OBČINA POLJČANE
ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane
telefon: 064 243 990

e-mail: cz@poljcane.si

Številka: 07-2020/MS
Datum: 1. 6. 2020
ZADEVA: Poročilo o izvajanju aktivnosti v času COVID-19

1. UVOD
Poročilo zajema vse dogodke vezane na COVID-19, oziroma izvajanje aktivnosti za preprečevanje širjenja
okužbe v občini Poljčane. Zajema aktivnosti pred razglasitvijo epidemije in aktivacijo ter čas po razglasitvi
in aktivnosti, ki so se izvajale do preklica. Opisane so vse aktivnosti in predstavljeni vsi stroški delovanja
sil ZRP.

2. PRIPRAVE NA DOGODEK
KONEC FEBRUARJA 2020
- Sestanek poveljnika in namestnika poveljnika CZ z županom na temo nevarnost širitve COVID-19
v Sloveniji.
- Dogovori o zaščiti, načrtovanju, pregledu stanja v občini in priprave štaba CZ na eventualno
aktiviranje in delovanje.
ZAČETEK MARCA 2020
- Sestanek poveljnika CZ in vodstva PGD Poljčane na temo delovanje gasilske enote in ekipe prve
pomoči v primeru razglasitve epidemije.
- Pregled zaščitne opreme in nabava osnovne zaščitne opreme za delovanje gasilske enote
(maske, rokavice in razkužila).
12. marec 2020
- Sestanek poveljnika CZ, namestnika poveljnika, župana in podžupana na temo delovanje sistema
zaščite in reševanja v občini ob razglasitvi epidemije.
13. marec
- Izdaja sklepa o aktiviranju sil ZIR, izdaja sklepa župana o zagotovitvi dodatne opreme.
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3. UKREPANJE, KLJUČNE AKTIVNOSTI, SILE ZRP
-

-

Sklic štaba CZ občine Poljčane po skupinah zaradi zagotavljanja razdalje med prisotnimi (štab CZ,
služba za podporo, poverjeniki, kurirji, ekipa prve pomoči občine Poljčane, KORK Poljčane in
KORK Studenice, vodstvo PGD Poljčane).
Dogovor o delovanju, razdelitev nalog, logistika, načrt za posamezno področje.
Vzpostavitev sistema komunikacije s člani štaba, skupino za podporo, poverjeniki, prostovoljci in
ekipo prve pomoči.
Poziv občanom z objavljenim mailom in telefonsko številko štaba CZ, poziv za prostovoljce,
varstvo otrok. Letak je bil poslan v vsa gospodinjstva.
Poslan poziv vsem pripadnikom služb CZ, gasilcem, svetnikom, ekipi prve pomoči in pripadnikom
humanitarnih organizacij glede spoštovanja ukrepov in poziv na opozarjanje o kršitvah.
Kontakt z vsemi vodji gospodarskih družb – trgovinami in drugimi izvajalci storitev v občini.
Kontakt in redno obveščanje z vodstvom šole, vrtca, Doma dr. Jožeta Potrča in zdravstveno
postajo Poljčane.
Priprava potreb zaščitne opreme po usmeritvah za pripravo ocene potreb.
Vzpostavitev skupine za psihološko pomoč.
Evidentiranje prostovoljcev za varstvo otrok in pomoč občanom. Potrebe po varstvu ni bilo.
Intervencijska nabava zaščitne opreme, razkužil.
Sprejemanje klicev in mailov na objavljeno telefonsko številko ter mail.
Vzpostavitev kontakta z vsemi vodji gospodarskih družb – trgovinami in drugimi izvajalci storitev
v občini, redno spremljanje dogajanja in sprotno obveščanje.
Pomoč podjetjem pri iskanju dobaviteljev zaščitne opreme, ukrepi za delo v podjetjih ter
priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.
Odziv na vabilo vodje izpostave, posvet glede dela v času epidemije.
Pomoč upraviteljem večstanovanjskih objektov pri zagotavljanju raztopine Ecocida za
razkuževanje ograj in kljuk.
Zagotovitev zaščitne opreme za tiste, ki so v domači oskrbi (bolniki in starostniki).
Povezava s sosednjimi občinami in dogovor s poveljniki CZ za sodelovanje in pomoč.
Nabava mask za večkratno uporabo (občina) in pakiranje ter razdelitev mask po vseh
gospodinjstvih občine Poljčane (člani štaba, poverjeniki, PGD Poljčane in prostovoljci).
Organizacija prevzema zaščitne opreme in distribucija (upravičenci po seznamu). Delitev in
razvoz prejete opreme.
Prevzem donacije za Dom dr. Jožeta Potrča in prevoz.
Pomoč Domu dr. Jožeta Potrča pri organizaciji prostorov za nastanitev v primeru okužbe.
Aktivacija sodelavke štaba s pozivom za administrativno in organizacijsko delo ter logistiko.
Formiranje logistične skupine (gasilci in prostovoljci) prevoz opreme, zdravil, prehrane v primeru
potrebe.
Dostava prehranskih paketov preko KORK Poljčane.
Izdaja začasnih izkaznice pripadnikov civilne zaščite – Covid 19.
Opremljanje pripadnikov CZ z zaščitnimi maskami, vso potrebno zaščitno opremo za opravljanje
svojih nalog so prejeli sprotno.
Organizacija razkuževanja javnih površin (bankomati, ograja podhoda, poštni nabiralniki, ograja
in zalivalke na pokopališču). Razkuževala je ekipa prve pomoči občine Poljčane in prostovoljke
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-

