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 PLUSI
 MINUSI

1.UVOD
Na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št.: 51/06-UPB,
95/07-ZSPJS-H, 97/10 in 21/18-ZNOrg) je bila dne 11.3.2020 razglašena pandemija COVID19 in dne 12.3.2020 razglašena epidemija COVID-19 v Republiki Sloveniji, zato je po izdanem
Sklepu o aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh zaradi COVID-19, št.: 166-1/2020-84-DGZR, z dne
13.3.2020 izdal poveljnik Štaba CZ Občine Gornji Grad Anton Bezovšek sklep, da zaradi
preprečevanja širjenja COVID-19 razglašamo izredno stanje v občini Gornji Grad. Izredno
stanje velja od 16.3.2020, od 7.00 ure dalje in traja do preklica.
Župan Občine Gornji Grad je izdal dne 16. 3. 2020 na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih
(uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 33/06) in Zakona o interventnih ukrepih za
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zajezitev epidemije COVlD-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni
list RS, št. 49/20) Sklep o aktiviranju sil za ZIR v občini
1 . Za potrebe izvajanja ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Gornji Grad ob
Epidemiji korona virusa I COVlD-19 odrejam aktiviranje štaba CZ Občine Gornji Grad v
operativni sestavi:
- Poveljnika CZ Občine Gornji Grad,
- Članico štaba za administrativno pomoč, po potrebi.
2. Ostali člani štaba CZ so obveščeni o razmerah v Sloveniji ob epidemiji COVlD-19 ter
dosegljivi preko telefona in na razpolago za kasnejše operativno delo v štabu CZ Občine Gornji
Grad. V primeru potrebe je zbirno mesto na lokaciji štaba Civilne zaščite Občine Gornji Grad,
Attemsov trg 3.
2. PIRPRAVE NA DOGODEK
Župan je dne 16. 3. 2020 zaradi preprečevanja virusnih okužb, do nadaljnjega odredil ukinitev
uradnih ur občinske uprave v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi Občine Gornji Grad. V
tem času stranke z občinsko upravo komunicirajo preko telefona ter elektronske in klasične
pošte.
V ponedeljek dne 16. 3. 2020 je župan odredil za zaposlene delo od doma. Od doma so delale
ves čas 2 zaposlene, ostali pa so delali iz svoje pisarne v samo izolaciji.
Objavili smo kontaktne številke za vse informacije in sicer: centrala občine Gornji Grad 03
8391850, župan Anton Špeh 051 465 744, poveljnik CZ Anton Bezovšek 041 734 654, v. d.
direktorica občinske uprave Jožica Rihter 041 458 542.
V dogajanje smo vključili naslednje predstavnike:
- 3 osebe iz štaba CZ: Anton Bezovšek, Miklavc Ludvik in Veršnik Klementina
- 2 osebi v občinski upravi, to je župan Anton Špeh in Jožica Rihter
- 3 predstavniki Rdečega križa KE Gornji Grad, Bočna in Nova Štifta
- prostovoljci programa Starejši za starejše
3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
Štab CZ - Poveljnik Štaba civilne zaščite je v stalnem telefonskem kontaktu z županom in
direktorico občinske uprave, kakor tudi s članico Štaba CZ za administrativno pomoč.
Člane štaba CZ preko elektronske pošte iz občine redno obveščamo in so v pripravljenosti.
Dne 24.3.2020 smo odprli občinsko elektronsko pošto civilna.zascita@gornji-grad.si
Prejeli smo namreč obvestilo, da morajo vsi štabi civilne zaščite uporabljati uradno elektronsko
pošto občine zaradi varnosti informacijskega sistema. Poštni naslov je dodeljen Bezovšek
Antonu, poveljniku CZ in Veršnik Klementini, administrativna podpora.
Dne 25. 3. 2020 smo posredovali podatke v excel tabeli za izdajo začasnih izkaznic Civilne
zaščite. V skladu z navodilom smo v tabelo vpisali pripadnike štaba, enot in služb CZ, ki so oz.
bodo dejansko vključeni v intervencijo »KORONAVIRUS«.
Aktivirane sile po dnevih:
Od 18.3.2020 do 30. 5. 2020 smo pošiljali vsakodnevno Poročilo o angažiranih silah.
Iz Štaba CZ so bili po potrebi angažirane 3 osebe, iz občine po potrebi 2 osebi in 1 oseba
predsednik Rdečega križa, ki je nadalje sodeloval z 2 prostovoljkama glede dostave toplih
obrokov na dom.

2

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA) LOGISTIKA
Občina je naročila razkužilo za roke in za dezinfekcijo prostorov. Dne 25.3.2020 smo prejeli
20 litrov razkužila za roke in 60 litrov tekočega razkužila za dezinfekcijo prostorov. Župan je
razkužilo dostavil vsem subjektom, ki imajo odprte obratovalnice v občini in sicer:
Pekarna Kramer, mesnica Kramer, Pošta Slovenije, Petrol bencinski servis, Center starejših
Gornji Grad DEOS d. o. o., Loghause d.o.o., Komunala d.o.o., Trgovina KEA, Gostilna Menina,
Lekarna Veršnik Tanja s.p., Naša mala tržnica, Občina Gornji Grad.
Kontaktirali smo tudi vse gospodarske družbe in samostojne podjetnike in jih obvestili o viru,
kjer se lahko naroči razkužilo.
