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1 UVOD

Oceno ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki je izdelana
za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesreeami, je pripravila Slu2ba za za96ito, regevanje
in obrambno na6rtovanje na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre6ami (Uradni
list RS it. 51/06 – uradno preei96eno besedilo), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesre6ami (Uradni list RS it. 97/10 in 21/18) in Navodila o izdelavi
ocene ogro2enosti (Uradni list RS, it. 39/95).

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksptodiranih ubojnih sredstev
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2 GEOGRAFSKE, DEMOGRAFSKE IN PODNEBNE ZNAeiLNOSTI

Mestna ob6ina Maribor je ustanovljena kot lokalna skupnost z Zakonom o ustanovitvi oban ter o
dolo6itvi njihovih obmo6ij (Ur. list RS it. 60/94). V Mestni ob6ini Maribor je na dan 31. 12. 2020 2ivelo
112.395 prebivalcev. Mestna ob6ina Maribor je razdeljena na 11 mestnih 6etrti in 6 krajevnih
skupnosti. Obsega 147,5 km2 povrglne. Mesto Maribor obsega 33 naselij, od katerih je najve6je
obrno6je naselja Maribor.

Naselja so: Bresternica, Celestrina, Dogoge, Gaj nad Mariborom, Grugova, Hrastje, Hrenca, Jelovec,
Kamnica, Kogaki, Laznica, Limbug, hnale6nik, Maribor, Meljski hrib, Metava, Nebova, Pekel, Pekre,
Po6ehova, Razvanje, Ribnigko selo, Rogpoh – del, Ruperee, gober, Srednje, Tr6ova, Vinarje,
Vodole, Vrhov dol, Za Kalvarijo, Zgornji slemen – del, Zrkovci

Slika 1: Naselja Maribora
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Vir: Spletni GIS, iob6ina - Mestna ob6ina Maribor

Reka Drava s kanalom HE Zlatoli6je deli Maribor vzdo12no na dva dela: sever - jug; 2eleznigka proga
Zidani most – gentilj, pa na vzhodni in zahodni del. Mestna obeina Maribor je drugo najveeje mesto
v Republiki Sloveniji, kar ima pomen tudi za gospodarski in dru2beni potencial mesta Maribor.

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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2.1 Statistieni podatki

Geografski polo2aj mesta 46' 33' 16" severne girine
15' 38' 17" vzhodne do12ine
od 237 do 1 150 m
1150 m – naselje Limbug smu6i96e Videc
237,5 m – naselje Dogoge – reka Drava
147.5
82
37

Nadmorska vigina
Najvigje le2eee naselje:
Najni2je le2eee naselje:
Povrgina ob6ine v km2
Obseg meje ob6ine v km:
Povrgina Mesta UZMB v km2:

gtevilo prebivalcev:
gtevilo rojenih
gtevilo stavb
gtevilo stavb z naslovi:
gtevilo naslovov:

112.395 na dan 31. 12. 2020, vir: Statisti6ni urad RS
1816 v letu 2020, vir: Statisti6ni urad RS
37.879 avgust 2021, vir: Geodetska uprava RS
18.651 avgust 2021, vir: Geodetska uprava RS
19.698 avgust 2021, vir: Geodetska uprava RS

Stevilo podjetij: 11.465, december 2019, vir: Statisti6ni urad RS

Dejanska raba zemljise
• gozdna zemlji96a
• kmetijska zemlji96a
• neplodnazemlji96a
• pozidana zemljigea
• vodna zernlji96a

Skupna povr§ina:
5.837,47 ha, avgust 2021, vir: MKZG
5.263,02 ha, avgust 2021, vir: MKZG

4,91 ha, avgust 2021, vir: MKZG
3.290,11 ha, avgust 2021, vir: MKZG

316,90 ha, avgust 2021, vir: MKZG

Cestno omre2je je razdeljeno na naslednje kategorije:

Gozdne ceste:
Nekategorizirane ceste:
Lokalne ceste skupaj:

• glavna mestna cesta – LG:
• zbirna mestna cesta – LZ
• mestna cesta – LK:
• lokalna cesta - LC:
• javne poti - JP:
• javna pot za kolesarje – KJ:

57,60 km, avgust 2021, vir: GURS
99,17 km, avgust 2021, vir: MOM
587,06 km, avgust 2021,vir: MOM
22,56 km, avgust 2021
77,72 km, avgust 2021

171 , 17 km, avgust 2021
59,59 km, avgust 2021

253,85 km, avgust 2021
2,16 km, avgust 2021

Driavne ceste - skupaj: 108,37 km, avgust 2021, vir: MOM/GURS
• avtocesta - AC: 25,55 km, avgust 2021
• G1 –gtavna cesta I. reda: 23,35 km, avgust 2021
• R2–regionalna cesta ll. reda: 35,10 km, avgust 2021
• R3 – regionalna cesta III. reda: 13,41 km, avgust 2021
• RT–turistiena cesta 10,95 km, avgust 2021