vsak dan od 30. 3. 2020 do 31. 5. 2020. Razkuževanje je med tednom potekalo štirikrat na dan v
nedeljo
so razkuževali dopoldan in popoldan. Vodila se je evidenca vseh, ki so delo opravljali, vsak dan
so prejeli pripravljene raztopine Ecocida s pršilkami in zaščitno opremo.
Vodile so se vse potrebne evidence (klicev, vlog za pomoč, zaščitne opreme, opravljenih
delovnih ur in vrst zadolžitve, prevozov, prevzemov in izdaje).
Vsakodnevno oddajanje poročil o opravljenem delu, opažanjih, razmerah in številu aktivnih oseb
regijskemu štabu CZ.
Redno spremljanje dogajanje in spoštovanje ukrepov v naši občini ter žal tudi pritožbe občanov
o nespoštovanju ukrepov v posameznih soseskah.
Pripadnike CZ, ki niso nezgodno zavarovani v sklopu PGD Poljčane in prostovoljce smo nezgodno
zavarovali.
Priprava in prijava ter evidentiranjem upravičenih izdatkov za povračilo iz EUSF.

4. PREVZEM IN DISTRIBUCIJA OPREME (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)
Občina Poljčane je prejela zaščitno opremo od URSZR Maribor oziroma štaba Civilne zaščite za Vzhodno
Štajersko. Opremo namenjeno za delovanje in organizacijo služb CZ in delitev po seznamu upravičencem
smo prejeli v šestih delih. Štirikrat smo opremo prejeli z dostavo služb URSZR Maribor oziroma dostavo
FURS-a, zadnji dve opremi pa smo prevzeli na naslovu Bizjakova 151, 2341 Limbuš.
Tabela količinsko prejete zaščitne opreme:

tor
ek,
12 torek,
torek, 14. 4. ponedeljek, četrtek, 27.
. 28. 4.
2020
4. 4. 2020
3. 2020
5. 2020
20
20

sreda, 18. 3. 2020

kom
600
100
200
3
50
12
5
5
400
250
2
8
500
1000
12
22
800
800
1
15
2000

opis
rokavice latex L (6 paketov)
rokavice latex XL (1 paket)
rokavice latex M (2 paketa)
zaščitna očala
kirurške maske
maske FFP!
velikost L tyvek category III type 3D, 4, 5, 6,
velikost XL tyvek category III type 3D, 4, 5, 6,
rokavice latex
kirurške maske
razkužilo Ekocid
alkoholno razkužilo za roke 500ml
rokavice latex
maska kirurška
alkoholno razkužilo za roke 500ml
začasan izkaznica pripadnika CZ
kirurške maske
zašlitna maska 4 slojna na enkratno uporabo
razkužilo Ekocid
alkoholno razkužilo za roke 500ml
maska kirurška

