Podpisnik: Janez Melanšek
Izdajatelj: SIGOV-CA

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Številka certifikata: 0C106F7D00000000567BF455

Potek veljavnosti: 14. 06. 2021
Čas podpisa: 05. 06. 2020 10:50

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
URAD ZA OPERATIVO
Izpostava URSZR Celje
Maistrova ulica 5, 3000 Celje

T: 03 420 92 00
F: 03 548 34 51
E: gp.ce@urszr.si
www.sos112.si/celje

Številka:
Datum:

843-20/2020-18 - DGZR
05. 06. 2020

Zadeva:

POROČILO O POTEKU ODZIVA NA COVID -19 V ZAHODNO ŠTAJERSKI
REGIJI

1. UVOD
12. marca 2020 je Vlada Republike Slovenije (VRS), na podlagi strokovne ocene Nacionalnega
inštituta za javno zdravje (NIJZ) razglasila epidemijo virusa SARS-CoV-2. Preklic epidemije je
VRS s 14. 5. 2020 razglasila kot prva v svetu. Ukrepi so se izvajali še do konca meseca maja.
Posledično je zaradi razglasitve epidemije, 13. 3. 2020 Poveljnik CZ RS s sklepom aktiviral
Državni načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
Delovanje sil ZRP je aktivno delovalo vse do 30. 5. 2020, skladno z vsebino Sklepa o preklicu
Sklep o aktiviranju Državnega načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh v RS, številka 166-1/2020-899-DGZR z dne 28. 5. 2020.
13. marca 2020 je Poveljnik CZ Za Zahodno Štajersko aktiviral Regijski načrt ZiR ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh (Izpostava URSZR Celje, 842116/2016-6, 7. 2. 2017) in za potrebe zaščite in reševanja aktiviral Štab CZ za Zahodno
Štajersko, službo za podporo CZ in logistični center Celje (Štab CZ ZŠ, 843-20/2020-5, 13. 3.
2020). Preklic sklepa o aktiviranju regijskega načrta ter preklic Odredbe o aktiviranju sil ZRP je
Poveljnik CZ ZŠ izdal 28. 5. 2020, številka 843-20/2020-14-DGZR, ki je prav tako vstopil v
veljavo 30. 5. 2020 ob 19:00 uri.
Prvi primer okuženosti v Republiki Sloveniji je bil uradno potrjen v sredo 4. 3. 2020, v naši regiji
11. 3. 2020 v Občini Šmarje pri Jelšah.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK
Ob razglašeni epidemiji oz. pandemiji je bila 13. 3. 2020 sklicana seje Štaba CZ ZŠ v operativni
sestavi. Seje so se udeležil vabljeni člani regijskega štaba CZ (zdravstvo, policija, gasilstvo, RK,
CSD, mediji) ter dodatno predstavniki ReCO Celje, SB Celje, Škofijskega Karitasa Celje in NIJZ
Celje. Poveljnik CZ ZŠ je vse prisotne seznanil z razglasitvijo pandemije, aktiviranjem
državnega in regijskega načrta ob pandemiji ter predstavil naloge in ukrepe iz regijskega načrta.
Prisotni so bili seznanjeni z uvedbo dežurstva v Štabu CZ ZŠ, z izdelavo dnevnih poročil o
izvedenih aktivnostih, zahtevkih o potrebi pomoči. NIJZ Celje seznanjen z zahtevo o tekočem
sporočanju stanja o širjenju virusa na območju ZŠ. Svoje mnenje je podal tudi predstavnik SB
Celje ter predstavil organiziranost SB Celje ob razglašeni pandemiji, dogovorjeno je bilo, da
pričnejo dogovori o zagotovitvi dodatnih nastanitvenih kapacitet za potrebe SB Celje v Srednji
zdravstveni šoli Celje. Predstavniki gasilstva seznanjeni z navodili pomembnimi za izvajanje
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redne dejavnosti. RK in Karitas se pripravijo za izvajanje potrebne pomoči po občinah v skladu
s svojimi nalogami in pristojnostmi, RK vzpostavi v pripravljenost enote PP RKS. CSD izvajajo
naloge iz njihovega področja ter se pripravijo za izvajanje psihosocialne pomoči.
Istega dne, 13. 3. 2020 so bile s strani Poveljnika CZ ZŠ občine ZŠ regije obveščene o
aktiviranju državnega in regijskega načrta ZiR, lokacijo delovanja regijskega štaba CZ ter
nadaljnjimi postopki delovanja CZ ob pandemiji. Občine so bile obveščene, da se skladno z
regijskim načrtom aktivirajo tudi občinski načrti ZiR in pozvane k posredovanju podatkov o
aktiviranju občinskih štabov CZ, lokacijah delovanja in kontaktnih podatkih. Občine in ostali
deležniki so bili obveščeni s telefonsko številko in uradnim e-naslov Štaba CZ ZŠ v času
razglašene epidemije.
Izpostava URSZR Celje ima imenovane poveljnika CZ, namestnika poveljnika CZ in člane
regijskega štaba CZ (Uradni list RS, številka 79/16, 24/18 in 14/19). V štabu so imenovani
predstavniki Izpostave URSZR, zdravstva, NLZOH, UVHVVR, DRSV, medijev, gradbeništva,
gasilstva, policije, SV, RK, NMP in CSD iz območja ZŠ.
Izpostava URSZR ima izdelan Načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh (Izpostava URSZR Celje, 8421-16/2016-6, 7. 2. 2017) ter ustrezne priloge in
dodatke načrtu. Občine imajo usklajene in izdelane svoje načrte ZiR, ostale občine načrta
nimajo oz. so v fazi usklajevanja, in to so Občine Braslovče, Dobje, Luče, Mozirje, Polzela,
Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki,
Šoštanj, Tabor, Velenje, Vitanje, Vransko, Zreče in Žalec. Občine, ki imajo izdelane in sprejete
načrte ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh so ob razglasitvi
epidemije le-te aktivirale, ostale občine so smiselno uporabljale druge občinske načrte ZiR ali
celo regijskega.
S 13. marcem smo pričeli z organiziranim dežurstvom v regijskem štabu CZ. Izdelana je bila
dežurna lista, ki je omogočila enakomerno obremenitev pripadnikov CZ predvidenih za
dežurstvo. Dnevno so pri delu v štabu sodelovala Poveljnik in Namestnik poveljnika CZ ZŠ,
člani regijske službe za podporo in pripadniki logističnega centra. V delo službe za podporo in
logistične podpore so bili aktivno vključeni pogodbeni pripadniki CZ. V mesecu marcu in aprilu
so dežurstvo preko vikenda in praznike opravljali tudi ostali člani Štaba CZ ZŠ. S soglasjem
glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, so v
mesecu aprilu dežurstvo v štabu, med tednom, izvajali tudi inšpektorji Izpostave Celje.
3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
V času pred razglasitvijo in v času razglašene epidemije je v Zahodno Štajerski regiji ob
izvajanju ukrepov in nalog potekalo veliko aktivnosti, predvsem so pri temu bile pri močno
aktivne občine, zdravstvene ustanove, humanitarne organizacije, domovi starejših, CSD-ji, šole
in vrtci. V poročilu vseh ne moremo izpostaviti.
Število okuženih z virusom COVID-19 je v naši regiji doseglo številko 313. Prvo uradno potrjeno
okužbo smo v naši regiji imeli 11. 3. 2020, v Občini Šmarje pri Jelšah, zadnjo potrjeno okužbo
smo imeli 16. 5. 2020, v Občini Ljubno. Na žalost je v času ob razglašeni epidemiji umrlo 38
oseb, vsi so bili stanovalci DSO Šmarje pri Jelšah, kjer je bilo tudi največje žarišče v ZŠ regiji z
181 potrjenimi okužbami oskrbovancev in zaposlenih, izpostaviti pa je potrebno tudi občino
Rogaška Slatina z 44 okužbami. Okužba je bila potrjena v 25 od 33 občinah ZŠ regije.
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OBČINA

