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Štev.:842-0002/2020- 1116 (2)
Dne: 01.06.2020

POROČILO O IZVEDENIH NALOGAH IN UKREPIH V ČASU
EPIDEMIJE ZA OBČINO DOBRNA
1. UVOD
Poročilo se nanaša na obdobje od aktiviranja državnega načrta ZiR ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19
(13.3.2020) do preklica razglasitve epidemije bolezni (30.5.2020).
2. PRIPRAVE NA DOGODEK
Štab Civilne zaščite Občine Dobrna je pred razglasitvijo epidemije ter
aktiviranjem državnega načrta ZiR ob epidemijah, pred 13.3.2020, spremljal
situacijo, izvajal posvetovanja na občinski ravni znotraj strokovnih služb ter zato
bil pripravljen na aktiviranje državnega in občinskega načrta ZiR ob epidemijah
bolezni pri ljudeh.
V četrtek, 12.3. smo se dogovorili za sklic operativnega sestanka Štaba CZ
Občine Dobrna, organizacij in ustanov v Občini Dobrna (OŠ, CUDV, PGD,
Karitas, KORS, društvo upokojencev, …), za dogovor o nadaljnjih aktivnostih,
ki je bil v petek 13.3.2020.
V petek, 13.3.2020 – aktiviranje državnega načrta ZiR ter operativni sestanek
Štaba CZ Občine Dobrna, organizacij, ustanov in javnih zavodov v Občini
Dobrna (OŠ, CUDV, PGD, Karitas, KORS, društvo upokojencev, …);
dogovorjeno je bilo, da se aktivira občinski delni načrt zaščite in reševanja ob
pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, da se aktivira
poveljnik Civilne zaščite, njegov namestnik, občinski štaba Civilne zaščite in
služba za podporo, krizni štab CZ Občine Dobrna, prav tako so bile dogovorjene
smernice, sodelovanje in enoten odziv na epidemijo vse v smislu preprečevanja
širjena koronavirusa.
V ponedeljek, dne 16.3.2020 se je sestal krizni štab CZ Občine Dobrna v sestavi
župan občine, poveljnik CZ Občine Dobrna, dve uslužbenki Občine Dobrna, kot
podporna služba (tehnična podpora) Štabu CZ Občine Dobrna, kjer so bili
dogovorjeni podrobnejši ukrepi v smislu preprečevanja širjena koronavirusa
(zaprtje vseh gostinskih in drugih lokalov na območju Občine Dobrna, vključno
s hoteli, poziv prostovoljcem za varstvo otrok, pomoč starejšim…, seznam
prioritetnih potreb ljudi,…). Krizni štab je bil aktiven ves čas, komuniciral je preko
elektronske pošte, na daljavo preko MS Teamsa in telefonov, glede na potrebe
pa se je tudi sestajal na sedežu Občine Dobrna.
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3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
 Organizirali smo klicno številko Štaba CZ Občine Dobrna za sprejem
klicev občanov,
 Izdana je bila Odredbe o preventivnih ukrepih za preprečevanja širjenja
koronavirusa,
 priprava obvestil za oglasno desko, spletno stran, medije o zaprtju prostorov
občinske uprave, javnih zavodov, ustanov, šole in vrtca v Občini Dobrna,
vsa navodila, na katero telefonsko število pokličejo oboleli, ki bodo v domači
oskrbi in ne bodo imeli možnosti zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi
nujnimi zadevami (zdravila,…), kontaktne številke za psihološko pomoč,
zdravstveni dom, upravno enoto,…., z navodili za preprečevanje širjenja
koronavirusa,
 izdana je bila Odredba o zaprtju vseh gostinskih obratov, trgovin in drugih
lokalov, ki izvajajo storitvene dejavnosti, pri katerih ni možno preprečiti
osebnega stika med zaposlenimi in strankami, zaradi ukrepov
preprečevanja širjenja koronavirusa,
 izdana je bila Odredba o prepovedi uporabe javnih otroških igrišč na
območju Občine Dobrna,
 Organizirane so bile ureditve zapor dostopa do javnih objektov in naprav
(šolskih igrišč, igral, objektov) – oviti z označevalnimi trakovi in opozorilnimi
tablami,
 Na poziv CZ se je prijavilo skupno 14 prostovoljcev, in sicer prostovoljci za
varstvo otrok, prostovoljci za pomoč starejšim in obolelim, prostovoljci za
pomoč obolelim s koronavirusom, prostovoljci in organizacije za psihološko
pomoč občanom, staršem, otrokom in mladostnikom,
 Preverile so se možnosti zagotovitve stanovanja morebitnih obolelih,
 Nabavljena in razdeljena je bila zaščitna oprema (glej točko 3);
 Nabavljena je bila hrana za občane – organizirana distribucija preko Karitas
Dobrna, KORK Dobrna in drugih prostovoljcev,
 Karitas Dobrna je eni občanki omogočal brezplačen topel obrok,
 Omogočili smo prevoz ranljivih skupin, obolelim osebam s taxi službo oz. s
prevoznim sredstvom PGD Dobrna,
 OŠ Dobrna in Karitas Dobrna sta učencem brez računalnika, priskrbela
rabljene računalnike za učenje na daljavo,
 Sprejeta je bila odredba poveljnika CZ Občine Dobrna o prepovedi kurjenja
v naravnem okolju (17.3.) ter dopolnjena dne 23.3.2020, ter preklicana, dne
6.5.2020,
 Pripravili smo navodila za izvajanje poslovilnih obredov na pokopališčih v
upravljanju Občine Dobrna in prevzem pokojnih oseb,
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 Medobčinski inšpektorat in redarstva na območju naše občine ni izdal
opozoril nad nedovoljenim zadrževanjem skupin – kontrola javnih površin
(igrala, igrišča, parki…) in trgovin. Izdal pa je eno opozorilo glede prepovedi
kurjenja v naravnem okolju,
 pošiljanje zaščitnih mask za vsa gospodinjstva v občini (810) skupaj z
dopisom župana in poveljnika Štaba CZ Občine Dobrna o informacijah, ki so
v času epidemije pomembne za počutje in občutek varnosti, z vsemi navodili
in pomembnimi telefonskimi številkami, kamor so lahko občani poklicali v
času epidemije koronavirusa,
 podporna služba Štaba CZ Občine Dobrna je redno izdajal dnevna poročila
o dejavnosti za potrebe regijskega štaba CZ; skupaj 76 poročil (do vključno
30.5.2020);
 V Občini Dobrna je bilo v času od 13.3.2020 do 30.5.2020 med tednom vsak
dan angažiranih 6 ljudi, in sicer Občinski štab CZ 2, občina 1, druge gasilske
enote 1 in javne službe 2. Med vikendom pa je bilo angažiranih 5 ljudi, in
sicer Občinski štab CZ 2, občina 1, druge gasilske enote 1 in javne službe
1.

