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Korona virus COVID - 19
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Štab CZ občine Braslovče

Zaključno poročilo

1. UVOD
V tem dokumentu je zbran povzetek vseh aktivnosti Civilne zaščite Občine Braslovče v zvezi
z epidemijo Koronavirusa.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK
•

•

12. 3. 2020 župan in poveljnik CZ opravita razgovor z ravnateljico OŠ Braslovče. Po
načrtovanih aktivnostih obiščeta vse podružnične osnovne šole v občini Braslovče.
Glede na situacijo se župan odloči aktivirati štab CZ (ob 10.uri) in izda sklep o zaprtju
OŠ in POŠ za naslednji dan.
Štab CZ se sestane v polni sestavi, prisotni se seznanijo s situacijo in planom
aktivnosti. Pregleda se veljavne načrte države, regije in občine za primer nalezljivih
bolezni.

3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
Ukrep - aktivnost
Vzpostavitev klicne številke 080

SILE ZRP
Občina

začetek
12.3.2020.

Trajanje
30.5.2020

12.3.2020
ob 10.uri
14.3.2020

30.5.2020
do 19.00
do preklica

Sklic štaba CZ
Poveljnik CZ
Usmeritev gasilcem – ker NMP ne Poveljnik CZ, župan
more gasilcem nuditi zaščitne
opreme, ne opravljajo pomoči pri
prenosu obolele osebe ob sumu
na Covid
Lastnike lokalov se pozove, naj Poveljnik CZ, župan
prekinejo s svojo dejavnostjo
Vzpostavitev
kontakta
s Štab CZ, župan
Karitasom, Rdečim križem in CSD
z namenom pridobiti podatke o
socialno ogroženih družinah na
področju občine Braslovče

Poveljnik PGD podajo spisek Poveljniki PGD
članov, ki so pripravljeni pomagati
kot prostovoljci pri zagotavljanju
dostave hrane in zdravil starejšim
osebam

15.3.2020
16.3.2020

16.3.2020

16.3.2020

29.3.2020

Pripravimo prostore in se aktivno Poveljnik CZ, župan, delavci
vključimo v dogovore za vrnitev režijskega obrata občine
dveh občanov iz Španije. Na
podlagi izražene prošnje za
zagotovitev prostorov za izolacijo,
ju
namestimo
v
občinsko
stanovanje
Pričnemo z distribucijo toplih Prostovoljec CZ
17.3.2020
obrokov za socialno ogrožene
občanke in občane
Vzpostavimo evidenco hmeljarjev

Poveljnik CZ, članica štaba 17.3.2020
CZ in župan

Pozovemo NIJZ (preko štaba
Regije) naj nas skladno z
državnim načrtom obveščajo o
stanju okuženih
Mestno redarstvo opremimo z
osnovno zaščitno opremo iz lastne
zaloge
Zagotovimo 4 prostovoljke za
izvajanje varstva otrok na domu
Pogrebni službi in lokalni
zdravstveni postaji izdamo
zaščitna sredstva, saj zaradi
pomanjkanja niso mogli
nemoteno izvajati svoje
dejavnosti

Poveljnik CZ in župan

17.3.2020

Poveljnik CZ

18.3.2020

Poveljnik CZ, župan

18.3.2020

Poveljnik CZ, župan

19.3.2020

Pozovemo NIJZ, naj nas obvešča
o osebah, katerim je bila odrejena
karantena in živijo v naši občini
Podana zahteva za izdajo
pozivov članom štaba CZ
Izrazimo potrebo po večjem
številu kirurških mask
PGD Braslovče opremimo z
dvema kompletoma za primer
posredovanja ob sumu na Covid
Obiščemo hmeljarje in jim
svetujemo v zvezi z izvajanjem
preventivnih ukrepov

