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 1. OBSEG NAČRTOVANJA ZA RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA 
 

Občinski načrt za razdelitev tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči je izdelan 

kot dodatek (D-203) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči. 

Občinski načrt na podlagi podatkov Izpostave URSZR Krško in regijskega načrta ZIR ob jedrski 

nesreči za območje Ljubljanske regije opredeljuje izvajanje ukrepov za razdelitev tablet 

kalijevega jodida v občini Velike Lašče.  

 

1.1 Temeljne ravni načrtovanja  

 

S tem načrtom se določijo upravičenci do tablet kalijevega jodida in postopek razdelitve tablet.  

 

Državni Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči v skladu z 

Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ureja oskrbo, razdeljevanje in uporabo 

tablet kalijevega jodida v okviru zaščitnega ukrepa jodne profilakse v primeru jedrske ali 

radiološke nesreče v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, ki bi lahko ogrozila prebivalstvo na 

delu ali celotnem območju Republike Slovenije. 

Jodna profilaksa je zaužitje neradioaktivnega joda v obliki tablet kalijevega jodida pred ali takoj 

ob jedrski ali radiološki nesreči, da se zaščiti ščitnica pred obsevanjem zaradi kopičenja 

radioaktivnih izotopov joda v njej. 

Jodno profilakso se načrtuje za celotno prebivalstvo in pripadnike reševalnih enot, služb in drugih 

operativnih sestav  v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 40. leta starosti. 

Razdeljevanje tablet kalijevega jodida podrobneje uredi Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje v načrtu razdelitve tablet kalijevega jodida, ki je sestavni del Državnega načrta zaščite 

in reševanja ob jedrski nesreči. 

 

Občina Velike Lašče v tem dodatku (D-203) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski  

ali radiološki nesreči izdela načrt za razdelitev tablet kalijevega jodida v občini Velike Lašče, v 

katerem konkretno in natančno opredeli ukrepe in naloge iz svoje pristojnosti.  

1.2.   Jodna profilaksa 

  

Jodno profilakso kot zaščitni ukrep ob jedrski ali radiološki nesreči v skladu z Državnim načrtom 

zaščite in reševanja ob jedrski nesreči predlaga Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost 

odredi pa poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, glede na vrsto in obseg jedrske ali 

radiološke nesreče in ogroženost prebivalcev 
 

Takoj po izdani odredbi o izvajanju jodne profilakse se ogroženo prebivalstvo v skladu z 

Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski nesreči pozove k zaužitju tablet kalijevega 

jodida preko medijev oziroma na drug primeren način. 
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Ogroženim prebivalcem izven polmera 10 km okrog NEK se ob uvedbi jodne profilakse, lahko 

pa tudi pred uvedbo tega ukrepa, razdelijo tablete kalijevega jodida, ki so skladiščene v 

bolnišnicah in drugih zdravstvenih organizacijah na način, ki ga v načrtu razdelitve tablet 

kalijevega jodida določi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 
 

Kalijev jodid je v obliki 65 mg tablet. Ena tableta vsebuje 50 mg neradioaktivnega joda. Škatlica 

tablet kalijevega jodida vsebuje 4 tablete, ob novih dobavah pa 2 tableti. Zaradi natančnosti 

odmerjanja morajo biti tablete ob novih dobavah oblikovane za deljenje na četrtine (razdelilna 

zareza v obliki križa). Škatlica mora biti po velikosti čim manjša zaradi lažjega shranjevanja. 

Odmerki tablet kalijevega jodida so glede na starost uporabnika: 

 Skupina prebivalstva Priporočen odmerek 

neradioaktivnega joda 

Število tablet kalijevega 

jodida 

 

1. Novorojenčki do 1 tedna 12,5 mg v obliki peroralne 

raztopine v zdravstvenih 

organizacijah 

 

2. Dojenčki do 1 meseca 12,5 mg 1/4 tablete za pripravo 

peroralne 

raztopine 

3. Otroci od 1 meseca do 3 let 25 mg 1/2 tablete 

4. 

5. 

6. 

Otroci od 3 do 12 let 50 mg 1 tableta 

Otroci od 12 let naprej 100 mg 2 tableti 

Odrasli do 40 let 100 mg 2 tableti 

 

2. PREDHODNA RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA 
 

Izpostave URSZR predhodno razdelijo tablete kalijevega jodida občinskim štabom CZ. Tableta je 

potrebno prevzeti na sedežu izpostave URSZR. Predhodno dodeljene tablete za štab CZ Velike 

Lašče se hranijo v kovinski omari tajništva na sedežu Občine Velike Lašče v originalni ovojnici, 

zaščiteno pred svetlobo in vlago, pri sobni temperaturi do 25°C. 

