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Na podlagi 45. dlena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesreiami (Uradni list RS, it.
5tlzoo6-uradno preiiSteno besedilo), Uredbe o vsebini in izdelavi nadrtov zaidite in reievanja

(Uradni list RS, 5t. 3/zooz in tTlzoo6) in na predlog Staba civilne zaidite Obdine Moravske Toplice

izdajam naslednji

SKLEP

Sprejme se Nairt zaiiite in reievanja ob jedrski nesreti na obmodju Obtine Moravske

Toplice.
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NACRT ZASCITE IN REIEVANJA OBCINE MORAVSKE TOPLICE OB.JEDRSKI NESRECI

1. JEDRSKANESREEA

r.1 Uvod

V natrtu zastite in resevania ob iedrski nesreti v Obtini Moravske ToPlice ie poudarek na izvaianiu

dolgoroinih zaititnih ukrepov ob jedrski nesreii vNEK,zaietepasotudi aktivnosti inukrepi,iebi pri5lo do

nesreie v iedrski elektrarni v tuiini in bi bila prizadeto tudi obmoije Pomurja in s tem nasa obtina, ki Steie

6.366 prebivalcev v osemindvajsetih nasellih.

Naart ie izdelan ie z namenom, da se zagotovi pravotasno in organizirano ukrepanle ob iedrski nesreii ter s

tem u{inkovita zaidita, reievanle in pomot prebivalcem v obtini. Natrt ne zalema drugih nesrea z viri

ionizirajoaega sevania. Prav tako vani ni vkliuiena pripravljenost obtine na teroristitne napade z uporabo

radiacilskega oroZia.

Natrt ie izdelan v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesretami (Ur. list RS, <t. 51/06),

Zakonom o varstvu pred ioniziraioaimi sevanji in ledrski vamosti (ZVISJE-UPB-2, Ur. Iist RS, 5t.1o2lo4),

Uredbo o vsebini in izdelavni naartov zaiiite in reievania (Ur. list RS, \l3lo2, 171o2 ter 17106) ter drugimi

predpisi in strokovnimi podlagami, ki so upoitevani v temelinem naartu.

Obdinski naart zasdite in reievania ob iedrski nesreii je izdelan v skladu in na podlagi temelinega nadrta

(drZavni, ki ga ie spreiela Vlada RS) in regiiskega natrta zaiiite in reEevanja ob iedrski nesredi za Pomurle

ter podrobno opredeljuie izvajanje dolgoroinih zaSiitnih ukrepov in naloge zaitite in reievanja, ki so v

pristoinosti obiine ob nesreii v Nuklearni elektrarni Kr5ko (NEK) ter ob nesreiah s iezmeinimi vplivi v

iedrskih elektramah v tuiini, ker je ozemlje Obtine Moravske Toplice v obmoilu nadrtovania dolgorodnih

zaliitnih ukrepov in v obmodiu sploine pripravlienosti.

Natrt Obtine Moravske Toplice ie usklajen s temelinim naartom zaidite in relevania ob iedrski nesredi

(verzija z.o), kar ie razvidno iz pisnega mnenia UPrave RS za zaiCito in reievanje, 842-7l2oo8-12o, z dne

oJ.o7.2oo8.

V nairtu niso opredeljeni ukrepi in naloge ob drugih nesreiah z viri ioniziralodega sevania, kot so nesrete

pri transportu radioaktivnih ali jedrskih snovi, nesreie z drugimi viri ioniziraioiega sevania ali nesrede, ki bi

iih povzrotila strmoglavlienia satelita ali plovila na jedrski pogon. V nairt tudi ni vkliudena pripravlienost

obtine na teroristidne napade z uporabo radiaciiskega oroiia.

1.2 Viri ioniziraiotega sevania

Viri ionizirajodega sevania so naravni in umetni. Zaradi radioaktivnih izotopov v okoliu (zemlla, zrak, voda,

prehrana) je tlovek na razne naiine izpostavlien ionizirajodemu sevanju, Obiiaino iih delimo na zunanie in

notranie obsevanie. Do zunaniega obsevanja pride, de so radioaktivni izotoPi v tlovekovi okolici. Ob

razpadanju obsevaio iloveka z oddaianiem prodornih sevani, kot so npr. iarki Y. lzpostavitev sevanju ie v

tem primeru sorazmerna s tasom zadrievania v obmoiiu sevanja. Do notraniega obsevania pride zaradi

vnosa radioaktivnih snovi v organizem z vdihavanlem onesnaienega zraka (inhalaciia), uiivanjem

onesnaiene hrane in piiade (ingestiia) in zaradi vnosa skozi koio, zlasti de ie po5kodovana. Ob vnosu v

organizem prideio do izraza tudi tisti radioaktivni izotopi, ki zaradi malo prodornih deltnih sevani niso

pomembni kot zunanji sevalci, npr. plutoniievi izotopi, ki so sevalci o. V telo vneseni radioaktivni izotopi

razlitnih elementov se glede na kemijsko obliko obnalajo dokaj razlitno (Cas zadrZevania, kopitenje v

specifiinih organih ali tkivih, hitrost in delei izlodanla). Pomembno ie tudi to, da se po vnosu radioaktivnih

izotopov v telo ni mogode izogniti nadalinii izpostavlienosti sevaniu, ker radionuklidi obsevaio tkiva, dokler

se zadriuje v telesu.
Posebnih virov in nevamosti ioniziraioiih sevani v obtini ni.

IzdeIaI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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t.3 Jedrske elektrarne

t.3.r Jedrska elektrarna Kriko

KO

10 km

. "ilr

Slika t Nuklearna elektrarna Kriko

Nuklearna elektrarna Kriko ie v oddalienosti od Obtine Moravske Toplice vet kot too km.

t.r.2 Jedrske elektrarne v tuiini

Na obmotju rooo km od Slovenije deluie 5o iedrskih elektram s 1o9 energetskimi reaktorji, od tega iih ie 3z

v 5oo km pasu.

V tujini so Pomuriu najbliZje elektrame na MadZarskem, StovaEkem, ieSkem in Nemtiii (na Bavarskem), ki

so od meje Slovenije oddaliene do 3oo km (r7 iedrskih elektrarn).

t.4 Moine posledice nesrei v iedrskih elektrarnah

Ob jedrski nesredi se sprostijo radioaktivne snovi preteino v ozradje in se raz5iriio v obliki radioaktivnega

oblaka v okolie. Stopnia ogroienosti ob jedrski nesredi zaradi radioaktivnega onesna2enia okolia ie odvisna

od vrste in kolidine izpu5ne aktivnosti posameznih skupin radionuklidov. Prenos in raziirienie sta odvisna

od vremenskih razmer. Radioaktivni delci se med prenosom usedaio (suhi used) ali pa se izpiraio s

padavinami (mokri used) na povriine pod seboi.

Radioaktivno sevanie prihaja do tloveka z vdihavaniem radioaktivnih delcev, zauiitiem z vodo ali hrano ter
z neposrednim zunanjim obsevanjem iz radioaktivnega oblaka aliiz onesnaienih tal.

Vrsta in stopnia ogroienostise s tasom spreminjata. Srednie in dolgorotno po nesrediprihaia do obsevane

obremenitve zaradi zauZitia onesnaiene hrane, 5e posebej v krajih, kjer uporabliaio za pitie in napaianie

iivine deZevnico ter zaradi zunaniega sevania iz onesnaienih tal.

