Priloga 4

STRUKTURA PRIKAZA ANALIZE TVEGANJA V OCENI TVEGANJA ZA POSAMEZNO NESREČO
Stanje 31. marec 2015
1. VPLIVI NA LJUDI

VPLIV

Kdo

1.1 Število ljudi na prizadetih območjih (ki tam živijo,
delajo…)

pristojno ministrstvo

1.2 Število mrtvih - MERILO TVEGANJA IZ SMERNICE
1.3 Število ranjenih ali bolnih ljudi - MERILO TVEGANJA
IZ SMERNICE
1.4 Število obsevanih ljudi (jedrska nesreča)*
1.5 Število kontaminiranih ali zastrupljenih ljudi*
1.6 Število ljudi v zaklanjanju (jedrska nesreča)
1.7 Število hospitaliziranih ljudi
1.8 Število ljudi, ki zaužijejo tablete kalijevega jodida in
spremljanje njihovega zdravstvenega stanja (jedrska
nesreča)
1.9 Število evakuiranih ljudi (kot začasni ukrep)
1.10 Število evakuiranih (kot trajen ukrep) - MERILO
TVEGANJA IZ SMERNICE
1.11 Število prizadetih ranljivih skupin prebivalstva na
prizadetem območju, število prizadetih ljudi v okviru
posamezne ranljive skupine

pristojno ministrstvo
pristojno ministrstvo

Opomba,
sekundarni viri
Lahko tudi MNZ,
GURS, Statistični
urad RS, URSZR
(za večje pretekle
realne nesreče)

Kaj, Kako (opisno +
numerično)
/

/
/

pristojno ministrstvo
pristojno ministrstvo
pristojno ministrstvo
MZ
MZ

URSZR
pristojno ministrstvo
MDDSZ, MZ

/
CSD, …

/

Za reprezentativno se
upošteva najvišja vrednost
(1.2, 1.3 ali 1.10) glede na
merila
GOSPODARSKI IN OKOLJSKI VPLIVI IN VPLIVI NA KULTURNO DEDIŠČINO

VPLIV

2.1 Obseg prizadetega območja
2.2 Število, posledice in višina škode na in v objektih (CC
SI)** (objekti, oprema…)***
2.3 Stroški delovanja ministrstev ter organov, ki izvajajo
dejavnosti iz pristojnosti ministrstev, ter Vlade, v zaostrenih
razmerah
2.4 Obseg in višina škode na kmetijskih in gozdnih zemljiščih
(Pravilnik o evidenci in dejanski rabi kmetijskih in gozdnih
zemljišč, Zakon o gozdovih)
2.5 Omejitev uporabe hrane, lahko tudi za daljši čas po
nesreči
2.6 Dolgoročni stroški v verigi preskrbe s hrano (food supply
chain)
2.7 Obseg in višina škode na vodnih telesih
2.8 Število in škoda zaradi poškodovanih in uničenih
prometnih sredstev
2.9 Število, višina škode in stroškov zaradi mrtvih ali
poškodovanih/obolelih domačih ali prostoživečih živali, ter
zaradi živali, ki jih je potrebno usmrtiti in zdraviti
2.10 Stroški za zdravljenje/zdravstveno oskrbo ljudi
2.11 Škoda zaradi prekinitve gospodarske dejavnosti
(prekinitev proizvodnje, izgube zalog, …)

Kdo

Kaj, Kako (opisno +
numerično) + Višina
stroškov/škode v
evrih
Samo v km2 in v %
površine države

Pristojno ministrstvo
vsa ministrstva
vsa ministrstva, Vlada

MKGP

MKGP, MZ
MKGP, MGRT, MZ
MOP
MZI
MKGP, MOP, drugi po
potrebi
MZ
MGRT, MKGP

UVHVVR

2.12 Socialni stroški in drugi stroški
2.13 Stroški intervencij in morebitne mednarodne pomoči
(oboje vezano na odziv)
2.14 Stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) objektov
(CC SI) in opreme
2.15 Stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) kmetijskih
in gozdnih površin
2.16 Stroški celovite dolgoročne obnove (sanacije) vodnih
teles
2.17 Stroški okoljske obnove in druge okoljske škode (škoda
na prizadetih habitatih in vrstah, prizadetih območjih
posebnega pomena, ekosistemov, ...)

MDDSZ, MGRT, MF
URSZR
MOP in ostala pristojna
ministrstva
MKGP
MOP
MOP, MKGP

Vsota v evrih
(MERILO
TVEGANJA IZ
SMERNICE)
2.18 Višina zavarovalniških izplačil zaradi nesreče (znesek
MF
izplačil glede na kapital zvarovalnic) in stabilnost
zavarovalnškega sistema
2.19 Zmanjšanje BDP zaradi nesreče
MF, MGRT
2.20 Zmanjšanje tujega turističnega obiska zaradi nesreče
MGRT
2.21 Povečanje brezposelnosti zaradi nesreče
MGRT, MDDSZ
3. POLITIČNI IN DRUŽBENI VPLIVI

VPLIV

kdo

3.1 Vpliv na delovanje državnih organov

vsi

UMAR

Kaj, kako (opisno +
numerično), cena
vpliva na podlagi
meril za
ovrednostenje
tveganja
(1-5)
vpliv ali povprečje
vplivov

3.2 Vpliv nedelovanja pomembnih infrastrukturnih sistemov
na vsakodnevno življenje
3.3 Psihosocialni vplivi
3.4 Notranjepolitična stabilnost, vpliv na javni red in mir
3.5 Finančna stabilnost države
3.6 Zunanjepolitična/mednarodna stabilnost države

Vsi, predvsem pa MOP,
MZI, MKGP, MZ
MDDSZ, MZ
MNZ, MP, MF
MF
MZZ

vpliv ali povprečje
vplivov
vpliv ali povprečje
vplivov
vpliv
vpliv ali povprečje
vplivov
vpliv
Povprečje vseh
vplivov (3.1 do 3.6),
zaokroženo na celo
število) (MERILO
TVEGANJA IZ
SMERNICE)

* - te vrednosti se upošteva oziroma prišteje kategoriji 1.3
** Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11
*** - ob upoštevanju kritične infrastrukture, pa tudi gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij, katerih dejavnost je posebnega pomena
za obrambo v Republiki Sloveniji ter objektov državnega pomena in premične in nepremične kulturne dediščine