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)
/ LOGISTIKA

Dobava opreme:
Dobava občina:

DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV OBČINA DOBRNA
dobavitelj
Novus, Jakob Čufer s.p., Komen
Celjske lekarne, Lekarna Vojnik
Bluedesign tjaša Remšak, Mozirje
Promos marketing d.o.o. Ljubljana
Bent excellent d.o.o. Domžale
SKUPAJ

zaščitna
datum
maska kirurška zaščitna zaščitna zaščitne
prevzema FFP 1
maska obleka očala
rokavice razkužilo
24.03.2020
100
27.03.2020
500
10
31.03.2020
200
02.04.2020
2.500
14.05.2020
25
2800
500
35
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Dobava URSZR:

DOBAVA ZAŠČITNIH SREDSTEV REGIJSKI ŠTAB CZ
dobavitelj
Regijski Štab CZ
Regijski Štab CZ
Regijski Štab CZ
Regijski Štab CZ
Regijski Štab CZ
Regijski Štab CZ
Regijski Štab CZ
SKUPAJ

zaščitna
datum
maska
kirurška
zaščitna zaščitna zaščitne
prevzema FFP 1
maska
obleka očala
rokavice razkužilo
16.03.2020
12
100
5
1
200
3
28.03.2020
60
200
4
14.04.2020
600
10
28.04.2020
600
03.05.2020
200
100
11
13.05.2020
1040
27.05.2020
1040
12
3640
5
1
500
28

