POROČILO O DELOVANJU OŠCZ OBČINE ZREČE
V času pandemije in epidemije Corona virusa v času od 13. 3. do 30.5. 2020

1. UVOD
Zadeva pandemije in epidemije okuženosti ljudi nas je doletela prvič v okviru delovanja OŠCZ v taki sestavi in
nasploh v času samostojne Slovenije. Z delovanjem nismo imeli nikakršnih izkušenj in tudi na izobraževanju za
štabe CZ se nismo s podobnimi primeri nikoli ukvarjali. Vso delovanje je za nas bil kar precejšen izziv.
2. PRIPRAVE NA DOGODEK

Ob razširjanju okuženosti s Corona virusom po Evropi in s tem posredno tudi v Sloveniji smo že pred
razglasitvijo pandemije in epidemije sklicali sestanek članov ožjega OŠCZ z županom in poverjeniki za
CZ v večjih podjetjih v občinah. Sestanek je bil 11.3. 2020 v prostorih občine Zreče. Na sestanku smo
bili seznanjeni z vsemi ukrepi razkuževanja in zaščite, ki jih izvajajo v delovnih organizacijah. Ugotovili
smo, da imajo zelo dobro organizirano zaščitno in varnostno dejavnost ter ukrepe razkuževanja rok in
delovnih površin.
Po prejetju sklepa, o aktiviranju državnega in regijskega načrta, smo sklicali sestanek članov OŠ CZ
občine Zreče in sprejeli: Sklepa o aktiviranju osnutka Občinskega načrta zaščite in reševanja ob
pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter naloga na osnovi Regijskega načrta
zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, št. 8420004/2020-2 z dne 13.3.2020.
Smatramo, da je bila časovnica priprav pravočasna. Po začetnih uskladitvenih usklajevanjih pri delu
štaba je delo steklo koordinirano in usklajeno. Prve seje članov štaba so ob zagotavljanju varnosti
potekale dnevno v prostorih PGD, kjer smo lahko zagotavljali ustrezno razdaljo med člani štaba. Z
dnem 18.3. 2020 smo prešli na vsakodnevne video konference in poročanje članov štaba. Prisotnih je
bilo 9 članov štaba in Župan. Z dnem 17.3. 2020 smo uvedli vsakodnevne jutranje krizne kolegije
župana. Na sestanku so poleg župana sodelovali še Poveljnik, namestnik poveljnika, vodja GJS in
prostora član zadolžen za stike z javnostjo in direktorica občinske uprave, ki je v štabu zadolžena za
sodelovanje s člani OU, ki so zadolženi za administrativno podporo OŠCZ.
Uvedeno je bilo dežurstvo članov OŠ CZ v popoldanskem in nočnem času. Zadolženi se je javljal na
telefon OŠCZ in elektronsko pošto CZ@zrece.eu. Poleg aktivnih članov je za podporo štabu bil še en
član OU občine Zreče. V začetku so se dežurni OU menjavali na 3 ure. Kasneje smo na predlog
poveljnika uvedli razporede, da je po en član OU dežural cel dan. Tako je bila uvedena boljša
preglednost nad dogodki in poročanji.
OŠCZ je deloval v polni sestavi 9 članov: poveljnik štaba, namestnik poveljnika, poverjenik za RBK
zaščito in reševanje, poverjenik za zaščito in zaklanjane, poverjenik za oskrbo, poverjenik za stike z
javnostjo in zadolžen za javno infrastrukturo, poverjenica za PP, poverjenica za sodelovanje z
občinsko upravo, poverjenik za samozaščito in varnost.
3. UKREPANJE / KLJUČNE AKTIVNOSTI / SILE ZRP