2000 kirurške maske
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300 rokavice latex
10 alkoholno razkužilo za roke 500ml
Prvo naročeno zaščitno opremo (200 pralnih mask in 700 rokavic), ki jo je kupila občina smo razdelili
med vse upravičence po seznamu prejetem s strani štaba Civilne zaščite za Vzhodno Štajersko.
Upravičenci so bili v našem primeru: taksi podjetja, pogrebna podjetja, pralnice perila, Rdeči križ (obe
krajevni izpostavi), Pekarne, občinska uprava, PGD, trgovine z živili, prostovoljci, patronažna služba,
podjetja s področja predelave mesa, pošta, banka in bencinski servis. Opremo smo jim dostavili na
sedeže podjetij. V drugem
paketu razdeljevanja smo delili prejeto opremo, upravičencem pa smo dodali še lokalne ponudnike
hrane, ki so bili objavljeni na naši spletni strani, saj smo želeli zaščititi vse ljudi v naši občini, ki so v
dnevnem stiku s strankami. Kirurške maske smo po potrebi dostavili občanom. 3000 pralnih mask smo
razdelili po vseh gospodinjstvih v občini. Vsako gospodinjstvo je prejelo dve maski za večkratno uporabo,
tisti, ki živijo sami pa eno.
Organizacija prevzema in distribucije opreme je potekala preko pripadnice CZ, ki je bila pozvana za
opravljanje nalog CZ, prav tako vodenje evidence ter izdanih prevzemnic upravičencem. Nekaj opreme je
bilo prevzete z vozili PGD Poljčane, nekaj z osebnimi vozili pripadnikov CZ. Razdelitev oziroma
distribucija upravičencem, prosilcem za pomoč je bila opravljena s poveljniškim vozilom PGD Poljčane.
Delitev mask za večkratno uporabo je bila opravljena s poveljniškim vozilom in vozilom za prevoz moštva
PGD Poljčane ter vozili pripadnikov CZ. Razkuževanje in delitev opreme so pripadniki CZ opravljali tudi s
kolesom zaradi lažjega dostopa.
Prevzem in dostavo zaščitne opreme smo opravili tudi dvakrat za potrebe vzgojnih zavodov, za vrtec
Poljčane in OŠ Kajetana Koviča Poljčane. Opremo od štaba vzhodne štajerske smo prevzeli tudi za
zasebno zobozdravstveno ambulanto Tafi Jamal in mu jo dostavili.

5. INTERVENCIJSKI STROŠKI, STROŠKI DELOVANJA SIL ZRP
Občina je nekaj zaščitne opreme nabavila sama, nekaj opreme je za svoje delovanje dokupilo tudi PGD
Poljčane (tyvek zaščitne kombinezone, razkužila za roke, razkužila za opremo in oblačila, nahrbtno
škropilnico, gumijaste škornje, …).
Občina Poljčane je izvedla naročila zaščitne opreme in dodatnih potrebnih sredstev za delitev in zaščito
pripadnikov CZ ter občanov:
- 24. 3. 2020: 200 kom pralnih mask,
- 24. 3. 2020: 700 kom rokavic,
- 1. 4. 2020: sklenjeno nezgodno zavarovanje pripadnikov CZ in prostovoljcev
- 3. 4. 2020: 100 kom zaščitnih mask FFP2 in 1000 kom kirurških mask,
- 7. 4. 2020: 3000 zaščitnih mask za večkratno uporabo za občane,
- 7. 4. 2020: nabava kuvert A5 za pakiranje mask za večkratno uporabo za občane Poljčan,
- 12. 5. 2020: stroški nadomestila med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči.
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Točni stroški z namenom porabe so navedeni v tabeli:
PRILOGA 1 – DEJANSKO NASTALI UPRAVIČENI IZDATKI OBČINE V OBDOBJU 13.3.2020 do 15.5.2020
Dogodek: Preprečevanje širjenja bolezni COVID-19