Obiina
Moravske
Toplice

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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NACRT ZASCITE IN RESEVANJA OECINE MORAVSKE TOPLICE OB JEDRSKI NESRECI

i.4.t Mozne posledice iedrske nesrete NEK v Obiini Moravske Toplice

NEK velia za varno iedrsko elektrarno in ima v svoiem varnostnem sistemu vgraienih vet varnostnih
elementov, zato ,e moZnost resne nesreie (talienie reaktorske sredice) maihna, 5e maniSa pa ie verietnost,

da bi v primeru nesreie pri5lo do nenadnega izpusta radioaktivnih snovi v okolie.

V primeru nesrede bi bile posledice najvedje v neposredni okolici, to ie do nekaj 1o km. V veCii oddalienosti
pa so posledice odvisne od vremenskih razmer.

1.4.2 Moine posledice iedrske nesrefe v tuiini

Ob nesretah v oddaljenih iedrskih objektih, predvsem tistih, ki so znotrai looo kilometrskega obmotia,
lahko ob neugodnih vremenskih razmerah (dei pri prehodu radioaktivnega oblaka) priiakulemo

onesnaienje na celotnem obmoiiu Sloveniie, s tem pa tudi obmoiie Obdine Moravske Toplice.

v 1.5 Sklepne ugotovitve

1. Obdino lahko prizadeneio nesrede:
- v jedrskih objektih (iedrske nesrede)
- s stacionarnimi in premiinimi radioaktivnimi viri,
- pri prevozu radioaktivnih snovi
- zaradi padca satelita na iedrski pogon alisatelita, ki ima na krovu iedrske snovi
- zaradi teroristiinega napada s sredstvi z iedrskimi ali radiaciiskimi snovmi

2. Naihuile so posledice iedrskih nesred (v iedrskih obiektih).

3. Jedrska nesreea sirlih razseznosti v NEK je zelo malo verietna, saj ima elektrarna vgrajeno visoko

stopnio pasivne in aktivne varnosti.

4. Huda jedrska nesreta znotrai looo kilometrskega pasu lahko prizadene celotno Sloveniio, s tem
tudi obmoaie Obtine Moravske Toplice.

5. Z obiinskim natrtom zasiite in re5evania ob jedrski nesreti se nadrtuiejo dolgoroini zasiitni ukrepi

(ODU) in ukrepi in naloge za obmoije sploine pripravljenosti, v katerem ie tudi obmoiie Obiine
Moravske Toplice.

6. Ob jedrskih nesretah (nesrete v tuiini) s iezmeinimivplivi na ozemlje Obdine Moravske Toplice se z

nairtom nairtuie izvaianie ukrepov in nalog opredeljenih za obmotje sploine pripravlienosti ob
nesredi v NEK.

7. Z obdinskim nairtom zaitite in reievania ob jedrski nesreti v NEK ali v tuiini se nairtujejo ukrepi in

naloge za zaitito, reievanie in pomoi za zagotavlianle osnovnih Pogo,ev za iivlienie, ki so v
pristoinosti Obiine Moravske Toplice,

V delih naarta, kier niso posebej raztleniene aktivnosti ob nesreCi v tuiini bi se uporabljali enaki postoPki,

kot ob nesredi v NEK.

I2deIaI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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2. OBSEG NACRTOVANJA

2.I Temeline ravni nairtovania

Temeljni natrt je ob iedrski nesreii dr:avni nairt in z niim se moraio uskladiti vsi ostali natrti.

Obtina Moravske Toplice leZi na obmoiju sploSne pripravlienosti in izdela nadrt zaitite in reievanja za

izvaianie dolgorodnih ukrepov ob jedrski nesredi v NEK in ukrepov, ki so predvideni ob nesreti v iedrskih
objektih v tujini.

Pred sprejemom obdinskega nairta se natrt poille na Upravo RS za zasaito in reievanle, ki po pregledu
natrta izda pisno mnenie o usklaienosti obiinskega s temelinim natrtom. Upoltevanie tega mnenja je

obvezno.

Obtinski nairt ie podrobno raztlenjen temeljni in regiiski natrt, ter konkretno opredeljuje izvajanie
dolgorotnih za5iitnih ukrepov in nalog v obmoiju sploine pripravljenosti ob nesreti v Jedrski elektrarni
Kr5ko (NEK) ali v kateri od iedrskih elektrarn znotrai looo kilometrskega pasu v tujini.

Zaidita, reievanje in pomot ob iedrski nesreii se organizira v skladu z naslednjimi nadeli:

. NdCero postopnosti pri uporobi sil in sredstev,

. Ndtelo preventive.

. Naielo pomoEi.

o NaEeloiavnosti.

. Natelo pravice do vorstva.

o NaEelo obveznega izvojanja odloiitev,

. Ndaeto zokonitosti.

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Stran 7

Datum: OKTOBER 2oo8
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3. KONCEPT ZAserrE, RESEVANANJA IN POMOCI Oe IEORSK UeSReit

3.r Temeline podmene naErta

Obtinski nairt zastite in resevania ie izdelan za iedrsko nesreto, pri kateri lahko pride do vetiega izpusta
radioaktivnih snovi v okolie, in sicer za:

o iedrsko nesreto v Nukleami elektrami Kriko
o jedrsko nesreto v jedrskih elektramah v tulini s dezmeinimi vplivi.

Obainski natrt temelii na vnaprei doloienih obmotjih nairtovania zaititnih ukrepov in nalog zasaite,

relevania in pomodi, stopniah nevarnosti in intervenciiskih nivojih, ki iih dolo{a temeljni natrt za pomursko
regiio ter s tem tudi za Obtino Moravske Toplice:

obmoiie sploine pripravlienosti. To ie obmotje celotne Obtine Moravske Toplice. Zaiiitni ukrepi se

izvaiaio na podlagi meritev ob iedrski nesreti v NEK ali podobni nesreii v tuiini.

Stopnie nevamosti:
. nenormalni dogodek
. zatetna nevamost
o obiektna nevarnost
. sploina nevarnost, se razglasi, ko grozi oziroma ie priSlo do polkodbe ali talienia sredice z

mornostio polkodovanja zadrievalnega hrama. Obstaia moinost ali pa je priSlo do izpusta
radioaktivnih snovi v okolie v taklnem obsegu, ki zahteva zaltitne ukrepe na liriem obmoiju okoli
elektrame.

lntervenciiski nivoii:
o intervenciiski nivoii, so izogibne doze, pri katerih zatnemo izvajati takojlnje in dolgoroine zaltitne

ukrepe za ogroZeno prebivalstvo;
o akciiski nivoiiso nivoji kontaminaciie prehrane, pri katerih zainemo uvaiati kontrolo nad prehrano;
. operativni intervenciiski nivoii so neposredno merliive ravni, pri katerih zatnemo uvaiati zaiditne

ukrepe za prebivalstvo ali delavce; izvedeni so iz intervencijskih in/ali akciiskih nivojev.

J.2 Koncept odziva ob iedrski nesrefi v NE Kriko

Koncept odziva temelii na stopniah nevamosti ob dogodku-nesredi ter ie v pristoinosti NE Kr5ko.

