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1. OBSEG NAČRTOVANJA ZA SPREJEM IN NASTANITEV 
 
Občinski načrt za sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske regije je izdelan kot 
dodatek k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči v NE Krško. Izdelan 
je na podlagi regijskega načrta za sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske 
regije. Opredeljuje izvajanje ukrepov in nalog na sprejemališču in v nastanitvenih objektih 
v občini Laško. 
 
Z regijskim načrtom  je določeno, da mora občina Laško sprejeti, začasno nastaniti in 
oskrbeti 350 evakuiranih oseb iz Posavske regije ob nesreči v NEK. Če je odrejena tudi 
RKB dekontaminacija evakuiranih oseb iz Posavja, jo občina organizira na sprejemališču. 
 
1.1 TEMELJNE RAVNI NAČRTOVANJA  
 
Regijski načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz posavske regije k regijskemu 
načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči je na območju Zahodnoštajerske regije, je 
temeljni načrt. S tem načrtom je določeno število evakuiranih oseb za posamezno občino 
v Zahodnoštajerski regiji sprejema ter ukrepi in naloge, ki jih morajo izvajati občine 
 
Posavska regija zagotovi, da se prebivalci, ki so v načrtu Posavske regije predvideni za 
evakuacijo in z dodatkom (D-14) k regijskemu načrtu razvrščeni po občinah sprejema in 
nastanitve seznanjeni z imenom občine nastanitve in s krajem občinskih sprejemališč v 
Zahodnoštajerski regiji, kjer se morajo po odrejeni evakuaciji javiti. 
 
Občina Laško v tem dodatku  k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 
razdela sprejem, nastanitev in oskrbo ter natančno opredeli ukrepe in naloge iz svoje 
pristojnosti. Na občinskem sprejemališču, v sodelovanju z ReŠCZ, organizira tudi 
dekontaminacijo, če je bila evakuacija odrejena po izpustu radioaktivnih snovi v NEK.  
 
S tem je dodatek - občinski načrt za sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske 
regije usklajen z regijskim načrtom za sprejem in nastanitev ogroženih oseb iz Posavske 
regije. 
 
2. AKTIVIRANJE OBČINSKEGA SPREJEMALIŠČA 
 
Takoj po odrejeni evakuaciji v Posavju  po ali pred izpustom radioaktivnega onesnaženja 
zaradi jedrske nesreče v NEK, ReCO Celje o tem obvesti odgovorno osebo občine po 
načrtu obveščanja. 
 
Poveljnik CZ občine Laško v sodelovanju s poveljnikom GZ Laško takoj zagotovi 
aktiviranje občinskega sprejemališča za sprejem evakuiranih oseb ter izvajanje drugih 
aktivnosti v zvezi s sprejemom, nastanitvijo in oskrbo evakuiranih oseb.  
 
P-1/3   Podatki o poveljniku CZ in njegovem namestniku 
P-03/4   Podatki o odgovornih osebah gasilske zveze 
P-12/1 Pregled evakuacijskih zbirališč za sprejem evakuirancev iz Posavja 
P-13/4 Vzorec prošnje za državno pomoč 
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bčinsko sprejemališče se nahaja na osrednjem parkirišču dvorane 3 lilije v Laškem. V 
sklopu dvorane 3 lilije se uredi tudi prostor za dekontaminacijo in informacijsko pisarno. 
 

 
 
Slika 1. Mikrolokacija sprejemališča – karta naselja Debro, Laško 
 
Poveljnik CZ občine Laško, ob aktiviranju, ugotovi možnost nastanitve v obstoječih 
objektih nastanitve. V ta namen na sedežu občine organizira delo štaba s službo CZ za 
podporo (administrativno in informacijsko podporo).  
 
Po pridobitvi informacij o nastanitvenih možnostih v obstoječih objektih poveljnik CZ 
pripravi načrt nastanitve, ki mora biti razdeljen po objektu dvorane 3 lilije in OŠ Laško, 
podružnica Debro. 
 
