
UKREPANJE POLICIJE V 

PRIMERIH ZAZNAVE SUMLJIVIH 

POŠILJK IN SNOVI
Vse pravice so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli 

obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in 

sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Benjamin Franca, 

Uprava kriminalistične policije

Klemen Pogačar, 

Oddelek za protibombno zaščito, SE - UPSBrdo, 29. maj 2018



Uvod

• Sumljive pošiljke in najdba nevarnih snovi

• Normativna ureditev ukrepanja policije

• Medresorski element usklajevanja ob 

intervencijah

• Praktična izvedba intervencije

• Zaščitna oprema policistov

• Težave povezane z uporabo zaščitne opreme

• Zaključek
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Zakonska podlaga

• Zakon o nalogah in pooblastilih policije

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi

nesrečami

• Zakon o kazenskem postopku in Kazenski

zakonik
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Viri ogroženosti v RS
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Ocena ogroženosti
• Prevozi nevarnih snovi

• 24 industrijskih obratov večjega tveganja in 36
industrijskih obratov manjšega tveganja (Seveso
II)

• NEK, Reaktor IJS in skladišče ARAO

• Drugo

• Teroristično delovanje:
Klasične oblike

Radiološka nevarnost

Kemijska nevarnost

Biološka nevarnost

20. 4. 2018 22-20180420-2 5



Ukrepanje policije

A – Naravne nesreče

B – Kaznivo dejanje (ekološko, terorizem,itd.)
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Drugi dogodki, ki niso 

naravna nesreča

• Ekološka KD, onesnaženja s kemikalijami,

najdene nevarne snovi, itd.

• Sumljive pisemske pošiljke (prah, eksploziv, RN

snovi,itd)

• Druga namerna dejanja z uporabo CBRN snovi

(terorizem,umori)
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Ukrepanje policije 

20. 4. 2018 22-20180420-2 8

• Prvi nujni ukrepi

• Evakuacija

• Zavarovanje kraja

• Vrednotenje

nevarnosti na kraju –

opomnik

• Ali je podan sum

storitve KD?



Ukrepanje policije 

• Nove usmeritve za izvajanje postopkov ob:

Eksplozijah

Najdbah nevarnih snovi, kemikalij

Sumljive pisemske pošiljke

Najdbah eksploziva
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Pristojnost za ukrepanje
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• Policijska patrulja zavarovanje

• OPZ SE ukrepanje, koordiniranje



Pristojnost za ukrepanje
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Medresorsko sodelovanje in sodelujoče enote

Prvi posredovalci dosegljivi takoj:

- GEŠP RECO/CORS, centrale GB

- NMP RECO

_________________________________________

Posredovalci, ki so odzivni v kasnejšem času:

- ELME / MEEL CORS na predlog vodje
gasilske intervencije

- SV MORS

- CZ RECO

- GRS, PRS,itd. RECO



Ukrepanje policije 
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Gasilec Policist NMP
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Sumljiva pisemska   

pošiljka

• Sprejem klica

• Napotitev

• Prihod na kraj dogodka:

• Prva intervencijska enota zavaruje kraj dogodka

(Policija ali GEŠP) in izvaja ukrepe iz svoje pristojnosti

do prihoda druge enote (GEŠP ali Policija).

20. 4. 2018 22-20180420-2 13



Sumljiva pisemska   

pošiljka
Intervenirata Policija in GEŠP (OKC PU preko ReCO), vključita se MF-IMI/VF-

IMP (preko CORS).

Ukrepanj- zavarovanje prostora (požarni sektor);

- izklop ventilacije, zapiranje prostorov, selektivna omejitev dostopa;

- umik iz požarnega sektorja (pravilo) oziroma določenega območja

(vodja intervencije se lahko odloči, da območje evakuacije razširi);

- osebe, ki niso bile v stiku s sumljivim paketom oziroma vsebino

paketa se umaknejo na prvo zbirno mesto izven zavarovanega

prostora – tam se jih popiše in se jim poda ustrezno informacijo

oziroma navodilo o nadaljnjih postopkih;

- osebe, ki so bile v stiku s sumljivim paketom oziroma vsebino paketa

se umaknejo na ločen prostor izven zavarovanega prostora;

označevanje (GEŠP), popis oseb (Policija), ter prejmejo ustrezno

informacijo o morebitnih takojšnih potrebnih ukrepih (osebna higiena,

tuširanje) in o morebitnih dodatnih ukrepih v primeru pozitivnega

rezultata.
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Sumljiva pisemska   

pošiljka
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Po zaključenem vzorčenju:

 Ljudje, ki so bili v stiku s snovjo ostanejo v “karanteni”. Poobl. ZNPPol,

56.člen začasna omejitev gibanja.

