Številka: 032-13/2021
Datum: 7. 12. 2021
OBČINSKI

SVET

REALIZACIJA SKLEPOV 16. SEJE OBČINSKEGA SVETA,
Z DNE 29. 9. 2021
AD B 5/1 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1. januarja do 30. junija
2021 z oceno realizacije za leto 2021
SKLEP št. 410-11/2019:
Občinski svet Laško sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Laško za obdobje od 1.
januarja do 30. junija 2021 z oceno realizacije za leto 2021.
AD B 5/2 Predlog Sklepa o dopolnitvi Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem
Občine Laško za leto 2021 – IV. dopolnitev
SKLEP št. 478-47/2019:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja s stvarnim
premoženjem Občine Laško za leto 2021 – IV. dopolnitev.
AD B 6/1 Zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC Rimske Toplice
SKLEP št. 41010-255/2017:
1. Občinski svet Laško potrjuje Zaključno poročilo o izvedbi investicije TIC Rimske
Toplice.
2. Objekt TIC Rimske Toplice z opremo se preda v upravljanje Zavodu STIK Laško.
Sklep je bil posredovan JZ STIK Laško.
AD B 7/1 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta
Občine Laško – SD OPN2 – skrajšani postopek
SKLEP št. 3500-01/2021:
1. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Laško – SD OPN2 po skrajšanem postopku.
2. Občinski svet Laško sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem prostorskem načrtu občine Laško – SD OPN2 v predloženi vsebini.
Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 163, z dne 15. 10. 2021.
AD B 7/2 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča
na posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k. o. Olešče
(1031)

SKLEP št. 3503-03/2021:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi na parcelah št. 1430/4, 1430/5 in 1430/7, k. o. Olešče (1031)
v predloženi vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 163, z dne 15. 10. 2021

AD B 7/3 Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorskih
izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS
2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih
SKLEP št. 3503-05/2021:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev na območju sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta KS
2 Debro – sprememba namembnosti spremljajočega objekta ob teniških igriščih v predloženi
vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 163, z dne 15. 10. 2021
AD B 8/1 Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu v občini Laško
SKLEP št. 122-317/2021:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Občini Laško v predloženi vsebini.
Sklep je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 163, z dne 15. 10. 2021. Sklep je bil posredovan CSD
Celje, enota Laško.
AD B 9/1 Predlog Sklepa o podelitvi občinskih priznanj v letu 2021
SKLEP št. 430-17/2021:
V letu 2021 se podelijo naslednja občinska priznanja:
1. Zlati grb se podeli Slavici Šmerc za dolgoletno uspešno delo na področju vzgoje in
izobraževanja.
Zlati grb se podeli Vladu Marotu za dolgoletno prizadevno delo na družbenem in
humanitarnem področju.
2. Srebrni grb se podeli Tomažu Jernejšku za izjemne športne dosežke.
Srebrni grb se podeli Zdenku Lipovšku za dolgoletno prizadevno delo v Košarkarskem
klubu Laško.
Srebrni grb se podeli Danijelu Medvedu za dolgoletno uspešno delo na gospodarskem
področju.
Srebrni grb se podeli Albinu Simoniču za zasluge na področju razvoja in popularizacije
športnega plezanja.
3. Bronasti grb se podeli Dragu Hriberšku za prizadevno delo pri urejanju javnih cvetličnih
nasadov in zelenih površin.
Bronasti grb se podeli Janezu Pušniku Alešu za aktivno in predano delo v Krajevni
skupnosti Laško.
Sklep je bil posredovan nagrajencem in predlagateljem. Priznanja so bila podeljena na slavnostni
seji 19. 11. 2021.
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AD B 9/2 Predlog Mnenja o kandidatkah za imenovanje ravnateljice Vrtca Laško
SKLEP št. 032-06/2021:
Občinski svet Laško daje pozitivno mnenje h kandidaturi Jerice Laznik Mokotar in Ksenije
Ulaga za ravnateljico Vrtca Laško.
Mnenje je bilo posredovano Svetu zavoda Vrtec Laško.
AD B 9/3 Imenovanje članov Razvojnega sveta Savinjske regije za programsko obdobje
2021-2027
SKLEP št. 303-06/2020:
Občinski svet Laško sprejme Sklep o imenovanju članov Razvojnega sveta Savinjske regije
za programsko obdobje 2021-2027.
Sklep je bil posredovan Razvojnemu svetu Savinjske regije.
AD B 7 Vprašanja in pobude
Podane so bile naslednje pobude oz. vprašanja:
- Bojan Šipek – MMOL:
o Vrtec Debro se sooča s prostorsko stisko, saj se vpis otrok vseskozi povečuje. Ta
problem se izpostavlja že nekaj časa. Če se bodo na območju Ceste v Rečico gradili
novi bloki, bo ta problem še večji.
o Kaj je še potrebno za gradnjo blokov na Cesti v Rečico?
o Vsako leto je zelo vzorno očiščena brežina Savinje na območju Celje – Tremerje. Ali
se lahko to izvede tudi v naši občini?
o Pridobitev e-koles v Hudi jami predstavlja zelo dobro zaokroženo športno
infrastrukturo. Poda se pobudo, da se takšne e-postaje postavile še v drugih krajevnih
skupnostih.
-

Barbka Rode - MMOL:
o OPPN za območje Kamnoloma Rečica: odgovor na na prejšnji seji zastavljeno
vprašanje je nepopoln; do naslednje seje naj se pripravijo konkretni odgovori.
Kako se namerava vrednotiti nulto stanje na dveh kulturnih spomenikih (cerkev sv.
Mihaela na Šmihelu in cerkev sv. Katarine na Kuretnem, ki ležita v neposredni bližini
kamnoloma in sta bili v decembrskem potresu močno poškodovani)? Je kot nulto
stanje mišljeno trenutno stanje ali je pred popisom nultega stanja predvidena obnova
oz. sanacija škode na dotičnih cerkvah? Kdo bo odgovoren za sanacijo škode na
cerkvah in kdo bo stroškovno kril sanacijo v primeru nadaljnjih poškodb? Bo prispeval
tudi upravljavec kamnoloma? Glede na trenutno pripravljen osnutek OPPN je
upravljavec namreč izključen od kakršnekoli odgovornosti.
Ponovno je bila podana pobuda za izvedbo meritev in izdelavo ocene vpliva na
okoliške objekte pred sprejetjem OPPN, ponovna ocena škode in popis stanja preden
gre OPPN v obravnavo na odbore in občinski svet ter vključitev vseh naslovov v
Kuretnem in na Šmihelu, najmanj pa obeh kulturnih spomenikov v vplivno območje
kamnoloma.
o Kako daleč je priprava gradnje telovadnice na OŠ Rimske Toplice? Kdaj se bo
gradnja pričela? Ali se gradnja telovadnice kakorkoli izključuje z gradnjo prizidka k
ZD Laško?
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-

Janko Cesar – SLS:
o Pohvala za realizacijo pobude za ureditev in razširitev regionalne ceste Rimske
Toplice – Jurklošter na odseku Einšnit. Ali se bo uredil tudi odsek do mostu čez
Gračnico?
o V planu so sanacije plazov – kdaj bodo realizirane tiste, za katere je že pripravljena
dokumentacija?
o Ali se bodo uredili parkirni prostori pred Vrtcem Laško oz. ali se bo realiziral odkup
garaž za namen razširitve parkirnih prostorov?