OŠCZ je deloval v polni sestavi 9 članov: poveljnik štaba, namestnik poveljnika, poverjenik za RBK
zaščito in reševanje, poverjenik za zaščito in zaklanjane, poverjenik za oskrbo, poverjenik za stike z
javnostjo in zadolžen za javno infrastrukturo, poverjenica za PP, poverjenica za sodelovanje z
občinsko upravo, poverjenik za samozaščito in varnost.
Tokom delovanja smo posodobili in uredili dokumente za preglednejše delovanje.
Tekom delovanja smo ugotovili, da imamo dva člana štaba, ki sta že globoko v rizični skupini. Ta dva
člana smo zamenjali z mlajšimi člani, ostala pa sta kot namestnika. Vsem ostalim članom smo štaba
smo poiskali namestnike in s 25. 3. imenovali novi razširjeni štab CZ z 18 člani štaba in njihovimi
namestniki.
Preglednica o dnevnem številu aktiviranih sil je priložena k poročilu v excelovi preglednici.

Tekom celotnega obdobja delovanja štaba so člani bili 99 % stalno dosegljivi, kar se vidi tudi po
preglednici dnevne prisotnosti .
Poleg članov štaba, zaposlenih v OU za administrativno podporo štabu, oseb v javnih službah, oseb v
PGD smo imeli še 22 aktivnih prostovoljcev.
Prostovoljci so opravljali dežurstvo pred trgovinami, tržnico, pošto, lekarno, trafiko in pri
razkuževanju bankomatov. Dežurali, delali nadzor in razkuževali so tudi pri Hoji med Krošnjami na
Rogli. Skupaj so opravili 621 ur prostovoljnega dela. Člani PGD Zreče so opravljali dežurstvo ob
sobotah pred tržnico Zreče in pred zbirnim centrom za odpadke. Prvih nekaj tednov pa tudi pred
trgovinami. Prav tako pa so opravljali dežurstvo pri zbiranju kosovnih odpadkov po različnih mestih
po občini Zreče. Poskrbeli so za razkuževanje tržnice in razkuževanju trgovine Mercator, ob sumu na
okužbo. Skupaj so opravili več kot 232 prostovoljnih ur.
V začetku nastanka epidemije smo se srečevali z velikim problemom zagotavljanja zaščitnih mask in
razkužil. Nekaj malega smo dobil v regijskem centru že 15. 3. 2020. Kasneje smo se znašli s svojimi
dobavitelji in donatorji. Tako smo v roku 14 dni zagotovili kar precejšnje količine zaščitnih sredstev in
razkužil Pomagali smo si z Uniorjem, Veterinarsko postajo Slov. Konjice in drugimi internimi
dobavitelji.
Takoj v začetku aprila smo se odločili za samostojno izdelavo tekstilnih pralnih mask. Prostovoljne
delavke v VVZ Zreče, in CŠOD domu Gorenje so pristopile k izdelavi pralnih tekstilnih mask za
večkratno uporabo. Opravile so preko 660 ur prostovoljnega dela. OŠCZ je zagotovil material za
izdelavo mask.
Vsi zaposleni v šolah in vrtcu Zreče so dobili po 2 pralni zaščitni maski za večkratno uporabo. Za vse
otroke v šolah smo zagotovili po 2 pralni zaščitni maski.
Vsi ostareli nad 60 let so dobili po 2 kirurški zaščitni maski za enkratno uporabo. Vsako gospodinjstvo
je v nabiralnike dobilo po 2 kirurški zaščitni maski.
Takoj v prvem tednu epidemije smo imenovali center za varstvo otrok in Center za oskrbo ranljivih
skupin.
Po dokončnem preoblikovanju štaba nismo imeli kadrovskih problemov. Ustrezno smo imeli pokrita
tako računovodsko analitično področje, kot področje oskrbe s MTS. Logističnih težav nismo imeli.
Ustrezno smo sodelovali z vsemi strukturami javnih zavodov, služb, zdravstvenih koncesionarjev in
patronažnih služb.
Redno smo oskrbovali ranljive skupine tako s hrano kot prehrambnimi artikli. Poskrbeli smo za
brezplačno prehrano socialno ogroženih otrok v vrtcih in šolah. Vso donirano prehrano smo razdelili
ranljivim skupinam, ostarelim občanom in socialno ogroženim družinam.
Donatorji so naslednji:
PRILOGA: PROSTOVOLJNO DONIRANI PREHRAMBENI ARTIKLI
DONATOR