Dne 28.3.2020 je Rdeči križ sporočil, da so še v teku dogovori z občani glede potrebe po
toplem obroku in ostali hrani ter morebitne potrebe po dostavi zdravil ….
Dne 29.3.2020 je namestnik poveljnika CZ Ludvik Miklavc sporočil, da je v soboto 28.3.2020
prevzel zaščitna sredstva:
- 300 kos preglednih rokavic za enkratno uporabo velikosti S, M in L
- 100 kos zaščitnih mask »SUMGER« L
1 kos dezikim derm-S1 (500 ml) in
1 kos dezikim derm (500 ml)
Dne 30.3.2020 je objavljen Odlok o prepovedi gibanja izven občin. Prejemali smo številne klice
občanov, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v drugih občinah ali pa trenutno bivajo v
drugih občinah širom po Sloveniji, in se želijo vrniti. Razlogi so zelo različni: zdravstveni,
dojenčki, dostop do trgovin zaradi preskrbe mleka in živil za majne otroke…
Obvestilo Upravne enote Mozirje: Začasno bivališče si občani urejajo v oddelku za upravne
zadeve pri Suzana Grudnik, tel. 03 839 33 90, ue.mozirje@gov.si
Gostilni Menina, Pekarni Kramer in Mesnici Kramer smo po elektronski pošti poslali priporočila
za varno dostavo hrane na dom (vir NIJZ, 25. 3. 2020). O pričetku izvajanja nove ali dodatne
dejavnosti je nosilec živilske dejavnosti dolžan tudi obvestiti pristojno Območni urad UVHVVR.
Center za socialno delo Mozirje smo obvestili o dogajanjih na območju občine. Poslali smo
dnevno poročilo po e-pošti.
Dne 31.3.2020 smo obvestili upravnike vešstanovanjskih stavb o pravilnem načinu
razkuževanja prostorov po navodilih NIJZ in objavili na spletni strani. Prav tako smo objavili
obvestilo
koncesionarja
PUP-Saubermacher,
da
je
Zbirni
center
Podhom
zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom (Covid 19), do nadaljnjega zaprt. Vse
ločene frakcije lahko občani prepuščajo v zabojnikih, na našem prevzemnem mestu, kjer bo
odvoz do nadaljnjega potekal po predvidenem koledarju odvoza komunalnih odpadkov.
Dne 31.3.2020 smo občane obvestili, da bo Trgovina KEA v petek dne 3.4.2020, odprla vrata
v prenovljenih prostorih na naslovu Attemsov trg 8, v Gornjem Gradu.
Zaradi zaščite prebivalcev in trgovk, ki so še posebej izpostavljene, ob obisku trgovine
upoštevajte vsa navodila v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljive bolezni COVID-19.
31.3.2020 - Vlada je na 11. dopisni seji sprejela predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil
Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje in izdala Odlok o začasnih ukrepih na
področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.
Dne 1.4.2020 smo prejeli obvestilo, da je ZOS posredoval predlog amandmaja za dvig
povprečnine občinam. Občinam članicam pa predlagajo, da s svojimi ukrepi za blažitev
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posledic počakajo, in sicer dokler ne bodo dokončno jasni in potrjeni vsi proti-korona ukrepi
vlade.
Dne 2.4.2020 so iz Gospodarske zbornice Slovenije sporočili, da v sodelovanju z Ministrstvom
za okolje in prostor pripravljajo pregled investicij, ki bi jih lahko začeli izvajati takoj ob izhodu
iz sedanje krize. Vsi se namreč zavedamo, da lahko intenzivna investicijska dejavnost, tako v
javnem kot v zasebnem sektorju, bistveno pripomore k hitrejši oživitvi gospodarstva in
posledično celotne družbe. Pomembno pri tem je, da operiramo s kar se da realnimi podatki,
da torej obravnavamo le investicije, ki so v bližnji prihodnosti v resnici izvedljive. Tabelo
investicij za občino GG smo poslali.
Dne 3.4.2020 smo prejeli obvestilo od Gostilna Menina, Potočnik Veronika, da bodo od
6.4.2020 vse stranke prejemale topel obrok na dom, vsak dan od ponedeljka do petka med
10. in 11.30 uro. Urediti morajo še vse potrebno s posodami in ostalim materialom za
razkuževanje in varnost pred korona virusom.
Dne 3.4.2020 smo na občini natisnili 950 kos dopisov, ki bodo po pošti poslani v ponedeljek v
vsa gospodinjstva v občini, z navodili o uporabi zaščitnih mask in z priloženima 2 pralnima
zaščitnima maskama za vsako gospodinjstvo.

Dne 3.4.2020 smo prejeli obvestilo od Petrol d. d. Ljubljana, da je Bencinski servis
Spodnji trg opremljen z zaščitnimi sredstvi za 2 zaposlena, prav tako so izvedli vse
ukrepe za varnost strank na prodajnih mestih.
Dne 3. 4. 2020 v času med 13:00 in 15:00 uro je štab na sedežu Izpostave URSZR Celje,
Maistrova 5, Celje, razdelil opremo občinam ZŠ regije, ki so jo prevzeli danes v Državnem
logističnem središču (kirurška maska, rokavice latex, razkužilo alkoholno).
Tiste občine, ki ne bodo prevzele opremo ta dan, lahko to storijo še v soboto 4.4.2020 med
9:00 in 11:00 uro, prav tako na sedežu Izpostave URSZR Celje.
Prosimo vas, da opremo delite racionalno in striktno z usmeritvami, ki ste jih prejele. V
njih je natančno določeno, komu se oprema lahko deli in do kakšne opreme je opravičen
posamezen prejemnik.