-

Robert Medved – SDS:
o Ali glede na povečana evropska sredstva za CZ Občina Laško sodeluje pri nabavi
specialnega vozila? Kakšno je trenutno stanje CZ v Laškem? Ali so problemi v
osnovnih sredstvih ali v kadrih?
o 14. septembra je vlada obiskala Savinjsko regijo, v Laškem je bil notranji minister
Hojs – ali je bilo kaj dogovorjeno za obnovo Policijske postaje, ki je v katastrofalnem
stanju?
o Gradnja krožišča v Laškem: problem zaradi zgoščenega prometa v jutranjih urah;
fizično bi bilo potrebno upravljati promet že od 5.30 ali 6. ure, ne samo od 7. do 8.
ure.
o Pobuda za ureditev javne razsvetljave in kanalizacije na Kopitarjevi in Čopovi ulici.
o Pobuda, da se zamenja občinski avto, katerega uporablja župan, vsaj s hibridnim
avtomobilom.

-

Boštjan Vrščaj – Lista ljudje ljudem:
o Na februarski seji je bil podan predlog za dvig vodovodnega tlaka v ulici Cesta v Debro
in za ureditev Jagoškega mostu glede iztrebkov golobov – odgovora oz. realizacije
še ni bilo.
o Lansko leto je bila na sestanku z županom podana pobuda za ureditev plezališča –
ali je bila ta pobuda podana naprej? Laško bi lahko postalo plezalni center na
prostem, kar bi se lahko vključilo v turistično ponudbo in bi pripomoglo k razvoju
športnega turizma v občini.
o Pobuda za prepoved tranzita skozi Laško in pobuda, da se pristojni organ pozove, da
se kontrola prometa vrši bolj pogosto.
o Gradnja krožišča pri Špici – škoda, da v biltenu ni bil objavljen terminski plan izvedbe
ter prometni režim, ki bo vzpostavljen med gradnjo. Sama pretočnost prometa je sicer
v času gradnje kar solidna.
o Ali se spremljajo parametri, ki smo jih sprejeli za razvoj kolesarskega omrežja v
občini? Zaradi varnosti kolesarjev bi se moralo pristopiti k izgradnji kolesarskih stez,
ne pa kolesarskih poti.

-

Nuša Konec Juričič – SLS:
o Pobuda, da se res pristopi k pripravi strategije zdravja.
o Ureditev Ceste na Svetino: pri hiši na razcepu za Taborje je potrebno popraviti robnik.

Vprašanje, ki je bilo podano ustno in pisno, je priloga temu zapisniku:
- Marjan Kozmus – SD:
o Problematika izgradnje kolesarske poti II. etapa Tremerje – Laško – vozišče (Jagoče
Vesenjak – do Hohkrauta) je v zelo slabem stanju – kdaj lahko pričakujemo izgradnjo?
Pojasnjeno je bilo, da se bo financiralo neposredno od države, izgradnja pa naj bi se
začela v prvi polovici leta 2022.
o Ali so projekti in sredstva za ureditev poplavne varnosti od ovinka v Marija Gradcu
proti Zidanem Mostu zagotovljeni in kdaj se bo pričelo z deli?
Pojasnjeno je bilo, da je problem s projektanti. Za projekte je bilo že plačano cca
200.000 EUR, vendar le-ti še niso dokončani.
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o
o

Pobuda za izdelavo strategije zdravega načina življenja; občinska uprava naj pripravi
predlog, občane bi o tem obveščali preko občinskega glasila.
Pobuda za spremembo volilnih enot za občinske volitve v skladu z že opravljenimi
usklajevanji.

Pobude, ki so bile podane pisno po seji, se nahajajo v zadevi:
- Alenka Barlič – SLS:
o Pobuda za izgradnjo večnamenskega športnega igrišča v Lazišah – nasproti OŠ
Laziše.
o Seznam vseh pobud in vprašanj ter njihova realizacija naj bo priloga vsake seje.
o Ureditev plazečega in poškodovanega cestišča pri domačiji Deželak.
Odgovori so v prilogah.
Župan Občine Laško
Franc Zdolšek, l. r.
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Občinski svet Občine Laško

Poročilo o delovanju Civilne zaščite Občine Laško za obdobje 2020 do 2021

Na osnovi pobude s strani člana Občinskega sveta občine Laško g. Roberta Medved, ki je
bila podana na 16 redni seji z dne, 29. septembra 2021 podajam poročilo o delovanju civilne
zaščite Laško.
Enote in službe Civilne zaščite se praviloma organizirajo, kadar nalog zaščite, reševanja in
pomoči ni mogoče opravljati s poklicnimi ali prostovoljnimi reševalnimi službami. Sodelovanje
v enotah, organih in službah Civilne zaščite Republike Slovenije je organizirano po načelu
državljanske dolžnosti.
Za opravljanje različnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirane naslednje enote
ter službe Civilne zaščite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

enote za prvo pomoč,
enote za prvo veterinarsko pomoč,
tehnične reševalne enote,
enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
enote za uporabo zaklonišč,
služba za proženje snežnih plazov,
službe za podporo,
poveljniki Civilne zaščite in njihovi namestniki ter štabi Civilne zaščite,
poverjeniki za Civilno zaščito in njihovi namestniki,
informacijski centri,

•
•

logistični centri,
druge enote in službe

Na območju občine Laško je civilna zaščita organizirana skladno z načrtom o delovanju
civilne zaščite in je za svoje delovanje odgovorna županu Občine Laško. Organiziranost je
sestavljena iz različnih deležnikov v samem sistemu in je sestavljena na sledeči način,

V okviru sestave Občinskega štaba civilne zaščite je le ta sestavljena iz naslednjih članov
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matjaž PIKL – poveljnik
Jože SENICA – namestnik poveljnika
Aljaž KRPIČ – namestnik poveljnika
Vesna SGERM – strokovne in upravne zadeve
Andrej KALUŽA – strokovne zadeve
Gašper KLEMENC – gašenje in reševanje ob poplavah in požarih
Marjan SALOBIR – reševanje iz ruševin in plazov
Dr.Klemen AJDIČ – prva medicinska pomoč
Dr. Marjeta Podlesnik Samec – prva veterinarska pomoč
Matej CEPUŠ – evakuacija in oskrba ogroženega prebivalstva
Tina ROSINA – koordinacija med štabom CZ in občinsko upravo
Rober BEZAMOVSKI – koordinacija med štabom CZ in policijo

Področje dela Štaba civilne zaščite:
•
•
•
•
•
•

strokovne, upravne in operativne naloge vodenja in izvajanja priprav za
organiziranje delovanja zaščite, reševanja in požarnega varstva;
strokovne naloge s področja požarne varnosti in gasilstva;
operativne naloge zaščite in reševanja in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah;
strokovne naloge Občinskega štaba CZ in tajniške naloge za štab;
strokovne naloge s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
strokovne naloge na področju vzdrževanja in upravljanja zaklonišč.

