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Občina Mozirje, na podlagi določil 2. točke Načrta razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski 
ali radiološki nesreči, št. 842-14 /2012-105-DGZR, z dne 18. 7. 2012, izdaja Občinski načrt 
prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je dodatek k 
načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči Občine Mozirje. 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

Tablete kalijevega jodida (v nadaljevanju: tablete) se za potrebe Občine Mozirje hranijo v 
Splošni bolnišnici Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica. Občina jih prevzame ob jedrski ali 
radiološki nesreči, na podlagi sklepa vlade Republike Slovenije in odredbe poveljnika Civilne 
zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse. Jodna profilaksa je zaužitje 
neradioaktivnega joda v obliki tablet pred ali takoj ob jedrski ali radiološki nesreči, da se zaščiti 
ščitnica pred obsevanjem zaradi kopičenja radioaktivnih izotopov v njej. Jodno profilakso se 
načrtuje za celotno prebivalstvo in intervencijske enote v Republiki Sloveniji do dopolnjenega 
40. leta starosti (3. odstavek 1. člena Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali 
radiološki nesreči (Uradni list RS, št. 59/2010). Tablete je potrebno zaužiti takoj po izdani 
odredbi o izvajanju jodne profilakse. Zaščita traja 24 ur po zaužitju. 

2 OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE 

2.1 AKTIVIRANJE ODGOVORNIH OSEB IN PRISTOJNIH ORGANOV 

ReCO Celje, na podlagi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne 
profilakse, takoj obvešča in aktivira pristojne organe ter odgovorne osebe, ki sodelujejo pri 
izvajanju posameznih zaščitnih ukrepov. Aktiviranje poteka po naslednjem vrstnem redu: 
 poveljnik CZ Občine Mozirje, 
 župan, - namestnik poveljnika, 
 občinski Štab CZ Mozirje, 
 PGD Mozirje. 
Poveljnik CZ Občine Mozirje takoj prevzame vodenje akcije razdeljevanja tablet. Štab CZ 
Mozirje po navodilih poveljnika zbira podatke o stanju na terenu ter sproti odpravlja nastale 
pomanjkljivosti in težave. Komunikacija poteka preko GSM-ov ali po telefonskih zvezah. Če 
to ni mogoče, je potrebno določiti drug način prenosa informacij (sistem ZARE, ipd.). 

2.2 OBVEŠČANJE JAVNOSTI O RAZDELJEVANJU TABLET 

 Obveščanje javnosti se začne na državni ravni, ko je preko medijev vsa Slovenija obveščena 
o razdeljevanju tablet. Bolj podrobno obvestilo za občane Občine Mozirje pripravi poveljnik 
CZ občine Mozirje s pomočjo članov štaba CZ, ki ga čim prej objavi v sredstvih javnega 
obveščanja in na druge krajevno običajne načine. Za dodatne informacije lahko objavi 
telefonsko številko svetovalne službe, ki jo v ta namen organizira. Obvestilo občanom mora 
vsebovati naslednje informacije: 

 kje prebivalci posameznih zaselkov tablete lahko dvignejo, to je lokacijo razdelilnih mest v 
Občini Mozirje; 

 od kdaj do kdaj bo razdeljevanje tablet predvidoma potekalo; 
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 kateri prebivalci so do prejema tablet upravičeni in kateri ne; 
 koliko tablet pripada vsakemu upravičencu. 
3 NAVODILO ZA PREVZEM TABLET 

Prevzem tablet iz skladišča v bolnišnici Topolšica, se opravi neposredno po odredbi poveljnika 
Civilne zaščite RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse. Za prevzem in dostavo 
tablet je zadolžen s sklepom župana določen pripadnik CZ Mozirje. V primeru, da le ta iz 
kakršnega koli razloga ne more opraviti prevzema tablet, poveljnik štaba CZ določi drugo 
osebo. Pooblaščena oseba štaba CZ Mozirje se nemudoma odpelje v Splošno bolnišnico 
Topolšica, kjer prevzame tablete, namenjene za Občino Mozirje. Tablete se morajo čim prej, 
najkasneje pa v eni uri po tem, ko je bil aktiviran, dostaviti v prostore Občine Mozirje, kjer jih 
prevzamejo gasilci in druge osebe, ki so zadolženi za razdeljevanje tablet na terenu. 