Za razw5tanje odstopani od normalnega obratovania elektrarne se uporablja naslednja Stiristopeniska
lestvica klasifikaciie:

o. nenormalni dogodek se razglasi, ko se dogodki razvijajo v smeri nenormalnega obratovanja elektrarne.

i. zaaetna nevamost se razglasi ob nastanku ali razvoju nenormalnega dogodka in ima ali bi lahko imela za
posledico zmanjsanie vamosti v elektrarni.

3. splolna nevamost se razglasi, ko grozi oziroma le priilo do talienia sredice z moZnostjo poikodovania
zadrZevalnega hrama.
Izdelal: oBatNA MoRAVSKEToPLICE 

stran 6 
Datum: oKToBER 2ooE

2. obiektna nevamost se razglasi pri nastanku ali razvoiu dogodkov, ki imaio ali bi lahko imeli za posledico
vetio odpoved vamostnih funkcii elektrarne ali poslediino ogroienost osebia elektrame in okoliSkega
prebivalstva
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DOGODEK

P-2oo Pregled jedrskih elektrarn s looo- kilometerskega obmofia
P-2oi Pregled jedrskih elektrarn s 5oo- kilometerskega obmotia

Slika z: Koncept odziva ob jedrski nesreii v Krikem

IzdeIaI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Stran 9

Datum: OKTOBER 2oo8
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NA.RT ZASCITE IN RESEVANJA OB'INE MORAVSKE TOPLICE OB JEDRSKI NESRECI

3.3 Koncept odziva v primeru iedrske nesrefe v tuiini

Koncept odziva ob ledrski nesreti v tuiini temelii na oceni moine ogroZenosti ( na napovedi Sirienia

radioaktivnega oblaka in moinem neposrednem onesna)enju Sloveniie ter na oceni posrednega vpliva

(uvoz, prehodi tez drZavno meio, potovanie v prizadete driave, zaidita slovenskih driavlianov v prizadetih

dr2avah itd.).

Na obmotiu Pomurla se v primeru jedrske nesrete v tujini, ki bi ogrozila tudi ozemlie Obdine Moravske

Toplice, izvalalo nairtovani ukrepi doloteni za obmotie sploine pripravlienosti za izvajanie dolgoro{nih
zaStitnih ukrepov in ie potek glavnih za5titno resevalnih dejavnosti prikazan na nasledniem diagramu

poteka deiavnosti:

NE

DA

Slika 3: Koncept odziva ob jedrski nesredi v tujini

Obveslllo o
jedrski nesreClv tujini

(znol.ai 't 000 km)

P rsverianje informacij in obveSaanje

Delno aktiviranre sigtema
odziva

Ovrednotenje vseh informaclj in
napoved Sirjanja radioaklivnega oblaka

Je onesnarenje Slovonije
verj€tn o?

Doloditev prevontivnih
ukropov

?

O nes naZen le Slovenaje

Doloail€v 2!Saitnih in

drugih ukrepov

Obdila in jevnost 60
v6g Ca! podrobno

soznanjeniz
,azmeram lv drtavi

tGr izvedoniini
proventivnimlin
priporoCenim I

.a6Citnimiukrepi.

Spremljanje izvajanje
ukrepov

stran to
Datum: OKTOBER 2oo8

NE

Posredni vpliv

Doloailev ukrepov in
njihovo izvajanje

Sprem ljanje situacije

O dloditev o ukrepih
dolgoaoanega

spremljanja poaledic
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3.4 Uporaba nairta

Obtinski naart zasaite in reievanla ob iedrski nesredi se aktivira ob iedrski nesreai v NEK, ko NEK razglasi

splolno nevarnost, ter ob nesredah v iedrskih elektrarnah v tuiini s iezmejnimi vplivi, pri katerih bi priilo do
veijega izpusta radioaktivnih snovi v okolie.

Pristojen za aktiviranie in izvedbo nairta ie povelinik CZ Obtine Moravske Toplice.

IZdEIAI: OBIINA MORAVSKE TOPLICE
Stran fl Datum: OKTOBER 2oo8
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4. PoTREBNE S!LE, SREDSTVA TER RAZPOLOZUIVI VIRI ZA IZVNANJE
NACRTA

4.t Pregled organov in organizacii, ki sodeluieio pri izvedbi nalog zaliite in
reievania ob iedrski nesreEi

Slika 4: Pregled organov in organizacij, kisodelujejo pri izvedbi nalog iz obtinske pristojnosti

IzdeIaI: OBCINA MoRAVSKE ToPLIcE
Stran 12

Datum: OKTOBER 2oo8
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NACRT ZASCITE IN RESEVANJA OBCINE MORAVSKE TOPLICE OB JEDRSKI NESRECI

4.r Pregled organov in organizacii, ki sodeluieio pri izvedbi nalog iz
obiinske pristoinosti

4.r.t Obtinski organi:
- iupan

- obdinski organi: obtinski svet ter obiinska uprava

4.r.2 Sile za ZRP
o organi CZ

- poveljnik CZ obfine

- namestnik poveljnika CZ obiine
- Stab CZ obdine

o Enote in sluibe CZ

- poverjenikiza civilno zaiiito
- enote civilne za5tite: ekipa prve pomoti

- sluZbe CZ: sluZbe za podporo

o Javne sluibe

- javna zdravstvena sluZba: Zdravstvenidom Murska Sobota,

- javna veterinarska sluiba: Veterinaria Murska Sobota, Veterinarski in2eniring Nabergoj

- iavna sluiba socialnega varstva: Center za socialno delo Murska Sobota,

- gospodarske javne sluZbe: SGP Pomgrad, Komunala Murska Sobota, iista narava Moravske
Toplice, Prevozni5tvo Sinkec.

P-z
Podatki o poveljniku CZ obiine, namestniku poveljnika CZ in ilanih Staba czl
o biine ter poverienikih CZ

P-8
P-st
P's8

P gasi lskih enot
shema organiz iranosti obiinskih sil ZRP

Seznam pripodn, ikov obiinskih enot CZ

4.2 Materialno-tehni€na sredstva za izvajanie natrta

Za izvajanje za5tite in reievanja in pomoti se nadrtujejo:

o obstoieta materialno-tehniina sredstva, ki se zagotavliaio na podlagi predpisanih meril za
organiziranje, opremljanie in usposabljanje sil za zaiiito, reievanje in pomod,

o materialno-tehnifna sredstva iz popisa, ki se zagotavljajo na podlagi materialne dolinosti,
o materialno-tehniina sredstva iz driavnih rezerv in
o sredstva pomodi kot so Zivila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se brezplaino

razdelijo ogroienim prebivalcem.

O pripravljenosti in aktiviranju sredstev iz popisa za potrebe obtinskih enot in sluib CZ ter drugih sil zaSiite,
reSevanja in pomoti, odloda povelinik CZ Obdine Moravske Toplice.

Za sredstva pomoti kot so Zivila, zdravila in drugi predmeti oziroma sredstva, ki se brezpladno razdelijo
ogroZenim prebivalcem se nadrtuje, da jih bodo zbrale humanitarne organizacije, s pitno vodo pa
oskrbovala gasilska dru5tva.

tzdelal: oBitNA MORAVSKE TOPLICE 
stran ,, Datum: oKT.BER 2oog
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P-65
Pregled podatkov o zaiiitno-reievalni opremi obtinskih enot in sluib CZ ter
drugih sil za zaiiito, reievanje in pomoi

P-66
Pregled sredstev iz popisa, razporeienih za obiinske enote, sluibe in druge
sileZRP

4.3 Predvidena finanina sredstva

Finanina sredstva se nafrtujejo za:

o stro5ke operativnega delovanja (povraiila stroSkov za aktivirane pripadnike CZ in druge sile za

zaiiito, reSevanje in pomoi),
o stro5ki usposabljanja enot in sluZb in
o materialne stroSke (prevozni stroiki, storitve idr.)