Veljavne ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja v Občini Laško so naslednje
:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU EPIDEMIJE OZIROMA
PANDEMIJE NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH V OBČINI LAŠKO, VERZIJA 2.0
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POPLAVAH
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB ŽELEZNIŠKI NESREČI
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU
OCENA POTRESNE OGROŽENOSTI V OBČINI LAŠKO
OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI NESREČI
OCENA OGROŽENOSTI OD JEDRSKI NESREČI
NAČRT SPREJEMA IN NASTANITVE OGROŽENIH OSEB IZ POSAVSKE REGIJE
OCENE OGROŽENOSTI OBČINE LAŠKO
OCENA OGROŽENOSTI OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI LAŠKO
DELNI NAČRT ZIR OB NESREČI ZRAKOPLOVA V OBČINI LAŠKO
OCENA OGROŽENOSTI OB POJAVU NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI
LAŠKO
DELNI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POJAVU POSEBNO NEVARNIH
BOLEZNI ŽIVALI V OBČINI LAŠKO
OCENA OGROŽENOSTI OB POJAVU NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH V
OBČINI LAŠKO

Vsi navedeni načrti so objavljeni v elektronski obliki na uradni strani Občine Laško.
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V okviru delovanja štaba CZ Občine Laško v zadnjem obdobju moramo izpostaviti naslednje
dogodke, ki so zaznamovali samo delovanje in sicer;
1. Vaja Potres 2021
Aktivno smo sodelovali na enodnevni napovedani vaji Potres zahodnoštajerska 2019, kjer je
sodelovalo 20 občin. Vaja se je izvedla kot enodnevna, napovedana, teoretična vaja v
četrtek, 24.10.2019, v času med 07.00 in 14.00 uro. Natančen začetek in konec vaje določi
vodja vaje.
Namen in cilj vaje je bil;
- preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev v regijskih in občinskih načrtih zaščite in
reševanja ob potresu. Načrt se preveri predvsem v delih, ki se nanašajo na
opazovanje in obveščanje, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, upravljanje in
vodenje ter izvajanje ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči;
- ugotoviti pomanjkljivosti in morebitna neskladja ter nedorečenosti v načrtih zaščite in
reševanja in jih odpraviti;
- preveriti postopke opazovanja, obveščanja in aktiviranja;
- preveriti usklajenost delovanja, policije, javnih služb za zaščito, reševanje in pomoč,
enot in služb Civilne zaščite, idr
2. Protipoplavna zaščita Marija Gradec
V okviru zagotavljanja protipoplavne zaščite na območju Občine Laško smo aktivno
sodelovali pri izvajanju ukrepov na območju Marija Gradca, kjer smo namestili kontejner za
namestitev protipoplavnih elementov ter sočasno izvedli skupaj z Gasilsko zvezo Laško in
vsemi gasilskimi društvi praktični preizkus postavitve sistema in izvedli aktivnosti za pregled
delovanja črpališča pri Knez. Določene pomanjkljivosti smo odpravili. V okviru te dejavnosti
smo s strani Direkcije za ceste prevzeli v upravljanje in posest dizelski elektro agregat na
prikolici. Izvedli smo ustrezne postopke za registracijo, izvedli strokovno usposabljanje za
upravljanje. Agregat je trenutno nameščen v prostorih gasilskega doma Laško in je
namenjen za večje intervencije, kjer je potrebna večja odjemna moč električne energije.
Aktivno smo sodelovali pri pripravi Načrta protipoplavne zaščite na območju Marija Gradca.
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Elektro agregat

3. Udor zemlje v Lahomnem 1.julija 2020 in poškodovanje stanovanjskega objekta
Krivonog.
Na osnovi poziva centra 112 smo v zgodnjih jutranjih urah bili obveščeni o nastanku udora
zemlje v naselju Lahomno in poškodovanju stanovanjske hiše Krivonog. Po ogledu
dejanskega stanja smo v okviru pristojnostih, ki nam jih določa zakon odredili prepoved
bivanja v omenjeni hiši in poskrbeli z ustreznimi službami začasno namestitev v gostišču
Čater. V nadaljevanju smo aktivno sodelovali pri ureditvi ustrezne dokumentacije, ki je bila
potrebna za nadaljnje postopke reševanja iskanja novega doma. S pomočjo Ministrstva za
okolje, Karitasa, OO Rdečega križa Laško in Občine Laško smo v sredini letošnjega leta
družini zagotovili novo domovanje. V naslednjem letu pa moramo še izvesti potrebne
postopke rušenja objekta, kakor je navedeno v pogodbi.
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Slika 1: Območje udora zemljine (vir: Atlas okolja)
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Udor, ki je nastal 1.7. 2020 pod stanovanjskima objektoma, je povzročil poškodbe na
cestišču (slika 2A)
in stanovanjskem objektom Lahomno 46 (slika 2B) ter posedanje betonske plošče pri
stanovanjskem
objektu Lahomno 47 (slika 2C) . Cestišče je bilo začasno sanirano, stanovanjski objekt
Lahomno 46 s
strani varnosti ni več primeren za bivanje. Po naročilu občine Laško je bilo izdelano
»Geološko- geotehnično mnenje o zemeljskem udoru pod stanovanjskima objektoma –
Lahomno
4. Druge naravne nesreče
V tem času smo zabeležili tudi večje poškodbe na stanovanjski hiši Prihovec in Zdovc v
Radobljah in izvajali zaščitne ukrepe na plazu Stopce. Tu smo s pomočjo Komunale Laško
izvedli nujno prestavitev javnega vodovoda z vodohramom in izvedli ostale potrebne
aktivnosti za zaščito življenj in premoženja. Na vseh omenjenih lokacijah že potekajo
aktivnosti za zaščito.
Sanacija plazu Stopce
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5. Covid 19
Delovanje v času epidemije je bilo izredno zahtevno in dolgotrajno. Zaradi podrobnejšega
pogleda v samo delovanje štaba CZ Laško vam v prilogi posredujemo končna poročila o
delovanju štaba.

POROČILO O IZVAJANJU NALOG OB AKTIVACIJI DRŽAVNEGA NAČRTA OB
PRIMERU EPIDEMIJE COVID – 19
OD 13. MARCA 2020 DO 30. MAJA 2020 NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO
V OKVIRU CIVILNE ZAŠČITE