ŽIVILO

OZRK Slov . Konjice

24 paketov živil RK

Zlata dolina, proizvodnja in predelava mesnih
izdelkov

70 kosov velikonočne šunke

Vojko Korošec

73 steklenic soka aronije

CŠOD Zreče

prehrambni artikli pred iztekom roka trajanja

OŠ Zreče

prehrambni artikli pred iztekom roka trajanja

Unior turizem

2800 jajc

LTO Zreče

60 litrov domačega soka kmetije Frešer

Peter Skaza

20 kosov kostanjevega medu

Karolina Črešnar

24 hlebcev domačega kruha

Društvo Smetlika Zreče

32 vrečk domačega čaja

Martina Ravničan

14 vrečk domačih rezancev, 80 jajc, 8 marmelad

V mesecu aprilu smo dnevno izvajali videokonference s poročanjem. Med prazniki smo poročali samo
o nujnih stvareh. V mesecu maju smo prešli na poročanje vsaka 2 dni od ponedeljka do petka. S 15.
5. pa dvakrat tedensko na ponedeljek in četrtek. Ostale dni sta redno delo spremljala in vodila
poveljnik in namestnik.
Skupaj smo izvedli 39 sej KKŽ pri županu, 6 sej štaba in 50 video poročanj. Zabeležili smo 1555
dogodkov in izvedli skupaj 245 ukrepov za zagotavljanje varnosti in samozaščite pri preprečevanju
epidemije.
Po odredbi župana Občine Zreče se je formirala skupina COOKI ( center za opazovanje , obveščanje
kritične infrastrukture) dne 23.3.2020. Skupina je bila ustanovljena kot pomoč referentu za varnost za
spremljanje dela na terenu in za nadzor nad kritičnimi infrastrukturami in javnimi vodovodi. Ekipo je
sestavljalo 15 prostovoljcev in LD Zreče.
Poverjenica za PP je skozi ves čas delovanja štaba skrbela za redno komunikacijo s patronažno službo
in z zdravstvenim osebjem v zdravstvenih domovih. Redno jih je oskrbovala z dodatno zaščitno
opremo in razkužili iz zalog OŠCZ občine Zreče.
Poverjenik za zaklonišča in zaklanjanje je prevzel nalogo vodenja računsko analitičnega poročanja.
Skozi ves čas se je spremljalo število zaposlenih v največjih podjetjih v občini. Preglednica delovanja
in poročanja o stanju v občini Zreče je v prilogi.
Zelo dobro smo sodelovali z »Medobčinsko inspekcijo in redarstvom« pri organiziranju nadzora
izvajanja ukrepov na širšem območju občine Zreče.
Humanitarna komisija je delala in sodelovala s Centrom za oskrbo ranljivih skupin.
4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA) / LOGISTIKA

Prvo zaščitno opremo iz skladišča regijskega štaba CZ Zah. Štajerske smo prejeli 15.3. 2020.
Po začetnih ugotovitvah, da opreme ni dovolj niti za najnujnejše delo smo sami pristopili k nabavi
zaščitne opreme. Pomagali smo si z nabavo opreme pri Veterinarski postaji Slov. Konjice in pri
Uniorju v Zrečah. Nekaj zaščitne opreme smo dobili donirane, večino pa smo kasneje pri njih ali
njihovih dobaviteljih kupili. Prav tako smo šli v nabavo razkužil za prostore in roke. Tako smo vsem
upraviteljem večstanovanjskih stavb dvakrat delili sredstva za razkuževanje. Vsem starejšim od 60 let
smo dali po dve kirurški maski za enkratno uporabo. Vsa gospodinjstva v občini Zreče so dobila po 2
zaščitni maski za enkratno uporabo. Za vse zaposlene v trgovinah, pošti, lekarni, trafiki, OU, smo
zagotovili po eno pralno zaščitno masko. Vsi zaposleni v vrtcih in šolah in vsi učenci v šolah so obili po
2 pralni zaščitni maski, ki so jih izdelale prostovoljke v vrtcu in CŠOD. Donatorsko smo dobili še 1000
mask iz gradbenega podjetja Marguč. Gospa Hrovat nam je donirala 50 pralnih zaščitnih mask.
S poverjenikom za RBK v štabu smo sami zmešali razkužilo za delovne površine in roke na osnovi
etanola in ga razdelili Vrtcem, šolam in CŠOD za njihovo uporabo. Razdelili smo preko 200 l razkužila.

