
NNaavvooddiilloo  pprreebbiivvaallcceemm  zzaa  rraavvnnaannjjee  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii  

  
11..  OO  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii  

OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii  ssee  sspprroossttiijjoo  rraaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii  pprreetteežžnnoo  vv  oozzrraa��jjee  iinn  ssee  rraazzššiirrjjaajjoo  vv  oobblliikkii  
rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  vv  ššiirrššee  ookkoolljjee..  SSttooppnnjjaa  ooggrroožžeennoossttii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii  zzaarraaddii  
rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oonneessnnaažžeennjjaa  ookkoolljjaa  jjee  ooddvviissnnaa  oodd  vvrrssttee  iinn  oodd  kkoollii��iinnee  iizzppuušš��eennee  aakkttiivvnnoossttii  
ppoossaammeezznniihh  sskkuuppiinn  rraaddiioonnuukklliiddoovv..  PPrreennooss  iinn  rraazzššiirrjjaannjjee  ssttaa  ooddvviissnnaa  oodd  vvrreemmeennsskkiihh  rraazzmmeerr..  
RRaaddiiooaakkttiivvnnoo  sseevvaannjjee  pprriihhaajjaa  ddoo  ��lloovveekkaa  ppoo  ttrreehh  pprreennoossnniihh  ppootteehh::  zz  vvddiihhaavvaannjjeemm  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  
zzrraa��nniihh  ddeellcceevv,,  zzaauužžiittjjeemm  zz  vvooddoo  iinn  hhrraannoo  tteerr  nneeppoossrreeddnniimm  zzuunnaannjjiimm  oobbsseevvaannjjeemm  iizz  
rraaddiiooaakkttiivvnneeggaa  oobbllaakkaa  aallii  iizz  oonneessnnaažžeenniihh  ttaall..    

SSlloovveenniijjoo  llaahhkkoo  pprriizzaaddeenneejjoo  nneessrree��ee::  

••  vv  jjeeddrrsskkiihh  oobbjjeekkttiihh  ((jjeeddrrsskkee  nneessrree��ee))    
••  ss  ssttaacciioonnaarrnniihh  iinn  pprreemmii��nniimmii  rraaddiiooaakkttiivvnniimmii  vviirrii,,    
••  pprrii  pprreevvoozzuu  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii,,    
••  zzaarraaddii  ppaaddccaa  ssaatteelliittaa  nnaa  jjeeddrrsskkii  ppooggoonn  aallii  ssaatteelliittaa,,  kkii  iimmaa  nnaa  kkrroovvuu  jjeeddrrsskkee  ssnnoovvii..    

NNaajjhhuujjššee  ssoo  ppoosslleeddiiccee  jjeeddrrsskkiihh  nneessrree��..  JJeeddrrsskkaa  nneessrree��aa  vv  NNuukklleeaarrnnii  eelleekkttrraarrnnii  KKrršškkoo  ((NNEEKK))  jjee  
zzeelloo  mmaalloo  vveerrjjeettnnaa,,  ssaajj  iimmaa  eelleekkttrraarrnnaa  vvggrraajjeennoo  vviissookkoo  ssttooppnnjjoo  aakkttiivvnnee  iinn  ppaassiivvnnee  vvaarrnnoossttii..  
HHuuddaa  jjeeddrrsskkaa  nneessrree��aa  vv  jjeeddrrsskkiihh  eelleekkttrraarrnnaahh  vv  ttuujjiinnii  zznnoottrraajj  11000000--  kkiilloommeettrrsskkeeggaa  oobbmmoo��jjaa  llaahhkkoo  
pprriizzaaddeennee  ttuuddii  SSlloovveenniijjoo,,  kkoott  ttuuddii  uuppoorraabbaa  jjeeddrrsskkeeggaa  oorroožžjjaa  vv  vvoojjnnii..  
ZZaattoo  ssoo  llookkaallnnee  sskkuuppnnoossttii,,  rreeggiijjee  iinn  ddrržžaavvaa  iizzddeellaallee  nnaa��rrttee  zzaašš��iittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb  jjeeddrrsskkii  
nneessrree��ii,,  ss  kkaatteerriimmii  mmeedd  ddrruuggiimm  zzaaggoottaavvlljjaajjoo  pprraavvoo��aassnnoo  ooddkkrriivvaannjjee  nneevvaarrnnoossttii,,  oobbvveešš��aannjjee  
ooggrroožžeenneeggaa  pprreebbiivvaallssttvvaa  iinn  iizzvvaajjaannjjee  ppoottrreebbnniihh  zzaašš��iittnniihh  uukkrreeppoovv..  