STROŠEK PGD POLJČANE

Občina:

POLJČANE

Zap.
št.

Občina

1.

POLJČANE

2.

POLJČANE

3.

POLJČANE

4.

POLJČANE

5.

POLJČANE

6.

POLJČANE

7.

POLJČANE

8.

POLJČANE

9.

POLJČANE

10.

POLJČANE

11.

POLJČANE

12.

POLJČANE

13.

POLJČANE

14.

POLJČANE

Upravičen strošek
(dopis št. 166-1/2020-627 DGZR, 4. 5. 2020)

Namen porabe
(izdan račun)

Znesek
računa z
DDV

Znesek
računa brez
DDV

Številka
računa

Datum
izdaje
računa

Datum
plačila
računa

Prejemnik
(izvajalec)

Št. in datum sklepa
oz. odredbe
(župana / občinskega sveta
/ poveljnika CZ)

OPOMBA

MI6 Marketing
13.03.2020 846in zaščitne
Intelligence
0001/2019-25
07 - interventno nabavoKirurške
medicinske
oprememaske
in zaščitnih sredstev
1.210,24
po predlaganem
992,00
seznamu
MB02-MK23591
(zaščitne maske,
14/04/2020
zaščitni23/04/2020
kombinezoni,
rokavice, d.o.o.
očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
13.03.2020 846EN13795
BTT
TEKSTIL
d.o.o.
0001/2019-26
07 - interventno nabavoMaska
medicinske
opreme in zaščitnih sredstev
361,12
po predlaganem
296,00
seznamu (zaščitne
20132 maske,
28/03/2020
zaščitni28/04/2020
kombinezoni,
rokavice,
očala,
vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
13.03.2020 84610/1 opreme in zaščitnih sredstev
MICROBIUM
d.o.o.vizirji,
0001/2019-27
07 - interventno nabavoMaska
medicinske
4.826,32
po predlaganem
3.956,00
seznamu
2020-120
(zaščitne maske,
08/04/2020
zaščitni09/04/2020
kombinezoni,
rokavice, očala,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
GENERALI
Nezgodno zavarovanje
ZAVAROVALNICA 13.03.2020 846prostovoljcev
CZ
0001/2019-28
14 - sodelovanje prostovoljcev
za zadovoljitev
neposrednih potreb
82,49
prizadetega 76,03
prebivalstva73160054 08/04/2020 16/04/2020 D.D.
LEKARNA
POLJČANE,
ROKAVICE PR BP NITR M in
BAUMAN
13.03.2020 846BENJAMIN
0001/2019-29
07 - interventno nabavoROKAVICE
medicinskePEHA-SOFT
opreme in zaščitnih sredstev65,09
po predlaganem
53,35
seznamu
20/00053/(121620)
(zaščitne maske,
24/03/2020
zaščitni23/04/2020
kombinezoni,
rokavice, očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
LEKARNA
DEZIKIM AL7 1L, DEZIKIM
POLJČANE,
DERM 500ML IN SPITAREDM
BAUMAN
13.03.2020 846BENJAMIN
0001/2019-30
07 - interventno nabavo350ML
medicinske opreme in zaščitnih sredstev90,57
po predlaganem
74,24
seznamu
20-00055/(121620)
(zaščitne maske,
26/03/2020
zaščitni28/04/2020
kombinezoni,
rokavice, očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
KUVERTE A5 - za pošiljanje
SEDENIK RAK
13.03.2020 846občanom
POLONCA
0001/2019-31
07 - interventno nabavomask
medicinske
opreme in zaščitnih sredstev
204,96
po predlaganem
168,00
seznamu