Dne 4.4.2020 je namestnik poveljnika CZ Ludvik Miklavc sporočil, da je v petek 3.4.2020
prevzel naslednja zaščitna sredstva:
- 300 kos rokavic lateks fingers za enkratno uporabo velikosti S, M in L
- 600 kos zaščitnih mask »MEDICAL SURGICAL«
5 kos dezikim derm-S1 (500 ml) in
5 kos dezikim derm (500 ml)
Dne 6. 4. 2020 je namestnik poveljnika CZ Ludvik Miklavc razdelil zaščitna sredstva:
1. Zdravstveni dom dr. Blažič Lipnik Irena: 100 rokavic, 200 mask, 5 kos razkužil (za kar
je koncesionarka izrazila pohvalo, ker sredstev ne dobi od zdravstva)
2. DEOS Barbara Virant: 300 mask
3. CSD Fale Veršnik Marjana: 200 rokavic, 100 mask, 5 kos razkužil (zelo potrebujejo
delavke ki skrbijo za občane na domu)
Do 8. 4. 2020 je bilo razdeljenih 1900 pralnih zaščitnih mask, ki jih je prejelo 950 gospodinjstev,
vsako gospodinjstvo 2 maski skupaj z navodilom osebam, ki bodo izvajale nakupe.
Dne 8.4.2020 je g. Branko Stenšak v občinski upravi dvignil zaščitne pralne maske za
večkratno uporabo za vse tri PGD:
- PGD Gornji Grad 20 mask
- PGD Bočna 20 mask
- PGD Nova Štifta 20 mask
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Dne 8. 4. 2020 je na Brdu pri Kranju potekalo srečanje vladne delovne skupine za lokalno
samoupravo, katero vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Delovna skupina je začela
s pripravami predlogov dopolnitev že sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (PKP#1) ter s
pripravo predlogov za naslednje svežnje ukrepov. Razpravljali pa so tudi o dvigu povprečnine.
Slednje predvideva koalicijska pogodba. Srečanja se je udeležil predsednik Združenja občin
Slovenije Robert Smrdelj.
Dogovorili pa so se tudi, da bo ministrstvo, s spremembo Zakona o lokalni samoupravi,
občinam omogočilo sklicevanje rednih sej občinskih svetov na daljavo.
Dne 14. 4. 2020 v času med 12:00 in 14:00 uro bomo na sedežu Izpostave URSZR Celje,
Maistrova 5, prevzeli osebno zaščitno opremo, namenjeno občinam.
Namestnik poveljnika CZ Ludvik Miklavc je prevzel zaščitna sredstva, ki zaenkrat ostajajo v
zalogi za morebitne nujne potrebe:
- 300 kos kirurška maska (60 x 5 kos)
- 400 kos štirislojna maska (40 x 10 kos)
10 kos dezikim derm (500 ml)
Dne 15.4.2020 smo prejeli obvestilo, da je Vlada RS na 21. dopisni seji sprejela Odlok o
spremembi Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in
površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin. S spremembami odloka se
odpravlja obvezno nošenje rokavic na zaprtih javnih krajih in nadomešča z obveznim
razkuževanjem rok. Tako je pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo
storitve iz 3. člena odloka, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb obvezna
uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali
podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter obvezno razkuževanje rok. Razkužila je
dolžan zagotoviti ponudnik storitev. Odlok začne veljati 15. aprila 2020.
Dne 17.4.2020 je občina objavila obvestilo občanom, da je nekaj pralnih mask, ki so jih prejeli
po domovih, še na voljo. Če se maska poškoduje oz. so prejeli en paket mask, na naslovu pa
sta prijavljena dva gospodinjstva ali več, lahko prevzamejo dodatne maske, razdelili jih bomo
do porabe zaloge.
Dne 30.4.2020 je poveljnik štaba CZ sporočil, da je prejel 700 zaščitnih mask iz skupne
dobave. Maske se bodo delile glede na potrebe.
Potrebo po zaščitnih sredstvih po prvomajskih praznikih so izrazili v Centru za socialno delo
Mozirje za delo na terenu.
Dne 2. 5. 2020 smo prejeli od Podpora Štab CZ RS sporočilo, da je NIJZ na svoji spletni strani
dne 1. 5. 2020 objavil, da se epidemiološka situacija glede novega koronavirusa v Sloveniji
umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa.
Ob tem na NIJZ pripravljajo različna navodila in priporočila za varno izvajanje posameznih
dejavnosti. Priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti so dostopna na:
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19
S 30. aprilom 2020 vlada odpravlja splošno omejitev gibanja na občine, od ponedeljka 4. 5.
2020 naprej pa sledi postopen zagon številnih dejavnosti, ki jih bo mogoče opravljati ob
upoštevanju navodil zdravstvene stroke.
Od 4. 5. 2020 dalje je Uprava RS za zaščito in reševanje razglasila prenehanje velike požarne
ogroženosti naravnega okolja v državi. Prenehanje smo na spletni strani objavili tudi za občino
Gornji Grad, ki velja od 5. 5. 2020 dalje.
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Dne 4.5.2020 smo prejeli potrebo po zaščitnih maskah v šoli in vrtcu:
- Zaposleni v vrtcu – 20 zaščitnih mask
- Učenci 9. razreda – 24 zaščitnih mask
- Zaposleni v šoli – 86 zaščitnih mask
Skupno bi potrebovali 130 mask. Župan je odredil, da maske, ki jih imamo na zalogi na občini
lahko prevzamejo pri nas, ko jih bodo potrebovali oziroma ko bodo točno določeni datumi za
odprtje šole in vrtca.