  
22..  OObbvveešš��aannjjee  oobb  nneessrree��ii  vv  NNEEKK  

OO  nneevvaarrnnoossttii  bbooddoo  pprreebbiivvaallccii,,  kkii  žžiivviijjoo  vv  ookkoolliiccii  NNEEKK  oobbvveešš��eennii  zz  aallaarrmmnniimm  zznnaakkoomm  
nneeppoossrreeddnnaa  nneevvaarrnnoosstt..  TTaakkoojj  ppoo  aallaarrmmiirraannjjuu  bbooddoo  pprriissttoojjnnii  oorrggaannii,,  ppoo  rraaddiiuu  iinn  tteelleevviizziijjii,,  
ppoossrreeddoovvaallii  iinnffoorrmmaacciijjee  oo  tteemm,,  kkaajj  ssee  jjee  zzggooddiilloo  iinn  nnaavvooddiillaa  zzaa  iizzvvaajjaannjjee  zzaašš��iittnniihh  uukkrreeppoovv..  
IInnffoorrmmaacciijjee  bbooddoo  ppoossrreeddoovvaallii  nnaacciioonnaallnnii  rraaddiioo  iinn  tteelleevviizziijjaa  tteerr  llookkaallnnee  rraaddiijjsskkee  iinn  tteelleevviizziijjsskkee  
ppoossttaajjee..    

  
33..  KKaajj  ssttoorriittii  oobb  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii??  

aa..  EEVVAAKKUUAACCIIJJAA  
  
IIzzvveeddbbaa  eevvaakkuuaacciijjee  zzaa  pprreebbiivvaallccee  vv  ookkoolliiccii  NNEEKK  jjee  vvnnaapprreejj  nnaa��rrttoovvaannaa..  ��ee  ssttee  pprreeddvviiddeennii  zzaa  
eevvaakkuuaacciijjoo,,  ssee  nnaannjjoo  pprriipprraavviittee  iinn  uukkrreeppaajjttee  vv  sskkllaadduu  zz  nnaavvooddiillii,,  kkii  ssttee  jjiihh  ddoobbiillii  oodd  pprriissttoojjnniihh  
oorrggaannoovv..  OObbvveessttiillaa  oo  iizzvvaajjaannjjuu  eevvaakkuuaacciijjee  bbooddoo  ppoossrreeddoovvaannaa  ttuuddii  pprreekkoo  ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  
oobbvveešš��aannjjaa..  VV  oobbvveessttiilliihh  bbooddoo  nnaavveeddeennaa  nnaasseelljjaa,,  kkaatteerriihh  pprreebbiivvaallccii  ssee  bbooddoo  mmoorraallii  eevvaakkuuiirraattii,,  
nnaašštteettee  bbooddoo  eevvaakkuuaacciijjsskkee  ppoottii,,  ppoo  kkaatteerriihh  ssee  bboo  iizzvvaajjaallaa  eevvaakkuuaacciijjaa  iinn  eevvaakkuuaacciijjsskkaa  
sspprreejjeemmaalliišš��aa,,  kkjjeerr  bboo  zzaaggoottoovvlljjeenn  sspprreejjeemm  eevvaakkuuiirraanniihh  pprreebbiivvaallcceevv..  EEvvaakkuuaacciijjaa  ssee  bboo  iizzvvaajjaallaa  zz  
llaassttnniimmii  pprreevvoozznniimmii  ssrreeddssttvvii,,  zzaa  pprreebbiivvaallccee,,  kkii  nniimmaajjoo  llaassttnniihh  pprreevvoozznniihh  ssrreeddsstteevv  bboo  pprreevvoozz  
oorrggaanniizziirraallaa  oobb��iinnaa,,  kkii  bboo  ppoosskkrrbbeellaa  ttuuddii  zzaa  oosseebbee,,  kkii  ppoottrreebbuujjeejjoo  ppoommoo��  oobb  eevvaakkuuaacciijjii..  
  