Vodovod-skupna do12ina: 702,81 km, avgust 2021, vir: GURS
Kanalizacija-skupna do12ina: 641,48 km, avgust 2021, vir: GURS
Plinovod-skupna do12ina: 376,96 km, avgust 2021, vir: GURS
Toplovod-skupna do12ina: 70,66 km, avgust 2021, vir: GURS
Javna razsvetljava, gtevilo svetilk: 14.957, avgust 2021 , vir: Nigrad
Povrgina javnih parkov: 24,25 ha, avgust 2021, v upravljanju Snage d.o.o
Smu6arske naprave skupaj: 9,13 km, avgust 2021, vir: GURS

- sede2nica: 2,42 km, avgust 2021, vir: GURS
- kro2na kabinska 2ienica: 6,71 km, avgust 2021, vir: GURS

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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3 VIRI NEVARNOSTI

3.1. Splogno o bombnih napadih na Maribor v easu ll. svetovne vojne

Neeksplodirana ubojna sredstva na girgem obmo6ju Mestne ob6ine Maribor so posledica
zavezn}gkega bombardiranja mesta Maribor v easu ll. svetovne vojne. Napredovanje Britancev in
Ameri6anov v ltaliji ob koncu leta 1943 je pripomoglo k ustanovitvi Balkanskih zra6nih sil (BAF –
Balkan Air Force), ki so izvajale naloge predvsem na Balkanu z bombniki B-17 (lete6e trdnjave) in
B-24 Liberator. Nemgka vojna industrija in nekatera pomembna prometna vozli96a na gtajerskem
za vzhodno boji96e in Balkan so pripomogla k temu, da so zavezniki pri6eli Maribor in nekatera druga
mesta dojemati kot strategko pomembne cilje zra6nih bombnih napadov. Maribor in druga rnesta so
predstavljala predvsem sekundarne cilje zaveznigkih bombardiranj, kar pomeni, da so bila
bombardirana, ko so se zaveznigka letala vraeala iz vojagkih akcij v Nemeiji in Avstriji. Zaradi, iz
razli6nih razlogov, neuspelih bombnih napadov v Nem6iji in Avstriji so tako letala nad mesto Maribor
odvrgta bombe, katerih niso porabila na prlmarnih boji96ih/ciljih. V danih primerih je te2avo
predstavljalo tudi zagotavljanje alarmiranja prebivalcev, saj je dejansko gto za nenapovedane
napade, ki so imeli za posledico ve6je gtevilo smrtnih 2rtev, ker se prebivalci niso uspeli pravo6asno
zakloniti

V obdobju med 7. januarjem 1944 in 12. aprilom 1945 se je zvrstilo 29 bombnih napadov na Maribor.
V vseh napadih je bil skupno ranjenih 352 ljudi in 483 mrtvih. Napade je izvrgilo skupno 1518 vojagkih
leta}, ki so odvrgla skupno 15.795 bomb (12.593 rugilnih in 3200 za2igalnih) v skupni te2i 4.750 ton
in ob tem pogkodovala 1834 stavb, 466 je bilo porugenih.

Preglednica 1: Kronologija bombnih napadov na Maribor v easu ll. svetovne vojne
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ni ugotov.
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25 8. 3. 1945 114 13.45
26 14. 3. 1945 12.05

27 321. 4. 1945 15 10.20
11. 4 .194528 23.50

29 1412. 4. 1945 11 .274

Vir: Ma arid: CILJ MARIBOR Ob 60-letnici bombnih napadov na Maribor, Muzej NOB, 2004

Slika 2: zraeni posnetek bombnega napada na obmo6je okoli 2elezniSkega mostu v Mariboru

Vir: -splet

Slika 3: pogled na Klavnico in Oregko nabre2je po bombardiranju januarja 1944

Vir: splet
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Vire nevarnosti zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor tako
lahko delimo po svojem nastanku na:

• neuporabljeno strelivo ter minsko eksplozivna sredstva – prevladujejo topovski in
minometni izstrelki ter ve6je mine,

• uporabljena a neeksplodirana ubojna sredstva, od katerih je nekaj topovskih granat,
najvee pa letalskih bomb.

Letalske ozirorna rugilne bombe nadalje delimo glede na velikost (velike, srednje in lahke) in vrsto
detonatorja (kernijski oz. mehanski). So pa bile v 6asu bombnih napadov na Maribor uporabljene
tudi fosforne in palieaste za2igalne bombe

Ob upogtevanju podatkov, da je bilo na mesto Maribor odvr2enih 15.795 kosov bomb v skupni te2i
4.750 ton tako lahko ugotovimo, da je povpre6na te2a bombe znagala 30C)kg.