ŠTEVILO OKUŽENIH

BISTRICA OB SOTLI

4

CELJE

18

DOBJE

1

DOBRNA

2

KOZJE

1

LAŠKO

3

LJUBNO

4

MOZIRJE

6

NAZARJE

1

PODČETRTEK

3

PREBOLD

1

RADEČE

2

ROGAŠKA SLATINA

44

ROGATEC

8

SLOVENSKE KONJICE

2

ŠENTJUR

14

ŠMARJE PRI JELŠAH

174

ŠOŠTANJ

1

ŠTORE

4

TABOR

2

VELENJE

6

VITANJE

1

VOJNIK

1

ZREČE

3

ŽALEC

7

SKUPAJ

313

S 13. 3. 2020 smo na podlagi sklepa poveljnik CZ o aktiviranju Državni načrt ZiR ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter posledično izvajanja ukrepov in
priporočil na Izpostavi URSZR Celje pričeli z organiziranim dežurstvom za potrebe regijskega
štaba CZ. Izdelana je bila dežurna lista, ki je omogočila enakomerno obremenitev javnih
uslužbencev Izpostave URSZR Celje ter pripadnikov CZ, štaba CZ ZŠ, službe za podporo
vodenje ter regijskega logističnega centra.
Vodja izpostave URSZR je ves čas opravljal tudi funkcijo poveljnika CZ ZŠ, svetovalec pa
funkcijo namestnika poveljnika CZ ZŠ regije. Ostali zaposleni javni uslužbenci na izpostavi, ki
niso samo klasični javni uslužbenci, saj imajo v skladu z 19.b členom ZVNDN med
usposabljanjem in opravljanjem nalog ZRP ter med izrednim in vojnim stanjem na področju ZRP
status pripadnika CZ, pa so opravljali naloge v službi za podporo in logistični podpori. Glede na
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možnosti števila javnih uslužbencev ter vključevanje pogodbenih pripadnikov CZ v službo za
podporo ter logistično podporo, smo delo organizirali in optimizirali na najboljši možni način. V
delo so bili tako vključeni vsi možni delavci izpostave (5 delavcev), razen ena delavka, ki ji je
zaradi zdravstvenih razlogov bilo odrejeno koriščenje lanskega letnega dopusta ter kasneje
čakanje na delo doma. Da smo lahko izvajali vse naloge z upoštevanjem ukrepov in priporočil je
bilo konec meseca marca organizirano delo na način treh izmen, da se med seboj zaradi
varnostnih razlogov nebi srečevali (dva dni delo na domu in tretji dan dežurstvo v štabu CZ ZŠ).
V mesecu aprilu so se v službo za podporo vodenja v pomoč pri delu priključili inšpektorji
IRSVNDN, kar je bila razbremenitev in veliko pomoč JU izpostave v službi za podporo. V
sobotah, nedeljah ter praznikih so v delo štaba CZ ZŠ bili vključeni člani regijskega štaba CZ.
V 79 dneh intervencije so delovali na regijskem nivoju oz. Izpostavi Celje (pokrivanje 33 lokalnih
skupnosti):
- 242 dni javni uslužbenci (povprečno 3 JU na dan),
- 28 dni člani ŠCZ ZŠ (sobote, nedelje in prazniki v marcu in aprilu),
- 86 dni pogodeni pripadniki (povprečno 1,5 pogodbenika na dan),
- 15 dni inšpektorji IRSVNDN (april),
- 1 dan 7 pripadnikov SV (marec).
Število vključenih javnih uslužbencev, pripadnikov CZ (štab, podpora, logistika, prostovoljci) na
regijskem nivoju je prikazana v poglavju 3.4 Angažirane sile.
Vsi javni uslužbenci ter pripadniki CZ so se morali ravnati ter upoštevati navodila in usmeritve
NIJZ ter upoštevati varnost in zdravje pri delu tako v času dežurstva kot tudi v domačem okolju.
Vsi JU (tudi operaterji ReCO) so že pred razglasitvijo državnega načrta ter tudi skozi vso
obdobje izvajali delo pod posebnimi pogoji (stalni nadzor zdravstvenega stanja s strani vodje,
omejevanje druženja, gibanja ter izolacije). Saj bi samo ena okužba prinesla in pripeljala delo
izpostave, ReCO ter štab CZ v razmere kakršne si niti ne moremo predstavljati.
Za delo ReCO je bil izdelan poseben načrt ter dokumenti, da v primeru okužbe s COVID-19,
prevzame delo sosednji ReCO. Nimamo pa ustrezno razdelanega načrta dela izpostave ter
regijskega štaba CZ (Načrt delovanja na rezervni lokaciji ni ustrezen) v primeru okužbe s
COVID-19, niti nimamo ustrezne lokacije oz. ustrezne infrastrukture.
Zaradi dolgotrajne oz. dalj časa trajajoče intervencije »79 dni« so se pričele pojavljati določene
napetosti, pomanjkljivosti ter pomanjkanje delovne sile redno zaposlenih javnih uslužbencev,
predvsem je izstopalo to na področju logistike. V tem času tudi ni bilo možnosti koriščenja
letnega dopusta, ker ni bilo ustrezne zamenjave, prav tako bi bila zelo velika težava, če bi kateri
od javnih uslužbencev moral zaradi zdravstvenih težav na bolniško.
Delo je sicer bilo organizirano v izmenah, za kar pa bi po delovni zakonodaji (ob upoštevanju
obveznih dnevnih in tedenskih počitkov) morali za eno delovno mesto zagotoviti več izvajalcev.
To smo nekako reševali z dolžnostnimi pripadniki CZ (štab CZ ZŠ ter služba za podporo) ter
pogodbenimi pripadniki CZ (logistika) in izjemoma s Slovensko vojsko pri transportu MTS. Tako
se je poznalo pri rednih dnevnih, tedenskih in mesečnih nalogah, saj smo kampanjsko izvajali le
nujne naloge, ki so jih izvedli posamezni JU, ki pokrivajo tudi druga strokovna področja dela.
Posebna težava je bila na področju logistike (upravnik VI) ter administrativnega dela, ki ga
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pokriva JU IRSVNDN Izpostave Celje (skupno upravno poslovanje), ker je bila administratorka
ves čas na čakanju na delu doma.
Glede na dolgotrajno intervencijo »79 dni«, območje 33 občin, vodja izpostave in svetovalec
ZIR opravljata funkcijo poveljnika CZ in namestnika poveljnika CZ regije, javni uslužbenci so
pripadniki CZ službe za podporo in logistike, je bilo delo z sedanjo kadrovsko popolnjenostjo z
JU na Izpostavi Celje v skrajnih mejah in zmogljivosti, s prekomerno obremenjenostjo in
preutrujenostjo JU. Večkratne prošnje z dopisi za nadomestno zaposlitev oz. popolnitev
delovnih mesta niso realizirane, prav tako niso upoštevane pripombe po nujno potrebnih
spremembah organizacije oz. uprave in prilagajanju novim razmeram. Prav tako še ni izvedeno
imenovanje v štab CZ ZŠ regije (predstavnik policije, prostovoljnih organizacij-RKS, predstavnik
NIJZ).
Tako JU na URSZR opravljamo naloge, ki niso primerljive z delom drugih državnih organov, saj
se pri delu prepletajo klasične naloge državnega organa, koordinacijske vloge VNDN in