ZZaa  oottrrookkee,,  kkii  bbooddoo  oobb  rraazzggllaassiittvvii  eevvaakkuuaacciijjee  vv  ššoollaahh  iinn  vvrrttcciihh,,  tteerr  zzaa  oosseebbee,,  kkii  bbooddoo  vv  



bboollnniiššnniiccaahh,,  ddoommoovviihh  zzaa  ssttaarreejjššee  bbooddoo  ppoosskkrrbbeellii  zzaappoosslleennii  vv  uussttaannoovvaahh  iinn  jjiihh  bbooddoo  eevvaakkuuiirraallii  vv  
kkrraajjee,,  kkaammoorr  ssee  bbooddoo  eevvaakkuuiirraallii  pprreebbiivvaallccii  iizz  kkrraajjaa,,  kkjjeerr  jjee  sseeddeežž  uussttaannoovvee..    

OObb  eevvaakkuuaacciijjii  vvzzeemmiittee  ss  sseebboojj  llee  nnaajjnnuujjnneejjššee  ssttvvaarrii::  

••  oosseebbnnee  ddookkuummeennttee  iinn  ddeennaarr,,    
••  oobblleekkoo  zzaa  tteeddeenn  ddnnii,,    
••  pprriibboorr  zzaa  oosseebbnnoo  hhiiggiieennoo,,    
••  zzddrraavviillaa  iinn  rreecceeppttee  iinn  nnuujjnnee  mmeeddiicciinnsskkee  pprriippoommoo��kkee,,    
••  ddrruuggee  nnuujjnnee  žžiivvlljjeennjjsskkee  ppoottrreebbšš��iinnee..    

SS  sseebboojj  llaahhkkoo  vvzzaammeettee  ttuuddii  mmaalloo  hhiiššnnoo  žžiivvaall..  

PPrreedd  ooddhhooddoomm::  

••  iizzkklljjuu��iittee  ggoossppooddiinnjjsskkee  ssttrroojjee  iinn  nnaapprraavvee,,    
••  zzaapprriittee  vvooddoo  iinn  pplliinn,,    
••  zzaapprriittee  ookknnaa  iinn  vvrraattaa,,    
••  uuggaassnniittee  lluu��ii,,    
••  zzaakklleenniittee  pprroossttoorree..    

ŽŽiivviinnoo  ppuussttiittee  vv  hhlleevvuu  iinn  jjoo  oosskkrrbbiittee  ss  kkrrmmoo  zzaa  ddvvaa  ddnnii..  ZZaapprriittee  ookknnaa  iinn  vvrraattaa  iinn  zzaatteessnniittee  oossttaallee  
ooddpprrttiinnee..  ZZaa  žžiivviinnoo  bbooddoo  sskkrrbbeellee  sskkuuppiinnee  oobb��aannoovv  aallii  pprriippaaddnniikkoovv  CCiivviillnnee  zzaašš��iittee  oozziirroommaa  ttaakkoo  
kkoott  jjee  pprreeddvviiddeennoo  vv  nnaa��rrttiihh  zzaašš��iittee  iinn  rreeššeevvaannjjaa  oobb��iinn..  
  
PPoo  ddoolloo��eennii  eevvaakkuuaacciijjsskkii  ppoottii  ssee  ooddppeelljjiittee  ddoo  eevvaakkuuaacciijjsskkeeggaa  sspprreejjeemmaalliišš��aa..  VVoozziittee  pprreevviiddnnoo  iinn  
ssttrrppnnoo,,  tteerr  uuppoošštteevvaajjttee  nnaavvooddiillaa,,  kkii  vvaamm  jjiihh  bbooddoo  ppoossrreeddoovvaallii  pprriissttoojjnnii  oorrggaannii,,  oozziirroommaa  pprreekkoo  
ssrreeddsstteevv  jjaavvnneeggaa  oobbvveešš��aannjjaa..  
  