 GEŠP ostane na kraju in čaka na rezultat testov.

 Laboratorij sporoči rezultate testa OKC in vodji intervencije.

 Negativen test zaključena intervencija

 Pozitiven test evakuacija širšega območja…
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Primer pisemskih 

pošiljk CZ

• 2014, Pisemske pošiljke vodstvu Češke

Republike

• Osumljeni študent veterine

• Uporabljena snov: Cianovodikova kislina oz.

vodikov cianid (HCN)

• Strupena kemikalija (krvni bojni strup), najdemo

ga tudi v koščicah grenkih mandeljnov, marelic in

češenj

• Gre za zelo hlapno tekočino, ki pri nekoliko

povišani poletni temperaturi že prehaja v plinasto

obliko. Organizem je dobro absorbira.
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Pisemske pošiljke z 

„belim“ prahom

• Letno več intervencij

• Večinoma nenevarna vsebina (sladkor, moka,

sol, …)

• Dvakrat je pošiljka vsebovala pesticid, dvakrat

prepovedano drogo
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„Novo Polje“ 

• nasilje v družini,

• poizkus požiga,

• poizkus napada na policista,

• najdba kemikalij,

• nesreča in poškodba dve delavcev NFL pri

zavarovanju sledi,

• zavarovanje sledov na kraju in odstranitev v

celoti izvede OPZ, ob pomoči PU Ljubljana,

delavcev Kemis, Gasilska brigade Ljubljana,

policistov SE in pripadnikov SV ter NFL.
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Najnevarnejše snovi in sredstva so bila uničena

na kraju, del snovi pa je bilo prepeljanih na Poček,

kjer so bile uničene z detonacijo.

Odstranjeno je bilo:

4290 kg kemikalij – Novo Polje

3219 kg kemikalij - Cirkuše
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Večina opreme za delo z nevarnimi snovmi je

izvirala iz donacij ZDA. Vsa ta oprema je bila

starejša od 10 let.

Zmanjkalo je osnovne zaščitne opreme (Tyvek,

filtri za maske, rokavice).

Zmanjkalo je vsebnikov za zavarovanje vzorcev.
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Identifikacijo smo opravljali s FTIR identifikatorjem

iz NFL. RAMAN je bil poškodovan v eksploziji.

Detektor nevarnih kemikalij je posodilo podjetje

PAN Elektronik!
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Ni bilo prvič…

• najdba Iperita v Brežicah (2000),

• serija osmih pisem s sumljivo vsebino (2002),

• dva prenosna kemijska laboratorija za

ugotavljanje prisotnosti bojnih strupov (2002),

• iperit v Škofji Loki (2003),

• „Tekavec“ (2010 in 2014)

• poštne pošiljke na Češko (2014),

• od 2002, letno vsaj pet sumljivih poštnih pošiljk,

• več primerov izdelave eksplozivnih snovi (TATP,

HMTD, pirotehnične zmesi).
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Kaj smo se naučili?

„Na papirju“ smo najboljši, realnost pa pokaže

drugačno sliko.

Od vseh enot, ki so „vedno“ pripravljene, se lahko

zanesemo le še na gasilce.

Za opremo, znanje in lastno varnost moramo

poskrbeti sami!
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Univerzalna rešitev
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Varnost

Izbira ustrezne varovalne opreme – glede na

grožnjo ali najvišja stopnja zaščite.

Nevarnosti se izpostavi minimalno število

posredovalcev.

Čim krajši čas izpostavljenosti.
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Kako naprej?

Brez ustrezne opreme delo ni mogoče. Nujen je

dokup detektorjev in identifikatorjev (radioaktivnih,

kemičnih in bioloških snovi).

Varovalna oprema mora biti kompatibilna tudi z

drugimi (policija, gasilci, NMP, …)
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Zgolj opomniki in navodila ne pomagajo.

Nujno je tudi izobraževanje bombnih tehnikov OPZ

ter policistov in kriminalistov.

Določene teme je potrebno vključiti v izobraževalni

proces policistov.
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razprava, vprašanja in pobude
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