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Iztok Prezelj

O POMENU KRITIČNE INFRASTRUKTURE

Hitre spremembe, nepredvidljivi dogodki, krize in grožnje varnosti so postali stal-
nica v sodobnem varnostnem okolju, za katero je značilno vedno več ogrožajočih 
pojavov, njihova vedno večja medsebojna povezanost in transnacionalnost. Gro-
žnje varnosti, kot so terorizem, informacijske, okoljske, gospodarske, kriminalite-
tne, zdravstvene, vojaške in druge grožnje, so v raziskovalnem in prakseološkem 
smislu pomembne zaradi njihovega potencialno smrtonosnega vpliva na ljudi in 
na temeljno družbeno infrastrukturo. zadnja ljudem omogoča opravljanje števil-
nih temeljnih družbenih funkcij, hkrati pa predstavlja vir mnogih tveganj. V t. i. 
družbi tveganja vsaka nova razvojna stopnja prinaša mnoge koristi, hkrati pa tudi 
nekatere nevarnosti, ki jih mora znanost identificirati in poglobljeno analizirati. 

Veliko znanosti, ki se tako ali drugače ukvarjajo z varnostjo, se je v drugi polovi-
ci devetdesetih let preusmerilo na področje t. i. človekove varnosti (human securi-
ty), v okviru katere se proučuje grožnje varnosti in nacionalne ter celo mednarodne 
varnostne ukrepe z vidika človekovih potreb in ne več zgolj z vidika države. Na 
tem področju je bilo zastavljenih veliko raziskav in napisanih veliko člankov. V no-
vem tisočletju pa se po drugi strani vedno bolj uveljavlja pristop, ki se osredotoča 
na ogroženost in zaščito temeljnih družbenih infrastrukturnih objektov oziroma 
skupin tovrstnih objektov (sistemov). Temeljni vzrok proučevanja tega področja je 
seveda prav tako potencialni ogrožajoči vpliv na človeka, vendar pa je fokus pro-
učevanja usmerjen na same infrastrukturne sisteme. Relevantnost teh sistemov za 
človekov obstoj je bila velikokrat utemeljena. Denimo Knight in Sullivan (2000: 
1) sta ugotavljala, da se je veliko večjih infrastrukturnih sistemov tako razvilo, da 
so družbe in pripadajoče organizacije postale zelo odvisne od njih. V določenih 
primerih so takšni sistemi tako razširjeni in pomembni, da je normalno delova-
nje družbe odvisno od njihovega stalnega delovanja. Ellison in sodelavci (1999) so 
ugotavljali, da družbena odvisnost od kritične infrastrukture vedno bolj narašča,  
Koubatis in Schonberger (2005: 212) pa sta menila, da brez teh sistemov ni več 
mogoče več razmišljati o normalnem živjenju.

Sodobno pojmovanje kritične infrastrukture zajema vse tiste objekte in sisteme, 
katerih nedelovanje oziroma omejeno delovanje povzroča družbeno-krizne situacije 
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ali celo ogroža varnost. Sem sodi širok spekter infrastruktur, kot so prometna, ele-
ktroenergetska, naftna, plinska, zdravstvena, jedrska, prehranjevalna, vodooskrbna, 
informacijska in podobna infrastruktura. Številne pretekle krize in nesreče so priza-
dele ravno delovanje teh infrastruktur in posledično onemogočile normalno delova-
nje družbe. zaradi tega so mnoge države po svetu začele z uveljavljanjem koncepta in 
politike zaščite kritične infrastrukture v izbranih infrastrukturnih sektorjih. Nekatere 
so šle tako daleč, da so izdelale horizontalne preglede kritičnih infrastruktur in za-
ščitnih ukrepov, s čimer so pridobile dokaj celovit pregled nad tveganji, grožnjami, 
nevarnostmi in obstoječo zaščito. Poleg tega se je EU namenila identificirati tako 
imenovano evropsko kritično infrastrukturo, ki zajema tiste infrastrukture, katerih 
nedelovanje se lahko prenese iz ene na več držav EU. Empirična nujnost proučevanja 
kritične infrastrukture v nacionalnih okvirih je torej več kot nujna in je v neposredni 
odvisnosti od razvitosti same države. Teoretična relevantnost teme pa je povezana z 
izjemno tehnično, sistemsko in varnostno kompleksnostjo delovanja kritične infra-
strukture in njene interakcije z ljudmi. Na tem področju nedvomno obstaja še veliko 
znanstveno-raziskovalnih priložnosti.

Namen te knjige je proučiti dejanski varnostni pomen kritične infrastrukture in 
predstaviti sintetične rezultate pregleda nekaterih infrastrukturnih sektorjev v RS. V 
prvem članku so tako izpostavljene številne opredelitve kritične infrastrukture, ana-
lizirano je znanstveno razumevanje kritičnosti, ranljivosti, ogrožanja in soodvisnosti 
tovrstne infrastrukture. Članek opozarja, da je prvi korak pri oblikovanju nacionalne 
politike zaščite kritične infrastrukture ravno v celovitem nacionalnem pregledu kri-
tične infrastrukture in s tem povezanih groženj, ranljivosti ter soodvisnosti. Ravno 
zadnja predstavlja vir številnih konceptualnih in tehničnih izzivov. V preteklosti se 
namreč znanost in praksa nista veliko ukvarjali s proučevanjem horizontalnih soci-
otehničnih soodvisnosti med sociotehničnimi infrastrukturnimi sistemi. Ta članek s 
svojimi ugotovitvami torej predstavlja konceptualni uvod v proučevanje posameznih 
sektorjev v RS. Poleg tega izpostavlja tudi relevantnost procesov na ravni EU, zaradi 
katerih bo morala Slovenija opredelitu tudi evropsko kritično infrastrukturo na la-
stnih tleh.