4 NAVODILO RAZDELJEVANJA TABLET 

Do prejema tablet so upravičeni vsi prebivalci do dopolnjenega 40. leta starosti (v nadaljevanju: 
upravičenci). Delivci tablet bodo pri razdeljevanju vodili evidenco prejemnikov tablet. Podlaga 
za vodenje evidence prejemnikov tablet bo seznam prebivalcev Občine Mozirje do 
dopolnjenega 40. leta starosti po naseljih (v nadaljnjem besedilu: seznamih upravičencev). 
Delivci tablet bodo skupaj s tabletami prejeli tudi seznam upravičencev za območje, ki ga bo 
njihovo delilno mesto pokrivalo. Delilna mesta za razdeljevanje tablet bodo organizirana na 
nivoju PGD-jev. V vsakem PGD-ju se bo organizirano po eno delilno mesto na lokaciji, kjer je 
sedež PGD-ja. Upravičenci, ki se iz objektivnih razlogov ne bodo mogli zglasiti na delilnem 
mestu v svoji KS, oz. PGD-ju, ki operativno pokriva njihovo območje, bodo tablete lahko 
prevzeli na drugem - njim najbližjem - delilnem mestu. Zaradi nepopolnosti evidenc na 
seznamih upravičencev (seznami upravičencev ne bodo mogli biti ažurirani na dan uporabe, 
zato bodo verjetno nepopolni) in zaradi lokalno neusklajenega prevzemanja tablet, delivci na 
svojih seznamih ne bodo imeli vseh oseb, ki bodo pri njih tablete prevzeli. Da bi zagotovili 
popolno evidenco prevzemnikov tablet, bodo delivci za te osebe vodili dodaten seznam. 
Vpisovali jih bodo v poseben formular, ki ga bodo prejeli skupaj s tabletami in seznamom 
upravičencev za njihovo delilno mesto. V ta formular bodo vpisovali ime in priimek, naslov in 
datum rojstva prejemnika tablet. Datum rojstva je pomemben za ugotavljanje upravičenosti do 
prejema tablet. Odmerki za pitje tablet so različni glede na starost uporabnika. Določeni so v 
navodilih za uporabo in v Pravilniku o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki 
nesreči. 
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4.1 NAČIN RAZDELJEVANJA TABLET UPRAVIČENCEM 

Delivci tablet se takoj po pozivu zglasijo v prostorih PGD Mozirje, kjer čim prej prevzamejo 
potrebno število škatlic s tabletami, seznam upravičencev za delilno mesto oz. za območje, ki 
ga bodo pokrivali in poseben formular za vpis prejemnikov, ki jih ne bo na njihovem seznamu. 
Občani tablete kalijevega jodita prevzamejo: 
        
 Sedežu Občine Mozirje 
 Gasilskem domu PGD Mozirje 
 Podružnični šoli Šmihel 
  
Po prevzemu tablet gredo delivci tablet na delilno mesto, kjer začnejo tablete deliti 
upravičencem po seznamu. Tablete se delijo samo osebam do dopolnjenega 40. leta starosti, 
kot določa pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida. Občani se za prevzem tablet zglasijo na 
sedežu pristojnega PGD-ja ali na drugem najbližjem delilnem mestu, če se zaradi trenutnih 
okoliščin ne morejo zglasiti na pristojnem PGD-ju. 

 

4.1.1 Razdeljevanje upravičencem po seznamu 

Razdeljevalci delijo tablete upravičencem po prejetem seznamu tako, da vsakega prejemnika 
na njem ustrezno evidentirajo. Na tem seznamu so samo upravičenci, ki imajo na območju 
delilnega mesta stalno bivališče. 