Poveljnik CZ občine pripravi za osebje, ki bodo delali na sprejemališču seznam lokacij s 
kapacitetami za nastanitev ter izda navodila za sprejem, ki ga posreduje poveljniku PGD 
Laško. 
 
Za označitev sprejemališča se na prvem odcepu (semaforizirano križišče pri črpalki 
PETROL v Laškem) za sprejemališče iz smeri Krškega, na cesti Krško - Celje in na vhodu , 
na parkirišču – sprejemni točki, postavijo table z napisom »Evakuacija Posavja – 
Sprejemališče« (2x) in z napisom »Občina Laško« (1x). 
 

Informacijska pisarna 

Dekontaminacijska 
postaja

Sprejemališče 
dvorana 3 lilije

Sprejemna točka 

Informacijska pisarna 

Dekontaminacijska 
postaja
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Za zbiranje in podajanje informacij se na sprejemališču, pod šotorom CZ (če so 
evakuiranci dekontaminirani) oz. v avli dvorane 3. lilije, oblikuje informacijska pisarna, 
kjer se obdelujejo podatki o sprejetih evakuirancih iz Posavja. Opremo, ki je potrebna za 
delo informacijske pisarne zagotovijo občina Laško in PGD Laško. 
 
Pri dvorani 3 lilije se postavi dekontaminacijska postaja, če je bila evakuacija odrejena po 
izpustu radioaktivnih snovi v NEK. 
 
Zdravstvena dom Laško zagotovi eno ekipo - zdravnika in drugo zdravstveno osebje, ki 
bo izvajala nujno medicinsko pomoč in drugo nujno zdravstveno oskrbo evakuirancev na 
sprejemališču. V ta namen poveljnik CZ aktivira odgovorno osebo Zdravstvenega doma 
Laško, ki je tudi član OŠCZ Laško. 
 
Občinski poveljnik CZ preko Lekarne Laško zagotovi tudi razdeljevanje tablet kalijevega 
jodida ogroženim prebivalcem 
 
P-03/5 Podatki o poveljnikih in namestnikih operativnih gasilskih enot 
P-06/3 Pregled zdravstvenih zavodov 
D-2 Načrt dejavnosti občine Laško 

 
Za zagotavljanje javnega reda in miru na sprejemališču ter urejanje prometa, ureja in 
koordinira policist PP Laško član OŠCZ Laško. 
 
 
2.1. OSEBJE ZA DELO NA SPREJEMALIŠČU 
 
1. Vodja sprejemališča, ki ga določi občinski poveljnik CZ; 
2. Občinski uslužbenci: 2 osebi – za delo v informacijski pisarni 
3. Gasilci PGD Laško: 6 gasilcev – za sprejem in koordinacijo z info. pisarno ter 4 gasilci 

za pomoč na dekontaminacijski postaji (v kolikor se izvaja dekontaminacija) 
4. Zdravnik in drugo zdravstveno osebje 
5. Psihiater, psiholog ali druga strokovna oseba za nudenje psihološke pomoči 
6. Policist 
 
Župan določi občinske uslužbence v skladu z načrtom dejavnosti občine, poveljnik PGD 
Laško pa gasilce za delo na sprejemališču. Poveljnik PGD Laško v sodelovanju s 
poveljnikom GZ Laško vodi in spremlja potek sprejema ter o tem poroča poveljniku CZ 
občine Laško oz. županu. 
 
Odgovorna oseba Zdravstvenega doma Laško določi zdravnika in drugo zdravstveno 
osebje za delo na sprejemališču. 
 
P-03/5 Podatki o poveljnikih in namestnikih operativnih gasilskih enot 
P-06/3 Pregled zdravstvenih zavodov 
P-14/4 Seznam pripadnikov službe za podporo CZ 
P-06/1 Seznam humanitarnih organizacij v občini (Rdeči križ, Karitas) 
D-2 Načrt dejavnosti občine Laško 
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2.2. OPREMA NA SPREJEMALIŠČU 
 
Za potrebno opremo na sprejemališču, ki jo občina Laško nima, občinski poveljnik CZ 
zaprosi regijskega poveljnika CZ. 
 