operativne nalog ZRP. Njihova dejanja ali njihove opustitve pa imajo lahko neposreden vpliv na
državljane, občine, državne organe in državo. Status JU ni urejen, kar se je pokazalo pri
upoštevanju dodatkov JU v mesecu marcu 2020 in ga je potrebno urediti v skladu z zakonodajo
ZVNDN, kot določajo členi v poglavju »POKLICNO DELO IN VARNOST PRI DELU«.
3.1 UREGENTNI CENTER SB CELJE
Splošna bolnišnica Celje (SBC) je pričela aktivnosti v zvezi z morebitno epidemijo z virusom
CORONA-19 takoj po prejetih podatkih iz sosednje Italije.
29. 1. 2020 so s strani NIJZ obveščeni o CORONA virusu in možnosti epidemije, z 31. 1. 2020
Štab CZ SBC da poizvedbo o razpoložljivosti OVO, Služba za preprečevanje bolnišničnih
okužb, po posvetu z UKC Ljubljana poda prve usmeritve za delo v primeru epidemije.
24. 2. 2020 so predstojniki oddelkov seznanjeni z ugotovitvami, da v SBC niso dovolj
pripravljeni na morebiten izbruh epidemije, zato ključni oddelki (infekcijski oddelek, UCC, OIIM)
pričnejo z pripravami na morebiten izbruh epidemije, izvajanje izobraževanj, izdelava načrta
odziva v 3 fazah glede na obseg in aktivnosti. Določijo se protokoli za obravnavo bolnikov
obolelih z COVID-19, vključno s postopki odvzema kužnin, izdelan je načrt prerazporeditve
oddelkov ter prerazporeditev osebja. Ugotovljeno je, da je stanje z OVO nezadostno. SBC je
bila predvidena kot bolnišnica sekundarnega nivoja, primarno so se bolniki zdravili v UKC
Ljubljana, UKC Maribor in Bolnišnici Golnik.
24. 2. 2020 je bil s situacijo v SBC seznanjen URSZR Celje. Uvedeni so bili prvi ukrepi,
prepoved vseh obiskov v SBC, uvedena dnevna koordinacija predstojnikov ključnih oddelkov,
izvedba internih izobraževanj, uvedena telefonska številka za informiranje javnosti, omejitev
števila vhodov v SBC, nadzorovanje vhodov, izdelan je protokol o komuniciranju z javnostjo.
7. 3. 2020 po dostavi in postavitvi kontejnerjev CZ je vzpostavljena vstopna točka,
vzpostavljena je epidemiološka triaža pred vstopom v UCC.
S 13. 3. 2020 je v SBC razglašen rumeni alarm, SBC razdelijo na čisti in nečisti del, namenjen
obravnavi potencialno kužnih bolnikov, pričnejo s pripravo na morebitno razglasitev rdečega
alarma. Izdan je sklep o prerazporejanju delavcev in reorganizaciji oddelkov. S sklepom se
imenuje Bolnišnična poveljniška skupina (BPS), ki prevzame vodenje in koordinacijo SBC. BPS
v celoti nadomesti delo in naloge Štaba CZ SBC.
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S strani URSZR so zagotovljene dodatne postelje za nastanitev zdravstvenega osebja, s 23. 3.
2020 se pričnejo priprave za dodatno namestitev bolnikov v telovadnici Srednje zdravstvene
šole Celje, kasneje se izkaže, da potrebe o vzpostavitvi dodatne namestitve ni bilo.
V SBC so dnevno izvajali jemanje brisov z izdelanim protokolom, izvajali so dnevna poročanja
Štabu CZ ZŠ.
V COVID obravnavi so dosegali obisk do 60 bolnikov dnevno, v povprečju je testiranih 90
bolnikov. Z rahljanjem ukrepov Vlade RS ob epidemiji se je povečal obisk v čistem delu in je
dosegal do 80% običajnega obiska.
Z 9. 5. 2020 je bil ponovno vzpostavljen enotni Urgentni center z delujočimi ambulantami za
obravnavo bolnikov s sumom na COVID okužbo. Postopoma so uvedli vse aktivnosti bolnišnice
z izvajanjem polnega programa zdravstvene oskrbe.
V času epidemije je bilo sprejetih na zdravljenje 56 bolnikov s COVID-19 okužbo, 13 bolnikov je
umrlo, vsi starejši s pridruženimi boleznimi, 25 bolnikov se je zdravilo v enoti intenzivne interne
medicine. Zabeležili so 9 okužb zdravstvenih delavcev, 2 v domačem okolju, 5 v DSO in 2 v
bolnišnici.
S preklicem epidemije delujejo z enotno vstopno točko in v okvir Urgentnega centra z
ambulantami za obravnavo bolnikov sumljivih za okužbo COVID.
3.2. ŠMARJE PRI JELŠAH
Eno izmed večjih žarišč koronavirusa, ne samo v naši regiji temveč tudi v RS je bila občina
Šmarje pri Jelšah. Prvi primer okužene osebe se je v tamkajšnji OŠ pojavi 11. 3. 2020, katera je
bila nato po odločitvi župana zaprta od 12. 3. 2020 do preklica. Največ težav z obvladovanje in
preprečevanja nadaljnjega širjenja pojava koronavirusa so imeli v tamkajšnje domu starejši
občanov, kjer je v celotnem obdobju trajanja epidemije zbolelo večina oskrbovancev in
zaposlenih (skupno 181). Veliko težavo jim je predstavljajo zagotavljanje osebne varovalne
opreme za DSO in ZD, katere ni bila pravočasna in v zadostnih količinah glede na število
oskrbovancev v DSO in zdravstvenega osebja ter na stanje okuženih. Za pomoč pri delu z
oskrbovanci jim je bila vseskozi nudena dodatna pomoč oz. delovna sila iz sosednjih
zdravstvenih ustanov ter prostovoljci preko Zbornice zdravstvene in babiške nege. Pomembno
vlogo pa je opravila tudi državna enota za psihološko pomoč CZ, katera je v DSO opravljala
razbremenilne pogovore z preobremenjenim vodilnim in zdravstvenim kadrom.
Pomembno vlogo obvladovanja ter nadaljnjega širjenja koronavirusa je v občini Šmarje pri
Jelšah predstavljalo pravočasno in intenzivno komuniciranje predstavnikov občinskega Štaba
CZ in Župana občine z občani in širšo javnostjo po različnih komunikacijskih kanalih. Za
prostovoljno delo se je prijavilo več kot 100 prostovoljcev, ki so pomagali ranljivim skupina pri
dostavi toplih obrokov, živil iz trgovin, zdravil ter ostalim aktivnostim občinskega štaba.
Občina ima izdelani in usklajen Načrt ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh, ki jim je bil v začetnih fazah obvladovanja v veliko pomoč. Prav tako jim je bila ves
čas delovanja nudena pomoč s strani regije.
3.3 DEZINFEKCIJA
Za potrebe dezinfekcije javnih objektov oz. javnih površin so bile aktivirane Gasilske enote
Širšega regijskega pomena (GEŠP). V času od 12. marca so bile enote aktivirane 10 krat, in
sicer:
- 12. 3. 2020, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, PGD Steklarna Rogaška Slatina,
- 13. 3. 2020, Državo odvetništvo RS Celje, PGE Celje,
- 16. 3. 2020, Šolski center Rogaška Slatina, PGD Steklarna Rogaška Slatina,
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-