V jedru knjige so članki, ki predstavljajo sintetične ugotovitve glede kritične infra-
strukture v energetskem, finančnem, zdravstvenem, vodnem, prometnem in infor-
macijsko-telekomunikacijskem sektorju. avtorji člankov sintetično proučujejo ključ-
ne sektorske grožnje in tveganja, asimetričnost geografske razporejenosti objektov 
kritične infrastrukture, družbeni pomen oziroma kritičnost posameznih sektorjev in 
medsektorske soodvisnosti. Članki so rezultat obširnega raziskovalnega projekta z 
naslovom Definicija in zaščita kritične infrastrukture v RS, ki sta ga financirala MoRS 
in aRRS. Članki so v veliki meri rezultat skupinskih delavnic, na katerih so se po po-
sameznih podsektorjih (18) s pomočjo strokovnjakov (113) izpolnjevali vprašalniki, 
ki so bili oblikovani v okviru projekta. Delavnice so bile izvedene v času med januarjem 
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in marcem 2008.1 Na koncu knjige predstavljamo še medsektorsko sintezo stanja kri-
tične infrastrukture v RS po nekaterih ključnih parametrih. Naj poudarim, da knjiga s 
svojo vsebino predstavlja samo nadgrajeni izsek iz celotnega raziskovalnega projekta. 
Končno raziskovalno poročilo vsebuje bistveno več informacij in podrobnosti.

Namen knjige je tudi odpreti razpravo o kritični infrastrukturi v RS. Naša država je 
soočena z nujnostjo opredelitve lastne kritične infrastrukture in njenih temeljnih ele-
mentov. To nenazadnje pričakuje tudi EU, ki je sprejela posebno direktivo na to temo. 
Hitra diagnoza stanja v Sloveniji pokaže, da smo v posameznih sektorjih relativno do-
bro pripravljeni za odzivanje na motnje, vendar pa je med sektorji kritične infrastruk-
ture prisotno precejšnje nerazumevanje horizontalne povezanosti. To pomeni, da je 
Slovenija še posebej ranljiva ravno na mestu horizontalnih medsektorskih prenosov 
motenj, kar je v veliki meri povezano s prevladujočim sektorskim načinom razmišlja-
nja. Ko smo avtorji izvajali delavnice na temo kritične infrastrukture, je občasno izgle-
dalo, kot da opravljamo še funkcijo ozaveščanja ključnih upravljavcev glede potencial-
nih nevarnosti, ranljivosti in medsektorske povezanosti. Na splošno lahko ugotovimo, 
da varnostna kultura v RS na področju kritične infrastrukture ni na nič kaj zavidljivem 
nivoju. To se ne nanaša na segment varovanja tajnih podatkov, ampak na segment zave-
danja družbeno škodljivih posledic nedelovanja posameznih sektorjev ipd. 

Na nekaterih seminarjih v zvezi s kritično infrastrukturo, ki so potekali v Sloveniji, 
se je izpostavila dilema o koristnosti in novosti omenjenega pristopa. Seveda je v Slo-
veniji v preteklosti obstajala kritična infrastruktura obstajala, vendar omenjeni pri-
stop ponuja pogled na tovrstno infrastrukturo skozi sodobnejšo prizmo, ki upošteva 
sodobne metode določanja ranljivosti in tveganj, soodvisnosti ter kritičnosti. Vse to 
lahko v končni fazi poveča njeno zaščito in posledično našo varnost ter stabilnost.

Naj v uvodu opravim še pomembno terminološko pojasnilo. Nekateri posame-
zniki v strokovnih krogih so odprli vprašanje primernega prevoda terminov critical 
infrastructure in critical infrastructure protection. Po njihovem mnenju naj bi se 
termina prevajala kot ključna infrastruktura in varovanje ključne infrastruktu-
re. Urednik in vsi avtorji te knjige smo omenjenemu vprašanju posvetili posebno 
pozornost, saj s tem prispevamo k oblikovanju slovenske strokovne in znanstvene 