Poveljnik CZ

19.3.2020

Občinska uprava

19.3.2020

Poveljnik CZ

23.3.2020

Poveljnik CZ, član štaba
Poveljnik CZ

24.3.2020
27.3.2020

30.5.2020

2.5.2020

Lokalno trgovsko podjetje Jagros
in pogodbena pošta imata težave
pri zagotavljanju preventivnih
ukrepov pri kupcih, zato nudimo
pomoč pri nadzoru kupcev
Delavca režijskega obrata po
sklepu poveljnika CZ prevzameta
nalogo razkuževanja vseh javnih
površin v večstanovanjskih
objektih na področju očine
Braslovče
Obiščemo delujoča podjetja in
svetujemo glede izvajanja
preventivnih ukrepov
V podjetju z 80 zaposlenimi se pri
delavcu pojavi povišana
temperatura in slabo počutje.
Organiziramo lastno ekipo, ki
razkuži celotno proizvodno halo
podjetja
Na pobudo župana pričnemo s
šivanjem pralnih mask. K projektu
pozovemo prostovoljke iz naše
občine, ki so se odzvale v velikem
številu. Maske se dnevno
razdelijo po naseljih v občini
Izvedemo delitev paketov RK

Poveljnik CZ, član štaba CZ

Intervencija prvih posredovalcev
na Dobrovljah
Dvema družinama zagotovimo
računalniško opremo za učenje
na domu
Obišče nas generalni direktor
Policije, ki si je želel ogledati
izvajanje ukrepov na terenu
Izvedemo delitev paketov Karitas

Prvi posredovalci občine
Braslovče
10.4.2020
Župan, poveljnik CZ
11.4.2020

Za dva otroka zagotovimo varstvo
PGD Braslovče in PGD Letuš
posredujejo na požaru
kmetijskega objekta

Poveljnik
CZ,
režijskega obrata

Poveljnik CZ, župan

30.3.2020

delavca 31.3.2020

1.4.2020

3.4.2020

10.5.2020

1.5.2020

Poveljnik
CZ,
delavec 2.4.2020
režijskega obrata, član PGD
Braslovče

18.4.2020

Poveljnik CZ, namestnik 2.4.2020
poveljnika CZ, župan, 31
prostovoljk, delitev opravijo
člani vseh 7 PGD

18.4.2020

Člani PGD Letuš, namestnik 10.4.2020
poveljnika CZ in član štaba
CZ

Poveljnik CZ, župan

14.4.2020

Poveljnik CZ

15.4.2020
in
20.4.2020
Prostovoljka CZ
21.4.2020
PGD Letuš, PGD Braslovče, 23.4.2020
poveljnik CZ
ob 6:38

15.5.2020

Hmeljarji pričnejo z izvajanjem 7
dnevne karantene za sezonske
delavce z Romunije. Opravimo
razgovor z njimi in jim po potrebi
svetujemo glede preventivnih
ukrepov

Poveljnik CZ

24.4.2020

30.4.2020

Prične se s čiščenjem in
razkuževanjem OŠ, podružničnih
OŠ in vrtcev
Prejmemo donacijo Kmetijske
zadruge Braslovče – mleko za
socialno ogrožene družine, ki ga
razdelimo v dveh obhodih
Zagotavljamo pomoč pri izvedbi
testiranja sezonskih delavcev v
lokalnem kulturnem Domu
Prevzamemo rezultate brisov v
bolnišnici Celje in jih razdelimo
hmeljarjem po našem območju
Zaradi izjemne socialne stiske
družini dostavimo izredni
solidarnostni paket
Na podlagi izdane odredbe se v
OŠ, POŠ in vrtcu vsem, ki
vstopijo v objekt, izmeri telesna
temperatura. Člani štaba CZ in
domači gasilci merijo temperaturo
pred vhodom

Delavci režijskega obrata, 24.4.2020
župan, poveljnik CZ

26.4.2020

Ob prihodu 9. razredov se
zagotovi pomoč pri merjenju
temperature pred vstopom v šolo

Poveljnik CZ in član štaba
CZ

Prekliče se sklep o aktiviranju
štaba CZ, prav tako se prekličejo
vse odredbe in ukrepi, ki še niso
bile preklicane

Poveljnik CZ

Poveljnik
CZ,
župan, 29.4.2020,
namestnik poveljnika CZ, 20.5.2020
član štaba CZ, prostovoljec
CZ
Član štaba CZ
30.4.2020

Poveljnik CZ

1.5.2020

Poveljnik CZ

5.4.2020
in
11.5.2020
Poveljnik CZ, namestnik 18.5.2020
poveljnika CZ, člani štaba
CZ, člani PGD Braslovče,
PGD Letuš, PGD Trnava,
PGD Gomilsko

