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1. UVOD
V poročilu so zajete aktivnosti OŠ CZ Kozje od aktiviranja Načrta ZIR o pojavu epidemije oz.
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Kozje (ver 1.0) bolezni SARS-Cov-2
(COVID19) od 13.03.2020-30.05.2020.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK
Že od začetka pojava prvih primerov okužbe s korona virusom SARS-Cov-2 v Sloveniji v
začetku marca 2020, so se budno spremljale razmere v Sloveniji in Občini Kozje. Pri tem so
sodelovali: Strokovna sodelavca skupnega organa ZIR g. Miha Šket in g. Bojan Hrepevnik,
županja Občine Kozje ga. Milenca Krajnc, Poveljnik OŠCZ Kozje g. Ervin Perčič in Občinska
uprava Občine Kozje. Pregledal se je Občinski načrt ZIR o po pojavu epidemije oz.
pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Občini Kozje (ver 1.0) . Pregledale so se tudi priloge
občinskega načrta ZIR. Pregledala se je zaloga OVO, ki je bila v skladišču CZ Občine Kozje
v gasilskem domu Kozje.
3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP
Dne 13. 3. 2020 je bil na Občini Kozje krizni sestanek na temo COVID19, na katerem so bili
prisotni županja Občine Kozje ga. Milenca Krajnc, Poveljnik OŠCZ Kozje g. Ervin Perčič,
Strokovni sodelavec skupnega organa ZIR g. Miha Šket, direktorica ZD Šmarje pri Jelšah ga.
Jasna Žerak, predstavnik PP Šmarje pri Jelšah, g. Jurgec Dušan – policist, ravnatelj OŠ
Kozje g. Roman Gradišek, ravnateljica OŠ Lesično ga. Irena Krajnc ter članice Občinske
uprave Občine Kozje. Še isti dan 13. 3. 2020 je poveljnik OŠCZ Kozje sprejel sklep o
aktiviranju Občinskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije
nalezljive bolezni pri ljudeh. Z odredbo je bil aktiviran sam Občinski štab CZ Kozje (v
nadaljevanju OŠ CZ KOZJE). Vsi člani štaba so bili aktivirani -zaradi narave nalezljive
virusne epidemije- samo telefonsko- korespondenčna seja, kjer je bila razložena trenutna
situacija. Fizično sta bila aktivirana samo Poveljnik OŠCZ Kozje in ena članica štaba. Zraven
so fizično sodelovali še županja Občine Kozje in direktorica Občinske Uprave. OŠCZ Kozje
je sprejel ukrepe v skladu z Občinskim načrtom ZIR-epidemija-COVID19 ukrepe: Vzpostavili
so se kontaktni podatki OŠCZ Kozje (novi mail, gsm OŠCZ Kozje), ter posredovali preko
spleta in Fb Očine Kozje, ter na Štab ZŠ. Vsakodnevno je OŠCZ Kozje pošiljal dnevna
poročila o aktivnostih v in delu OŠCZ Kozje. Vsakodnevno je štab CZ Kozje sodeloval z
županjo Očine Kozje, strokovnim sodelavcem za ZIR in Občinsko upravo Očine Kozje. Štab
CZ Kozje je 15. 3. 2020 sprejel odredbo o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju
Občine Kozje. Štab CZ Kozje je sodeloval z obema OŠ pri morebitnem zagotavljanju pomoči

in varstvu otrok, po zaprtju OŠ in vrtca. Štab CZ Kozje je s trakom CZ zaščitil vse športne
površine v občini in občane obvestil o prepovedi uporabe površin v času trajanja epidemije.
Skozi celotno trajanje epidemije je bil v Občini Kozje aktiviran štab CZ Kozje (Aktiven
Poveljnik štaba in ena članica štaba, ostali so bili v pripravljenosti), poleg tega so bila v
celotno obdobje v pripravljenosti vsa KORK in PGD društva. Poleg društev so bili v aktivnosti
vključeni tudi, Skupni organ za civilno zaščito in požarno varnost Šmarje pri Jelšah,
Medobčinski inšpektorat in Policija.
