po cestah, železnicah in morju. Verjetnost, da se zgodi večja nesreča s 
hudimi posledicami za ljudi in okolje, je odvisna od vrste industrije in odnosa odgovornih v 
njej do teh nevarnosti.  

Varno obratovanje in preprečevanje nesreč sta najprej naloga upravljavcev podjetij, v 
katerih poteka dejavnost, ki lahko povzroči nesrečo z nevarno snovjo. Upravljavci morajo 
zagotoviti varno obratovanje oziroma preprečiti nesreče z nevarnimi kemikalijami, morajo 
pa biti tudi pripravljeni, da z ustreznim ukrepanjem zmanjšajo posledice nesreč na ljudi in 
okolje.  

V Sloveniji so nepremični viri tveganja za ljudi in okolje zaradi nesreč z nevarnimi 
kemikalijami precej enakomerno porazdeljeni po vsej državi. Dejavnosti, ki bi lahko bile 
nevarne, so skladiščenje utekočinjenih naftnih derivatnih plinov, proizvodnja osnovnih 
kemikalij, farmacevtskih izdelkov, barv, lakov, premazov in eksplozivov ter podobne 
industrijske dejavnosti.  

 