Ravnateljica dne 8.5.2020 sporoča, da še niso prejeli uradne potrditve o datumu začetka pouka
in navodila glede vrtcev. Prostore bodo imeli pripravljene v prihodnjem tednu. Sporoči, ko bodo
prejeli navodila ministrstva o datumu odprtja šole. Prav tako bo po uradnem prejemu termina
obvestila pogodbenega izvajalca za šolske prevoze.
Potrebo po zaščitnih sredstvih izražajo v Centru za socialno delo Mozirje za delo na terenu.
Dne 11.5.2020 smo se dogovorili, da dvignejo 100 zaščitnih mask, uporabljali jih bodo pri delu
s strankami, predvidoma tudi po končani pandemiji oziroma ves čas dokler ne bo cepiva.
Dne 12. 5. 2020 smo iz osnovne šole Gornji Grad prejeli seznam učencev vozačev od
18.5.2020 dalje in devetošolcev od 25.5.2020 dalje. Prav tako smo prejeli obvestilo, da je
polovica otrok prijavljenih v vrtec, prijave še sprejemajo do jutri. V skladu z navodilom Podpore
štaba CZ RS z dne 11.5.2020 smo predvidoma za delitev zaščitne opreme za osnovne šole in
vrtce zadolžene občine.
Dne 13. 5. 2020 je namestnik poveljnika CZ Miklavc Ludvik prevzel OVO in dostavil v osnovno
šolo 920 kosov zaščitnih mask (23 # po 40 kos). Dostavi kot je dogovorjeno:



Šola
Vrtec

Gornji Grad
GORNJI GRAD

14 # po 40 kos in
9 # po 40 kos
OŠ Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad
Vrtec Osnovna šola Frana Kocbeka Gornji Grad

560
360

Dne 13.5.2020 smo prejeli obvestilo od ravnateljice osnovne šole Gornji Grad, da glede na
prijave staršev o vključitvi otrok v vrtec ostaja 5 skupin, tako kot so bile doslej. Skupin ni
potrebno deliti glede na normativ števila otrok.
Dne 14.5.2020 je izdelan vozni red za šolske prevoze za učence, ki bodo obiskovali pouk.
V prilogi je bila poslana tudi tabela o sodelovanju prostovoljnih organizacij v občini Gornji Grad.
Osnovna šola je od civilne zaščite prejela 3-slojne maske, ki so morajo menjavati na 2 do 3
ure. Ministrstvo je naprosilo za solidarnost in zmernost uporabe zaščitnih mask, zato občino
naprošajo za pralne maske.
Dne 15.5.2020 smo osnovni šoli Gornji Grad dostavili 130 kosov pralnih mask in sicer za:
- učence, ki bodo obiskovali šolo : 89
- zaposlene, ki se vrnejo na delo, brez kuhinje: 40
Pogodbenemu prevozniku šolskih otrok smo oddali 30 mask za enkratno uporabo za primer,
kadar otrok masko pozabi.
Dne 18. 5. 2020 se začnejo izvajati storitve prevozov osnovnošolskih učencev in se izvajajo
do zadnjega dne šolskega leta po koledarju za šolsko leto 2019/2020, oziroma v skladu s
spremenjenimi zakonskimi in podzakonskimi akti, povezanimi z epidemijo COVID-19, v
dogovoru med naročnikom, prevoznikom in vodstvom OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. Zaradi
epidemije COVID-19 so nastale spremembe pri prevozu učencev se za šolsko leto 2019/2020
in sicer:
- za čas od 18.5.2020 do 22.5.2020 za 29 otrok – vozačev,
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za čas od 25.5.2020 do 15.6.2020 za 39 otrok - vozačev in
za čas od 16.6.2020 do 24.6.2020 za 29 otrok - vozačev.

Informacijo glede varovalne opreme za zobne ordinacije smo jo prejeli s strani Štaba CZ Zah
Štajerska. Uporabnikom osebne zaščitne opreme (zdravstvo, šolstvo, vrtci…) sporočajo, da
vse informacije o morebitnih potrebah in zahtevah pridobijo pri svojih resornih ministrstvih. S
to obrazložitvijo smo 19. 5. 2020 seznanili tudi zobozdravstveno ordinacijo v Gornjem Gradu.
Spremljamo predpise in navodila. Dne 18. 5. 2020 je Vlada Republike Slovenije določila
seznam držav, iz katerih osebe vstopajo v Republiko Slovenijo in na seznam držav uvrstila
Republiko Hrvaško.
Poročilo 22. 5. 2020: Vlada je na 46. dopisni seji sprejela sklep o prenehanju razlogov za
začasne ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2 (COVID-19), v skladu s katerim bodo
začasni ukrepi iz ZZUSUDJZ ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi, veljali le še do 31. 5.
2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.
Občinski svet občine Gornji Grad je na seji dne 21. 5. 2020 potrdil sklep, da letos odpade
občinski praznik v mesecu juniju in čebelarski praznik v mesecu juliju 2020. Podelitev
občinskih priznanj se prenese v naslednje leto. Razpisa za oba praznika se letos ne
izvedeta oz. se že oddane prijave neodprte vrnejo prijaviteljem.