Poleg zgoraj naštetih je bilo v času epidemije v Občini Kozje poskrbljeno tudi za:
- zagotavljanje oskrbe starejših/obnemoglih občanov (podjetje Senior), člani PGD in
prostovoljci
- zagotavljanje toplih obrokov za zdravstvene delavce – podjetje Tatjana Lapornik s.p.,
- hrano za oskrbo starostnikov na domu je od 14. 4. 2020 dalje zagotavljalo podjetje
zadružnik
- zagotavljanje javnih storitev iz občinske pristojnosti, preskrba s pitno vodo, odvajanje
komunalnih odpadnih voda, odvoz smeti, pogrebna storitev. (med drugimi tudi na
deponiji odpadkov Kozje, zagotavljali z gasilci PGD Kozje red pri dostavi in začasnem
odlaganju odpadkov.- skupaj z delavci OKP in javnimi delavci Očine Kozje.
- Pri vračanju občanov Kozjega iz tujine v Slovenijo, nudili pomoč oz. napotili na ustrezne
institucije.
Točno število vseh aktiviranih sil in število pripadnikov po dnevih vam v prilogi pošiljamo
tabelo aktiviranih sil. Kadrovskih težav v Občini Kozje v času epidemije ni bilo, prav tako
nismo imeli težav z logistiko, saj je Skupni organ za civilno zaščito in požarno varnost Šmarje
pri Jelšah, skrbel za prevzeme in dostavo zaščitne opreme. Delo je potekalo brez težav,
organizacija dela je potekala preko štaba CZ Kozje, od koder so se glede na navodila
razdelile naloge.
Priloga: Končno Poročilo o angažiranih silah ZRP – Občine Kozje
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Za prevzem in distribucijo osebne varovalne opreme je za Občino Kozje skrbel Skupni organ
za civilno zaščito in požarno varnost Šmarje pri Jelšah le prvi prevzem zaščitne opreme so v
Občini Kozje opravili gasilci PGD Kozje. V prilogi vam pošiljamo tabelo iz katere je razvidno,
katero in koliko zaščitne opreme smo v času epidemije od regije prejeli v Občini Kozje. Prav
tako so navedeni točni datumi, kdaj je bila zaščitna oprema prevzeta. OVO se je med občane
Občine Kozje delila dvakrat. Prvič s pomočjo Enot PGD, kjer so se delile po 2 kirurški maski
na gospodinjstvo v vseh 4 gasilskih domovih. Druga akcija delitve kirurških mask (po 3
kirurške maske na gospodinjstvo, je potekala preko
Priloga: Razdelilnik opreme prejete od regije
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP
Skladno s pozivom za evidentiranje stroškov za povračila iz Evropskega solidarnostnega
sklada smo izračunali vse intervencijske stroške, ki so nastali od 13. 3. 2020 do 15. 5. 2020,
prav tako smo takrat predvideli stroške, ki bodo še nastali v obdobju do 12. 7. 2020, zaradi
nabave zaščitne opreme. Tabelo intervencijskih stroškov vam pošiljamo v prilogi. Skupni
znesek vseh intervencijskih stroškov porabljenih do 15. 5. 2020 je 5.757,38 EUR brez DDV.
Priloga: Pregled upravičenih izdatkov Občine Kozje
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

V Občini Kozje smo za obveščanje javnosti uporabljali, spletno in facebook stran Občine
Kozje (kjer so se dnevno objavljali vse izdane dokumente in aktualne novice ter umeritve za
preprečevanje okuže z COVID 19. Uporabljali smo lokalne časopisne medije, ter lokalne
radijske postaje. Prav tako smo ljudi obveščali preko letakov, ki so bili skupaj z zaščitnimi
maskami po navadni pošti poslani na vsa gospodinjstva v občini.