 

4.1.2 Razdeljevanje upravičencem izven seznama 

Razdeljevanje tablet osebam, ki ne bodo na seznamu delivca, ker le-ta ne bo popoln ali ker ne 
bodo krajani zaselka, ki jo bo delilno mesto pokrivalo, bo potekalo na naslednji način: delivec 
na podlagi osebnega dokumenta najprej ugotovi, ali oseba izpolnjuje starostno mejo za 
upravičenost do prejema tablet. Če bo ta pogoj izpolnjevala, jo vpiše na za to pripravljen 
poseben formular, ki bo vseboval ime in priimek, naslov ter datum rojstva. Nato ji izda 
predpisan odmerek tablet. Zaradi primerov izdajanja tablet upravičencem izven njihove KS, 
lahko pride do tega, da bodo na nekaterih delilnih mestih tablete ostajale, na drugih pa 
zmanjkovale. Za zagotovitev nemotenega poteka razdeljevanja tablet bo potrebno sproti 
spremljati stanje, koliko tablet je bilo kje razdeljenih upravičencem po posebnem seznamu. O 
tem bodo delivci sproti obveščali poveljnika CZ Mozirje ali za to določenega pripadnika Štaba 
CZ. Na podlagi teh podatkov se bodo tablete po potrebi naknadno sproti prerazporejale po 
delilnih mestih. To prerazporejanje bo koordiniral Štab CZ Mozirje. 
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4.2 NALOGE POSAMEZNIH ENOT IN SLUŽB PRI RAZPOREJEVANJU TABLET
           
Razdeljevanje tablet mora potekati čim hitreje in brez zapletov, zato morajo vsi udeleženci v 
akciji natančno poznati svoje naloge in odgovornosti. 
 
 
4.2.1 Poveljnik CZ Mozirje 

Poveljnik CZ občine ima naslednje naloge: 
 najprej preveri ali je pooblaščena oseba namestnik aktivirana in v akciji za prevzem tablet 

v bolnišnici Topolščica. Če le ta tega ne more opraviti, takoj določi drugo osebo izmed 
pripadnikov štaba CZ; 

 skliče in prevzame vodenje Štaba CZ; 
 spremlja stanje na terenu, predvsem delovanje zadolženih oseb za razdelitev tablet na 

terenu; 
 spremlja potek vseh aktivnosti razdeljevanja tablet in usmerja delo posameznih akterjev. 

 
 

4.2.2 Občinski Štab CZ Mozirje 

Takoj po objavi odredbe poveljnika CZ RS o uvedbi zaščitnega ukrepanja jodne profilakse se 
pripadniki Štaba CZ zberejo v prostorih Občine Mozirje. Njihove naloge so predvsem: 
 priprava potrebnih podatkov in organizacijskih postopkov za nemoteno distribucijo tablet 

po posameznih delilnih občine (priprava seznamov upravičencev do prejema tablet po 
posameznih delilnih občine, zagotovitev formularjev za evidentiranje prejemnikov tablet, ki 
jih razdeljevalci ne bodo imeli na svojih seznamih, pomoč pri pripravi količin tablet za 
potrebe razdeljevalcev na terenu ipd.); 

 spremljanje poteka razdeljevanja tablet, vzdrževanje zvez z razdeljevalci ter usklajevanje in 
pomoč pri organizaciji razdeljevanja tablet na terenu; 

 sodelovanje in pomoč pri morebitnih prerazdelitvah tablet po delilnih mestih, kjer bo 
prihajalo do pomanjkanja ali viška tablet, ker večje število upravičencev ne bo moglo 
prevzeti tablet v pristojnem delilnem mestu, ampak jih bodo prevzemali na drugih delilnih 
mestih; 

 izvajanje drugih aktivnosti po nalogu poveljnika CZ Mozirje. 

4.2.4 Pripadniki PGD Mozirje 

Pripadniki PGD Mozirje v občini Mozirje se aktivirajo kot pomoč štabu CZ Mozirje. Takoj po 
pozivu se zglasijo v prostorih Občine Mozirje, kjer dobijo dodatna navodila. Natančnih potreb 
po pripadnikih PGD Mozirje ni mogoče določiti, ker se vnaprej ne da predvideti, ali bodo na 
razpolago vsi predvideni akterji za razdeljevanje tablet ali ne. 

4.2.5 Občinska uprava 

Občinska uprava skrbi za ažurnost seznama prebivalcev Občine Mozirje do dopolnjenega 40. 
leta starosti po naseljih. Ta seznam ažurira enkrat letno. Ažuriran seznam prebivalcev je priloga 
temu načrtu zaščite in reševanja. 