Vlada RS je sprejela Sklep o prenehanju razlogov za začasne ukrepe v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS-COV-2 (COVID-19), s katerim se določa, da bodo začasni ukrepi iz Zakona o začasnih
ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (ZZUSUDJZ) ter iz aktov, sprejetih na njegovi podlagi,
veljali le še do 31. 5. 2020, s 1. 6. 2020 pa bodo v celoti prenehali veljati.
Roki za uveljavitev materialnih pravic v upravnih zadevah (rok za vložitev vloge, zahtevka
ipd.), ki so se iztekli v času izvajanja ukrepov, se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja
ukrepov, to je 9. 6. 2020. V skladu s tem sklepom smo poslali obvestila.
Dne 26.5.2020 je izdana naslednja odredba glede poslovanja občinske uprave:
1. Po sprejetem Sklepu Vlade RS na 46. dopisni seji o prenehanju razlogov za začasne
ukrepe v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje
širjenja nalezljive bolezni SARS-COV-2, ki bodo v celoti prenehali veljati s 1. 6. 2020, je
odrejeno ponovno nemoteno delovanje Občinske uprave Občine Gornji Grad s 1. 6. 2020.
Občinska uprava bo poslovala po ustaljenem urniku. Vsem uporabnikom naših storitev še
vedno svetujemo, da kadar je upravno storitev mogoče izvesti brez osebne prisotnosti
stranke pri organu, oddajo vlogo po e-pošti na naslov obcina@gornji-grad.si, ali z redno
pošto na naslov Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad.
2. Zaradi preprečevanja morebitnih okužb s SARS-COV-2 bo upravno poslovanje še vedno
potekalo po sistemu naročanja strank. Stranke se naročijo na telefonsko številko 03 839
18 50. Za stranke, ki se bodo naročile in morajo zaradi narave storitve obiskati organ, je
obvezna uporaba zaščitnih mask. Ob vstopu v prostore uprave si mora stranka razkužiti
roke. Vhod v prostore občinske uprave se bo odpiral naročenim strankam. Pristojne
zdravstvene institucije ugotavljajo zmanjševanje števila primerov, kar omogoča
vzpostavitev normalnega vsakodnevnega dela. Vse to narekuje sproščanje ukrepov, ki so
bili nujni zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni, ne pa še njihovo odpravo v
celoti.
Dne 28.5.2020 je namestnik poveljnika CZ Ludvik Miklavc prevzel naslednja zaščitna sredstva
za osnovno šolo:
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OŠ Gornji Grad 560 kos – maska in
Vrtec
360 kos – maska

Dne 28. 5. 2020 smo prejeli od Štaba CZ Zahodna Štajerska dva sklepa in sicer, da se z dnem
30.5.2020, ob 19. uri se skladno z Odlokom Vlade Republike Slovenije o preklicu epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), (Uradni list RS, št. 68/20) prekliče Sklep o
aktiviranju Državnega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, ki je bil aktiviran 13.3.2020 zaradi dne 11.3.2020
razglašene pandemije COVID-19 in dne 12.3.2020 razglašene epidemije COVID-19 v
Republiki Sloveniji.
Istočasno se prekliče Sklep o aktiviranju Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu
epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh.
Poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih pripravijo vsi organi in štabi CZ, ki so izvajali naloge,
povezane z zajezitvijo širjenja koronavirusa v času razglašene epidemije COVID-19 in so
določeni v državnemu oz. regijskemu načrtu zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh. Poročilo moramo pripraviti in poslati najkasneje
do srede, 3. 6. 2020, skladno z smernicami za pripravo poročil, ki so v prilogi sklepov.
Za vse aktivirane organe, službe in enote CZ velja, da se z dežurstvi zaključi s sobotnim dnem.
Dnevna poročila smo pošiljali do vključno 30. 5. 2020.
5.INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP
Dne 15.5.2020 smo poslali:
1. Tabelo ESS Priloga 1 - Pregled upravičenih izdatkov lokalne skupnosti v obdobju od
13.3.2020 do 15.5.2020. Dokumentacijo v fizični in v elektronski obliki s prilogami
(računi, dokazila, odredbe), smo dostavili pristojni Upravi RS za zaščito in reševanje,
Izpostava Celje. Dejansko nastali upravičeni izdatki občine v obdobju od 13.3.2020 do
15. 5. 2020 so bili:
- Nakup izopropanola
1.200,48 EUR
- Refundacija plače za opravljanje nalog ZIR
553,58 EUR
- Refundacija plače za opravljanje nalog ZIR
195,22 EUR
2. Zahtevek za pokritje izpada prihodkov vrtcev za mesec Marec in mesec April. Iz
zahtevka mora biti razvidno, za koliko se je znižal obseg sredstev iz naslova prihrankov
zaradi zaprtja vrtcev in sicer zaradi zaprtja vrtcev za stroške dela in druge variabilne
stroške in da je zato zahtevani znesek ustrezno znižal. Zahtevke je občini predložil
vrtec VVZ Nazarje, vključili bomo tudi ostale in predvidoma poslali v tem tednu.
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Občane smo ves čas epidemije obveščali preko spletne strani občine www.gornji-grad.si , kjer
so navedene kontaktne številke, kjer smo dosegljivi. Objavili smo obvestilo, da smo dostopni
preko telefona in elektronske pošte ter navadne pošte.