7. RAZNO
8.UGOTOVITVE IN SKLEPI
Razglašena epidemija COVID19 v Slo je posledično povzročila aktivacijo Občinskega načrta
ZIR-EPIDEMIJA-COVID19 in s tem aktivacijo OŠCZ Kozje in ostalih sil ZIR. Klju dejstvu, da
smo po znanih in pridobljenih podatkih od NIJZ imeli samo 1 okuženo osebo, so se izvedli
ukrepi iz Občinskega načrta ZIR-EPIDEMIJA-COVID19.
PLUSI:
 Zahvalil bi se za odlično sodelovanje članom OŠCZ Kozje z županjo Občine Kozje
go. Milenco Krajnc, strokovnima sodelavcema skupnega organa ZIR g. Mihi Šketu in
g. Bojan Hrepevniku; direktorici Občinske uprave Občine Kozje ge. Suzani Kunst,
članicam Občinske uprave Občine Kozje, PP Šmarje pri Jelšah, občinskemu
gasilskemu poveljniku g. Janku Oprešniku, članom vseh 4 PGD Občine Kozje,
KORK, ter prostovoljcem, ki so pomagali oz. bili pripravljeni pomagati v epidemiji
COVID19.
 Zahvala tudi Štabu CZ Zahodne Štajerske za koordinacijo in usmeritve pri izvedbi
vseh ukrepov, za usmeritve pri izdaji dokumentov na občinski ravni, za posredovanje
navodil in koordinacijo z NIJZ.
 Vsi skupaj smo dokazali, da smo ljudje še vedno pripravljeni pomagati drug drugemu
v naravnih nesrečah. Velika večina prebivalcev je tudi dosledno upoštevala vse
omejitve izdanih državnih in občinskih ukrepov za zajezitev epidemije COVID19.
 Planiranje nabave dela OVO še pred izbruhom epidemije COVID19.
 Uporaba GSM telefona in telefonske številke javnih delavcev za potrebe OŠCZ.

MINUSI:
 V Občinskem načrtu ZIR-epidemija, oz. ostalih Občinskih načrtih ter v prilogah
ažurirati podatke na 6 mesecev.
 OVO, ki je bila naročena s strani Občine Kozje pri komercialnem ponudniku OVO že v
mesecu februarju, še pred izbruhom epidemije v Sloveniji, je bila ob prihodu v
Slovenijo, preusmerjena na blagovne rezerve RS in je takrat nismo dobili.
 Pred razglašeno epidemijo konca februarja in v začetku marca, se je premalo
poudarjala nevarnost in resnost prihajajoče epidemije, zaradi česar določeni
prebivalci niso jemali resno vseh ukrepov ob razglasitvi epidemije.
 Po razglašeni epidemiji od NIJZ oz. Ministrstva za zdravje (MZ) ni bilo podatkov o
okuženih v Občini Kozje, niti podatkov o odrejenih karantenah oz. samoizolacijah.
NIJZ je podatke o okuženih preko Štaba CZ ZŠ kasneje vsakodnevno javljal.
Podatkov o odrejenih karantenah nismo dobivali.
 Prve pošiljke dobave OVO iz regije so bile nezadostne, tako je tudi na začetku
epidemije Občina Kozje morala sama zagotavljati OVO in razkužila pri komercialnih
ponudnikih.
 Prve dobave OVO iz regije so zadostovale samo za najnujnejšo zaščito ljudi, ki so
dejansko bili aktivirani v Občinskem načrtu, ter del se je namenil za zaščito ljudi, ki so
opravljali oskrbo starejših (Senior, člani PGD, prostovoljci ter javnih služb OKP).
 Pomanjkanje informacij o zagotavljanju OVO za gospodarske družbe in
posameznike, ki so kljub epidemiji opravljali svojo dejavnost.




Na začetku epidemije je Občina Kozje tudi zagotavljala OVO za obe osnovni šoli in
Vrtec Zmajček (kasneje MIZŠ).
Neusklajenost okrožnic MIZŠ za Osnovne šole in vrtec, glede izvajanja ukrepov
COVID19, z navodili, ki smo jih preko Štaba CZ ZŠ in skupnosti Občin Slovenije
prejemali na OŠ CZ Kozje.
Poveljnik OŠ CZ Kozje
Ervin Perčič