2.2.1 Oprema sprejemališča  
 
1. Komplet gasilski za zaporo ceste 
2. Table za označevanje sprejemališča (napis: »Evakuacija Posavja – Sprejemališče« - 2x 

in napis: »Občina Laško« 1x) 
 
2.2.2 Oprema za informacijsko pisarno 
   
1. Šotor CZ – 2 členski, 
2. Miza in klopi: gasilska garnitura – 2 kpl 
3. Agregat CZ, 
4. Računalnik s tiskalnikom, 
5. Administrativni pribor (pisala, papir…), 
6. GSM: vsaj 2 številki 
 
2.2.3 Oprema za dekontaminacijsko postajo 
 
1. Šotor za dekontaminacijo ali kontejner z notranjimi  

pregrajenimi prostori  
2. Tuši ali druga razpršila  
3. Grelniki prostorov – puhalci vročega zraka - 4 kosi 
4. Agregati za elektriko - 3 kosa (3-5 kw) 
5. Dekontaminanti in drugi dodatki za v vodo za dekontaminacijo  
6. Navodila o načinu dekontaminacije  
7. Brisače in odeje - 350 kosov  
8. Razsvetljava za šotore 
9. Gorivo za agregate 
10. Cisterne z vodo 
11. Osebna zaščitna sredstva za dekontaminacijo  
12. (RKB kombinezon, zaščitne rokavice, škornji, maska…) 
13. Druga potrebna sredstva za izvedbo dekontaminacije ljudi 
14. Bazeni, cisterne in druge posode za zajem kontaminirane vode in hrambo 

kontaminiranih oblačil in obutve 
15. Oblačila in obutev, nadomestna, za evakuirance - 350 kompletov 

 
 
2.2.4  Oprema za prvo pomoč 
 
1. Šotor CZ – 3 členi  
2. Blazina (1 kos) in nosila prvo pomoč (4 kosi) 
3. Torbice za prvo pomoč (3 kosi) 
4. Medicinska oprema 
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P-14/7 Pregled podatkov o zaščitno-reševalni opremi Štaba CZ, enot in služb CZ ter 
drugih sil za ZRP 

 
3. SPREJEM EVAKUIRANIH OSEB V OBČINI LAŠKO  
 
Evakuirane osebe iz Posavja, za katere je odrejena evakuacija, izvajajo evakuacijo s 
svojimi vozili po načrtovanih evakuacijskih poteh do sprejemališča v občini Laško. Lastniki 
vozil s katerimi se bodo osebe evakuirale prejmejo od uslužbencev Posavske regije ali 
svoje občine napis z imenom občine Laško, ki ga morajo namestiti na vidno mesto 
vetrobranskega stekla vozila. 
 
Vozila z evakuiranci, ki so označena z napisom »Občina Laško« pridejo v Laško iz smeri 
Radeč, po začrtani poti na karti, kjer jih na sprejemališču sprejme osebje, ki je zadolženo 
za sprejem. Dostopna pot do sprejemališča iz radeške smeri je prikazana na sliki 2. 
 
Na sprejemališču se evakuiranci identificirajo, predajo vse potrebne podatke v 
informacijski pisarno ter prejmejo navodila za dekontaminacijo in usmeritve za začasno 
nastanitev. 
 
Sprejeti evakuiranci se napotijo na dekontaminacijo, v primeru, da je odrejena 
dekontaminacija.  
 
