
Naša skrb za jedrsko varnost je stalna. V Nuklearni elektrarni Krško 
se odraža v posodabljanju opreme in tehnoloških procesov, 
usposabljanju, sprejemanju višjih varnostnih standardov in 
razvijanju varnostne kulture zaposlenih. Tudi načrte zaščite 
in reševanja za primer jedrske ali radiološke nesreče na vseh 
ravneh posodabljamo in dopolnjujemo s strokovnimi znanji in 
izkušnjami, ki jih pridobivamo na vajah.

Ob morebitni nesreči je zaužitje tablet kalijevega jodida eden od 
zaščitnih ukrepov predvsem za mlajše prebivalce. S tem pismom 
vam in vsem gospodinjstvom v okolici NEK pošiljamo zloženko, 
v kateri je ukrep podrobneje opisan. Želimo, da jo preberete in 
shranite.

V Sloveniji smo obnovili zaloge tablet kalijevega jodida in jih 
približali prebivalcem. Tisti, ki prebivate v neposredni bližini NEK, 
dobite tablete kalijevega jodida v pooblaščenih lekarnah in jih 
hranite doma. Za ostale tablete hranijo v devetnajstih izbranih 
slovenskih bolnišnicah.

Tablete so učinkovita zaščita žleze ščitnice za primer jedrske 
ali radiološke nesreče za ljudi, ki so mlajši od 40 let. Svetovna 
zdravstvena organizacija odsvetuje uporabo tablet kalijevega 
jodida kot zaščitnega ukrepa pri osebah po 40. letu starosti, saj se 
s starostjo možnost obolenja ščitnice zaradi sevanja zmanjšuje. 
Več informacij o tem je na www.kalijevjodid.si.

Na koncu še prošnja, da vsi, ki še niste dopolnili 40 let, zase, 
za svoje otroke in družinske člane do 40. leta brezplačno, s kartico 
zdravstvenega zavarovanja, v svojih lekarnah prevzamete 
tablete kalijevega jodida in jih shranite doma. Ostale prosimo, 
da razumete ta dopis kot informacijo o skrbi za našo varnost. 
Spomnite prijatelje in sodelavce, da prevzamejo tablete. 
Tako bomo ob morebitni ogroženosti pridobili čas in povečali 
učinkovitost zaščite.

Pričakujemo vaše sodelovanje 
in vas lepo pozdravljamo.

Ministrstvo za zdravje, Uprava Republike Slovenije za zaščito in 
reševanje, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Nuklearna 

elektrarna Krško, Občina Brežice, Občina Krško

Spoštovani!

Čeprav je verjetnost, da bi nas 
ogrozilo sevanje zaradi jedrske 
ali radiološke nesreče zelo 
majhna, je odgovorno, da smo 
pripravljeni tudi na to možnost. 
Pripravljenost in poznavanje 
zaščitnih ukrepov nam 
zagotavljata premišljeno 
in učinkovito ravnanje.