1 Delavnice so bile izvedene v naslednjih sektorjih in pripadajočih podsektorjih: energetika (preskr-
ba z nafto, preskrba s plinom in preskrba z elektriko), promet (cestni, železniški, pomorski in zračni 
promet), zdravje (predbolnišnična oskrba, bolnišnična oskrba in podsektor zdravil, serumov, cepiv, 
farmacevtskih proizvodov, biolaboratorijev ter bioagensov), jedrsko gorivo, informacijska in komu-
nikacijska tehnologija (IKT-informatika, IKT-komunikacije in strojna oprema), voda (zagotavljanje 
pitne vode, nadzor kvalitete vode in nadzor kvantitete vode), preskrba s hrano, finance (infrastruktura 
za trgovanje, plačila, kliring in poravnave ter sistemi finančnih instrumentov) in kemična industrija. 
Vprašalnik je vključeval enajst sklopov vprašanj kvalitativne in kvantitativne narave. Delavnice so se 
izvajale pod okriljem vladne Medresorske koordinacijske skupine za zaščito kritične infrastrukture in 
resornih ministrstev,., na katerih so v vsakem podsektorju sodelovali vsi odgovorni upravljavci javnega 
in zasebnega značaja. za samo izvedbo je bilo odgovornih več raziskovalcev.
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terminologije. Ugotovimo lahko, da se v angleščini na strokovni in znanstveni rav-
ni univerzalno uporablja izraz critical infrastructure oziroma critical infrastructure 
protection. Ta termin uporabljajo v svojih nacionalnih dokumentih vse anglosaksonske 
države. Pregled prevodov v nacionalne jezike nekaterih drugih držav je pokazal, da se 
največkrat uporablja termin kritična infrastruktura. Na tej podlagi ugotavljamo, da je 
glede na navedeno boljša varianta prevoda angleškega termina critical infrastructure 
v obliki kritične infrastrukture kot pa ključne infrastrukture. Termin ključna infra-
struktura ne pove, za kakšno ključnost gre, medtem ko termin kritična infrastruktura 
sugerira, da gre za infrastrukturo, ki je kritična za normalno delovanje družbe in države, 
poleg tega pa sugerira na prisotnost potencialnega ogrožanja te infrastrukture. V tem 
primeru gre za neposredni prevod tujega termina, pri čemer se izgubi najmanj pomen-
ske vrednosti. od ostalih možnih prevodov bi bil sprejemljiv še termin vitalna infra-
struktura, saj opozarja na življenjsko ključnost oziroma pomembnost infrastrukture, 
kar je neposredno povezano z družbeno eksistenco in varnostjo.

Druga terminološka dilema se nanaša na zaščito ali varovanje kritične infrastruk-
ture. avtorji te knjige ugotavljamo, da se termina v veliki meri prepletata, kar pomeni, 
da lahko pomenita eno in isto. Vendar pa se termin varovanje nanaša na ožje vidike 
zagotavljanja relativne nemotenosti delovanja kritičnih sistemov, procesov in dejav-
nosti, predvsem na bolj operativne in fizične vidike zaščite. Zaščita pa je termin šir-
šega pomena, saj lahko vključuje sistemske vidike zaščite in varovanja, kibernetske 
vidike ipd. Poleg tega si povečano vlogo lastnikov in upravljalcev kritične infrastruk-
ture lahko lažje predstavljamo pod zaščito kot zgolj pod varovanjem. Iz navedenih 
razlogov v tej knjigi uporabljamo termin zaščita kritične infrastrukture. Tovrstno 
rabo priporočamo tudi v slovenskem prostoru.

zbornik torej predstavlja inovativno in pionirsko delo v Sloveniji, ki bralcu postreže 
z novo metodologijo horizontalnega ocenjevanja kritične infrastrukture, izbranimi 
rezultati tovrstnega pregleda kritične infrastrukture v Sloveniji, terminološkim razja-
snjevanjem zapletene tematike in policy priporočili na področju zaščite kritične in-
frastrukture. Knjiga je namenjena širokemu spektru bralcev, kot so znanstveniki, ki se 
ukvarjajo z nacionalno varnostjo, kriznim upravljanjem, zaščito in reševanjem ter spe-
cifičnimi infrastrukturami, in strokovnjakom s posameznih infrastrukturnih področij. 

Viri
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Iztok Prezelj

KRITIČNA INFRASTRUKTURA IN SODOBNA 
VARNOST  

1 Uvod

Pojmovanje kritične infrastrukture se je sčasoma spremenilo zaradi razvoja tehno-
logije in še posebej z vzponom terorizma kot globalno pomembne grožnje varnosti. 
Nekoč se je med kritično infrastrukturo uvrščalo tiste infrastrukture, katerih dalj-
še motenje bi lahko povzročilo večje vojaške in ekonomske posledice (Dunn, 2005: 
264; Moteff v Hellstrom, 2006: 5). Dunnova ugotavlja, da je delni razlog spreminjanja 
v tem, da je opredeljevanje kritične infrastrukture subjektivna kategorija, Moteff in 
Parfomak (2004) pa sta izpostavljala pomen konteksta, ki vpliva na razumevanje kri-
tične infrastrukture. Danes je kritična infrastruktura izjemno široka kategorija. lewis 
(2006: 29) celo meni, da je težko identificirati sektorje, ki niso kritični. Kljub vsemu 
je opaziti, da se znanost in praksa vendarle osredotočata na nekatere pomembnejše 
infrastrukture.

Schulman in Roe (2006) opredeljujeta kritično infrastrukturo kot temeljne zmo-
gljivosti, tehnične sisteme in organizacije, ki zagotavljajo zmogljivosti. Vse navede-
no omogoča zagotavljanje velikega spektra družbenih aktivnosti, dobrin in storitev. 
Infrastrukture so po svoji naravi večnamenske in lahko predstavljajo globalna sred-
stva za nedoločljive cilje. Ellison in sodelavci (1999), Boin, lagadec, Michel-Kerjan 
in overdijk (2003: 100), lewis (2006), Nozickova in Turnquist (2005), Schulman 
in Roe (2006)  ter drugi  pojmujejo kritične infrastrukture predvsem kot mreže, ki 
zagotavljajo prometne, finančne, komunikacijske, preskrbne, elektroenergetske in 
podobne transakcije. Nekako podobno pojmuje kritično infrastrukturo tudi Michel-
Kerjan (2003: 134). Razume jo namreč kot kompleksni sistem med seboj vedno bolj 
povezanih elementov. V kritično infrastrukturo uvršča industrije, institucije in di-
stribucijske mreže ter sisteme, ki zagotavljajo kontinuiran tok dobrin in storitev, ki 
so nujne za varnost in blagostanje prebivalstva. obstaja še mnogo drugih avtorjev, 
ki pa predvsem ponavljajo, kako od državnih opredelitev kritične infrastrukture (še 
posebej pogosto ameriško opredelitev). 
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Ugotovimo lahko, da opredelitve kritične infrastrukture zajemajo predvsem pro-
metne sisteme (cestni, zračni, pomorski in železniški promet), telekomunikacijske in 
informacijske sisteme, elektroenergetske sisteme (elektrika, nafta in plin), finančne in 
bančne sisteme, sisteme preskrbe z vodo in sisteme preskrbe hrano. Nekateri (avtorji 
ali pa države) pa pod kritično infrastrukturo uvrščajo tudi državne institucije, reševal-
ne službe (vključno z javnim zdravstvom), kemično industrijo ipd. Pregled številnih 
opredelitev tudi pokaže, da avtorji večinoma previdno ohranjajo odprto opredelitev 
kritične infrastrukture, saj poudarjajo, da izpostavljajo le najpomembnejše sektorje 
oziroma sisteme kritične infrastrukture. Sektorizacija celotne kritične infrastrukture 
je seveda potrebna, saj je njena zaščita le na ta način lahko obvladljiva dejavnost (ozi-
roma obvladljiv skupek dejavnosti).2 