Slika 4: Karta bombnih zadetkov v Mariboru (avtor: Karel PiSec)
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Vir: Pokrajinski arhiv Maribor

Karta prikazuje 2964 bornbnih zadetkov v mestu Maribor med izvajanjem zra6nih napadov s strani
zaveznigkih sil. Karta sicer prikazuje le pribli2no petino bombnih zadetkov v mestu, vendar s
prebiranjem pisnih virov, ki podrobneje opisujejo zra6ne napade na Maribor lahko ugotovimo, da
zajema ve6ino pornernbnejgih strategkih ciljev. Kot pomembnejgi cilj bombardiranj, ki v kart ni zajet,
je potrebno izpostaviti obmoeje danagnje poslovne cone Tezno, oziroma obmoeje takratne tovarne
letalskih motorjev

V kolikor obmo6je karte bombnih zadetkov projeciramo na danagnje celotno obmoeje Mestne obeine
Maribor, vidirno, da ve6ji del mesta s karto slcer ni zajet. Po prebiranju dodatnih virov, pa kot ie
zapisano zgoraj, ugotovimo, da karta prikazuje veeino pomembnejgih ciljev bombnih napadov,
vkljueno s koli6ino odvr2enih avio bomb na teh ciljih

Ocena ogro2enosti Mestne obeine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojn ih sredstev
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Slika 5: Projekcija obmoeja karte bombnih zadetkov na obmoeje celotne Mestne obeine
Maribor

4 M02NI VZROKI NASTANKA NESREeE

Najdba NUS je vezana na razli6ne posege v prostor:

•

•

•

•

e

•

•

zemeljska dela pri vseh izkopih ob pripravljatnih gradbenih delih,
vsa kmetijska zemeljska dela,
vsi posegi v zvezi z infrastrukturo kot so adaptacije poti, cest, vzdr2evalno adaptacijska
dela na 2eleznici, elektrogospodarskih objektih, vodovodnem omre2ju, plinskem omre2ju,
ob hudournigkem obnaganju vodotokov prihaja do spreminjanja bre2in kar lahko razgrne
NUS
ob vseh posegih vodnogospodarskega podjetja pn regulaciji vodotokov,
ob posegih ob6anov na svojih parcelah, posestvih oz. zemlji§6ih,
ob namenskem iskanju ljubiteljev zbiralcev opreme in predmetov iz ll. svetovne vojne,
takgne najdbe ostanejo obi6ajno prikrite.

Ob vseh teh mo2nostih najdb lahko prihaja do nepravilnega rokovanja z NUS ali pa tudi do
nesre6nega slu6aja, ko delovni stroji povzro6ijo aktiviranje NUS.

Ocena ogro2enosti Mestne obeine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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Slika 6: primer 250 kg neeksplodirane letalske bombe s kemienim v2igalnikom, katero je
nagel krajan med iskanjem kovin v okolici Vurberka.

Vir: splet

5 VERJETNOST POJAVLJANJA NESREeE

lzhajajo6 iz podatkov Dr2avne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi je bilo v
obdobju 2010 – 2019 najdenih in uspegno deaktiviranih devet letalskih bomb na obmoeju Mestne
obeine Maribor. V letu 2020 in v prvi polovici teta 2021 prijave najdb neeksplodiranih ubojnih sredstev
na obmoeju Mestne ob6ine Maribor niso bite zabele2ene.

Tako lahko ugotovimo, da je verjetnost najdbe (upogtevajo6 podatke o skupni kolieini odvr2enih
letalskih bomb v easu ll. svetovne vojne) na obmo6ju Mestne ob6ine Maribor relativno visoka,
mo2nost nesreee, ob regularni prijavi najdbe in izvedbi postopkov deaktivacije najdenega
eksplozivnega sredstva, s strani pripadnikov enot za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi
sredstvi, pa relativno nizka.

Ve6jo nevarnost za pojav nesre6e predstavljajo tako najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev s
strani ljubiteljskih zbirateljev, ki najdb ne prijavijo enotam za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesre6ami. Takgen primer je bila tudi najdba 250kg neeksplodirane letalske bombe s kemienim
v2igalnikom v okolici Vurberka v letu 2017.

Verjetnost pojavljanja nesre6e zaradi neeksplodiranega ubojnega sredstva ob izvajanju gradbenih
del, bi se bistveno zmanjgala, v kolikor bi investitorji na rizi6n ih obmo6jih, predhodno tzvajali detekcije
zemlj igC

Preglednica 2: Pregled najdenih in deaktiviranih NUS v obdobju 2010-2019 na obmo6ju
Mestne ob6ine Maribor

Lokacija

MM
D

d6IMgHB

Deaktivacija

BMf@
bomba
Razprgilna
bomba
Razprgilna
bomba

letals®<

letalska

letalska

T
in materialne gkode
Uspeina, brez 2rtev
in materialne gkode
Uspe§na, brez 2rtev
in materialne gkode

Gaj nad
Mariborom
Maribor, Tr2agka
cesta 87

12. 03. 2011

19. 04. 2011

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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Maribor, Tr2agka
cesta 23
Maribor, Tr2agka
cesta 23
Maribor,
gentiljska cesta

17. 08. 2014 Prebojna letalska
bornE)a

Prebojna letalska
bom ba
Letalska bomba
druga (irnitacije,
modeli)

