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POROČILO O UKREPIH, IZVEDENIH V OBČINI ŠOŠTANJ V OBDOBJU EPIDEMIJE
NALEZLJIVE BOLEZNI PRI LJUDEH ZARADI COVID-19
1. UVOD
Ob izbruhu Koronavirusne bolezni COVID-19 je Občina Šoštanj 11. 3. 2020 pričela dosledno slediti
vsem informacijam s strani medijev ter služb zaščite, reševanja in pomoči. Takoj smo se zavedali
resnosti situacije in ugotovili, da se bo epidemije treba lotiti z vso odgovornostjo, ker bo verjetno
prešla v širše razsežnosti. Občinska civilna zaščita se je sestala z vodstvom občine in dorekla
okvirno strategijo.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK
13. 3. 2020 je bil aktiviran državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije. Istega dne so bili
ažurirani ter aktivirani tudi občinski načrti.
13. 3. 2020 je župan izdal Odredbo o prepovedi druženja (Uradni list Občine Šoštanj, št. 2/20).
Javnost je bila o sprejemu odredbe obveščena preko lokalnih medijev in občinske spletne strani
ter uradnega fb profila.
14. 3. 2020 je bil aktiviran občinski štab CZ, služba podpore, gasilci. Načrti ZiR so ustrezali in so se
dosledno izvajali.
Skozi celotno obdobje epidemije je bil občinski štab CZ v pripravljenosti in je odlično deloval.
Dobro je delovala tudi služba za podporo v sodelovanju z gasilci, območno organizacijo Rdečega
križa, območno organizacijo Slovenske Karitas in prostovoljci. Občinski štab CZ je odprl telefonsko
številko za občane, kjer so lahko dobili sprotna obvestila o sprejetih ukrepih.
3. UKREPANJE, KLJUČNE AKTIVNOSTI, SILE ZRP
Občina in občinski štab CZ so sproti izvajali vse potrebne ukrepe zaradi epidemije z odredbami ter
obveščanjem.
14. 3. 2020 je bil v celoti aktiviran občinski štab CZ (9 članov), služba za podporo (1 članica), po
potrebi tudi gasilci, predstavniki Rdečega križa, predstavniki Slovenske Karitas.
Skozi celotno obdobje epidemije je aktivno deloval poveljnik občinskega štaba CZ in 1 članica
službe za podporo. S pomočjo gasilcev so bili 3x dostavljeni paketi Rdečega križa občanom iz
ranljivih skupin, 4 člani občinskega štaba CZ so 5 dni dežurali v trgovinah zaradi kontrole nošenja
mask, člani občinskega štaba CZ in gasilci so izmenično s hrano tri tedne oskrbovali nepokretnega
občana.
Na poziv občanke je občinski štab CZ organiziral prevoz le-te na očesno kliniko v Ljubljano.
Tako organizacija dela kot odzivnost služb je bila odlična. Komunikacija občinskega štaba CZ in
občinske uprave je potekala odlično in vse dni epidemije.

Na začetku so bile potrebe po zaščitnih sredstvih velike, so se pa sproti in uspešno reševale.
Uporabljeni so bili vsi razpoložljivi subjekti, kot so policija, javne ustanove, mediji,… in z vsemi je
bilo sodelovanje dobro.
4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSNOVNA VAROVALNA OPREMA), LOGISTIKA
Na samem začetku epidemije smo uspeli zagotoviti osebno zaščitno opremo za člane občinskega
štaba CZ in župana. Kasneje smo redno prevzemali opremo iz regijskega štaba v Celju. Od
posameznikov smo pridobili precej pralnih obraznih mask, občina pa je zagotovila in razdelila po
eno pralno masko na vsako gospodinjstvo. Vsa logistika je potekala učinkovito.
5. INTERVENCIJSKI STROŠKI, STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP
Občina Šoštanj je zaradi epidemije imela nekaj dodatnih stroškov z nabavo zaščitnega materiala,
njihovo distribucijo, nabavo razkužil, razkuževanjem prostorov in površin. Stroške Občine Šoštanj
in organizacij, ki delujejo na območju Občine Šoštanj, smo prijavili na Evropski solidarnostni sklad.
Občina Šoštanj je prijavila 10.947,14 EUR dejansko nastalih upravičenih izdatkov in 2.122,20 EUR
ocenjenih upravičenih izdatkov, za organizacije pa 2.873,91 EUR dejansko nastalih upravičenih
izdatkov (dokumenti v priponki).
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Na Občini Šoštanj je bila uvedena dežurna telefonska številka in elektronska pošta, oboje je bilo v
času epidemije preusmerjeno na poveljnika občinskega štaba CZ. Obveščanje občanov je potekalo
preko lokalnih medijev (radio Velenje, časnik Naš čas in List) ter spletne strani in uradnega fb
profila občine.
7. RAZNO
Upoštevanje ukrepov s strani občanov je bilo dobro, ker je bila dobra tudi obveščenost s strani
občine in države.
8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
Delo občinskega štaba CZ je zelo usklajeno, dobra je tudi usklajenost z drugimi sestavi.
Pripravljenost pomagati je bila vseskozi prisotna na vseh segmentih. V začetku epidemije je bilo
izredno veliko povpraševanje po zaščitni opremi, ki je nismo imeli. Nekaj je bilo nejasnosti pri
izjavah pristojnih v medijih.
Ocenjujemo, da je civilna zaščita s svojim delovanjem pridobila dober ugled.
Pripravil poveljnik CZ Občine Šoštanj
Peter Radoja
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