Kritično infrastrukturo je torej mogoče razdeliti na posamezne infrastrukturne 
sektorje, ki jih nadalje lahko razdelimo na industrije (npr. v primeru transportnega 
sektorja na letalski, kopenski in pomorski promet), storitve (npr. v primeru teleko-
munikacij na žične, brezžične in širokopasovne storitve) ali čisto na splošno na pro-
dukte (Reinermann in Weber, 2003: 3).

Slika 1: Struktura sektorjev (Reinermann in Weber, 2003: 3).

Pogled na zgornje sisteme ali sektorje razkriva, da družbena infrastruktura ob-
staja zaradi izvajanja določenih družbeno relevantnih procesov. V svojem bistvu 

2 Nobena kategorizacija kritične infrastrukture na sektorje (sektorizacija) ne more biti dokončna: po 
Michel-Kerjanu (2003: 134), je pa potrebna, saj omogoča lažje pojasnjevanje celotnega problema in 
dober okvir za soočanje z ranljivostmi v vsakem sektorju. 
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je sestavljena iz funkcionalno in fizično (prostorsko) razpršenih sistemov oziroma 
objektov. Gre tudi za specifično obliko socio-tehničnih sistemov, kar pomeni, da ne 
gre samo za tehnične sisteme, temveč za specifične kombinacije organizacijskiih in 
tehničnih sistemov.

Spreminjanje opredelitev kritične infrastrukture v preteklosti v kombinaciji s po-
znavanjem hitrega spreminjanja sedanjosti, nas navaja na ugotovitev, da se bo opre-
delitev kritične infrastrukture verjetno spreminjala tudi v prihodnosti. Pri vsem tem 
pa je ključno, kako pojmujemo kritičnost v zvezi z infrastrukturo.

2 Razumevanje kritičnosti 

zagotavljanje zaščite kritične infrastrukture naj bi temeljilo na dobrem razumevanju 
kritičnosti infrastruktur. Ena od prvih predpostavk zaščite kritične infrastrukture je 
namreč v razumevanju, kaj pomeni  kritično pri vsaki od relevantnih infrastruktur. 

Pričakovati bi bilo, da je kritičnost v zvezi z infrastrukturo dobro opredeljena na 
konceptualni ravni, vendar pa temu ni tako. Eden od ključnih problemov je v tem, 
da se opredelitev kritičnosti spreminja skozi čas, saj gre za subjektivni proces ozna-
čevanja nečesa kot kritičnega (classification of what is critical lies in the eyes of 
beholder). Danes se denimo pod kritično infrastrukturo v zDa in Kanadi pojmuje 
celo nacionalne spomenike (Dunn, 2005: 264; auerswald, Branscomb, la Porte in 
Michel-Kerjan, 2005). Pa vendarle si poglejmo nekaj opredelitev kritičnosti:

infrastrukture so kritične  zato, ker so nujne za delovanje sodobnih družb in ker •	
gre za velike tehnične sisteme, ki so še posebej ranljivi na raznovrstne motnje 
(Pommerening, 2004); 
po auerswaldu, Branscombu, la Portu in Michel-Kerjanu (2005: 78) pa je infra-•	
struktura vedno kritična, ko so storitve, ki jih zagotavlja, kritične za nacionalno 
varnost;
kritični infrastrukturni sektor je tisti, katerega motenje bi lahko imelo resne po-•	
sledice za javnost (Reinermann in Weber, 2003);
infrastrukturni sektorji so kritični, ker so nujni elementi za delovanje nekaterih •	
sekundarnih sistemov in dejavnosti. Če prenehajo z delovanjem, bodo prizadete 
številne druge družbene zmogljivosti (Schulman in Roe, 2006).

Mnogo avtorjev ugotavlja, da je opredejevanje kritičnosti lahko izjemno težka 
naloga (npr. Moteff in Parfomak, 2004). Nekateri denimo ugotavljajo, da je izredno 
težko ločevati med kritično in nekritično infrastrukturo. Ravno soodvisnost med 
mrežami sugerira, da je tovrstno razlikovanje ničvredno oziroma zaman.  Tudi mo-
tnje infrastruktur, ki jih morda ne označimo kot kritične, namreč lahko pripeljejo do 
pomembnih posledic. Npr. dvotedenski zastoj pri delovanju komunalnega sistema 
v večjem mestu bi že lahko povzročil kaos, predpostavljajo Boin, lagadec, Michel-
Kerjan in overdijk (2003: 100). Tudi Johnson (2006: 3) ugotavlja, da ravno omenjena 
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soodvisnost med sektorji povratno otežkoča natančno definiranje, kaj je del kritične 
infrastrukture in kaj ni.

