
 

 

 
 

 
D - 8 

 

NAČRT  

PREVZEMA IN RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA 
JODIDA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI  

 

 

Verzija 1 

 

 

 

 ODGOVORNA OSEBA ALI ORGAN DATUM PODPIS 

Izdelal Strok. sodelavec ZiR 
Danilo PRAPROTNIK 

september 2017  

Skrbnik Redno 

Odobril 
Občinski poveljnik Civilne zaščite 

Arnold LEDL 
07. 09. 2017 

 

Sprejel  
Župan 
Branko Petre 

07. 09. 2017  

 



D – 8: Načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči 
 

 

Dodatek k načrtu ZiR ob jedrski nesreči občine Dobrna, verzija 1 (ažurirano: september 2017)        Stran 1/1 

 

1. UVOD 

 
Ta načrt je izdelan na podlagi določil državnega Načrta razdelitve tablet kalijevega jodida, 
št. 842-14/2012-105-DGZR z dne 18.7.2012 v katerem je opredeljeno, da morajo občine 
izdelati svoje načrte razdelitve tablet kalijevega jodida. Je dodatek k občinskemu načrtu 
zaščite in reševanja ob jedrski nesreči, verzija 1.1, zadnje ažuriranje oktober 2013. 
 
S tem načrtom se določijo pooblaščene osebe za prevzem tablet kalijevega jodida v 
pristojni bolnišnici ter opredeli način delitve tablet kalijevega jodida.  
 
2.    NAHAJALIŠČE TER OSEBE IN ORGANI ZA PREVZEM TABLET KALIJEVEGA 

JODIDA  
 
Država organizira dva načina hrambe tablet KJ in sicer: 

1. z organe zaščite in reševanja, 
2. za občane. 

 
Za predhodni prevzem tablet KJ za organe zaščite in reševanja je zadolžena občinska 
uprava, ki tablete prevzame od Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostava Celje in jih 
hrani v svojih prostorih. 
 
Za operativni prevzem tablet KJ za občane sta zadolžena občinski poveljnik CZ in njegov 
namestnik. Tablete se hranijo v Psihijatrični bolnišnici Vojnik. Prevzem se organizira po 
prejetem ukazu republiškega poveljnika CZ. Za prevoz se uporabi osebno vozilo. 
 
3.    NAČIN DELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA  

 
Razdeljevanje tablet kalijevega jodida se bo izvajalo na sedežih 5 PGD–jev, ki se nahajajo 
v občini Vojnik. 
 
OŠCZ v sodelovanju s PGD-ji organizira prevzem tablet za občino VOjnik iz bolnišnice 
Vojnik za občane, poskrbi za prevoz do PGD-jev ter organizira predhodno inštruktažo 
dveh predstavnikov PGD-jev. Operativno izvedbo OŠCZ uskladi z gasilskim poveljnikom 
Vojnik.  
 
Policija po potrebi sodeluje pri zagotavljanju prometnega režima ter javnega reda in 
miru.   
 
4.      POMEN OKRAJŠAV 
 
CZ Civilna zaščita 

KJ Kalijev jodid 

PGD Prostovoljno gasilsko društvo Dobrna 

OŠCZ Občinski štab Civilne zaščite Dobrna 

 