Dnevno smo prejemali in spremljali obvestila, navodila, poročila, odredbe, sklepe, predloge,
usmeritve v zvezi s korona virusom COVID-19, ki so bila posredovana od različnih pošiljateljev
(URSZR, Vlada RS, Ministrstva, Združenje občin,..) ter redno objavljali na spletni strani občine
www.gornji-grad.si
Prav tako smo podajali informacije medijem, ki so obveščali v lokalnem časopisu Savinjske
novice. Informacije smo podali tudi v občinskem Informatorju, ki ga prejme vsako
gospodinjstvo.
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7. RAZNO
Zasebna splošna ambulanta Blažič-Lipnik Irena –Dne 16.3.2020 smo preko krajevne
organizacije RK Gornji Grad pridobili prostovoljno osebo, ki v ponedeljek in torek od 13. ure
dalje pomaga ob vstopu v Zdravstveni dom tako, da paciente posamično usmerja do čakalnice
v splošni ambulanti.
Dr. Blažič Lipnik Irena iz Splošne ambulante se zahvaljuje za dosedanjo pomoč. Ker občani
vstopajo disciplinirano, se je v torek zvečer dne 17.3.2020 dogovorila s Tomažem Trogar,
predsednikom Rdečega križa Gornji Grad, da zaenkrat ni potrebna pomoč ob vhodu. Sporoča,
da je lahko kupila nekaj opreme v trgovini z zaščitnimi sredstvi .
Pomoč prostovoljcev, ki bi odrejali posamezne vstope pred vhodom v čakalnico zdravstvenega
doma, ni več potrebna. Prav tako občani posamično vstopajo v lekarno.
9.4.2020 je koncesionarka dr. Blažič Lipnik Irena v Zdravstvenem domu Gornji Grad sporočila,
da je prejela veliko zaščitne opreme in opremo, ki jo je prejela od občine vrača, z namenom
da jo dodelimo tistim, ki je nimajo.
Zdravnica je vrnila 5 razkužil, 200 mask in 200 rokavic, kar je prevzel Rdeči križ KE GG.
Lekarna je poslovala ves čas korona virusa, zobozdravstvena ordinacija pa od meseca maja
dalje.
RK Mozirje (kontaktna oseba Tomaž Trogar) ob ponedeljkih dvignejo hrano pri Rdečem križu
Mozirje, ker imajo nekaj izraženih potreb po hrani iz rezerv, ki jo ponuja RK Mozirje. Še vedno
pa vabijo prostovoljce, da se javijo za pomoč v zdravstvenem domu, razvozu hrane in zdravil
ter morebitnih ostalih vrst aktivnosti.
Dne 26.3.2020 smo jim poslali podatke o devetih osebah ki želijo topel obrok, čez vikend jih
bodo kontaktirali in sporočili natančno število obrokov.
Dne 30.3.2020 je predsednik KE Gornji Grad Trogar Tomaž sporočil, da nima nobene zahteve
po toplem obroku. Danes pa je dvignil hrano pri RK Mozirje in razdelil 6 paketov na območju
KE GG. Pridobil bo tudi dovolilnico za prehod med mejami občin.
Dne 30.3.2020 nas je RK Mozirje, ga. Ilka Kramer Marolt obvestila, da so prejšnji teden ( nekaj
pa še v začetku tega tedna) razdelili nekaj več kot 3.000 kg hrane ( mleko, moka, testenine,
olje, riž, konzerve) najbolj ogroženim prebivalcem naše doline. Hrano so razdelili s pomočjo
naših Krajevnih organizacij s tem, da so bili pozorni na to, da niso po nepotrebnem izpostavljali
okužbi s koronavirusom prejemnikov in prostovoljcev. V primeru, da bi se na občine obrnili
občani, ki bi nujno potrebovali hrano, prosijo da jih usmerimo k RK. Nekaj hrane še imajo na
razpolago. Glede na to, da bodo najbolj socialno ogrožene osebe dobile dodatek k svojim
prejemkom predvidevajo, da teh nebi smelo biti veliko. Glede na to, da je od danes naprej v
veljavi prepoved gibanja izven občine bivanja, obvešča, da imajo za vse prostovoljce
pripravljena potrdila s katerimi se bodo lahko gibali, za potrebe opravljanja nalog in aktivnosti
v okviri odziva na preprečitev širjenja COVID-19 ter lajšanje stisk prebivalstva, ki so posledica
le-tega. Za vsa dodatna pojasnila in informacije lahko pokličemo Območno združenje zgornje
savinjske doline, ga. Ilka Kramer GSM 051 640 59, tel. 03 839 25 90, mozirje.ozrk@ozrks.si
Predstavnica RK Bočna je sporočila, da so dne 30. 3. 2020 razdelili hrano 13 upravičencem.
Dne 31.3.2020 pa imajo naročilo 4 toplih obrokov, ki je posredovano Gostilni Menina.
Dne 1.4.2020 so podali naročilo 7 obrokov, raznosli so pakete hrane.
Dne 1. 4. 2020 je predsednik KE Gornji Grad Trogar Tomaž sporočil, da še nima nobene
zahteve po toplem obroku, je pa pridobil dovolilnico za prehod med mejami občin.
Dne 2.4.2020 je g. Trogar Tomaž sporočil, da bodo prostovoljci čez vikend varovali in urejali
posamične varne vstope v trgovino KEA Gornji Grad. Za prostovoljce smo zaprosili tudi Klub
zgornjesavinjskih študentov. G. Rožle Štajner je povedal, da so pripravljeni pomagati s
študenti, predvsem iz območja naše občine. O razporedu se bosta dogovorila s predsednikom
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RK. Dne 5. 4. 2020 so sporočili, da so si v Klubu zgornjesavinjskih študentov akcijo oz. projekt
pomoči starejšim zamislili v smislu, če bi jih potrebovali starejši npr. za nakup zdravil, živil, ipd.