Hellstrom (2006: 5) govori o tveganju, da kritična infrastruktura postane vse, kar 
je pomembno za delovanje družbe, kar z drugimi besedami pomeni nič specifične-
ga, na kar bi se lahko osredotočili pri njeni zaščiti. Tudi lewis (2006) ugotavlja, da 
enostavno ni mogoče zaščititi vse kritične infrastrukture, zato se je treba osredotočiti 
na ožje elemente. Johnson (2006: 3) v tem smislu govori o ločevanju med primarni-
mi in sekundarnimi sistemi. Med prve uvršča najranljivejše elemente v nacionalni 
infrastrukturi. 

V literaturi je tako zaslediti tri povezane pristope v zvezi z zmanjševanjem širine 
kritične infrastrukture. Izhodišče pristopov je v tem, da v določenem sektorju, ki je 
označen za kritično infrastrukturo, seveda ni vse kritično v smislu zgornje oprede-
litve. Kritični so samo nekateri procesi (pristop a) oziroma nekatere točke (pristop 
B) 3 ali nekateri elementi (pristop C).4 Ključni razlog za redukcijo je v kasnejši obvla-
dljivosti zaščite kritične infrastrukture.5 Enostavno ni mogoče zaščititi vse kritične 
infrastrukture, zato se je treba osredotočiti na nekaj konkretnega in obvladljivega.

Reinermann in Weber (2003), ki se osredotočata na kritičnost procesov, ločita 
med več nivoji kritičnosti:

poslovno-kritični procesi (kritični procesi za podjetja), kamor sodijo tisti procesi, •	
katerih motenje bi lahko ogrozilo obstoj podjetja,
kritični procesi za sektor in•	
kritični procesi za družbo.•	

S stališča družbe, kar nas v tej knjigi najbolj zanima, niso relevantni vsi kritični 
procesi v podjetjih. Vsi kritični procesi na nižjem nivoju niso nujno kritični tudi na 
višjem nivoju. Denimo onemogočenje delovanja kritičnega procesa v posameznem 
podjetju zelo verjetno ne bo imelo nobenega resnega učinka na družbo. To pa nujno 
ne drži, če ima takšno podjetje velik tržni delež v sektorju ali pa celo monopol (Rei-
nermann in Weber, 2003).

Hellstrom (2006: 5) ugotavlja, da se ocenjevanje, kaj je kritična infrastruktura, 
ne more začeti kar z ocenjevanjem, katere infrastrukture so pomembne za družbo. 

3 Med elementi sistema kritične infrastrukture so po Michel-Kerjanu (2003: 134) le nekateri kritični. 
To so tisti elementi, katerih uničenje ali onemogočenje bi ohromilo celotne regije, če že ne države. 

4 V tem smislu ugotavlja Hellstrom (2006: 12), da kritične infrastrukture niso kritične samo zato, ker 
so na splošno pomembne, temveč ker s svojo strateško povezanostjo odražajo popolno družbeno 
ranljivost na samo nekaj ključnih točkah v sistemu.

5 S pomočjo določitve kritičnih točk v okviru sektorja v bistvu zreduciramo izjemno kompleksen 
problem v obvladljivejši problem. osredotočenje na zaščito kritičnih točk posledično pomeni opti-
malno zaščito kritične infrastrukture v okviru sektorjev z najmanjšimi stroški (lewis, 2006: 16).
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Namesto tega predlaga, da se analiza začenja z opredelitvijo sistemske maksimalne 
referenčne točke za skupno kritičnost specifičnih tehnoloških in družbenih sistemov. 
To pomeni, da je treba oceniti, kje je tehnološki in družbeni sistem najranljivejši in 
kako je ta ranljivost povezana.

Če so sektorji kritične infrastrukture mreže, potem je možni način rešitve pro-
blema obsežnosti kritične infrastrukture v uporabi mrežne analize, s pomočjo kate-
re lahko določimo t. i. kritične točke (critical nodes) in njihove vzajemne povezave. 
Mreža je skupek točk, ki so med seboj bolj ali manj povezane. S pomočjo mrežne 
analize lahko po predlogu lewisa (2006: 16) vsak sektor najprej modeliramo kot 
mrežo, nato opredelimo kritične točke in jih v nadaljevanju analiziramo, vključno z 
vzajemnimi povezavami.6 Kritične točke so po lewisu najpomembnejše točke raz-
dora (most important points of failure). Gre za točko v sektorju, kjer napad, nesreča 
ali druga motnja lahko povzroči največ škode. Možen način določitve kritične točke 
temelji na številu povezav z drugimi točkami. Kritičnost je največja tam, kjer je najve-
čje število povezav. Tam je hkrati tudi največja ranljivost (celotnega sistema) (lewis, 
2006: 73). lewis (2006: 17) tudi ugotavlja, da so kritične točke pogosto geografsko 
zgoščene oziroma neenakomerno – asimetrično razporejene. Pogosto so recimo 
zgoščene na bolj urbanih področjih. To ga navaja k načelu, da je pri zaščiti kritične 
infrastrukture treba vložiti 80 odstotkov sredstev na 20 odstotkov državnega ozemlja. 
Pri tem seveda odstotki niso toliko pomembni kot je pomembno razumevanje asi-
metričnega razmišljanja pri zaščiti kritične infrastrukture. 