Vir sredstev je proratun Obiine Moravske Toplice, posebna postavka- rezervna sredstva.

D-r Notrtovana nina sredstva za izva e natrtatna n

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Stran 14
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5. oPAZOVANJE, OBvEsenru.le lN ALARMIRANJE

5.t Opazovanie, obveiianie in alarmiranie ob iedrski nesrefi v NEK

Pristojne sluZbe v NEK so zadol2ene za spremlianje delovanja elektrarne in klasifikaciio stopeni nevarnosti.

Glede na stopnjo razgla5ene nevarnosti se zainejo v NEK izvajati aktivnosti, opredeliene v natrtih.

5.r.t ObveSianie pristoinih organov v obiini ob razglasitvi obiektne in sploine nevarnostl

ReCO Murska Sobota obveida v skladu z veljavnim Obiinskim nadrtom obveSiania, aktiviranja in

alarmiranja:
- iupana,
- direktorja obdinske uprave
- obdinskega povelinika CZ,

- lzpostavo lnipektorata VNDN
- lzpostava lnSpektorata za okolie in prostor
- lzpostava Zdravstvenega inipektorata
- Zavod za zdravstveno varstvo.

Zavod za
zd ra vstve n o

varstvo Murska
Sobota

Slika 5: Shema obveiianla ob razglasitvi obiektne in sploine nevarnosti

Podatki o poveljniku CZ obiine, namestniku poveljnika CZ in ilanih Staba CZ obiine
ter ikih cz

ln$pektorat RS za
va,slvo pred naravnimi
in drugimi ncsredami

lzpostave
M urska Sobota

ln;pektorat RS za
okolje in prostor

lzpostava
M urska Sobota

lnSpektorat RS
za zd ra vstvo

lzpostava
M urska Sobota

OKC PU
tu.rka Sobota

P-z
)over

P-rz Seznam oseb, ki se jih obveita o nesreii
lmenik uporobnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e- poite na

podroiju zaiiite in reievania
Seznam odgovornih oseb zaZRP v obiini
Seznam inipektorjev lnipektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesreiami - lzpostova Murstka Sobota
Seznam inipektorjev Inipektorato RS za okolje in prostor - lzpostava Mursko
Sobota

P-zz

P-52

P -73

P -t+

P-n Seznam inipektorjev Zdravstvenega inipektorato R5- lzpostova Murska Sobota
P-tB Podatki o odgovornih osebah Zavod za zdravstveno vorstvo Murska Sobota

IzdeIaI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Stran i5

Datum: OKTOBER 2oo8

ReCO
turska Sobota

P oveljnik
Civihe zaeite

v obdini

Namestnik poveljnika
Civilne zaCite

v obeini

Dir6ktor obdinske
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St,okovni delavec ZRP
v obcini
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5.t.2 Obve5ianie javnosti

Obveldanje javnosti ob nesrediv NEK pomeni seznanitev prebivalcev s staniem, kije nastalo kot posledica

izrednega dogodka v NEK, ter Pripravami in izvaianiem zaititnih ukrepov.

Zatne se ob razglasitviobiektne in splo5ne nevarnostiin obsega:
-obveBdanie javnosti v Obiini Moravske Toplice se izvaja preko sredstev iavnega obveitania in lokalne

kabelske televizije.

Alarmnemu znaku bo sledilo obvestilo o izvajanju zaititnih ukrepov, ki jih bodo posredovali osrednii in

lokalni mediii. Navodila prebivalcem, po alarmnem znaku so vnaprei pripravljena in so priloga tega nadrta.

P-rz
P-13

P-22
tmenik uporabnikov telefonskih zvez, radiiskih postai, pozivnikov ter e- poite
na zaiiite in reieva a

Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posreduieio obvestila o izvaianiu

zaiiitnihP-16

D-sss Navodilo rebivalcem za ravnon e ob nesreti

D-zto N o vod ilo p r ebi v al ce m za za dr i ev a n'l s! tlp r t9 rn_pPstoru oz. zaklanjanje

D-zr7 Navodilo prebivalcem o izvajanju ukrepov radiacijske zaiiite na obmoiju ODU

Navodilo MZ prebivalcem o izvajanju ukrepov radiacijske zaiiite na obmoiiu
ODU

D-zr8

D-zr9 Kako bi ravnali v rtmeru edrske nesreie- kn iiica NEK za rebivalce

lnformacije za prebivalstvo vsebuieio predvsem naslednie podatke:

- o smerigibanja radioaktivnega oblaka,
- o trenutnem stanju v elektrarni ( zaposleni, razvoi dogodkov),
- o po5kodovanih in ranienih,
- vpliv nesreie na prebivalstvo in okolfe,
- kakino pomod lahko pritakuieio,
- ukrepih za umilitev nesrete,
- kako najizvaiajo osebno in vzajemno zaSdito,
- kako naj sodelujejo pri izvajanju zaititnih ukrepov ter
- kje naj dobiio dodatne informacije.

5.1.3 Opazovanje in obveiianie ob iedrski nesrefi v tujini

Obdina dobi od ReCO Murska Sobota zadetno obvestilo o dogodku v jedrski elektrarni v tujini, ki je
predvidena tudi ob razglasitvi sploSne nevarnosti zaradi nesrede v NEK.

Javnost mora biti o nesreii, tudi tisti, ki ne bi zahtevala izvajanja za5titnih ukrepov na obmoiju obiine,
pravotasno in objektivno obveitena.

IzdeIaI: OBCINA MORAVSKE ToPLIcE
Stran 16
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6. AKTIVIRANJE SIL IN SREDSTEV

Po prejemu obvestila o nevarnosti posledic jedrske nesrete na dolotenem obmoiju Obiine Moravske
Toplice, poveljnik CZ prouii situaciio in na podlagi stania in napovedi za naprej predlaga Zupanu, da
sprejme odloditev o pripravlienosti in aktiviranju:

- obfinskih organov vodenja in strokovnih sluib, ki so pristojna za operativno,
strokovno vodenie zaitite, re5evanja in pomoti,

- obdinskih sil in sredstev za zaidito re5evanie in pomot.

Zupan prenese oz. pooblasti poveljnika CZ Obtine Moravske Toplice za izvajanje potrebnih ukrepov

6.t Aktiviranje organov vodenia in strokovnih sluib

DOKUMENTACIJA
POSTOPKI

DIAGRAM POTEKA DEJAVNOSTI PRIMARNA
ODGOVORNOST

Porodila

Odreba D - 77

OdrebaD-77,D-51
P -2,

Poroeila o stanju in
oceni posledic
nesrede

DA

2upan
Poveljnik CZ obdine

Zupan
Poveljnik CZ obdine

Zupan
Poveljnik CZ obdine

Zupan
Poveljnik CZ ob6ine
Stab cz obiine

Glede na oceno stania na terenu poveljnik CZ obtine aktivira organe, ki so pristojni za operativno in
strokovno vodenie zaiiite, reievania in pomodi ter strokovne sluzbe in sicer:

o namestnika poveljnika CZ Obiine Moravske Toplice,
o Stab CZ Obdine Moravske Toplice v operativni sestavi,
o delavce obiinske uprave Obdine Moravske Toplice,
. ostalo po nalogu poveljnika civilne zaitite obdine Moravske Toplice.