Izdaje opreme:

prejemnik
režijski obrat in snažilka
PGD Dobrna
režijski obrat
Štab CZ Občine Dobrna
Berncinski servis Petrol Dobrna
snažilka
Štab CZ Občine Dobrna
RK Dobrna
Pogrebna služba Usar d.o.o.
režijski obrat
Štab CZ Občine Dobrna
gospodinjstva Občine Dobrna
režijski obrat
snažilka
Medobčinski inšpektorat

zaščitna
datum
maska
kirurška zaščitne
prevzema FFP 1
maska
rokavice razkužilo
23.03.2020
50
200
2
29.03.2020
17
100
1
30.03.2020
4
4
31.03.2020
4
01.03.2020
10
01.03.2020
4
02.03.2020
2
03.04.2020
2
03.04.2020
2
6
06.04.2020
6
100
09.04.2020
40
40
09.04.2020
2430
14.05.2020
12
24
15.04.2020
6
12
15.04.2020
30
60
4
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PGD Dobrna
Štab CZ Občine Dobrna
RK Dobrna
Karitas Dobrna
režijski obrat
Štab CZ Občine Dobrna
občinska uprava Občine Dobrna
JVIZ Osnovna šola Dobrna
Vrtec Dobrna
CUDV Dobrna
Štab CZ Občine Dobrna
Štab CZ Občine Dobrna
JVIZ Osnovna šola Dobrna
Vrtec Dobrna
CUDV Dobrna
SKUPAJ

20.04.2020
20.04.2020
22.04.2020
22.04.2020
28.04.2020
04.05.2020
05.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
14.05.2020
25.05.2020
27.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
28.05.2020
2

70
40
70
70
50
42
50
440
520
80
60
140
440
520
80
5295

100
50
40
40

3
6
1
1

1
7

444
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5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP

DEJANSKO NASTALI UPRAVIČENI IZDATKI OBČINE V OBDOBJU 13.3.2020 do 15.5.2020:

Upravičen strošek
interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih
sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne maske,
zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
zdravila, medicinski pripomočki...
posebne oblike pomoči in oskrbe ranljivih skupin
prebivalcev (starejši, ljudje z zdravstvenimi težavami,
invalidi, nosečnice, starši samohranilci …)
izvajanje prevozov zaščitnih sredstev in oseb
krepitev zmogljivosti za informiranje in obveščanje
prebivalcev
SKUPAJ
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Znesek brez
DDV

Znesek z DDV

2512,29

3064,99

214,14

237,4

35,71

39,1

429,96
3.192,1

517,12
3.858,61

Občina Dobrna
OCENA ŠE NASTALIH UPRAVIČENIH IZDATKOV OBČINE v obdobju po 16.5.2020 do 12.7.2020

Upravičen strošek
interventno nabavo medicinske opreme in zaščitnih
sredstev po predlaganem seznamu (zaščitne maske,
zaščitni kombinezoni, rokavice, očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
zdravila, medicinski pripomočki...
SKUPAJ