Preglednica 2: Pregled pridobivanja MTS v času od 25.03. do 31.05.2020.
Sredstvo/dobavitelj

stanje

Unior

datum dobave

25.3.

27.3.

rokavice veterinarske
brezrokavniki
zascitne halje PVC

URSZR OŠCZ
28.3. 30.3.

OŠCZ

Unior

Unior

URSZR URSZR Margu URSZR URSZR OŠCZ

URSZR Unior

URSZR OŠCZ

OŠCZ

URSZR skupaj

31.3.

1.4.

3.4.

4.4.

28.4.

14.5.

27.5.

27.5.

8.4.

10.4.

14.4.

16.4.

20.4.

29.4.

15.5

200

200

30

37

7

325

525

200

tyvek plastificiran

15

15

tyvek XL

44

tyvek XXL

5

zaščitni kompleti

3

3

zaščitne maske FFP2
zaščitne maske 1x
zaščitne maske pralne

1000

200

5000

1000

1500

800

razkužilo etanol

2500

5000

2280

2280 21560
1880

1600
280

zaščitne maske (filc)
rokavice

250

250

1000
600
2,5 L

7000
5L

očala

12 L

papirnate brisače

10

100 L

10 L

10
10

8200

600
5L

razpršilke za razkužilo

1400

400
200 L

334,5
13

3

10
20

40
9

10

vizirji

9

lij

2

2

HDPE kanistri 3L

3

3

vedro 20L HDPE

1

1

NaClO (25%)

9

9L

merilni valj

2

2

merilni vrč

1

1

glicerin

5L

5

5. INTERVENCIJSKI STROŠKI / STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP

IZDATKI OBČINE V OBDOBJU 13.3.2020 do 30.5.2020

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Namen porabe
(izdan račun)
Zaščitne maske
Zaščitni plašči
Zaščitne maske
Zaščitni plašči
Potrošni material
Zaščitna sredstva
Dezinfekcijska sredstva
Dezinfekcijska sredstva, očala
termometer
Dezinfekcijska sredstva
Dezinfekcijska sredstva
Zaščitne maske
Zaščitni brezrokavniki
Pisarniški material
Poštne storitve
Kopiranje latakov-obveščanje
prebivalstva
Vrečeke, pap.brisače
Material za izdelavo mask
Material za izdelavo mask
Brezrokavniki CZ
Vrečke
Maske
Majice
Material za izdelavo mask
Oskrba ranljivih skupin-hrana
Oskrba ranljivih skupin-hrana
Vizirji
Tisk latakov
Maske
Material za izdelavo mask
Material za izdelavo mask
Glicerin
Etilen
Dozator
Reflektor
Domofon

Znesek
računa z
DDV
1098
509,76
695,4
219,64
189,7
136,52
464,57
45,75
54,88
347,08
38,44
439,2
31,5
48,68
168,79
279,38
20,8
236,54
265,34
527,04
10,98
1844,64
380,14
102,6
566,66
1973,17
179,34
841,62
353,8
175,97
37,12
50,02
386,5
54,29
96,04
35,62