Poda tki o poveljniku cZ obiine, namestniku povelinika cz in ilanih Staaa cz
obiine ter poverie nikih CZ

Vzorec odredbe o aktiv iraniu organov in strokovnih sluib

F;
I o-zt

6.1.'l

OCENA STANJA
NA OBMOCJU NESRECE

EV O AKTIVIRANJ

6.1.2

6.1.3

AKTIVIRANJE ORGANOV VODENJA
IN STROKOVNIH SLUzB

6.1.4

SPREMLJANJE RAZMER NA
OGROZENEM OBMOCJU

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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6.2 Aktiviranie sil in sredstev za zaitito in relevanie ob iedrski nesreii

Aktiviranje obsega postopke in aktivnosti, s katerimi se sile za zaitito, reievanje in pomod vpokliteio in

organizirajo vkljudno za izvajanie zaSiite, reievanja in pomodi. O pripravlienosti in aktiviraniu obiinskih
enot in sluib CZ odloda poveljnik CZ Obiine Moravske Toplice po pooblastilu iupana.

Poveljnik CZ Obiine Moravske Toplice na podlagi presoje lahko odreditudi stanie pripravlienosti dolotenih
obtinskih sil za zaidito, reSevanje in pomod.

Glede na oceno stania nesreie se lahko aktiviraio samo dolotene niZje enote (ekipa, oddelek) omenienih
enot.

Obiinske sile za zaiiito, reievanie in pomoe, ki odideio na prizadeto obmodie, se zbereio na svoiih

zbirali5dih in se napotiio na kraj dogaianja, kjer se jim na podlagi zahtev prizadetega obmoiia doloti
deloviide in izda delovninalog.

Ob jedrski nesreii v tujini odloda o aktiviranju regijskih in obiinskih sil povelinik CZ RS v sodelovaniu s

poveljnikom CZ regije in obdin.

Potrebne sile se aktiviraio, ie ie potrebno glede na priiakovane posledice nesrede izvaiati ukrepe in naloge

zaitite, reievania in pomoiina celotnem obmo(ju alidelu obmodia Slovenije.

P-8 Pregled gasilskih enot iiriega regiiskega pomena

P-9
Pregled enot, sluib in drugih operativnih sestavov druitev in drugih
nevladnih organizacij v obiini

P-18 Seznam zbiraliii obiinskih sil za reseva tn

iloveko ubnih organizacij s podatki o vodilnih oseboh
Vzorec odredbe o aktiviran u sil zaiiite, reievan ,n omoct

P-23
D-7
D-8 Vzorec delov nega nologa

Vzorec odredbe o aktiviranju organov in strokovnih slu2bD-n
D-t8 Vzorec odredbe o aktiviran u sredstev za zaiiito, reievonje in moc

63Zagotavljanje pomoii v materialnih in finaninih sredstvih

Za skupinsko za5dito se uporablja predvsem folija in lepilnitrakovi za zatesnitev odprtin vrat in oken ter za

osebno za5€ito foliia in razlidne gaze pri najnuinej5ih opravilih na prostem in ob padavinah.

Ta sredstva zagotavl,a obdina sama,lahko zaprosiza pomot Stab Cz za Pomurje.

Potrebna finanina sredstva za te potrebe se planirajo v okviru finantnega nairta Obtine Moravske Toplice.

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Stran t8

Datum: OKTOBER 2008
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7. UPRAVUANJE lN VODENJE

7.1 Organi in niihove naloge

a) ob€inski organi

- Zupan:
o vodi zaBiito, re5evanje in pomod ter odpravljanje posledic,
o odlota o uporabi sredstev obdinskega proraiuna za pokrivanje stroikov za5titnih in

reSevalnih akcii,
o odlota o uporabi sredstev obdinskega proraduna za pomoi prizadetim obdinam pri zagotavlianiu

osnovnih moinosti za Zivljenie,
. spreime oceno Skode na predlog komisije za ocenjevanie 5kode,
o zagotavlja finandna sredstva za obnovo pripravljenostiin
. opravlia druge naloge iz svoie pristojnosti.

- ob€inski svet:
. zagotavlia finanena sredstva v okviru obiinskega proratuna,
. opravlia ostale naloge iz svoie Pristoinosti.

- obdinske strokovne sluibe:
. opravlia naloge za potrebe izvajanja nalog iupana in sil za ZRP,

o nudiadministrativno-tehniinopomod,
. opravlia ostale naloge po nalogu Zupana.

b) sile zaZRP

- poveljnik CZ Obdine Moravske Toplice in

- Stab CZ Obdine Moravske Toplice:
. operativno-strokovno vodi dejavnost CZ in drugih sil za za5dito, re5evanie in pomod iz

obiinske pristojnosti,
o usklaiuie operativne ukrepe sil ZRP,

o obve5da iupana obiine o posledicah in stanju na prizadetem obmotju ter daje mnenia in

predloge v zvezi z zaiiito, reBevanjem, pomoijo ter odpravlianjem posledic jedrske nesrede,

o vodi pripravo kondnega poroiila o jedrski nesredi in
. opravlia druge naloge iz svoje pristoinosti.

c) humanitarne in druge prostovoline organizaciie
- gasilska organizacija, Rdeiikri2 Slovenije in Karitas:
o opravliajo humanitarno in drugo prostovoljno pomot za odpravo posledic jedrske nesrede.

Za vsakega od naitetih se opi5e naloge, ki biiih izvajal ob jedrski nesreii. Vsi izdelaio nafrte
dejavnosti (kako pristopiti k izvaianju naloge).

Nairt de avnosti obiinske uD 1

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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7.2 Operativno vodenie

Ob splo5ni nevarnosti, ko ie prizadeto tudi obmotle Obtine Moravske ToPlice, organizira in vodi dejavnost

za zaEtito, reievanje in pomoi povelinik CZ Obtine Moravske Toplice v skladu s svoiimi Pristoinostmi.

Stab Cz obtine Moravske Toplice ob nesreti organizira naslednie delovne procese:

- operativno natrtovanie
- zagotavlja logistiano podporo
- opravljanje administrativnih in finananih zadev.

Pri tem sodeluieio delavci obiinske uprave.

Stab CZ Obaine Moravske Toplice mora ob nesreti timprei vzpostaviti pregled nad staniem na obmodiu,
predvideti razvoi situaciie, zagotoviti takoisnie ukrepanje z zagotovitvijo nuine pomoii, dolotitev
prednostnih nalog, dloveike in materialne vire, operativne reiitve izvedbe zahtevnejiih nalog ter nosilce

usklajevania.

Povelinik CZ Obtine Moravske Toplice za operativno izvajanje posameznih nalog doloii vodie intervencii, ki

so iim neposredno podrejene vse sile, ki sodelujeio pri izvaianiu teh nalog na terenu.

Posledice nesrea ie potrebno fim prei dokumentirati.

7.3 Ukrepanie organov CZ ob iedrski nesreti

Potrebne enote in sile izvalajo zaSaitne ukrepe in naloge ZRP na obmoiiu Obiine Moravske Toplice.
Poveljnik CZ Obiine Moravske Toplice in Stab Obiine Moravske Toplice spremljata razmere in deiavnosti
na terenu in o tem obveitalo 5tab CZ Pomuria.

