
Načrt dejavnosti policije v primeru 

jedrske ali radiološke nesreče: 

ukrepi na lokalni in regionalni ravni

Vse pravice so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v 

kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o 

avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

Robert Perc

Policija, Policijska uprava Novo mesto

Operativno-komunikacijski centerBrdo, 29. maj 2019



Uvod

• Normativna ureditev

• Vloga policije v sistemu zaščite, reševanja in pomoči

• Načrt dejavnosti policijske uprave Novo mesto v razmerju 

do načrta dejavnosti MNZ

• Viri ogrožanja in tveganja

• Usposobljenost in opremljenost policistov

• Medresorsko in čezmejno sodelovanje

• Praktični primeri
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Normativna ureditev

• Zakon o organiziranosti in delu v policiji

• Zakon o nalogah in pooblastilih policije

• Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

• Načrt dejavnosti MNZ ob jedrski ali radiološki nesreči

• Načrt dejavnosti policijske uprave Novo mesto ob 

jedrski ali radiološki nesreči

• Protokol o sodelovanju med Nuklearno elektrarno 

Krško in Policijo 
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Vloga policije v sistemu zaščite, 

reševanja in pomoči

• Izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči

• Zagotavljanje javnega reda in miru ob naravnih in drugih

nesrečah

• Pomoč pri izvedbi umika

• Sodelovanje v štabih civilne zaščite na lokalni in regijski

ravni

• Izzivi obveščanja in komuniciranja ob jedrski nesreči
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Načrt dejavnosti policijske uprave

• Sledi strukturi načrta MNZ 

• Prilagojen lokalnim in regionalnim 

potrebam

• Evakuacija in sprejem prebivalcev

• Sile, sredstva in viri (uspešnost vpoklicev)

• Upravljanje in vodenje

• Ukrepi zaščite, reševanje in pomoči

• Osebna in vzajemna zaščita (kalijev jodid)
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Izvajanje zaščitnih ukrepov ob 

izrednem dogodku v NEK
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• Območje dolgoročnih 

zaščitnih ukrepov 

(ODU) – 25 km

• Območje takojšnjih 

zaščitnih ukrepov (OTU) 

– 10 km

• Območje preventivnih 

zaščitnih ukrepov 

(OPU) – 3 km



Izvajanje zaščitnih ukrepov ob 

izrednem dogodku v NEK

7Pregledna karta sektorjev 3, 10 in 25 km



Viri ogrožanja in tveganja

• Cestni in železniški promet

• Viri v zdravstvu

• Čezmejna kriminaliteta, terorizem

• Nuklearna elektrarna Krško

• Opremljenost in usposobljenost

• Sposobnost prepoznavanje (znanje in strah)
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Usposobljenost in opremljenost

• Opremljenost policije 

• Opremljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč (prvih 

posredovalcev)

• Vaje in usposabljanja

• Ozaveščenost

• Prepoznavanje virov tveganja
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Sodelovanje

• Medresorsko sodelovanje

• IRSZR – Regijski center za obveščanje

• Civilna zaščita

• Lokalne skupnosti

• Splošne bolnišnice, zdravstveni domovi, gasilci

• Čezmejno sodelovanje

• OKC policijske uprave Zagreb
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Nekaj primerov iz prakse

• Vaje iz področja zaščite in reševanja

• Projekt PFE 2012 – 2013 (Preparedness for Evacuation 

in Case of a Nuclear Accident)

• Vaje iz področja zagotavljanja fizične varnosti NEK

• Prevoz ponesrečene osebe iz NEK v bolnišnico v 

Zagrebu (KBC Zagreb)

• Delovni obiski in srečanja
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Izzivi

• Povečanje prometa, migracije, terorizem

• Pravočasna detekcija in ustrezno posredovanje 

(opremljenost, znanje)

• Sodelovanje prvih posredovalcev, poznavanje in 

zavedanje vloge v sistemu

• Skupne vaje in usposabljanja 

• Obveščanje prebivalstva in komuniciranje ob izrednem 

dogodku (telefonija, sistem zvez)

• Evakuacija (spontana in načrtovana)

• Prometna ureditev in vloga policije – načrti in realnost
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razprava, vprašanja in pobude