VV  eevvaakkuuaacciijjsskkeemm  sspprreejjeemmaalliišš��uu  vvaass  bbooddoo  nnaappoottiillii  vv  kkrraajj,,  kkjjeerr  ssee  bboossttee  zzaa��aassnnoo  nnaassttaanniillii..  ��ee  bboo  
eevvaakkuuaacciijjaa  iizzvveeddeennaa  ppoo  iizzppuussttuu  nneevvaarrnniihh  ssnnoovvii,,  bboossttee  rraaddiioolloošškkoo  pprreegglleeddaannii  iinn  ppoo  ppoottrreebbii  
ddeekkoonnttaammiinniirraannii..  PPoosskkrrbblljjeennoo  bboo,,  ddaa  bbooddoo  ddrruužžiinnee  ��iimmpprreejj  zzddrruužžeennee..    

  
bb..  UUppoorraabbaa  ttaabblleett  kkaalliijjeevveeggaa  jjooddiiddaa  ((KKJJ))    
  
OObb  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii  ssee  llaahhkkoo  vv  ookkoolljjee  sspprroossttii  rraaddiiooaakkttiivvnnii  iizzoottoopp  jjooddaa,,  kkii  uutteeggnnee  ppoovvzzrroo��iittii  
nnoottrraannjjee  oobbsseevvaannjjee  tteelleessaa  zzaarraaddii  vvddiihhaavvaannjjaa..  ZZaauužžiittjjee  ttaabblleett  KKJJ  nneeppoossrreeddnnoo  pprreedd  aallii  mmeedd  
pprreehhooddoomm  rraaddiiooaakkttiivvnniihh  ssnnoovvii  pprreepprree��uujjee,,  ddaa  bbii  ssee  rraaddiiooaakkttiivvnnii  jjoodd,,  kkii  bbii  ggaa  vvddiihhnniillii,,  kkooppii��iill  vv  
žžlleezzii  šš��iittnniiccii..  TTaabblleettee  KKJJ  bbooddoo  oobb  mmoorreebbiittnnii  jjeeddrrsskkii  nneessrree��ii  pprraavvoo��aassnnoo  rraazzddeelljjeennee,,  sskkuuppaajj  zz  
nnaavvooddiillii  zzaa  uuppoorraabboo,,  oozziirroommaa  bbooddoo  bbrreezzppllaa��nnoo  nnaa  vvoolljjoo  ttuuddii  vv  lleekkaarrnnaahh..  NNaavvooddiillaa  oo  tteemm,,  kkddaajj  
zzaauužžiittii  ttaabblleettee,,  bbooddoo  ppoossrreeddoovvaannaa  pprreekkoo  mmeeddiijjeevv..  

  
cc..  ZZaakkllaannjjaannjjee  
  
ZZ  zzaakkllaannjjaannjjeemm  vv  zziiddaannee  oobbjjeekkttee  aallii  zzaakklloonniišš��aa  ssee  ooddpprraavviijjoo  aallii  zzmmaannjjššaajjoo  ppoosslleeddiiccee  
iioonniizziirraajjoo��eeggaa  sseevvaannjjaa..  GGlleeddee  nnaa  ooddddaalljjeennoosstt  oodd  kkrraajjaa  nneessrree��ee  oommooggoo��aajjoo  ddoovvoolljj  vviissookkoo  ssttooppnnjjoo  
zzaašš��iittee  nnoottrraannjjii  pprroossttoorrii  zziiddaanniihh  oobbjjeekkttoovv..    

