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0.3
1.

VSEBINSKI DEL
UVOD
Z dnem 30.5.2020, od 19.uri se je skladno z Odlokom Vlade Republike
Slovenije o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS -CoV-2 (COVID-19)
preklical 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 11.3.2020 razglašene pandemije COVID -19 in dne
12.3.2020 razglašene epidemije COVID-19 v Republiki Sloveniji.
Z aktivacijo Državnega načrta se j e aktiviral tudi štab Civilne Zaščite občine
Slovenske Konjice. Štab je bil najprej sestavljen iz šestih članov katerim se
je nato 23.3.2020 pridružil še en član in od tega dne je štab sestavljalo
sedem članov. Nepogrešljiv del štaba so čez celo tno trajanje državnega
načrta bili tudi še; župan občine Slovensk e Konjice g.Darko Ratajc,
direktorica občinske uprave ga.Breda Obrez Preskar in vodja županovega
urada ga.Mojca Repnik.
Skladno z navodili ob aktivacij i državnega načrta je štab CZ občine prevzel
aktivnosti na podlagi Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu
epidemije/pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, saj občina v tem trenutku
ni imela sprejetega občinskega načrta zaščite in reševanja.
Skozi celotno trajanje epidemij e v Sloveniji je štab v največji možni meri
izvajal naloge in aktivnosti iz r egijskega načrta zaščite in reševanja ter
sprotnimi navodili s strani državnega in posledično regijskega centra Uprave
za zaščito in reševanje , izpostave Celje. Poleg navedenih ukrepov je štab
sprejel tudi marsikateri ukrep po lastni presoji, ki je bili specifični za
lokalno območje.
Na območju občine Slovenske Konjice smo zaradi sprejetih ukrepov v
obdobju trajanja epidemije imeli zgolj 2 okužena občana s stalni m
prebivališčem v občini. In to kljub izredno rizični strukturi prebivalstva,
katerega velik del so tuji delavci in avtoprevozniki, ki praviloma živijo v
samskih domovih s po več osebami skupaj poleg tega se v občini nahaja tudi
dom za ostarele (Lambrechto v dom) s 160-timi oskrbovanci, ki je lociran v
strnjenem naselju. Vsi ti faktorji so predstavljali veliko tvega nje za splošno
zdravje v občini, ki pa smo jih z izvedenimi ukrepi ter ob dobrem sodelovanju
prebivalstva uspešno zajezili na minimum.
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2.

PRIPRAVE NA DOGODEK
V dnevih pred dogodkom (aktivacijo državnega načrta), se je pregledovalo
obstoječo dokumentacijo, sprejete občinske načrte in stanje opreme v
skladišču CZ. Prav tako so tekle koordinacije in usklajevanje s posameznimi
koordinatorji CZ na javnih ustanovah glede postopanja v primeru razglasitve
državnega načrta.
Pri določenih lokalnih ponudnikih zaščitne opreme so se izvajala prva
poizvedovanja po nabavi zaščitne opreme in razkužil, ki pa so mnogim
ponudnikom že pošle še pred aktivacijo drž avnega načrta.
Po pregledu stanja se je ugotovilo, da CZ občine Slovenske Konjice ni
razpolagala z ustrezno zaščitno opremo. Oziroma je tej, ki je bila v skladišču
CZ že potekel rok uporabe. Štab in tudi D ržava se s takšnim dogodkom še
nista srečala v celotni njeni zgodovini. Do sedaj se je namreč štab ukvarjal
z vremenskimi ujmami (veter, toča, žled, poplave in plazovi ipd.). Zato se je
večina opreme v skladišču navezovala na sanacijo in ravnanje ob teh ujmah.
Ustreznost načrtov in dokumentov
Pregledali in posodobili so se seznami in kontakti organov štaba ter njegove
službe za podporo štabu.
Pri pregledu sprejetih dokumentov CZ na občinskem nivoju je bilo
ugotovljeno, da štab razpolaga z naslednjimi dokumenti zaščite in reševanja;
- Ocena ogroženosti,
- Občinski načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči,
- Občinski načrt sprejema in nastanitve ogroženih oseb iz Posavske regije,
- Občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu in
- Občinski načrt prevzema in razdelitve tablet kalijevega jodida .
Medtem je bil Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije
oziroma pandemije nalezljive bolezni še v nepotrjeni in še delovni verziji.
Zato je štab skladno s prejetimi navodili uporabil in delal po Regijskem
načrtu zaščite in reševanja, ki pa po vsebini ni dosti odstopal od delovnega
osnutka občinskega načrta,
Organizacija odziva na dogodek
Zaradi predhodno zbranih vseh kadrov štaba CZ na skupnem dokumentu
(imeniku) smo lahko ob aktivaciji hitro in brez težav vzpostavili ko ntakt z
njimi tako telefonsko kot tudi po elektronski pošti, neglede na dan in uro,
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Kadrovska sestava se je razdelila na tri segmente;
I.
-

