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POROČILO EPIDEMIJE
KORONAVIRUSA V OBČINI
BISTRICA OB SOTLI

1.

UVOD

Občina Bistrica ob Sotli je v letu 2017 v skladu z regijsko oceno ogroženosti ob pojavu
nalezljive bolezni pri ljudeh v Zahodno štajerski regiji Verzija 1.0 (št. 8421-16/2016-1 DGZR z
dne 01. 12. 2016), z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni v Zahodno štajerski regiji Verzija 1.0 (št. 8421-16/2016-6 – DGZR
z dne 07. 02. 2017), ter v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) pristopila k
izdelavi Ocene ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v občini Bistrica ob Sotli
(št. 842-0004/2017-1) tek k izdelavi načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Bistrica ob Sotli Verzija 1.0 (št. 842-05/20171) kateri je bil predstavljen štabu Civilne zaščite občine Bistrica ob Sotli na redni letni seji dne
25. 10. 2017, prav tako pa ga je istega dne odobril poveljnik Civilne zaščite občine Bistrica ob
Sotli, ter sprejel župan občine Bistrica ob Sotli. Načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Bistrica ob Sotli je izdelan za primer
razglasitve epidemije ali pandemije posamezne nalezljive bolezni pri ljudeh, ko je treba poleg
služb v zdravstveni dejavnosti in drugih služb uporabiti tudi druge sile in sredstva za zaščito,
reševanje in pomoč. Z načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Bistrica ob Sotli se urejajo zaščitni ukrepi in naloge
zaščite, reševanja in pomoči, ter zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje, ki so v
pristojnosti občine Bistrica ob Sotli. V načrtu so določeni tudi nekateri splošni in posebni
zdravstveni ukrepi, ter drugi posebni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih
bolezni pri ljudeh, ki jih skladno z zakonom o nalezljivih boleznih odreja minister, pristojen za
zdravje, pri čemer, če je treba, sodelujejo tudi sile in sredstva za zaščito, reševanje in pomoč.
Nalezljive bolezni pri ljudeh niso le pomembna javnozdravstvena težava, temveč tudi širša
družbena težava, saj lahko pri razni epidemiji oziroma pandemiji zboli velik odstotek ljudi, ki
opravljajo različne funkcije v družbi, poveča pa se tudi umrljivost prebivalcev. Pojav
Koronavirusa je v naših krajih povzročil večjo odsotnost ljudi z dela, otrok od pouka,
odsotnosti v zdravstvu, šolstvu, policiji, socialnem varstvu predvsem pa gospodarstvu, kar je
povzročilo velik vpliv na vsakdanje življenje in poslovanje.

2. PRIPRAVE NA DOGODEK
pravočasnost (časovnica) in obseg priprav, odziv, ustreznost načrtov (dokumentov), organizacija odziva
na dogodek (primernost organiziranja subjekta, kadrovska sestava,…) ...

13.3.2020 ob 9.00 župan poklical poveljnika.
10.00 sestanek Štaba CZ in Lidije Umek
12.00 izdaja Sklepa in Odredbe o aktivaciji Štaba CZ
13.00 objavili podatke na fb, spletni strani
15.00 izdali Sklep in Odredbo o aktivaciji
16.3.2020 8.00 Izdali smo Odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju.
9.00 klic občana z invalidnostjo – nima kuhanega obroka ni dostave, ker gostilne
ne
delajo. Dobili smo prostovoljca, kuharja po poklicu, ki je vsak dan skuhal kosilo
in ga dostavil gospodu.
10.00 klic trgovki iz MM tehnike, nimajo zaščitne opreme (maske, rokavice, očala)
12.00 dostavili vsaki trgovki in trgovcu, ki dela v Bistrici ob Sotli po 2 maski.

20.3.2020
8.00 poveljnik Primož Rainer na testiranju za korona virus COVID -19 bil
pozitiven in je
vodenje prevzel namestnik
poveljnika Bogomir Marčinkovič. Župan je izdal Sklep o vodenju štaba CZ.
22.3.2020
sunkom

6:30 nas je zbudi potres z epicentrom v Zagrebu magnitudo 5,3 in popotresnim

7:00 z magnitudo 5.0. Potres se močno čutil na območju naše občine.
7.00 do 9.00 klici občanov o dogodku.
13.00 klic občana o potrebi po maskah za v bolnico.
15.23. z idejo poklicali lokalno šiviljo in poskusili narediti nekaj mask.
23.3.2020 9.00 sestanek CZ maske so se dopadle. Naredili objavo in objavili na fb, spletni
strani, da rabimo prostovoljce, ki znajo šivat.
11.00 poklicali iz OŠ, da se bodo vključili v šivanje mask.
25.3.2020 9.00 sestanek štaba CZ, kadra je bilo premalo, samo 2 člana. V štab CZ
Bistrica ob Sotli smo vključili predsednika PGD Bistrica ob Sotli Andreja Knezića in ga. Lidijo
Umek.
9.30 izdali Sklep o imenovanju novih članov v štab CZ
12.00 klicali za potrebščine iz trgovine
26.3 2020