Po dekontaminaciji jih pregleda zdravstveno osebje na sprejemališču po potrebi razgovor 
s psihologom. 
 

lika 2. Dostop do sprejemališča – iz Smeri Radeč 
 
S

Odcep za sprejemališče pri 
bencinskem servisu PETROL: 

Tabla:  
»Evakuacija Posavja – sprejemališče« 

Prihod iz smeri Radeč 

Sprejemno mesto: Tabli: 
»Evakuacija Posavja – sprejemališče« 

»Občina Laško« 
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4. DEKONTAMINACIJA LJUDI 
 
Dekontaminacija ljudi se bo izvajala v primeru, da je bila evakuacija odrejena po izpustu 

vajati se bo pričela takoj ob sprejemu evakuirancev iz Posavja in napotitvi na 

ekontaminacija se izvede pred napotitvijo evakuirancev na začasno nastanitev. Regijski 

a dekontaminacijski postaji se mora zagotoviti ločeno zbiranje uporabljene - 

o dekontaminaciji se evakuirancem mora zagotoviti nadomestno oblačilo in obutev. To 

. PRIPRAVA IN UREDITEV OBJEKTOV ZA ZAČASNO NASTANITEV 

a začasno nastanitev evakuiranih oseb iz Posavja se na podlagi dogovora pripravijo 

a označitev smeri na prometnih odsekih, pri objektih nastanitve ter ureditev prometnega 

ripravo prehrane zagotavljajo pogodbeni izvajalci, pogoje za osebno higieno in potrebe 

redvidevamo lahko, da bi v obstoječe objekte nastanitve nastanili 350 oseb.  

ačasna nastanitev v Laškem se bo izvajala v naslednjih objektih: 

Pregled namestitvenih kapacitet v lokalni skupnosti 

radioaktivnih snovi v NEK.  
 
Iz
dekontaminacijo, pri dvorani 3 lilije Laško. Pred tem je potrebno zagotoviti vso ustrezno 
opremo za dekontaminacijo.   
 
D
poveljnik CZ določi vrsto in način dekontaminacije ter uskladi materialne možnosti za 
izvedbo ukrepa skupaj z občinskim poveljnikom CZ. Obenem mora, v skladu z Zakonom o 
varstvu okolja, izdati tudi navodila za pripravo in ekološko odstranitev kontaminirane 
vode, oblačil in obutve ter zagotoviti ustrezne izvajalce in sredstva. Za koordinacijo 
priprave in izvedbe skrbi občinski poveljnik CZ v sodelovanju s članom štaba za požarno 
varnost. 
 
N
kontaminirane vode. 
 
P
vprašanje v koordinaciji rešujeta regijski in občinski poveljnik CZ. 
 
 
5
 
Z
objekti Osnovne šole Laško – Enota Debro in dvorana Tri lilije Laško 
 
Z
režima in parkirišč so zadolženi gasilci PGD Laško. 
 
P
zagotavljajo organizacije v sklopu nastanitve v njihovih objektih. Ravnatelj OŠ Laško je 
odgovoren za organizacijo tovrstne oskrbe tako, da je čimmanj moten učni in redni 
delovni proces. Pri tem sodelujejo s poveljnikom CZ občine, županom in poveljnikom 
matičnega PGD. 
 
P
 
Z
1. Osnovna šola Laško – enota Debro 100 oseb v telovadnici 
2. V dvorani Tri lilije, 250 oseb 
 
P-12/7 
P-06/18 Pregled osnovnih šol v občini Laško 
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Slika 3. Pregled namestitvenih lokacij 

.1. OSEBJE ZA ZAČASNO NASTANITEV 

a lokacijah začasne nastanitve iz predhodne točke zagotovi PGD Laško ustrezno število 

avnatelj OŠ Laško in odgovorna oseba dvorane Tri lilije, ki sprejmejo evakuirance 

dravstveno osebje Zdravstvenega doma Laško zagotavlja zdravstveno oskrbo na 

P-03/5 Podatki o poveljnikih in namestnikih operativnih gasilskih enot 

 
5
 
N
osebja za sprejem, pripravo objektov in nastanitev evakuirancev. Poveljnik PGD pripravi 
dežurne liste, določi osebje društva in zagotovi nadzor nad izvajanjem nastanitve. O 
izvajanju nastanitve in problematiki poročajo poveljniku CZ občine Laško in sicer: 

1. takoj po zaključeni zapolnitvi kapacitet nastanitve, 
2. redno, vsaj 1x dnevno, 
3. po potrebi. 