Uspegna, brez 2rtev
in materialne gkode
Uspegna, brez 2rtev
in materialne gkode
Po ogledu kraja je
bilo ugotovljeno, da
najdba predstavlja
rezervoar za zrak
Uspegna, brez 2rtev
in materialne gkode
Uspegna, brez 2rtev
in materialne gkode
Uspegna, brez 2rtev
in matertalne gkode

17. 08. 2014

03. 09. 2014

Maribor, RoSpoh
del 93
Maribor.
Pobregka c. 18

MlinskaMaribor,
ulica 1

14. 04. 2018

26. 10. 2019

Kasetni letalski
bombi
Prebojna letalska
bomba
Preboj na letalska
bomba

2x1 Okg

250kg

500kg27. 10. 2019

Vir: Dr2avna enota za varstvo pred NUS

Slika 7: primer uspeSno deaktivirane 500kg letalske bombe (z mehanskim spro2ilcem), ki je
bila najdena na gradbiseu ob 2elezniSki progi v bli2ini glavne avtobusne postaje v Mariboru

V obdobju 01. 01. 2010 – 29. 04. 2021 so bila na obmoeju Mestne obeine Maribor, po podatkih
Dr2avne enote za varstvo pred NUS, dodatno najdena naslednja neeksplodirana sredstva razli6nih
kategorij :

Streli vo:
strelivo za artilerijo (granate, kasetnice),
mine za minometalce,
izstrelki za roene metalce.

Rakete :
• protitoene rakete ali deli protitoenih raket.

Roene bombe, pehotne mine.

Navedena neeksplodirana ubojna sredstva, katerih uporaba datira prete2no v obdobje pred 2.
svetovno vojno, predstavljajo manjge tveganje za nastanek nesreee veejih razse2nosti, saj vsebujejo
bistveno rnanj razstreliva v primerjavi z letalskimi bombami. So pa mnogokrat najdena s strani
ljubiteljskih zbirateljev in tako predstavljajo tveganje za pogkodbe (lahko se koneajo tudi s smrtnimi
2rtvami) najditeljev samih in tudi drugih oseb v primerih transporta in nezakonitega deponiranja
tovrstnih najdenih NUS.

Ocena ogro2enosti Mestne obeine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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Slika 8: primer roene bombe, ki je bila v uporabi do vkljueno leta 1991

Vir: D?gavna enota za varstvo @us
6 VRSTA, OBLIKA IN STOPNJA OGR02ENOSTI

Vrsta ogro2enosti je povezana z viri nevarnosti, katere predstavljajo razli6na neeksplodirana ubojna
sredstva, njihovo naklju6no najdbo pa je mogo6e upravi6eno pri6akovati na obmo6ju Mestne obeine
Maribor. Najdba tovrstnega vira ogro2anja lahko ima za posledico nenadzorovano eksplozijo NUS.

Stopnjo ogro2enosti lahko tako povezujemo z verjetnostjo mo2nosti najdbe neeksplodiranega
ubojnega sredstva. Pri tem je potrebno izpostaviti, da ie sama najdba NUS predstavlja nevarnost
zaradi potencialne nenadzorovane aktivacije eksplozivnega telesa, ki je lahko posledica
odstranjevanja NUS iz mesta najdbe s strani nestrokovne osebe, ali pa nenadzorovane aktivacije z
izvajanjem deI na mestu nepri6akovane najdbe

Referenenih vrednosti, katere bi na nivoju dr2ave definirale stopnje ogro2enosti, na podlagi formul z
vnaprej doto6enimi parametri, ne obstajajo. Tako lahko za Mestno ob6ino Maribor sklepamo iz
zgodovinskih podatkov, ki pri6ajo o 15.795 odvr2enih bombah v 6asu zra6nih napadov na Maribor,
da je bilo mesto mo6no bombardirano, mo2nost najdbe NUS pa je tako na izpostavljenih obmo6jih
relativno visoka. V tej oceni ogro2enosti so upogtevani podatki o koli6ini in lokacijah bombnih
zadetkov, podatka o tem, koliko je med 15.795 odvr2enimi bombami ostalo neeksplodiranih pa ni.
Strokovnjaki ocenjujejo, da je med odvr2enirni bombami ostato cca. 10% neeksplodiranih, ki so oz.
ge zmeraj predstavljajo vir nevarnosti. Za nataneno oceno ogro2enosti posameznih obmoejih bi tako
potrebovali predvsem gtevili o eksplodiranih bornbah in o odstranjenih neeksplodiranih bomb)ah.
Podatki o odstranjenih NUS iz novejge zgodovine sicer obstajajo injih vodi Dr2avna enota za varstvo
pred NUS, vendar ne predstavljajo mo2nosti za sklepanje o realnem stanju NUS na obmo6ju mesta
(primer: preglednica 2).