Sedei Staba CZ Obtine Moravske Toplice le na sedeiu Obtinske uprave Obdine Moravske Toplice.

Izde|aIi OBCINA MORAVSKE TOPLICE
Stran 20

Datum: OKTOBER 2oo8
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1.4 Organizacija zvezob iedrski nesreii

Pri neposrednem vodeniu akcij za5tite, reSevanja in pomoii se uporabliata sistem radiiskih zvez zaidite in

reEevanja (ZARE) ter sistem osebnega klica. Sistem zvez ZARE se obvezno uporablja pri vodenju intervencii
ter drugih zaititnih in reievalnih akcijah. Telekomunikaciiska srediSia so v centrih za obveitanje, prek
katerih se zagotavlja povezovanje uporabnikov v javne in zasebne funkcionalne telekomunikaciiske
sisteme.

Pri prenosu podatkov in komuniciranju se lahko uporablja vsa razpoloZliiva telekomunikacijska in
informacijska infrastruktura, kitemelji na razliinih medseboinih povezanih omreZjih v skladu z zakonom o
telekomunikacijah. Prenos podatkov in komuniciranje med organivodenja, reievalnimisluibamiin drugimi
izvajalci zaidite, reievanja in pomoti poteka po:

- telefaksu
- elektronski poiti
- radiiskih zvezah (ZARE)
- internetu.

Za operativne zveze v okviru enot in sluib. ki izvajajo za5iito reievaniem pomoi ob jedrski nesreii se

uporablia simpleksni kanal radiiskih zvez ZARE, kiga doloti Regijskicenter za obveitanie Murska Sobota.

Za prenos podatkov meritev radiacijskega monitoringa se za dopolnitev profesionalnih zvez uporablja
radioamaterski paketni radio.

Mobilne repetitorske postaje uporabljamo za nadomestilo izpadlih repetitorskih postaj radijske mreie
sistema ZARE aliza okrepitev omenjene mreZe.

Imenik uporabnikov telefonskih zvez, radijskih postaj, pozivnikov ter e- poite
na zaiiite in reieva
Radi ski imenik sistema zvez ZARE

Navodilo zo u 'abo radi 'skih zvezZARE

P-zz

D-68
D-7o

IZdEIAI: OBCI NA MORAVSKE TOPLICE
Stran 21

Datum: OKTOBER zooS



NACRT ZASCITE IN RESEVANJA OBCINE MORAVSKE TOPLICE OB JEDRSKI NE5RECI

8 NADZOR RADIOAKTIVNOSTI

8.t Nadzor radioaktivnosti

Nadzor radioaktivnosti ob jedrski nesredi izvaja na obmotju Obiine Moravske Toplice regiiska enota za RKB

izvidovanje za Pomurie.

P-zo6 Karta spremljanja radiacijske situacije

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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g UKREPT rN NALOGE Znselrr, neSeVnNJA tru pOrUOel

9.t Ukrepi zaiiite in reievanja na obmoEiu ODU, so:
9.t.r Radiacijska za5tita
. ukrepi radiacijske zaStite:

- prepoved uporabe (pitne) vode in prepoved ali omejitev uiivanja dolotenih Zivil, predvsem
poljitin, sadja ter zeleniave,

- za5dita iivali in 2ivinske krme (zadrievanje iivali v hlevih, prepoved paie in hranjenja Zivali s

sveio krmo),

- dekontaminaciia liudi, iivali, objektov, predmetov in povriin,

- uporaba tablet kalijevega iodida- ( delitev na sedeZu obdine )
- omejitev nabiranja in uporabe pridelkov z njiv in vrtov ter gozdnih sadeiev,

- omejitev paie,

- omejitev lovljenja divjadi,

- omejitev gibania na prostem,

- zaSditni ukrepiv kmetiistvu in

- zaifita virov pitne vode.
Odrejene za5titne ukrepe izvajajo prebivalciv okviru osebne in vzaiemne za5fite.

Obtinske enote za RKB-zaiiito izvajaio predvsem zaiiito ter dekontaminacijo, hkrati pa pomagajo
prebivalcem pri izvajanju zaSiitnih ukrepov in dekontaminacije vode, hrane, iivine, krme, opreme,
tehnitnih sredstev, objektov, iavnih povriin in drugih sredstev.

P-zt Seznamvod'ii intervencij
D-lss Navodilo prebivalcem za ravnanje

P-25
Pregled obiektov, kjer je moina zaiasna nastanitev ogroienih prebivolcev in 

I

ihove zm ogljivosti

lP-26 P'regled objektov iavne prehrane iq)ih9ygzm ogliivosti

9.t.2 Zaklanjanje

Zaklanianje odredi poveljnik CZ obdine le iziemoma.
Obsega umik prebivalstva v notranje prostore zidanih zgradb, s dimer se odpravijo ali zmanjSajo Skodliivi
utinki povetanega ionizirajoiega sevania, kar je seveda odvisno od oddaljenosti in intenzitete sevania ter
strukture objekta zaklanjanja.

9.t.3 Zaititni ukrepi ob jedrski nesreEi v tujini

V primeru jedrske nesrefe v tujini v oddalienosti do rooo km, se poleg dolodenih ukrepov predvidenih ob
razglasitvisplo5ne nevamosti za obmotje dolgorodnih ukrepov ( ODU ) ob nesreti v NEK izvaia 5e:

o poostren in povetan nadzor okolia, hrane; prioriteto imaio obmodja, kier je deievalo,
o priprava strategije vzortenja hrane in Zivinske krme,

V primeru hude jedrske nesrete v elektrarni, ki je znotrai 3oo km obmodja, in ob neugodnih vremenskih
razmerah, ie mo2na tudi uporaba tablet kaliievega jodida, ki se deli na sedeZu obtine s pomotjo
poverjenikov CZ in namestnikov ter delavcev obtinske uprave in po navodilihZZV Murska Sobota obtanom
( z88S) do 4o. leta starosti.

Stran 2,
Datum: OKTOBER 2oo8
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9.2 Naloge zaiiite, re5evania in pomoii

9.r.t Nuina medicinska pomot

Manjse poikodbe, do katerih bi lahko priSlo pri izvaianju ukrepov zaiiite in reievanla, bi prebivalci oskrbeli

v okviru osebne in vzaiemne za5tite, prvo zdravstveno pomoi iim zagotavlia medicinsko osebie na terenu

ali v splo!nih in specialistiinih bolniSnicah. Zdravstvene ustanove zagotavliaio prebivalstvu tudi psihololko
pomod.

P-69 Pregled ekip za prvo pomo( v obtini
D )) Navodilo o delu zdravstva ob noravnih in dru gih nesretah

D-i55 Novodilo prebivolcem zo rovnanje ob nesreti

9.2.2 Prva veterinarska pomoC

Prvo veterinarsko pomoi ob nesreii v NEK obsega:

o Zbiranie podatkov o kontaminiranih in poginulih iivalih v obtini
o Pomoi pri izvajaniu ukrepov za zasiito :ivali, iivil iivalskega

ioniziraio(imi sevaniem, kilih je priporoailo MKGP
. Prva veterinarska pomot obolelim iivalim
. Zasilni zakol kontaminiranih Zivali
. Sodelovanie pri odstranievaniu iivalskih trupel in
. Sodelovanie pri dekontaminaciii

izvora, krmil in napajalilt pred

Naloge prve veterinarske pomoti izvaiaio veterinaii oziroma veterinarski zavodi .