štab civilne zaščite občine Slovenske Konjice
Poveljnik CZ občine Slov. Konjice
Vladimir Fijavž
Namestnik poveljnika CZ občine Slov. Konjice
Branko Sovič
Član štaba CZ občine Slov. Konjice
Peter Kovše
(vodja policijskega okoliša PP Slov. Konjice)
Član štaba CZ občine Slov. Konjice
Igor Stajnko
(koordinator CZ in cestne dejavnosti Občine Slov. Konjice)
Članica štaba CZ občine Slov. Konjice
Renata Gabrovec
(sekretarka OZ rdečega križa Slov. Konjice)
Član štaba CZ občine Slov. Konjice
Avguštin Hlastec
(poveljnik GZ Slov. Konjice)
Član štaba CZ občine Slov. Konjice
Alojz Pačnik
(dolgoletni koordinator CZ občine Slov.Konjice )

II. podporni člani štaba civilne zaščite občine Slovenske Konjice
- župan občine Slovenske Konjice
Darko Ratajc
- direktorica občinske uprave o bčine Slov. Konjice
Breda Obrez Preskar
- vodja urada župana o bčine Slovenske Konjice
Mojca Repnik
III. služba za podporo štaba civilne zaščite občine Slovenske Konjice
- članica službe za podporo
Urška Udovič
- članica službe za podporo
Katja Vipotnik
- član službe za podporo
Boštjan Mlakar
- po potrebi, ostali zaposleni na občinski upravi na podlagi poziva.

Poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa v času epidemije COVID-19

5/12

3.

UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
Čez celoten čas trajanja državnega načrta so štabu CZ bile na voljo
naslednje sile, ki so se glede na potrebo aktivirale v potrebnem obsegu;
- štab CZ občine Slov Konjice
do 7 oseb
- podporni člani štaba CZ občine Slov.Konjice
do 3 osebe
- služba za podporo štaba CZ občine Slov.Konjice do do 5 oseb
- RKS OE Slovenske Konjice
do 3 osebe
- lokalna GEŠP enota PGD Slov.Konjice
do 15 oseb
- prostovoljci
do 46 oseb
+
- redarska služba medobčinskega urada
- enote iz lokalne policijske postaje
Organiziranost dela:
Štab je prvi dan aktivacije državnega načrta vzpostavil skupno informacijsko
točko, preko katere so vsi člani sočasno bili obveščeni o spremembah,
aktivnostih
ter obveznostih štaba. Obvestila so prejemali tako po
elektronski pošti kot po mobilnih telefonih. Omogočeno je bilo prejemanje in
pošiljanje sporočil.
Po dveh dneh se je štab pričel sestajati fizično na sejah štaba vsaki drugi
dan, do 24.4. po tem datumu pa se je štab sestajal 1x tedensko. Ves čas med
sejami štaba se je aktivno spremljalo stanje na teren u in po potrebi se je
aktiviralo posameznega člana ali celoten štab. M ed tem časo m je vse tekoče
obveznosti opravljala manjša skupina štaba CZ (poveljnik CZ, koordinator
CZ, direktorica občinske uprave, vodja urada župana ter sekretarka RKS in
članica štaba CZ). O vseh ukrepih in spremembah se je sproti obveščalo
ostale člane štaba CZ kot tudi župana.
Skupno se je v času državnega načrta štab sestal na 24 -tih sejah ki so v
povprečju trajale 45min na sejo. Udeležba na sejah štaba je bila 18x 100% in
6x 90% (manjkal eden član štaba) . Štab je opravil 3 konferenčne klice z
direktorji zavodov in 3x je gostil druge direktorje javnih zavodo v na seji
štaba. Z direktorji se je razjasnjevalo določene aktivnosti oz. smo skupaj
izdelali plane ukrepov za določeno problematiko .
Štab je o vseh bistvenih ukrepih redno obveščal javnost preko sredstev
javnega obveščanja (lokalni radio, posebne novice na spletni strani občine,
FB stran občine, lokalni časopis). Župan je v prvi polovici epidemije dnevno
ob 13.00h podajal obvestila o ukrepih štaba na skupni oddaji lokalnega radia
z ostalimi župani okoliških občin (Zreče in Vitanje).
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Ukrepi:
Skupaj je štab v času trajanja državnega načrta (v 79-tih dneh) sprejel več
kot 242 ukrepov različni obliki (sklep, odredba, priporočilo, poziv,
obvestilo…).
Izpostavljamo bistvene večje ukrepe, kateri so omogočili delovanje sistema
javnih služb in posledično nudenja zahtevanih servisov občanom vključno z
zagotavljanjem varnosti;
- priprava vrtca za varstvo otrok zdravstvenih delavcev,
- priprava šolske kuhinje za morebitno kuhanje obrokov ob povečanju
potreb,
- čiščenje in priprava prostorov župnišča za sprejem morebitno obolelih
starostnikov iz doma za ostarele,
- ograditev doma za ostarele za preprečitev neposrednega stika,
- nabava zaščitne opreme po lastnih lokalnih virih in zagotavljanje sredstev
za nakupe iz rezervnega sklada občine,
- nudenje zaščitne opreme javnim službam občine za njihovo nemoteno
delovanje,
- zaprtje vseh športnih igrišč, planinskih poti in st olpa na Stolpniku,
- sprotno in dnevno obveščanje javnosti o aktivnostih in sprejetih ukrepih,
- 2x razdeljevanje zaščitnih mask občanom starih 60 -70 let in 70 let dalje,
- določitev protokola za pogrebe v času epidemije,
- določitev protokola usmerjanja l judi na tržnici v mestu,
- zaprtje ročnih avtopralnic,
- organizacija dostave računalnika učencem OŠ, ki niso imeli opreme za delo
na daljavo,
- dostava hrane in zdravil obnemoglim,
- tretje razdeljevanje zaščitnih mask občanom , ki je še morebiti nimajo tudi
mlajšim od 60let,
- izvajanje razkuževanja večstanovanjskih objektov v občini vključno z
dobavo razkužil,
Po preklicu državnega načrta se tudi ti ukrepi prekličejo oz. so se nekateri
že prej ob sproščanju ukrepov. Vsi ukrepi (v obliki šte vila le teh) in takrat
aktivirane sile so evidentirani glede na dan v tabeli ukrepov in sil, ki je del
priloge tega poročila.
Število pripadnikov:
V 79-tih dneh je bilo skupaj aktiviranih več kot 775 oseb (ne različnih) kar v
povprečju znese 10 oseb na dan trajanja državnega načrta. V to številko so
vštete vse sile CZ tako štab, kot vse podporne enote vključno s prostovoljci.
Ekipa prostovoljcev je bila sestavljena iz 24 prostovoljcev Rdečega križa in
22 prostovoljcev, ki so se javili na poziv CZ. Skupaj so opravili 1 150ur
prostovoljnega dela.

Poročilo o izvedenih nalogah in ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa v času epidemije COVID-19

7/12

4.

PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA
OPREMA)/LOGISTIKA
Osebna varovalna oprema:
Že prvi vikend trajanja epidemije je bilo jasno, da bo primanjk ovalo zaščitne
opreme, ki je ni bilo zadosti, da bi omogočala varno vključitev v delo vrtcem,
šola in komunali. Kasneje se je do 15.3. razglasilo, da šole in vrtci ostanejo
zaprti, tako smo si lahko maske pripravili za druge potre be.
Videli smo, da si bomo mogli sami pomagati. Tako je župan ustavil vse
investicije na občini in omogočil črpanje sredstev iz rezervnega sklada za
nabavo zadostnega števila zaščitnih sredstev. Tako smo intenzivno stopili v
proces pridobivanja vseh potre bnih vrst zaščitne opreme (maske, rokavice,
očala, vizirji, razkužila, dezinfekcijska sredstva, in še razna oprema). V sled
tega se je iz lastnih sredstev kupilo 9700 kosov mask , od teh je 200 kosov
FFP2 mask za stike z okuženimi. Prejeli smo tudi 1900 kosov mask kot
donacijo od treh lokalnih podjetij.
V času trajanja državnega načrta je štab prevzel v štirih prevzemih 11.950
kosov zaščitnih kirurških mask, od teh jih je 2 000 zaradi neustreznosti vrnil,
2x se je še opravil prev zem in razdeljevanje opreme za vzgojno varstvene
ustanove, vendar so ti bili strogo namensko za vsako od šol in vrtca.
Ostala osebna varovalna oprema:
Poleg zaščitnih mask smo nabavili še naslednja zaščitna sredstva;
- zaščitni kombinezoni,
- razkužila,
- dezinfekcijska sredstva,
- prozorna zaščitna očala,
- zaščitne obrazne vizirje,
Oprema:
- akumulatorske razpršilnike (za aplikacijo razkužil)
- trak Stop C ivilna zaščita,
- odsevne telovnike z napisom Civilna zaščita,
- PVC vrečke 1kg (za potrebe individualnega pakiranja mask)
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Logistika:
Logistično je štab imel na razpolago dve sili in sicer;
- za prevzem in dostavo zaščitne opreme se je aktiviralo eno vozilo lokalne
GEŠP enote ter dva člana PGD Slovenske Konjice ,
- razvoz hrane in zdravil obnemoglim ter nudenje druge oblike pomoči pa je
opravljala lokalna RKS enota s svojimi vozili in prostovoljci.
Sodelovanje in odziv deležnikov ni bil v nobenem primeru vprašljiv tako se
je vsakič, ko je bila potreba po kakšni storitvi le to skoordiniralo in uspešno
izpeljalo.
Izdajanje zaščitne opreme smo organizirali v prostorih lokalne RKS. To je bil
centralni center prejema in i zdaje opreme. Do umiritve razmer v zadnjih
dveh tednih, ko smo vso opremo prestavili v skladišče CZ od k oder jo sedaj
v manjšem obsegu po potrebi izdajamo.

5.

INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZPR
Štab je za vso nabavo osebne varovalne opreme in spremljajočih stroškov,
ki jih je imel vršil iz lastnih sredstev ter za kater a je župan odredil
koriščenje rezervnega sklada . Skupno je v času trajanja državnega načrta
porabil 15.328,42 EUR (vključno z DDV). Omenjena sredstva je Občina tudi
posredovala za povračilo stroškov iz Evropskega solidarnostnega sklada.
Tabela z detajlnimi podatki vključno z naročilnicami in ponudbami je del
prilog tega poročila.

6.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Javnost mora biti o pojavu epidem ije oziroma pandemije nalezljive bolezni
pri ljudeh pravočasno in objektivno obveščena.
Štab je o vseh poglavitnih ukrepih javnost redno obveščal preko sredstev
javnega obveščanja (lokalni radio Rogla, lokalni tedenski časopis Novice,
izredne novice na spletni strani občine, FB stran občine).
Župan je v prvi polovici epidemije dnevno podajal ukrepe štaba na skupni
oddaji lokalnega radia skupaj z ostalimi župani okoliških občin (Zreče in
Vitanje).
Nato se je ob rahlanju ukrepov dnevno poročanje tudi omili lo in se je
poročalo ob pomembnih obvestilih za javnost.
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7.