Prejemnik
(izvajalec)
MEDVET TRR, d.o.o.
VETCONSULT PHARMA; d.o.o.
Svilanit Svila, d.o.o.
Veterinarska post. Slov. Konjice, d.o.o.
KGZ, d.o.o.
MIKRO+POLO, d.o.o.
KEFO, d.o.o.
MIKRO+POLO, d.o.o.
Lekarna Slov. Konjice
PIGO, d.o.o.
Lekarna Slov. Konjice
Venofarmacija;d.o.o.
Petrol, d.d.
Mladinska knjiga trgovina,d.o.o.
Pošta Slovenije
Optiprint, d.o.o.
KGZ, z.o.o.
Mega Tekstil, d.o.o.
Bio diskont, d.o.o.
Webo
KGZ, z.o.o.
Unior, d.d.
PRO-ZIR
Mega Tekstil, d.o.o.
Gostilna Jurček
Gostilna Jurček
Grafoline
Grafoline
Medikem
Bio diskont, d.o.o.
Makom
Kepo
ECP Ljubljana d.o.o.
Makom Velenje
Skerbinek
Skerbinek

37.
38.
39.

Našitki
Vizirji
Etilen
SKUPAJ:

219,6 Vin-Vez
56 Grafoline
657,04 ECP Ljubljana d.o.o.
13838,16

Dodatni stroški štaba za sejnine so bili: 11.340
In dodatni stroški gasilskih društev tu niso upoštevana, ker so sami pošiljali podatke na štab CZ ZŠ.
6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

A. STIKI Z MEDIJI
Informacije o delu Občinskega štaba CZ smo posredovali:
1. Spletna stran Občine Zreče,
2. Lokalnim medijem
3. FB stran
1. Spletna stran Občine Zreče
Najprej smo vse informacije posredovali v zavihek NOVICE IN OBVESTILA. Dne 15.3.2020 smo oblikovali
centralno objavo KORONA VIRUS s svojo ikono na izpostavljenem mestu in v ospredju spletne strani.
Centralni objavi smo dodali kontaktne podatke štaba CZ in povezavo do NIJZ: navodila za skupine na
posameznike in druge ključne informacije o COVID-19.
Na centralni objavi smo prav tako dodali vse dokumente (sklepe, odredbe, odloke, obrazce,..), ki so
vidni takoj na prvi strani Korona virus.
Do 30. 5. 2020 oz. v zadnjih 11. tednih smo na spletno stran posredovali 184 informacij za javnost, kar
pomeni povprečno 16,73 informacij na teden oz. 2,33 informacij na dan.
2. Informacije poslane lokalnim medijem
Vse informacije smo dnevno pošiljali lokalnim medijem po priloženi adremi. Dne 16.3.2022 smo se z
novinarji radia Rogle dogovorili, da smo informacije posredovali na njihove kontakte dnevno do 13.30.
Dnevno smo posredovali Najpomembnejše informacije štaba CZ in tudi ostale pomembne informacije
za medije vsem lokalnim medijem.
Do 30. 5. 2020 oz. v zadnjih 11. tednih smo medijem posredovali 118 informacij za javnost, od tega 62
dnevnih najpomembnejših informacije štaba CZ. Vseh teh informacij v alinejah oz. točkah pa je bilo
618. To pomeni, da smo posredovali povprečno 10,73 dnevnih najpomembnejših informacije štaba CZ
na teden oz. 1,49 informacij na dan. Prav tako pa smo posredovali povprečno 56,18 alinej oz. točk
dnevnih najpomembnejših informacije štaba CZ na teden in povprečno 7,82 alinej oz. točk na dan.
Prav tako smo imeli dne, 3. 4. 2020 reportažo o pripravi razkužila za večstanovanjske objekte v Zrečeh
s strani nacionalne televizije TV SLO in povzetek na POP TV. Isti, dan je TV SLO izvedla tudi intervju z
županom. Dne o zaprtju poslovalnice Abanke v Zrečah. Župan je opravil dne, 6. 5. 2020 tudi intervju za
Radio Slovenija glede zaprta poslovalniec Abanka v Zrečah, naslednji dan 7. 5. 2020 pa je bila tudi
posneta reportaža s strani nacionalne televizije. Prav tako pa je župan na to temo podal več izjav za
loklane radije.
Župan je podal še več izjav o aktivnostih civilne zaščite v Občini Zreče za lokalni Radio Rogle. Poveljnik
CZ pa je podal eno izjavo za Radio Rogla in napisal Uvodnik za lokalni časopis Novice. Z moje strani pa
so bili podani dve izjavi za Radio Šrajerski val in Radio Celje.
3. FB stran preko naše zunanje piar službe Evelin brodnik
Vse informacije, ki so bile posredovane na našo soletno stran Občine Zreče so bile posredovane tudi
na našo FB stran preko naše zunanje piar sodelavke Evelin Brodnik.