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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Slika 9: prikaz bombnih zadetkov na dana§njem katastru stavb v delu Mestne ob6ine Maribor,
katerega je s karto bombnih zadetkov zajel Karel Pi§ec
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Na stopnjo ogro2enosti zaradi NUS vplivajo tako naslednji parametri:
• gtevilo odvr2enih bomb na dolo6eno enoto obmo6ja (slednje prikazuje toplotna karta z

legendo v prilogi),
• planiranje stavbnih zemlji96 na Hzienih obmoejih zaradi Cesar je mogo6e upravieeno

pri6akovati izvajanje zemeljskih gradbenih deI na teh istih obmo6jih,
• izvajanje gradbenih zemeljskih deI na obstoje6ih stavbnih zemljigeih (tudi ie pozidanih) v

primerih izvajanja nadomestnih gradenj, giritev obstoje6ih gradenj, oziroma izvajanja deI, ki
imajo za posledico globje posege v zemljino.

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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Slika 10: prikaz predvidenih stavbnih zemljiS6 na obmoeju karte bombnih zadetkov v Mestni
obeini Maribor

a
a

+

+aq •e
\I• J

e+ •e
q
IIP

B

e q.0
In++ t : Ie 4

a•

+
•al Oe

+

\

a + aee
• I

+8

bt

e++
•

e

a
•

q

q
dB

+

+

Be

.. ) :' .
•

8

b ++
O 1.0(X)

b =t h + + B +:Ad 2.00U m

1711; C': H' )A I bsd Fn <rvnlnnh FnrrRt Irl pTrnlrr. tllrha Fn . Ih in c ) ' pvr,lan g t ip'nllrne'h BP - Fy t#rPrrn ada a /T/

+ bo-hni ndetkl na eLmo:P prccwenlh3'a3rlh remOli :„r p':dIal OPF , marx 73;'1: • h3rbni TalrIk L...]3-ecddena sb,bna nrr, j£a

V prilogi gtevilka 2, v »Karti bombnih zadetkov (II. svetovna vojna) z dotoeenimi razredi ogro2enosti
Mestne obeine Maribor zaradi NUS« so zajeti podatki o bombnih zadetkih iz karte bombnih zadetkov,
avtorja Karla Pi96ca in podatki iz pisnih virov, ki podrobneje opisujejo vseh 29 zraenih napadov na
Maribor, ki so se zvrstili med letoma 1944 in 1945. Karta predvideva 3 stopnje ogro2enosti, v
odvisnosti od intenzitete bombardiranja posameznih predelov Mestne ob6ine Maribor:

• vijoliena barva – gtevilo bombnih zadetkov v radiju 100m je veeje ali enako 5,
• oran2na barva - gtevilo bombnih zadetkov v radiju 100m je ve6je ali enako 1,
• rumena barva – bombnega zadetka ni mogoee izklju6iti.

lzhajajoe iz legende h karti tako lahko ugotovimo, da ni mogoee z gotovostjo trditi, da na doloeenem
obmoeju Mestne obeine Maribor lahko povsem izkljueimo mo2nost najdbe NUS.

lz »karte bombnih zadetkov« karte lahko prav tako ugotovimo, da so bili med strategko
najpomembnejgimi cilji zaveznigkega bombardiranja 2eleznigki most, Glavni most, obmo6je
danagnje poslovne cone Tezno (takratna tovarna letalskih motorjev), obmo6je enega izmed
gnezdige protiletalskega topnigtva na obmoeju Betnavskega gozda, obmoeje 2eleznigkih delavnic,
kadetnice, vojagnice v Melju, girge obmo6je starega mestna jedra (tako na levem kot na desnem

Ocena ogro2enosti Mestne obeine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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bregu reke Drave), obmo6ja 2eleznigkih postaj Studenci, Tezno in Glavne 2eleznigke postaje,
celotno industrijsko obmoeje v Melju, obmoeje bivge mogke kaznilnice na Pobregki cesti, obmoeje
bolnice, §ir§e obmo6je med Tr2a§ko cesto in Ptujsko cesto, obmoeja pomembnejgih prometnih in
2eleznigkih povezav (ge zlasti med Studengko in Glavno 2eleznigko postajo). Na navedenih obmo6jih
je bila odvr2ena tudi dale6 najve6ja koli6ina letalskih bomb, medtem ko na periferiji mesta slednje
pravilorna, sicer z nekaj izjernami, niso bile ciljno uporabljene, kar je razvidno tudi iz stopnje
ogro2enosti v karti.

Slika 11: Primerjava lokacij dveh najdenih NUS v letu 2019 z lokacijami bombnih zadetkov,
oznaeenih na karti bombnih zadetkov

r Mlb
Zgornja slika prikazuje lokaciji bomb (oznaeeni z rde6ima »zvezdicama«) najdenih v letu 2019 na
Pobregki cesti 20 in na Mlinski ulici 1 v Mariboru. To6ne koordinate lokacij najdb so projicirane v
karto bombnih zadetkov (avtor K. Pigec) z ozna6enimi radiji od vrisanih zadetkov bomb v izmeri 10
in 30 metrov

Za lokaciji najdb NUS na obmo6ju Pobregke ceste 20 in hnlinske ulica 1 tako lahko ugotovimo, da
sta bili najdeni v obmoejih do 30 metrov oddaljenosti od vrisanih najbli2jih bombnih zadetkov. Na
podlagi slednjega lahko sklepamo, da je karta bombnih zadetkov relativno natan6na, ob upogtevanju
dejstva, da je v karti vrisanih le slabih 20% vseh bombnih zadetkov in, da krata ne diferencira med
eksplodiranimi in neeksplodiranimi bombnirni zadetki.