11.4.2020: Prostovoljci še vedno usmerjajo kupce, da posamezno vstopajo v Market KEA
Gornji Grad, ki je odprt od 3. aprila dalje. Razkužujejo vozičke in skrbijo, da imajo vsi kupci
zaščitne maske preden vstopijo v trgovino.
Dne 14.4.2020 so sporočili, da so prevzeli zaščitno opremo v Zdravstvenem domu Gornji Grad,
ki jo je vrnila dr. Blažič Lipnik Irena. Zdravnica je oddala 5 razkužil, 200 mask in 200 rokavic.
Program »Starejši za boljšo kakovost življenja od doma» , ki skrbijo za osebe v občini, ki
živijo same (vodja programa in kontaktna oseba je Dragica Mermal), je dne 26. 3. 2020 izrazila
potrebo po pomoči v obliki toplega obroka, takšno potrebo smo prejeli tudi na občini. Skupaj
smo sestavili tabelo devetih oseb. Obvestila sem vse tri predstavnike Rdečega križa, ki bodo
stopili v kontakt z osebami in povedali točno število obrokov.
Dne 3.4.2020 je Dragica Mermal sporočila, da imajo v programu »Starejši za starejše« težave
pri obveščanju uporabnikov o možnostih zagotavljanja toplih obrokov, ker nimajo računalnikov
in obvestil ne prebirajo na spletni strani. Prav tako predlaga, da jih obvestimo o tem, da ima
od tega tedna dalje predsednik Rdečega križa dovolilnico za gibanje izven občine, zato lahko
poskrbi za nujne primere nabave, za zdravila iz lekarne in drugo. Na podlagi dogovora z obema
predstavnikoma je Komunala d.o.o. na javnih mestih občane obvestila s plakati v ponedeljek,
6.4.2020.
Gostilna Menina
Dne 27.3.2020 smo se dogovorili za ga. Potočnik Veroniko, da bo gostišče kuhalo tople obroke
in jih tudi dostavljalo osebam v območju celotne občine, ki bodo to naročile. Hrano plačujejo
ga. Potočnik Veroniki vsakodnevno ob dostavi, ob upoštevanju varnostnih predpisov.
Dne 1.4.2020 je naročenih 7 toplih obrokov. Kuhinja deluje od ponedeljka do petka.
Dne 14.4.2020 sporočajo, da dnevno delijo 7 toplih obrokov. Delitev poteka nemoteno, občani
so zelo prijazni in disciplinirani.
DEOS – Center starejših občanov (kontaktna oseba direktorica Barbara Virant) – glede
potreb po dodatnih toplih obrokih, ki bi jih pripravili v Centru starejših DEOS za zunanje občane
je 26.3.2020 dogovorjeno z ga. Virant, da prepušča kuhanje gostinskemu obratu Menina, saj
moramo podpirati zasebnike še posebej v tem času, ko imajo izpad dohodka.
Dne 26.3.2020 smo prejeli dopis da so potrebe po zaščitnih sredstvih v Centru starejših Gornji
Grad. Glede na to, da smo se vsi znašli v tej negotovi situaciji, je izjemno pomembno, da si
medsebojno pomagamo in si gremo v največji meri nasproti. V tem trenutku so pomoči najbolj
potrebni v Centru starejših Gornji Grad. S tem namenom na URSZIR poslali njihov dopis z
potrebami po 3000 kos maskah IIR, 10 vizirjev/očal, 50 kombinezoni in 100 zaščitnih
nepropustnih plaščev.
Dne 16.3.2020 smo iz občine Gornji Grad poslali potrebe po zaščitnih sredstvih za Štab Civilne
zaščite Občine Gornji Grad. Štab CZ ZŠ nujno prosimo za informacijo, kdaj lahko zaščitna
sredstva pridobimo.
Prejeli smo odgovor, da je za vloge pristojno Ministrstvo za zdravje, g. Mirko Stopar, ki nam je
dne 26.3.2020 odgovoril, da so prošnjo skrbno proučili in da zagotavljajo nujno zaščitno
opremo v omejenih količinah, predvsem zaradi neredne in zelo otežkočene dobave novih
sredstev. Centru starejših bodo zagotovili nekaj nujne opreme, seveda glede na stanje zalog.
Direktorica Centra starejših Gornji Grad je 30.3.2020 sporočila, da so v Centru zdravi in ne
beležijo okužb niti med stanovalci niti med zaposlenimi. V petek so prejeli nov paket zaščitnih
sredstev.
Dne 30.3.2020 smo posredovali pri Republiškem Štabu CZ za 2 ležišči za Center starejših, ki
jih je tudi prevzel v skladišču SV Bežigrad Celje.
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Osnovna šola Fran Kocbek Gornji Grad (kontaktna oseba ravnateljica Blanka Nerad) –
danes ni bilo izraženih potreb po prehrani. Kuharice so v primeru pojava potreb v
pripravljenosti. Šola je imela na zalogi nekaj hrane, ki jo je odstopila Centru starejših na podlagi
dogovora med ravnateljico Blanko Nerad in direktorico Barbaro Virant. Prejeli so obvestilo
vlade za aktiviranje prostorov za nastanitev zdravstvenega osebja, pripadnikov CZ in policije.