RAZNO
Po končanem državnem načrtu in pregledu vseh aktivnosti ter njihovih
rezultatov sklepamo, da je treba imeti pri sprejemanju ukrepov in še bolj pa
pri obveščanju javnosti pravo mero razuma. V nasprotnem primeru lahko
med občani ustvariš v že tako stresnem času še večje napetosti in včasih
tudi paniko. Zato smo mnenja, da je dobro delovati umirjeno in pomirjujoče
to se pa da doseči tudi s pravo mero informacij, ki jih objavi š.

8.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Najprej ugotavljamo, da smo se v tej krizi vsi nekaj naučili, saj smo se s
takšno krizo vsi prvič srečali. Izkušnje, ki smo jih vsi skupaj pridobili so
neprecenljive in nam bodo lahko koristno služile v prihodnje, če se bo svet
še spopadal s COVID-19 virusom. Saj do sedaj v našem delu sveta še ni bilo
ukrepov na takšnem nivoju.
Plusi:
-Nepogrešljivo in odlično sodelovanje je štab imel z lokalno RKS enoto in
njihovo sekretarko ga. Renato Gabrovec, ki je prevzela koordinacijo tako
prostovoljcev kot pomoči potrebni h. Poleg tega so njihovi prostovoljci
opravljali še delo distribucijskega centra CZ občine Slovenske Konjice.
-Dobro je štab sodeloval z vodstvom Lambrechtovega doma, ki je imelo
izredno odgovorno in težko nalogo ohraniti neokuženost tako stanovalcev
kot zaposlenih. Z vsemi ukrepi ji m je to tudi uspelo.
- Javna podjetja so sprejela vse potrebne ukrepe in razen v prvih tednih, ko
ni bilo mogoče dobiti zaščitne opreme so kolikor so lahko sama poskrbela
zanjo. V kasnejšem obdo bju pa so uspešno prilagodila način delovanja tako,
da je delovni proces tekel kar se da nemoteno kljub zagotavljanju varnostnih
ukrepov.
- Dober odziv javnosti na pozive tako državnih in lokalnih oblasti, to je bil
eden bistvenih razlogov za zajezitev širjenja virusa. Ljudje so se namreč
držali karantene in tudi omejitev , ko so zapustili svoje domove.
- Solidarnost ljudi se je tu ponovno pokazala, da nima meja. Pri naših pozivih
po delu s prostovoljci so se presenetljivo dobro odzvali in tudi ti, ki smo jih
nato glede na naše potre be aktivirali so z veseljem in vso vnemo delo
opravili. Pripravljeni so bili tudi vozit hrano obolelim z virusom a k sreči to
v naši občini ni bilo treba,
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Minusi:
- Spreminjajoča se navodila s strani URSZR za isto stvar, včasih tudi 2x v
enem dnevu. NPR.: bilo je treba izpolniti obrazce o potrebah zaščitne opreme
in ko smo jih ali že poslali ali jih imeli zbrane dobimo spremenjene obrazce
za isto zadevo, ki smo jo ponovno mogli izpolnjevati.
- Preveč je bilo birokratizacij e postopkov, zahtev na obrazcih. O brazcih, ki
so spreminjali obliko in smo s tem izgubljali veliko časa in energije, da smo
jih ponovno izpolnjevali z še večimi podatki .
- Nepotreben je bil poziv,
podjetja (katerih nabor se
in ko smo potrebe poslali
lahko dostavili opremo, ki

da sestavimo potrebe po zaščitni opremi tudi za
je tudi v dveh dneh spremenil iz 5 na več kot 10)
podjetjem so ta nato pričakovala kdaj jim bomo
smo jo pa imeli za javne serv ise komaj dovolj.
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PRILOGE
Priloga 1

Tabela ukrepov in sil ZIR

Priloga 2.1

Nastali upravičeni izdatki občine

Priloga 2.2

Naročilnice in računi nastalih izdatkov
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