Pripravil
Poveljnik CZ Občine Laško
Matjaž PIKL
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1. Uvod
Na osnovi sprejetega državnega načrta zaščite in reševanja za primer epidemije z dne,
13.marec 2020 pod zaporedno št. 166-1/2020-84 - DGZR smo aktivirali delovanje Občinskega
štaba Civilne zaščite Občine Laško istega dne ob 12.00 uri pod zaporedno št. 166-001/2020.
V sejni sobi CZ smo izvedli sestanek vseh članov štaba, vodstva občinske uprave,
ravnateljev šol in vrtca, vodstva Zdravstvenega doma, vodstva zdravilišč Termane Laško in
Rimskih term. Istega dne je poveljnik CZ Laško izdal Sklep o aktiviranju Občinskega načrta
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije, ki smo ga izvajali v celoti. Pri izvajanju tega načrta
smo bili v trenutku na nekakšni novi preizkušnji, saj nismo do tega časa še nikoli izvajali
omenjenega načrta in prav tako nismo poznali razsežnosti, ki jih epidemija prinaša.
Kaj je koronavirus, je bilo eno izmed prvih vprašanj?
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so
izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z
novim koronavirusom. Postavljen je sum, da je izvor okužbe (ki še ni identificiran) ena od vrst
živali.
Nov koronavirus so poimenovali 2019 nCoV. Predvideva se, da izhaja iz živalskega
rezervoarja in se je prilagodil na ljudi. Potrjen je bil tudi prenos med ljudmi.
Kakšni so simptomi in znaki, kako poteka bolezen?
Bolezen se kaže z vročino nad 38°C, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka (otežkočeno
dihanje), kar je običajno za pljučnico. Ker gre za nov virus, natančnih informacij o poteku
bolezni še ni. Sklepa se, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težak potek naj
bi imelo približno 20 % zbolelih. Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev
pljučnic ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali
izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus
se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih
kužninah.
Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom?
Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne
podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila
inkubacija dolga 7 dni.
In kako se zaščitimo?
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Osnovna zaščitna oprema ( rokavice, razkužilo, maska)
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V okviru delovanja štaba CZ Občine Laško smo od razglasa epidemije pa vse do 2020
izvajali dežurno službo v katero so bili vključeni posamezniki in sprotno smo se dogovarjali s
posameznimi službami v okviru Centra za socialno delo, Območnega združenja Rdečega
križa Laško, Varovanih stanovanj Termane Laško,JZ Zdravstveni dom Laško, Gasilsko zvezo
Laško, Policijsko postajo Laško in upravo za Zaščito in reševanje v Celju.

2. Priprave na dogodek
CZ Laško je pričela s svojim delovanjem 13. marca 2020 ob 12.00 uri, ko je bil aktiviran štab
civilne zaščite in skladno z uredbo aktiviran Načrt zaščite in reševanja v primeru epidemije
na območju Občine Laško. Prva dejanja, ki smo jih izvedli so bila seznanitev s stanjem v
okviru šolstva, vrtca, zdravilišč in varovanih stanovanj. Poročila so narekovala takojšnje
ukrepanje po preprečitvi možnosti razširitve virusa, zato so skladno z navodili državnih
organov, NIJZ in Štaba CZ RS prihajala razna obvestila in navodila o izvajanju določenih
ukrepov. V okviru delovanja štaba CZ Laško smo omejili druženja v istih prostorih in se
posluževali komuniciranja preko telefonov in elektronske pošte. Sčasoma smo delovanje
omejili na ožjo ekipo, ki so jo sestavljali poveljnik štaba CZ, župan občine, predstavnik GZ
Laško, OO Rdečega križa Laško, JZ Zdravstveni dom Laško, Centra za socialno delo Laško
in predstavnik Varovanih stanovanj Termane Laško. Omejitev velikosti štaba se je v
prihodnosti pokazala kot pravilna, saj smo bili priča dogodkom, ko je veliko članov štaba
zbolelo, oziroma so koristili ukrepe, ki jih je predpisala vlada RS in NIJZ. Pri delovanju štaba
v prvih dneh epidemije moramo priznati, da nismo bili v zadostni meri pripravljeni v smislu
zagotavljanja ustrezne zaščitne opreme, saj nismo do sedaj le te uporabljali, predvsem
mislim tu na osebno zaščitno premo in opremo za zdravstveno osebje in tiste, ki delujejo v
posebnih pogojih ( gasilci, pogrebna služba, zaposleni v službah, ki zagotavljajo pomoč
ljudem ob neposrednem stiku – zagotavljanje osnovnih dobrin občanom, hrane, zdravil itd).
Prav tako smo se srečevali z dogodki, ki so se spreminjali iz minute v minuto in so vse
dogovorjene aktivnosti tako rekoč v trenutku spremenile in potrebno je bilo ponovno
organiziranje dela na nov način in z novimi ukrepi.

3. UKREPANJE V ČASU EPIDEMIJE
a. 13.3.2020 je bil aktiviran Državni načrt za primer epidemije
REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA
POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE
Vojkova cesta 61, 1001 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: urszr@urszr.si
www.sos112.si
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 166-1/2020-84 - DGZR
Datum: 13. 03. 2020
Na podlagi 84. člena in 85. člena ter v zvezi s 102. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-uradno prečiščeno besedilo, 95/07-ZSPJS –H,
97/10 in 21/18-ZNOrg), dne 11.3.2020 razglašene pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020
razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji ter ustnega zaprosila ministra za zdravje z
dne 12.3.2020 izdajam
SKLEP
o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19
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1. Zaradi razglašene pandemije COVID-19 in nezadržnega širjenja koronavirusa po
Sloveniji, ki ogroža zdravje in življenja ljudi ter druge posledice, ki so ogrozili
prebivalce, in realne možnosti, da v zelo kratkem času zajame še večje število ljudi,
kar ima lahko velik socialnovarnostni in ekonomski vpliv, se dne 13.3.2020, ob 8. uri
aktivira Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh, ker je potrebno poleg služb v zdravstveni dejavnosti in
drugih služb uporabiti tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.
2. Ministrstvo za zdravje izdaja strokovna priporočila in tekoče obvešča poveljnika CZ
RS.
3. Obveščanje javnosti poteka, po predhodni uskladitvi s poveljnikom CZ RS, preko
Ministrstva za zdravje in Urada RS za komuniciranje.
4. Uprava RS za zaščito in reševanje zagotovi strokovnim sodelavcem vstop v
logistične centre, ki bodo po potrebi zagotavljali materialna sredstva glede na razvoj
dogodkov na območju vseh trinajstih regij in v Državnem logističnem centru v
Rojah.
5. Uprava RS za zaščito in reševanje zagotovi potrebno število strokovnih sodelavcev,
ki bodo zagotavljali ustrezno operativno reagiranje glede na razvoj razmer na
območju Republike Slovenije in potrebe po zaščiti, reševanju in pomoči.
6. Vsi organi, ki so določeni v Državnem načrtu zaščite in reševanja ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, so dolžni izvajati
aktivnosti iz navedenega načrta ter vsak dan do 15. ure posredovati situacijsko
poročilo o aktivnostih in izvedenih ukrepih, po elektronski pošti, na naslov:
podpora.stabcz.rs@urszr.si.
7. Izpostave URSZR izvajajo naloge iz njihove pristojnosti v regijah ter dnevno
poročajo do 15. ure, na naslov: podpora.stabcz.rs@urszr.si.
Srečko Šestan
POVELJNIK CZ RS
Poslano, preko e-pošte:
– Članom ŠCZRS,
– CORS,
– Urad Vlade RS za komuniciranje,
– Vsa ministrstva,
– Policija,
– GŠSV,
– URSZR, Služba za podporo ŠCZRS (podpora.StabCZ.RS@urszr.si)
– Vse izpostave URSZR.
– Gasilska zveza Slovenije,
– Rdeči križ Slovenije.
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b. Aktiviranje Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Laško
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c. Aktiviranje občinskega načrta zaščite in reševanja za primer epidemije
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d. Sklep o nabavi zaščitne opreme z dne, 13.3.2020 izdan s strani župana občine
Laško
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e. Izdan poziv k zaprtju vseh lokalov, trgovin in drugo z dne, 15.3.2020
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f.