3-535-0000729
(zaščitne maske,
30/04/2020
zaščitni15/05/2020
kombinezoni,
rokavice, S.P.
očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva, ventilatorji, respiratorji,
Stroški nadomestila med
GENERALI
opravljanjem nalog zaščite,
ZAVAROVALNICA 13.03.2020 846reševanja
pomoči
0001/2019-33
14 - sodelovanje prostovoljcev
zainzadovoljitev
neposrednih potreb
1.336,54
prizadetega
1.336,54
prebivalstva 8000052 12/05/2020 15/05/2020 D.D.
Uporabljala se je
zaščitna oprema, ki je
bila kupljena 14 dni
pred obdobjem. zato
LEKARNA
nismo kupovali nove,
POLJČANE,
oz. je takoj po
Zaščita gasilcev in pripadnikov
BAUMAN
13.03.2020 846izbruhu niti ni bilo na
BENJAMIN
0001/2019-34
voljo.ventilatorji, respiratorji,
07 - interventno nabavoCZ
medicinske opreme in zaščitnih sredstev
230,93
po predlaganem
189,29
seznamu
20-00034/(121704)
(zaščitne maske,
29/02/2020
zaščitni30/03/2020
kombinezoni,
rokavice, očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva,
Razkuževanje OVO pripadnikov
13.03.2020 846CZ in dekontaminacije oseb, opreme, objektov
0001/2019-35
08 - izvajanje dezinfekcije
31,20 in površin25,57 20-31-00045
31/03/2020 15/04/2020 STG Perko
Zaščita gasilcev in pripadnikov
Kmetijski center
13.03.2020 846Postavke računa
CZ in dekontaminacije oseb, opreme, objektov
0001/2019-36
2.4.5.6.7.8.
08 - izvajanje dezinfekcije
102,87 in površin
125,50 3-200000064
31/03/2020 15/04/2020 Plantis
Zaščita gasilcev in pripadnikov
13.03.2020 846Schloffer
0001/2019-37
Plačilo
po predračunu
07 - interventno nabavoCZ
medicinske opreme in zaščitnih sredstev60,10
po predlaganem
46,88
seznamu
RA20-01988
(zaščitne maske,
18/03/2020
zaščitni17/03/2020
kombinezoni,
rokavice, očala, vizirji,
dezinfekcijska sredstva,
ventilatorji,
respiratorji,
13.03.2020 846Relacija Poljčane OVO
0001/2019-38
Ljubljana in nazaj
09 - izvajanje prevozovPrevoz
zaščitnih
sredstev in oseb
84,36
84,36 0,37*228km
07/04/2020
13.03.2020 846Relacija Poljčane OVO
0001/2019-39
Maribor in nazaj
09 - izvajanje prevozovPrevoz
zaščitnih
sredstev in oseb
22,94
0,37*62km
07/04/2020

SKUPAJ:

8.709,73

7.423,76

Tabela je bila priloga za evidentiranje upravičenih izdatkov za povračilo iz EUSF. Dodane so bile vse
potrebne priloge (naročilnice, računi, potrdila o plačilih, sklep o aktivaciji sil ZR, sklep o zagotovitvi
dodatne opreme.
Pred nakupom smo zbrali veliko ponudb, prav tako priporočila URSZR-ja, drugih občin, GZS. Na trgu v
času razglasitve epidemije ni bilo veliko ponudnikov, rok dobave zaščitne opreme je bil najmanj 14 dni.
Tako je ponudnik, ki je lahko v krajšem času dobavil, primerno in cenovno ugodno zaščitno opremo, tudi
izbran.