lewis navaja primere nacionalnega naftnega in plinskega distribucijskega sistema 
v zDa. Daljše ali že krajše motenje obeh sistemov bi povzročilo katastrofalne posle-
dice, saj nafta in plin ne bi mogla priti do uporabnikov. Njegova analiza je pokazala, 
da ima naftni distribucijski sistem v zDa le 14 kritičnih točk, katerih onesposobitev 
bi zares povzročila velike motnje. Točke se nanašajo na velike koncentracije zalog in 
najpomembnejša križišča. Podobno je ugotavljal za internet, ki ga sestavlja približno 
250 milijonov strežnikov, med katerimi pa so le nekateri kritični. Tisti, ki imajo naj-
večjo oziroma najmočnejšo povezanost z internetom. V tem smislu ugotavlja, da je v 
celotnem internetu manj kot 250 kritičnih strežnikov.  Motnja v delovanju enega od 
teh ima bistveno resnejše posledice kot bistveno večje motnje pri delovanju štvilnih 
drugih serverjev. 

Radvanovsky (2006: 8) v tem smisu navaja, da je ameriško ministrstvo za domo-
vinsko varnost v nacionalni bazi 33.000 relevantnih objektov označilo le 5 odstotkov  
(ali 1.700) objektov za kritične. zaradi nesoglasij med zvezno, državno in lokalno 
oblastjo ter zasebnim sektorjem glede kritičnosti, je sestavljanje konsenzualnega spi-
ska kritične infrastrukture stalen izziv ameriškega novega ministrstva.

6 Ellison in sodelavci (1999) so na tej točki opozarjali, da število točk, ki so vključene v posamezne 
mreže, včasih sploh ni razpoznavno.
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Po določitvi kritičnih točk in oblikovanju podatkovne baze kritičnih točk je treba po 
lewisu začeti z njihovo analizo (critical node analysis), ki mora vključevati tudi mre-
žno analizo, s pomočjo  katere lahko določimo kritične povezave (critical links). Kritič-
ne povezave so tiste, katerih pretrganje bi pomenilo razpad omrežja  (lewis, 2006: 96).

3 Grožnje kritični infrastrukturi

Grožnje kritični infrastrukturi izhajajo iz potencialnega ogrožajočega vpliva na člo-
veka, ki je odvisen od te infrastrukture. Ta vpliv je lahko neposreden ali posreden. 
Boin, lagadec, Michel-Kerjan in overdijk (2003: 100) so v tem smislu ugotavjali, da 
je problem predvsem v naraščajoči človekovi odvisnosti od povezanih mrež in nara-
ščajoči povezanosti mrež. oboje vpliva na povečevanje družbene ranljivosti. odvi-
snost od tovrstnih mrež je danes večja kot si večinoma predstavljamo. Že samo rahla 
motnja v delovanju določene infrastrukture ima lahko velike posledice in se lahko 
prenese na druge sisteme. 

Skrb v zvezi z nemotenim delovanjem nacionalne kritične infrastrukture se na-
naša predvsem na:

resne napake in motnje v njihovem delovanju (povzročene predvsem zaradi po-•	
mankljivosti v sistemu oziroma notranjih vzrokov), 
napade kot namerna dejanja: predvsem zunanjih akterjev,•	
nesreče (širok spekter bolj ali manj naključnih dogodkov, ki po navadi nastanejo •	
zunaj proučevanih ali prizadetih sistemov).7

Resnost potencialnih groženj kritični infrastrukturi narašča (auerswald, Brans-
comb, la Porte in Michel-Kerjan, 2006: 9). To je očitno, saj se je o kritični infrastrukturi 
na konceptualni in operativni ravni začelo govoriti predvsem v luči terorističnega ogro-
žanja. Če pogledamo natančneje zadnje večje teroristične napade (New York, Madrid in 
london), potem lahko ugotovimo, da so vsi vključevali objekte kritične infrastrukture. 
Boin, lagadec, Michel-Kerjan in overdijk (2003: 101) ugotavljajo, da je problem v tem, 
da teroristi lahko poskušajo izkoristiti našo (družbeno) odvisnost od kritične infra-
strukture oziroma mreže. V tem smislu teroristom sploh ni treba uničiti določene mre-
že, ampak jo lahko uporabijo kot orožje proti družbi ali državi. Michel-Kerjan (2003: 
133) k temu dodaja, da so teroristi v preteklih napadih v bistvu izkoristili oziroma upo-
rabili mreže kot orodje za razširjanje grožnje. Mreže so bile tako uporabljene kot orožje. 
Npr. ameriški poštni sistem je poskrbel za razpošiljanje z antraksom okuženih pisem. 
Flynn (2004) pa je v zvezi s tem menil, da motivacija teroristov za napad na kritčno 
infrastrukturo zajema neposredno škodo in tudi kolateralno škodo, še posebej v obli-
ki zmanjšanja zaupanja javnosti v storitveno dejavnost, ki jo zagotavlja infrastruktura. 

7 Nekako podobno tudi auerswald, Branscomb, la Porte in Michel-Kerjan (2006: 5) ločijo med na-
ravnimi in tehnološkimi nesrečami ter nesrečami, povzročenimi s strani teroristov.



K r i t i č n a  i n f r a s t r u k t u r a  i n  s o d o b n a  v a r n o s t

15

lewis (2006: 62) dodaja, da je kritična infrastruktura relativno enostavna tarča za tero-
riste, zaradi njenega obsega in relativno nizkega vložka za doseganje velikih učinkov.

