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EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS)

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Predlog državnega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki 
nesreči, verzija 4.0 - predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – 
ZDU-1G, 65/14 in 55/17), 93. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS, št. 51/06– uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18–ZNOrg in 117/22) in 
4. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 
78/16 in 26/19) je Vlada Republike Slovenije na ___ seji dne, __________ pod ____ točko 
dnevnega reda sprejela

                                          S K L E P

Vlada Republike Slovenije je sprejela državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in 1.
radiološki nesreči (v nadaljevanju: državni načrt), verzija 4.0, s katerim se nadomešča 
državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0, sprejet s 
sklepom Vlade Republike Slovenije št. 84300- 4/2010/3 z dne 22. 7. 2010.

Ministrstva in vladne službe, določeni v državnem načrtu, v treh mesecih po sprejetju 2.
tega sklepa izdelajo priloge in dodatke iz državnega načrta in jih posredujejo izvajalcem 
nalog in Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

Nosilci načrtovanja na regijski ravni in drugi nosilci načrtovanja na nižjih ravneh na3.
črtovanja pripravijo in uskladijo načrte zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesre
či v šestih mesecih po sprejetju tega sklepa. 

Priloga: 
Državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0-

Sklep prejmejo: 
Vsa ministrstva-
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje-
Poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije-
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2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v dr
žavnem zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

Leon Behin, vršilec generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje-
Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije -

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:

Državni Načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, vezija 4.0, je temeljni na
črt, ki ureja: 
- jedrsko nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško (NEK)  z večjim izpustom radioaktivnih 
snovi;
- jedrsko nesrečo v tujini z vplivi na Slovenijo; 
- radiološko nesrečo v Sloveniji ob nekontrolirani vrnitvi satelita z radioaktivnimi snovmi. 

Ob jedrski nesreči v NEK se izdelujejo načrti zaščite in reševanja na vseh ravneh na
črtovanja (od ravni organizacije do države), ob jedrski nesreči v tujini in radiološki nesreči 
pa od ravni občin do državne ravni. 

Izvajanje zaščite, reševanja in pomoči (ZRP) ob jedrski nesreči v NEK temelji na 
klasifikaciji nevarnosti izrednega dogodka v elektrarni, vnaprej določenih območjih na
črtovanja (OPU - 3 km, OTU - 10 km, ROU - 25 km, OSP - območje Slovenije), akcijskih 
ravneh, na upoštevanju določenih časovnih okvirov in predhodni obveščenosti potencialno 
prizadetega prebivalstva. Koncept odziva v prvi fazi temelji na klasifikaciji nevarnosti 
izrednega dogodka, kasneje pa na rezultatih meritev radioaktivnosti. Ključni zaščitni ukrepi 
so radiološka zaščita, zaklanjanje, evakuacija ter sprejem in oskrba evakuiranega 
prebivalstva. 

Izvajanje ZRP ob jedrski nesreči v tujini je odvisno od oddaljenosti kraja nesreče, širjenja 
radioaktivnega oblaka proti Sloveniji in temelji na rezultatih meritev. Ključni zaščitni ukrep 
je radiološka zaščita. 

Izvajanje ZRP ob scenariju radiološke nesreče, ki lahko prizadene obsežno območje 
Slovenije, je odvisno od vrste satelita in temelji na rezultatih meritev na območju padca. 
Ključni zaščitni ukrep je radiološka zaščita, malo verjetna pa je tudi krajša evakuacija na 
manjšem(ih) območju(jih), kjer so razbitine satelita. 

Izvajanje ZRP ob vseh treh scenarijih poteka ob upoštevanju splošnih načel varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, obveznega izvajanja odločitev organov, pristojnih za 
vodenje CZ in drugih sil za ZRP, varstva reševalcev ter ob uporabi splošnih meril za 
odrejanje zaščitnih ukrepov in/ali operativnih intervencijskih ravni (OIR) ter v primeru 
jedrske nesreče v NEK ob upoštevanju akcijskih ravni (AR).
6. Presoja posledic za:
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a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem 
in naslednjih treh letih

NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim 
redom Evropske unije

NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij
NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

nacionalne dokumente razvojnega na
črtovanja
razvojne politike na ravni programov po 
strukturi razvojne klasifikacije programskega 
proračuna
razvojne dokumente Evropske unije in 
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov ob
činskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov dr
žavnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov ob
činskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv ukrepa, 

projekta
Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Ime proračunskega 

uporabnika 
Šifra in naziv ukrepa, 

projekta
Šifra in naziv 
proračunske 

postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t)

Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
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Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR
 Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

pristojnosti občin,−
delovanje občin,−
financiranje občin.-

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
Skupnosti občin Slovenije SOS: DA
Združenju občin Slovenije ZOS: DA
Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA

Predlogi združenj občin so smiselno upoštevani.
9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
 Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Datum objave: 28. 9. 2022
V razpravo so bili vključeni: 

predstavniki zainteresirane javnosti,

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije 
o normativni dejavnosti:

NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE
                                                      
                                                        Marjan Šarec
                                                            minister

Poslano:
naslovniku,-
URSZR.-
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OBRAZLOŽITEV: 

Pripravljenost na jedrske oziroma radiološke  dogodke se  ureja z navodili za ukrepanje v 
primeru izrednega dogodka skladno z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in 
jedrski varnosti (ZVISJV-1)  in z načrti zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči 
skladno z Zakonom o varstvu ped naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN), kadar gre za 
dogodke,  kjer ocena ogroženosti pokaže, da imajo lahko obseg nesreče. 

Veljavni načrt zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči (Načrt zaščite in reševanja 
ob jedrski ali radiološki nesreči, verzija 3.0, št. 84300- 4/2010/3 z dne 22. 7. 2010) ureja 
jedrsko nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško, jedrsko nesrečo v tujini in radiološko nesrečo. 
Je temeljni načrt, ki določa koncept odziva na vseh ravneh načrtovanja (regijski, lokalni in v 
primeru jedrske nesreče v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) tudi na ravni  elektrarne), in 
naloge na državni ravni. Skladno s temeljnim načrtom so izdelani načrti na nižjih ravneh na
črtovanja.  

Zaradi novih spoznanj po jedrski nesreči na Japonskem (2011) in posledično novih EU in 
mednarodnih varnostnih standardov poteka prenova načrtovanja ob teh nesrečah.

Predlog državnega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, je 
Uprava RS za zaščito in reševanje izdelala v sodelovanju z drugimi ministrstvi in Uradom 
Vlade RS za komuniciranje. Ker gre za temeljni načrt, so bili pri pripravi vključeni tudi drugi 
nosilci načrtovanja. V nadaljevanju morajo skladno s predpisom, ki ureja pripravo načrtov za
ščite in reševanja, ministrstva in vladne službe pripraviti načrte dejavnosti, nosilci na
črtovanja na regijski in lokalni ravni ter v NEK  pa nove načrte, ki bodo skladni s temeljnim 
državnim načrtom.   

Nov predlog državnega načrta ureja iste situacije kot veljavni načrt, se pa med drugim 
spreminja zamisel odziva, predvsem pri scenariju jedrske nesreče v NEK,  kar omogoča  
hitrejše ukrepanje, razširjena so območja, kjer se izvajajo določeni zaščitni ukrepi, uvaja se 
uporaba operativnih intervencijskih ravni in spreminja se strategija izrednega monitoringa 
radioaktivnosti. Dodano je tudi poglavje, ki ureja pogoje za dokončanje faze zaščite in re
ševanja. 

Zaradi razlik pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči  ob različnih scenarijih je državni na
črt razdeljen na tri sklope.  Vsak sklop  se lahko uporablja samostojno glede na vrsto nesre
če (jedrska nesreča v NEK, jedrska nesreča v tujini, radiološka nesreča).

Predlog državnega načrta je z vidika upoštevanja standarda Mednarodne agencije za 
atomsko energijo  o konceptu odziva ob tovrstnih nesrečah  pregledala nadaljevalna misija 
IAEA EPREV (3. – 7. 10. 2022) in ga ocenila kot primernega. 
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Predlog državnega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski in radiološki nesreči, verzija 4.0, je 
odobril poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije. 

                                                                                                MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
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