••  OObb  rraazzggllaassiittvvii  uukkrreeppaa  zzaakkllaannjjaannjjaa  ssee  uummaakknniittee  vv  hhiiššoo  aallii  ddrruuggoo  zzggrraaddbboo..IIzzooggiibbaajjttee  ssee  
ddaalljjššeemmuu  zzaaddrržžeevvaannjjuu  pprreedd  ookknnii..  ZZaaddrržžuujjttee  ssee  vv  pprroossttoorruu,,  kkii  iimmaa  mmaalloo  ookkeenn......    



••  ZZaapprriittee  ookknnaa  iinn  vvrraattaa  iinn  jjiihh  ddooddaattnnoo  zzaatteessnniittee  ss  ssaammoolleeppiillnniimm  ttrraakkoomm..    
••  IIzzkkllooppiittee  vveennttiillaacciijjoo  iinn  zzaatteessnniittee  ss  pprriirroo��nniimmii  ssrreeddssttvvii  pprreezzrraa��eevvaallnnee  ooddpprrttiinnee..    
••  UUppoorraabblljjaajjttee  hhrraannoo  iinn  ppiijjaa��oo,,  kkii  jjoo  iimmaattee  vv  hhiiššii..    
••  LLaahhkkoo  ppiijjeettee  iinn  uuppoorraabblljjaattee  vvooddoo  iizz  vvooddoovvooddaa,,  rraazzeenn  ��ee  jjee  ttoo  pprreeppoovveeddaannoo..    

��ee  ssttee  oobb  rraazzggllaassiittvvii  zzaakkllaannjjaannjjaa  nnaa  pprroosstteemm,,  uuppoorraabbiittee  pprriirroo��nnaa  zzaašš��iittnnaa  ssrreeddssttvvaa  ((rroobbeecc,,  
bbrriissaa��aa,,  ooggrriinnjjaalloo))  iinn  ssee  ��iimmpprreejj  uummaakknniittee  vv  zzggrraaddbboo  aallii  vv  zzaakklloonniišš��ee..  UUppoošštteevvaajjttee  nnaavvooddiillaa  
iinntteerrvveenncciijjsskkeeggaa  oosseebbjjaa..  

  
dd..  UUkkrreeppii  rraaddiioolloošškkee  zzaašš��iittee  
  
RRaaddiiooaakkttiivvnnee  ssnnoovvii  llaahhkkoo  pprriiddeejjoo  vv  nnaaššee  tteelloo  ttuuddii  zz  uužžiivvaannjjeemm  kkoonnttaammiinniirraannee  hhrraannee..  

ZZaattoo  uuppoošštteevvaajjttee  nnaavvooddiillaa  pprriissttoojjnniihh  oorrggaannoovv  gglleeddee::  

••  pprreeppoovveeddii  uuppoorraabbee  ppiittnnee  vvooddee,,    
••  pprreeppoovveeddii  aallii  oommeejjiittvvee  uužžiivvaannjjaa  ddoolloo��eenniihh  žžiivviill,,  pprreeddvvsseemm  ppoolljjšš��iinn,,  ssaaddjjaa  iinn  zzeelleennjjaavvee,,    
••  oommeejjiittvvee  nnaabbiirraannjjaa  iinn  uuppoorraabbee  ppoolljjsskkiihh  pprriiddeellkkoovv  iinn  ggoozzddnniihh  ssaaddeežžeevv,,    
••  oommeejjiittvvee  ppaaššee,,    
••  oommeejjiittvvee  lloovvlljjeennjjaa  ddiivvjjaaddii  iinn    
••  oommeejjiittvvee  ggiibbaannjjaa  nnaa  pprroosstteemm..    

PPrriissttoojjnnii  oorrggaannii  vvaass  bbooddoo  oobbvveessttiillii  oo  pprreenneehhaannjjuu  nneevvaarrnnoossttii,,  ppoottrreebbnniihh  uukkrreeppiihh  ppoo  pprreehhoodduu  
kkoonnttaammiinniirraanneeggaa  oobbllaakkaa  ((��iišš��eennjjee  ssttaannoovvaannjjaa,,  ssppiirraannjjee  ookkoolliiccee  hhiiššee))..  

  