16.marca 2020 je bila izdana prepoved uporabe otroških igral na območju
Občine Laško in izposoja javnih koles – Kolesce.
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Odredilo se je upravljavcu otroških igrišč ob neposredni bližini šol, da to izvedejo šole in vrtci,
na javnih mestih je to postorila Komunala Laško na ostalih igriščih po vaseh oziroma vaških
jedrih pa so igrišča zavarovali člani PGD. Zaščitne trakove je zagotovila CZ. Vsak od
udeležencev, ki so bili zadolženi za izvajanje ukrepov so nalogo opravljali skladno z navodili,
namestili so ustrezna obvestila. Pri izvajanju nadzora smo zaznali kar nekaj kršitev. Dodatno
smo zaprosili občinsko redarsko službo, da je izvajala kontrolo in kršitelje opozarjala.
Kontrola urejenosti igrišč se je izvajala enkrat tedensko.
g. 16. marca 2020 smo v starem mestnem jedru Laškega začasno uvedli
brezplačno parkiranje, saj je bil javni potniški promet ukinjen

h. 16.marca 2020 se zaprejo zobozdravstvene ustanove
OBVESTILO!
Z uredbo Ministrstva za zdravje so od 16.3.2020 dalje
ZAPRTE za obravnavo pacientov VSE ZOBOZDRAVSTVENE AMBULANTE
Zobozdravniki v ZD Laško OSTAJAMO DOSEGLJIVI od 7.00 14.00
in komuniciramo s pacienti preko TELEFONA ali elektronske pošte.že v svoji ambulanti
moramo določiti ali je pacient RESNIČNO NUJEN in ali je BOLAN ali KLINIČNO ZDRAV
Pacienta z zbranimi podatki napotimo na vstopno točko ali pa pacienta napotimo
domov z navodili, v kolikor ne gre za nujno stanje.
KONTAKTNI TELEFON ZOBNIH AMBULANT V OBČINI LAŠKO:
03 7343 618
zobna2@zd.lasko.si
ORGANIZACIJA NUJNE ZOBOZDRAVSTVENE SLUŽBE V CELJSKI REGIJI:
AMBULANTA ZA *ZDRAVE:
Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva ulica 5, Celje, vhod med tednom preko triažne
vstopne točke, med vikendi preko reševalne postaje
DELOVNI ČAS:PO PET 7.00 13.00 14.00 19.00
Sobota, nedelja 7.00 13.00
AMBULANTA ZA *BOLNE:
Zdravstvena postaja Dobrna, Dobrna 5,
DELOVNI ČAS: vse dni v tednu: 8.00 13.00
obvezna predhodna najava s strani osebnega zobozdravnika !
BOLNI ambulante so namenjene za paciente, kjer je obstaja tveganje ali pa je
dokazano, da gre za prisotnost okužbe
*ZDRAVI ambulante so namenjene pacientom brez prehladnih ali kakih drugih
nalezljivih obolenj.

i.

16.marca 2020 je izdana prepoved kurjenja v naravi
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Pri omenjenemu ukrepu smo zaznali veliko število kršitev, posledično tudi izvajanje gašenja
požarov v naravnem okolju. Dodatno smo obveščali občane preko medijev ( radio, obvestil
preko lokalnih medijev, interneta). Ustrezne inšpekcijske službe in policija sta izvajali
poostren nadzor. O izdanih ukrepih kršiteljem nismo bili obveščeni.

j.

Delovanje veterinarske ambulante
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Veterinarska zbornica Slovenije je podobno kot druge stanovske organizacije, katerih vloga
je zaščita ljudi, živali in premoženja, v zadnjih dneh ob nezadržnem širjenju bolezni COVID19 sprejela določene ukrepe. Z namenom zaščite delavcev v veterinarski stroki in naročnikov
njihovih storitev javnost seznanjamo z naslednjimi ukrepi:
• omejitev delovnega časa ambulant,
• zagotavlja se le nujno potrebne veterinarske posege, če je le mogoče po predhodni
najavi,
• zagotavljanje 24. urnega dežurstva samostojno ali v dogovoru s sosednjimi
ambulantami,
• odpoved oz. preložitev vseh nenujnih posegov,
• odlog cepljenja proti steklini v času med 15. 3. 2020 in 15. 4. 2020,
• odpoved osemenjevanja vseh plemenic od 15. 3. 2020 za najmanj tri tedne.
Stranke, ki koristijo veterinarske usluge v ambulantah obveščamo:
• na ambulantni pregled se je potrebno predhodno naročiti,nenaročenih pacientov ne
sprejemamo
• v primeru urgence je o prihodu portebno predhodno obvestiti ambulanto,
• v ambulante vstopajte posamično,
• vzdržujte razdaljo najmanj 1,5 m,
• v ambulanti naj žival spremlja le ena oseba,
• sledite navodilom osebja glede ravnanja in biovarnostnih ukrepov v času obiska v
ambulanti.

Ukrepi veljajo do izteka navedenih datumov oziroma do preklica.

k. Izdaja poziva prostovoljcem za varovanje otrok, 17.marca 2020
Štab Civilne zaščite Občine Laško išče prostovoljce stare med 18 in 55 let, vzgojitelji-ce,
učiteljice, študente in druge, ki bi bili pripravljeni nuditi varstvo otrokom staršem, ki opravljajo
poklice, ki so nujno potrebni v času, ko se izvajajo zaščitni ukrepi (zdravstvo, policija, poklicni
gasilci, vojska, komunalne dejavnosti). Varstvo bi se izvajalo izključno na domu otrok, pod
pogojem, da so vse osebe, ki so v stiku z otrokom ZDRAVE.
Prijave zbiramo na cz@lasko.si
V primeru prijave, vas vljudno prosimo, da navedete osnovne podatke in telefonsko številko.
Vsem, ki boste sprejeli naš poziv že vnaprej hvala.