18. 3. 2020, Mercator Zreče, PGD Zreče,
21. 3. 2020, Gasilski dom Radeče, PGE Celje,
24. 3. 2020, Okrožno sodišče Celje, PGE Celje,
8. 4. 2020, Dom starejših občanov Šmarje pri Jelšah, PGE Celje in PGD Steklarna Rogaška
Slatina,
10. 4. 2020, Dom starejših občanov Šmarje pri Jelšah, PGE Celje,
20. 4. 2020, Hotel Paka Velenje, PGE Celje.

Razkuževanje se je izvajalo z dezinfekcijskim sredstvom ECOCID S in VIROCID, ki ga je
zagotovila URSZR. Izvajale so ga izključno gasilske enote širšega pomena (GEŠP) in SV.
GEŠP so skupaj prejele 5l razkužila za roke, 183 kg razkužila ECOCID S in 10 l razkužila
VIROCID.
3.4 KARANTENA IN IZOLACIJA
Karantena in izolacija oseb se je izvajala v Hotelu Paka, Velenje v času od 27. 3. 2020 do
preklica 19. 4. 2020. Poveljnik CZ RS je izdal tri odredbe:
- Odredba za zagotovitev osnovne oskrbe prebivalcev, ki so se vrnili iz tujine in jim je odrejena
karantena v občinah Lendava, Postojna in Velenje (166-1/2020-394–DGZR, 31. 3. 2020);
- Odredba za zagotovitev začasne nastanitve v hotelu Paka v Velenju in osnovne oskrbe
oseb, ki jim je odrejena izolacija in nimajo primernih prostorov oz. primernega bivališča (1661/2020-526-DGZR, z dne 16. 4. 2020);
- Preklic odredba za zagotovitev začasne nastanitve v hotelu Paka v Velenju in osnovne
oskrbe oseb, ki jim je odrejena izolacija in nimajo primernih prostorov oz. primernega
bivališča (166-1/2020-529-DGZR z dne 17. 4. 2020).
V Hotel Paka so bile 27. 3. 2020 v jutranjih urah pripeljane osebe iz Španije (42 oseb). Vsem 42
slovenskim državljanom je na letališču J. Pučnik zaradi morebitne okuženosti s koronavirusom
bila izdana Odločba MZ o odreditvi karantene.
V Hotel Paka so jih namestili brez predhodnega obveščanja oz. dogovora z Štabom CZ
Zahodno Štajerske oz. Mestne občine Velenje. Sama namestitev je povzročila veliko začudenje
in negativnih odzivov tako s strani MOV kot prebivalcev. Nastanitev slovenskih državljanov v
Hotel Paka je bila izvedena na podlagi sporočila skupine Hisense Europe (Franjo Bobinac,
Podpredsednik, Hisense International) in družbe Gorenje gostinstvo, d.o.o. o uporabi
poslovnega prostora (brez nadomestila za uporabo) Ministrstvu za zdravje za začasno
nastanitev oseb v izolaciji, ki prihajajo s področja tveganja za okužbo COVID-19. V dogovor je
bila zajeta zgolj uporaba poslovnega prostora za zgoraj navedeni namen, vse dodatne storitve,
ki so povezane z nastanitvijo oseb in izolacijo (npr. varovanje poslovnega prostora, zdravniška
ali druga oskrba nastanjenih oseb, zagotavljanje prehrane, čiščenje in dezinfekcija poslovnega
prostora, zagotavljanje ustrezne pomoči itd.) pa niso predmet predmetnega dogovora in sta jih
dolžni zagotoviti MZZ in MZ oz. Civilna zaščita.
Še isti dan je bil na pobudo MO Velenje sklican sestanek v Velenju (vodstvo MOV, poveljnik CZ
ZŠ, NIJZ Enota Celje, Gorenje Gostinstvo), na katerem smo dogovorili izvedbo karantene,
postopke zagotovitve oskrbe 42 nameščencev, zdravstvene storitve itd. Na zahtevo MOV je bil
izveden odvzem brisov za analizo okuženosti s COVID-19 kljub nasprotovanju NIJZ. Analiza
vzorcev je pokazala okuženost dveh oseb v karanteni, kar je potem zahtevalo od pripadnikov
CZ MOV, ki so izvajale namestitev, posebne ukrepe. S strani NIJZ (27. 3. 2020, 15:29) so
prejele vse osebe podrobnejši opis kaj v praksi pomeni ukrep odreditve karantene in kako
spremljati svoje zdravstveno stanje »Navodila za osebe v 14-dnevni karanteni« ter dne 28. 3.
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2020, še priporočila za ravnanje v Hotelu Paka v obdobju nastanitev. Iz karantene je bilo 3. 4. in
4. 4. 2020 odpuščenih domov 40 oseb. Dve osebe (COVID+) so ostale v hotelu do 11. 4. 2020
in bile odpuščene domov po izteku 14 dnevni karanteni.
Poveljnik CZ RS je naknadno izdal Odredbo za zagotovitev osnovne oskrbe prebivalcev, ki so
se vrnili iz tujine in jim je odrejena karantena v občinah Lendava, Postojna in Velenje. Na
podlagi zaprosila ministra za zdravje je (166-4/2020/6, 10. 4. 2020) za pomoč pri zagotavljanju
namestitve oseb v izolaciji je zaradi preprečevanja oz. zmanjševanja nadaljnje širitve
koronavirusa (SARS-CoV-2), ki povzroča bolezen COVID-19, na območje Republike Slovenije,
in ogroža zdravje večjega števila ljudi ali celo življenja, poveljnik CZ RS odredil zagotovitev
začasne nastanitve v Hotelu Paka v Velenju in osnovne oskrbe oseb, ki jim je odrejena izolacija
in nimajo primernih prostorov oz. primernega bivališča. Dve osebe so bile iz samskih domov
Ljubljana 3. 4. 2020 nameščene v Hotel Paka in bile odpuščene iz hotela 19. 4. 2020. Ena
oseba je 19. 4. 2020, ker ni imela ustrezne domače oskrbe prepeljana v Postojno, druga pa
odšla v domačo oskrbo.
Poveljnik ZRS je z dnem 19. 4. 2020 ob 8. uri preklical Odredbo za zagotovitev začasne
nastanitve v Hotelu Paka v Velenju in osnovne oskrbe oseb, ki jim je odrejena izolacija in nimajo
primernih prostorov oz. primernega bivališča.
V dogovoru z lastnikom hotela (Gorenje Gostinstvo, d.o.o.) je bilo dogovorjeno, dne 20. 4. 2020,
da Poklicna gasilska enota Celje, izvede dekontaminacijo sob hotela (4 sobe katerih so bile
nameščene osebe s potrjenim COVID+) in hodnike s sredstvom VIROCID. Končno čiščenje
hotela in vrnitev lastniku pa je bila izvedena dne 22. 4. 2020 (zapisnik o primopredaji).
3.5 INŠPEKTORAT RS VNDN CELJE
Trije inšpektorji Izpostave IRSVNDN Celje ter en inšpektor IRSVNDN Ljubljana, so aktivno
sodelovali v podpori Regijskega Štaba CZ ZŠ.
V terminih, določenih s strani URSZR ter potrjenih s strani Glavnega inšpektorja IRSVNDN,
smo opravljali podporne naloge v Regijskem štabu (sprejem telefonskih klicev, vodenje
delovodnika, odgovori na vprašanja, priprava poročil ipd).
Z navedenimi aktivnostmi so se inšpektorji dodatno usposobili ter pridobili kompetence za
kvalitetnejše ocenjevanje aktivnosti štabov v okviru občinskih in regijskih vaj. Sodelovanje z
Regijskim Štabom ZŠR ocenjujejo z zelo visoko oceno.
Zaradi koristnosti sodelovanja pri delu štaba, inšpektorji ocenjujejo, da so v primeru podobne
potrebe vedno na voljo za pomoč.
3.6 ANGAŽIRANE SILE ZRP
V času od 18. 3. do 30. 5. 2020 je v ZŠ pri izvajanju ukrepov in nalog aktivno sodelovalo 24.435
pripadnikov sil ZRP, tako na regijskem kot na občinskem nivoju, povprečno dnevno 309. V delo
so bili vključeni člani regijskega in občinskih štabov CZ, regijskih in občinskih služb in enot CZ,
pripadniki poklicnih in prostovoljnih gasilskih enot, župani in županje s sodelavci, pripadniki
humanitarnih organizacij, delavci javnih služb, inšpektorji Izpostave RS VNDN Celje in
Ljubljana, delavci FURS, mobilne enote Izpostave Celje.
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108
167