Analiza vseh informacij z mediji je sestavni del poročila in je v priponki tega poročila.

Vse skupaj
povpr./teden
povpr./dan

splet OZ
184
16,73
2,33

najbolj obiskana
0

št. ogledov
19.803
1.800,27
250,67

informacije število info
medijem
štaba CZ
118
618
10,73
56,18
1,49
7,82

7. RAZNO










Predlogi za izboljšave:
Določiti in ustrezno opremiti prostor v uradnih prostorih OU za delovanje OŠ CZ (predlog
prostori UE-krajevni urad),
Opraviti ustrezno usposabljanje v skladu s programom usposabljanja UZR RS
Zagotoviti nove prostore za skladiščenje zaščitne opreme,
V primeru novega izbruha epidemije bolj aktivno sodelovanje obeh ravnateljev JZ, g. župnika,
V bodoče takoj na začetku vključiti v proces dela OŠCZ oz. KKŽ vodjo MU (nadzor),
Pri nabavi zaščitne opreme in porabi sredstev za zaščito in reševanje pridobiti vsaj 2 ponudbi
za nabavo blaga ali storitev,
Delovanje službe za administrativno podporo OŠCZ- pretehta se ali je potrebno 12 urno
dežurstvo ali je dovolj 8 urna dnevna pomoč, čez vikend pa le izjemoma.
Naredi se zbirnik vseh dokumentov, ki so bili izdani, v elektronski obliki, da se jih lahko uporabi
tudi kasneje in v drugih primerih.

8. UGOTOVITVE IN PREDLOGI
 PLUSI

- zelo pomembne so točne in pravočasne dnevne informacije za javnost
- ustanovitev in vsakodnevno jutranje sklicevanje KKŽ pozitivna poteza,
- informacije s strani posameznih članov štaba CZ morajo biti točne in pravočasne,
- podatki, ki jih prejemamo s strani podjetij in zunanjih poročevalcev morajo biti vsakodnevne in v roku,
da lahko posredujemo javnosti točne podatke,
- administrativna pomoč štabu CZ; bistveno bolje ena oseba/dan kot 3osebe/dan,


MINUSI

- NIJZ ni sporočal imen okuženih v občinske štabe CZ. Zaradi tega je prišlo do pomanjkanja informacij
in nimso mogli pravočasno in uspešno ukrepati ob zaznavi, da imamo okuženo osebo v občini,
- Pri pregledu zaščitnih mask za enkratno uporabo, ki smo jih prejeli od URSZR smo vsaj v dveh
primerih ugotovili neskladje dobavljene opreme. Maske dobavljene 14.4.2020 so bile na notranji
embalaži napačno deklarirane kot FFP2 maske, čeprav so bile navadne tri slojne kirurške maske,
maskam prejetim 14.5.2020 pa je rok trajanja potekel že 13.9.2018.
- manjša podjetja in prevozniki niso redno poročali o številu zaposlenih in o stanju v podjetjih.
Poveljnik OŠCZ občine Zreče:
Emil MUMEL