6. OBVEŠČANJE JAVNOSTI
Obveščanje občanov je potekalo preko spletne strani občine Poljčane: https://www.poljcane.si/, lokalnih
medijev, Facebook profila PGD Poljčane, stalnega telefona in elektronske pošte. Ob razglasitvi epidemije
so vsa gospodinjstva po pošti prejela letak s pozivom po prijavi prostovoljcev, varstva, k spoštovanju
ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa in dežurno telefonsko številko ter mail štaba CZ občine
Poljčane.
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zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

zdravila, medicinski pripomočk

V tedniku Panorama je bil objavljen članek župana Občine Poljčane ter intervju s poveljnikom CZ občine
Poljčane z napotki občanom in prošnjo k spoštovanju ukrepov. Intervju z županom in poveljnikom CZ je
bil tudi na Radio Rogla in Štajerskem valu ter objavljen na spletni straneh omenjenih radijskih postaj.

7. UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK
Splošna ocena delovanja sistema v času epidemije je pozitivna, poudariti je potreben stoodstoten odziv
vseh organiziranih pripadnikov sistema v naši občini in potrditev sodelovanja ob prvem pozivu in vso
pripravljenost na kasnejše sodelovanje. Javilo se je kar nekaj prostovoljcev, ki so želeli pomagati in
sodelovati pri izvajanju raznoraznih aktivnosti. Dnevno je bilo na terenu 3 do 5 pripadnikov, v času
pakiranja in razdeljevanja mask za večkratno uporabo pa 15 na dan. Pri pakiranju in delitvi so sodelovali
tudi člani PGD Poljčane, prav tako so potekale koordinacije z vodstvom PGD Poljčane. Nekaj članov je
bilo v pripravljenosti za prevoze in sodelovanje s štabom CZ, ustanovljene so bile intervencijske ekipe. V
času epidemije je imelo društvo tri intervencije. Sodelovala sta tudi oba krajevna odbora Rdečega križa
in pripravljena sta bila na naloge, ki bi bile, ob neuspeli zajezitvi, zahtevnejše. Organizirana je bila
dežurna telefonska številka, ki je bila aktivna 24 ur na dan.
V prvih tednih razglašene epidemije je bilo po 40 - 50 dogodkov na dan (telefonski klici, maili, vloge,
zaščitna sredstva), po razdelitvi mask v gospodinjstva pa se je število dogodkov dnevno zmanjšalo na 20.
Za dobro ocenjujemo sodelovanje in pomoč štaba CZ vzhodno Štajerske regije, vse prošnje in vprašanja
so dobila odgovor in usmeritve. Sodelovanje z občinsko upravo, ki je v času potekala na princip
dežurstva v prostorih občinske uprave ter delom od doma je bilo vedno na voljo in pripravljeno
pomagati, prav tako odlično sodelovanje, obveščanje, razumevanje in ravnanje župana občine Poljčane.
Sodelovanje je potekalo tudi z vrtcem in šolo glede zagotavljanja prostorov v primeru potrebe po
nastanitvi uslužbencev doma dr. Jožeta Potrča. Prav tako sodelovanje z Domom dr. Jožeta Potrča, čeprav
so imeli velike težave z zagotavljanjem zaščitne opreme preko pristojnega ministrstva in so se za pomoč
obračali tudi na naš štab CZ. Sodelovanje in obveščanje je potekalo s štabi CZ sosednjih občin, kar je
dobro in v prihodnje še bolj zaželeno, da se težave lahko skupno rešujejo in si med seboj pomagamo.
Negativen vidik je predvsem pri posameznikih, ki niso doumeli pomembnost izvajanja ukrepov in so jih
namerno kršili, v veliki večini pa so občani spoštovali ukrepe, spremljali stanje, dogajanje in s pozitivno
naravnanostjo upoštevali ukrepe ter naše delovanje.

Poveljnik CZ občine Poljčane
Mirko Slatenšek
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