LOGISTIKA

123

DRUGO

17

SKUPAJ:

415

POVPREČNO VSI SKUPAJ:
VSI SKUPAJ:

309
24435

OBČINE ZŠ REGIJE

ZŠ REGIJA

ŠTAB CZ
SLUŽBA ZA PODPORO

ŠTABI CZ

5886

OBČINE

4953
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DRUGE GE
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RKS

2254

JAVNE SLUŽBE

4229

DRUGO

3960

SKUPAJ:

24020

Na nivoju ZŠ regije je Izpostava URSZR Celje izdala:
- poveljnik CZ ZŠ je izdal tri zahtevke za izdajo pozivov, izdano je bilo 46 pozivov za
pripadnike CZ (Štab CZ ZŠ, služba za podporo, logistika),
- občine so podale 10 zahtevkov za izdajo pozivov, izdano je bilo 47 pozivov za pripadnike CZ
občin.
V obdobju razglašene epidemije so bile v zvezi z razporeditvijo realizirane naslednje
spremembe in zamenjave v občinskih štabih in enotah CZ:
MO CELJE
V štabu CZ MO Celje je bila opravljena zamenjava poveljnika in namestnika štaba CZ MO
Celje. Prav tako je bil v štab CZ MO Celje na novo razporejen en državljan.
OBČINA BISTRICA OB SOTLI
S sklepom o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč se je število članov Občinskega štaba CZ Bistrica ob Sotli povečalo za
enega člana iz 7 na 8. Na novo sta bila v štab CZ Občine Bistrica ob Sotli razporejena dva
državljana.
OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
V štabu CZ Občine Šmarje pri Jelšah je bila opravljena zamenjava poveljnika Občinskega štaba
CZ.
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Na podlagi novo prejetega predloga za razporeditev je bila opravljena zamenjava namestnika
poveljnika Občinskega štaba CZ Občine Rogaška Slatina.
OBČINA ZREČE
Na podlagi novega sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov
za zaščito, reševanje in pomoč se je število članov Občinskega štaba CZ Zreče iz do tedaj 8
članov štaba povečalo na 17 članov. Število poverjenikov je ostalo nespremenjeno in sicer 12.
Na novo je bil razporejen en član na mesto poverjenika. Služba za podporo se je iz dosedanjih
pet članov na podlagi sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih
sestavov za zaščito, reševanje in pomoč povečala na devet članov. Do sedaj je v službo za
podporo razporejeno 5 članov za štiri člane še čakamo predlog za razporeditev. Na novo se s
sklepom o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov za zaščito,
reševanje in pomoč formira ekipa za prvo pomoč s sedmimi člani. Predlog za razporeditev še
nismo prejeli.
OBČINA VRANSKO
Na podlagi novega sklepa o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih operativnih sestavov
za zaščito, reševanje in pomoč se je število članov Občinskega štaba CZ Vransko iz do tedaj 6.
članov štaba povečalo na 8 članov. Na novo sta bila v štab CZ Občine Vransko razporejena dva
državljana.
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ZŠ REGIJA,
33 OBČIN

ŠTAB CZ

SLUŽBA ZA PODPORO

ŠT. PRIPADNIKOV CZ
MERILA

RAZP

JANUAR 2020

273

242

MAJ 2020

288

255

ŠT. EKIP

ŠT. PRIPADNIKOV CZ
MERILA

RAZP

49

205

199

50

209

199

Za pomoč pri razbremenitvi pripadnikov CZ so bili izvedeni razbremenili razgovori s pripadniki
državne enote CZ za psihosocialna pomoč. Na sedežu Izpostave URSZR Celje so bili izvedeni
trije razgovori za pripadnike regijske CZ in sicer 6. 4., 7. 4. in 8. 4. 2020. Prav tako je bila
psihološka pomoč večkrat s strani psihologa državne enote izvedena z direktorico in
zaposlenimi DSO Šmarje pri Jelšah ter Štabom CZ Občine Šmarje pri Jelšah.
Za vse angažirane pripadnike sil ZRP so bile izdelane začasne izkaznice CZ, skupaj smo v
regiji razdelili 508 začasnih izkaznic.
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4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)/LOGISTIKA
V času razglašene epidemije smo izvedli 27 razdelitev različne osebne in druge varovalne
opreme. Skupaj smo občinam, šolstvu, VVZ, organizacijam s področja sociale, kulture,
zdravstva in gasilstva razdelili skoraj 1 mio kosov različne varovalne opreme. Pri distribuciji
računalniške opreme, ki jo je zagotovila Zveza prijateljev mladine Slovenije in RTV Slovenije so
sodelovali tudi zaposleni iz FURS, Mobilna enota izpostave Celje.
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Samo za potrebe Gasilskih enot širšega regijskega pomena (GEŠP), ki so v času epidemije
izvajali razkuževanje in dezinfekcijo je bilo razdeljeno več kot 5.100 kosov različne osebne in
druge varovalne opreme.
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Za potrebe nastanitve in organiziranja dela zdravstvenega osebja v SB Celje, ZP Bistrica ob
Sotli, DSO Šmarje pri Jelšah, Štore, Polzela in Gornji Grad ter zagotovitve ustrezne nastanitve v
Hotelu Paka v Velenju je bilo iz Regijskega logističnega centra Celje izdano 508 kosov različne
opreme iz državnih in regijskih blagovnih rezerv.
Iz DLC Roje so bili v SB Celje (4), SB Topolšica (3), DSO Sv. Rafael Vransko (1), ZD Šmarje pri
Jelšah (2) in DSO Šmarje pri Jelšah (2), za namestitev zdravstvenega osebja oz. izvedbo
karantene ter jemanja brisov, dostavljeni bivalni kontejnerji CZ, skupaj 12 kontejnerjev CZ.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MATERIALNO SREDSTVO
Postelja
Jogi oz. blazina za posteljo
Odeja
Vzglavnik
Posteljnina
Omarica garderobna
Kalorifer
Šotor S-2
Škropilnica
Termometer
SKUPAJ