7 POTEK IN M02EN OBSEG NESREeE

Potek in mo2en obseg nesre6e zaradi neeksplodiranega ubojnega sredstva sta odvisna od vrste in
te2e neeksplodiranega ubojnega sredstva ter lokacije nahajali96a

V primerih najdbe in prijave najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev Dr2avni enoti za varstvo pred
NUS, se mo2nost eksplozije in obsega nesreee bistveno zmanjgata. lz podatkov Dr2avne enote za
varstvo pred NUS namree izhaja, da ob izvedenih nadzorovanih deaktivacijah neeksplodiranih

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
15



ubojnih sredstev ne prihaja do nesre6, ki bi imele za posledico ve6jo gmotno gkodo ali telesne
pogkodbe ljudi.

Zmanjganje mo2nosti za nastanek nesre6e ve6jega obsega je posledica ukrepov, ki jih enota za
Dr2avne enote za varstvo pred NUS izvede ob prijavi najdbe neeskplodiranega ubojnega sredstva.

V primerih izvajana zahtevnejgih intervencij vodja intervencije izdela elaborat za izvajanje aktivnosti
v skiadu s 7. 61enom Pravilnika o varstvu pred neeksplodiranirni sredstvi, ki vsebuje:

•

•

+

•

e

e

•

•

•

•

+

e

e

+

namen in cilje intervencije z oceno ogro2enosti;
podatke o obmo6jih, ki so predvidena za pregled, odstranitev, prevoz in uni6enje NUS;
na6rt zavarovanja o2jega in girgega obmo6ja intervencije;
operativni naert za izvajanje pregleda, identifikacijo, odstranitev, za6asno skladi96enje ali
uni6enje NUS s postopkovniki;
program priprave udele2encev za izvajanje aktivnosti;
navodilo za izvajanje varnostnih ukrepov;
dnevne na6rte dela:
navodilo o skladigeenju, prevzemu, prevozu in uni6enju NUS (odvisno od predvidenih
aktivnosti) ;
navodilo o uporabi sredstev zvez;
seznam udele2encev:
seznam drugih enot ali slu2b za izvedbo aktivnosti;
seznam materialno tehni6nih sredstev;
navodilo o uporabi posebnih vrst prevoza (helikopterjev, vodnih plovil, 2ienice in podobno);
oceno strogkov intervencije

Uspegno izvedena intervencija se prieakovano konea z deaktivacijo odvozom iz lokacije najdbe oz.
uni6enjem NUS na lokaciji najdbe

v primeru najdbe 500kg prebojne letalske bombe v letu 2019 na lokaciji Mlinska ulica 1 v Mariboru
se je pri6akovalo (v primeru eskplozije ob deaktivaciji NUS) nesre60 naslednjih razse2nosti:

e v obmoeju najdbe 0 – 300 metrov je obstajala nevarnost za nastanek veejih pogkodb na
objektih (odvisno od kvalitete gradnje je bilo moe pri6akovati tudi delne poru§itve objektov),
vozilih, obstajala je nevarnost za zdravje in 2ivljenje ljudi, posledieno je bila izvedena v
navedenem obmoeju popolna evakuacija prebivalstva,
v obmo6ju najdbe 300 – 600 metrov je obstajala zmerna nevarnost za nastanek pogkodb na
objektih, vozilih, obstajala je nevarnost za zdravje in 2ivljenje ljudi, posledieno je bil
prebivalstvu v navedenem obmo6ju odrejen ukrep prepovedi gibanja, zapugeanja domov in
odpiranja oken v 6asu odstranitve NUS.

e

Ve6jo nevarnost za nastanek nesre6e zaradi NUS tako predstavljajo najdbe NUS s strani ljubiteljskih
zbirateljev, ki najdb v veeini primerov ne prijavijo pristojnim slu2bam in zaradi nestrokovnega
ravnanja z najdenimi NUS ogro2ajo sebe in okolico.
V primerih izvajanja gradbenih oz. drugih zemeljskih del (obdelovanje kmetijskih povrgin) je mogo6e
pri6akovati tudi nesre60 girgih razse2nosti, ko bi nenadno aktivacijo in posledieno eksplozijo NUS
povzroeilo delovanje gradbenega oziroma kmetijskega stroja na lokaciji, kjer ni bita izvedena
predhodna detekcija zemlji§ea

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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Slika 12: primer dolo6itve rizi6nih obmoejih ob najdbi 500kg avio bombe na
lokaciji Mlinska ulica 1, Maribor

8 OGR02ENI PREBIVALCI, 2lVALI IN KULTURNA DEDlgeINA

Ogro2enost prebivalcev Mestne ob6ine Maribor je odvisna od ogro2enosti obmo6ja, kjer prebivajo
in bi lahko na tem obmo6ju priglo do nenadne eksplozije neeksplodiranega ubojnega sredstva
lzhajajoe iz karte bombnih zadetkov lahko sklepamo, da je prebivalstvo boy ogro2eno na delih mesta,
kjer je bila odvr2ena veeja kolieina letalskih bomb, kot so girge obmo6je 2eleznigke in avtobusne
postaje v centru mesta, obmo6je 2eleznigke postaje v Mestni 6etrti Studenci, obmo6je dela Mestne
6etrti Tezno ju2no od Ptujske ceste, girge obmoeje 2elezni§kega mostu in o2je mestno sredi96e.