 

3. OBSEG IN NAČRT ZA RAZDELITEV TABLET KALIJEVEGA JODIDA 
 

Za ostale prebivalce v RS do 40 let starosti, ki se jim tablete kalijevega jodida ne razdelijo 

predhodno, se tablete kalijevega jodida iz državnih blagovnih rezerv shranjujejo v bolnišnicah in 

drugih zdravstvenih organizacijah ter se po potrebi razdelijo ob uvedbi zaščitnega ukrepa jodne 

profilakse, po predhodnem sklepu Vlade RS in odredbe poveljnika CZRS. Ne glede na navedeno 

pa lahko posamezni prebivalci RS do 40 let kadarkoli na lastno želji prevzamejo tablete 
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kalijevega jodida v lekarnah. 

 

Za prebivalstvo občin na območju Izpostave URSZR Ljubljana se zaloge tablet kalijevega jodida 

hranijo v dveh bolnišnicah v Ljubljani. 
 

Psihiatrična klinika Ljubljana Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje 

UKC Ljubljana Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana 

 

 

 

 

Za prevzem tablet kalijevega jodida za prebivalce občine Velike Lašče se določi namestnik 

poveljnika štaba CZ France Modic. Če le-ta zaradi objektivnih razlogov ni dosegljiv za izvajanje 

aktivnosti, določi Poveljnik CZ Velike Lašče drugega delavca.  

 

 

Razdelitev tablet kalijevega jodida za prebivalce občine Velike Lašče, do 40 let starosti se izvede 

preko PGD. Na sedežu občine se zakoniti zastopniki PGD prevzamejo tablete. Prebivalci jih 

dvignejo v posameznih gasilskih domovih. Občina o načinu razdelitve obvesti vse prebivalce. 
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Aktiviranje razdelitve tablet kalijevega jodida 

  

DOKUMENTACIJA,                  DIAGRAM POTEKA                       PRIMARNA 

POSTOPKI                                      AKTIVNOSTI                         ODGOVORNOST 
 

 

           

Obvestilo          ReCO Ljubljana 

           

 

 

 

Dokumenti o                                

aktiviranju                     

                             Poveljnik CZ Velike Lašče 
                                                                                Občinska uprava Velike Lašče 

           

           

           

           

           

                                                      

           

           

                                                                                                                       

 

 

           

 

           

                   

          

                                      

          

          

 

 

                                                                                   Poveljnik CZ Velike Lašče 

          Štab CZ Velike Lašče 

 

 

Ob sprejemu odredbe o izvajanju jodna profilaksa, ReCO Ljubljana takoj obvesti župana Občine Velike 

Lašče oz. Poveljnika in namestnika Poveljnika CZ Velike Lašče. Poveljnik ali namestnik Poveljnika CZ 

Velike Lašče odredi aktiviranje tega dodatka k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski 

nesreči.   

 

2.1.1. 

Posredovanje odredbe o 

izvajanju jodne profilakse 

2.1.3. 

Poveljnik CZ Velike Lašče 

Namestnik poveljnika CZ 

2.1.7. 

Spremljanje aktiviranja 

2.1.4. 

ŽUPAN 

2.1.2. 

AKTIVIRANJE 

2.1.5. 

Občinske enote in sile za CZ 

2.1.6. 

Informacijski center 
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Poveljnik CZ Velike Lašče takoj zagotovi aktiviranje odgovorne osebe za prevzem tablet kalijevega 

jodida v UKC Ljubljana in odgovornih oseb PGD za prevzem tablet na sedežu občine Velike Lašče ter 

izvajanje delitve tablet kalijevega jodida prebivalcem do 40 let v gasilskih domovih po občini.  

 

O pripravljenosti in aktiviranju Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč iz občinske 

pristojnosti, odloča Poveljnik CZ Velike Lašče (tudi Poveljnik CZ Regije in Poveljnik CZ RS). 

Pozivanje (aktiviranje) pripadnikov CZ in drugih občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč izvaja 

občinska uprava občine Velike Lašče. Prav tako je v njeni pristojnosti urejanje zadev v zvezi z 

nadomestili plač in povračil stroškov, ki jih imajo občinski pripadniki pri opravljanju dolžnosti v Civilni 

zaščiti oziroma na področju zaščite in reševanja. 