Ta točka si presluži posebno obravnavo, saj moramo priznati, da smo zabeležili
izjemen slab odziv in smo prejeli samo štiri prijave. Po večkratnem pozivu,
iskanju rešitev smo zagotovili varstvo otrok samo za eno osebo in še to ni
trajalo doglotrajno. Pri organizaciji zagotavljanja varstva otrok smo zaznali
izredno veliko nezaupanje med starši otrok in morebitnimi kandidati, ki bi
izvajali varstvo. Moramo poudariti, da v mreži iskanja na različnih naslovih tako
z osebnim stikom, preko telefona ali elektronske pošte nismo dobili ne odziva,
kaj šele povratne informacije.
l. 30.marca 2020 je pričel veljati odlok o prepovedi gibanja
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Danes opolnoči je začel veljati začasni Odlok o omejitvi gibanja:
Z Odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin se zaradi zajezitve in obvladovanja
epidemije novega koronavirusa do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih
krajih in površinah, dostop na javna mesta in površine ter gibanje izven občine stalnega ali
začasnega prebivališča, razen če ta odlok ne določa drugače.Odlok pa ne velja za
dejavnosti, ki jih izvajajo pristojne službe za zagotavljanje izvajanja nalog države,
samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje
do drugih oseb za posameznike DOVOLJENO za:
- prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
- opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
- odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
- varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege
družinskih članov,
- dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev,
- dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
- dostop do storitev za nujne primere,
- dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih organov,
- dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami.
Podrobnejšo opredelitev vseh navedenih izjem za območje posamezne samoupravne
lokalne skupnosti lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli župan s sklepom, ki
se javno objavi.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje
do drugih oseb za posameznike DOVOLJENO za:
- dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
- dostop do drogerij in drogerijskih marketov,
- dostop do prodaje medicinskih proizvodov in zdravstvenih pripomočkov ter sanitarnih
pripomočkov,
- dostop do mest za prodajo hrane za živali,
- dostop do prodaje in vzdrževanje varnostnih proizvodov in proizvodov za nujne primere,
- dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in
gnojil,
- dostop do bencinskih črpalk,
- dostop do bank in pošt,
- dostop do dostavnih, čistilnih in higienskih storitev,
- dostop do komunalnih storitev za opravljanje z odpadki,
- dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in
opreme.
Če te storitve niso zagotovljene v občini prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino,
vendar le do najbližje dostopne storitve po javni cesti ali javni poti.
V času razglašene epidemije nalezljive bolezni covid-19 je posameznik s stalnim in začasnim
prebivališčem lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja in ga v času razglašene
epidemije ne sme spreminjati oziroma se seliti med obema prebivališčema.
Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je DOVOLJEN le v občini stalnega ali
začasnega prebivališča. Za območje posamezne lokalne skupnosti lahko župan s sklepom,
ki se javno objavi, določi način in pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje
in površine v občini.
Za nadzor nad izvajanjem odloka in sklepa župana lahko župan na območju svoje občine
uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite
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naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o tem nemudoma
obvesti najbližjo policijsko postajo.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju se v okviru izjem DOVOLI tudi:
- skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je
mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin,
- skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz
na delo ali z njega ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.
V tem času smo s pomočjo društev in organizacij, ki razpolagajo z bivalnimi prostori sklenili
dogovor o možnosti nastanitve okuženih oseb n uredili smo vse potrebno za zagotavljanje
nujnih ukrepov, kot je zagotovitev prehrane, varovanje objekta in okolice, dobava zaščitne
opreme in podobno.

m. 30.3.2020
prične
veljati
večstanovanjskih stavb

Odlok

o

obveznem

razkuževanju

Danes je kot eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa
začel veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno
razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat
dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v
večstanovanjski stavbi.
Razkuževanje še zlasti velja za:
kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo,
ograje v večstanovanjski stavbi,
stikala za upravljanje in kabine dvigala,
stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe,
oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s
površinami.
Poleg tega se mora v večstanovanjskih stavbah na vidnem mestu pred vstopom v dvigalo
namestiti opozorilo: »Uporaba dvigala predstavlja tveganje za prenos okužbe COVID-19,
zato kabino dvigala uporabljajte posamično. Po uporabi stikal za upravljanje dvigala se ne
dotikajte oči, nosu ali ust ter si umijte roke.«
Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira
razkuževanje opreme. Razkuževanje izvede upravnik ali tretja oseba po izboru upravnika ali
etažni lastniki, če upravnik nima dovolj zaposlenih, ali lastniki v večstanovanjski stavbi, v
kateri nimajo upravnika.
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n. 30.3.2020 župn izda sklep o prepovedi uporabe igral in sistema Kolesce

o. Opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti s 1.4.2020
Od ponedeljka, 30. marca 2020, do preklica se uporablja Odlok o začasni splošni prepovedi
gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi
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gibanja izven občin, s katerim se dodatno omejuje gibanje prebivalcev: prepovedano je
gibanje zunaj občine stalnega ali začasnega prebivališča, prepovedani so tudi gibanje in
zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah ter dostop na javna mesta in površine.
Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje
do drugih oseb za posameznike izjemoma dovoljeno med drugim za:
opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
dostop do trgovin z živili in kmetijske neposredne prodaje,
dostop do kmetijskih trgovin, vključno s klavnicami, in trgovin za prodajo semen, krmil in
gnojil in
dostop do avtomobilskih servisov in servisov kmetijske in gozdarske mehanizacije in
opreme.
Kmetijsko ali gozdarsko dejavnost lahko kmet ali gozdar izvaja, kjer ima svoje površine, to je
v občini svojega stalnega ali začasnega prebivališča ali drugi občini. Ob tem priporočamo, da
ima kmet ali gozdar pri sebi dokazilo o nujnosti za gibanje v svoji ali drugi občini (npr. izpisek
iz RKG za GERK-e, izpisek iz zemljiške knjige ipd.).
Dostop do trgovin z živili, kmetijske neposredne prodaje ali kmetijskih trgovin prvenstveno je
dovoljen v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Če storitve niso zagotovljene v občini
prebivališča, je dostop dovoljen v drugo občino, vendar le do najbližje dostopne storitve po
javni cesti ali javni poti.
Opravljanje kmetijske dejavnosti moramo razumeti v najširšem smislu predvsem kot
zagotavljanje hrane prebivalstvu od njive do mize. Iz tega razloga kot opravljanje kmetijske
dejavnosti štejemo vse dejavnosti, ki pripomorejo k pridelavi in predelavi hrane, predvsem
izvajanje osnovne kmetijske dejavnosti (delo na kmetijskih površinah, skrb za živali ipd.) in
opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vključno z dostavo kmetijskih pridelkov in
kmetijskih proizvodov kupcem ter obisk kupcev na kmetiji z namenom prevzema kmetijskih
pridelkov in kmetijskih proizvodov.
Spomnimo, da kot kmetijska neposredna prodaja končnemu potrošniku na lokalnem trgu
štejejo: prodaja na mestu pridelave, prodaja na tržnicah, prodaja na premičnih prodajnih
objektih, kot so potujoča stojnica in potujoča prodajalna, prodaja od vrat do vrat, prodaja na
sejmih in prireditvah.
Vlada pojasnjuje, da v Odloku ni mogoče predvideti vseh možnih življenjskih situacij, zato je
pri neposredni (praktični) uporabi treba vedno izhajati iz osnovnega namena predpisa:
zajezitev in obvladovanje epidemije koronavirusa na način, da se prepoveduje gibanje in
zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah.
Omejitve gibanja lahko dodatno definirajo tudi lokalne skupnosti: podrobnejšo opredelitev
izjem za območje posamezne občine lahko glede na specifične potrebe v skupnosti opredeli
župan s sklepom. Dodatno lahko župan s sklepom določi način in pogoje dostopa ali prepove
dostop na določene javne kraje in površine v občini.
p. Zagotovitev zaščitnih mask s strani CZ Občine Laško za vse občane – 3. april
2020
Pakiranje smo izvedli preko prostovoljcev, OO RK Laško in uslužbencev občinske uprave,
delitev pa je izvedla Pošta Slovenija, PE Laško.
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q. Izvajanje prostovoljstva – delitev obroka hrane
Laščan Miran Ojsteršek, ki ga poznamo tudi kot lastnika Gostilne Oštirka, je sprejel izziv in
bo v sredo kuhal za zaposlene v Zdravstvenem Domu Laško in policiste Policijske postaje
Laško.
Lepa gesta, ki bo poskrbela, da bodo tisti v prvih linijah boja proti koronavirusu okusili
dobrote in si vsaj za trenutek odpočili ter se okrepčali z Miranovimi specialitetami.

p. S 15. aprilom smo postopoma pričeli izvajati ukrepe, ki so narekovali postopno
opuščanje ukrepov in tako odprli občinsko blagajno, skladno z navodili državnih institucij
obveščali javnost o ukinitvi raznih prepovedi, kot je gibanje med občinami, opuščanje navodil
o obisku trgovin in spoštovanje posebnega delovnega časa in izvajanje obiskov le teh.
r.