Znesek brez
DDV

1.929,68
1.929,68

Znesek z
DDV

2.353,81
2.353,81

6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Občina Dobrna je od 13.3.2020 dalje ves čas objavljala na elektronskih medijih
sporočila v zvezi s koronavirusom in o ukrepih za preprečevanje nadaljnjega širjenja
(spletne strani, družabna omrežja) – Objave so se nanašala na preventivne ukrepe za
zajezitev koronavirusa, urgentno sprejeto zakonodajo vezano na epidemijo
koronavirusa, spremenjene delovne čase in spremenjene pogoje poslovanja lekarn,
delovanje vstopne točke v SB Celje, delovne čase zdravstvene postaje, zaprtja lokalov,
podjetij in drugih turističnih poslovnih subjektov v občini, spremenjene verske običaje,
spremenjen način pogrebov, odloke glede prepovedi gibanja na javnih površinah in
izven občin ter uporabe javnih igrišč, spremenjene delovne čase občinske uprave,
Upravne enote Celje, spremenjenega poslovanja društev, obvestila Župana in Štaba
CZ Občine Dobrna, posredovanje pomembnih telefonskih številk in navodil občanom
zaradi epidemije, obvestila občanom glede možnih finančnih podpor zaradi epidemije,
uporabo dvigal v času epidemije, način delovanja pošte, možne brezplačne dostave
jeklenk na dom, obvestila glede razkuževanja, sproščanje ukrepov, itd…
Občina Dobrna je za preprečevanje širjenja koronavirusa na spletni strani Občine
Dobrna – www.dobrna.si izdelala novo rubriko Koronavirus za bolj pregledno
podajanje informacij obiskovalcem spletne strani. Prav tako so se zgoraj navedene
informacije objavljale na Facebook profilih Občina Dobrna-TIC Dobrna in Visit Dobrna,
ter na Instagram profilu Visit Dobrna.
Ves čas je potekalo tudi sledenje komentarjem in komunikacija na družabnih omrežjih
(Facebook, Instagram) z uporabniki o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja
koronavirusa v Občini Dobrna in koordinacija s štabom CZ Občine Dobrna glede
informacij, ki so uporabnike zanimale.
Občina Dobrna je 26.3.2020 izdala tudi lokalni časopis Dobrčan, v katerem je objavila
obvestilo o zaprtju prostorov občinske uprave, javnih zavodov, ustanov, šole in vrtca v
Občini Dobrna, vsa navodila, telefonsko številko Štaba CZ Občine Dobrna, na katero
telefonsko število pokličejo oboleli, ki bodo v domači oskrbi in ne bodo imeli možnosti
zagotovitve oskrbe s hrano in drugimi nujnimi zadevami (zdravila,…), kontaktne
številke za psihološko pomoč, zdravstveni dom, upravno enoto,…., o spremenjenih
delovnih časih pošte, lekarne, obvestila Javnega podjetja Simbio glede odvoza in
zbiranja odpadkov ob izbruhu epidemije koronavirusa, kam sodijo zaščitna
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sredstva,…vse pomembne telefonske številke, ki jih občani potrebujejo v tem času,
vključno z navodili NIJZ, kakšni so simptomi pri okužbi s koronavirusom in kako ravnati
v primeru suma na okužbo s koronavirusim, vse v smislu, da obvestimo vse občane v
občni, ki prejmejo brezplačen izvod glasila Dobrčan, da se prepreči širjenje
koronavirusa.
Skupaj z dopisom župana in poveljnika Štaba CZ Občine Dobrna o informacijah, ki so
v času epidemije pomembne za počutje in občutek varnosti, z vsemi navodili in
pomembnimi telefonskimi številkami, kamor so lahko občani poklicali v času epidemije
koronavirusa, smo poslali na vsa gospodinjstva v občini (810) tudi zaščitne maske.
Razne informacije in obvestila za javnost smo pošiljali tudi Radio Celje, Radio Fantasy,
Radio Rogla, Radio Štajerski val, Radio 1, Televizija Celje, VTV, Novi tednik, Celjan,…

7. RAZNO
/
8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
1. PLUSI
 Vzpostavitev telefonske številke Civilne zaščite Občine Dobrna, kjer so se
na enem mestu zbirale vse informacije, potrebe,….
 Društva v občini (KORK, Karitas, PGD) so takoj priskočila na pomoč ljudem
v stiski (hrana, topel obrok, zdravila, prevozi, psihološka pomoč,…),
 Veliko število prostovoljcev za varstvo otrok, pomoč starejšim, pomoč
obolelim s koronavirusom, za psihološko pomoč,…
 Dobra koordinacija in sodelovanje med subjekti občinskega pomena
(Občina Dobrna, Štab CZ Občine Dobrna, KORK, Karitas, PGD, …)

2. MINUSI
 Nejasnost v pojmovanju in uporabi izraza »Civilna zaščita« povzroča težave
pri identifikaciji nivojev organiziranja Civilne zaščite. Primer: ljudje in
organizacije so »slišali«, da bo Civilna zaščita poskrbela zaščitno opremo,
iz tega pa ni bilo jasno povedano, kateri nivo organiziranja (državni, regijski,
občinski). V komunikacijski praksi je potrebno natančneje identificirati na
kateri del Civilne zaščite v Republiki Sloveniji se nanaša vprašanje ali
dilema,
 Nejasna navodila s strani Štaba CZ ZŠ predvsem na začetku epidemije,
glede zbiranja potreb po zaščitni opremi,
 Pomanjkanje zaščitne opreme predvsem na začetku epidemije,
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