Naloge prve veterinarske pomoii izvaiaio veterinarii oziroma Veterinarska uprava RS - Veterinarska
inlpekciia - Obmoini urad Murska Sobota, Veterinarska uprava RS -Nacionalni veterinarski inititut - OE

Murska Sobota ter veterinarski ambulanti Veterinaria Murska Sobota in Veterinarski inieniring Nabergoi
Moravske Toplice.

Koncept izvedbe nalog prve veterinarske pomoii podrobneje razdelaio pristoine veterinarske sluZbe in
ogroiene obtine v obainskih nairtih zaltite in relevania, de obstala potreba po tem glede na Stevilo glav
iivine v obaini.

9.3 Zagotavlianie osnovnih pogoiev za iivlienie

Osnovni pogoii za :ivlienie bodo vzpostavlieni takrat, ko bodo izpolnieni pogoii za preklic odreienih
zaSaitnih ukrepov.

Preklic uporabe tablet kallevaga iodida se razglasi, de:
o nivet verietno, da bi lahko priilo do vediih izpustov radioaktivnih snovi, in
o ni vet verietno, da bi elektrarna razglasila obiektno ali sploino nevarnost, in
o meritve hitrosti doze v okoliu pokaieio, da ni doseiena intervenciiski nivo

evakuaciio.
za zaklanianie in

Izde|aI: OB(INA MORAVSKE TOPLICE
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Ob nesreti v NEK ne priiakuiemo vetiega Stevila ranlenih in poikodovanih prebivalcev niti vetiega SteYila

oseb z znaki sevalne bolezni v obmotiu ODU in obmodiu splolne pripravlienosti'
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Preklic prepovedi ali omeiitev uiivania doloienih iivil se razglasi, fe:
o ni vet verietno, da bi lahko priSlo do veijih izpustov radioaktivnih snovi, in
o de nidoseien akcijski nivo za posamezno vrsto

Za izvajanje nalog na podrodju zagotavliania osnovnih pogojev za Zivljenie so zadolZene iavne sluibe in
druge organizacije s podrodja infrastrukture na obmoiiu pomurske regije, iupan in obiinski povelinikiCZ.

Koncept izvedbe nalog zagotavliania osnovnih pogojev za iivljenie podrobneie razdelaio ogroiene obiine
v obiinskih nadrtih za5dite in reievanja.

Obdina ocenjuje, da ni potrebe za izdelavo posebnega nairta za zagotavlianie osnovnih pogoiev za

iivlienie.

10 OSEBNA IN VZAJEMNA ZASEITA

Osebna in vzajemna za5iita obsegata vse ukrepe, kiiih prebivalci zaineio izvajatitakoi, ko so obve5teni o

iedrski nesreii, posledica katere ie povetano ioniziraioie sevanje. Uporaba prirodnih in standardnih

sredstev za osebno za5iito ter dosledno spoStovanje navodil, ki iih po sredstvih iavnega obveltania
sporoiajo strokovni organi, lahko uiinkovito zmaniSata dozne obremenitve.

Da bi lahko prebivalci udinkovito izvaiali ukrepe za zaidito svojega zdravja in Zivlienia, morajo bititemeliito
seznanieni z nevamostmi in ukrepi, kar je moZno dobiti tudi na internetni strani www: sosttz.si.

V osebno in vzaiemno zaStito ob nesreii v NEK sPadaio:

1 - uporaba sredstev za osebno zaldito pred radioaktivnim onesnaZeniem;
2 - zadrlevanje v zaprtih prostorih (zaklanianje);

3 - hermetizacija stanovanjskih in gospodarskih prostorov;

4 - osebna dekontaminacija;

5 - omejitev uporabe prehrambenih artiklov (uporaba artikov, ki so v zaprtih omarah, shrambah,

hladilnikih);
6 - omeiitev na pitje vode in piiat, ki niso bile onesnaZene (usteklenitene pijaie);

itevilka, na kateri lahko obiani d' o e o nesrectP-t3
P-23 Pregled ilovekoljubnih organizacijv s podatki o vodilnih osebah
P-24 Pregled centrov za socialno delo

P-z Podatki o poveljniku CZ in namestniku poveljnika CZ v obiini ter poverjenikih
in namestnikih C2 v obiini

D-lss Navodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreti
D- zzo Koncept izvedbe osebne in vzajemne pomoii v obiini

IzdelaI: OBEI NA MORAVSKE ToPLIcE
Stran 25

Datum: OKTOBER 2oo8



NACRT ZAS(ITE IN RESEVANJA OBCINE MORAVSKE TOPLICE OB JEDRSKI NESRECI

11 RAZLAGA POJMOV IN SEZNAM OKRA'sAV

Deterministiini uiinki so klinitno ugotovliive, bolj ali manj "takoiSnje< okvare
organizma; poiavijo se nad dolotenim doznim pragom.

Dozna obremenitev ie vsota vseh doz, preietih v doloienem dasu, zaradi notraniega in zunaniega
oseva.

lntervenciiski nivo je nivo izogibne doze pri katerem se odloiimo za zaiditni ukrep.

lzogibna doza je priiakovan prihranek dozne obremenitve ob uporabi doloienega
zaSiitnega ukrepa.

Kaliiev iodid - (iodna profilaksa) - zauZitie stabilnega joda pred ali tik ob nastanku ledrske ali

radiacijske nesrede z namenom zaldititi Siitnico pred obsevaniem zaradi kopidenja radioaktivnih
izotopov joda.

Kontaminaciia le onesnaienje predmetov, povriin ali oseb z radioaktivnimi snovmi.

Meine doze so predpisane doze, ki ne smejo biti preseZene.

Nenormalni dogodek je odstopanje od normalnega obratovania elektrarne, ki ne predstavlja

bistvene nevarnosti.

Zaietna nevarnost ie prva stopnia nevarnosti, ki io dolota NE Kriko. Ta stopnia nevarnosti ie v
nadrtu ukrepov ob izrednem dogodku NEK poimenovana zatetna ogroZenost.

Obiektna nevarnost ie druga stopnja nevarnosti, ki jo doloda NE Kriko. Ta stopnia nevarnosti ie v
nafrtu ukrepov ob izrednem dogodku v N EK poimenovana elektrarni<ka ogroienost.

SploSna n€varnost ie tretia, najviiia stopnla nevamosti, ki jo doloia NE Kriko. Ta stopnia
nevarnosti ie v nadrtu ukrepov ob izrednem dogodku NEK poimenovana sploina ogroZenost.

Obsevanost ie izraz, ki se uporablia v varstvu pred ionizirajodimi sevanii za izpostavljenost sevaniu
(predvsem ljudi) v doloienem dasovnem obdoblu.

Operativni intervenciiski nivoii so intervenciiski ali akcijski nivo izraZen z neposredno dolodliivo
(merljivo) velidino.

Used ie usedanie radioaktivnih drobcev iz radioaktivnega oblaka zaradi gravitacije ali spiranja z
deilem na tla in na ostale prizemne povrsine.

Stran :6
Datum: OKTOBER 2oo8

fl.l Razlaga poimov

Akciiski nivo je mejna koncentraciia radionuklidov v hrani, mleku ali pitni vodi nad

katero je prepovedano uZivanje.

IZdCIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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Onesnaienie - onesnaZenie predmetov, povr5in ali oseb z radioaktivnimi snovmi.

Mejne doze so predpisane doze, ki ne smejo biti prese:ene.

NakljuCni (stohastitni) uiinki so statistiino ugotovliive okvare organizma kot so levkemiia in

rak, ki se pojavllaio s tasovno zakasnitvijo zaradi okvar v celicah.

Nesreia je dogodek ali vrsta dogodkov, ki iih povzrodijo nenadzorovane naravne in druge sile in

prizadenelo oziroma ogroziio iivllenje ali zdravle liudi, Zivali ter premoZenie, povzrodijo Skodo na

kulturni dediStini in okoliu v takem obsegu, da je za niihov nadzor in obvladovanle potrebno

uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva.

Obmoiie natrtovania je skupno ime za obmoiia v dolodeni oddallenosti od NEK, na katerih se

predvidi izvajanie oziroma nairtule izvajanle zaiaitnih ukrepov nairtovanja takoiiniih zaiiitnih
ukrepov - ro km, obmoije natrtovania dolgoroinih zaiiitnih ukrepov - z5 km' obmoiie splo5ne
pripravlienosti - obmoije vse Sloveniie). 5irie obmodie vkliuiuie tudi oZia obmoiia.

tzdelal: oBCINA MoRAVSKE TopLtcE
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11.2 Seznam okraiSav

ARSO

CORS

CSD

cz
CZ RS

KJ

NEK

NMP
NVI

ODU
OE

ocE
oKc
OZRK
PGD

PU

ReCO

ReScz
RKB

RS

URSZR

ZARE

ziR
ZRP

zzY

Agencija Republike Sloveniie za okolie
Center za obveidanie Republike Sloveniie
Center za socialno delo
Civilna za5dita
Civilna zaStita Republike Sloveniie
kaliiev jodit
nuklearna elektrarna Kriko
nuina medicinska pomof
Nacionalni veterinarski inStitut
obmodje dolgorotnih ukrepov
obmofna enota
operatvna gasilska enota
Operativno komunikacijski center
Obmotno zdruienje Rdedeka kriZa
prostovoljno gasilsko druitvo
Policiiska uprava
Regijski center za obve5tanje
Regiiski 5tab Civilne za5dite
Radiolo5ka, kemiina in bioloika
Republika Sloveniia
Uprava Republike Slovenije za za5tito in reievanie
sistem radiiskih zvez zaSdite in re3evania
zaiiita in re5evanje
zaSdita, reievanje in pomod
Zavod za zdravstveno varstvo

IzdeIaI: OBCINA MORAVSKE TOPLIcE
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12 SEZNAM PRILOG IN DODATKOV

12.7

P-z
Podatki o povetjniku CZ obiine, namestniku poveljnika CZ in tlanih Staba CZ v

obiini ter poverienikih in namestnikih CZ

P-8 Pregled gasilskih enot

P-9
Pregled enot, slulb in drugih operativnih sestovov druitev in drugih nevlodnih
organizacij, ki sodelujejo pri reievanju

P-to Pregled potrebne zaiiitne in reievalne opreme ter orodia
P-tz Seznam oseb, ki se jih obveiia o nesreii
P-t], Telefonsko itevilka, na koteri lahko obiani dobiio informaciie o nesreii

P-16
Seznam lokalnih in osrednjih medijev, ki posreduieio obvestila o izvaianiu

zaititnih ukrepov
P-18 Seznam zbiraliii sil ZRP v obiini
P-zt 5 eznam v o dij interv encij

P-zz lmenik uporabnikov telefonskih zvez, radiiskih postai, pozivnikov ter e- poite
na podroiju zaiiite in reievanja
Pregled ilovekoljubnih organizacijv s podatki o vodilnih osebahP-23

P-24 Pregled centrov za sociolno delo
P-25 Seznam objektov za zaiasno nastanitev prebivalstva

Pregled objektov javne prehraneP-26
P-52 Seznam odgovornih oseb ZRP v obiini

P-ss Pregled sredstev javnega obveiianja, ki so zadol\ena za obveiianie ob
noravnih in drugih nesreiah

P-st Shema organiziranosti obiinskih sil ZRP

P-58 Seznam pripodnikov obiinskih enot CZ

P-6s Pregled podatkov o zaiiitno-reievalni opremi, regijskih enot in sluib CZ ter
drugih sil za zoiiito, reievanie in pomoi

P-66 Pregled sredstev iz popisa, razporejenih v regiiske enote, sluibe in druge sile

ZRP

P-73 Seznam inipektorjev lnipektorata RS za vorstvo pred naravnimi in drugimi
nesreiami - lzpostava Murska Sobota

P -t+ Seznam inipektorjev lnipektorato R5 za okolje in prostor - lzpostava Murska
Sobota

P-76 Podotki o odgovornih osebah v Veterinarski upravi R5 - Nocion alni veterinarski
inititut - OE Murska Sobota

P-tt Seznam inipektorjev lnipektorata RS za zdravje - lzpostava Murska Soboto
P -t8 Podatki o odgovornih osebah Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota

IZdEIAI: OBCINA MORAVSKE TOPLICE
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t

12.2 Posebne

Sku dodatki

Posebni dodatki

\./

P-zoo Pregled jedrskih elektrarn s rcoo - kilometerskega obmoija
Pregled iedrskih elektrarn s 3oo - kilometerskega obmoijaP-2o1

P-zo6 Korta spremljanja radiacijske situocije

P-z5r Sklep o sprejemu nairta zaiiite in reievanjo ob iedrski nesreti v obiini

P-253
Evidenca sprememb in dopolnitev nairta zaiiite in reievania ob iedrski
nesreiiv obiini

P - t5or Seznam delavcev obiinske uprave

D-r Noirtovana finanina sredstva za izvajanje natrta
D-t Vzorec odredbe o aktiviranju sil zaitite, reievanja in pomoii
D-8 Vzorec delovnega naloga

D-ll Navodilo o delu zdravstva ob narovnih in drugih nesreiah

D-ls Novodilo za uporabo pitne vode

D-tg Novodilo za razdelitev in vzdrievanje natrta zaitite in reSevonia

D-4o Program usposablianja, urjenja in vaj

D-5t Nairt deiavnosti obiinske uprave
D-68 Radijski imenik sistemo zvezZARE

D-70 Novodilo za uporabo radijskih zvez ZARE

Sklep o spreietiu globalne ocene ogroienosti obiineD-t6
D-n Vzorec odredbe o aktiviranju organov in strokovnih sluib
D-78 Vzorec odredbe o oktiviranju sredstev za zaiiito, reievanje in pomoi

D-zto Navodilo prebivalcem za zadrievonje v zaprtem prostoru oz. zaklanjonje

D-zt7 Navodilo prebivalcem o izvajanju ukrepov radiaciiske zaiiite na obmoiju
ODU

D-zr8 Navodilo MZ prebivalcem o izvajanju ukrepov radiacijske zaiiite na obmoiju
ODU

D-zt9 Kako bi ravnali v primeru jedrske nesreie- knji\ica NEK za prebivalce
D-zzo Koncept izvedbe osebne in vzajemne zai(.ite ob jedrski nesreii
D-lss Novodilo prebivalcem za ravnanje ob nesreti
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