10.30 klicala gospa če imamo paket hrane pomoči.
Stopili v kontakt z Rdečim križem in ob 12.00 predali paket.
KORK Bistrica ob Sotli rabil je pomoč pri dovozu hrane iz skladišča v
Šmarju pri Jelšah.
11.00 klic občana, da rabi zdravila, poštne usluge
27.3.2020 10.00 videokonferenčen sestanek Štaba CZ
11.20 Klic občanov po potreb mask.
12.00 dostava 50 pralnih mask
31.3.2020

9.20 odšli po hrano za rdeči križ v Šmarje pri Jelšah.
12.15 pripeljali hrano v Bistrico in jo pospravili v skladišče.
14.00 razdelili 50g Ecocid – S razkužila, za razkužit skupne površine. Razdelili nekaj
mask in rokavic občanom.
1.4.2020 12.00 pripeljali 1000 kirurških mask
2.4.2020 8.00 aktivirali prostovoljce - pomagali narediti pakete Rdečega križa.
9.00 do 15.00 razdelili pakete Rdečega križa socialno šibkim družinam
3.4.2020
10.00 Štab CZ Bistrica ob Sotli je imel videokonferenčni sestanek.
11.10 dali 100 mask podjetju OKP (preskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih
odpadnih voda, odvoz smeti).
12.00 Osnovna šola Bistrica ob Sotli bo posodila 8 tabličnih računalnikov družinam z
več šoloobveznim otroki
12.20 Pomoč starejšim občanom dostavo živil iz trgovine.
6.4.2020

8.00 – 22.00 Prostovoljke šivajo zaščitne maske.
Poskrbljeno je za starejše, da dobijo iz trgovine živila.
Poskrbimo za občanom, ki rabijo maske.

9.4.2020 9.00 – 13.00 odpeljali občana na pregled v drugo občino.
12.12 delavke vrtca Pikapolonice podarile 230 pralnih mask

10.4.2020 10.00 Štab CZ Bistrica ob Sotli je imel videokonferenčni sestanek.
12.00 Prostovoljke sešile 200 pralnih mask.
12.02 poklicali prostovoljce in začeli smo deliti na vsako gospodinjstvo po 2 pralni maski
11.4.2020 9.00 delijo maske po gospodinjstvu
14.4.2020 9.00 Odprli zbirni center za ločevanje odpadkov, 2 člana PGD varujeta vhod
16.4.2020 8.00 Zdravnik se obrnil na štab CZ s prošnjo po šotoru, ki bi stal pred ZD Bistrica ob Sotli
Zaradi pregleda bolnikov, ki nimajo COVID 19.
8.50 kličemo Štabu CZ Zahodno Štajerske regije za pomoč
11.15 dobimo odgovor, da pridemo po njega v vojašnico v Celje
11.30 organiziramo izposojo kombija
13. 15 odpeljemo se proti Celju
14.30 prevzem šotora
16.00 prihod v Bistrico ob Sotli, prihod prostovoljcev in članov Štaba CZ, sledi montaža.
18.25 postavitev šotora pred ZD Bistrica ob Sotli.
17.4.2020 10.00 Štab CZ Bistrica ob Sotli je imel videokonferenčni sestanek. Poveljnik štaba je bil
prisoten.
Enoglasno odločili, da se odpre pogodbena pošta v ponedeljek, 20.aprila 2020.
20.02 klic policije o oskrbi tujca starejšega gospoda, ki se nahaja v naši občini
20.15 poklicali Ambasado ZDA povedali: naj poskusi kupit karto.
20.20 poskrbeli za prenočitev in hrano.
18.4.2020 7.15 pogovor z gospodom in pregled njegovih dokumentov
7.45 stopili v kontakt s Štabom CZ Zahodno Štajerske regije, Komunikacija s Štabom je bila
do 9.00
9.30 prišli policaji, pogledat stanje
9.50 poklicala Taxi službo Brežice, da vrnili gospoda na začasno prebivališče v Sloveniji.
10.50 taxi prihaja po gospoda.
20.4.2020 9.00 župan izda Sklep da vodenje štaba CZ Bistrica ob Sotli prevzame poveljnik Primož
Rainer
24.4.2020 10.00 Štab CZ Bistrica ob Sotli je imel videokonferenčni sestanek. Senior center za pomoč
starejšim se obrnil na štab glede prehrane za oskrbovance po prvem maju. Vključili bomo šolo in
šolsko kuhinjo.

28.4.2020 10.00 poslali prošnjo OŠ Bistrica ob Sotli za kuhanje toplih obrokov za starejše od 4. maja
naprej
4.5.2020 6.00 Kuhinja OŠ je začela pripravljat obroke za starejše.
12.5.2020 11.00 vrtec se obrnil na nas glede mask, razkužil in rokavic.
13.49 dobili dopis o seznamu opreme za OŠ in vrtce

Od 16.3.2020 do 3.5.2020 smo poskrbeli za en kuhani obrok vsak dan za invalidno osebo s
strani prostovoljcev.
Od 4.5.2020 pa se število potreb povečalo na 8 in smo zaprosili OŠ Bistrica ob Sotli, da začne kuhat
kosila za starejše.
Od 16. 3.2020 do 10.5.2020 se izvaja pomoč za starejše občane, dostava iz trgovine, lekarne in pošte.
30.5.2020 ob 20.00 smo objavili sklep o preklicu sklepa o aktiviranju Občinskega načrta zaščite in
reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.