4 Ranljivost kritične infrastrukture

Ranljivost je posledica dejstva, da večina kritičnih infrastrukturnih sistemov ni nastala z 
mislijo na varnost pred posegi ljudi. V ospredju so bili drugi cilji, med katerimi je ključ-
no vlogo igral zaslužek.  Marsikje je tako tudi danes, ponekod pa se že uveljavlja varnost 
tudi kot eden od temeljnih vidikov delovanja sistemov (Hellstrom, 2006: 6). Bistveno je, 
da kompleksnost in razvoj družbe naraščata, kar se odraža tudi na povečevanju kom-
pleksnosti in prepletenosti (povezanosti) kritične infrastrukture. zaradi tega postaja 
kritična infrastruktura vse boj ranljiva, kar posledično vpliva tudi na ranljivost družbe. 
zdi se, da vedno manjši kritični dogodki lahko povzročijo vedno večje posledice.8 

Tehnološke spremembe in sistemske nadgradnje vplivajo na razvoj kritičnih in-
frastruktur, s tem pa tudi na samo ranljivost kritičnih infrastruktur. Sistemsko-teh-
nološke spremembe namreč lahko povzročajo nove sistemske napetosti, ki lahko pod 
določenimi pogoji (npr. nenadna sprememba v sistemu) izbruhnejo. Tovrstne spre-
membe so lahko nevarne, če v končni fazi negativno vplivajo na človekove vrednote, 
meni Hellstrom (2006: 3). To je še posebej pomembno, saj govorimo o tehnološki 
multidimenzionalnosti, ki v bistvu pomeni prepletanje starih in novih tehnologij v 
samem sistemu oziroma med sistemi. Kritične infrastrukture namreč načeloma ob-
segajo več tehnologij različnih vrst, starosti in trajnosti. 

Na tej točki naj izpostavim Perrowa (1999), ki je menil, da so napake sestavni del 
vsakega tehničnega sistema (so vanj vgrajene oziroma še bolje: so sestavni del sistem-
skih značilnosti), tako da so napake in nesreče neizogibne ali celo „normalne“. V tem 
smislu podaja dve temejni značilnosti vseh tehničnih sistemov: tesno povezanost in 
interaktivno kompleksnost. Povezanost se nanaša na stopnjo povezanosti in soodvi-
snosti delov sistema, interaktivna kompleksnost pa se nanaša na stopnjo nenačrtova-
ne interakcije med deli sistema, med katerimi se lahko prenašajo okvare.

za analizo ranljivosti in tveganj v zvezi s kritično infrastrukturo se lahko uporablja 
sofisticirane znanstvene analize. Problem je sicer v tem, da ne obstaja enotna in standar-
dizirana metoda, temveč veliko metod in pristopov, ki so bili aplicirani na zelo omejena 
področja. Naj na tej točki omenimo samo enega od pristopov, ki ocenjuje tveganje za 
kritično infrastrukturo na podlagi kombinacije med grožnjami in ranljivostjo. Splošna 
formula za oceno tveganja v zvezi s kritično infrastrukturo se glasi (Hellstrom, 2006: 6):

Tveganje = nevarnost oziroma grožnja (sprožilni dogodki) + ranljivost

8 Glej Prezelj (2005) o naraščanju kompleksnosti družbe in o metuljevih efektih (majhnih dogodkih 
z velikimi posledicami).
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5 Soodvisnost med sektorji kritične infrastrukture

Elementi v posameznem sektorju so med seboj soodvisni, kar pomeni, da se lahko motnje 
v delovanju enega elementa prenesejo na delovanje drugih elementov in končno lahko 
celo na celotni sektor.9 To je v vsakem sektorju že dolgo znana resnica. Teorija in praksa 
kritične infrastrukture pa se vse bolj ukvarjata z analizo soodvisnosti med sektorji.

Sektorji so med seboj funkcionalno soodvisni, kar pomeni, da je funkcionalnost ene-
ga sektorja ali sistema odvisna od funkcionalnosti drugih sektorjev ali sistemov. Motnje v 
enem sektorju lahko povzročijo motnje v drugih sektorjih. Boin, lagadec, Michel-Ker-
jan in overdijk (2003: 100) ter Peerenboom (2001) razumejo naraščajočo soodvisnost 
med sektorji kot soodvisnost med mrežami. Razlog temu so našli v tržnih mehanizmih, 
ki zahtevajo od mrež večjo zmogljivost oziroma učinkovitost, kar je pripeljalo do večje 
vključitve nove in sodobne tehnologije. Večja učinkovitost je izgrajena na boljši poveza-
nosti, kar pomeni večji soodvisnosti, ki povratno zahteva še večjo zmogljivost. Tako se 
zdi, da bodo lahko vedno manjše motnje povzročale vedno večje učinke.

le Grand, Springinsfeld in Riguidel (2003: 3) na tej točki poudarjajo razliko med 
odvisnostjo in soodvisnostjo. odvisnost pomeni, da stanje ene infrastrukture vpli-
va na stanje druge infrastrukture, medtem ko je soodvisnost odvisnost v obe smeri. 
Hellstrom (2006: 12) v zvezi s tem ugotavlja, da lahko prihaja do škodljivih prenosov 
tudi, če sistemi med seboj niso fizično povezani. Vzajemna povezanost je lahko rele-
vantna samo v določenih primerih oziroma pod določenimi pogoji. Naslednja slika 
prikazuje nekatere oblike soodvisnosti med sektorji.