V okviru delovanja občinskega štaba CZ Občine Laško smo vse skozi izvajali dnevno
izmenjavo informacij o stanju v Domu starejših Thermane Laško, CSD Laško, ZD
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Laško, GZ Laško, OO RK Laško, PP Laško, delovnimi organizacijami, vrtcem, šolam,
medijem in vodstvom občine in upravo URSZR – Izpostava Celje. Za potrebe štaba
CZ je bilo stalno v uporabi službeno vozilo s katerim smo izvajali distribucijo zaščitnih
sredstev, obisk organizaciji in podobno. V nadaljevanju bomo predstavili delovanje
štaba po dnevih in število ljudi, ki so opravljali določena dela ( priloga 1. in 2 )

4. Dobava in prevzem zaščitne opreme
V okviru zagotavljanja zaščitne opreme za občane in za druge deležnike, ki so jo potrebovali,
smo v okviru Civilne zaščite Občine Laško nabavljali naslednjo opremo;
•
•
•
•
•
•
•
•

Zaščitne obleke
Zaščitna očala
Zaščitne rokavice
Zaščitne maske
Razkužila za osebno uporabo
Razkužila za prostore
Zaščitni trakovi
Brez stični termometri za merjenje temperature

Za nabavo opreme smo upoštevali Sklep o zagotavljanju zaščitne in druge opreme pod
zaporedno št. 166-01/2020 z dne, 13. marec 2020, ki ga je izdal župan Občine Laško Franci
ZDOLŠEK..
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5. Intervencijski stroški
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6. Obveščanje javnosti
V času trajanja epidemije smo v veliki meri sodelovali z lokalnimi medijem in uporabljali
spletno stran Občine Laško, kjer smo objavljali vse pomembne novosti, informacije, sklepe in
priporočila. Sodelovali smo z medijskimi hišami, kot je Radio Celje, Novi tednik, TV Krpan,
TV Laško in vsem imenovanim iskrena hvala za dobro sodelovanje in objektivno poročanje.

7. Razno
V prilogi podajmo poročila Gasilske zveze Laško, Policijske postaje Laško, Centra za
socialno delo Občine Laško in Območnega združenja Rdečega križa Laško
a. Končno poročilo GZ Laško
b. Končno poročilo PP Laško
c. Končno poročilo CSD Laško
d. Končno poročilo OO RK Laško
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8. Ugotovitve in predlogi
V okviru CZ Občine Laško smo med časom trajanja epidemije prišli do spoznanja, da lahko v
okviru delovanja dobro in kvalitetno sodelujemo samo v okviru dobrega sodelovanja med
vsemi deležniki, ki so izvajali določene naloge. V prihodnje si bomo morali za takšno
izvajanje dodatno izobraževati, predhodno in stalno skrbeti za osnovno zaščitno opremo. Moj
povzetek je, da smo ob tej epidemiji, ki smo jo prvič resno doživeli delali dobro, priznam, da
smo naredili kakšno napako, ki pa sigurno ni imela za posledico kakšne resne ogroženosti
naših življenj. V tem času smo pridobili določene izkušnje, ki jih bomo v prihodnosti
nadgradili in se iz njih naučili novih dejstev, ki nas bodo naredili kot Civilno zaščito na
področju Občine Laško kot zanesljivi partner in kot organizacija, ki je vredna zaupanja
občanov.
Vsem, ki ste nam pomagali in sodelovali, se vam iskreno zahvaljujem, se opravičujem, če
smo naredili kakšno napako in v upanju na dobro sodelovanje že v naprej izrekam
OSTANIMO ZDRAVI in HVALA.
Poveljnik CZ Občine Laško
Matjaž PIKL
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POROČILO O IZVAJANJU NALOG OB AKTIVACIJI DRŽAVNEGA NAČRTA OB
PRIMERU EPIDEMIJE COVID – 19
OD 19. OKTOBRA 2020 DO 15. JUNIJA 2021 NA OBMOČJU OBČINE LAŠKO
V OKVIRU CIVILNE ZAŠČITE

Pripravil
Poveljnik CZ Občine Laško
Matjaž PIKL

9. Uvod
Na osnovi sprejetega državnega načrta zaščite in reševanja za primer epidemije z dne, 19.
oktober 2020 pod zaporedno št. 166-10/2020-104 - DGZR smo aktivirali delovanje Občinskega
štaba Civilne zaščite Občine Laško istega dne ob 19.23 uri pod zaporedno št. 843-001/2020.
Istega dne je poveljnik CZ Laško izdal Sklep o aktiviranju Občinskega načrta zaščite in
reševanja ob pojavu epidemije, ki smo ga izvajali v celoti. Pri izvajanju tega načrta smo
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ravnali skladno z navodili in predvsem z izkušnjami iz preteklosti. Predvsem smo delovali kot
štab na daljavo z čim manj osebnih stikov. Na samem operativnem delu pa je vseskozi
sodeloval poveljnik štaba, strokovna sodelovka in poveljnik GZ Laško.
Kaj je koronavirus, je bilo eno izmed prvih vprašanj?
V Vuhanu na Kitajskem so decembra 2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri bolnikih so
izključili številne običajne povzročitelje pljučnic oz. respiratornih okužb in potrdili okužbo z
novim koronavirusom. Postavljen je sum, da je izvor okužbe (ki še ni identificiran) ena od vrst
živali.
Nov koronavirus so poimenovali 2019 nCoV. Predvideva se, da izhaja iz živalskega
rezervoarja in se je prilagodil na ljudi. Potrjen je bil tudi prenos med ljudmi.
Kakšni so simptomi in znaki, kako poteka bolezen?
Bolezen se kaže z vročino nad 38°C, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka (otežkočeno
dihanje), kar je običajno za pljučnico. Ker gre za nov virus, natančnih informacij o poteku
bolezni še ni. Sklepa se, da poteka v lažji obliki pri približno 80 % okuženih. Težak potek naj
bi imelo približno 20 % zbolelih. Okužbe z novim koronavirusom od ostalih povzročiteljev
pljučnic ne moremo ločiti zgolj na osnovi poteka bolezni in bolnikovih težav. Za potrditev ali
izključitev okužbe z novim koronavirusom je potrebno mikrobiološko testiranje. Koronavirus
se dokazuje v brisu nosno-žrelnega prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in še v drugih
kužninah.
Kakšna je inkubacijska doba po okužbi z novim koronavirusom?
Točna inkubacijska doba še ni poznana, glede na ostale koronaviruse in preliminarne
podatke, pa je ocenjena med 2 in 12 dnevi, najbrž ne več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila
inkubacija dolga 7 dni.
In kako se zaščitimo?