ŠTEVILO
108
108
102
102
44
20
10
2
2
10
508

V mesecu marcu je podjetje LNS. d.o.o. dvakrat doniralo sredstvo za dezinfekcijo oblačil
CLEAN-SANBC, 24 kosov, 750 ml.
V mesecu aprilu je Pivovarna Laško Union donirala večje količine brezalkoholnih pijač, ki so bile
razdeljene OZ RK Celje, Škofijski Karitas Celje, PGE Celje, SB Celje, Občini Šmarje pri Jelšah
in PGD Steklarna Rogaška Slatina.
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP
Za obvladovanje in podporo ukrepom pri blažitvi posledic epidemije/pandemije COVID-19 so v
občinah in regiji nastali dodatni materialni stroški, stroški delovanja sil ZRP, stroški nabave
dodatne zaščitne opreme, stroški ozaveščanja prebivalstva, itd. Skladno z odločitvijo Vlade RS
in usmeritvami URSZR smo dne, 4. 5. 2020 pristopili k pripravi in evidentiranju že
nastalih/dejanskih stroškov ter še predvidenih izdatkov občin za pridobitev sredstev iz
Evropskega solidarnostnega sklada zaradi pandemije COVID-19. V pripravo stroškov smo zajeli
vse izdatke občin in regije, ki so bili izvedeni kot ukrepi za pomoč prebivalstvu pri preprečevanju
širjenja bolezni in odpravljanja posledic izbruha pandemije. Občine so nam na podlagi poziva do
predvidenega roka, do 16. 5. 2020 (podaljšano do 18. 5. 2020) posredovale zahtevane podatke.
Upravičeni izdatki so zbrani za štirimesečno obdobje od razglasitve epidemije v državi in sicer v
dveh delih. V prvem delu so zajeti nastali in že plačani stroški občin v obdobju od 12. 3. 2020 do
vključno 15. 5. 2020 ter v drugi delu pa predvideni stroški nastali po 15. 5. 2020 do vključno 12.
7. 2020, katerih računi morajo biti prav tako poravnani v enakem obdobju. V pripravo stroškov
so nekatere občine vključile tudi vzgojno-izobraževalne ustanove ter prostovoljne organizacije.
Upravičene izdatke nam je za območje ZŠ regije posredovalo 32 občin, občina Dobje nas je
obvestila, da tovrstnih stroškov ni imela in jih tudi ne načrtuje. Skupni okvirni stroški občin za
izvajanje ukrepov in obvladovanje pandemije COVID-19 za obdobje od 12. 3. do 15. 5. 2020
znašajo 640.006,87 € z DVV, za obdobje od 16. 5. do 12. 7. 2020 pa 381,776,11 € z DDV.
Skupni okvirni strošek delovanja regijskih enot ZŠ za prvo obdobje znaša 7.359,36 € z DDV, za
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drugo obdobje pa 5.336,00 € z DDV. Podroben pregled dejanskih in predvidenih stroškov občin
in regije pa je predstavljen v spodnji tabeli.
Dejanski stroški
do 15. 5. 2020
Znesek
Znesek
računa z
računa brez
DDV v €
DDV v €

Predvideni stroški
po 15. 5. 2020
Znesek
Znesek
računa z
računa brez
DDV v €
DDV v €

IZPOSTAVA URSZR CELJE

7.359,36

6.859,33

5.336,00

5.149,17

1.

BISTRICA OB SOTLI

4.298,46

3.535,73

3.416,00

2.800,00

2.

BRASLOVČE

24.524,11

20.842,99

40.633,15

35.528,69

3.

CELJE

108.016,92

95.778,11

64.841,43

54.919,52

4.

DOBJE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

DOBRNA

5.207,74

4.346,75

5.678,88

4.668,93

6.

GORNJI GRAD

1.949,28

1.732,80

0,00

0,00

7.

KOZJE

6.440,89

5.859,92

6.100,00

5.000,00

8.

LAŠKO

22.502,63

18.994,75

18.300,00

15.000,00

9.