Slika 2: Slika soodvisnosti med infrasrukturami (Peerenboom, 2001).

9 Nozickova in Turnquist (2005: 146) v tem smislu ugotavljata, da je zmogljivost ene komponente ali 
podsistema lahko povezana z zmogljivostjo nekaterih drugih komponent ali podsistemov.
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Nekateri drugi avtorji (npr. lewis, 2006) ugotavljajo, da obstaja hierarhija odvi-
snosti med sektorji, kar pomeni, da so eni bolj odvisni od drugih. Naslednja slika 
prikazuje tovrstno soodvisnost, pri kateri so sektorji zgoraj bolj odvisni od sektorjev 
spodaj. Sektorji spodaj so torej bolj temeljni.

Slika 3: Stopnje in odvisnosti med enajstimi sektorji kritične infrastrukture (Lewis, 2006: 57).

Ugotovimo lahko dokaj veliko centralnost elektroenergetskega sektorja, saj so 
vsi drugi sektorji odvisni od električne energije. zadnje večje zatemnitve po Evropi 
so povzročile motnje denimo v delovanju mobilne telefonije, ne pa tudi stacionarne 
telefonije. 

za primer naraščajoče soodvisnosti pa lahko vzamemo vedno večjo odvisnost 
kritičnih infrastruktur od informacijskih in komunikacijskih sistemov. To soodvi-
snost lahko razumemo tudi v negativnem smislu, saj bi se funkcionalne motnje iz 
enega sektorja ali sistema lahko hitro prenesle na druge sektorje oz. sisteme. 

obstaja več spošnih kategorij soodvisnosti: 
 fizična soodvisnost•	  (npr. materialni output ene infrastrukture se uporablja s stra-
ni druge infrastrukture),
kiber odvisnost (npr. infrastrukture so odvisne od informacij, ki prihajajo po in-•	
formacijski infrastrukturi),
geografska soodvisnost•	  (npr. infrastrukture se nahajajo na skupnem prostoru),
logične soodvisnosti (npr. infrastrukture so povezane prek finančnih trgov) (Pee-•	
renboom, 2001, glej tudi le Grand, Springinsfeld in Riguidel, 2003: 3).

Večina kritične infrastrukture je navadno razporejena na bolj urbanih področjih, 
zato je pomembna geografska soodvisnost. V tradicionanem smislu so bile infrastruk-
ture soodvisne predvsem v fizičnem in geografskem smislu, vendar pa s širjenjem 
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informacijske tehnoogije in naraščajočo vlogo finančnih trgov narašča tudi pomen 
tudi kiber odvisnosti in logične soodvisnosti. Vse oblike soodvisnosti po definiciji 
presegajo same sektorje infrastruktur in seveda tudi kompetence posameznih insti-
tucij. zaradi navedene povezanosti lahko danes govorimo o izjemno kompleksnem 
področju kritične infrastrukture, ki je sestavljeno iz velikega števila mrež, sistemov, ki 
so v takšni ali drugačni, močnejši ali šibkejši povezanosti v vsaki državi. Povezanost 
pa se ne konča v državi, temveč je globalna. 

ločimo lahko med tremi oblikami motenj oziroma napak, ki se prenašajo med 
infrastrukturami:

stopničaste napake (motenje ene infrastrukture neposredno povzroči motnje pri •	
drugi infrastrukturi – domino efekt),
eskalirajoče napake (motenje ene infrastrukture posredno poslabša stanje na dru-•	
gi infrastrukturi)10,
napake skupnega vzroka (motenje dveh ali več infrastruktur istočasno, zaradi •	
skupnega vzroka, npr. naravna nesreča, teroristični napad)11 (Peerenboom, 2001; 
Koubatis in Schonberger, 2005: 201).

Koubatis in Schonberger (2005: 202) ugotavljata, da se lahko omenjene napake 
dogajajo posamično ali pa celo v kombinaciji. za primer kombinacije navajata 11. 
september, ko je prišlo do rušenja objektov, prekinitve električnih in komunikacijskih 
povezav ter eskaliranja motenja. zanimivo in upoštevanja vredno pa je tudi mnenje 
Peerenbooma (2001), da razvitost, t. i. backup sistemov v določenih kritičnih infra-
strukturah ali sistemih v bistvu zmanjšuje soodvisnost (Peerenboom, 2001).

6 Razumevanje kritične infrastrukture s strani EU

zadnji večji teroristični napadi v državah EU so vključevali tudi kritično infrastruk-
turo, katere delovanje je bilo zaradi tega onemogočeno. To je poleg nekaterih nesreč 
in dogodkov, ki so dobili evropske razsežnosti, ključni razlog za začetek razmišljanja 
o evropski kritični infrastrukturi. V obstoječem razmišljanju EU obstaja zavedanje 
obstoja več kritičnih infrastruktur, ki bi, če bi bile poškodovane ali uničene, vpliva-
le na dve ali več držav članic. okvara ali uničenje dela te infrastrukture v eni državi 
članici bi namreč lahko negativno vplivala na številne druge in na celotno evropsko 
gospodarstvo. To postaja vse bolj mogoče, saj nove tehnologije (npr. internet) in li-
beralizacija trga (npr. za dobavo električne energije in plina) pomenijo, da je veliko 
infrastrukture del večjega omrežja. V takšnem okolju so varnostni ukrepi učinkoviti 

10 Npr. poplava, ki otežuje popravilo elektrarne na poplavljenem območju.
11 Npr. udar strele istočasno prekine električni dovod in komunikacijske povezave do nekega sistema.