Kot smo ugotovili v prejgnjem poglavju so bili v primeru najdbe 500kg avio bombe na lokaciji Mlinska
cesta 1, Maribor evakuirani prebivalci iz obmo6ja 300 metrov od lokacije najdbe, na podlagi Cesar
lahko sklepamo, da je bilo mogo6e pri6akovati pogkodbe na ljudeh, katere bi bile posledica
eksplozije

Ogro2enost 2ivali je odvisna od obmoeja, kjer 2ivijo. Na obmo6jih, kjer bila odvr2ena manjga kolieina
letalskih bomb (2ivali za rejo, ki bivajo na ruralnih obmoejih v okolici mesta), je ogro2enost relativno
majhna, na obmo6jih z ve6jo koli6ino odvr2enih letalskih bomb pa sorazmerno vega.
Stavbe in spomeniki v mestnem jedru , ki nosijo status kulturne dedigeine so zaradi kolieine odvr2enih
letalskih bomb nad o2jim mestnim jedrom relativno ogro2eni, v primerih, ko bi lahko priglo do
nenadzorovane eksplozije neeksplodiranega ubojnega sredstva. V primerih nadzorovane
odstranitve neeksplodiranega ubojnega sredstva in obstoja mo2nosti eksplozije le-tega ob
odstranjevanju, je potrebno izvesti dodatne ukrepe za zavarovanje stavb in spomenikov, ki nosijo
status kulturne dedigeine

Ocena ogro2enosti Mestne ob6ine Maribor zaradi neeksplodiranih ubojnih sredstev
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9 VERJETNE POSLEDICE NESREeE

Eksplozija neeksplodiranega ubojnega sredstva ima lahko predvidljive in nadzorovane postedice,
kadar gre za eksplozijo, do katere pride ob nadzorovani deaktivaciji, izvedeni s strani enote za
deaktivacijo NUS. Lahko pa so posledice tudi nenadzorovane in nastanejo zaradi neprijavljenih
najdb in ravnanja z NUS s strani nepoobla96enih oseb. Hkrati obstaja mo2nost za nastanek posledic
girgega obsega, ko bi lahko zaradi izvajanja gradbenih oz. drugih zemeljskih del priglo do aktivacije
neeksplodiranega ubojnega sredstva. V izogibtovrstnim posledicam je na rizienih obrno6jih srniselno
predhodno izvajanje detekcij zemlji96.

Pri6akovane - verjetne posledice zaradi eksplozij NUS so tako lahko:

e

•

e

•

0

•

+

e

pogkodbe objektov, v skrajnem primeru tudi porugitve,
motnje v oskrbi prebivalstva s pitno vodo,
motnje v oskrbi z elektrieno energijo in prekinjene telefonske zveze,
motnje prebivalstva s toplotno oskrbo,
motnje v oskrbi prebivalstva s plinom,
pogkodbe cesti96 in motnje v cestnih povezavah,
prekinitve v 2eleznigkem prometu,
pogkodbe na ljudeh in 2ivalih, v skrajnem primeru tudi smrtne 2rtve

10 VERJETNOST NASTANKA VERI2NE NESREeE OB EKSPLOZIJI
I WJ\?

Zaradi eksplozije neeksplodiranega ubojnega sredstva lahko pri6akujemo lokalno unieujoee
delovanje eksplozivnega telesa in nastanek veri2ne nesreee, zlasti v primeru nenadzorovane
aktivacije NUS v odvisnosti od lokacije eksplozije in te2e eksplozivnega telesa

• 2eleznigka nesreea – izvajanje gradbenih ali drugih zemeljskih deI v neposredni bli2ini
2eleznigke proge, ki ima za postedico aktivacijo NUS z delovnimi stroji in pogkodavanje
2eleznigke proge, kar lahko privede do iztirjenja vlaka (kot npr. najdba NUS v Mestni obeini
Maribor leta 2019 ob izvajanju gradbenih deI ob 2eleznigki progi) .

• Nesre6e z nevarnimi snovmi – podjetja, ki proizvajajo oz. skladigeijo nevarne snovi, lahko
ob giritvi svojih proizvodnih obratov, ki se nahajajo na obmo6jih, kjer je bila odvr2ena ve6ja
ko116ina letalskih bomb, z izvajanjem gradbenih del (brez predhodno izvedene detekcije
zemlji96a), spro2ijo nenadzorovano eksplozijo NUS. Nevarna snov lahko ob tovrstni nesreei
nenadzorovano prodre v okolje, neposredno ogrozi 2ivljenje in zdravje ljudi in 2ivali ozirorna
povzroei uni6enje ali gkodo na premo2enju ter ima gkodljive vplive na okolje.