LJUBNO

10.208,44

8.431,04

0,00

0,00

10. LUČE

2.684,00

2.200,00

0,00

0,00

11. MOZIRJE

8.542,45

7.063,27

7.367,79

5.793,26

12. NAZARJE

1.049,39

896,51

460,61

377,06

13. PODČETRTEK

6.573,13

5.502,04

3.660,00

3.000,00

14. POLZELA

14.051,27

11.828,28

820,02

672,14

15. PREBOLD

20.108,38

16.474,56

3.803,92

904,85

16. RADEČE

13.591,05

17.402,38

0,00

0,00

17. REČICA OB SAVINJI

985,41

807,71

2.316,04

2.244,62

18. ROGAŠKA SLATINA

15.225,27

12.482,73

10.211,40

8.370,00

19. ROGATEC

12.029,45

10.879,49

3.137,12

2.586,51

20. SLOVENSKE KONJICE

15.654,31

12.851,78

12.669,70

10.385,00

21. SOLČAVA

3.211,12

2.763,88

2.085,31

1.709,27

22. ŠENTJUR PRI CELJU

36.421,94

33.808,39

21.650,00

18.460,00

23. ŠMARJE PRI JELŠAH

17.100,77

13.687,37

12.200,00

10.000,00

24. ŠMARTNO OB PAKI

1.319,69

1.087,86

11.670,00

9.336,00

25. ŠOŠTANJ

13.821,05

11.637,45

2.753,67

2.257,60

26. ŠTORE

5.064,44

4.253,37

3.000,00

3.000,00

27. TABOR

9.602,87

9.286,13

1.749,71

1.434,19

28. VELENJE

158.945,35

150.080,77

19.860,99

16.279,50

29. VITANJE

2.060,45

1.688,90

600,00

491,80

30. VOJNIK

21.648,26

19.051,78

29.194,13

24.383,52

31. VRANSKO

25.811,15

24.121,83

9.260,57

8.746,09

32. ZREČE

12.245,93

10.351,85

59.920,81

49.115,41

33. ŽALEC

39.111,27

34.359,33

24.414,86

19.502,83

#

Občina/IURSZR
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SKUPAJ OBČINE

640.006,87

574.089,75

381.776,11

316.966,81

SKUPAJ ZŠ REGIJA

647.366,23

580.949,08

387.112,11

322.115,98

6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Obveščanje javnosti v ZŠ je potekalo vsakodnevno z posredovanjem povzetka dnevnega
poročila vsem predstavnikom lokalnih, regijskih in državnih medijskih hiš. Dnevno je članica
štaba CZ ZŠ regije pripravljala povzetke dnevnega poročila, ki smo ga posredovali na 67
naslovov vse dni izvajanja regijskega načrta.
V času razglašene pandemije oz. epidemije je bilo s strani Poveljnika CZ ZŠ in Namestnika
poveljnika CZ ZŠ podano več izjav za medije, v mesecu marcu pa je bila organizirana tiskovna
konferenca Poveljnika CZ ZŠ, ki so se jo udeležili predstavniki VTV Velenje in TV Celje.
Medijsko je bilo najbolj zahtevno in izpostavljeno izvajanje karantene in izolacije oseb v Hotelu
Paka v Velenju ter dogajanja v DSO Šmarje pri Jelšah. Za to obstaja več razlogov, glavni razlog
pa je nepravočasno obveščanje pristojnih organov ter pomanjkanje informacij.
7. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Zahodno Štajerska regija ima izdelan Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0, iz leta 2017, kateri je usklajen z državnim
načrtom. Ob aktiviranju in nato pri uporabi in izvajanju določenih ukrepov in nalogah se je
pokazalo, da je potrebno pristopiti k dopolniti določenih vsebin (obseg načrtovanja, koncept,
ukrepi in naloge) na vseh nivojih načrtovanja. Prav tako je potrebno na podlagi Zakona o
interventnih ukrepih, kateri zajema spremembe Zakona o nalezljivih boleznih v načrt in OO
vključiti SARS-CoV-2 (COVID-19) ter spremembo kdaj in kdo razglasi epidemijo.
V konceptu odziva imamo navedeno, da na podlagi poteka epidemije oziroma pandemije v ZŠ,
NIJZ OE Celje ocenjuje razmere na terenu ter pripravlja strokovna priporočila in sporočila, prav
tako so njihove naloge opredeljen v poglavju upravljanje in vodenje. Sodelovanje z njimi je bilo
vseskozi oteženo oziroma ga ni bilo. Menimo, da je nujno potrebno v Štab CZ ZŠ imenovanje