 

 

 

Načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida  je naslednji. 

 

IZVAJALEC/ odg. oseba OPIS AKTIVNOSTI 
POTREB

EN ČAS 

France Modic, namestnik 

poveljnika občinskega štaba CZ 

Prevzem tablet kalijevega jodida v UKC Ljubljana in 

dostava na sedež Občine Velike Lašče 

2 uri 

 

Predsedniki ali poveljniki PGD  Prevzem tablet kalijevega jodida na sedežu občine in 

dostava do gasilnih domov 

30 min  

do 1 ura 

Operativni gasilci Delitev tablet kalijevega jodida prebivalcem do 40 let 

v gasilnih domovih 

12 ur 

 



Občinski Načrt razdelitve tablet kalijevega jodida 

Občina Velike Lašče  7/8 

 

 
pristojna 

gasilska 

enota 

območje delovanja št. 

prebivalcev 

do 40 let v 

letu 2017 

odgovorna oseba 

PGD 

PGD 

VELIKE 

LAŠČE 

 

 

Velike Lašče, Male Lašče, Velika Slevica, Ulaka, Podulka, 

Prhajevo, Hrustovo, Hlebče, Opalkovo, Jakičevo, Pušče, Grm, 

Kukmaka Grm, Kukmaka 

 

 

624 

France Modic 

PGD Rob Podhojni hrib, Osredek, Centa, Pečki, Strletje, Mački, Uzmani, 

Purkače, Sekirišče, Krvava peč, Bukovec, Predgozd, Selo pri 

Robu, Vrh, Rupe, Dednik, Mohorje, Boštetje, Naredi, Bane, 

Zgonče, Marinčki, Tomažini, Gradišče, Bavdki, Dolščaki, Knej 

 

283 

Metod Strle 

PGD 

Turjak 

 

 

Turjak, Mali Osolnik, Gradež, Mali Ločnik, Veliki Ločnik, 

Podturjak, Četež, Ščurki, Prazniki, Javorje, Sloka gora, Laporje 
 

366 

Dušan Zelnik 

PGD 

Dvorska vas 

– Mala 

Slevica 

 

 

Dvorska vas, Mala Slevica, Medvejek, Kot, Podkraj  

165 

Boštjan Hočevar 

PGD 

Karlovica 

Karlovica, Poznikovo, Plosovo, Žaga, Podžaga, Krkovo, 

Lužarji, Borovec, Podstrmec, Brlog, Podkogelj, Kaplanovo, 

Logarji, Stope, Brankovo, Podsmreka, Dolnje Kališče, Gornje 

Kališče, Adamovo 

 

143 

Primož Ogrinec 

PGD 

Vel.Osolnik 

Veliki Osolnik, Laze, Srnjak, Škamevec, 52 Vladimir Tekavec 

PGD Dolnje 

Retje 

Dolnje Retje, Gornje Retje, Prilesje, Srobotnik, 

Strmec 
99 Gorazd Žužek 

PGD Rašca Rašica, Podlog 159 Klemen Pečnik 

PGD 

Škrlovica 

Škrlovica  20 

 

Dejan Gruden 

 

        

 

4. NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA 

4.1. Navodilo za vzdrževanje načrta 

 
Za vzdrževanje tega dodatka (D-206) k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči je 

odgovorna občinska uprava občine Velike Lašče.   
  

Ažuriranje  
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Ažurirajo se podatki ustanov, imena odgovornih oseb, telefonske številke, številke faksov, številke 

pozivnikov ZA-RE in drugi podatki, zajeti v prilogah k načrtu, in sicer ob nastali spremembi, najmanj 

pa enkrat letno.  

Ažurirajo se podatki o številu oseb do dopolnjenega 40. leta starosti.  

  

Občinski načrt, ki na podlagi regijskega načrta opredeljuje razdelitev tablet kalijevega jodida, se 

vzdržuje in ažurira po usmeritvah URSZR, Izpostava Ljubljana. 

 

 4.2. Navodilo za razdelitev načrta 

 

  

Razdelitev načrta  

  

Načrt (D-206) se hrani na Oddelku ZIR Velike Lašče,  

Načrt (D-206) se razdeli vsem PGD v občini 

Načrt (D-206) se javno objavi na spletni strani občine Velike Lašče. 
 

 

 5. DODATKI IN PRILOGE K NAČRTU  
Priloge in dodatki so skupni vsem načrtom zaščite in reševanja v Velike Lašče in se hranijo v mapah. 

 

 

 