20.5. 2020

25.5.2020
30.5.2020

Na podlagi 85 člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 32. člena
Statuta Občine Braslovče sta poveljnik CZ in župan sprejela naslednje ukrepe, pozive in
priporočila:
- Odredba za izvajanje nujnih ukrepov za zaščito, 12.3.2020 (veljavna do 30.5.2020)
- Začasni ukrep o zaprtju šole in vrtcev na območju občine Braslovče, 12.3.2020
(veljavno do 16.3.2020, ko so z Odlokom Vlade RS zaprte vse šole v Sloveniji)
- Poziv o zaprtju lokalov na območju občine Braslovče, 15.3.2020
- Odredba o izvajanju pogrebnih slovesnosti, 16.3.2020 (veljavna do 8.5.2020)
- Odredba hmeljarjem v zvezi s sezonskimi delavci, 17.3.2020 (veljavna do 30.5.2020)
- Odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Braslovče,
17.3.2020 (veljavna do razglasitve požarne ogroženosti na območju celotne države,
23.3.2020)
- Odredba o prepovedi uporabe zunanjih športnih površin in otroških igral na območju
občine Braslovče, 17.3.2020 (veljavna do 8.5.2020)
- Priporočila podjetjem o izvajanju zaščitnih ukrepov, 20.3.2020

-

Poziv osebam oziroma družinam v samoizolaciji, 21.3.2020
Sklep o prepovedi zadrževanja na Žovneškem, Braslovškem in Preserskem jezeru,
Gradu Žovnek ter ob Savinji, 30.3.2020 (veljavno do 15.4.2020)
Odredba o obveznem merjenju temperature ob vstopu v šolo ali vrtec, 17.5.2020
(veljavno do 30.5.2020).

Številčno angažirane sile po dnevih smo poročali vsakodnevno. Skupen podatek angažiranih
oseb v celotnem obdobju epidemije je sledeči:
Občinski štab CZ

7

Občine

5

GEŠP

0

druge gasilske enote

26

RKS

0

Javne službe

0

drugo

35

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA ZAŠČITNE OPREME
•
•

•

16. 3. 2020 opremimo prostovoljna gasilska društva z osnovno zaščitno opremo
(rokavice in maske)
15.3.2020, 28.3.2020, 3.4.2020, 14.4.2020 in 28.4.2020 prejmemo naslednjo OVO:

OVO iz seznama je bila razdeljena med pripadnike PGD, pogrebne službe,
prostovoljce CZ in delavce režijskega obrata (ki so izvajali naloge CZ)
14. 5. 2020 in 27.5.2020 prevzamemo in razdelimo OVO za OŠ in vrtce (3760 kirurških
mask)

Poleg OVO, ki smo jo prejeli od države, smo kupili v lastni režiji 11.000 kosov zaščitnih kirurških
mask, 1000 kosov mask KN95, 100 litrov razkužila za roke, 20 kg razkužila za površine Ekocid,
50 TYVEK kombinezonov, 50 kosov zaščitnih vodotesnih očal za prve posredovalce (po
navodilu službe NMP), 15 avtomatskih razkuževalnikov za roke ter napravo za parno
dezinfekcijo prostorov.
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI
Za potrebe zagotavljanja vseh preventivnih in kurativnih ukrepov v času koronavirusa smo
porabili 39.707,88€, in sicer
- Nabava zaščitne opreme in zaščitnih sredstev v višini 25.493,27 EUR
- Hrana za socialno ogrožene družine v višini 6.476,57 EUR
- Stroški za opravljeno delo (refundacije, potni stroški, nagrada…) v višini 2.565,27 EUR
- Ostali stroški (fotokopiranje, material, zaščitno steklo, opozorilne table ipd.) v višini
5.172,77 EUR.
Podrobna analiza porabljenih in predvidenih stroškov je bila že poslana v okviru poziva za
prijavo v Evropski solidarnostni sklad.
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
•
•
•
•

spletna stran občine Braslovče (www.braslovce.si)
lokalni časopis »Savinjski utrip«
izredna tiskana obvestila občine
facebook profil župana in civilne zaščite