predstavnika NIJZ OE Celje, saj območje regije pokriva 33 občin, v katerih je 261.851
prebivalcev (SURS, januar 2019).
Prav tako se je pokazalo, da je nujno potrebno tako na regijske kot na občinskem nivoju v
načrtovanje oziroma k izdelavi načrtov/dokumentov ob pojavu epidemije oziroma pandemije
pozvati DSO, šole, vrtce, javne zavode oziroma vse organizacije, ki so navedene v 6. členu
Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja. Ugotavljamo, da je potrebno v te
dokumente vključiti oziroma izdelati posebno prilogo o predvideni količini osebne zaščitne
opreme, ki bi zadostovala za določeno časovno obdobje (priprava nekakšnih scenarijev) in
mora biti tudi na zalogi.
Najbolj pomemba ugotovitev skozi celotno delovanje tako regijskega kot posameznih občinskih
štabov CZ je, da je v tem primeru šlo za popolnoma novo vrsto nesreče s katero se prej nismo
srečevali in prav tako imeli preteklih izkušenj.
POZITIVNE IZKUŠNJE
- Izdelan Regijski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije pri bolezni ljudi (Izpostava
URSZR Celje, 8421-16/2016-6, 7. 2. 2017) ter pripadajoče priloge in dodatki, ki ga bo
potrebno, skladno s smernicami stroke, dopolniti in v določenih poglavjih spremeniti.
- Delo oz. dežurstvo v Štabu CZ ZŠ je bilo organizirano smotrno, glede na pričakovano daljše
obdobje so zaposleni na IURSZR, člani službe za podporo in pripadniki logistike opravljali
dežurstvo vsak tretji dan, skladno z mesečno dežurno listo.
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Redne objave NIJZ napotkov in navodil za strokovno in ostalo javnost na njihovi spletni
strani.
Sodelovanje z občinskimi štabi CZ, SB Celje, GEŠP ter ostalimi deležniki pri izvajanju
ukrepov in nalog, dezinfekcije (šola Šmarje pri Jelšah, DSO Šmarje pri Jelšah, Hotel Paka
Velenje, ŠC Rogaška Slatina, Državno tožilstvo Celje…).
Izvedba razbremenilnih razgovorov z pripadniki CZ s strani psihologov državne enote CZ za
psihosocialno pomoč na regijskem in občinskem nivoju.
Pomoč zaposlenih s FURS-a pri distribuciji računalniške opreme.
Dežurstvo inšpektorjev Inšpektorata RS VNDN Celje v Štabu CZ ZŠ.
Dnevno posredovanje izvlečkov dnevnega poročila Štaba CZ ZŠ medijem, 67 prejemnikom,
ter njihovo korektno poročanje.

NEGATIVNE IZKUŠNJE
- Nepravočasno obveščanje o izvajanju ukrepov in nalog s strani Vlade RS. Vse prevečkrat
smo za ukrepe, naloge, odredbe izvedeli s strani medijev oz. na spletnih straneh.
- Pomanjkljivo in nepravočasno obveščanje CZ ZŠ in CZ MO Velenje ob izvajanju karantene
ter izolacije v Hotelu Paka Velenje.
- Nepopolnjenost regijskega štaba CZ z ustreznimi kadri in zamenjavami v NIJZ, RKS in
Policiji.
- Poveljniku in namestniku poveljnika ter Štabu CZ ZŠ ni bila nudena strokovna pomoč s
strani NIJZ, razen ob izvajanju karantene v Hotelu Paka v Velenju.
- Vse občine nimajo izdelanih načrtov ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije pri bolezni ljudi.
Nekatere občine so k izdelavi načrta že pristopile.

- Posredovanje dnevnih poročil in poročil o angažiranih silah ZRP s strani občin je bilo
neredno, posledično so bila dnevna poročila regije nepopolna. Pomanjkljiva poročila SB
Celje in OZ RK in Karitasa, ki dnevnih poročil niso pošiljali.

Pripravili:
Boštjan Oprešnik
Anita Fir
Dušan Naglič
Vesna Slamnik
Darko Špiljak

Janez Melanšek
višji svetovalec
vodja izpostave

Poslano:
- Poveljnik CZ RS
- URSZR
- Občine ZŠ
Priloge:
- poročila občin, RKS, Škofijske Karitas, CSD, GEPO, SB Celje
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