11 M02NOST PREDVIDEVANJA EKSPLOZIJE NUS

Predvidevanje nenadzorovane eksplozije neeksplodiranega ubojnega sredstva je povezano z
izvajanjem gradbenih ali drugih deI na rizi6nih obmoejih, katero bi lahko imeli za posledico aktivacijo
NUS. lz tega razloga je ge toliko bolj pomembno predhodno izvajanje detekcij zemlji96, na katerih
so bile odvr2ene veeje kolieine letalskih bomb in so predmet nameravanega izvajanja gradbenih del.

Mo2nost nastanka nesre6e ob predhodno izvedeni detekciji zemlji96a, se namre6 bistveno zmanjga
v primeru najdbe NUS, saj deaktivacijo eksplozivnega telesa izvede za to usposobljena dr2avna
enota za varstvo pred NUS. Eksplozija je tako nadzorovana, posledice pa pri6akovane in
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kontrolirane, ob izvedbi vseh za96itnih ukrepov za zavarovanje premo2enja, zdravja in 2ivljenja ljudi
ter 2ivali.

Te2avnost predvidevanja nesre6e zaradi NUS oz. eksplozije NUS predstavljajo tako tudi ljubiteljski
zbiralci kovin in NUS in nakljueni najditelji, ki lahko zaradi neprijavljene najdbe in nestrokovnega
rokovanja z eksplozivnim telesom povzro6ijo nesre60 ve6jih razse2nosti.

Upogtevajo6 te20 odvr2enih letalskih bomb, katera znaga med cca, 250 kg in 500 kg, se je smotrno
pri predvidevanju nesre6e osredoto6iti predvsem na izvajanje gradbenih deI na rizi6nih obmo6jih.
Tako je pomembno predvsem ozavegeanje investitorjev o pomenu predhodne izvedbe detekcije
zemljiiea, so6asno pa je potrebno o protokolih ravnanja v primerih najdbe NUS obve96ati tudi gir§o
javnost. Na ta na6in je mogo6e namre6 upravieeno prieakovati, da tudi v primerih najdbe NUS ne bo
priglo do nenadzorovanih eksplozij NUS, saj bodo izvedeni ustrezni postopki, s strani poobta96enih
in strokovno usposobljenih oseb

12 PREDLOGI ZA IZVAJANJE ZAgeITE IN REgEVANJA z NAMENOM
PREPREeITVE NESREeE OB NAJDBI NUS

Na obmo6jih, katera so, v prilo2eni kart »bombnih zadetkov«, ozna6ena kot obmo6ja z vigjo
stopnjo ogro2enosti in tako na teh obmo6jih obstaja utemeljeni sum, da se na njih nahajajo NUS je
smisetno, da se pred izvajanjem gradbenih ali drugih zemeljskih del postopa v skladu s 15. 61enom
Pravilnika o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (Uradni list RS, it. 2/15). V skladu s
pravilnikom lahko izvajalec gradbenih ali drugih deI od Uprave Republike Slovenije za za96ito in
regevanje zahteva pregled zemlji96a. Morebitna najdba NUS na ogro2enem obmo6ju je tako
prieakovana, deaktivacija eksplozivnega telesa pa nadzorovana z vnaprej predvidenimi
posledicarni.

Tovrstno postopanje namre6 omogo6a tudi izvedbo predhodnih, preventivnih ukrepov za
zavarovanje 2ivljenja ljudi in 2ivali ter premo2enja, ki se izvedejo pred onesposobitvijo NUS na
lokaciji sami.

Sicer pa ob najdbi NUS veljajo naslednja, splo§na priporo6ila:

e

•

e

•

Ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva (NUS) ostanite mirni in prepreeite dostop
do najdenega predmeta in zavarujte mesto najdbe.
Najdenega predmeta se ne dotikajte, ne prestavljajte in ne razstavljajte. Ne udarjajte po
njem, ne me6ite ga v ogenj in podobno.
Zapustite mesto najdbe, priporoeljivo je, da po isti poti, po kateri ste prig li
Pokli6ite na gtevilko 1 12 in sporo6ite Cim vet podatkov o mestu najdbe in najdenem
predrnetu.

13 PRILOGE

• Karta bombnih zadetkov (II. svetovna vojna) z doloeenimi razredi ogro2enosti Mestne ob6ine
Maribor zaradi NUS
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14 AZURIRANJE, POPRAVKI, SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OCENE
OGR02ENOSTI ZARADI NEESKOPLODIRANIH UBOJNI SREDSTEV

Zap.
it. Datum nastanka

dokumenta
Datum

dopolnitve/a2uriranja
Datum spreminjanja Podpis

1.

2.
3.

4

5

6

10
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