Dne 27.3.2020 je ravnateljica sporočila, da se je dogovorila z direktorico Centra starejših, da
ji le-ta sporoči, kadar bo potrebovala kuharice za pomoč v kuhinji.
Dne 27.3.2020 sem poklicala ravnateljico, da je MJU pozvalo občine, da se povežemo s šolami
zaradi zagotavljanja opreme za učenje na daljavo. Opremo zbira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport. Ravnateljica je povedala, da so takoj na začetku epidemije pozvali starš,
vendar ni bila izražena potreba po računalnikih ampak po 2 tiskalnikih. Posredovala sem
današnji poziv, ki ga bo šola še enkrat poslala vsem staršem in nam sporočila odziv.
Ravnateljica dne 15.4.2020 sporoča, da glede na postopno odpiranje proizvodnih obratov in
drugih storitvenih dejavnosti nimajo zahteve po varstvu otrok v vrtcu.
Kmečka tržnica - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v svojem dopisu
županom izrazila prošnjo, da zagotovijo odprtje lokalnih, kmečkih tržnic, saj slovenskim
kmetijam prodaja na lokalnih tržnicah predstavlja temeljni tržni kanal za prodajo pridelkov in
proizvodov, dela svojih rok. Z vladnim odlokom, ki ureja začasno prepoved ponujanju in
prodaje blaga in storitev potrošnikom Republike Slovenije, prodaja živil na tržnicah namreč
ni prepovedana. Zato je Naša mala tržnica v Gornjem Gradu brezplačno na razpolago
prodajalcem živil. Župan je objavil poziv kmetom in ostalim, ki prodajajo svoje pridelke in živila,
da lahko brezplačno koristijo tržnico v centru Gornjega Grada, od ponedeljka do sobote med
9:00 in 12:00 uro, ob nedeljah pa prodaja trenutno ni dovoljena. Zaradi zagotovitve razdalje
med ponudki, lahko trenutno prodajata dva ponudnika hkrati.
PUP-Saubermacher d.o.o. Velenje – Koncesionar nas je konec meseca aprila obvestil, da je
Zbirni center Podhod (ZC) za fizične osebe od 4. 5. 2020 dalje odprt vsak torek od 8. do 15.30
ure in v vsak četrtek od 10. do 17. ure, ter 1. soboto v mesecu od 8. do 12. ure (to je od 6. 6.
2020 dalje), dan pred praznikom pa do 14. ure.
V ZC je vstop možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher. V primeru, da
stranka nima položnice, ne more vstopiti v ZC. V primeru oddaje plačljivih odpadkov (recimo
gradbenih odpadkov) je potreben ob zaključku oddaje odpadkov še podpisati tehtalni list.
Vstop v ZC imajo fizične osebe z osebnim vozilom oz. z osebnim vozilom s prikolico. Zaradi
preprečitve širjenja virusa Covid-19, mora vsak, ki vstopa v ZC nositi svojo zaščitno masko,
rokavice in pisalo v primeru podpisa spremne dokumentacije.
Na območju oddaje odpadkov sta lahko največ dve (2) stranki.
V ZC Podhom lahko vstopajo le zdrave osebe.
Spremljamo potrebe občanov: če potrebujejo hrano, dostavo higienskih pripomočkov in
zdravil…
Društva - vsa društva so odpovedala vse dogodke do nadaljnjega, zaprt je muzej Stanislava,
odpovedane so prireditve, ekskurzije.
Komunala d. o. o. Gornji Grad opozarja zaposlene, da nimajo osebnih kontaktov, večino je
delo na terenu in glede na ugodne vremenske razmere normalno delajo. Imajo navodila od
komunalne zbornice glede pitne vode, zaenkrat ni nobenih posebnosti. Potrebujejo pa zaščitna
sredstva, ki smo jih navedli v tabeli Potrebe po zagotovitvi zaščitnih sredstev in poslali na
URSZIR dne 16. 3. 2020.
Komunala izobeša plakate po potrebi.
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Dne 31.3.2020 smo obvestili upravnike stavb Komunalo d.o.o. in Habit d.o.o. o objavi NIJZ:
Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb, na naslednji povezavi:
https://www.nijz.si/sl/odlok-o-obveznem-razkuzevanju-vecstanovanjskih-stavb
Kot je navedeno v objavi, NIJZ za razkuževanje svetuje uporabo 0,1 % raztopine natrijevega
hipoklorita: npr. parfumirana Varikina, Šampionka Renče, ki je 4% raztopina natrijevega
hipoklorita. Razredčino 0,1% raztopine dobimo tako da zmešamo 250 ml te varikine in 9750
ml vode. Na ta način dobimo 10 litrov 0,1% raztopine. Količino raztopine, ki jo pripravimo
prilagodimo potrebam. Dejan Bahč pr@nijz.si tel.: 01 2441 494
Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana
Policija – redno smo prejemali obvestila policije, ki nas je po potrebi tudi kontaktira.

8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Korona virus je bil vsekakor nov izziv, vendar menimo, da smo predvsem v marcu ukrepali
hitro in v povezavi z vsemi inštitucijami na območju občine uspešno sodelovali ves čas trajanja
virusa.
Štab CZ občine Gornji Grad
Poveljnik Anton Bezovšek, l. r.
Poslano: StabCZ.ZahStajerska@urszr.si
V vednost:
- zupan@gornji-grad.si
- civilna.zascita@gornji-grad.si (za Anton Bezovšek in Klementina Veršnik)
- jozica.rihter@gornji-grad.si
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