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Končno poročilo Občine Dobje v času epidemije
1. UVOD

Občina Dobje je aktivirala Občinski načrt hkrati z državnim in regijskim načrtom ZiR ob
pojavu epidemije nalezljivih bolezni pri ljudeh.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK

Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive
bolezni pri ljudeh v Občini Dobje je bil aktiviran v celoti dne 13. 3. 2020. Aktiviran je bi
s strani poveljnika CZ Dobje, g. Branka Bezgovška.
Aktivirani so bili štirje pripadniki štaba CZ: Branko Bezgovšek, Franc Leskovšek, Franc
Leskovšek ml. in Branko Uduč. Administrativna pomoč je bila vseskozi podprta s strani
občinske uprave Občine Dobje, in sicer iz strani skrbnice načrtov ZiR Lidije Čadej.
Prostori štaba so bili v Kulturnem domu Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri
Planini. Na tem naslovu je tudi hramba zaščitnih sredstev (rokavice, obleke, razkužila,
maske, ipd.), kar je občina prejela s strani države.
Načrt ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini
Dobje je bil ustrezen in primeren. Načrt in ocena ogroženosti sta iz leta 2018.
V občini Dobje so bili vseskozi v pripravljenosti člani PGD Dobje, ki na srečo v času
epidemije niso imeli intervencij in ekipa prve pomoči CZ, ki se je redno vključevala pri
aktivnostih.
Štab CZ je izpolnjeval naloge in redno obveščal javnost o ukrepih s strani pristojnih
institucij. Člani so bili prisotni tudi na terenu in po potrebi opominjali ljudi, če je bilo to
potrebno. Kršitev nismo zaznali.
Na začetku so bile manjše težave z edino trgovino v Dobju (KZ Dobje), saj je bilo
potrebno ljudi ozavestiti na spremembe načina in upoštevanja odlokov: varnostna
razdalja, nošnja zaščitne opreme. Trgovina je zato s pomočjo štaba CZ trgovino
opremila s primernimi napisi in opozorili.
Ker je bilo na samem začetku razglasa epidemije pomanjkanje zaščitnih sredstev na
ravni celotne države, je Občina v sodelovanju s CZ in ostalimi društvi samoiniciativno
pristopila k izdelavi pralnih zaščitnih mask. Vsako gospodinjstvo v Dobju je dobilo po
eno sterilno in primerno zapakirano masko na dom. Okoli 100 mask pa je bilo na voljo
tudi v trgovini KZ Dobje, s čimer smo reševali problem pomanjkanja mask.
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3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP

Na območju občine Dobje so bile sile PGD aktivirane, vendar so bile vseskozi v
pripravljenosti, saj nismo imeli ne intervencij niti okuženih s COVID-19.
Organizacija dela je potekala v skladu z načrtom ZiR. Kadrovske problematike nismo
zaznali.
Logistična zagotovitev je bila urejena s strani občine in s strani PGD Dobje.
4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA) / LOGISTIKA

Prevzem opreme na izpostavi URSZR Celje je bil izveden s strani poveljnika CZ
Dobje in člana PP CZ. Distribucija zaščitne opreme, ki je bila namenjena za šolo in
vrtce se je izvedla v mesecu maju, in sicer v OŠ Dobje, razkužila pa s strani občine.
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP

Občina intervencij ni imela, posledično tudi niso nastali stroški iz tega naslova. Stroški
ZRP je bila kilometrina za prevzem OVO.
Zaradi navedena Občina Dobje ni podala zahtevka na Solidarnostni sklad EU, saj ni
imela upravičenih stroškov, niti jih ni načrtovala.
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

CZ občine Dobje je obveščala javnost preko spletne strani občine Dobje www.dobje.si,
Facebook strani Občine Dobje, Facebook strani CZ Dobje in na oglasni deski občine.
Sodelovali smo z mediji sentjur.info, kozjansko.info, Radio Štajerski val, Novi tednik, ipd..
7. RAZNO

Občina Dobje je imela en potrjen primer okužbe s COVID-19. Okužena je bila oseba, ki je
imela stalno prebivališče v občini Dobje delala pa je izven občine.
Zadovoljni smo tudi, da se nam je na povabilo k prostovoljstvu prijavilo kar nekaj občanov
in občank, ki so pomagali starejšim sovaščanom v času epidemije.
8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI

PLUSI

Menimo, da je RŠ CZ in posredno Štab CZ ZŠ odlično izpeljal svoje dolžnosti v danih
situacijah in kar smo se vsi skupaj naučili, da bomo v bodoče še bolj pripravljeni.


MINUSI:

Neusklajenost državnih organov – pošiljanje okrožnic občina in šolam, katerih
vsebina je bila nejasna (kdo mora poslati dokumentacijo, ipd.).

Župan Občine Dobje: Franc Leskovšek
Poveljnik CZ Občine Dobje: Branko Bezgovšek
Skrbnica načrtov ZiR: Lidija Čadej