7. RAZNO
V času epidemije so občankam in občanom s svojimi donacijami darovali lokalni podjetniki
• donacije zaščitnih mask (3 podjetja)
• mleko (lokalna kmetijska zadruga v sodelovanju z mlekarno Zelene doline)
• trgovsko podjetje Jagros d.o.o.z donacijo papirja za šolarje
• Telekom Slovenije z brezplačnim dostopom do interneta
• Fizična oseba z donacijo dveh računalnikov za šoloobvezne otroke

8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Komunikacija med nivojem regije in občine mora potekati v prihodnje bolj ažurno. Tudi
če zastavimo na strani občine vprašanje, na katerega na nivoju regije ni odgovora, je
v bodoče nujno potrebno ažurno odgovarjati. Sicer ne vemo ali ste vprašanje zaznali
ali ste ga morebiti spregledali. Dogajalo se je, da smo po več dni čakali na odgovore.
Obveščanje javnosti ni bilo usklajeno med vlado, štabom CZ RS in NIJZ. To je
povzročalo zmedo med pripadniki CZ kot tudi občankami in občani.
Politiki so dajali neusklajene izjave, zaradi česar smo imeli na terenu težave (npr.
nejasna izjava ministra Tonina v zvezi z zagotavljanjem kirurških mask podjetjem s
strani civilne zaščite). V koliko se je pooblastilo CZ za vodenje ukrepanja ob epidemiji
koronavirusa, je potrebno v bodoče zagotoviti, da se vodenje izvaja enotirno.
NIJZ bi moral posredovati podatke odgovorni osebi občine oziroma poveljniku CZ o
stanju okuženih na območju občine Braslovče. Prav tako bi bilo nujno vedeti, če se
okuži kdo izmed zaposlenih v katerem izmed podjetij na področju občine. Le tako bi
lahko pristojni organi občine učinkovito ukrepali ter zajezili širjenje virusa. Imeli smo
namreč primer, kjer je bila okužena zaposlena v eni izmed naših trgovin. Razkuževanje
objekta se ni izvedlo skladno s smernicami. Menimo, da se v takšnih primerih, ko so
ogrožena človeška življenja, ni primerno sklicevati na varovanje osebnih podatkov, saj
je tako odgovorna oseba občine kot tudi poveljnik CZ in celoten štab CZ zavezan k
varovanju osebnih podatkov.
NIJZ je predpisal in objavil preveč navodil in priporočil. To morajo v bodoče spremeniti
in optimizirati. Imeli smo veliko težav na terenu, ker občani zaradi množice navodil niso
znali razbrati, česa se morajo držati.
Za predpise, ki so bili izdani, je potrebno v praksi zagotoviti primerna zaščitna sredstva.
Npr. šolski prevoz – otroci potrebujejo kirurške maske. Odrasle so jim prevelike,
otroških mask od države nismo prejeli.
Opremo, ki smo jo prejeli s strani države, smo po navodilu CZ RS lahko delili le
subjektom skladno z razdelilnikom. Med opremo je bila tudi takšna, ki je ni bilo na
razdelilnikih (npr. prejeli smo večjo količino navadnih mask, ki so primerne za splošno
populacijo. Te delitve v navodilih CZ ni bilo, zato smo vam maske zaradi vprašljive
kvalitete in glede na vaše evidence neustrezne kategorije vrnili). Zaradi tega, ker smo
se držali vaših navodil glede delitve dobljene opreme, smo bili deležni tudi medijske
pozornosti in dopisov užaljenih podjetnikov. V bodoče mora država deliti opremo, ki
ima ustrezne certifikate in pa takšno vrsto opreme, ki je primerna za sile, ki delujejo v
sistemu ZRP.
V naši občini deluje pogrebna služba, ki ni zavedena v vaših evidencah.
Navodila NIJZ so bila neustrezna za primer, ko nekdo zboli v delovni organizaciji. Naš
delavec s sumom na okužbo ni bil deležen testiranja. S tem je bila resno ogrožena
epidemiološka situacija v naši občini.

Štab CZ občine Braslovče
Rok Ušen, poveljnik