 
R
zadolžijo osebje ter opredelijo njihove zadolžitve za zagotavljanje oskrbe začasno 
nastanjenih evakuiranih oseb v njihovih objektih. 
 
Z
lokacijah začasne nastanitve. Za organizacijo in določitev osebja je zadolžena odgovorna 
oseba Zdravstvenega doma Laško. 
 

P-06/3 Pregled zdravstvenih zavodov 
P-14/4 Seznam pripadnikov službe za podporo CZ 

 

Osnovna šola Laško – 
enota Debro 

100 oseb 

Dvorana Tri lilije 
250 oseb 

Parkirni prostor 

Parkirni prostor 
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5.1 OPREMA ZA ZAČASNO NASTANITEV 
 
1. Postelje zložljive – 350 kosov 
2. Spalne vreče ali posteljnina – 350 kosov ali kompletov 
3. Brisače - 350 kosov 
4. Druga oprema za oskrbo  
 

 
6. OBVEŠČANJE 
 
6.1. OBVEŠČANJE NADREJENIH ORGANOV 
 
Občinski poveljnik CZ redno poroča županu in regijskemu poveljniku o stanju in razmerah 
nastanitve oziroma vsaj enkrat dnevno po zaključeni nastanitvi. 
 
6.2. OBVEŠČANJE  JAVNOSTI 
 
Občinski poveljnik CZ je zadolžen za obveščanje javnosti o nastanitvi evakuirancev iz 
Posavja na območju občine Laško, vse do zaključka izvedbe nastanitve. To stori s 
posredovanjem sporočil lokalnim medijem ter na drugi krajevno običajen način. 
 
Za nadaljnje obveščanje javnosti skrbi občina Laško, po običajni proceduri. 
 
P-02/1 Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so zadolžena za obveščanje ob 

naravnih in drugih nesrečah 
P-02/2 Seznam oseb v občini, zadolžene za stike z javnostjo 

 
 
6.3. OBVEŠČANJE SVOJCEV 
 
Svojci evakuirancev lahko pridobijo informacije o lokaciji nastanitve evakuirancev iz 
Posavja na občini Laško, kjer se hranijo podatki, ki jih je zbrala informacijska pisarna na 
sprejemališču.  
 
7. VKLJUČEVANJE ŠOLOOBVEZNIH OTROK V IZOBRAŽEVALNI 

PROCES 
 
Na podlagi seznama sprejetih evakuirancev občina Laško pripravi seznam šoloobveznih 
otrok, ki se morajo vključiti v proces izobraževanja.  
 
Ravnatelj OŠ Laško poskrbi za ustrezno vključitev otrok v učni proces. Če je število 
šoloobveznih otrok preveliko potem skupaj z občinskim poveljnikom CZ poiščeta možnosti 
v drugih najbližjih osnovnih šolah. Prevoze otrok zagotovi občina. 
 
8. FINANCIRANJE 
 
Občina Laško krije stroške sprejema, začasne nastanitve in oskrbe ogroženih oseb iz 
Posavja. Na podlagi seznama sprejetih evakuiranih oseb iz Posavja, pripravi seznam 
evakuiranih po občinah stalnega bivališča, kar je osnova za izdajo zahtevkov za povrnitev 
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stroškov, ki jih občina naslovi na matične občine iz katerih se evakuirajo in sicer do višine, 
ot bi bila, če do evakuacije ne bi prišlo. Razliko krije država.  

idiarnega ukrepanja in izvedbe 
sti države in bi jih izvedla občina Laško (predvsem s področja 

 vode in opreme). Zahtevek za povračilo tovrstnih stroškov 
osreduje občina Laško na MORS, URSZR – Izpostava Celje. 

 izvajanje načrta 

k
 
Država krije tudi druge stroške, ki bi nastali iz naslova subs
nalog, ki so v pristojno
odstranjevanja kontaminirane
p
 
D-1 Finančna sredstva za

 
 
9. NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN RAZDELITEV NAČRTA 
  
Za vzdrževanje tega dodatka k občinskemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski nesreči 

vanje obsega : 

elefonske 
evilke, številke faksov in drugi podatki, zajeti v prilogah k načrtu in sicer ob nastali 

žurirajo se dokumenti v tem načrtu in občinskem načrtu ZiR ob jedrski nesreči, po 
p  ur je, ki 
se nanašajo ranih oseb na območje Zahodnoštajerske regije. 
A e se

.2 Hranjenje, javna predstavitev in razdelitev načrta  

vno predstavitev v skladu s 

je odgovoren skrbnik načrta. Vzdrže
 
9.1 Ažuriranje 
 
Ažurirajo se podatki ustanov, organizacij, izvajalcev, imena odgovornih oseb, t
št
spremembi, najmanj pa enkrat letno.  
A
rejetem adnem obvestilu in prejetih uradnih podatkih od URSZR – Izpostava Cel

 na spremembe števila evakui
žuriranj  opravi takoj po nastali spremembi.  

 
9
 
a načT rt (D-5) se hrani na občini Laško. Slednja izvede ja

predpisi. Naznanilo se objavi v lokalnem glasilu Laški bilten. 
Izvod načrta se v pisni ali elektronski obliki dostavi naslednjim izvajalcem: 
 
Zap. 
št. Naslovnik 

1.  Osnovna šola Debro 
2.  MORS, URSZR – Izpostava Celje 
3.  Poveljnik gasilske zveze Laško 
4.  PGD Laško 
5.  Dvorana Tri lilije 
6.  Lekarna Laško 
7.  Zdravstveni dom Laško 
8.  Center za socialno delo Laško 

 
 
 
 
 
10. POMEN OKRAJŠAV 
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CZ   Civilna zaščita  
GZ  Gasilska zveza 
JZ Javni zavod 
MORS Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije 
NEK Nuklearna elektrarna Krško 
OŠCZ   Občinski štab Civilne zaščite 
PGD Prostovoljno gasilsko društvo 
ReCO   Regijski center za obveščanje Celje 
ReŠCZ Regijski štab civilne zaščite (za zahodnoštajersko regijo) 
RKB   Radiološko – kemično – biološko  
URSZR   Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje  
ZiR Zaščita in reševanje 
ZRP   Zaščita, reševanje in pomoč  
  
 
11. PRILOGE IN DODATKI 
 
11.1 Seznam priloge 
 

SKUPNA 
PRILOGA 

POSEBNA 
PRILOGA VSEBINA -PODATKI 

P-01/1  Seznam odgovornih oseb občine 
P-01/3  Podatki poveljnika in namestnika CZ občine Laško 
P-01/4  Seznam članov občinskega štaba CZ  

P-02/1  Pregled sredstev javnega obveščanja, ki so
obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah

 zadolžena za 
 

P-02/2  Seznam oseb v občini, zadolžene za stike z javnostjo 
P-03/2  Podatki o  prostovoljnih gasilskih enotah  
P-06/1  Seznam humanitarnih organizacij v občini (Rdeči križ, Karitas) 
P-06/2  Pregled Centrov za socialno delo  s podatki o vodilnih osebah 
P-06/3  Pregled zdravstvenih domov in zdravstvenih postaj v občini Laško 
P-06/18 Pregled osnovnih šol v občini Laško  
 P-10/4 Pregled lokacij skladiščenja tablet kalijevega jodida 
P-13/4 žavno pomoč  Vzorec prošnje za dr
P-14/4 v CZ  Službe za podporo  Seznam pripadniko

P-14/7 regled podatkov o zaščitno-reševalni opremi Štaba CZ, enot in 
Z ter drugih sil za ZRP 

 P
služb C

   
 
 

 

 
 
 
 
 
11.2 Seznam dodatkov 
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SKUPNI 
TKI 

POSEBNI VSEBINA -PODATKI DODA DODATKI 

D-1  Finančna sredstva za izvajanje načrta 
D-2  dejavnosti občine  Načrt
 D-5 Načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz posavske regije 

 




