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Zadeva:  Poročilo Štaba Civilne zaščite občine Rogatec  
 
 
Ugotavljamo, da je situacija glede na včerajšnji dan nespremenjena, življenjski utrip v občini se je 
umiril. Proizvodnja v Gorenjevem obratu v Rogatcu sicer še poteka. Odprte so živilske trgovine, 
lekarna, banka, pošta in bencinski servis. Še vedno so na voljo tudi nujne zdravstvene storitve, ki 
jih v spremenjenem režimu zagotavljata Družinska medicina Lončar oziroma Zdravstveni dom 
Šmarje pri Jelšah. 
 
Povzetek: 

- vzpostavljen je delujoč sistem pomoči starejšim in onemoglim s strani Štaba CZ 
(realizirane 3 intervencije),  

- obveščanje javnosti poteka preko uradne spletne strani občine, medijev in družbenih 
omrežij, 

- sveti krajevnih skupnosti, PGD–ji, Rdeči križ Rogatec in Župnijska Karitas Rogatec so v 
pripravljenosti za pomoč na terenu v primeru širitve bolezni, 

- posredovani so bili pozivi trgovinam, banki in pošti za zagotovitev varnega načina dela za 
zaposlene in uporabnike, 

- izdana je bila odredba CZ o prepovedi kurjenja v naravi v preventivnem smislu, da ne 
obremenjujemo PGD, ki so na razpolago CZ, 

- v sklopu koordinirane humanitarne pomoči je zagotovljena tudi eventualno potrebna 
psihološka pomoč, 

- za varstvo otrok zaenkrat ni potreb, 
- javne storitve (preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, 

preskrba z energijo, pogrebna služba) zaenkrat potekajo nemoteno. 
 
Ob nastali situaciji lahko posamezniki doživljate občutke tesnobe in strahu. 
Organizirani so telefoni za pomoč v stiski: 01 520 99 00 Klic v duševni stiski, 116 123 
Samarijan in Sopotnik, 116 111 TOM za otroke in mladostnike ter spletna stran Med.Over.Net 
(https://med.over.net/), spletni portal na temo zdravja in duševnega zdravja. Na lokalni ravni 

morebitno potrebno psihološko pomoč zagotavlja Štab CZ občine Rogatec. 
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