Osnovna zaščitna oprema ( rokavice, razkužilo, maska)
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V okviru delovanja štaba CZ Občine Laško smo od razglasa epidemije pa vse do 2020
izvajali dežurno službo v katero so bili vključeni posamezniki in sprotno smo se dogovarjali s
posameznimi službami v okviru Centra za socialno delo, Območnega združenja Rdečega
križa Laško, Varovanih stanovanj Termane Laško,JZ Zdravstveni dom Laško, Gasilsko zvezo
Laško, Policijsko postajo Laško in upravo za Zaščito in reševanje v Celju.
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10.

Priprave na dogodek

CZ Laško je pričela s svojim delovanjem 19. oktobra 2020 ob 19.23 uri, ko je bil aktiviran
štab civilne zaščite in skladno z uredbo aktiviran Načrt zaščite in reševanja v primeru
epidemije na območju Občine Laško. Prva dejanja, ki smo jih izvedli so bila seznanitev s
stanjem v okviru šolstva, vrtca, zdravilišč in varovanih stanovanj. Poročila so narekovala
takojšnje ukrepanje po preprečitvi možnosti razširitve virusa, zato so skladno z navodili
državnih organov, NIJZ in Štaba CZ RS prihajala razna obvestila in navodila o izvajanju
določenih ukrepov. V okviru delovanja štaba CZ Laško smo omejili druženja v istih prostorih
in se posluževali komuniciranja preko telefonov in elektronske pošte. Sčasoma smo
delovanje omejili na ožjo ekipo, ki so jo sestavljali poveljnik štaba CZ, župan občine,
predstavnik GZ Laško, OO Rdečega križa Laško, JZ Zdravstveni dom Laško, Centra za
socialno delo Laško in predstavnik Varovanih stanovanj Termane Laško. Omejitev velikosti
štaba se je v prihodnosti pokazala kot pravilna, saj smo bili priča dogodkom, ko je veliko
članov štaba zbolelo, oziroma so koristili ukrepe, ki jih je predpisala vlada RS in NIJZ. Sama
zaloga zaščitnih sredstev je bila minimalna, a smo jo uspeli preko različnih dobaviteljev
naročiti. Prav tako smo se srečevali z dogodki, ki so se spreminjali iz minute v minuto in so
vse dogovorjene aktivnosti tako rekoč v trenutku spremenile in potrebno je bilo ponovno
organiziranje dela na nov način in z novimi ukrepi.

11.

UKREPANJE V ČASU EPIDEMIJE

s. 19.oktober 2020 je bil aktiviran Državni načrt za primer epidemije
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t.

Aktiviranje Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Laško
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u. Aktiviranje občinskega načrta zaščite in reševanja za primer epidemije
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v. Sklep o nabavi zaščitne opreme z dne, 13.3.2020 izdan s strani župana občine
Laško
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w. Sklep o preklicu aktiviranja štaba CZ Občine Laško

39

x. Sklep o preklicu občinskega načrta ob pojavu epidemije

12. Sodelovanje z mediji
V okviru sodelovanja z mediji smo vseskozi sodelovali z lokalnimi medijem ( TV Krpan, TV
Laško, NT/RC, internetna stran Občine Laško) in podajali navodila, priporočila ter tako
sprotno obveščali občane o trenutnih razmerah. Preko medijev smo občane pozivali o poteku
množičnega cepljenja.
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13. Intervencijski stroški
V času epidemije so nastali določeni stroški, ki so bili potrebni za zagotavljanje izvajanja
nalog, preprečitve širjenja epidemije in pomoč občanom, prostovoljcem in delovnim
organizacijam. V sklopu delovanja štaba smo nabavili dezinfekcijsko napravo za
razkuževanje prostorov ( sami smo razkuževali prostore šol, poslovnih prostorov), razkužila
in zagotovili prevoze dodatnih ležišč za potrebe Varovanih stanovanj Termane Laško.
Zagotavljali smo prehrano za prostovoljce ob izgradnji in demontaži rdečih con, ob
množičnem cepljenju, zagotavljali različne objave v medijih, dodatni prevozi starejših oseb in
oseb, ki so potrebovali dodatno oskrbo zaradi zdravljenja od odvistnosti od drog, nabavili
smo različno zaščitno opremo in uredili začasno skladišče v prostorih štaba. Skupna
vrednost znaša 5046,60 Eur
14. Izvajanje nalog širšega pomena
Za zagotavljanje potreb pri izvajanju nalog smo odlično sodelovali z Gasilsko zvezo Laško,
ZD Laško, OO RK Laško, CSD Laško, Komunalo Laško, Karitasom, Varovanim stanovanji
Termane Laško in kmetijo Čučnik z dopolnilno dejavnostjo – varovanje starejših oseb,
predstavniki šol in vrtca, veterinarsko postajo Laško, štabom CZ zahodna Štajerska, upravo
Termane Laško, prostovoljci in medijem. Večje naloge, ki smo jih opravili so bile;
•
•
•
•
•
•

Zagotavljanje kontejnerjev s prevozom za ZD Laško in Termano
Prevozi dodatnih ležišč za vzpostavitev rdeče cone
Pomoč pri postavitvi in demontaži rdeče cone v Termani ( prevoz opreme iz skladišč
CZ v Celju)
Dezinfekcija prostorov
Priprava opreme, prostorov in zagotovitev ljudi za pomoč pri izvajanju množičnega
cepljenja
Stalna koordinacija med vsemi deležniki pri izvajanju ukrepov

15. Ugotovitve in predlogi
V okviru CZ Občine Laško smo med časom trajanja epidemije prišli do spoznanja, da lahko v
okviru delovanja dobro in kvalitetno sodelujemo samo v okviru dobrega sodelovanja med
vsemi deležniki, ki so izvajali določene naloge. V prihodnje si bomo morali za takšno
izvajanje dodatno izobraževati, predhodno in stalno skrbeti za osnovno zaščitno opremo. V
tem času smo pridobili določene izkušnje, ki jih bomo v prihodnosti nadgradili in se iz njih
naučili novih dejstev, ki nas bodo naredili kot Civilno zaščito na področju Občine Laško kot
zanesljivi partner in kot organizacija, ki je vredna zaupanja občanov. V okviru sprejetih
ukrepov s strani države pa smo lahko razočarani, da smo izpadli iz seznama dejavnosti
posebnega pomena, saj tako naši člani niso bili upravičeni do varstva otrok v vrtcih.

V tem času smo uredili priročno skladišče v prostorih štaba, nabavili potrebno opremo in
aparate, ki nam služijo pri obvladovanju epidemije.
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V samem poročilu so zajeti bistveni dogodki, ki smo jih izvajali v tem času in na osnovi dela
lahko zagotovim, da smo dobro pripravljeni v okviru delovanja sistema civilne zaščite.
Seveda pa moramo v prihodnosti veliko dela posvetiti opremljenosti štaba, dodatnega
izobraževanja, ureditve zaklonišča, nabavi opreme in določitve nove lokacije samega štaba
kot reševalne opreme. Vsem, ki sodelujete v sistemu zaščite in reševanja pa iskrena hvala in
OSTANITE ZDRAVI..

Laško, december 2021
Poveljnik CZ Občine Laško
Matjaž PIKL l.r.
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