3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
ukrepi, aktivirane sile (enote, število pripadnikov po dnevih), odzivnost, organizacija dela (skupina za
podporo, štab), kadrovska problematika, logistična zagotovitev, sodelovanje...
Župan je poveljnika aktiviral po mobilnem aparatu, nato sta sklicala sejo in aktivirala Štab CZ Bistrica
ob Sotli 13.3. 2020, odzvala sta se namestnik poveljnika Bogomir Marčinković in članica Mirela Kunst.
K štabu smo povabili ga. Lidijo Umek direktorico centra za pomoč starejšim Senior, ki deluje v naši
občini. Objavili smo mobilne številke in elektronske naslove, ki so na razpolagi 7 dni v tednu po 24 ur.
13.3.2020 Izdali smo sklep o aktivaciji.
16.5.2020 Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na področju občine Bistrica ob Sotli
20.3.2020 Sklep o vodenju Štaba - imenovanje namestnika poveljnika
20.4.2020 preklic Sklepa o vodenju Štaba
25.3.2020 sklep o imenovanju novih članov štaba CZ
6.5.2020 preklic Odredbe o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na področju občine Bistrice
ob Sotli
30.5.2020 sklep o preklicu sklepa o aktiviranju Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu

epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh
Ves čas smo skrbeli za starejše, bolne in socialno šibke, da so dobili potrebščine iz trgovine in lekarne,
tudi če je bila kakšna težava druge narave smo našli rešitev. Imeli smo 31 prostovoljcev, ki so pomagali.
Odzivnost je bila zelo dobra. Organiziranost odlična. Štab CZ Bistrica ob Sotli je skupnimi moči pokazal,
da zmoremo veliko. Vsak klic, vsako potrebo sproti smo reševali tudi zadeve katere niso bile v naši
domeni.
Sodelovanje z občino in občinsko upravo je bilo zelo dobro. S štabom CZ Zah. Štajersko komunikacija
je bila odlična, vedno so nam priskočili v pomoč ko smo rabili nasvet, material…
Število pripadnikov po dnevih prilagamo v excelovi tabeli.
4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA) / LOGISTIKA

Pri prevzemu opreme(maske, rokavice, kombinezone ) od Štaba CZ Zah. Štajerska in dostavi
je naši občini pomagal Miha Šket (skupni organ občinske uprave za civilno zaščito in požarno
varnost) . Po dogovoru z g. Šketom smo za prevzem opreme odprli občino.
Na začetku smo pomagali ljudem, ki so šli zdravniku, oskrbovalkam na domu, prodajalkam
dostavit maske za osebno varovalno opremo. Ko so naše prostovoljke sešile dovolj mask, so
prostovoljci pomagali dostavit po 2 maski na vsako gospodinjstvo.
OVO namenjene občini, ki smo jo prejeli s strani regije dne 28. marca, 3. aprila, 14. aprila, ter
28. aprila je opravil strokovni sodelavec za zaščito in reševanje. Prav tako je 13. maja in 27.
maja na regijskem štabu prevzel OVO namenjeno vzgojno izobraževalnim ustanovam prevzel
ter v šolo in vrtec dostavil strokovni sodelavec za zaščito in reševanje

5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP

Stroški za zaščitne maske je 2.440,0000 EUR, razkužila za roke 610,00 EUR in razkužila za
prostor 310,00 EUR.
6. za izračun naj vam bodo v pomoč smernice, ki ste jih prejeli za evidentiranje stroškov in povračila iz
Evropskega solidarnostnega sklada (v priponki)

7. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Vsako dnevno smo obveščali javnost preko fb občinskega (odprli fb CZ) in preko občinske
spletne strani. Preko radijskih medijev smo obveščali nujne informacije na Štajerskem valu, ki
je najbolj zastopan v našem kraju. Komunikacija je bila dobra. Sodelovali smo z lokalnim
časopisom OKO in Obzornikom, malo težav smo imeli na začetku z Kozjanskim info, e pošto je
zavračalo in dajalo med nezaželene, težavo smo rešili.
8. RAZNO
9. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
izboljšanje koncepta ZRP: po posameznih fazah (priprave, odziv, ukrepanje), pomanjkljivosti, dobre
rešitve/prakse, izboljšave...


PLUSI

Z delovanjem Štaba CZ smo zelo zadovoljni, bili smo odzivni na vse zadane naloge, klice.
Sodelovanje z občani, Štabom CZ zahodnoŠtajerske, Zdravstveno ustanovo, OŠ, Občino, rdečim
križem bilo je odlično.



MINUSI

